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عزاباد

محمداباد

چرخاب

بدراباد

جمال اباد

حسین اباد

مهدي اباد

جهان اباد

جالل اباددزك

مزرعه کالنتر

محمودي

ی اباد عل

ی اباد حاج

چرخاب کهنه

ت ابادعلیا حج

ی چرخاب دهستان

حسینابادپوراکبري

آجر زرنما ( خبیري)

ی میبد دانشگاه ازاداسالم

ی جهان ابادمیبد شهرك صنعت

ی دام یزد مجتمع کشتارگاه صنعت

مجتمع کوره هائ اجرفشارئ زارچ

ی اباد مجتمع کوره هائ اجرپزئ عل

عصراباد

ح اباد فت

فیض اباد

حوض جعفر

کریم اباد

کاظم اباد

قاسم اباد

رفیع اباد
جمشیداباد

بهرام اباد

ی ارچین کاش

ی در سرام کاش

ت اجروحدت شرک

ت اجرپارس شرک

پرورش شترمرغ

ی چاه جنگلبان

ی اشکذر تن ماه

مجتمع گاوداري

مرغداري خبیري

ت اجرارارات شرک

اجرپالك زرنگار
معدن گچ عصراباد

ی شاهین مرغ گوشت

گاه نظراباد ایست
گاوداري پور رضوي

ی علمدار ماسه شوی

ی ی شیبان مزرعه عل

انبار و تغلیظ قیر

ی پ بنزین بید مشک پم

کشتارگاه مرغ پرناز

چاه آب شماره 3زارچ
چاه آب شماره 2زارچ

اب انبار بنیادمسکن

ی کوثر کویر ماسه شوی

چاه آب شماره 5 زارچ
چاه آب شماره 4 زارچ

مجتمع گاو شیري زارچ

ی واحد پرورش مرغ گوشت

رستوران برادران عسکري

ی محمدآباد آسیاب دوسنگ

ت حمل و نقل جهان بار شرک

چاه شماره 2 مزرعه کالنتر

ی اشکذر دانشگاه آزاد اسالم

کارخانه سیمان آزادگان یزد

تصفیه خانه فاضالب شهر یزد

چاه اب شماره1 مزرعه کالنتر

ی مرغ کویر ت کشتارگاه صنعت شرک

ت ی تولید کمپوس کارخانه 250 تن

ی ونظراباد گاه بین شمس نیم ایست

ی اباد گاه رادیوتلویزیون حاج ایست
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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

اشکذر
یزد

مرکزئ

2108020001
1 : 55000

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

رستاقدهستان

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


