
گناباد بیدخت

سنو

سقی

مند

رهن

زیبد

روچی

قوژد

ریاب

خیبري

بهاباد

دولوئی
قنبراباد

باغ آسیا

حاجی اباد

/بیلند /بیلوند

موسیرز

زیرجان

نجم اباد

نوده گناباد شوراب نوسازي

نوده میرمحراب

ت /رقاصان / گوهردش
رضویه

سراسیاب

محمداباد

عزیزاباد

شیرازاباد

کالته کلوخ

درصوفه

هراونج

گنبتوك

خاتومه

جعفراباد

کالته نو

توکل اباد

کالته شهاب

کالته سیدعلی

ت گاوداري بیدخ

شهرك صنعتی گناباد

جیز

چاهک

حصار

کوثر

ورورك

سمویی

ماالب

برقیو

سمعلی

دوحوضی

حوض نو

شورچاه

الحبیب

چاه چول

حوض رجب

حوض سقا

حوض سرخ فخراباد

کم چنار

سیداباد

دیزاباد

مارکوهک

سیدمراد

میراباد

حوض خوش

حوض سرخ

چاه اسدي

چشمه زرد

چشمه شور

حوض روچی

حوض قنبر

شمس اباد

ت چاه حکم
چاه تهان

ت چاه حکم

حوض قائن
حوض سفید

حوض قدیر

چاه امین

ت بندشریع

حوض بیگی حوض زرگر

زین اباد

چاه طاقی

حوض کلمه

حوض خاکی

حوض هینبک

چاه نخکوه

چاه کشوري

چاه امینی

چاه فاتحی

چاه کمالی

عباس اباد

حوض قربان

عباس اباد

حسین اباد

چاه ضیائی

چاه صابري

حسین اباد

مسجددیزوق
ت قاسم بهش

چاه بنیلی

حوض اشوري

چاه روغنی

چاه بازلی

صالح اباد

چاه شیرینچاه زنبور

حوض الخوي

حوض کلهور

چاه مختاري

کالته قیچی

کالته رهبر

حوض سرکالت

حوض کولفار

چشمه شیرین

چاه رضائیانچاه قهرمانی

حوض میرسیدو

حوض داشخانه

کالته احمدي

چاه رجب پور

کالته مسگرا

چاه علیزاده

حوض بندباال

حوض نصف راه

حوض حسن بیک

ت چاه وطن دوس

چاه صحرانورد

چاه حسن عشقی

مرغداري مبین

ت بنه حوض درخ

مرغدارئ فانی

مرغداري عبدي

مرغدارئ مجید

چاه کالهدوزي

چاه قلعه حسن

کل حوض باقري

دهنه حوض سوار

علی ابادصفایی

مرغدارئ رضائی

کالته شمشیرکش

چاه عابدي پور

کالته قهرمانی

حوض بادگیردار

کالته نیکخواه

مرغدارئ نمازئ چاه شرب بیمرغ

چاه موتور شهدا

کالته علی اباد

چاه شرب گناباد

چاه شرب گناباد

چاه حاجی شکاري

چاه محمد شیرزاد

حوض کربالئی تقی

مرغدارئ غالمیان

ناحیه صنعتی کاخک

چاه شرب روشناوند

مرغدارئ بسکابادئ

ت چاه اب شرب بیدخ

چاه حاج غالم رضا

مرغدارئ علی عبدئ

حوض کربالئی محمد

چاه اکبرپل شکسته

چاه دامداري کریمی

چاه منبع اب یونسی

کوره هفمان مصطفوي

چاه دامداري مختاري

مجتمع فوالد کاویان

ت اجرفشاري خارا شرک

چاه مشاع مقیم اباد

گاوداري محمداخالقی

گ اتش چاه شماره دوسن

گ اتش شماره 3 چاه سن

چاه نیمه عمیق عبادي

کوره اجرفشاري هفمان

چاه شماره دوحوض سرور

گ اتش چاه شماره یک سن

چاه فرید(چاه سپاهی )

حوض حاجی محمدعبدالهی منبع قیر جهادسازندگی

چاه شماره یک حوض سرور

گاوداري چاه شمس ابادي

چاه کرمانی (چاه مقدم )

مرغداري کوالك گستر یزد

ت اجرفشاري اتحادمند شرک

ت /علیپور چاه احمدوطندوس

چاه کرمانی (چاه فاطمی )

چاه دوستدار/چاه عربنژاد

ت ساالریه ت وصنع مجتمع کش

پرورش ماهی واردك گناباد

ت کارخانه شیر سلطانی بیدخ

چاه اتحاد( چاه حسین پور )

مخزن آب شهید تقی خسروزاده

ایستگاه تلویزیونی حسن ترك

چاه مشاع شماره سه مارکوهک

چاه تقی زاده /چاه قلی زاده

ت اباد/کالته اصغر کوهنشین هم

چاه مشاع شماره 1مارکوهک صفرئ

ت ت شهرداري بیدخ کارخانه اسفال

چاه مشاع شماره دومارکوهک عبدي

چاه انصاري /چاه برادران امیدفر

/چاه شماره 5مارکوهک / چاه مشاع

چاه سهراب معینی زاده /چاه صفریان

کوره اجرفشارئ قائم /کوره هفمان اجرئ

پادگان قدس گناباد/پادگان خاتم االنبی

چاه حاج حسین پهلوان پور/حاج اسماعیل په

گ شکن کیهان راه شرق ت و سن کارخانه آسفال

58°50'

58°45'

58°40'

58°35'

58°30'

58°25'

34°45'

34°40'

34°35'

34°30'

34°25'

34°20'

34°15'

WWW.amar.org.ir

استان
رستان شه

¯

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

موقعیت استان در کشور

گناباد
خراسان رضوئ

مرکزئ

0915020002
محدوده آماري شهر60000 : 1

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

حومهدهستان

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

رنامه و بودجه کشور سازمان ب
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان


