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بنوارحسین

ن علیا شوها
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اسالم آباد

ت شهرك عدال
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شهرك پیروزي
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زاویه مشعلی

شهرك انقالب
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زاویه حمودي

بندبال باال

ن میرزاعلی خا

شهرك مهاجرین
بندبال پایین

حاج صالح لوسی

جریه سید محمد

شهرك شمس آباد
حاج عبده محمد

ت شهرك سیدعنای

شهرك امام رضا

بنه حسین کلولی

شهرك شهیدکریمی

شهرك شهیدبهشتی
شهرك شهید بهشتی

قلعه ربع بندبال

شهرك اسالم آباد

گاوِمش آباد شرقی

شهرك محمدبن جعفر

ی عباس آباد فخرای

قلعه نو شمس آباد

شهرك امیرالمومنین

ت اله مطهري شهرك آی

شهرك عشایري حضرت مهدي

شهرك شهید محمد منتظري

پمپ استیشن(کوي والفجر(

نیس

ن چشمهبدیلیا عیسی آبادچغا
ب اباد طال

فیروزآباد

قلعه خلیل

نقلعه سردار زاویه خرسا

مرغداري دباغ

ن زاویه حاجیا

عباس آباد اشرفی

شهرك صنعتی کوپیته

کارخانه قندوتصفیه شکردزفول

مرادهادي

بنه قیصر

دیلم علیا

بنه علوان

قلعه قاضی
پاپی آباد

ب زاویه غری

ب دیلم سفلی غری

ایستگاه راه آهن شوش

مجتمع تعاونیهاي کشاورزي

مجتمع کارگاههاي صنعتی و کشاورزي مهاجرین

مبارز آباد

گاومیش آباد

ایستگاه سبزآب

شرف آباد اشرفی

تلمبه خانه سبزاب

مرکز آموزش کشاورزي

ی ت 3 پدافند هوای سای

مهمانشهر شهید مطهري

ت تعاونی 21مرغداري شرک

مجتمع اردوگاههاي تفریحی
ن ت سهامی برق منطقه خوزستا شرک

مجتمع تلمبه هاي کشاورزي چم گلک

مرکز کشاورزي و دامپروري صفی آباد

دهبر
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اسدبک

قالوند

ن دویلو

بنه خبل
چغادوسر

قلعه نو

بنه اسد

دوبندار

خیر آباد

قلعه شیخ

علی کولی

حاج شریف

ب سدعجیری

باغ کالغ

ن بنه التو
امیر آباد

بنه یعقوب

ن سه کنارو

ی ماسه شوی

حاجی آباد

بنوارناظر

کرملک علیا

شلگهی سفلی

ت سیویل شرک
کارخانه یخ

ذرت خشک کنی

قلعه نوعسگر قلعه نوبیشه

مکینه یعقوب
مکینه کمیلی

علی بن حسین

ماهی سراي دز

باغ شکار پور

امامزاده علی

بنه عبدالنبی

باغ عبدالعلی

امامزاده امیر

سیلوي 400 تنی

ت جامع راه شرک

یاردشماره 638

یاردشماره 632

ن قایمیه پادگا

امامزاده فراش

گاوداري مهرآقا

امامزاده اسحاق

ی بساك ماسه شوی

ن عماریاسر پادگا

شرف آباد مستوفی

پمپ بنزین گل رز

ن صالحی چغا ن  میا

ت راه و بندر شرک

کوره آجرپزي لور

ن زاهدي چغا ن  میا

ب مهر مرغداري ادی

ت ماسه اي افق شرک

علی آباد طهماسبی

ت ماهی ت آبزیس شرک

دانشگاه پیام نور

ت تیپ 24 ویژه بعث

مرغداري حسین ابر
ی چ ن  دامداري توتو

ن دز ت نیک تابا شرک

ت کشاورزي جنوب شرک
امام زین العابدین

اردوگاه شهیدبهشتی

ی شهرداري ماسه شوی

ن کارخانه گاز اکسیژ

امامزاده ابوالبشیر

ت المقدس مرغداري بی

مرغداري رضا برومند
ت شهید صفرنیا موقعی

ن آباد مغزي سفلی خا

ت شهیدبهشتی ت وصنع کش

باغ شماره 1صفی آباد

ی گسترش آرش ماسه شوی

مرغداري منصورر یوفی

ی سعید ذلقی ماسه شوی

ت صنعتی دوده فام شرک
شهرك صنعتی دزفول یک

باغ شماره 3صفی آباد

باغ شماره 2صفی آباد

موسسه طهماسبی زراعتی

ن قدس مهرانزاده پادگا

مرغداري پانزده خرداد

کارگاه پالستیک مرادي

تعمیرگاه تراکتور سازي
ن موسسه آجرسفال خوزستا

ن شوش انبار غله شهرستا

موسسه دامپروري رحمانی

ت آرد و گندم ماهور شرک

ایستگاه تولیدبذرمرتعی

موسسه عبدالرضا سعادتی

دامداري غالمعلی هویزي

ت خوشه نور دامداري شرک

ت پتروشیمی اندیمشکمجتمع کارگاهی میرآباد شرک

شهرك صنعتی اندیمشک یک

ن شهید زین الدین پادگا
شهرك صنعتی اندیمشک دو

ایستگاه مکرویو مخابرات

مرغداري حاج کریم خنیفر

انبار جهاد سازندگی شوش

شهرك صنعتی ماهور برنجی

ت دامداري شهیدمحمدي شرک

ت شهرداري کارخانه آسفال

معدن شن و ماسه باالرود

مجتمع فوالد روهینا جنوب

مرغداري حاجی ملک مرداسی

ن شهید مهندس باکري پادگا

ن گاوداري حاج رضا نصیریا

واحد کشاورزي شهید بهشتی

کارخانه بشکه سازي دزفول

تاسیسات آبرسانی پوردانش

معدن شن و ماسه ابوالفضل

کارخانه شیرپاستوریزه شوش

مرکز خدمات کشاورزي سبیلی

موسسه کشاورزي موحدي نژاد

کارخانه ذرت و گندم دهدار

ن مرغداري آرین ( معنوي فر(امادگاه شهیدمحسن غفوریا

ی ت شهید رجای ت و صنع ت کش شرک

موسسه کشاورزي حیدر اسکندري
ی دستواره ن آموزشی دریای یگا

ی بهادر جایگاه پمپ بنزین یحی

کوره هاي آجر هوفمن مرکزگسترش

ت معلم امام رضا(ع ( مرکز تربی

قرارگاه موتوري تیپ سیدالشهدا

ی سبز آب (حسین پرور( ماسه شوی

مجتمع کارگاههاي صنعتی بن جعفر ن ( ی ذلقی ( ماها کارگاه ماسه شوی

ی کهنک شماره 2 گالل ماسه ماسه شوی

ی هاي مسیر دوبندار مجتمع ماسه شوی

ب مزرعه کشاورزي و پمپ آب منصور قط

ت عمران مارون کارگاه شماره یک شرک

ی و رانندگی مهارت آموزشگاه راهنمای

ت و سنگ شهرداري مجتمع کارگاههاي صنعتی و کشاورزي قایمیهمجتمع کارخانجات آسفال

مجتمع کارگاههاي صنعتی و کشاورزي شمس آباد

پروژه احداث 325 هکتار باغات مدرن مرکبات واحد دزفول

شمس آباد
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www.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

بخش
راه آهنآدرس آماري

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

دزفول
خوزستان
مرکزي

0608020002
محدوده آماري شهر80000 : 1

رودخانه
مسیل
دریا
دریاچه
تاالب

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

شمس آباددهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ی نفوس و مسکن 1395تهیه شده اس ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري براساس مصوبات هیأت وزیران وو نتایج 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 ایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان
ی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکز پ و کپ ت.حق هر گونه چا 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

خط ساحلیآبادي


