
دزفول

اندیمشک

حسینیه

آزادي

شمس آباد

صفی آباد

چم گلک

شهر امام

خنگ

ملحه

سنجر
جاته

انجیرك

سایت 2

چغاسرخ

حمیداباد

شهرك قدس

قلعه طوق

علی آباد

صالح داود

احمد آباد بنوارشامی

بنوارحسین

شهرك بهرام

فلیج دونار

شوهان علیا
شوهان سفلی

شهرك عدالت

شهرك پیروزي
شهرك بهروزي

زاویه مشعلی

زاویه مرادي

زاویه حمودي

بندبال باال

شهرك دوکوهه

میرزاعلی خان

بندبال پایینشهرك مهاجرین

شهرك شمس آباد
حاج عبده محمد

شهرك شهیدمدنی

شهرك امام رضا

بنه حسین کلولی

شهرك شهیدکریمی

قلعه ربع بندبال

شهرك اسالم آباد

گاوِمش آباد شرقی

شهرك محمدبن جعفر

ی عباس آباد فخرای

قلعه نو شمس آباد

شهرك آیت اله مطهري

شهرك شهید محمد منتظري

پادگان حاج احمد متوسلیان

رداده

گلخانه

محمدخان

ده ایجی

سید عدنان

قلعه نصیر

پل باالرود

زاویه خرسان

مرغداري دباغ

زاویه حاجیان

خیر آباد ثانی

جریه سید موسی

عباس آباد اشرفی

شهرك قلعه مختار

شهرك صنعتی کوپیته

بیضه

پامنار

مرادآباد

سید موسی

خیر آباد

قلعه قاضی

کمپ سد دز

پاپی آباد

ب بن علی غی

ب زاویه غری

ایستگاه دوکوهه

سید جمال الدین اسدآبادي

مجتمع تعاونیهاي کشاورزي

مجتمع تلمبه هاي کشاورزي پشت جاده سد دز

مجتمع کارگاههاي صنعتی و کشاورزي مهاجرین

پالژ

سرپله
کلبان نظرگاوازي

شهرك بعثت

داوود آباد

پشمینه زار

گاومیش آباد

گاوداري جهاد

ایستگاه سبزآب

شرف آباد اشرفی

تلمبه خانه سبزاب

شهرك صنعتی دوکوهه

طاق حسین سید هادي

مرکز آموزش کشاورزي

ی سایت 3 پدافند هوای

مهمانشهر شهید مطهري

طاق حسین کاله دلیلی

شرکت تعاونی 21مرغداري

مجتمع اردوگاههاي تفریحی
شرکت سهامی برق منطقه خوزستان

چم گلک مجتمع تلمبه هاي کشاورزي 

مرکز کشاورزي و دامپروري صفی آباد

مجتمع تلمبه هاي کشاورزي قلعه لور

دهبر

جیبر

گنجه

سیحه

سددز

اسدبک

خارکوب

عنبریه

قالوند

دویلون

سدکرخه

گل مهک

بردسیدي

بنه اسد

بردپنیر

دوبندار

بنه محمد

حمد آباد

خیر آباد

قلعه شیخ

علی کولی

باغ کالغ

دم بلوطه

زردماگله

قاسم مطشر

قلعه بابو

سه کنارون

حاجی آباد

گودمورتیا

بنوارناظر

گالل مورت

موسسه هرا

دواب باال

قلعه قاسم

کافه بهروي
کرملک علیا

شلگهی سفلی

شرکت سیویل
کارخانه یخ

چیچالی کرم
چیچالی بلی

دواب پایین

ذرت خشک کنی

چیچالی احمد

سوراخ دوزان

قلعه نوعسگر قلعه نوبیشه

اشگفت ماندا

علی بن حسین

منابع طبیعی

ماهی سراي دز

ی جم ماسه شوی

باغ شکار پور

وارسه علیداد

باغ عبدالعلی

شرکت انصار 5

مرغداري صابر

ب خان آباد قط

مزرعه حسنوند

شرکت جامع راه

امامزاده فراش

ایستگاه پمپاژ

مزرعه بهاروند

شرکت سرخه دانه

گاوداري مهرآقا

شرکت جهان پارس

پرواربندي محبی

ی بساك ماسه شوی

مرغداري آذرنوش

چیچالی غالمرضا

پمپ بنزین  سرخه

شرف آباد مستوفی

پمپ بنزین گل رز

چغان صالحی میان 

شرکت طوفان ماسه

مرغداري حیدرراق

شرکت راه و بندر

کوره آجرپزي لور

پادگان امام رضا

چغان زاهدي میان 

پادگان ابوالفضل

تاسیسات سنگ شکن

موسسه مالک حسینی

علی آباد طهماسبی

دانشگاه پیام نور

تیپ 24 ویژه بعثت

کوره آجرپزي خیبر

قهوه خانه بارانی

ی نوروزي ماسه شوی

مرغداري حسین ابر
ی چ دامداري توتون 

چاه آبی صالح سرخه

ب سرخه چاه آبی صاح

چاه آبی کاظم سرخه

شرکت نیک تابان دز

اردوگاه شهیدبهشتی

ی شهرداري ماسه شوی

ذرت خشک کنی دواشی

چاه نفت  60پیروزي

پادگان یداله کلهر

چ پزي احمد خاطري گ

چاه آبی گلیگل سرخه

چاه آبی ناصر فاضلی

کارخانه گاز اکسیژن

مرغداري رضا برومند

مرغداري بهمن یگانه

موقعیت شهید صفرنیا

خان آباد مغزي سفلی

باغ شماره 1صفی آباد

مرغداري منصورر یوفی
شهرك صنعتی دزفول یک

باغ شماره 3صفی آباد
باغ شماره 2صفی آباد

مزرعه فرهاد ماکیانیمزرعه فریدون خیرانی

روستاي فرودگاه کرخه
موقعیت حضرت ولی عصر

ی نزاجا جهاد خودکفای

ایستگاه پمپاژ سد دز

تلمبه کاظم بیرونوند

پادگان قدس مهرانزاده

مرغداري پانزده خرداد

کارگاه پالستیک مرادي

ایستگاه راهدار نظامی

تلمبه سبزي یوسف نژاد

موسسه دامپروري رحمانی

پشتیبانی منطقه دوارتش

ایستگاه تولیدبذرمرتعی

موسسه عبدالرضا سعادتی

دامداري شرکت خوشه نور

پرورش ماهی گطینه زاده

مزرعه غالمحسین مستوفی

تلمبه اصغر یزدي اقبال

گروه 411تولیدشن وماسه

انبارگه یخه گالل مورت

مجتمع کارگاهی میرآباد

کارخانه آسفالت قالوند

شرکت پتروشیمی اندیمشک

شهرك صنعتی اندیمشک یک

ی معدن شن و ماسه بابای

پادگان شهید زین الدین شهرك صنعتی اندیمشک دو

تلمبه بارونی بیرونوند
تلمبه نوراله بیرونوند

پادگان شهید حسن درویشی

چاه هاي آبی سرخه مجتمع 

شرکت دامداري شهیدمحمدي

کارخانه آسفالت شهرداري

شرکت پمپاژ نور اندیمشک

مرکز آموزشی جهاد عشایر

معدن شن و ماسه باالرود

ذرت شکنی زرین دانه سرخه

مرغداري حاجی ملک مرداسی

گاوداري حاج رضا نصیریان

تاسیسات آبرسانی پوردانش

رستوران موقت ایران گردي

ی طارق یگان آموزشی دریای

واحد کشاورزي شهید بهشتی

ی پرویز گله دار ماسه شوی

دامداري غالمعباس مختاري

معدن شن و ماسه ابوالفضل

پاسگاه پلیس راه اندیمشک

دفتر کوره هاي بنیاد مسکن

مرکز خدمات کشاورزي سبیلی

تلمبه محمدعلی یزدي اقبال

کارخانه ذرت و گندم دهدار

امادگاه شهیدمحسن غفوریان
مرغداري آرین ( معنوي فر(

شهرك گلخانه اي پشمینه زارکوره هاي آهک پزي باالرود

شرکت آرمان سازه گستر کرخه

ی شرکت کشت و صنعت شهید رجای

ی محسن روبندي معدن ماسه شوی

موسسه کشاورزي حیدر اسکندري

مزرعه کیومرث بهاروند احمدي

ی دستواره یگان آموزشی دریای

ی بهادر جایگاه پمپ بنزین یحی

ی حسن علی زارع معدن ماسه شوی

کوره هاي آجر هوفمن مرکزگسترش

مرکز تربیت معلم امام رضا(ع (

چهارم شکاري میدان تیر پایگاه 

ی سبز آب (حسین پرور( ماسه شوی

ی حاج محمد علی آگشته ماسه شوی

معدن شن و ماسه پرویز گله دار

مجتمع کارگاههاي صنعتی بن جعفر

مجتمع تلمبه هاي کشاورزي پشت خط

ی هاي مسیر دوبندار مجتمع ماسه شوی

ب مزرعه کشاورزي و پمپ آب منصور قط

شرکت عمران مارون کارگاه شماره یک

مجتمع تلمبه هاي کشاورزي پشمینه زار

شهرك دانشگاهی دانشگاه آزاد اندیمشک

ی شهداي فتح المبین کارخانه ماسه شوی

کارخانه تولید شن و ماسه عزیز فاطمه

مجتمع تلمبه هاي کشاورزي پشت سیل بند

مجتمع کارگاههاي صنعتی و کشاورزي قایمیه

مجتمع کارگاههاي صنعتی و کشاورزي شمس آباد

سیاه منصور
فتح المبین

48°30'

48°25'

48°20'

48°15'

48°10'

32°40'

32°35'

32°30'

32°25'

32°20'

32°15'

WWW.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

بخش
آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
خش مرز ب
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
ی راه خاک
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

اندیمشک
خوزستان

مرکزي

0602020001
ي شهر70000 : 1 محدوده آمار

ی ـ رودخانه خط ساحل
ی ـ مسیل خط ساحل
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ي ـ از 21 تا 50 خانوار آباد
ي ـ از 51 تا 100 خانوار آباد
ي ـ بیش از 100 خانوار آباد

حومهدهستان

ي ي پایه سازمان نقشه بردار ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه ها ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس ي عموم ي بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتایج سرشمار ي تقسیمات کشور ت.پیاده ساز ي انجام شده اس ت آمار ت ندارد.با دق ي در این نقشه سندی ي کشور ب را به مرکز آمار مرزها ی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مرات ب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان ی محفوظ و منوط به کس ت.حق هر گونه چاپ و کپ آمار ایران اس
مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


