
فوالدشهر

زرین شهر

زاینده رود

ایمانشهر

باغ بهادران سده لنجان

چمگردان

باغشاد

جوزدان

ورنامخواست
مبارکه

فیلور
قلعه میر

بداغ آباد

رحمت آباد

شورجه

چم پیر

چم آسمان

وشمندجان
بوه

طبس

پهران قسنان

دشت گل

اکبرآباد

صحرا غروق

محله اردال

لورك جوزدان

صحرا مرزیون

شرکت هاراپا

صحرااردوشاه

مزرعه محبعلی

صحرا جا یونجه

اراضی حسین آباد

شهرك صنعتی فوالد

شرکت زرین سپاهان

تصفیه خانه آب یزد

تاسیسات سدچم آسمان

شرکت بازیافت لنجان

معدن سنگ تنگ جوزدان

صحرا چم کوچک مورکان

کشتارگاه صنعتی لنجان

مجتمع دانشگاهی مخابرات

اردوگاه قدس بسیج لنجان

ناحیه صنعتی باغ بهادران

کارخانه ماشین سازي اصفهان

مجموعه گروههاي مشاع جوزدان

مزرعه حسن خان(مزرعه باغ خان)

تاسیسات اب اشامیدنی زرین شهر

کارخانه وتاسیسات ذوب آهن اصفهان

شرکت تولید شن و ماسه سیمین سپاهان

مجتمع دامداري هاي به پرور زرین شهر

شرکت تولیدفراورده هاي گوشتی لورك نو

کارگاه آسفالت سازي شرکت آبادگران جنوب

مزرعه آموزشی-پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتی اصفهان
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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
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

لنجان
اصفهان

مرکزي

1012030002
1 : 55000

محدوده آماري شهر

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

خرم روددهستان

ت.نقشه برداري و نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکناین برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان  ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت 1395 تهیه شده اس ت آماري انجام شده اس ت ندارد.وزیران و با دق مرزهاي کشوري در این نقشه سندی
ت.حق هر گونه چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازهآمار ایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.لطفا درصورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکز از مرکز آمار ایران اس

موقعیت دهستان در استان


