
هویزه

ساریه

قیصریه سفلی

قیصریه علیا

معرض بنی صالح

آلبوعفري جنوبی

هوره عاگول باال

مالحه یک

آلبوسویط

سعدون دو

امامزاده خضرعطابیه جنوبی

حساسنه پایین

قیصریه وسطی راهی

الوس

طویبه

غمیجه

الهاسی

حمیدیه

گریشیه

حاج کریم
سعدون یک

بیت فعیل دو
بیت فعیل یک

حساسنه باال

عطابیه شمالی

بلم

بعینیه

مومنیه

حویش نیس

دولت آباد

ام ارقال یک

هورت العباس

موسسه فالح کوتیارباع و اخماس

بنی نعامه جنوبی

بطلیه

مولیه

کوثران

مالحه دو
طویله یک

طویله دو

ام الحبار

ام ارقال سه

ام ارقال دو

مکینه دوارجه

شرکت آب و خاك
خوزستان نی باف

موقعیت سوسنگرد

مکینه داغرچنانی

امامزاده سیدخضر

سیلوي شهید مفتح

آجر ماشینی هویزه

کشتارگاه شهرداري

مرغداري خزعل ساکی

شرکت آبرسانی غدیر

تلمبه خانه عبدکوتی

بلوك زنی مهدي جرفی

تلمبه خانه حاج نیسی

تلمبه خانه خلف ساکی

تلمبه خانه شلش ساکی

تلمبه خانه راضی ساکی

مکینه حاجی جمعه ساکی

تلمبه خانه صادق ساکی

تلمبه خانه حاج حسن نیسیتلمبه خانه حمید سیالوي
تلمبه خانه حاج نعیم کوتی

تلمبه خانه حاج سوید نیسی
تلمبه خانه حاج قاسم ساکی

تلمبه خانه حاج عبادي ساکی
تصفیه خانه فاضالب سوسنگرد
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استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

عالئم راهنماي نقشه

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 دهستان در استان

هویزه
خوزستان
مرکزي

0623020001
1 : 70000

دوده آماري شهر مح

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

خط ساحلی آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

هویزه شمالیدهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس نتایج سرشماري عموم
ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزیران و با ت آماري انجام شده اس ت ندارد.دق لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکزآمارایرانمرزهاي کشوري در این نقشه سندی

ی ) اطالع دهید. ی محفوظ و منوط به کسب اجازه  از مرکز آمار ایران( دفتر نقشه و اطالعات مکان پ و کپ ت.حق چا  اس


