
دزفول

شوش

آزادي

شمس آباد

صفی آباد

شهر امام

سنجر
جاته

انجیرك

سایت 2

سید راضی

عمله سیف

حمیداباد

قلعه طوق

علی آباد

احمد آباد
بنوارشامی

بنوارحسین

شوهان علیا
شوهان سفلی

شهرك پیروزي
شهرك بهروزي

زاویه مشعلی

زاویه مرادي

زاویه حمودي

بندبال باال

میرزاعلی خان

بندبال پایین

جریه سید محمد

شهرك شمس آباد
حاج عبده محمد

شهرك امام رضا

قلعه ربع بندبال

شهرك اسالم آباد

گاوِمش آباد شرقی

شهرك محمدبن جعفر

عباس آباد فخرایی

قلعه نو شمس آباد

شهرك آیت اله مطهري

شهرك شهید محمد منتظري

نیس

جی ده ای

زاویه خرسان

زاویه حاجیان

عباس آباد اشرفی

کارخانه قندوتصفیه شکردزفول

پاپی آبادقلعه قاضی

زاویه غریب

ایستگاه راه آهن شوش

داوود آباد

گاومیش آباد

ایستگاه سبزآب

شرف آباد اشرفی

تلمبه خانه سبزاب

مرکز آموزش کشاورزي

مهمانشهر شهید مطهري

مرکز کشاورزي و دامپروري صفی آباد

دهبر

جیبر

گنجه

سیحه

اسدبک

قالوند

دویلون

بنه اسد

دوبندار

خیر آباد

قلعه شیخ

علی کولی

باغ کالغ

بنه التون
امیر آباد

سه کنارون

حاجی آباد

بنوارناظر

کرملک علیا

ذرت خشک کنی

قلعه نوعسگر قلعه نوبیشه

علی بن حسین

ماهی سراي دز

باغ شکار پور

خان آباد قطبباغ عبدالعلی
شرکت جامع راه

امامزاده فراش

امامزاده اسحاق

ماسه شویی بساك

شرف آباد مستوفی

پمپ بنزین گل رز

میان چغان صالحی

کوره آجرپزي لور

پادگان امام رضا

میان چغان زاهدي

علی آباد طهماسبی

دانشگاه پیام نور

اردوگاه شهیدبهشتی

خان آباد مغزي سفلی

کشت وصنعت شهیدبهشتی

باغ شماره 1صفی آباد

باغ شماره 3صفی آباد

باغ شماره 2صفی آباد

پادگان قدس مهرانزاده

مرغداري پانزده خرداد

انبار غله شهرستان شوش

موسسه دامپروري رحمانی

دامداري شرکت خوشه نور

پادگان شهید زین الدین

انبار جهاد سازندگی شوش

کارخانه آسفالت شهرداري

مهمانشهر اشرفی اصفهانی

واحد کشاورزي شهید بهشتی

تاسیسات آبرسانی پوردانش

یگان آموزشی دریایی طارق

کارخانه شیرپاستوریزه شوش

دفتر کوره هاي بنیاد مسکن

کارخانه ذرت و گندم دهدار
جایگاه پمپ بنزین یحیی بهادر

مرکز تربیت معلم امام رضا(ع (

ماسه شویی سبز آب (حسین پرور(

ماسه شویی حاج محمد علی آگشته

مجتمع کارگاههاي صنعتی بن جعفر

مجتمع ماسه شویی هاي مسیر دوبندار
شرکت عمران مارون کارگاه شماره یک

مجتمع کارگاههاي صنعتی و کشاورزي شمس آباد

48°25'

48°20'

48°15'

32°25'

32°20'

32°15'

www.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

خش ب
راه آهنآدرس آماري

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

دزفول
خوزستان
مرکزي

0608020003
محدوده آماري شهر75000 : 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

قبله ايدهستان

مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعاتدفتر نقشه
مکانی

کشوربرنامه و بودجهسازمان
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان

خط ساحلیآبادي
گ نقشه بااقتباس ازنقشه هاي کسب اجازه از مرکزآمار ایران است.حق چاپ و کپی محفوظ و منوط بهاطالع دهید.لطفا مراتب را به مرکز آمار ایراندرصورت مشاهده هرگونه مغایرت،سندیت ندارد.مرزهاي کشوري در این نقشهبا دقت آماري انجام شده است.اساس مصوبات هیأت وزیران وپیاده سازي تقسیمات کشوري بر 1395تهیه شده است.سرشماري عمومی نفوس و مسکنپایه سازمان نقشه برداري و نتایجاین بر


