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سنگ شکن تعاونی گروه 31

ایستگاه برق اصلی بهبهان

گاوداري عبدالرضا گودرزي

پاسگاه انتظامی پل مارون

ت پازنان یک تلمبه خانه نف
ت تعاونی 92 ایثارگران ت تعاونی 93 ایثارگرانشرک شرک

پمپ بنزین کارگاههاي صنعتی

مزرعه اردشیر علی پوردانشی

ت روغن نباتی ارجان نوین شرک مجتمع کارگاههاي صنعتی اباذر

ت ت فشار گاز سردش ایستگاه تقوی

ت تاسیسات آبرسانی بازنان 2 سردش

ت فنی و ساختمانی تهران جنوب شرک

کارگا ه آبرسانی جنوب شرق خوزستان

کارخانه شیر و فرآورده هاي لبنی رویا

مجتمع آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزي و دامپروري

مجتمع دامداري و کارگاههاي صنعتی جاده قدیم بهبهان - آقاجاري
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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

بهبهان
خوزستان

زي مرک

0606030002
1 : 60000

محدوده آماري شهر

ی ـ رودخانه خط ساحل
ی ـ مسیل خط ساحل
ی ـ دریا خط ساحل
ی ـ دریاچه خط ساحل
ی ـ تاالب خط ساحل

آبادي ـ از 0 تا 3 خانوار
آبادي ـ از 4 تا 20 خانوار
آبادي ـ از 21 تا 50 خانوار
آبادي ـ از 51 تا 100 خانوار
آبادي ـ بیش از 100 خانوار

حومهدهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتایج سرشماري عموم ت آماري انجام شده اس ت ندارد.با دق دی ی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سن ی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان پ و کپ ت.حق هر گونه چا آمار ایران اس

مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


