
گرکز

ینقاق

ابوذر

عطالرکنگور

بایلر

تکه لر

چکرعطا

آق قیه

قره شور

خوجه لر

ایشانلر

آق آباد

محمداباد

یارم تپه

کسکن قجق

ی عوض حاج

سارجه کر

عرب سرنگ

قره ماخر

چپرقویمه

قاسم آباد

امان خوجه

ی ی آبادایگدرسفل قراول تپهارم

آبادان تپه

ی قوشان حاج

اگري بوغاز

طالقان تپه

ی کوچک توتل
کامران آباد

ی تپه ملک عل

امان گل تپه

ختوم ی م سارل

امان قره جه

قره محمدتپه

اسماعیل اباد

ی شیخ داز صوف
ی شیخ غراوي صوف

چاي قوشان کوچک

چاي قوشان بزرگ
بوئین اوزین قجق

خان کوچک یورت شی

ی اخوند ایمرمحمدقل

ی محله قره شور زابل

مجاور

غراولر

ی شیخ صوف

بارانیها

سید نیاز عباس آباد

ی تپه گوزن

پیروز آباد
ی تپه مالعل

ی سلمان فارس

بهرا م آباد

خیرآباد_ مراد میهن

ی شهرك گلستان امام خمین یعاشورا گاومیشل

جالئین تپه
بوزاق آباد

ی تپه باال گوزن

خان بابااحمدي

ی / هجرت /مزرعه روحان

ی گنبد کاووس شهرك صنعت

گنبدکاووس
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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

گنبدکاووس
گلستان

مرکزئ

2706040001
1 : 55000

ي شهر محدوده آمار

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

ي ـ از 0 تا 3 خانوار آباد
ي ـ از 4 تا 20 خانوار آباد
ي ـ از 21 تا 50 خانوار آباد
ي ـ از 51 تا 100 خانوار آباد
ي ـ بیش از 100 خانوار آباد

آق آباددهستان

ي ي پایه سازمان نقشه بردار ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه ها ی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده اس ي عموم ي بر اساس مصوبات هیأت وزیران ونتایج سرشمار ي تقسیمات کشور ت.پیاده ساز ي انجام شده اس ت آمار ت ندارد.با دق ي در این نقشه سندی ي کشور ب را به مرکز آمار مرزها ی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مرات ب اجازه از مرکزایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکان ی محفوظ و منوط به کس ت.حق هر گونه چاپ و کپ آمار ایران اس

مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

ر نقشه و اطالعات مکانی دفت

سازمان برنامه و بودجه کشور

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


