
فهرج

سریزد

بهادران

مهدي اباد

کریم اباد

مراد آباد گرده کوه

علی اباد

مزرعه شریف

مزرعه حاجی عبداله

هرفته

محموداباد

چاه ده حیدر

رباط زین الدین

محمدابادمنصوري

علی ابادگرده کوه
مزرعه حاجی محمدعلی

چاه الهیه/چاه خوید کیها

مجتمع دام و طیور شرکت مرصوص

ابراهیم آباد جدیدي (چشمه نظر)

شهدا

صالحی

کالمند

شکراباد

مرغداري

چاه گله

اسداباد

چاه شیر

چاه ترش

چاه شمش

نوراباد

قادراباد

عشق اباد

سعیداباد

خرم اباد

شرکت داس

باقراباد

ن بهارستا

مزرعه گبر

چاه کوثر2

چاه کوثر4
چاه کوثر3

عباس اباد

توکل اباد

چاه الهیه

عباس اباد

چشمه پرپا

چاه گلدشت

کاظم آباد

محموداباد

رحمت اباد

مزرعه شمس

مزرعه خشک

عباس اباد

عادل آباد

مزرعه حیدر

ن کرمانشاها

چاه رضائیه

چاه حمیدیه

مزرعه احمد

مزرعه وزیر

گاه رخش ایست

مزرعه الهیه

مزرعه احمدي

مزرعه چادري

خیرابادشرکا

علی اباددشتی

چاه امیراباد

چاه نجف اباد

مجیداباددلبر

چاه حجت اباد

صفه قاسم صفر امیرابادشرکا

چاه احمداباد

آنتن مخابرات

علی ابادزارع

تقی ابادعطار

خیرابادجلیلی

مسجدابوالفضل

حسن ابادبخشی

چاه ایزد اباد

گاوداري رشیدي

رضاابادشمسائی

چاه امین اباد

ن مزرعه استادا

تعاونی 62 فهرج

چاه حاجی مختار

مرکز طرح هوبره

چاه اکبراربابی

مرغ گوشتی فخرا

گذردوازده امام

حسین ابادمحمود

چاه مالباشی ها

چاه شهدا مهریز

معدن مهدي اباد

گاه طبرکوه ایست

گاه مهرداد ایست

چاه اولیه خویدك

چاه محمدیه دشتی

مزرعه عسگر آباد

خمینی آباد شرکا

حسین آباد خمینی

مرغداري نوك طال

محمدابادعلیزاده

اب انبارتنگ حنا

ن مزرعه علیرضاخا

چشمه باغ بیدمشک

مزرعه کمال ابادچاه آب اشامیدنی
مزرعه حاجی حسین

ن تجارت یزد سیما

شهرك صنعتی بافق

پرورش ماهی احیا

مزرعه سادات اباد

کاظم آباد گزوییه

کارخانه چرم سازي

ن توکل ابادبهادرا

حمید آباد اسالمی

جعفرابادگرده کوه

برج حاجی محمدتقی

چاه علی ابادفیاض

چاه عصمت آبادیها

قاضی اباد شمسایی

چاه محمداباددلبرچاه ناصرملک زاده

مزرعه اسالم آباد

شرکت دام گستریزد

گاه پمپاژ آب ایست

گاه تلویزیون ایست

گاه چاه خاور ایست

چاه سید احمد دشتیمرغداري خواجه پور

دامداري حسن اکبري

سنگ شکن پارس گرما

دامداري اصغرصدوقی

مرادابادابوالقاسم

چاه ارباب شهریاري

دامداري علی اکبري

محمداباد چاه زرکش

شرکت ذوب روي بافق

ن گاما ن سفیدهم سیما

گاه بهرام گور ایست

مرغداري سیمین فهرج

چاه محمدابادیزدانی

چاه میرزا اقا خانی

چاه میرزامحمدشاکري

گاه ماکرویوشمش ایست

چاه محمداباداسالمی

گاه 53قدیراباد ایست

چاه آب شرکت ذوب روي

کارگاه خاتم االنبیا

ناحیه صنعتی بهادران

دیده بانی محیط زیست

قهوه خانه عباس اباد

چی چاه علی آباد ظروف

گاه امداد و نجات پای

چاه محمدابادشیرمحمدي

گین سبز شرکت خشکبار ن

ن اب انبارمرتع دراستا

گاه سوارکاري افشین باش

آهک آزادي (حاجی بحري)

چاه اسداباد/جعفر آباد

چاه مهدي ابادگرده کوه

چاه شرکت مه شهر پژرام

چاه جالل مکانیک وشرکا

گذار ساالر یزد مرغ تخم

شرکت راهسازئ راهکاران

چاه کشاورزي محمود آباد

چاه عبداهللا حاجی حسینی

چاه کشاورزي اسالم اباد
مزرعه علیرضا(فیض آباد)

مجتمع مرغداریهاي هرفته

گاه تحقیقات شیالتی ایست

مجتمع کوره هاي آجر فهرج

چاه همت آباد (چاه هاشم)

چاه محمدابادبهشتی وشرکا
مرکز تکثیر گورخر ایرانی

مزرعه حاجی حسین انتظارئ

شرکت پرورش شترمرغ مهریز

شرکت آسفالت گستر نصر یزد

چاه کشاورزي محمدابادشرکا

معدن مرمریت مسجدابوالفضل

امیرابادابولی زاده وشرکا

مجتمع تعویض روغن جنوب شرق

گاوداري محمد حسین جعفرپور

مجتمع پروار بندي گرده کوه

ابشخورعمومی بندزردگرده کوه

حکمت آباد(چاه غالمرضاحکیمی)

چاه همت ابادگرده کوه (شورك)

شرکت تعاونی عایق بام سهندیزد

کارگاه مجتمع تولید سریشم سریزد

چاه تلمبه اشامیدنی مسجدابوالفضل

انقالب اباد بهادران/ چاه انگوري

مجتمع خدمات رفاهی مسجد ابوالفضل

چاه اب اشامیدنی مهدي ابادبهادران

ن بهروك مهریز چاه آب کارخانه سیما

مجتمع تولید و بسته بندي (سرد خانه)

چاه حسن اباداسالمی (شیشه بر و شرکا)
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استان
شهرستان

¯

بخش
آدرس آماري

راه آهن

مرز کشور
مرز استان

مرز شهرستان
مرز بخش
مرز دهستان

بزرگراه
راه آسفالت
راه شوسه
راه خاکی
راه مالرو

موقعیت استان در کشور

مهریز
یزد

مرکزئ

2104010005
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

ستان بهادرانده

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

ستان هاي کشور نقشه آماري ده
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

سازمان برنامه و بودجه کشور
ستان در استان عالئم راهنماي نقشهموقعیت ده


