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زنگو

بسطاق

کرغند

گزنشک

بغداده ی عمروی

دوحصاران

ت اباد دوس

کالته سري

/خرمنج / فضل اباد

خنج

خشکان

ب شهرك شهیددستغی

ت اباد حج

کامرود

چاه پیروزاباد

ی سرایان شهرك صنعت
یمبو

خوشاب

بهگرد

چاه نو

سفیداب

خوش اب

خازمین

حوض دق

حسامیه

گوش میر

گله چاه

چاه کرم

چاه مدو

چاه جرس

چاه بلور

چاه کازه

حوض حافظ

ایستوچاه

معدن سرب

ی چاه پلم

چاه بیدل
حسن اباد

حوض نادر

قاسماباد

چشمه سیدجعفراباد

چاه گربک

حسن اباد

جهان آباد

چاه شیرین

عباس اباد

چاه خلگور
ت توکل شرک حسین اباد

احمد اباد

حسین اباد

حوض خاتون

ت معلم شرک
ی چاه ریاح چاه باختر

حوض اهنگر

ت توکل شرک
ت مغین شرک

ت رفاه شرک

کالته شور

موتورجهاد

کالته مال

چاه اسپکصر

حوض در تنگ

ی چاه نظرعل

ت شیرین شرک
چاه گلستان

ت تلمبه شرک

ی موتورامین

یچاه دوستان موتوردولت

موتوراتحاد

ی ت حسام شرک

اتحادسادات

موتوررضویه

ت موتورصداق موتورسادات
تلمبه منبع

چشمه اشترزا

حوض محمدبیک

چاه باریکها

معدن حسامیه

وحدت کامرود موتورخازمین

موتوروحدت 2 جوادیه زنگو

موتوروحدت 1

موتوررنگرزيموتورسجادیه

ت گلستان شرک

ت انقالب شرک

کوره جهانبخش

ت نمونه 2 شرک

ت نمونه 1 شرک

ی حوض حاج موس

چاه عمیق خرم

چاه حاج حیدر

ی مقیم چاه حاج

چاه ته رودیها

حوض مادررحمان

ی موتورابراهیم ت جعفراباد شرک

کوره حسن بیدل

ت الرضا چاه حج

چاه عمیق توکل

ی عشر ت اثن شرک

ت سعیداباد شرک

کالته سیدامیر

ی موتورمحمدروان

چاه عمیق اتحاد

ی گلستان طالقان
چاه عمیق سعادت

تلمبه امیرزاده

ت مهدي اباد شرک

چاه عمیق ثالثه چاه موتورحجتیه

چاه بلورشماره 3

چاه بلورشماره 2

ب مختارئ چاه طال

ی حوض علیجان جون

حوض عباس شهسوار

چاه عمیق انقالب

چاه مشاع انقالب

چاه موتورگلستان

ت معصوم اباد شرک

ت اسالم اباد شرک

ت اسالم اباد یشرک ی کوه ت ابیاري زمزمدامداري عل ی نوینشرک ت اسالم شرک

موتورعمیق رضائیه

دامداري یعقوبیان

ی موتور امید لوالی

موتورقنات سه قلعه

موتور اتحادکامرود موتورقنات سه قلعه

ی ت نمونه زینای شرک

ت کوثرمخل اباد شرک چاه عمیق طاهراباد

ی اباد تلخ اباد/حاج تلمبه دوم امیرزاده
تلمبه سوم امیرزاده

ت حسین ابادسندل شرک

ی چاه مشاع شهیدرستم

ی ت سیدابادعمروی شرک

ت رفاه عشق اباد شرک
چاه مشاع شهیدچمران

ت بهار چاه عمیق شرک ی ی موس کالته کربالی

چشمه مهدي /چشمه سید

گوراب (چشمه گوراب )

چاه موتورجعفري /سکل
چاه نیمه عمیق خدیوي

ی ت/ کالغ چاه عمیق هم

ی زاده چاه دامدارئ تق

مجتمع دامدارئ سرایان

ی سه قلعه موتوراب رسان

کوره داروغه  /حسن بیدل

موتوروکوره جعفرجهانبخش

ی اکبر صفرئ کوره بیات /عل

ت اباد/چادر اباد ت بهش شرک

ی ی عشر/موتور بقال ت اثن شرک

ی اکبرامام دادي ت جعفري /موتور بند سیرئدامداري عل شرک

چاه گلستان/ گلستان دو حصاران

حوض دوگانه /بنوده و چاه دهگانه

ی شهرداري سرا ت40 تن کارخانه اسفال

ی ی رهن ی نژاد/محمداباد/عل کوره هاشم

ی ی /عبدالمجیدرمضان موتورسرهنگ حسام

موتورامیرئ اهللا ابادموتورامیراباد

ت ابیاري اسالم اباد/موتور قیاس شرک

/چاه عمیق اتحاد/چاه نیمه عمیق اتحاد

ی ) ی ضیای موتورمهدئ اباد(موتورمهدئ قل

ی ی /موتوراسالم / چاه موتورمهتاب اسالم
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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

سرایان
خراسان جنوبی

سه قلعه

2906020002
1 : 55000

محدوده آماري شهر

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

سه قلعهدهستان

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 ده اس ت آماري انجام ش 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

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


