
زاهدان

گلوگاه

چاه زرد

منزل اب

الرباال

گ سفید سن

الرپایین

نور آباد

توحیدآباد

نعمت آباد

شهداداباد

ک خواجه مس

اسالم آباد

حاجی اباداول

خیراباد باال

شهرك شور چاه

چاه رحمان الر

شهرك محمدآباد

کالی اهللا ابادمجتمع گاوداري

موتورکریم نوتی زهی

رحیم آباد(عشق اباد(

شهرك علی آبادزردچاه

پبی

بوك

شورو

ی پدک

ک سیاه ج

درگیابان

موتورجما

حاجی اباد

توکل آباد

رحیم اباد

حاجی باران

ی خیرابادپلگ

ی آباد 3 پلنگ

اسماعیل اباد

شهرك حد آباد

موتورحاجی حیدر

شندك قدرت اباد

اهللا آباد راهب

ک آباد سفیدك مل

موتور عبدالواحد

قدرت آباد پود چاه

چاه حاج قادر قنبرزهی

موتور مهراب(شیرمحمد(

چاه حاج عبدالواحد شه بخش

شهرك عشایري شه مراد آباد

شورك

ی شنک

کرگزي

جاروك

آهوآب

بورگر

شاندیز

خیراباد

گ سفیدسن

صفراباد
نظراباد

سرخ پرك

گرانشند

صبرآباد

میر اباد

انارشاهی

نوك آباد

محمدآباد

مرادآباد

قاسم آباد

چاه محمود

موتورکریم

حسین آباد

بهجت اباد

حسین اباد

گوربنداول

سوراخ کوه

حکیم آباد

غریب اباد

کریم اباد

کمال آباد

شریف آباد

یونس آباد

عیسی آبادعظیم آباد
غالم آباد

گردي جنگل

چاه دادشاه

موتوربهادر

مندیل آباد

اسالم آباد

موتورمحمدگل

اله آبادپبی

بهشت در کویر

موتورنورمحمد

موتوراله یار

اکبرآبادخرنه

حاجی ابادفجر

فیض ابادلوچو

کاشی شور چاه

روستاي سفیدك

نوك آبادشورو

ک آباد( حري(مل

ی اهللا آبادپوگ

حسن آباد ناسی

محمدابادروغنی

شهرك کامبوزیا

سعیدآبادمشترك

موتور حاجی پتی

قنات حاجی عبدل

ک اهللا آباد دوم

ی نعمت اباد پوگ

روستاي سم(سام(

شندك توکل اباد

غریب آباد لوچو

اسالم آبادوارو

موتور حاجی عیسی

موتورجمال الدین

دوربن حاجی فقیر

علی آباد پودچاه

نورآبادشوره رود

چاه جما قنبر زهی

محمدآبادشوره رود

توکل آبادگردجنگل

ی محمد آباد حرماگ

نوك آباد(سرآباد(

کریم اباد نوك چاه

بزي(محمد آباد بزي(

ی موتور سید نور ریگ
چاه نوراله قنبر زهی

چاه یار محمد شه بخش

چاه موتور حاجی فقیر

موتوربی بی مه شهسوار

موتور اله بخش شه بخش

حاجی آبادپبی(تیموري(

گ ندام (عیسی آباد( تن

موتورحاج مسافرقنبرزهی

ی میانرود چاه حاجی کیچ

چاه خدانظر(حاجی آباد(

موتور جما (عادل آباد(

چاه حاجی خواستی قنبرزهی

موتور مالمصریان گمشادزهیموتور عبدالسالم توتازهی

موتور عبدالنبی (جوان تل (

موتورحاجی حسین(حسین آباد(

موتورنادرشه بخش(علی آباد(

ی ( گ (حاجی آبادکوچک موتورملن

موتور حاجی ماء الدین قنبرزهی

همت اباد موتورعبدالغفورشه بخش
موتور عبدالحمید قاسمی قنبر زهی

حسین اباد قنات (قنات علم خان (

غریب اباد پایین (قنات میرزاخان (

تپی

جکو

ک باغ

ک کشم

ک کشه

بیدي

شورك

ک کلی

ک بیت

کتیبی

گرتوت

ی کودک

ی کوزگ

سبزوار

عمرگزي

کم زرد ک جود ب

پالیزي

چاه غنی

چاه غنی

نوراباد

صدراباد

صفرآباد

نظرآباد

گزوآباد

خیراباد

حق آباد

پیرلوتی

فضل آباد

چاه جمعه

چاه قادر

چاه نعیم

احمدآباد

چاه عزیز

موتورعمر

موتورصفر

چاه سالم

موتورآسا

چاه غالم

چاه حسین

محمداباد

ک آباد مل

نبی آباد

علی اباد

سعیداباد

فجرکسوري

فضل آباد

سعیداباد

زیارتگاه

ک اباد مل

قادراباد

چشمه بید

نبی اباد

علی اباد

ی چاه سنگ

عزیزاباد

ک آباد مل

مجیدآباد

حسن آباد

محمدآباد

حسن آباد

محمدآباد

توکل آباد

ک اباد بوگ

موتور نظر چاه جمشید

چاه گمشاد

موتورانور

موتورمبین

موتورمرید

چاه مصطفی

رسول آباد

نیم بازار

ک باال لخش

توکل آباد

اهللا آباد

حسین آباد

یاسر آباد

حمید آباد

عباس آباد

گوربنددوم

پردل اباد

حسین اباد

جالل آباد

عارف اباد

شریف اباد

عزیز آباد

حبیب اباد

رحیم اباد

رحمت اباد

غریب آباد

دولت اباد

موسی آباد

رادو اباد

قاضی اباد

حکیم اباد

عبدل آباد
توحیدآباد

ک توکلی گل

قاسم آباد

قادر آباد

غریب آباد

رحمت اباد

رحمت اباد

رحمت آباد

سنجرآباد2

توکل آباد

عظیم اباد

عظیم آباد

حاجی آباد

وکیل آباد

جالل آباد

اهللا آباد

امام آباد

جالل آباد

غریب آباد

حسین آباد

کریم آباد

ی چراغ ریگ

موتورستار

تاك ریچان

سمندرآباد

درانگولوك

محمد آباد

عارف آباد

چاه خداداد

موتور ناصر

موتور ناصر

موتورگلزار

چ موتورباال موتور گرگی

قنات روغنی

موتور چراغ

موتور رحیم

موتور موسی

موتور جمعه

ک پایین لخش

دلمرادآباد

پلنگی اباد

مولوي اباد

الهدادآباد

گراناز آبی

چاه پیرمحمد

ک چاه میر بی

چاه شه مراد

چاه صاحبداد

چاه شه دوست

موتورمالحسن

موتور شهداد

چاه نورمحمد

چاه گل محمد

موتور بنیاد

دادخدا اباد

عبداله اباد

جان محمدچاهی

چاه حبیب اله

موتور دادخدا

ک پکیر چاه مل

موتور دادشاه

موتورماشااله

موتور خورشید

موتور دلمراد

موتور لشکران

موتورمحمدخان

موتورقنبرزهی

قنات ابراهیم

چاه نوك بندك

قنات دادمحمد

چاه نورالدین

موتورمالعزیز

موتورسیدمحمد

اسماعیل اباد

عبداهللا آباد خواجه مهربان

نوك آبادلوچو

پلنگی آباد 2حاجی آباددوم

ابراهیم آباد

ابراهیم آباد

موتورزمان خان

موتور اسماعیل

موتور گل محمد

موتور اله یار

موتور علم خان

موتور گل محمد

موتور صاحبداد

موتور یارمحمد

موتورحاج پسند

موتورخان محمد

موتور سیدمحمد

موتور چراغعلی

موتورمحمدفقیر

چاه حاجی غالم

موتور نورمحمد

نوك آباد گیمی

نوك اباد ناسی

خانه هاي کادر

شاه کرم پایین

سنگري پیرمحمد

سعیداباد شندك

ک روغنی کرم بی

خیرابادماراکو

کریم اباد جرو

گل آبادگلوگاه

حاجی آبادشورك

توحیدآبادباال

قادرآباد مومن

موتورحبیب آباد

موتور زر بی بی

چاه حاجی شهداد

موتور نورالدین

موتور امام بخش

چ موتور مال بلو

موتور دکترنعیم

موتورعبدالرحمن

موتورحاجی حکیم

موتورحاجی جالل

موتور حاج یوسف

موتورانوشیروان

موتورعبدالواحد

چاه علم شه بخش

موتورعبدالکریم

موتورصالح محمد

موتورعبدالمجید

موتورعظیم پرست
امیدآبادپودچاه

ی طالق اباد پلک

یتوکل ابادهورشی نبی آباد کودک

حاجی ابادوژداد
علی اباد سنگري

نوك اباد شهداد

محمدابادپودچاه
غریب اباد باال

بن رودمحمدحیاط

اسالم ابادشندك

پیرکان(پیرکهن(

ی رحیم آبادکروک

انوشیروان آباد

عزت آباد نلوکی

خیرابادچاه زرد

پالیزي درگیابان

مرغداري ماکادام

موتورحمیدنارویی

چاه احمد مستیان

چاه رضا حسن زهی
چاه حبیب نهتانی

موتور حاجی حبیب

موتور حاجی احمد
موتور حاجی حسین

موتور حاجی حسین

موتور غالم رسول

چاه اسماعیل حسن

قنات دلمرادباال

موتور حاجی غالم

موتور حاجی مزار

موتور حاجی عبدل

قنات حاجی میرزا

موتوراحمد(وارو(

شیرکروداکبرآباد

عزیزآبادگرانشند

عظیم آباد کدوکی

نعمت اباد روغنی

عبدل آبادموراکو

محمد اباد سنگري

خیر اباد کم زرد

محمدآبادنوك چاه

(1(علی ابادباال

امام آباد کدوکی

موتورمجیدنارویی

اهللا آباد سنگري

موتور حاجی بهادر

چ موتور جمال گرگی

چاه درمحمد  مکام

قنات دلمرادپایین

چاه حاجی اله بخش

چاه زلیخا(دلدار(

چاه کالی اله داد

موتورامیربراهویی

چاه خدا نظر(پبی(

ال گري زرد چاهوك

سعید آباد پودچاه

حاجی آباد (آزاد(

فیض آبادشوره رود

خانه هاي براهویی

جابرآبادچاه رحیم

احمد آباد جوانتل

جمشید آباد پیتکی

چاه مالداري طالرك

موتورحاجی شاه نظر

چاه مهراب قنبرزهی

چ ک داد گرگی چاه مل

موتورحاجی ابراهیم

موتورهاجره شه بخش

موتور حاجی جانداد

موتور محمدقنبرزهی

چاه حاجی نوك بندك

ک داد محله حاجی مل

اله اباد سیاه توك

خانه هاي جان محمد

کنگري چاه اله داد

وش آب (عبدل اباد(

رحمت آبادسیاه شیر

سنگري پائین(عظیم(

حمل آباد(چاه حمل(

احمد آباد الماسکی
کوثر آباد الماسکی

نوك آباد رادوچاهی

موتورحاج عبدالکریم

موتور حاجی اسماعیل

چاه نادر(فیض آباد(

چاه حاجی عبدالواحد

مزارآباد(مرادآباد(

موتور حاجی عبداهللا

موتور گالب قنبرزهی

ک شاه( قنات غالم(مل

چاه رحیم جمشید زهی

چاه حسن(جالل آباد( گ ندام مصطفی آبادتن

اله آباد(تاج محمد(

محمدآبادجرو پودچاه

کریم آباد سیاه کوه

غریب آباد لوري رود

(2 (علی آباد پایین

ناگت آباد دین محمد

عبدل آباد سیاه شیر

اسماعیل آباد اناري

علی آباد محمودآباد

مهراب آباد جهانگیر

مجتمع تفریحی براسان

موتورماه گل قنبرزهی

موتوراسداله قنبرزهی

چاه پرویز جمشید زهی

ک قنبرزهی چاه شاه بی

موتور حاجی یار محمد

موتور حاجی شاه محمد

موتورخان محمدنارویی

موتورپیربخش(پیرداد(

موتور رسول کمال زهی

موتورملکشاه قنبرزهی

موتورقادربخش شه بخش

موتور حاجی شیر محمد

کاران کش (گران کش (

ابراهیم اباد(کلچات(

چاه یارمحمدگمشادزهی

موتورخدابخش (آذرباد(

موتور روزالدین(مهیم(

چاه الل محمد چهل منی

موتورخواستی نوتی زهی

موتورعیسی (محمدآباد(

موتوردادخدا(اسماعیل(

تاج محمدآبادسیاه کوه

بهزاد آباد جمشید زهی

محله جنگیان قنبر زهی

نوك چاه پالیزي(نادر(

شریف آباد میان بازار

ق ریگی موتور محمد اسحا

چ موتور عبدالرحمان بری چاه نوك بندك قنبر زهی

چ موتور حاجی قادر گرگی

موتور حاجی نظر (محمد(

چاه روغنی (هاشم آباد(

وژداد(حاجی آباد شندك( تالرك (قادر شاهو زهی(

ال گري زین الدین آباد

شوري (چاه سلطان محمد(

مهناز آباد(غریب آباد(

اسالم اباد قنات شهباز

جماآباد(حاجی نورمحمد(

موتور محمد ریگی (رایه(

موتور محمد یوسف شه بخش

موتور محمد کریم (پدگی(

موتورخدانظر(کریم آباد(

ابراهیم آباد (پیرزنگو(

کاشی مرکزي(سهراب ریگی(

توکل آباد (عزیز آباد (

چ مجتمع تفریحی ایران بلو

موتور قادر بخش نوتی زهی
چاه محمد گدایی(سر آباد(

موتور امان اهللا قنبرزهی

ی(گیمی( موتور خدابخش ریگ

چاه عبدالغنی (نور آباد(

قنات رودین(گزوگون آباد(

یوسف اباد وارو(عبداهللا(

گورگر جالیی(جالیی آباد(

حصارك(حبیب اله شاهوزهی(

چاه حاجی جهانگیر قنبرزهی

چاه حاجی محمد(عباس آباد(

چاه رسول (چراغ قنبرزهی (

ک جود)(حمید آباد( ی(ب نلوک

اسالم آباد (نظر شه بخش (

رحمت آباد(محمدگل شه بخش(

چاه نبی اله داد (قنبرزهی(

موتور پري ناز (عبدالعزیز(

موتور حاجی نواب(نبی آباد(

قنات اله آباد(جمال الدین(
موتور عیسی( فاطمه شه بخش(

موتورکریم (بهادر شه بخش (

موتورنورمحمد(نورمحمداباد(

اهللا اباد جهانگیرك (کاکر(

پود چاه دین محمد(دین آباد(

محمداباد پودچاه(بهرام آباد(

محمد آباد(موتور حاجی بهادر(

موتورعبدالحق (عبدالباسط)رواء

چاه حاجی عبدالرحمان(علی آباد(

موسی چاه(چاه گل بی بی شه بخش(

امام آباد (موتور حسن شه میر (

موتور موسی فقیر( اله آبادموسی(

بیدر آباد(محله حاجی دوست محمد(

خیر آباد پایین(محله عبدالحمید(

ک داد( موتور حاجی عبدالرحمان (مل

ی( موتور حاجی محمد ریگی(عباس ریگ

شریف اباد رادو چاهی (حاجی شریف(

چاه حاج سیاه خان گرگیج(ساالرزهی(

اله آباد روغنی(حاجی محمد شه بخش(

حاجی آباد(موتورحاجی عبدل قنبرزهی(

موتور حاج عبدالواحد ریگی(فیض آباد(

چ (موتور عظیم ( موتور محمد علی گرگی

رحمت آباد( قنات شاه محمد شاهوزایی(
موتور توکل آباد (نور محمد کمال زهی (

قنات نورمحمد(نظر آباد هومکی نوك چاه(

کالغ آباد میرزا چاهی(غریب آباد میرزا چاهی(

ک گل

مسجد

سیلو

ک برج

ک برج

کرگزي

ک گنجک

ک روبه

پیران

گلخانه

لجه اي

پیرچاه

جیگولی

موراکو

شکرآباد

گاوداري

گاوداري

مرغداري

مخزن اب

ک چاه مل

چاه حسن

خداآباد

نظراباد

نورمحمد

کچه رود

نوك چاه

گ معدن سن

چاه موسی
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