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عشق اباد

محمدجعفر

علی اباد

باقراباد

محمداباد

محمداباد

حیدراباد

حسن اباد

برکت اباد

حسام اباد

چاه رعیتی

مزرعه شیخ

جلیل اباد
حسین اباد

بیشه بلند
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حاجی اباد

غالم برات

منصوراباد

عصمت آباد

رحمت ابادخالق اباد
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مهدي اباد

اکبر آباد

قاسم اباد

چشمه خضريغضنفراباد

غاري اباد

مزرعه اقا

احمد آباد

میرزاباال

الي کالري

عباس اباد
الي تنوره

جالل ابادنصرت اباد

حسین اباد

شوراب مور

کریم اباد

عباس اباد

گومی یسون

مزرعه شیخ

محموداباد
اب پرکریمحاجی اباد

خورشیدنام

مزرعه میر

عباس ابادشریف اباد
حسین اباد

چاه مزیدي

جلیل اباد

حاجی اباد

دهشیرکهنه

محموداباد

شرکت برکه

دولت اباد

مختاراباد

حاجی اباد

حسین آباد

گادهانه تن

منصوراباد

محموداباد

بیدنوادان

جلیل اباد

حسین اباد

حاجی اباد

صادق اباد

گاباد هوشن

یازده بنه

مزرعه اقا

حسین اباد

حاجی آباد

مزرعه بابک

محمود آباد

چاه ولیعصر

اسالم اباد

چاه جمهوري

چاه کبریتی

مزرعه جهاد

اب شیربیکی

ن آغل آشتیا

مزرعه شاطر

پرورش ماهی

هوشنگ اباد

مزرعه قنبر

مزرعه حیدر
مزرعه شیخی

مزرعه دکتر

گردو سوخته

گاه وارگون

معدن خارکو

مزرعه عباس

چاه نیریها

مزرعه عباس
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مزرعه کریمی

مزرعه مشکات

مزرعه سنجدي

مزرعه ابخشی

کوره اهک گل

ن مانده شعبا

مزرعه اخوند

چاه سرخ اغل 

نورابادابطحی

چاه شیخ اباد

چاه مجیداباد چاه رکن آباد

نورابادمطهري

چاه صفی اباد

حجت ابادصدري

مرغداري امید

چاه ماندگاري
چاه ابوالفضل

رحیم ابادعرب

مزرعه لطفعلی

مزرعه انجیره

چاه سید حسین حجت ابادکوار

معدن گل کاشی

گردي عباس دست

همت اباددشتی

احمدابادرضوي

مزرعه سیدتقی

چینی معدن گل 

چاه شیخ زاده

محمدابادفالح

اکبرابادعلیا

حسن ابادکوار

چاه مدرس زاده

چاه علی قاسمی

اهک پزي ضرابی

چاه عزیزداوري

چاه قاسم آباد

آهک پزي جعفري

مزرعه مالمهدي

مزرعه اسماعیل

رستوران آفتاب

معدن سنگ سرلک

معدن سنگ بعثت

معدن کوه عظیم

معدن سنگ خاتم
قطبک علی جعفر مرغداري عباسی

حسین ابادتیشک

سنگ بري عسکري

مزرعه سیدجواد

چاه شهیدرجایی

کوره اجر سینا

امیرآباد لغوي

عباس ابادکوار

حسین ابادکوار

الي سنگ اسیاب

حسین ابادباال

مزرعه گدارسنگ

معدن امیراباد

چاه ذوالفقارئ

چاه شهیدباهنر

مزرعه مرتاضیه

اسپیدارك نجار

غالمحسین تفتی

حسن اباداکبري

محمدابادغفاري

چاه عباس اکرمی
چاه حسین قاسمی

مزرعه حسن اباد مزرعه طرح ربذه

مزرعه شمس اباد

مزرعه اکبرکریم

معدن سنگ صالحی

عباس اباداطهمی

اسداباد/گود لر

مرغداري دیوارك

مزرعه چاه برقی

حسین ابادپایین

اغل افضل پایین

احمدابادابشاهی

مزرعه حسن عباس

حسن ابادالي گز

استادخلیل باال

احمدابادرجبعلی

مزرعه احمدمسلمی

ن گاوداري یوسفیا

پتروشیمی ابرکوه

مزرعه حکیم اباد

معدن سنگ کیماسی

مزرعه خلیل روحی

مزرعه علی افضلی

مزرعه مهدي اباد

الي دال/الي دار

اکبراباد/قدمعلی

چاه شرکت احرار2

ن انجیره/آخوندیا

مزرعه عباس محمد

مزرعه کمال اباد

مزرعه عبدالحسین

پرورش ماهی عارف
حسین ابادتل زرد

حسین آباد اکبري

مزرعه عباس مرشد

مرغداري سپیدمرغ

اکبرابادالي بید

چاه مهندس اخوان

مزرعه حاجی صادق

چاه حاج علی اکبر

مزرعه حسین کریمی

مزرعه نوعلی اباد

مزرعه دکتر رازقی

چاه شرکت احرار 1

محمد آباد آب ترش

مزرعه استادجعفري

پرورش ماهی عباسی

چاه ایوبی/شمسایی
مزرعه صبح پیروزي

چاه شماره 2 جهاد
چاه شماره 1 جهاد

مزرعه محمود دشتی

مزرعه شهید سجادي

مزرعه علی عبداله

کارخانه نمک پویا

مزرعه اسداله تقی

مزرعه شرکت ابشار

مرغداري جام جوجه

چاه اب استانداري

چاه شماره 3 جهاد

عباس ابادبنادکوك

مجتمع فوالدابرکوه

چاه حاج محمودیزدي

چاه محمدتقی قوامی

چاه محمدعلی افضلی

معدن سنگ آهن شواز

معدن سنگ اسماعیلی

معدن سنگ قربانی 3

معدن سنگ قربانی 2معدن سنگ ریاحی فر

معدن سنگ قربانی 1

محمداباد/رضا حسین

دامداري دشت دهشیر

گاه عباس علی زیارت

مرغداري آقاي حداد

مرغداري عباس زارع

علی ابادجناب زاده

مزرعه رضایی/مرتاض

چاه ایازقلی محمودي

چاه حسین امید پناه چاه اسفندیارساالري

مزرعه نوراله شفیعی

مرغداري محمد شاهدي

معدن سنگ مرمر بیشه

گروه کشاورزي عابدي

چاه جانبازان/علقمه
ن ابادي تقی ابادجها

مزرعه سیدا(اسحقوا)

مرغداري محمود فالح

مزرعه اکبراقاجلیلی
مزرعه محمدعلی جعفر

مزرعه احمدستاروشرکا

مزرعه غالمرضا عمیقی

مرغداري الیاس افضلی

ن مزرعه حسین مشتاقیا

مزرعه بمانعلی رشیدي مزرعه علی باباکریمی

معدن نما سنگ دالوري

معدن سنگ ثامن الحجج

شرکت تعاونی آرا مرغ

پرورش شتر مرغ  بیکی

کارگاه شن وماسه فجر

شرکت مرغ مزرعه سفید

علی اباد/مزرعه زینل

مرغداري سیدعلی عظیمی

گار چاه حاجی حسین رست

مجتمع گاوشیري ابرکوه مزرعه محمودمحمدي پور

معدن سنگ پردیس پرهام

مزرعه حاجی رضاساالري

چاه نعمت اهللا ساالري

مزرعه اکبرصدري وشرکا
مزرعه حاج محمودهاشمی

مزرعه حسن صالحی زاده

عباس آباد/ جناب زاده

مزرعه دکتر علی فتاحی

چاه اصفهانیها / محبی

معدن سنگ ابراهیم پور

پرورش گاو شیري محمدي

معدن سنگ احمد دهشیري

مجتمع پرواربندي ناظم

مرغداري حاج احمدزارع

چاه میرزا حسین آبادي

مجتمع دامپروري دهشیر

چاه حسین زارع و شرکاڈ

معدن تراورتن دکترطایی

شرکت همیاري شهرداریها

مجتمع پرورش ماهی ستار

چاه شماره 15 کهدوییها

ن اکبرابا/بیشه کم خردو

/نجف اباد/مزرعه پایین

چاه ساالري پناه و شرکا

چاه نعمت اله حسینی پورمزرعه حسن شرافت و شرکا
مرغدارئ سید خلیل عظیمی

مزرعه علی باباغیب الهی

مزرعه قاسمعلی همتی پور

چاه سفید/مرغداري رحیمی

معدن سنگ مرمرتوران پشت
معدن سنگ محمددره زرشکی

معدن سنگ تراورتن سنمار

شرکت آسفالت ناودیس راه

کوره آجرپزي الماس کویر گی / ریکگ /مزرعه چاه زن

/محمداباد/مزرعه پنجعلی

چاه محمدي و دکتر کارگر

مجتمع گاوشیري حسام آباد

مزرعه علی اکبرنعمت زاده

چاه حاجی محمد امید پناه
مزرعه شهیدمحمدعلی صالحی

مسجدبین راهی امام خمینی

مزرعه قاسم کریمی وشرکاڈ

معدن سنگ تراورتن بابایی

معدن سنگ تراورتن عبداله

اکبرآبادالي گز (موقوفه)

چاه احمدفیروزابادي وشرکا

چاه اب اشامیدنی شمس اباد

مزرعه علی محمدعبدالغفاري

معدن تراورتن شکالتی عادل

چاه کهدویی ها/شهید طالبی

مزرعه امیراباد/بیشه تلمب

چاه آب آشامیدنی مریم آباد

مزرعه حاج باقراکرمی وشرکا

گار گلخانه ایلیا/مزرعه زرن

چاه حاجی محمودضرابی وشرکا

چاه حبیب فیروزابادي وشرکا

گاه وشرکا ن اله رست چاه اما

مزرعه مشاع احمد روحی پناه

کوره آجر فشاري امین اردان

شرکت تعاونی کشاورزي 22تفت

گار و شرکا چاه حاج حسین رست شرکت کشت وصنعت ابرکوه فارس

معدن تراورتن سجاد / سربازي

معدن سنگ تراورتن حاجی آباد

کارخانه سرب و روي منصورآباد

ن یزد باف معدن سنگ مرمر عمرا

گروه کشاورزي ایوبیه/ شمسایی

چاه کوثر مزرعه مشترك عبداله/

معدن سنگ تراورتن هوشنگ اباد

گروه کشاورزي جمهوري چاه بیکی

چاه حاج حسین خبیري/سید مورتی

شرکت کشاورزي ودامپروري سرسبز

چاه شهید نعمت الهی/پسته سفیدي

چاه نعمت اله امیدوارپناه وشرکا

/ چاه مریم امیدوار / امیر غالمی

معدن سنگ تراورتن شهر سفید ابرکوه

شرکت تعاونی کشاورزي و دامپروري طالي سبز
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دوده آماري شهر 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
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