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توتک

ترکان

مبارکه

هرابرجان

ت اباد رحم

چاه تنوره

محموداباد قاسم اباد

چاه مبارکه

ت گرجین شرک

چاه یادگار

چاه رضا اباد

ی میرزاحسن چاه حاج

ت ی مروس ناحیه صنعت

ی/چاه داد گستري چاه مستعل

ت ی 15مهریزومروس ی مرغ گوشت ت تعاون شرک

دهنو

کوشک

نیوك

سنجدو

مسیله

همدان

سه چاه

چاه مس

گزاباد

رضااباد

ت گوهردش
ت خرم دش

گلستانک

خیراباد اذرمکان

سیداباد

خضراباد

مزداباد

خیراباد

نوراباد

چاه میل

اکبرآباد

ی اباد عل
اکبراباد

حیدراباد

ی احمدبیگ

محمداباد
توتک باز

چاه لئور

ت دهنو دش

ی اباد عل

جعفراباد

ی اباد عل

مراداباد

قنات گود
عالالدین

چاه مصدقزرگراباد

فتح اباد امیراباد

شمس اباد

چاه سپاه

ت اباد حج

ت اباد هم

مجیداباد

حسن اباد

چاه جهاد

محمداباد

امیداباد

ی اباد عل

نجف اباد

ت آباد یاف
حسین اباد

چاه رهنما

کاظم اباد

ی ت خمین دش

ی چاه بهشت

ت شاهین دش

قنات بلند

عشرت اباد

حسین اباد

ی اباد حاج

ی چاه رجائ

هاشم اباد
کریم اباد

مهدي اباد

عباس اباد

محموداباد

حسین اباد

چاه مطهري

ت اباد خلیل اباددول

ی چاه صدوق

ی چاه بهشت

چاه باهنر

چاه بهنام

ی چاه بابائ

چاه رضائیه

چاه کامران

مزرعه صاحب

چاه والفجر

اسالم اباد

چاه شتردار

چاه انجیره

چاه ثاراله

ی چاه جانعل

ت ازادگان دش

ی عصرگل ابادجدید چاه ول

رضاابادباال

انجیره باال

ی چاه طالقان

چاه تل سیاه

چاه خیراباد

باغ گزستانک

ی اباد چاه تق

مسجدابوالفضل

گلستانک جدید

سهم ابادباال

ت ابادبلو رحم

ی خورشیدي خرم

چاه خامنه اي

احمداباددکترچاه جواداباد

چاه شمس اباد

دکل تلویزیون

چاه رهبراباد

رضاابادپائین

ی اباد چاه تق

چاه سپاه یزد

چاه مهدي اباد

ی شمس آباد سفل

ت ی کش ت طوب شرک

ت پیشتازان شرک
ت شاهد چاه شرک

چاه جالل اباد
چاه گروه وحدت

عباس ابادقدیم

ی چاه شهیدقدوس

چاه مسلم اباد

ی چاه شهیدصدوق

احمدابادپائینجالل ابادمیان

چاه جلیل اباد

چاه ایثارگران

چاه برخورداري

امین اباد فالح

مزرعه محمداباد

ی ت ایثارچاه شهیدمحالت چاه شرک

ی ی ابادملکوت عل

ی چاه شهیدیزادن

ی آباد فالح حاج

حسین اباد24یار

اسالم ابادباال

ت چاه شهدائ مروس

ت چاه باهنر مروس

ت عباس اباد مروس

مزرعه محسن اباد

ی گودخوررودودانگ

ی ت طالقان چاه دش

مهدي ابادسرچشمه

ی ابادشورشوري عل

عباس ابادخیریها

ی امین ابادچلپائ

مهدي اباد خاکپور

گاوچاه حسین اباد

ی ی محمدعل باغ حاج

ی چاه شیخ حسن دشت

ی چاه نیروئ انتظام

ی صدر چاه امام موس

چاه محمدابادگرداب

ت ت موفق کش چاه شرک

چاه محمدابادپایین

چاه حاج حسن یاورئ

ت معدن اسمالون مروس

مجتمع کشاورزئ گلشن

طلوع شمس 2 شماره 1

ت یزد کجاوه چاه شرک

ی باغ سید خلیل حسین

چاه مشاع مزرعه صاحب

ت کویر ت وصنع ت کش شرک

ت مجتمع دامپرورئ مروس

ی مزرعه محمد آباد هیبت

ی زاده وشرکا چاه اصغرتق

ت/چاه شتر دار /چاه سردش

ی چاه صالح اباد/چاه ردائ

چاه شماره 4 باغ گزستانک

ی پادگان سپاه منطقه نظام

ت سیفال کار ی دش ت تعاون شرک

چاه سید جالل سبز(عباس اباد)

ی مهندس وحید ی پرورش دریاچه ماه

خسرواباد/چاه حاج محمد صادقیان

ی آباد ناصري چاه آب کشاورزي حاج

ت احرار چاه شماره 1 ازادگان شرک

ت گلیمه/دهقان چناري و /چاه کوهدش

ت ی مروس چاه و تاسیسات آب آشامیدن

ی/چاه حاج میرزا حسن چاه خلیل برات

ت ایثار یزد(واحد3 مجتمع کشاورزي و دامپروري شرک
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محدوده آماري شهر90000 : 1

خط ساحلی ـ رودخانه
خط ساحلی ـ مسیل
خط ساحلی ـ دریا
خط ساحلی ـ دریاچه
خط ساحلی ـ تاالب

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

هرابرجاندهستان

گ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395 تهیه شده است.این بر ران ونتای رت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سندیت ندارد.با دقت آماري انجام شده است.پیاده سازي تقسیمات کشوري بر اساس مصوبات هیأت وزی ر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغای ران ( دفت ران است.حق هر گونه چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکزای آمار ای
مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
سرشماري 1395 ساس  بر ا

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور
ستان عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در ا


