
منشاد

طزرجان

بنادك سادات

طزنج

هنزا

دره

گل افشان

باقی اباد

اشنایی

بنستان

فخراباد

سید آباد

ثانی اباد

حسین آباد

ابراهیم اباد
مزرعه مستوفی/مهدي آباد

ادرشک

بن رنگ

السوته

نادیوك

الگردو

انجیره

قدمگاه
مورترك

بابامیر

احمدخان

الي زردي

حیدراباد

جعفراباد

پیرنارکی

حسن اباد

آب انبار

دامگاهان

اکبراباد

یوسف اباد

مزرعه گور

مزرعه سید

دره گاهان

مزرعه جودي

مرغداري سحر

اب انبارتنگ

مزرعه مرتضی

کوره اهک زارع

مرغداري پیمان

مرغداري مدرسی

معدن سنگ تادر

حیدرابادبادگز

ت خوراك دام شرک

حسین ابادمشیري

معدن دره زنجیر

مرغداري پاطالیی

گاهان گاوداري دام
ت امید کوهستان شرک

ت مرغداري شاهین دش

گاوداري حسن ابویی

مرغداري ایران مرغ

مرغداري عباس دهقان

ت المهدي معدن گرانی

مزرعه پاگدارعلی خطی

مجتمع الماس کوهستان

ت دیده بانی محیط زیس

اردوگاه قایم ال محمد

کوره اهک علی نصیریان

پرورش شترمرغ علیزاده

ح شن و ماسه سیماي مصال

معدن سنگ چینی ده باال
باشگاه پرورش اسب ساالر

ت دامپروري ناز مهریز شرک

اورژانس جاده اي میانکوه

گاوداري عباس زاغ (زارع)

کوره اهک پزي اکبرکمالیان

مجتمع گاو شیري ثانی آباد

پرورش مرغ گوشتی امیرآباد

ایستگاه تحقیقاتی بخش سیالب

ت بهاور (نوروز پور)مجتمع دام و طیور ابراهیم آباد مرغداري شرک

مرغداري حسین دهقان (مزرعه عبد الرحیم)

گاو شیري بوستان کویر مهریز/ مزرعه احمد

54°20'

54°15'

54°10'

31°40'

31°35'

31°30'

www.amar.org.ir

استان
شهرستان

¯

بخش
راه آهنآدرس آماري

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
ت راه آسفال
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

مهریز
یزد

مرکزئ
2104010004
محدوده آماري شهر50000 : 1

رودخانه
مسیل
دریا
دریاچه
تاالب

از 0 تا 3 خانوار
از 4 تا 20 خانوار
از 21 تا 50 خانوار
از 51 تا 100 خانوار
بیش از 100 خانوار

میانکوهدهستان

ت.این برگ نقشه با اقتباس از نقشه هاي پایه سازمان نقشه برداري ت.پیاده سازي تقسیمات کشوري براساس مصوبات هیأت وزیران وو نتایج سرشماري عمومی نفوس و مسکن 1395تهیه شده اس ت آماري انجام شده اس ت ندارد.با دق ایران ( دفتر نقشه و اطالعات مکانی ) اطالع دهید.لطفا در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، مراتب را به مرکز آمار مرزهاي کشوري در این نقشه سندی
ت.حق هر گونه چاپ و کپی محفوظ و منوط به کسب اجازه از مرکز آمار ایران اس مقیاس

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

و اطالعات مکانیدفتر نقشه

سازمان برنامه و بودجه کشور
عالئم راهنماي نقشهموقعیت دهستان در استان

خط ساحلیآبادي


