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خویدك

ده نو

عسکریه

محمداباد

سیدمیرزا

چاه مدرسی

اکرم اباد

چاه اکرمی

احمدابادمشیر

حسین ابادریسمانی

محمدیه

محمودي

نیوك

شهدا

سنجدك

عربون

ده باال

مرغ مادر

نارستانهکلمندگلو
حوض جعفر

مخزن گاز

اب انبار

منصوراباد

ت سیمرغ شرک

اغل گوسفند

کوهستان پارک

ایستگاه رخش

علی اباددشتی

مجتمع گاوداري

کوره آهک عارف

امیراباد/ریزو

تعاونی 62 فهرج

باسکول شهرداري

ت پارس گرما شرک
کوره اهک شکوفه

ایستگاه یزدگرد

ت ت ابادامان دول

پایانه بار دوم

چاه اولیه خویدك

ماسه شویی مظفري

ت نیوك معدن باری

مرغداري طلوع شمس

ماسه شویی علمدار
مزرعه اسالم اباد

پادگان شهیدصدوقی

ایستگاه پمپاژ آب

ایستگاه تلویزیون

ور ایستگاه چاه خا

مرغداري خواجه پور

ت درمانی کمپ توریس

چاه سید احمد دشتی

سنگ شکن پارس گرما
ت ذوب روي بافق شرک

سیمان سفیدهمگامان

مرغداري سیمین فهرج

ت حریتاش کارگاه شرک

چاه محمدابادیزدانی

ت ذوب روي چاه آب شرک

ماسه شویی کوثر کویر

باشگاه سوارکاري افشین

کارگاه شن و ماسه نگین

آهک آزادي (حاجی بحري)

ت برادران کارخانه آسفال

چاه چشمه/چشمه مرتضی علی

ت بنیاد بتن جنوب شرق شرک

مجموعه ورزشی طالئیه یزد

مجتمع کوره هاي آجر فهرج
تیپ 18 پیاده سپاه الغدیر

ت گستر نصر یزد ت آسفال شرک

کارخانه سیمان آزادگان یزد

تصفیه خانه فاضالب شهر یزد

ایستگاه رادیویی شهید امیري

میدان مرکزي میوه و تره بار

ت شهید محمد حسن رشیدي موقعی

ت توربین هاي صنعتی غدیر شرک

ت اهللا بهشتی پادگان شهید آی

دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات

پارك علم و فناوري استان یزد

ت اداره موحدین کارخانه آسفال

چاه شماره 26 قاسم آباد دهنو

ت کارخانه 250 تنی تولید کمپوس

گروه تولیدي و صنعتی فوالد یزد

ت یزد مخازن و تاسیسات جانبی مجتمع والی

ت نمایشگاه هاي تجاري بین المللی یزد شرک
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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

یزد
یزد

مرکزئ

2105030003
1 : 70000

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

فهرجدهستان

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


