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شرکت کشاورزي ودامپروري شمال1

شرکت شهیدبهشتی / احمدآبادیها

2چاه کوثر1معروف به حبیب شاکر

پارس بانو(زیارتگاه زرتشتیان)

چاه دکتر اقبالی (چاه احباب 3)

ی ایه اله خاتمی ایستگاه رادیوی

رباط انبار حوض گور و مسجدالحسین

شرکت زراعی و دامپروري الماس کویر

3چاه تعاونی 19احمدمحمدئ احمدابادئ

ن شرکت تعاونی کبیر خودرو دیزل اردکا

شرکت ماکیان و ابزیان نمونه یزد ( زارع

چاه کشاورزي کرمان زمین (علی آباد کوثر)

مجتمع مرغداریهاي جاده فخر اباد ( فاز 2 )

مجتمع مرغداري هاي جاده فخر آباد ( فاز 1 )
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موقعیت استان در کشور

اردکان
یزد

مرکزئ
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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

دیهدهستان محم

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


