
تربت جام

دابادصولت احم

نصرآباد

گوي

بزد

رونج

لنگر

نوده

گ دوسن

امغان

جنگاه

سماخون

جوب پا 

پل ورزه

چشمه گل

مراداباد

قلعه سرخ

خرم اباد

حسن اباد

جعفراباد

تقی اباد

میان سرا

قادراباد

بشیراباد

رحمت اباد

جلیل اباد

رحیم اباد

کالته صوفیکالته فاضل

تیمنک علیا

تیمنک سفلی

کالته مروي

المجوق سفلی

کاریزنوسفلی

جدید یاقوتین 

محمودابادسفلی

محمودابادعلیا

حسن آباد مولوي

باغ سنگان علیا

باغ سنگان سفلی

جعفر قلعه نومیرزا

جام مهمانشهرتربت 

جی اسماعیل ابادگر

نیک پی
شیخ لو

رضااباد

جوهر چشمه 

جی اباد حا

نقاره خانه

سمسراي سفلی

چنار

تلخک

بیدستان

سمرغاوه
مخالفگاه

سمسراي علیا

کالته اله رسان

نواي

سجادیه

شیخ اباد

کالته سفید

جدید گ اباد چن

/گنده خالو/گندخالو

جهان /شوراب سفلی / شوراب 

جهان اباد/کالته عثمان سلطان  /

کلوت

کج اب

گل ورزه

هفت چاه

چاه شور

نامشگران

سید احمد

امیراباد

چاه ذکریا

چشمه موسی

سیاه باال

رسول اباد

کالته علیجان

ابراهیم اباد

کالته غوریها

گ ابادخرابه چن

چاه والفجر4بنیاد
چاه والفجر3بنیاد

چاه حسین رضائیان

چاه شماره 6بنیاد

چاه شماره 7بنیاد

چاه شماره 8بنیاد

چاه شماره 9بنیاد

ایستگاه هواشناسی
چاه رافتی زمان اباد

گ جام سن شرکت سنگبري 

چاه شماره 3اردکانیان

جه محمد یوسفی چاه خوا

کارخانه رب بنیادشهید

جام کارخانجات قندتربت 

دانشگاه ازاداسالمی کشاورزي

/ چاه والفجر 5بنیاد/چاه  1کاللی

کارخانه اسفالت ت کارخانه اسفالت شه

جام سراند /شن شوئی شهرداري /شن شوئی 

60°40'

60°35'

60°30'
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35°30'
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35°10'

35°5'
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استان
شهرستان

¯

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

مرکزئ

0906020005
محدوده آماري شهر55000 : 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

میان جامدهستان

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
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


