
دکن ک

بزق

ذمه

برس

ریگی

دافی

اسفیز

عنبرکه

رودمعجن

تلخ بخش

قلعه شیشه

گلبوي باال

حسن ابادبلهرگلبوي پائین

ترقی پنگی

مهدي اباد

چوالنک سفلی

/قوش اغل /قوش اباد

مهنک

زواج

برمک

گراب

گزوي

براق

لندري

ایزوك

گل هو
رزونه

حصارك

زروند

باغ تو
گچ کوه

شیردره

جالوهه

ایتوگی محمدیه
جروفدر

بوته گز

بلوردره

گندچشمه

بازسیاه

خوش هوا

سیداباد
منصوریه

قنبراباد

اکبراباد

درخت بید

قالس اباد

قاسم اباد

زمان اباد

چشمه ابور

قنات قزوي

چاه عادلی کالته حاجی
کالته کاظم

کالته نائب

خاموش اباد

کالته شازده

چوالنک علیا

چاه مشهدیها

چاه حسن اباد

کالته مالحسن

خرتلخ بخش است
قنات اله قلی

چاه دیمکاران

چاه موتورحاجی

سنگ میرزااحمد

کالغ ابادسفلی
کالغ ابادوسطی

کالته شیرمحمد

مرغداري کاللی

مرغداري عادلی

چاه موتورفرخی

چاه موتورمنفرد

چاه موتورفرتاج

چاه موتورصفائی

چاه موتورصالتی

براکوه  /برکوه

چاه شماره 2زمه

کالته حاجی خان

کالته علی اکبر

کالته تلخ بزرگ

چاه موتورغفوري
چاه موتورشالچی

کالته یعقوب علی

رودخانه تلخ بخش

مرغداري برازنده

چاه موتورمحمدزاده

موتورحسن ابادبلهر

کالته ابراهیم خان

مرغدارئ علی صفایی

/ گزبازه /گزه بازه

چاه مشاع شماره 2ریگیچاه مشاع شماره 7ریگی

چاه مشاع شماره 1ریگی

/ نشبوردر/ نشابوردره

چاه مشاع شماره 2گلبوي

چاه مشاع شماره 1گلبوي
چاه مشاع شماره 2عنبرکه

چاه مشاع شماره 3عنبرکه

مرغداري سید جواد غیاثی

کالته علی محمد /کالته ابراهیم مال

مرغدارئ خیاطزاده /دامدارئ خیاطزاده

/چاه موتور عادلی / چاه موتور زروند

59°0'

58°55'

58°50'

58°45'

35°45'

35°40'

35°35'

35°30'

www.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

بخش
راه آهنآدرس آماري

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

دریه تربت حی
خراسان رضوئ

دکن ک
0905050003
محدوده آماري شهر75000 : 1

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

دکندهستان ک

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ران وو نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395تهیه شده است.این بر رت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.با دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري براساس مصوبات هیأت وزی ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغای ران ( دفت ای
ران است.حق هر گونه چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکز آمار ای مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان

خط ساحلیآبادي


