
گتوند

سماله

ترکالکی

شرافت

جنت مکان

بدیل

کهنک

کوشکک

سیدان

سبزاب

چغامله بنه حیدرایستادگی

بنه عظیم

کوله جاز

شهرك پنجم

سله چین سفلی

بنه کاظم جمال

شهرك شهید بهشتی شهرك اسکان عشایر

بنه کاظم حاج سلطان

شهرك شهید محسن بنی نجار

ویسی

بنه مرتضی

فیروزآباد

چم عربان 2

آب بیدعلی باز

آب بید حاجی بابا

دوپیران

محمدصفیه

بنه قیصر

شهرك صنعتی

چاله شه

بندبادلو

ماسه شویی

ایستگاه برق

مرغداري سحر

امامزاده علی

سله چین علیا

امامزاده امیر

سیلوي 400 تنی

یاردشماره 632

دامپروري دیمچه

امامزاده پیراحمد

پادگان شهید باغبانی

ایستگاه پمپ کانال 7

امامزاده شیخ سلیمان

موقعیت شهیدپارسایان

دامداري غالمعلی هویزي

کارگاه شن و ماسه جزایري

کارگاه شن و ماسه شعبانی

ایستگاه پمپ کانال گتوند
کارخانه بشکه سازي دزفول

شرکت الستیک سازي خوزستان

کارگاه شن و ماسه شویی جهاد

کارگاه شن و ماسه شریف زاده

موسسه کشاورزي چینی و شریفی

ساختمانهاي سدانحرافی گتوند

مجتمع تولیدي شن و ماسه گمار

کارگاه شن و ماسه ماضی چراغی

کارگاه شن و ماسه سرهنگ عسکري

کارخانه خوراك دام امور عشایر

ماسه شویی وکارخانه آسفالت نظري

کارگاه شن وماسه شویی عزیز عسکري

صالح شهر

48
°50

'

48
°45

'

48
°40

'

48
°35

'

32°15'

32°10'

WWW.amar.org.ir

استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

خش ب

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
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

گتوند
خوزستان

مرکزي

0620020001
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

خط ساحلی آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

جنت مکاندهستان

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

موقعیت دهستان در استان


