
قشه توت

بنی تاك

یکه توت

جی اباد حا

نقدعلی سفلی

جه طاعون خوا

شورستان علیا
اسماعیل اباد

جان مراد پده 

/میخک /میخ خر

جهان ابادملکی

/ گوش الغر/قوش

کالته ابوالقاسم

جعفریه / کاریزعمر /

/خرم اباد علیا/شهوه علیا

کال سرخ

فیض اباد

کاریزدره

نقدعلی علیا

جک نقدعلی بر

توت سیدمحمد

/ مهدي اباد / کاریزدیوانه

جی قاضی /چاه اباد کالته حا

/امام قلعه علیا/شاه نشین علیا

سراب

تلخک

قلعه حمام

رحیم اباد

کمرچه سفلی

گلدرچه سفلی

جبار بیگ / کالته قاضی /

کاریزخانه  /کاریزخان  /شازده

ابوتراب

کمرچه علیا

گالرچه علیا

/ خرم اباد سفلی /شهوه سفلی

قنقر

صالح آباد
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استان
شهرستان

¯

خش ب
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

0906010004
1 : 55000

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

قلعه حمامدهستان

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 دارد.با دق ت ن 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


