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عنبرکه
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شوررود

عطائیه

چاه نسر

تلخ بخش

قاسماباد

قلعه شیشه

عبدل اباد

حصاریزدان

نصرت اباد

گلبوي باال

گلبوي پائین
حسن ابادبلهر

کالته حسن اباد

/ اسالم اباد /اصالح اباد/شاه بخش

ارغش

ترقی پنگی

ماروسده نو

شهرکهنه

عبداباد

ک اباد مس

مهدي اباد

عشرت اباد

نوژه /نوده

کته تلخ

حسین اباد

ت سنجد درخ

ک سفلی چوالن

/قوش اغل /قوش اباد

ده منار

چاه عمیق طاهري /ابادئ طاهراباد

ک مهن

حصار زواج

بلهر

گراب

گزوي

براق

تکخار

پیرگز

دریگی

کودلی

اختري

بهبود

گل هو

رزونه
حصارك

زروند

چاه نی

اب شور

ک شوراب

شیردره

جالوهه

ایتوگی محمدیه
جروفدر

سلطانیه

قلعه نو

کال اقاچشمه نی

گندچشمه

نصراباد

میراباد

بازسیاه سیداباد
منصوریه

قنبراباد

اکبراباد

عسگراباد

گله چشمه

چشمه زرد

کالته گل
ک پلنگی ت

ارتوشادي

ت بید درخ

قالس اباد

اهللا اباد

چاه جنداب

چشمه اخور

چشمه پونه

عباس اباد

عباس اباد

زمان اباد

چشمه ابور

قنات قزوي

چاه عادلی

قلعه زنگار

چشمه یاقوت

کالته حاجی
کالته کاظم

ب کالته نائ

خاموش اباد

جوانمردقصاب

چاه گل چشمه

ک علیا چوالن

چاه مشهدیها

چاه حسن اباد

موتوراردوگاه

ت بیرم چاه مس

کالته رجبعلی

کالته مالحسن

استخرتلخ بخش
قنات اله قلی

چاه دیمکاران

چاه عمیق مقدم

چاه موتورحاجی

چاه عبدل اباد
ت سنجد چاه درخ

ک چاه مشاع کوش

چاه رضانگهبان

ک ایلی کالته ت

کالغ ابادسفلی
کالغ ابادوسطی

کالته شیرمحمد

مرغداري کاللی

مرغداري عادلی

چاه موتورفرخی

چاه موتورمنفرد

چاه موتورفرتاج

چاه موتورصفائی

چاه موتورصالتی

چاه موتوررجائی

براکوه  /برکوه

چاه شماره 2زمه

کالته حاجی خان

کالته علی اکبر

کالته تلخ بزرگ

چاه موتورغفوري

چی چاه موتورشال

چاه شماره 2مهدي

چاه جوانمردقصاب

کالته علی قدوسی کالته علی عابدي

کالته یعقوب علی

رودخانه تلخ بخش

مرغداري برازنده

چاه شماره 2گسترش
چاه شماره 1گسترش

چاه عمیق سیدجعفر

چاه شماره 3گسترش

چاه موتورمحمدزاده

/عجوزار/اجوزه زار

موتورحسن ابادبلهر

کالته ابراهیم خان

مرغدارئ علی صفایی

/ گزبازه /گزه بازه

چاه شماره 2سعداباد

چاه مشاع شماره 7ریگی
چاه مشاع شماره 3ریگی

چاه مشاع شماره 2ریگی

چاه مشاع شماره 1ریگی

چاه عمیق شماره 4گسترش

چاه مشاع شماره 2گلبوي

چاه مشاع شماره 1گلبوي
چاه مشاع شماره 2عنبرکه

چاه مشاع شماره 3عنبرکه

مرغداري سید جواد غیاثی

ک اباد چاه مشاع شماره 2مس

چاه عمیق رمضانعلی /چاه شعبانیها

)5 ( چاه عمیق رستم بلوچ (گسترش )

ب بی خیال /چاه شماره 7محمدئ چاه رج

کالته علی محمد /کالته ابراهیم مال

مرغدارئ خیاطزاده /دامدارئ خیاطزاده

/چاه موتور عادلی / چاه موتور زروند

چاه عمیق شماره 6گسترش ( عزیزنرگسی )
ب ورزئ ص ت صبورخراسان /دامدارئ وکشا شرک چاه عمیق شماره  7گسترش ( چاه کلنگی )

چاه عمیق دانشجویان شماره دو/چاه مظلوم

چاه عمیق شماره 1دانشجویان /چاه قلی زاد
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ستان ا
ستان شهر

¯

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

ستان در کشور موقعیت ا

نیشابور
سان رضوئ خرا

میان جلگه

0917050001
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

بلهراتدهستان

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
سرشماري 1395 ساس  بر ا

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

ستان موقعیت دهستان در ا

عالئم راهنماي نقشه


