
میبد

اردکان

بفروییه

احمدآباد

ی شمس

صدراباد

مهراباد

حسن اباد

شرف اباد

رکن اباد

حسن اباد

ترك اباد

مزرعه بیده

ی حجتابادسفل

ابراهیم اباد

عزاباد

محمداباد

بدراباد

جمال اباد

مهدي اباد

جهان اباد

مزرعه کالنتر

ی اباد عل

ی اباد حاج

کوره اجرصدف نو

آجر زرنما ( خبیري)

ی میبد دانشگاه ازاداسالم

ی جهان ابادمیبد شهرك صنعت

ی دام یزد مجتمع کشتارگاه صنعت

ی اباد مجتمع کوره هائ اجرپزئ عل

دخمه

چک چک

شاداباد

فتح اباد

فیض اباد

ی اباد ول
سعیداباد

اب انبار

فیض اباد

کریم اباد

کاظم اباد

هالك اباد
ی اباد موس

قاسم اباد

رفیع اباد
جمشیداباد

صالح اباد

کاظم اباد
میرك اباد

مهدي ابادکمال اباد

چهاربازار

بهرام اباد

ی ارچین کاش

حوض شهریار

ی در سرام کاش

ی گاه شمس ایست

فرودگاه قدیم
سردخانه جدید

شرکت اجروحدت

شرکت اجرپارس

اب انبارربیع

ی ابادوزیر عل

پایانه باربري

بهاالدین اباد

ی آب انبار ثقف

شرکت اجرارارات

اجرپالك زرنگار

ی شماره 7 تعاون

معدن گچ عصراباد

شرکت اجرسفیدزار

اب انباراسماعیل

رباط حوض پاي سنگ

مرغداري محمدفالح

ی صفر ی ابادحاج عل

انبار و تغلیظ قیر

ی پمپ بنزین بید مشک

کشتارگاه مرغ پرناز

اب انبار بنیادمسکن

شرکت ثمین مواد آریا ی اب انباررمضان شورک
مجتمع تولیدي لیزودژ

ی واحد پرورش مرغ گوشت

مجتمع گاوداري اردکان

کارخانه آسفالت میثاق

مجتمع گاوداري بفروییه

ی محمدآباد آسیاب دوسنگ

معدن سنگ اهک طالوزران

شرکت پودر سازان اردکان

شرکت حمل و نقل جهان بار

معدن شن وماسه بنیادمسکن

چاه شماره 2 مزرعه کالنتر

شرکت تولیدي کوره اهک میبد

چاه اب شماره1 مزرعه کالنتر

گاه ماکروویو میبد دیجیت ایست

ی مرغ کویر شرکت کشتارگاه صنعت

ی شرکت صنایع بسته بندي شفق طالی

ی اباد گاه رادیوتلویزیون حاج ایست
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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

میبد
یزد

مرکزئ

2106010002
1 : 60000

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

شهدادهستان

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

ر نقشه و اطالعات مکانی دفت

سازمان برنامه و بودجه کشور

موقعیت دهستان در استان

عالئم راهنماي نقشه


