
نیل شهر

رباط

خلیلی

خرگوشی

شهداباد

صاحبداد

منصوریه

اله اباد شهرستانک
محمداباد

علی اباد

جهان اباد

یادگارعلیا
یادگارسفلی

حسین ابادکاللی

خورده مالکین قندك 

وکیل ابادپائین جام

/ اسالم اباد/چهارمن نیم سمیع ابادارباب دین محمد

خان /اسماعیل اباد /اسماعیل 

/ فیض ابادمیش مست /میش مست

/ دولت آباد/حاجی آبادمالیعقوب

خوند /کالته عبد الصمد/کالته حاجی ا

حیانومیخک

ملک اباد

خاکی قلعه 

سمیع ابادحاجی امان

حسناحاجی آبادابراهیم

حسین اقابیک /حسین اباد اقابیک

صیداباد

قاسم اباد

کالته صنم

دوست اباد

چاه محمدآبادقدس

گاوچشمه

حسن ابادقوشه

احمدابادبنکدار
قندك

بژگان

هزاره

مریدار

رمزاباد چشمه نمک

اکبراباد
امیراباد

قزل حصار

حیدراباد

علی یاقی

خاك بادك

قلعه حمام کاریزمزار

قلعه وزیر
کالته شور

چشمه زلزله

سلطان اباد خاتون اباد

شوراب علیا

معصوم اباد

چاه یزدانی

چشمه امیرپنج

پاسگاه هریررود

پاسگاه چشمه نمک

حسن ابادمروارید

کوره سهامی زراعی

گلستان حاجی اباد

چاه شماره 9بنیاد

چاه نورمحمدبهرامی

پاسگاه انتظامی هریررود

پاسگاه نیروئ انتظامی دوآب

زبري/ چاه درویش احمد جامی

نهراباد/چاه عبداهللا جمشیدئ

/حجت اباد سرهنگی /حجت اباد

خان جنوبی پاسگاه انتظامی محمد

پاسگاه نیروي انتظامی کال سنگ

پاسگاه نیروئ انتظامی دهانه نیل بند

خان شمالی پاسگاه نیروئ انتظامی محمد

خان شمالی پاسگاه نیروئ انتظامی یوسف 

خان جنوبی پاسگاه نیروئ انتظامی یوسف 

پاسگاه چشمه رکنی(گروهان مرزي قلعه کک)
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استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش

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
خش مرز ب
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
ی راه خاک
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

جام تربت 
خراسان رضوئ

بوژگان

0906040002
1 : 75000

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

هریروددهستان

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


