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سالق تاج محمد
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که شیخ موسی بهل

که سالق امان خرلرتاقان پاي پت

کوچک  دیگ سعید

حاجی نبی گلچشمه

حمدمحمدي مزرعه ا

حاجی الهیار ایمر

حسین آباد قربانی

حدت اسالمی شهرك و

که بایرام اخوند بهل

فجر(مزرعه اشرفیون )

زابلی محله قوچ مراد

مزرعه نورجان شیرمحمدي

دریا

گل تپه

حید2 تو امیدیه

عطاآباد

شورالنگ

امیدآباد

چاله پلرز

بهرام صوفی

داشلی سفلی

اقچلی قرخلر

تپه ظهوریان

باغه شیخ موسی

سالق قلیچ تپه

انورآباد و سرتپه

حاجی قاسمی مزرعه 

داودئ سپاهی دادگر

مزرعه مشترك محمدي

خیرآباد_ مراد میهن

اوخلی فروگاه فرهناك

حمدخمینی سازمان سیدا

ب حاجی آباد_استاد رج

مزرعه قربان شیرمحمدي

مزرعه پیغمبرقلی یلمه

حسین آباد _ محمد ایر

مزرعه خداقلی نجم الدین شاملو

شاکریان

محمدآباد

حاجی قلیچ

میدان مراد

حاجی نظر ابه 
کوچک بردئ کر حاج سید سازمان 

حانی / هجرت /مزرعه رو

که داشلی بهل

حاجی نبی 2 حدت _  و
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استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

خش ب

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

عالئم راهنماي نقشه

آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
ی راه خاک
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

گنبدکاووس
گلستان

مرکزئ

2706040002
1 : 65000

دوده آماري شهر مح

رودخانه
مسیل
دریا
دریاچه
تاالب

از 0 تا 3 خانوار
از 4 تا 20 خانوار
از 21 تا 50 خانوار
از 51 تا 100 خانوار
بیش از 100 خانوار

خط ساحلی آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

باغلی مارامادهستان

ی نفوس و مسکناین برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان  ت.نقشه برداري و نتایج سرشماري عموم ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت 1395 تهیه شده اس ت آماري انجام شده اس ت ندارد.وزیران و با دق دی مرزهاي کشوري در این نقشه سن
ی ) اطالع دهید.لطفا درصورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکز ی محفوظ و منوط به کسب اجازهآمار ایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان پ و کپ ت.حق هر گونه چا از مرکز آمار ایران اس

موقعیت دهستان در استان


