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حسن اباد

مزرعه بیده

بدراباد

مرور

اشنیزباال

دانشگاه ازاداسالمی میبد

ابخونه

انجیره

معدن گچ

خیراباد

چاه تقی

سیداباد

مجداباد

فیض اباد

چاه گروه

علی اباد

کاظم اباد

امین اباد

اشنیزپایین

بوکن ریزاب

اردوگاه قدس

ایستگاه شمسی

اب انبارباال

اب انبارعریان

پایانه باربري

اب انبارعلی وش

معدن کاظم اباد

مزرعه ابوالحسن

تعاونی شماره 7

مرغداري سیداباد

مجتمع فوالدمیبد

مرغداري زرافشان

ابشوره اشنیزباال

کارخانه قند میبد

مرغداري محمدفالح

مرغداري حراس جبال

معدن سنگ آهن پدیده

شرکت شن و ماسه زرشن

مرکزاموزش نبی اکرم ص

ایستگاه راه اهن میبد

مجتمع گاوداري بفروییه

آسیاب دوسنگی محمدآباد

مجتمع مرغداري ایثارگران

شرکت تولیدي کوره اهک میبد

ایستگاه ماکروویو میبد دیجیت

شرکت صنایع بسته بندي شفق طالیی

پمپ خانه آب مشترك میبد و اردکان
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استان
شهرستان

مقیاس

¯

سازمان برنامه و بودجه کشور

بخش

نقشه آماري دهستان هاي کشور
بر اساس سرشماري 1395

دفتر نقشه و اطالعات مکانی

عالئم راهنماي نقشه

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
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یزد

بفروییه

2106030001
1 : 65000

محدوده آماري شهر

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

خط ساحلی آبادي ها

راه ها مرزهاي تقسیمات

بفروییهدهستان

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

موقعیت دهستان در استان


