
سرایان

فردوس

سک آی

سرند

زنگو

چرمه

مصعبی

بسطاق
بغداده عمرویی

دوحصاران

نوبهار

دره باز

ب شهرك شهیددستغی

نرم

سراب

خورزاد

ت اباد حج

بنی خانیک

اویز

کامرود

چاه پیروزاباد

تلمبه منوراباد

شهرك صنعتی سرایان

چاهک

امین
بوسی

گزبو

یمبو

زابر

ازدك

تلخی

اسپور

بهگرد

هلرنگ

گزنشک

لشرود سنجدك

حسامیه

اسپدنگ

مرغزار

خطناقه درچنار روزگاو

ت چاه جن

چاه جرس

انجیربز

میان تک

چاه بلور

خاورباال

قاسماباد

چشمه سیدجعفراباد

چاه گربک

بنداخوند

نوده کریمابامنصوري

خاورپایین

سالم سفلیکالته صمد
سالم علیا

احمد اباد

حسین اباد

حوض خاتون

ت معلم شرک
چاه ریاحی چاه باختر

حوض اهنگر

حوض دوغار

خوشترعلیا

خوشترسفلی

پیش نسایی

ت توکل شرک
ت مغین شرک

ت رفاه شرک
کالته شور

موتورجهاد

تنگل سفلی
تنگل علیا

کالته مال

سراب باال

باغبرباال

ت تلمبه شرک
موتورامینی

موتوردولتیچاه دوستان

موتوراتحاد

ت حسامی شرک

اتحادسادات

حوض ته گرد

کالته یحیی

موتوررضویه

ت موتورصداق موتورسادات
تلمبه منبع

کالته حاجی

کالته خلیل

کالته مومن
باغبرپائین

کالته زرگر تک دودختره
معصوم اباد

معدن حسامیه

وحدت کامرود موتورخازمین

موتوروحدت 2 جوادیه زنگو
موتوروحدت 1

موتوررنگرزيموتورسجادیه

حوض کج گرده سدشهیدپارسا

مندیلی باال

ت گلستان شرک

ت انقالب شرک

/خشکو/خاشکوکالته خزائیچشمه سرپلنگ

مندیلی پائین

ت نمونه 2 شرک

ت نمونه 1 شرک

حوض حاج موسی

چاه عمیق خرم
چاه حاج حیدر

چاه عمیق ارم

باغستان ایسک

کالته هالرکی

ت الرضا چاه حج

چاه عمیق توکل

چاه عمیق زمزم

چاه عمیق کوثر

چاه عمیق گلشن

ت اثنی عشر شرک

ت سعیداباد شرک

کالته سیدامیر

کالته شاه ولی

کالته رضاییان

دامداري رضانیا

موتورمحمدروانی

کالته حسن برات

چاه عمیق اتحاد

چاه عمیق اتفاق

گلستان طالقانی
چاه عمیق سعادت

تلمبه امیرزاده

ت مهدي اباد شرک

چاه عمیق ثالثه چاه موتورحجتیه

کالته محمدعباس

کالته حسین علی

چاه بلورشماره 3

چاه بلورشماره 2

حوض علیجان جونی

حوض عباس شهسوار

چاه عمیق انقالب
چاه عمیق پیرجام

چاه مشاع انقالب

چاه موتورگلستان

ت معصوم اباد شرک

ت اسالم اباد شرک

ت اسالم اباد شرک

دامدارئ عنبرنژاد

کوره اهک صحراگرد

ساختمان ماکروویو

تلمبه متولی زاده

ت ابیاري زمزمدامداري علی کوهی شرک
ت اسالمی نوین شرک

ت ت ابیاري برک شرک
مرغداري محمدنوري

موتورعمیق رضائیه

دامداري یعقوبیان

کالته حاجی قربان

چشمه کربالیی تقی

چشمه کربالئی علی

دامداري حسین محبی

چاه دامداري شعیبی

کالته علی محمدبیک

موتور اتحادکامرود موتورقنات سه قلعه

ت نمونه زینایی شرک

ت کوثرمخل اباد شرک چاه عمیق طاهراباد

کوره اهک حسین حداد

کالته کربالئی عباس

تلخ اباد/حاجی اباد

چاه عمیق حسین عربی

ت ابیاري اسالمی شرک

تلمبه دوم امیرزاده
تلمبه سوم امیرزاده

ت حسین ابادسندل شرک

چاه مشاع شهیدرستمی
ت سیدابادعمرویی شرک

ت رفاه عشق اباد شرک
چاه مشاع شهیدچمران

ت بهار چاه عمیق شرک کالته کربالیی موسی

کالته کربالئی موسی

چشمه کربالئی محمود

چاه موتورجعفري /سکل
چاه نیمه عمیق خدیوي

ت/ کالغی چاه عمیق هم

چاه عمیق اسالم اباد

چاه دامدارئ تقی زاده

مجتمع دامدارئ سرایان

کوره اهک جهادسازندگی

موتوراب رسانی سه قلعه

کوره اهک پزي ذوالفقاري

دامداري نصراله کوهستانی

ت ودوم بهمن چاه عمیق بیس

دامداري علی اکبراصغرپور

موتوردلگشا(موتورقبرستان

کالته یعقوب /میرزا شهاب

ت اباد/چادر اباد ت بهش شرک

ت 132 کیلووات برق فردوس پس

ت مخصوص اباد//بند سرخی شرک

چاه عمیق قدس /خوض اسماعیل

ت اثنی عشر/موتور بقالی شرک

ت جعفري /موتور بند سیرئدامداري علی اکبرامام دادي شرک

کوره اجرپزي اربعه(بنی اسدي)

کوره اهک پزي رمضان بدل طاهري

چاه گلستان/ گلستان دو حصاران

موتورجوادیه (چاه موتورجوادئ )

حوض دوگانه /بنوده و چاه دهگانه

چاه عمیق امید/موتور میرزا سیدئ

چاه موتوراطمینان /مزرعه اطمینان

کوره اجرپزي هفمان /کوره تولیدکار

ت40 تنی شهرداري سرا کارخانه اسفال

/اردوگاه تربیتی شمس اباد/شمس اباد

موتورامیرئ اهللا ابادموتورامیراباد

ت ابیاري اسالم اباد/موتور قیاس شرک

موتوراب ابراهیم ابراهیمی /کوره اجرپ

/چاه عمیق اتحاد/چاه نیمه عمیق اتحاد

موتورمهدئ اباد(موتورمهدئ قلی ضیایی )

/ چاه موتورمهتاب اسالمی /موتوراسالمی
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استان
شهرستان

¯

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

سرایان
خراسان جنوبی

سک آی

2906010001
1 : 65000

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

ستان سکده آی

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

ستان هاي کشور نقشه آماري ده
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور

ستان در استان موقعیت ده

عالئم راهنماي نقشه


