
ثاراله

عین خوش

برم پائین

شهرك حمزه

پتک اعراب

شهرك مملح

جلیزي باال

شهرك سپتون
شهرك استقالل

ولی عصر شهرك 

سادات دالپري

والفقاري شهرك ذ

جدید( نهر عنبر (

فتح

ابوغویر

چم هندي

جر شهرك ف

عین صوله

جه بره بی

شهرك نصر  1

ت عباس شهرك دش

خیبر شهرك خیبر

ببلتا ابوقری

شهرك بدر

ت فزیه بی

جلیزي پایین

سادات دانشگر
امامزاده عباس

نصر 2

سادات

علی نعیر
سلمان  آباد

شهرك مطارفه

غور

محوز

سیبور

ب ابوقری

چم صریم

چم فاضل

چم هندي1
چاه دانش

حیدر چگنی

چشمه شیرین

کنارجهانگیر

ویشله مملح ر

چاه حسن خرسان

ت صفرئ چاه حشم

چاه 12 حسن دچی

ود چاه 67کریم دا

چاه 30لهراسبی 1 ب والی نس وستاي  ر

چاه 52سیدزایرارج

چاه چنگیزرستمی 2

وشرفیان چاه 40خسر
ب درتاج چاه 41خطی

صالح سرخه چاه 18

وزچنانه چاه14 نور
وئین چاه 13کاظم ر

ب خرسان چاه 76شبی

ب فیله 1چاه 16 صاح
ب فیله 2چاه 15 صاح

چاه 28کریم جمشیدي

محمدخان حیدري نیا
محمدخان حیدري نیا

چاه 55فریحه خرسان

ب سرنامه چاه 17 ذهی

گ چاه 59علیرضاخاکرن

گ چاه 38علیرضاخاکرن گ چاه 66غالمرضاخاکرن
چاه 65عبدالرضاحیدري

چاه 60محمدخان حیدري

چاه 33کسعلی حسین پور

چاه 64کریم رحیم خانی

چاه نصراله رحیم خانی

ب درتاج باال چاه 50خطی

چاه مزرعه مفتن رخشماه

چاه 20 عبدالحسین یسانی

کراله حاجی زاده مزرعه ش

چاه 63نظرعلی رحیم خانی

چاه 32لطفعلی رحیم خانی چاه 11مزرعه حاجی حسنوند

چاه 34 قدرت جمشیدي نژاد

مزرعه حاج رضاپرتوي چاه 62

چاه 68سعیدرحیم خانی شماره2

چاه سپاه پاسداران شماره 27 ت عباس - اندیمشک پلیس راه دش

چاه 39مزرعه حسین خان رحیم خانیچاه 61مهدي جلیلیان جمشیدي نژاد

واحدبهره برداري شهداي چشمه خوش

مزرعه حاج رحیم کمالی شایع درتا

ت عباس تونل انتقال آب کرخه به دش

چاه35 گودرزي  گودرزرستمی قدرت اله رستمی

48
°5'

48
°0'

47
°55

'

47
°50

'

47
°45

'

47
°40

'

47
°35

'

47
°30

'

32°35'

32°30'

32°25'

32°20'

32°15'

WWW.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

ش بخ
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 استان در کشور

دهلران
ایالم

موسیان

1603030002
1 : 55000

دوده آماري شهر مح

ی ـ رودخانه خط ساحل
ی ـ مسیل خط ساحل

ی ـ دریا خط ساحل
ی ـ دریاچه خط ساحل
ی ـ تاالب خط ساحل

آبادي ـ از 0 تا 3 خانوار
آبادي ـ از 4 تا 20 خانوار

آبادي ـ از 21 تا 50 خانوار
آبادي ـ از 51 تا 100 خانوار
آبادي ـ بیش از 100 خانوار

ستان دشت عباسده

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ده اس ی نفوس و مسکن 1395 تهیه ش ج سرشماري عموم ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتای ده اس جام ش ت آماري ان دارد.با دق ت ن دی ده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سن د.لطفا در صورت مشاه ی ) اطالع دهی ی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان پ و کپ ت.حق هر گونه چا آمار ایران اس

مقیاس

ستان هاي کشور نقشه آماري ده
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

ستان در استان موقعیت ده

عالئم راهنماي نقشه


