
نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

آبادان  ابوشانک  بهمنشیر جنوبی آبادان  مرکزي  آبادان  آبادان 

چوئبده فرخزاد بهمنشیر شمالی

ثوامر شالهی

اروند کنار کوت شنوف  مینوبار  اروند کنار اروند کنار

ابنار نوآباد 

فرخ پی  نصار 

امیدیه  آسیاب  آسیاب  امیدیه  مرکزي  امیدیه  امیدیه 

چاه سالم  چاه سالم 

جایزان  جایزان  جایزان  جایزان  جایزان 

اندیمشک  آزادي حومه  اندیمشک  مرکزي  اندیمشک  اندیمشک 

آزادي

چم گلک

حسینیه حسینیه حسینیه حسینیه الوار گرمسیري

بیدروبه سرخکان  قیالب 

مازو مازو

اهواز الهائی الهائی اهواز مرکزي  اهواز اهواز

الهائی گبیر یک  المی

غیزانیه غیزانیه غیزانیه غیزانیه

مشرحات  مشرحات 

خبینه سفلی اسماعیلیه شمالی صفحه دو اسماعیلیه

بیت واوي اسماعیلیه جنوبی

کوت عبداهللا  مظفریه کوت عبداهللا  العقدا مرکزي  کوت عبداهللا  کارون

العقدا قلعه چنعان

ابوناگه سویسه ابوناگه سویسه

بهر موران

حمیدیه  عالونه فاي  کرخه  حمیدیه  مرکزي  حمیدیه حمیدیه

دهکده دهکده

گمبوعه بزرگ  جهاد گمبوعه بزرگ  گمبوعه

سیدعلی (طراح یک) طراح 

مالثانی صلیعه  مالثانی مالثانی  مرکزي  مالثانی باوي

عماشیه یک عنافچه

ویس ام البابیل ویس  ویس ویس

شیبان زرگان ابوفاضل  زرگان

ایذه  پشت پیان  پیان  ایذه  مرکزي  ایذه  ایذه 

کولفرح  حومه شرقی 

راسوند حومه غربی

چم ریحان  مرغا

چنارستان  هالیجان  

دهدز دهدز دهدز دهدز دهدز

جدول تقسیمات کشوري استان به تفکیک عناصر تقسیماتی



نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

ده نوکیزوك  دنباله رودجنوبی

باجول  دنباله رودشمالی 

جنگه  سوسن شرقی ترشک  سوسن

ترشک  سوسن غربی 

باغ ملک  رود زرد کاید رفیع رود زرد باغ ملک  مرکزي  باغ ملک  باغ ملک 

قلعه تل  قلعه تل  قلعه تل 

ابوالعباس  منگشت 

دورتو هپرو

صیدون  صیدون  صیدون شمالی  صیدون  صیدون 

رودزیر صیدون جنوبی 

میداود میداود  میداود  میداود  میداود

داالن  سرله 

بهبهان  منصوریه  حومه  بهبهان  مرکزي  بهبهان  بهبهان 

منصوریه دودانگه بزرگ  دودانگه

تشان آب امیري تشان غربی تشان تشان 

تشان تشان شرقی

سردشت درونک  درونک  سردشت زیدون 

سردشت  سردشت 

آغاجاري آغاجاري مرکزي آغاجاري آغاجاري

سرجولکی سرجولکی جولکی جولکی

آب باران دو آب باران

بندرماهشهر هشتچه سفلی  جراحی بندر ماهشهر مرکزي  بندرماهشهر بندرماهشهر

چمران 

بندر امام خمینی - - بندر امام خمینی بندر امام خمینی

خرمشهر حفارشرقی  حومه شرقی خرمشهر مرکزي  خرمشهر خرمشهر

مقاومت  پل نو حومه  غربی

کفیشه  غرب کارون 

مینوشهر مینوشهر جزیره مینو  مینوشهر مینو

شهر امام شمس آباد  شمس آباد  دزفول  مرکزي  دزفول  دزفول 

دزفول  محمد بن جعفر قبله اي 

صفی آباد

میانرود

شمس آباد 

سیاه منصور

چغامیش چغامیش  چغامیش  چغامیش چغامیش

شهرك خیبر خیبر

سالند ماهور برنجی سفلی ماهور برنجی  سالند سردشت 

حمزه سالند سردشت 

فداله عمران  احمد فداله شهیون شهیون

شوي  امامزاده سید محمود



نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

کول سیرا دره کاید

گوشه  سید ولی الدین

شهیون شهی

سوسنگرد جلیزي حنظله  اهللا اکبر  سوسنگرد مرکزي  سوسنگرد دشت آزادگان

کوت سید نعیم جاللیه  حومه شرقی 

ابوحمیظه بردیه یک حومه غربی 

بستان  میهن آباد بستان  بستان  بستان 

حاجی سالم  سعیدیه 

هویزه  سمیده هویزه جنوبی هویزه  مرکزي  هویزه  هویزه 

امامزاده خضر هویزه شمالی

رفیع  یزد نو بنی صالح  رفیع  نیسان

بنی نعامه شمالی نیسان 

رامهرمز باصدي حاج بارون حومه شرقی رامهرمز مرکزي  رامهرمز رامهرمز

مربچه  حومه غربی 

باوج ابوالفارس باوج ابوالفارس

آبگرمک سه تلون سه تلون

سلطان آباد  سلطان آباد  سلطان آباد  سلطان آباد 

رستم آباد رستم آباد

رود زرد ماشین جره رودزرد ماشین رودزرد

گنبدلران ماماتین

هفتگل جارو حومه هفتگل  مرکزي  هفتگل  هفتگل 

گزین  گزین  رغیوه رغیوه

رغیوه رغیوه

رامشیر صفحه عبدلیه غربی رامشیر مرکزي  رامشیر رامشیر

عبدلیه عبدلیه شرقی

مشراگه مشراگه مشراگه مشراگه مشراگه

رمیله آزاده

شادگان  نهرجدید آبشار  شادگان  مرکزي  شادگان  شادگان 

بوزي  بوزي 

جفال جفال

غریبه  حسینی 

دارخوین دارخوین  دارخوین  دارخوین دارخوین

دریسیه دریسیه

خنافره ناصري ناصري خنافره خنافره

خنافره سالمی

شوش  بن معلی بهرام  شوش  مرکزي  شوش  شوش 

حر عمله تیمور حسین آباد

فتح المبین فتح المبین سرخه فتح المبین فتح المبین

محمدصافی  چنانه



نام شهر نام مرکز دهستان نام دهستان  نام مرکز بخش  نام بخش نام مرکز شهرستان نام شهرستان

الوان  مزرعه یک  آهودشت  الوان  شاوور

شاوور سیدعباس  سیدعباس 

شاوور شاوور

شوشتر سرداران سردارآباد  شوشتر مرکزي  شوشتر شوشتر

شرافت درخزینه شهید مدرس 

سرداران

عرب حسن  میان آب جنوبی عرب حسن  میان آب

مهدي آباد میان آب شمالی

گوریه گوریه  شعیبیه غربی گوریه شعیبیه

زویه دو شعیبیه شرقی

گتوند کیارس پل پرزین گتوند مرکزي  گتوند گتوند

صالح شهر جنت مکان  جنت مکان 

جنت مکان 

ترکالکی سماله  عقیلی شمالی سماله  عقیلی

سماله دشت بزرگ عقیلی جنوبی

مسجد سلیمان رضا آباد جهانگیري شمالی مسجد سلیمان مرکزي  مسجدسلیمان مسجدسلیمان

هفت شهیدان  جهانگیري

گلگیر قاسم آباد تل بزان  گلگیر  گلگیر 

گلگیر تمبی گلگیر 

عنبر عنبر عنبر عنبر

پر زرد ذیالیی

قلعه خواجه قلعه خواجه  قلعه خواجه  قلعه خواجه  مرکزي قلعه خواجه  اندیکا

پا آب شالل  شالل دشتگل 

زاووت  چلو زاووت  چلو

کتک  للرکتک 

آبژدان آبژدان آبژدان  آبژدان آبژدان 

کوشکک کوشک

اللی  ططر دشت اللی  اللی  مرکزي  اللی  اللی 

دره بوري  سادات 

ولی آباد جاستون شهه  تراز حتی

حتی  حتی 

هندیجان  حسین آباد  هندیجان غربی هندیجان  مرکزي  هندیجان  هندیجان 

چهل منی  هندیجان شرقی

زهره زهره چم خلف عیسی زهره چم خلف عیسی

سویره  سورین 
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