
صالح آباد

قشه توت

یکه توت

قلعه کک

همت اباد

سن اباد ح

جنت اباد

خواجه طاعون

شورستان علیا
شورستان سفلی

اسماعیل اباد

جهان ابادملکی

/ گوش الغر/قوش

کالته ابوالقاسم

/جعفریه / کاریزعمر

/خرم اباد علیا/شهوه علیا

/کاریز کهندل / کاریز کندل

فیض اباد
سین اباد ح

برجک شیخی

سیاه خوله

استاي سفلی

چشمه انجیر

توت لشکران

حمد توت سیدم

کال اقایه علیا

خان /کالته صمد /کالته صمد

/ مهدي اباد / کاریزدیوانه

سند / کاریزك /کاریزك حاجی پ

خان /کالته باقی / کالته باقی 

/امام قلعه علیا/شاه نشین علیا

سین کور خان (کاریزچه )/پده ح /پده موسی 

کمرچه

سنگ اب

گرماسی نصراباد

توت صفر

پري اباد

استاي علیا

کالته دهنو

گلدرچه سفلی ابراهیم باي

سقرچشمه سفلی

هرکاره /اکاره

خان / کالته حمید/کالته 

خان  /شازده خانه  /کاریز کاریز

کاریزنو

ابوتراب

کنده سوخته

گالرچه علیا

/ خرم اباد سفلی /شهوه سفلی

قنقر

سرکوه

پایگاه پل خشتی

پایگاه شهیدیوسفی

پاسگاه انتظامی بیانی

پاسگاه انتظامی کنده سوخته

پاسگاه انتظامی دولی بهلول

خطائی پاسگاه نیروئ انتظامی 

پاسگاه انتظامی ابراهیم خانی

پاسگاه نیروئ انتظامی دولی جالل
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استان
رستان شه

¯

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

تربت جام
خراسان رضوئ

صالح آباد

0906010002
محدوده آماري شهر65000 : 1

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

جنت آباددهستان

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
رشماري 1395 بر اساس س

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


