
سردق

منصوري

فخراباد

ماراندیز

چاه پالیز

چاه گچی

ابراهیم اباد

سه فرسخ

نصراباد

کال قنر

چاه اسدي

حوض دهنه

حوض قرائی

حوض فاطمه

چاه ضیاییچاه رضائی
چاه منیري

چاه سوراخ

چاه برهانیچاه اسدیان

چاه بابائیچاه جماعتی
چاه عارفان چاه اشرافی

چاه بهرامی

اسالم اباد

چاه دهقانها

چاه سلیمانی

چاه مزاریها

کالته انتظام

چاه کرمانیها شرکت اراگونیت

حوض قوچی یورت 

چاه مجیدئ پور چاه هاشمی نیا

منبع اب منصوري

کوره اجراذرگون

موتورذبیح اباد

چاه اکبر زینبی
چاه ابراهیمیان

چاه هادي فاطمی

اب باریک پایین

چاه دکترنبی پور

یورت بی بی نوروز

کویرپارك سه فرسخ

یورت کربالئی رستم

چاه شماره 4منصوري

حوض بلوچ معدن سنگ 

چاه دامداري اشوري

چاه دامداري یوسفی

چاه امان اله اسدي

معدن سرخ رنگ رسولی

حمتی معدن عین اهللا ر

چاه شرکت زیره کاران

گی /چاه اقایی چاه بی حسین اباد منصوري چاه 
چاه شوقی /چاه اخوندئ

چاه مشاع ابراهیم اباد
چاه صادقی /میرزایی پور

چاه شهدائ دشت ذبیح اباد چاه چهل هکتارئ /میرزاده

چاه مشاع شماره سه منصوري

چاه جوانبخت /چاه علیزاده
چاه نورمحمدئ /چاه خدابخش

کالته محمدرضااسالم ابادبلوچ
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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

بجستان
خراسان رضوئ

یونسی

0931020002
1 : 70000

دوده آماري شهر مح

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

سردقدهستان

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


