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شهرك شهید فالحی

شهرك شهید بهشتی شهرك اسکان عشایر

تبتی

لنگرقدیم
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دهول
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چمکنار

دوپیران

نی سیاه

ابوالقیفه

کشت و صنعت کارون

گاومیش آباد فردوسی

عباس آباد

شهرك صنعتی

شهرك صنعتی

تیپ 45 تکاور

غافل

بورکی

جرجیس

گله گاه

قلعه نو

ریگستان

بندبادلو

قلعه سید

مرغداري فجر

سه بنه علیا

اردوگاه بعثت

چم توپچی باشی

میدان تره بار

دامپروري دیمچه

نعیم آباد کوچک
نعیم آباد بزرگ

موسسه طباطبایی

مرغداري شلتوکی
شرکت آرد جوانه

مزرعه باغ عربها

پرورش ماهی پارسا

باغ هادي صفرزاده

شهرك صنعتی شوشتر

موسسه کشاورزي پرك
کارخانه گچ دانیال

مزرعه چم حاج قاسمی

کارخانه استیل سازي

موقعیت شهیدپارسایان

نهالستان بهار شوشتر

موسسه کشاورزي بارنه

موسسه تیزك چهارمحالی

گاوداري مجید محمدیان

بوجاري گندم بذري راتق

موسسه علیرضا غالم پور

گاوداري حاج هادي نداف کارگاه ماسه شویی مهدي

موسسه دامپروري علیزاده

کارخانه آسفالت شهرداري

پارك اداره منابع طبیعی

کارگاه شن و ماسه جزایري

موسسه دامپروري حسین پور

مرکز معاینه فنی بهمن یاد

موسسه حاج مهدي چهارمحالی

مجتمع شرکت هاي حمل و نقل

گاوداري محمد جزایري ناصري

کارگاه شن و ماسه شویی جهاد

ایستگاه پمپاژ مرکز میان آب

موسسه آقاي محمدعلی سعاداتی

موسسه گاوداري بختیار عسکرپور

دانشکده هاي کشاورزي و علوم آب

گاومیش آباد
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سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش

نقشه آماري دهستان هاي کشور
سرشماري 1395 ساس  بر ا

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

عالئم راهنماي نقشه

آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

ستان در کشور موقعیت ا

شوشتر
ستان خوز

مرکزي

0612020001
1 : 60000

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

ساحلی خط  آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

سردارآباددهستان

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان  ج سرشماري عمومی نفوس و مسکناین بر ران و با دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت 1395 تهیه شده است.نقشه برداري و نتای مرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.وزی
رت، مراتب را به مرکز ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.لطفا درصورت مشاهده هرگونه مغای ران ( دفت ران است.حق هر گونه چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازهآمار ای از مرکز آمار ای

ستان موقعیت دهستان در ا


