
کهنک
فضیلی

چغاسرخ

بالدیه

بنه عیسی

سیف آباد

نهضت اباد
شهرك حمزه

بنوت باال

شنگر علیاشهرك خیبر

اسالم آباد

شهرك عدالت

بنوت پایین

شهرك سیدعنایت

شهرك شهیدکریمی

بدیلیان

فیروزآباد

قلعه خلیل

قلعه سردار

سربیشه

بنه قیصر

مبارز آباد

مجتمع کارگاههاي صنعتی و کشاورزي سیاه منصور

سدعجیریب

ماسه شویی

شلگهی سفلی

مکینه یعقوب

امامزاده علی

سیلوي 400 تنی

یاردشماره 638

یاردشماره 632

پادگان قایمیه
شرکت ماسه اي افق

شرکت آبزیست ماهی

دامداري غالمعلی هویزي

کارگاه شن و ماسه شعبانی

مجتمع فوالد روهینا جنوب

گاوداري حاج رضا نصیریان

کارخانه بشکه سازي دزفول

موسسه کشاورزي موحدي نژاد

کارگاه شن و ماسه شریف زاده

مجتمع تولیدي شن و ماسه گمار

کارگاه شن و ماسه ماضی چراغی

کارگاه شن و ماسه سرهنگ عسکري

کوره هاي آجر هوفمن مرکزگسترش

کارگاه شن وماسه شویی عزیز عسکري

مجتمع کارخانجات آسفالت و سنگ شهرداري
مجتمع کارگاههاي صنعتی و کشاورزي قایمیه

پروژه احداث 325 هکتار باغات مدرن مرکبات واحد دزفول

سیاه منصور

چغامیش

48°35'

48°30'
32°15'

32°10'

www.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

بخش
راه آهنآدرس آماري

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

دزفول
خوزستان
چغامیش

0608030001
محدوده آماري شهر60000 : 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

چغامیشدهستان

مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

ر نقشه و اطالعاتدفت
مکانی

رنامه و بودجهسازمان کشورب
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان

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


