
ده چویب

دکنار ارون

نهر سن

تنگه دوتنگه سه

نهر ازرق

آلبوحمید

نهر ابوفلفل

نهر ابوشانک

نهر مچري نصار

تنگه یک/بهارتنگه

رفیع

ابوعبود
نهر کوت

نهر عریض

نهر طلیب
ابوصدرین

نهرعفادله

نهر عوج آلبوحیه

عراضه

نهر کریم

نهر حمیسه

نقشه نصار

نهر ابودهن

نهر عوج آلبوصید

ابطر

نهر ناصر

نهر محیسن

ی بچاچره سفل

نهر المساعدي

ی بهمنشیر پادگان دریای

علم ی عوف
ی نشم ی ناه

قاسمیه
ابوفلوس

ابوعراضه

نهر مسجد

عیاش شنوف

پمپ بنزین

ی نهر حاج عل

بچاچره علیا

مرغداري طاهر

ی پادگان دریای
ی پادگان دریای

ی مرغداري غضبان
ت تبرید محاسب شرک

ی پادگان شهید رجای

ی سپاه پادگان دریای

ت گلزار خوزستان شرک

ی سپاه پاسگاه دریای

ستاد گردان 759 ارتش

دامداري ثامن الحجج ع

اسکله صیادي فجر اروند

ی پرواربندي شاکر هندال

ت ستاره دام آبادان شرک

بندر چویبده/گمرك چویبده

مجتمع تکثیر میگوي اروند
ایستگاه رادیو و تلویزیون

پاسگاه مرزي اسکله عیناوي

ی ت لنج سازي دلوار کشت شرک

ی گوارین پاسگاه مرز دریای

پادگان تیپ تکاور ذوالفقار

ی( ی فدك (پرورش ماه ت تعاون شرک

طرح تامین آب نخلستانهاي آبادان

نهر حمید ینهر ابوعظیم ی/سعدون فرخ پ
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استان
شهرستان

¯

بخش
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

آبادان
خوزستان

دکنار ارون

0601010002
1 : 60000

محدوده آماري شهر

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

نصاردهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتایج سرشماري عموم ت آماري انجام شده اس ت ندارد.با دق دی ی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سن 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

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


