
چاه زرد

نور آباد

شهرك گراغه

شهرك شور چاه

شهرك محمدآباد

کالی اهللا اباد

موتورکریم نوتی زهی

شهرك علی آبادزردچاه

جوژ

شورو

اومار

کهنوك

موتورجما

خیرابادپلگی

پلنگی آباد 3

انجیرك پایین

اسماعیل اباد

شهرك حصاروییه

شندك قدرت اباد

ب اهللا آباد راه

شهرك چاه حسینعلی

قدرت آباد پود چاه

ساروك

اسکوه

بورگر

شاندیز
مدوهان

جنگونه

سوت آپ

رودماهی

گ سفیدسن

صفراباد نظراباد

آب دوزك

پورجنگی

صبرآباد

نوك آباد

انارشاهی

علی آباد

محمدآباد

مرادآباد

ب آباد غری

چاه محمود

چاه رحمان

ت اباد بهج حسین اباد

گوربنداول

حسین آباد

کریم اباد
کمال آباد

یونس آباد

غالم آباد

چاه دادشاه

مندیل آباد

اسالم آباد

حاجی ابادفجر

چاه رشیدلنکه

نوك آبادشورو

علی آبادگراغه

محمدابادروغنی

سعیدآبادمشترك

قنات حاجی عبدل

اهللا آباد دومک

شندك توکل اباد

امید آباد شوین

علی آباد پودچاه

چاه جما قنبر زهی

توکل آبادگردجنگل

محمد آباد حرماگی

نوك آباد(سرآباد(

کریم اباد نوك چاه
چاه نوراله قنبر زهی

چاه حاجی کیچی میانرود

موتور محمد رسول نارویی

حاجی آباد(چاه حسینعلی(

چاه حاجی خواستی قنبرزهی

گل محمد ( چاه حسینعلی (

موتورنادرشه بخش(علی آباد(موتور عبدالنبی (جوان تل (

ت (نبی بخش شه بخش ( پوگی ناگ

موتور حاجی ماء الدین قنبرزهی

حسین اباد قنات (قنات علم خان (

تپی

پدگی

جوري

کشمک

کشهک

بیتک

کتیبی

گرتوت

کودکی

کوزگی

عمرگزي

کم زرد

پالیزي

چاه غنی

یکه بنه

نظرآباد

گزوآباد

گره توت

زورآباد

پیرلوتی

چاه جمعه

چاه قادر

احمدآباد

موتورصفرچاه عزیز

چاه سالم

موتورآسا

چاه غالم

چاه حسین

ملک آباد

نبی آباد

فجرکسوري

ت آباد هم

سعیداباد

زیارتگاه

ملک اباد

نبی اباد

سنگی چاهعلی اباد

عزیزاباد

مجیدآباد

محمدآباد

موتور نظر چاه جمشید

چاه گمشاد

موتورقادر

موتورمبین

روشن آباد

موتورمرید

چاه مصطفی

توکل آباد

حسین آباد

یاسر آباد

حمید آباد

عباس آباد

گوربنددوم

محموداباد

جالل آباد

پردل اباد

جالل آباد

عارف اباد

شریف اباد

عزیز آباد

ب اباد حبی

رحیم اباد

ت اباد رحم

ب آباد غری

ت اباد دول

موسی آباد

توحیدآباد

رسول آباد

گلک توکلی

ت اباد رحم

ت آباد رحم

سنجرآباد2

توکل آباد

عظیم اباد

عظیم آباد

حاجی آباد وکیل آباد

جالل آباد

ب آباد غری

کریم آباد

کمال آباد

خلیل آباد

حاجی آباد

درانگولوك

رحیم آباد
اهللا آباد

عارف آباد

چاه خداداد

قنات روغنی

موتور چراغ

موتور رحیم

لخشک پایین

پلنگی اباد

اسالم آباد

الهدادآباد

چاه پیرمحمد

چاه میر بیک

چاه شه مراد

چاه صاحبداد

ت چاه شه دوس

موتور مهراب

چاه گل محمد

انجیرك باال

عبداله اباد

موتور دادخدا

چاه ملک پکیر

موتورماشااله

موتور لشکران

موتور خورشید

موتورمحمدخان قنات ابراهیم
چاه نوك بندك

قنات دادمحمد

چاه نورالدین

موتورمالعزیز

گ حیدراباد گر

اسماعیل اباد

عبداهللا آباد

پلنگی آباد 2

ابراهیم آباد

ابراهیم آباد

موتورمحمدصفر

موتورزمان خان

موتور اسماعیل

موتور گل محمد

گ اباد قنات گر

موتور اله یار

موتور علم خان

موتور گل محمد

موتورحاج پسند

موتور سیدمحمد

موتورمحمدفقیر

چاه حاجی غالم

شمس آبادگراغه

خانه هاي کادر

شاه کرم پایین

سعیداباد شندك

کرم بیک روغنی

کریم اباد جرو

چاه حاجی شهداد

موتور نورالدین

موتورعلی زابلی

موتور امام بخش

موتورعبدالمجید

موتورصالح محمد

امیدآبادپودچاه

طالق اباد پلکی

توکل ابادهورشی
نبی آباد کودکی

حاجی ابادوژداد
علی اباد سنگري

نوك اباد شهداد

محمدابادپودچاه

رباط( آبریزك (

بن رودمحمدحیاط

اسالم ابادشندك

رحیم آبادکروکی

بنی رود(داوود(

خیرابادچاه زرد

ب نهتانی چاه حبی

موتور حاجی محمد

موتور غالم رسول

چاه اسماعیل حسن

قنات دلمرادباال

قنات حاجی میرزا

عظیم آباد کدوکی

ت اباد روغنی نعم

محمد اباد سنگري

خیر اباد کم زرد

محمدآبادنوك چاه

کسوري (یارمحمد(

روباهک رادوچاهی

(1(علی ابادباال

امام آباد کدوکی

اهللا آباد سنگري

موتور حاجی بهادر

موتورمهیم نارویی

چاه درمحمد  مکام

قنات دلمرادپایین

چاه حاجی اله بخش

موتور سلطان محمد

چاه کالی اله داد
موتورامیربراهویی

چاه خدا نظر(پبی(

سعید آباد پودچاه

حاجی آباد (آزاد(

محمد آبادچاه گنج

خانه هاي براهویی

احمد آباد جوانتل

جمشید آباد پیتکی

چاه ملک داد گرگیچ

موتور حاجی لشکران

موتور شابیک(خلیل(

موتورهاجره شه بخش

موتور حاجی جانداد

چاه حاجی نوك بندك

اله اباد سیاه توك

خانه هاي جان محمد

کنگري چاه اله داد

کریم اباد چاه گلی

حمل آباد(چاه حمل(

گ مس چهل کوره کمپین

چاه حاجی عبدالواحد

موتور گالب قنبرزهی

قنات غالم(ملک شاه(

چاه رحیم جمشید زهی

چاه حسن(جالل آباد(

کریم آباد سیاه کوهاله آباد(تاج محمد(

گ حیدر آباد شهرك گر

علی آباد محمودآباد

مهراب آباد جهانگیر

چاه شاه بیک قنبرزهی

موتور رسول کمال زهی

موتورقادربخش شه بخش

اسالم آباد(مهرآباد(

کاران کش (گران کش (

ابراهیم اباد(کلچات(

موتور روزالدین(مهیم(

چاه الل محمد چهل منی

موتورخواستی نوتی زهی

تاج محمدآبادسیاه کوه

بهزاد آباد جمشید زهی
محله جنگیان قنبر زهی

چاه نوك بندك قنبر زهی

موتور حاجی نظر (محمد(

چاه روغنی (هاشم آباد(

وژداد(حاجی آباد شندك(

ب آباد( مهناز آباد(غری

جوژك( دین محمدنهتانی(

جماآباد(حاجی نورمحمد(

موتور محمد ریگی (رایه(

موتور محمد کریم (پدگی(

موتورخدانظر(کریم آباد(

چاهک (مصریان براهویی (

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

موتور امان اهللا قنبرزهی

چاه عبدالغنی (نور آباد(

قنات رودین(گزوگون آباد( گورگر جالیی(جالیی آباد(

چاه حاجی جهانگیر قنبرزهی

چاه رسول (چراغ قنبرزهی (

نلوکی(بک جود)(حمید آباد(

چاه نبی اله داد (قنبرزهی(

موتور پري ناز (عبدالعزیز(

قنات اله آباد(جمال الدین(

موتورکریم (بهادر شه بخش (

اهللا اباد جهانگیرك (کاکر(

پود چاه دین محمد(دین آباد(

موتور یار محمد نارویی مختار

محمد آباد(موتور حاجی بهادر( موسی چاه(چاه گل بی بی شه بخش(

موتور موسی فقیر( اله آبادموسی(

ت محمد( بیدر آباد(محله حاجی دوس

موتور توکل آباد (نور محمد کمال زهی (

قنات نورمحمد(نظر آباد هومکی نوك چاه(

گلک

ت تخ

برجک

روبهک

کهورك

تروشه

لجه اي

مزاراب

پیرچاه

کله گر

چاه گزي

چاه ملک

چاه گنج

خداآباد

سیاه جر

نوك چاه

رضاآباد

سخی اباد

دامپزشکی

چاه عباس

چاه موسی

چاه رحیم

موتوررضا

چاه کریم

علی اباد

احمدآباد

سعیدآباد

حسن آباد

ملک اباد

سبزپوشان

اب خوران

جهانگیرك

میان رود

اکبرآباد

علی اباد

محمداباد

محمداباد

امیراباد

حسن آباد

نور آباد

فقیرآباد

چاه بابی2

نماز خانه

کوره محمد

چاه بوالن

قنات رسول

موتوربجار

ت جمشید تخ

چاه سهراب

قنات سلیم

افضل آباد

چاه سداله

چشمه نادر

گلزارآباد

میرزاچاهی گوربندسوم

مجید آباد

ت آباد رحم

یوسف آباد

امام آباد

سنجرآباد3

حاجی آباد

ت آباد نعم

هاشم آباد

غالم آباد

چاه بابی 1

شهرك صنعتی

کوره چنگیز

موتور یوسف

چاه بی ریش

قنات مدوحی

موتور شیرا

موتور حسین

موتوربهادر

موتور رشید

کبابی ساقی

لقمان آباد

دهانه باغی

جالیی لنکه

موتورسهراب

کالته سهراب

موتوردرمحمد

بی سیم سنتو

چاه اسماعیل

موتورنصراله

موتورخدابخش

چاه اسماعیل

چاه گل محمد

چاه اسماعیل

بندملک محمد

موتور منصور

موتوردرمحمد

چاه ملک داد

قنات پیرداد

چاه بهارخان

مددابادلنکه

پتیکی پایین

عبداله آباد

موتورسیدمحمد

اسماعیل اباد مشاع شماره 4
مشاع شماره 3

گاوداري عیدو

دکل مخابراتی

چاه حاج موسی

چاه عبدالصمد

چاه زمان خان

چاه محمد علی

چاه سید محمد چاه زمان خان

موتورمحمد گل

موتورمحمدنور

موتورنظرمحمد

چاه نازبی بی

موتورمالموسی

موتورغالمعلی

پلنگی اباد 4

دهنه رودماهی مشاع جري خان

حسن ابادلنکه

موتورنورمحمد

چاه محمدافضل

عباس آبادگلک

گ گاوداري هوشن گاوداري شهرکی

موتور گل محمد

موتور احمدیان

چاه عمرشه بخش چاه حاجی جالل

خیرآبادپدشاهی

موتورزمان خان

موتورزمان خان

موتورحاج قادر

موتور جینهدوك

خیر اباد برفی

قرارگاه مقداد

معدن نوك آباد

کوره حاجی محمد

کوره حاجی کریم

موتور نوك بندك

موتورانوشیروان

ت اله موتور نعم

چاه حسین (نظر(

موتور پیر محمد

قنات عبدالحکیم

موتورعبدالحسین

موتور حاجی آسا

مزرعه محمداعظم

موسی آباد کالی

محمدابادجنگونه

عزیزابادگلستان

علی آباد(لطیف(

پایگاه رودماهی

پاسگاه تل سیاه

موتورعبدالرحمن

گرونلی جهانگیر

موتورعبدالباسط

دامداري اله بخش

موتور عبدالحکیم

چاه یوسف نارویی

موتور حاجی نادر

موتور حاجی عزیز

موتور حاجی رشید

چاه حاجی خداداد

موتور مالخداداد

قنات گیمی(عزیز(

چاه موسی نارویی

موتور محمد زمان

موتور حاجی حنیف

موتورحاجی رضایی

موتورحاجی مهراب

خانه هاي خداداد

نبی اباد پودچاه

چاه محمد(گلزار(

گرونلی حصاروییه

قهوه خانه نارویی

قنات دلمراد باال

ت (نادر( موتوررحم

موتورجما میر خان

موتوراحمد شه بخش

گ(چاه جان محمد( ب

محمدآباد(سلطان (

پدگی باال(دوران(

پدگی پایین(عیسی(

کوره اسالم شه بخش

علی آبادچاه شهداد

چاه حاجی امان اله

چاه دلدار قنبرزهی

چاه باران براهویی

چاه حاجی سید محمد

چاه خدانور (غالم(

موتور مهراب(کریم(

چاه حاجی شاه محمد

ت محمد شاه کرم دوس

موتور محمد نارویی

مخازن آب سازمان آب

گ رضایی معدن سفیدسن

رستوران ستاره کویر

گاوداري علی پودینه

ب ساالرزهی موتورحبی

چاه محمد گمشاد زهی

موتور حاجی شیر علی

موتورحاجی محمدشریف

چاه محمداکبرشه بخش

موتور خدانظر جبالی

موتور حمید براهویی

چاه گل محمد(وژداد(

چاه خدابخش(عبداله(

چاه فیض اله (عیسی(

محمودآباددهنه باغی

موتور دادخدا کامیاب

کوره هاي شهید بهشتی

موتورعلی بیک نارویی

ت عالی زهی موتور رحم

موتور شماره 3(عیسی(

موتور علیم(غالمرضا(

چاه مالداري عبداهللا

موتور حاجی رحیم بخش

موتوراسماعیل نارویی

موتوربهرام نوتی زهی

شمس آباد(عبدالسالم(

موتور حاجی عبدالرحمن

موتورپیربخش(انجیروك(

موتور ابراهیم شه بخش

موتور حاج آسا (عزیز(

ب نارویی راغ موتورحبی

چاه محمد نور بلوچزهی

چاه عبدالحکیم نارویی

موتورپارالدین جنگیان

چاه مالداري اهللا داد
چاه مالداري عبدالغنی

قنات ناصر(حاجی مجید(

موتور حاجی نظر(کمال(

موتورعید محمد نارویی

مزرعه ابراهیم شه بخش

خانه هاي حاجی میربیک

نوك اباد(امان اهللا (

نادر اباد(امیر اباد(

موتورواحدپاك توتازهی

موتورعبدالعزیزنارویی

موتور عید محمد نارویی

چاه محمد بخش عالی زهی

قنات حاج عظیم قنبرزهی

چاه شهداد (چاه مبارك(

چاه خان محمد ساالرزهی

چاه حاج محمد بلوچ زهی

گروهان انتظامی مدوهان

موتور حاجی حامد نارویی

موتور حاجی عزیز(اقبال(

موتورمهدي نارویی نصرتی

موتور سید محمد سید خان

چاه حاجی عزیز نوتی زهی

خانه هاي حاجی نور محمد

موتورعلیشاه(عبدالحمید(

موتور محمد نارویی نصرتی

موتور حاج خداداد نارویی

چاه درمحمدنوتی زهی(حسن(

موتور عبدالواحد توتازهی

موتورشماره 2 (حاج محمد(

اهللا آباد(حاجی محمدنور(

گ محمد  نارویی میرآبادگر

قاسم بمپوري (جلیل اباد(

ت راهسازي کنستروکسیون شرک

چاه محمد حیات (زور آباد(

چاه مالداري انورنوتی زهی

علی آباد (چاه حاجی نواب(

چاه شمس الدین میر بلوچزهی
چاه ابراهیم (فرزند شهداد(

موتورحاج محمدجان ساالرزهی

ت آبادشورچاه(عبدالکریم( هم

موتورحاجی خدابخش سیاه لوپ

چاه حسین نارویی(توکل آباد(

موتور شماره یک (صفر نارویی(

موتور محمد عظیم علیزهی شه بخش

ت محمد (سیاه لوپ( چاه حاجی دوس

موتور منگل قنبر زهی (زر بی بی(

چاه حاجی الل محمد(فاطمه شه بخش(

موتور رسول( چاه حاجی نظر)(باگی(

موتور حاجی نواب بلوچ زهی شه بخش

زرین چاهوك (چاه رحیم جمشید زهی(

موتورمنصورنارویی(شهیدعبدل صالح(

خیرابادپدگی موتورصاحبدادنوتی زهی

نصرت آباد

اسالم آباد

خیراباد باال

موتور اله اباد
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59°25'
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30°5'

30°0'

29°55'

29°50'

29°45'

29°40'
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WWW.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

ش بخ
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

زاهدان
سیستان وبلوچستان

نصرت آباد

1105030002
دوده آماري شهر170000 : 1 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

نصرت آباددهستان

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 ت ندارد.با دق 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
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


