
یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1961اسالم آباد قشالقچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر1

232739تیل آبادچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر2

**جهادآبادچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر3

818حاجی آبادچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر4

**خانه هاي سازمانی معدن زغال سنگ قشالقچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر5

75228خوش ییالقچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر6

38130رحیم آبادچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر7

81215رودبارچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر8

162528سیب چالچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر9

1754غزنويچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر10

5921,928فارسیانچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر11

2669قشالقچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر12

415قهوه خانه چشمه بهارچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر13

4781,566کاشیدارچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر14

127410محمد علی آبادچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر15

1434معصوم آبادچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر16

39128مهدي آبادچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر17

6662,187نرابچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر18

38112نرگس چالچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر19

4841,386وامنانچشمه سارانچشمه سارانآزادشهر20

16109پادگان نظامی نودهخرمارودجنوبیچشمه سارانآزادشهر21

**تختزمینخرمارودجنوبیچشمه سارانآزادشهر22

411زمستان یورتخرمارودجنوبیچشمه سارانآزادشهر23

**سرابوخرمارودجنوبیچشمه سارانآزادشهر24

96332سراي محمدحسینخرمارودجنوبیچشمه سارانآزادشهر25

**سررودبارخرمارودجنوبیچشمه سارانآزادشهر26

3401,100سوسراخرمارودجنوبیچشمه سارانآزادشهر27

جدول آبادي هاي استان گلستان به تفکیک عناصر جغرافیایی به همراه جمعیت و خانوار
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**معدن ذغال سنگ قشالق واحدیکخرمارودجنوبیچشمه سارانآزادشهر28

322933وطنخرمارودجنوبیچشمه سارانآزادشهر29

1,4564,687ازدارتپهخرمارودشمالیمرکزيآزادشهر30

3681,305اکبرآبادخرمارودشمالیمرکزيآزادشهر31

223798تیالنخرمارودشمالیمرکزيآزادشهر32

3351,130خاندوزساداتخرمارودشمالیمرکزيآزادشهر33

96336سرکهریزاخرمارودشمالیمرکزيآزادشهر34

4811,484سیدآبادخرمارودشمالیمرکزيآزادشهر35

4981,726فاضل آبادخرمارودشمالیمرکزيآزادشهر36

131405کوه میانخرمارودشمالیمرکزيآزادشهر37

4871,480مرزبنخرمارودشمالیمرکزيآزادشهر38

3561,235نیلیخرمارودشمالیمرکزيآزادشهر39

223824احمد آبادنظام آبادمرکزيآزادشهر40

138478ارازتقاننظام آبادمرکزيآزادشهر41

**اق امامنظام آبادمرکزيآزادشهر42

103371اقچلی علیانظام آبادمرکزيآزادشهر43

75258اقچلی قرخلرنظام آبادمرکزيآزادشهر44

61233بهرام صوفینظام آبادمرکزيآزادشهر45

192625پشمک طوق تمیشنظام آبادمرکزيآزادشهر46

252926تاتاربایجقنظام آبادمرکزيآزادشهر47

2741,046حاجی نبی گلچشمهنظام آبادمرکزيآزادشهر48

208729سبزواریهانظام آبادمرکزيآزادشهر49

70264صاتلق باي زیتونلینظام آبادمرکزيآزادشهر50

176561عطابهلکهنظام آبادمرکزيآزادشهر51

6882,584قزلجه آق امامنظام آبادمرکزيآزادشهر52

1,0443,847قورچاينظام آبادمرکزيآزادشهر53

**کشت وصنعت گل چشمهنظام آبادمرکزيآزادشهر54

97309گلهانظام آبادمرکزيآزادشهر55

2178مزرعه مختارزادهنظام آبادمرکزيآزادشهر56
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147514مزرعه یزدانینظام آبادمرکزيآزادشهر57

89329ممی اقچلینظام آبادمرکزيآزادشهر58

230819نظرچاقلینظام آبادمرکزيآزادشهر59

58241وحدت _ حاجی نبی 2نظام آبادمرکزيآزادشهر60

38120اکبرآبادآق التینمرکزيآق قال61

219754انبارتپهآق التینمرکزيآق قال62

177595اونق یلقی سفلیآق التینمرکزيآق قال63

4031,539اونق یلقی علیاآق التینمرکزيآق قال64

1,2984,667پیرواش سفلیآق التینمرکزيآق قال65

182638پیرواش علیاآق التینمرکزيآق قال66

4861,784شفتالوباغ سفلیآق التینمرکزيآق قال67

5412,202شفتالوباغ علیاآق التینمرکزيآق قال68

128458شیخ تپهآق التینمرکزيآق قال69

1,4515,333عطاآبادآق التینمرکزيآق قال70

129435قره تپهآق التینمرکزيآق قال71

3081,194قزلیآق التینمرکزيآق قال72

6392,234کردآق التینمرکزيآق قال73

1867نصرکان سفلیآق التینمرکزيآق قال74

4851,885اوچ تپهشیخ موسیمرکزيآق قال75

96370باغه شیخ موسیشیخ موسیمرکزيآق قال76

61232باغه یلمه سالیانشیخ موسیمرکزيآق قال77

3521,337بدراق مالشیخ موسیمرکزيآق قال78

183692بهلکه بایرام اخوندشیخ موسیمرکزيآق قال79

3121,077بهلکه داشلیشیخ موسیمرکزيآق قال80

6162,251بهلکه شیخ موسیشیخ موسیمرکزيآق قال81

63235تپه ظهوریانشیخ موسیمرکزيآق قال82

202743جمارانشیخ موسیمرکزيآق قال83

3211,234خیولیشیخ موسیمرکزيآق قال84

38161سازمان حیدرئشیخ موسیمرکزيآق قال85
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117457سخی آبادشیخ موسیمرکزيآق قال86

37132شاکریانشیخ موسیمرکزيآق قال87

3011,153قره داغلیشیخ موسیمرکزيآق قال88

7532,826گري دوجیشیخ موسیمرکزيآق قال89

266866نصرت آبادشیخ موسیمرکزيآق قال90

214768اق قبرگرگان بويمرکزيآق قال91

3191,061اقزبیرگرگان بويمرکزيآق قال92

118467پیراغاچگرگان بويمرکزيآق قال93

177692حاجی قرهگرگان بويمرکزيآق قال94

42158حیدرآبادگرگان بويمرکزيآق قال95

61200خوجه توپگرگان بويمرکزيآق قال96

2831,123دلیجهگرگان بويمرکزيآق قال97

6922,704دوگونچیگرگان بويمرکزيآق قال98

2961,132سقریلقیگرگان بويمرکزيآق قال99

3791,442سالق یلقیگرگان بويمرکزيآق قال100

126462سیدلرگرگان بويمرکزيآق قال101

2921,076شورحیاتگرگان بويمرکزيآق قال102

54171شهرك صنعتی اق قالگرگان بويمرکزيآق قال103

1,0303,676صحنه سفلیگرگان بويمرکزيآق قال104

87343عثمان آبادگرگان بويمرکزيآق قال105

6022,197قانقرمهگرگان بويمرکزيآق قال106

3511,357قربان آبادگرگان بويمرکزيآق قال107

3981,566قلعه جیقگرگان بويمرکزيآق قال108

3001,013قوشجان آبادگرگان بويمرکزيآق قال109

4241,490گامیشلی یلقیگرگان بويمرکزيآق قال110

119478محمدالقگرگان بويمرکزيآق قال111

79256محمدآبادگرگان بويمرکزيآق قال112

3441,234میرزاعلی یلقیگرگان بويمرکزيآق قال113

7672,822یامپیگرگان بويمرکزيآق قال114
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3291,313یلمه خندانگرگان بويمرکزيآق قال115

3151,280اقدگش علیامزرعه جنوبیوشمگیرآق قال116

107375تازه آبادمزرعه جنوبیوشمگیرآق قال117

1,2194,254چین سولیمزرعه جنوبیوشمگیرآق قال118

**شرکت کشاورزئ و دامپرورئ رانمزرعه جنوبیوشمگیرآق قال119

3521,319قرنجیک پورامانمزرعه جنوبیوشمگیرآق قال120

**کارخانه چرم سازئ اق قالمزرعه جنوبیوشمگیرآق قال121

921مزرعه خراسانی زادهمزرعه جنوبیوشمگیرآق قال122

47169مزرعه کریم جرجانیمزرعه جنوبیوشمگیرآق قال123

621مزرعه کشت وصنعت عمرانمزرعه جنوبیوشمگیرآق قال124

35131مزرعه منصور جرجانیمزرعه جنوبیوشمگیرآق قال125

37110همت آبادمزرعه جنوبیوشمگیرآق قال126

4131,561اسالم آبادباالمزرعه شمالیوشمگیرآق قال127

43152اسالم آبادپایینمزرعه شمالیوشمگیرآق قال128

3381,255امین آبادمزرعه شمالیوشمگیرآق قال129

**پاسگاه سنگرتپهمزرعه شمالیوشمگیرآق قال130

**پاسگاه صوفیکممزرعه شمالیوشمگیرآق قال131

**پاسگاه مرزي پل غربیمزرعه شمالیوشمگیرآق قال132

245979حبیب ایشانمزرعه شمالیوشمگیرآق قال133

195735سازمان اتحادشماره 1و2مزرعه شمالیوشمگیرآق قال134

3421,405سازمان انقالبمزرعه شمالیوشمگیرآق قال135

33109سد گرگانمزرعه شمالیوشمگیرآق قال136

4551,622شهرك وحدت اسالمیمزرعه شمالیوشمگیرآق قال137

49177شیخ آبادیلمه سالیانمزرعه شمالیوشمگیرآق قال138

141468عباس آبادمزرعه شمالیوشمگیرآق قال139

118422قاسم آباد یلمه سالیانمزرعه شمالیوشمگیرآق قال140

276968گُوگْ تَپِّه یِکْمزرعه شمالیوشمگیرآق قال141

110347گُوگْ تَپّهِ دُومزرعه شمالیوشمگیرآق قال142

2761,108محمدآبادباالمزرعه شمالیوشمگیرآق قال143
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133513محمدآبادپائینمزرعه شمالیوشمگیرآق قال144

24104مزرعه نمونه ارتشمزرعه شمالیوشمگیرآق قال145

1,1044,103یلمه سالیانمزرعه شمالیوشمگیرآق قال146

297960ابراهیم آبادانزان شرقیمرکزيبندرگز147

218662باغوانزان شرقیمرکزيبندرگز148

3711,242باغوکنارهانزان شرقیمرکزيبندرگز149

207714حسین آبادانزان شرقیمرکزيبندرگز150

218667سرطاقانزان شرقیمرکزيبندرگز151

152430سرمحلهانزان شرقیمرکزيبندرگز152

127397سوته دهانزان شرقیمرکزيبندرگز153

321941کارکندهانزان شرقیمرکزيبندرگز154

223668گل افراانزان شرقیمرکزيبندرگز155

82269محمدآبادانزان شرقیمرکزيبندرگز156

169509دشتی کالته شرقیانزان غربیمرکزيبندرگز157

166454دشتی کالته غربیانزان غربیمرکزيبندرگز158

**طرح وطناانزان غربیمرکزيبندرگز159

109332کوه صحراانزان غربیمرکزيبندرگز160

4221,276گز(گزشرقی )انزان غربیمرکزيبندرگز161

6281,883گزغربیانزان غربیمرکزيبندرگز162

128364وطناانزان غربیمرکزيبندرگز163

118344ولفراانزان غربیمرکزيبندرگز164

182552استون آبادبنفشه تپهنوکندهبندرگز165

117300بنفش تپهبنفشه تپهنوکندهبندرگز166

311920جفاکندهبنفشه تپهنوکندهبندرگز167

3701,067تلورلیواننوکندهبندرگز168

108318کهنه کلبادلیواننوکندهبندرگز169

7572,240لیوان شرقیلیواننوکندهبندرگز170

4151,229لیوان غربیلیواننوکندهبندرگز171

**مزرعه نودهلیواننوکندهبندرگز172
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86252ایوان آبادقره سو شرقیسیجوالترکمن173

621آشورآبادقره سو شرقیسیجوالترکمن174

59198آنه حاجیقره سو شرقیسیجوالترکمن175

118483پیخی حاجیقره سو شرقیسیجوالترکمن176

91304زابلی محله سفلیقره سو شرقیسیجوالترکمن177

96319زابلی محله علیاقره سو شرقیسیجوالترکمن178

91352صفرحاجیقره سو شرقیسیجوالترکمن179

281982قره تپهقره سو شرقیسیجوالترکمن180

6772,731قره قاشلیقره سو شرقیسیجوالترکمن181

9763,747سیجوالقره سو غربیسیجوالترکمن182

5001,843قره سوقره سو غربیسیجوالترکمن183

5782,226نیاز آبادقره سو غربیسیجوالترکمن184

**اسکلهجعفرباي جنوبیمرکزيترکمن185

**اشورادهجعفرباي جنوبیمرکزيترکمن186

99395اورکت حاجیجعفرباي جنوبیمرکزيترکمن187

7102,528پنج پیکرجعفرباي جنوبیمرکزيترکمن188

7703,064چاپاقلیجعفرباي جنوبیمرکزيترکمن189

159552صیدآبادجعفرباي جنوبیمرکزيترکمن190

41154هاشمنلیجعفرباي جنوبیمرکزيترکمن191

40146یموتجعفرباي جنوبیمرکزيترکمن192

163721ارخ کوچکفراغیمرکزيترکمن193

2671,119اسالم تپهفراغیمرکزيترکمن194

56204اق سین تپهفراغیمرکزيترکمن195

64229خمبرآبادفراغیمرکزيترکمن196

5272,193خواجه لرفراغیمرکزيترکمن197

290996گامیشلی نزارفراغیمرکزيترکمن198

56194محمد آبادشمالیفراغیمرکزيترکمن199

103327امامیهفندرسک جنوبیفندرسکرامیان200

6392,341بلوچ آبادفندرسک جنوبیفندرسکرامیان201
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3301,236بلوچ آبادمشوفندرسک جنوبیفندرسکرامیان202

297961جعفرآبادنامتلوفندرسک جنوبیفندرسکرامیان203

144482حسین آبادتپه سريفندرسک جنوبیفندرسکرامیان204

158506حسین آبادسیستانیهافندرسک جنوبیفندرسکرامیان205

6161,872دارکالتهفندرسک جنوبیفندرسکرامیان206

1,1744,568رضاآبادفندرسک جنوبیفندرسکرامیان207

3671,155شفیع آبادفندرسک جنوبیفندرسکرامیان208

3221,049شیرآبادفندرسک جنوبیفندرسکرامیان209

6282,452گردایش بلوچ آبادفندرسک جنوبیفندرسکرامیان210

217663مازیارانفندرسک جنوبیفندرسکرامیان211

49159مشوفندرسک جنوبیفندرسکرامیان212

219664نقی آبادفندرسک جنوبیفندرسکرامیان213

4231,524ارازگلفندرسک شمالیفندرسکرامیان214

58190ازداريفندرسک شمالیفندرسکرامیان215

50167چقرفندرسک شمالیفندرسکرامیان216

6982,166سعدآبادفندرسکفندرسک شمالیفندرسکرامیان217

62199سلمان فارسیفندرسک شمالیفندرسکرامیان218

123379سنگستانفندرسک شمالیفندرسکرامیان219

304960الله باغفندرسک شمالیفندرسکرامیان220

48164محمدآبادفندرسک شمالیفندرسکرامیان221

3741,282نی تپهفندرسک شمالیفندرسکرامیان222

40128همت آبادفندرسک شمالیفندرسکرامیان223

3097ابه حاجی نظردلندمرکزيرامیان224

99401اسالم آبادسفلیدلندمرکزيرامیان225

102340اسالم آبادعلیادلندمرکزيرامیان226

62216اهللا آباددلندمرکزيرامیان227

102370اوخلی باالدلندمرکزيرامیان228

113401اوخلی پائیندلندمرکزيرامیان229

91295اوخلی فروگاه فرهناكدلندمرکزيرامیان230
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5432,094تاتارسفلیدلندمرکزيرامیان231

46176توحیدآباددلندمرکزيرامیان232

3221,070توران تركدلندمرکزيرامیان233

8722,581توران فارسدلندمرکزيرامیان234

71229چاله پلرزدلندمرکزيرامیان235

113473حسین آباد قربانیدلندمرکزيرامیان236

63236دریادلندمرکزيرامیان237

1,2003,868زینب آباددلندمرکزيرامیان238

47137سازمان حاج سیددلندمرکزيرامیان239

76254سازمان سیداحمدخمینیدلندمرکزيرامیان240

171591سازمان میانکاله (مزرعه منتظرئ )دلندمرکزيرامیان241

66259سرتپهدلندمرکزيرامیان242

175575سفیدچشمهدلندمرکزيرامیان243

40108شهید چمراندلندمرکزيرامیان244

118372فجر(مزرعه اشرفیون )دلندمرکزيرامیان245

5761,914قره قاچدلندمرکزيرامیان246

195656کلودلندمرکزيرامیان247

6882,303گلنددلندمرکزيرامیان248

207738نارکالتهدلندمرکزيرامیان249

48146الهاديقلعه میرانمرکزيرامیان250

**ایستگاه معدن زغال سنگ اولنگ البرزقلعه میرانمرکزيرامیان251

135437باقرآبادقلعه میرانمرکزيرامیان252

98304پاقلعهقلعه میرانمرکزيرامیان253

3196پل ارامقلعه میرانمرکزيرامیان254

2382جوزچالقلعه میرانمرکزيرامیان255

77دزدكقلعه میرانمرکزيرامیان256

610رجنقلعه میرانمرکزيرامیان257

59172رضیقلعه میرانمرکزيرامیان258

66203سیدکالتهقلعه میرانمرکزيرامیان259
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2998شش ابقلعه میرانمرکزيرامیان260

102344قورچايقلعه میرانمرکزيرامیان261

222794کشککقلعه میرانمرکزيرامیان262

934مزرعه نعیم آبادقلعه میرانمرکزيرامیان263

**معدن گچ رامیانقلعه میرانمرکزيرامیان264

1749ملچ ارامقلعه میرانمرکزيرامیان265

225815ویروقلعه میرانمرکزيرامیان266

55153االمناسترآبادکماالنعلی آباد267

40116الستاناسترآبادکماالنعلی آباد268

5541,659برفتاناسترآبادکماالنعلی آباد269

933چلی سفلیاسترآبادکماالنعلی آباد270

2160چلی علیااسترآبادکماالنعلی آباد271

1636چه جااسترآبادکماالنعلی آباد272

1131خولین درهاسترآبادکماالنعلی آباد273

**دامداري حجت کتولیاسترآبادکماالنعلی آباد274

1,2954,324رحمت آباداسترآبادکماالنعلی آباد275

1342ریگ چشمهاسترآبادکماالنعلی آباد276

2151سیاه مرزکوهاسترآبادکماالنعلی آباد277

1860طاویراسترآبادکماالنعلی آباد278

199620عباس آباداسترآبادکماالنعلی آباد279

1129غَریب آباداسترآبادکماالنعلی آباد280

2785گنواسترآبادکماالنعلی آباد281

3198ماهیاناسترآبادکماالنعلی آباد282

5441,683محمدآباداسترآبادکماالنعلی آباد283

**مزرعه ولی اهللا معززياسترآبادکماالنعلی آباد284

1341نرسواسترآبادکماالنعلی آباد285

1849وسی سراسترآبادکماالنعلی آباد286

200796احمدآباد(بلوچ آباد)شیرنگکماالنعلی آباد287

5382,048ازادتپهشیرنگکماالنعلی آباد288
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3531,262اشوربايشیرنگکماالنعلی آباد289

239823باقرآبادشیرنگکماالنعلی آباد290

159500جهان بینیشیرنگکماالنعلی آباد291

1654ذبیح آبادشیرنگکماالنعلی آباد292

124426شجاع آبادشیرنگکماالنعلی آباد293

147470شیرنگ سفلیشیرنگکماالنعلی آباد294

6762,206شیرنگ علیاشیرنگکماالنعلی آباد295

100326ضیا آبادشیرنگکماالنعلی آباد296

7963,308قره بالغشیرنگکماالنعلی آباد297

121451کوزه لیشیرنگکماالنعلی آباد298

279911مارون کالتهشیرنگکماالنعلی آباد299

151539نصرکان علیاشیرنگکماالنعلی آباد300

67224افراتختهزرین گلمرکزيعلی آباد301

217704االزمنزرین گلمرکزيعلی آباد302

6932,843امیرآبادسرخ محلهزرین گلمرکزيعلی آباد303

**ایستگاه چوببريزرین گلمرکزيعلی آباد304

**پردیس سیاه رودبارزرین گلمرکزيعلی آباد305

3398چینوزرین گلمرکزيعلی آباد306

55180خاکپیرزنزرین گلمرکزيعلی آباد307

194612زرین گلزرین گلمرکزيعلی آباد308

98295سیاه رودبارزرین گلمرکزيعلی آباد309

1033شهرك صنعتی علی آبادزرین گلمرکزيعلی آباد310

162443شیرین آبادزرین گلمرکزيعلی آباد311

5581,745کردآبادزرین گلمرکزيعلی آباد312

8602,848مهدي آبادزرین گلمرکزيعلی آباد313

48144میان رستاقزرین گلمرکزيعلی آباد314

70206اسالم آبادفندرسککتولمرکزيعلی آباد315

3761,426اسالم آباد مزرعه 1کتولمرکزيعلی آباد316

93291اسالم آباد مزرعه 2کتولمرکزيعلی آباد317

صفحه 11



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

123367الوستانکتولمرکزيعلی آباد318

91303امام آبادسیستانیهاکتولمرکزيعلی آباد319

78233امیرآبادفندرسککتولمرکزيعلی آباد320

7462,691اودك دوجیکتولمرکزيعلی آباد321

117409باغه شورتپه نفسکتولمرکزيعلی آباد322

119446بدراق انه گلديکتولمرکزيعلی آباد323

6232,283بدراق نوريکتولمرکزيعلی آباد324

193670بلوچ آبادکتولمرکزيعلی آباد325

75242بلوك غالمکتولمرکزيعلی آباد326

196698بهلکه نفسکتولمرکزيعلی آباد327

8042,503پیچک محلهکتولمرکزيعلی آباد328

103317حاجی آبادکتولمرکزيعلی آباد329

4711,473حاجی کالتهکتولمرکزيعلی آباد330

4191,510حسن طبیبکتولمرکزيعلی آباد331

85307حسین آبادکتولمرکزيعلی آباد332

5711,901حکیم آبادکتولمرکزيعلی آباد333

73255خاتم آبادکتولمرکزيعلی آباد334

154559زابلی محله ماهستانکتولمرکزيعلی آباد335

125402ساورکالتهکتولمرکزيعلی آباد336

3231,163عرفان آبادکتولمرکزيعلی آباد337

175582قوش کرپیکتولمرکزيعلی آباد338

6762,320کوچک استاجیقکتولمرکزيعلی آباد339

5161,881کوچک نظرخانیکتولمرکزيعلی آباد340

236748معصوم آباد فندرسککتولمرکزيعلی آباد341

170546نصرت آبادکتولمرکزيعلی آباد342

**ایستگاه چوبچهارکوهمرکزيکردکوي343

39114جهان نماچهارکوهمرکزيکردکوي344

2883چمن ساورچهارکوهمرکزيکردکوي345

121435حاجی آبادچهارکوهمرکزيکردکوي346
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98309حاجی آبادکوهپایهچهارکوهمرکزيکردکوي347

1023درازنوچهارکوهمرکزيکردکوي348

**دکل تلویزیونچهارکوهمرکزيکردکوي349

66235رادکانچهارکوهمرکزيکردکوي350

**راهداري خانهچهارکوهمرکزيکردکوي351

5391,623سالی کندهچهارکوهمرکزيکردکوي352

8892,680سرکالته خراب شهرچهارکوهمرکزيکردکوي353

73222کندابچهارکوهمرکزيکردکوي354

**یزدان محلهچهارکوهمرکزيکردکوي355

175497اسالم آبادشادهسدن رستاق شرقیمرکزيکردکوي356

**امام زاده روشن آبادسدن رستاق شرقیمرکزيکردکوي357

3386چقرسدن رستاق شرقیمرکزيکردکوي358

71207درودمحلهسدن رستاق شرقیمرکزيکردکوي359

8602,601دنگالنسدن رستاق شرقیمرکزيکردکوي360

106279زراع محلهسدن رستاق شرقیمرکزيکردکوي361

58189غالم آبادسدن رستاق شرقیمرکزيکردکوي362

211598گرجی محلهسدن رستاق شرقیمرکزيکردکوي363

148490محمدآبادسدن رستاق شرقیمرکزيکردکوي364

126379مفیدآبادسدن رستاق شرقیمرکزيکردکوي365

1,0113,080مهترکالتهسدن رستاق شرقیمرکزيکردکوي366

5191,589میاندرهسدن رستاق شرقیمرکزيکردکوي367

286887نامنسدن رستاق شرقیمرکزيکردکوي368

1,3784,093یساقیسدن رستاق شرقیمرکزيکردکوي369

1,0943,218النگسدن رستاق غربیمرکزيکردکوي370

156442ایلوارپنجدانگهسدن رستاق غربیمرکزيکردکوي371

359986ایلواریکدانگهسدن رستاق غربیمرکزيکردکوي372

1,2283,604باالجادهسدن رستاق غربیمرکزيکردکوي373

**بدیل آبادسدن رستاق غربیمرکزيکردکوي374

6681,929چهاردهسدن رستاق غربیمرکزيکردکوي375
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89245خرم آبادسدن رستاق غربیمرکزيکردکوي376

77204قلندرایشسدن رستاق غربیمرکزيکردکوي377

1953کریم آباد (شیخ کریم)سدن رستاق غربیمرکزيکردکوي378

916ارازعلی شیخزاوکوهپیشکمرکالله379

43134آشور محمديزاوکوهپیشکمرکالله380

124438آق یاجیزاوکوهپیشکمرکالله381

2686پاشائیزاوکوهپیشکمرکالله382

88278چروك پیشکمرزاوکوهپیشکمرکالله383

158494حاجی بیک سفلیزاوکوهپیشکمرکالله384

228790حاجی بیک علیازاوکوهپیشکمرکالله385

3961,445قره آغاچزاوکوهپیشکمرکالله386

**قره سیدزاوکوهپیشکمرکالله387

249825کسرپیشکمرزاوکوهپیشکمرکالله388

147510کولی بایندرزاوکوهپیشکمرکالله389

4091,381گوکجهزاوکوهپیشکمرکالله390

3181,225ارجنلیعرب داغپیشکمرکالله391

56172توتلی تمکعرب داغپیشکمرکالله392

63234چیشت خوجه لرعرب داغپیشکمرکالله393

181637خوجه یاپاقیعرب داغپیشکمرکالله394

109392دومانلیعرب داغپیشکمرکالله395

154542زاوباالعرب داغپیشکمرکالله396

123458زاوپائینعرب داغپیشکمرکالله397

98355سوارباالعرب داغپیشکمرکالله398

168605سوارپائینعرب داغپیشکمرکالله399

45180سواروسطعرب داغپیشکمرکالله400

4001,689عزیزآبادعرب داغپیشکمرکالله401

55213قایراق داشلیعرب داغپیشکمرکالله402

184778قدونه سفلیعرب داغپیشکمرکالله403

230900قدونه علیاعرب داغپیشکمرکالله404
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232858قرنگی جنگلعرب داغپیشکمرکالله405

75270قره یسرباالعرب داغپیشکمرکالله406

140489قره یسرپائینعرب داغپیشکمرکالله407

85314کروك چوتورعرب داغپیشکمرکالله408

175587کورلرعرب داغپیشکمرکالله409

61213گرگاندوزعرب داغپیشکمرکالله410

161615یاساقلقعرب داغپیشکمرکالله411

95365یل چشمه جدیدعرب داغپیشکمرکالله412

3891,412یل چشمه سفلیعرب داغپیشکمرکالله413

3101,300یل چشمه علیاعرب داغپیشکمرکالله414

4641,715اجن سنگرلیآق سومرکزيکالله415

2971,119اجن یلیآق سومرکزيکالله416

145545بلوك اجنآق سومرکزيکالله417

60202چهارمازوآق سومرکزيکالله418

111386حاجی حسنآق سومرکزيکالله419

8172,824دهنه پرسوقوییآق سومرکزيکالله420

5291,881صالح آبادچقرلیآق سومرکزيکالله421

4121,511کاظم خوجهآق سومرکزيکالله422

50161گونیلیآق سومرکزيکالله423

5342,068یکه قوزباالآق سومرکزيکالله424

205754یکه قوزپائینآق سومرکزيکالله425

224884اوقچی بزرگتمرانمرکزيکالله426

100362اوقچی کوچکتمرانمرکزيکالله427

1,2244,535تمرقره قوزيتمرانمرکزيکالله428

61216چالجهتمرانمرکزيکالله429

72260دوجیتمرانمرکزيکالله430

55197صوفی شیختمرانمرکزيکالله431

3791,351صوفی شیخ دازتمرانمرکزيکالله432

4671,685صوفی شیخ غراويتمرانمرکزيکالله433
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4751,608صوفیانتمرانمرکزيکالله434

57253قره تپه شیختمرانمرکزيکالله435

1762قره ترناوتمرانمرکزيکالله436

85288قره جهتمرانمرکزيکالله437

98354قویجقتمرانمرکزيکالله438

131476گچ سو باالتمرانمرکزيکالله439

74259گچ سو پایینتمرانمرکزيکالله440

27101گینک لیک قره صحنهتمرانمرکزيکالله441

**ماالي شیخ عطالرتمرانمرکزيکالله442

6272,385ماالي شیخ گینک لیکتمرانمرکزيکالله443

240867یارم تپهتمرانمرکزيکالله444

4401,689یلی بدراقتمرانمرکزيکالله445

**ابوالحسن خانکنگورمرکزيکالله446

121438ابوذرکنگورمرکزيکالله447

123449امان خوجهکنگورمرکزيکالله448

33114انقالبکنگورمرکزيکالله449

2373ایکی قدکنگورمرکزيکالله450

93322بارانیکنگورمرکزيکالله451

3891,325باینالکنگورمرکزيکالله452

287981بربرقلعهکنگورمرکزيکالله453

51173باللکنگورمرکزيکالله454

74239پیروز آبادکنگورمرکزيکالله455

44148تگک امام عبدالهکنگورمرکزيکالله456

87284ثارالهکنگورمرکزيکالله457

95339چشمه نیلکنگورمرکزيکالله458

175613چقرشیرملیکنگورمرکزيکالله459

49147چمرانکنگورمرکزيکالله460

81279حاجی اشرفیان 1کنگورمرکزيکالله461

48163حاجی رضائیکنگورمرکزيکالله462
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146477حسین فریدکنگورمرکزيکالله463

300981حیدر آبادمحمدشیرکنگورمرکزيکالله464

1360خان بابااحمديکنگورمرکزيکالله465

72213خمبر آبادکنگورمرکزيکالله466

281958خوجه لرکنگورمرکزيکالله467

66197دشتیکنگورمرکزيکالله468

302950زابلی محله قره شورکنگورمرکزيکالله469

291997سدچمرانکنگورمرکزيکالله470

65238سلمان فارسیکنگورمرکزيکالله471

202697شهرك جمهوري اسالمیکنگورمرکزيکالله472

35112شهید بهشتیکنگورمرکزيکالله473

1759صداقتیکنگورمرکزيکالله474

152501طوقهکنگورمرکزيکالله475

48179عاشوراکنگورمرکزيکالله476

217686علی اسالمی 1کنگورمرکزيکالله477

100303فتح آبادکنگورمرکزيکالله478

263966قراول حاجی تاجیکنگورمرکزيکالله479

1970قربان شیخکنگورمرکزيکالله480

117380قرقیزکنگورمرکزيکالله481

251844قره شورکنگورمرکزيکالله482

52172قنات شیر ملیکنگورمرکزيکالله483

4891,657کنگورکنگورمرکزيکالله484

7722,773کوسهکنگورمرکزيکالله485

47182گاومیشلیکنگورمرکزيکالله486

43159گرائیلیکنگورمرکزيکالله487

4271,500گرکزکنگورمرکزيکالله488

77250مجاورکنگورمرکزيکالله489

46187مزرعه گرائیلیکنگورمرکزيکالله490

31105وحدتکنگورمرکزيکالله491
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67228همت آبادسیستانیهاکنگورمرکزيکالله492

89335اجن شیرملیقراوالنلوهگالیکش493

3391,229اجن قره خوجهقراوالنلوهگالیکش494

4201,512اق قمیشقراوالنلوهگالیکش495

**ایستگاه طرح جنگلداري گل لوهقراوالنلوهگالیکش496

5691,863پاسنگ باالقراوالنلوهگالیکش497

57194پتکیقراوالنلوهگالیکش498

4031,315چقربش قارداشقراوالنلوهگالیکش499

229817دارآبادقراوالنلوهگالیکش500

63210سرخن آبادقراوالنلوهگالیکش501

4881,593صادق آبادقراوالنلوهگالیکش502

260871قانجق شهركقراوالنلوهگالیکش503

96317قرق اق قمیشقراوالنلوهگالیکش504

228716کرنگ کفترقراوالنلوهگالیکش505

174537لوهقراوالنلوهگالیکش506

56205منجلوقراوالنلوهگالیکش507

148495بش اویلیگلستانلوهگالیکش508

4071,343ترجنلیگلستانلوهگالیکش509

3511,325تنگ راهگلستانلوهگالیکش510

**تنگه گلگلستانلوهگالیکش511

**خوجه صالحگلستانلوهگالیکش512

127479قوشه چشمهگلستانلوهگالیکش513

60209کندسکوهگلستانلوهگالیکش514

45151گوگل بزرگگلستانلوهگالیکش515

138460اب پراننیلکوهمرکزيگالیکش516

152530پنونیلکوهمرکزيگالیکش517

159507پی دل دلنیلکوهمرکزيگالیکش518

67208سیجاننیلکوهمرکزيگالیکش519

142500فارسیاننیلکوهمرکزيگالیکش520
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126412فرنگنیلکوهمرکزيگالیکش521

118396کیارامنیلکوهمرکزيگالیکش522

153505لیرونیلکوهمرکزيگالیکش523

67253یورت زینلنیلکوهمرکزيگالیکش524

36128یورت کاظمنیلکوهمرکزيگالیکش525

313988اسالم آبادینقاقمرکزيگالیکش526

185606اسماعیل آبادینقاقمرکزيگالیکش527

120430امالكینقاقمرکزيگالیکش528

124450بلوچ آبادینقاقمرکزيگالیکش529

2997پا سنگ پایینینقاقمرکزيگالیکش530

39141پزشکیانینقاقمرکزيگالیکش531

3141,019تراجیقینقاقمرکزيگالیکش532

157510ترنگ تپهینقاقمرکزيگالیکش533

202598تلوستانینقاقمرکزيگالیکش534

101363حسین آبادینقاقمرکزيگالیکش535

58182حسین آبادقربانیینقاقمرکزيگالیکش536

117360خمبر آبادینقاقمرکزيگالیکش537

162565سرچشمهینقاقمرکزيگالیکش538

83271سندیکاینقاقمرکزيگالیکش539

1037سنگ تپهینقاقمرکزيگالیکش540

276926عرب بورانینقاقمرکزيگالیکش541

139464قاسم آبادینقاقمرکزيگالیکش542

5041,627قلی تپهینقاقمرکزيگالیکش543

74248قنات حاجی تاجیینقاقمرکزيگالیکش544

1133کسرائی 1ینقاقمرکزيگالیکش545

39131کسرائی 2ینقاقمرکزيگالیکش546

124439کامران آبادینقاقمرکزيگالیکش547

121409کریم آبادینقاقمرکزيگالیکش548

3331,205کمال آبادینقاقمرکزيگالیکش549
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84286گیالن تپهینقاقمرکزيگالیکش550

175591محمدآبادینقاقمرکزيگالیکش551

3451,362محمود آبادینقاقمرکزيگالیکش552

1148مزرعه حاجی میالنیینقاقمرکزيگالیکش553

5411,775میرزاپانکینقاقمرکزيگالیکش554

2484هیئت آبادینقاقمرکزيگالیکش555

1,1433,919ینقاقینقاقمرکزيگالیکش556

4691,555اتراچالاسترآبادشمالیبهارانگرگان557

8042,572الوکالتهاسترآبادشمالیبهارانگرگان558

179569تورنگ تپهاسترآبادشمالیبهارانگرگان559

88304چوپالنیاسترآبادشمالیبهارانگرگان560

3181,055چهارچناراسترآبادشمالیبهارانگرگان561

127413درویش آباداسترآبادشمالیبهارانگرگان562

240791رستم کالته ساداتاسترآبادشمالیبهارانگرگان563

3851,263سلطان آباداسترآبادشمالیبهارانگرگان564

130393شمس آباداسترآبادشمالیبهارانگرگان565

3351,163علی آبادکنارشهراسترآبادشمالیبهارانگرگان566

3261,092فوجرداسترآبادشمالیبهارانگرگان567

7082,542کماسیاسترآبادشمالیبهارانگرگان568

71192کمال آباداسترآبادشمالیبهارانگرگان569

4581,384مرزن کالتهاسترآبادشمالیبهارانگرگان570

278831معصوم آباداسترآبادشمالیبهارانگرگان571

257787میرمحلهاسترآبادشمالیبهارانگرگان572

183607نوده شریفاسترآبادشمالیبهارانگرگان573

55177بلبل تپهقرقبهارانگرگان574

31108بلوچ آباد/نظرآبادقرقبهارانگرگان575

3001,009تقرتپهقرقبهارانگرگان576

5901,869تقی آبادقرقبهارانگرگان577

98355تیمورآبادقرقبهارانگرگان578
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255763جعفرآبادقرقبهارانگرگان579

4051,366جهان آبادسفلیقرقبهارانگرگان580

50174جهان آبادعلیاقرقبهارانگرگان581

3251,012جهان تیغقرقبهارانگرگان582

3911,339چنارقشالققرقبهارانگرگان583

328970حسین آبادملکقرقبهارانگرگان584

2,0076,701قرققرقبهارانگرگان585

4791,449قلی آبادقرقبهارانگرگان586

50164گنارهقرقبهارانگرگان587

3421,054گوزن فارسقرقبهارانگرگان588

183572میان آباد ملکقرقبهارانگرگان589

9763,026نوده ملکقرقبهارانگرگان590

3991,199والش آبادقرقبهارانگرگان591

4721,622اسالم آبادجلیناسترآبادجنوبیمرکزيگرگان592

252766اصفهان کالتهاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان593

**النگ درهاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان594

6221,908اهنگرمحلهاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان595

275892باغ گلبناسترآبادجنوبیمرکزيگرگان596

56182توسکاستاناسترآبادجنوبیمرکزيگرگان597

159548جلین سفلیاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان598

42109چهارباغاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان599

104377خیراتاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان600

1135دراسیاباسترآبادجنوبیمرکزيگرگان601

210604دودانگهاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان602

7302,280زیارتاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان603

4181,415سیاهتلواسترآبادجنوبیمرکزيگرگان604

197583شاه کوه سفلیاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان605

274891فیض آباداسترآبادجنوبیمرکزيگرگان606

5721,744قرن آباداسترآبادجنوبیمرکزيگرگان607
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5272,251کوئ صدف /قزاق محله /استرآبادجنوبیمرکزيگرگان608

**مرتع االگواسترآبادجنوبیمرکزيگرگان609

**مرتع ایمانیاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان610

**مرتع برت چیگاهاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان611

**مرتع خجیرهاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان612

**مرتع سبزعلی آباد/دیملو/استرآبادجنوبیمرکزيگرگان613

**مرتع سرچالاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان614

**مرتع سوساسترآبادجنوبیمرکزيگرگان615

**مرتع شاه کالماسترآبادجنوبیمرکزيگرگان616

**مرتع شکرعلیاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان617

**مرتع قزلقاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان618

**مرتع کمربناسترآبادجنوبیمرکزيگرگان619

302984مریم آباداسترآبادجنوبیمرکزيگرگان620

1132ناهارخوراناسترآبادجنوبیمرکزيگرگان621

1,2094,129نصرآباداسترآبادجنوبیمرکزيگرگان622

4041,286نوملاسترآبادجنوبیمرکزيگرگان623

152470ولیک آباداسترآبادجنوبیمرکزيگرگان624

50159ابراهیم آبادانجیرآبمرکزيگرگان625

**امامزاده شاهزاده ابراهیمانجیرآبمرکزيگرگان626

1,1543,782امیرآبادانجیرآبمرکزيگرگان627

218725اوجابنانجیرآبمرکزيگرگان628

3671,149توشنانجیرآبمرکزيگرگان629

1,3784,557زنگیانانجیرآبمرکزيگرگان630

5691,834سعدآبادانجیرآبمرکزيگرگان631

82322سلیمان تپهانجیرآبمرکزيگرگان632

257902سیستانی محلهانجیرآبمرکزيگرگان633

127418شیرعلی آبادانجیرآبمرکزيگرگان634

52157فته باغانجیرآبمرکزيگرگان635

5702,189فخرآبادوگلندتاریکیانجیرآبمرکزيگرگان636
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4731,467قلعه محمودانجیرآبمرکزيگرگان637

9463,005کریم آبادانجیرآبمرکزيگرگان638

192624الملنگانجیرآبمرکزيگرگان639

138477ماماییانجیرآبمرکزيگرگان640

8035,192محمدآبادانجیرآبمرکزيگرگان641

4081,241اسبومحلهروشن آبادمرکزيگرگان642

86256آلوفنروشن آبادمرکزيگرگان643

167486تخشی محلهروشن آبادمرکزيگرگان644

138386چالکیروشن آبادمرکزيگرگان645

5141,597حیدرآبادروشن آبادمرکزيگرگان646

178539سدنروشن آبادمرکزيگرگان647

297971سرکالته کفش گیريروشن آبادمرکزيگرگان648

7772,437سیدمیرانروشن آبادمرکزيگرگان649

282835شموشک سفلیروشن آبادمرکزيگرگان650

293863شموشک علیاروشن آبادمرکزيگرگان651

50160عیسی محلهروشن آبادمرکزيگرگان652

196618قلندرمحلهروشن آبادمرکزيگرگان653

7272,143کفش گیريروشن آبادمرکزيگرگان654

73218کالجان ساداتروشن آبادمرکزيگرگان655

215645کالجان قاجارروشن آبادمرکزيگرگان656

154431کالسنگیانروشن آبادمرکزيگرگان657

106296کلوروشن آبادمرکزيگرگان658

153495للدوینروشن آبادمرکزيگرگان659

4931,449لمسکروشن آبادمرکزيگرگان660

273913نوچمنروشن آبادمرکزيگرگان661

1,1363,441نودیجهروشن آبادمرکزيگرگان662

266796ورسنروشن آبادمرکزيگرگان663

7992,666هاشم آبادروشن آبادمرکزيگرگان664

2268یالوروشن آبادمرکزيگرگان665
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8283,259بصیرآبادجعفرباي شرقیگل دشتگمیشان666

79306توماچلرالتینجعفرباي شرقیگل دشتگمیشان667

3791,447سقرتپهجعفرباي شرقیگل دشتگمیشان668

35129غفارحاجیجعفرباي شرقیگل دشتگمیشان669

248975کملرجعفرباي شرقیگل دشتگمیشان670

64266کوسلیجعفرباي شرقیگل دشتگمیشان671

62223مرادبرديجعفرباي شرقیگل دشتگمیشان672

8333,128ارخ بزرگقزل آالنگل دشتگمیشان673

199737توماچلرقزل آالنگل دشتگمیشان674

9653,414قرنجیک خواجه خانقزل آالنگل دشتگمیشان675

180637قرنجیک گوکچلیقزل آالنگل دشتگمیشان676

132461قلعه حاجی گلدي خانقزل آالنگل دشتگمیشان677

86314قلعه قره جلرقزل آالنگل دشتگمیشان678

153535قلعه گمش دفهقزل آالنگل دشتگمیشان679

289985کریم ایشانقزل آالنگل دشتگمیشان680

175664توماچلر چارقلیجعفرباي غربیمرکزيگمیشان681

7792,730چارقلیجعفرباي غربیمرکزيگمیشان682

1,4295,129خواجه نفسجعفرباي غربیمرکزيگمیشان683

3841,401دهنهجعفرباي غربیمرکزيگمیشان684

89325قرمسهجعفرباي غربیمرکزيگمیشان685

2891,024قره کیلهجعفرباي غربیمرکزيگمیشان686

161546گامیشلی خواجه نفسجعفرباي غربیمرکزيگمیشان687

200697التین تخماقنفتلیجهمرکزيگمیشان688

**پاسگاه سنگرتپه غربینفتلیجهمرکزيگمیشان689

**پاسگاه مخدومقلی مرزينفتلیجهمرکزيگمیشان690

**تویلی کلتهنفتلیجهمرکزيگمیشان691

118449صفاایشاننفتلیجهمرکزيگمیشان692

3701,374قلعه جیق بزرگنفتلیجهمرکزيگمیشان693

2186قلعه جیق کوچکنفتلیجهمرکزيگمیشان694
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99383قلمسنفتلیجهمرکزيگمیشان695

196710کله پستنفتلیجهمرکزيگمیشان696

729ناردانلینفتلیجهمرکزيگمیشان697

2282ارتق قلیچ چشمهاتركداشلی برونگنبدکاووس698

200700اوچقوئیاتركداشلی برونگنبدکاووس699

93371اوخی تپهاتركداشلی برونگنبدکاووس700

89369آراقوییاتركداشلی برونگنبدکاووس701

3881,415آق بنداتركداشلی برونگنبدکاووس702

53204بیشک تپهاتركداشلی برونگنبدکاووس703

626پاسگاه مرزي پل شرقیاتركداشلی برونگنبدکاووس704

**پاسگاه مرزي داشلی بروناتركداشلی برونگنبدکاووس705

**پاسگاه مرزي دانشمنداتركداشلی برونگنبدکاووس706

**پاسگاه مرزئ خیرخواجهاتركداشلی برونگنبدکاووس707

**پاسگاه مرزئ قوالق بورتهاتركداشلی برونگنبدکاووس708

42145پشه لراتركداشلی برونگنبدکاووس709

86316ترشکلیاتركداشلی برونگنبدکاووس710

4561,666تنگلیاتركداشلی برونگنبدکاووس711

89320خیرخواجه سفلیاتركداشلی برونگنبدکاووس712

166591خیرخواجه علیااتركداشلی برونگنبدکاووس713

51174خیرخواجه نجفاتركداشلی برونگنبدکاووس714

3621,451داشلی بروناتركداشلی برونگنبدکاووس715

72286دانشمنداتركداشلی برونگنبدکاووس716

75279دماغاتركداشلی برونگنبدکاووس717

127456شوردگشاتركداشلی برونگنبدکاووس718

5632,101فدوياتركداشلی برونگنبدکاووس719

67256قره دونگاتركداشلی برونگنبدکاووس720

48184قره کسلخهاتركداشلی برونگنبدکاووس721

3511,304قره ماخراتركداشلی برونگنبدکاووس722

101371قالق بورتهاتركداشلی برونگنبدکاووس723
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117430قیزلراتركداشلی برونگنبدکاووس724

136487کلیجهاتركداشلی برونگنبدکاووس725

83333ماسان کوپاتركداشلی برونگنبدکاووس726

227862نارلی داغاتركداشلی برونگنبدکاووس727

3091,151اي تمرکرندداشلی برونگنبدکاووس728

**پاسگاه جدید چاتکرندداشلی برونگنبدکاووس729

**پاسگاه مرزي کرندکرندداشلی برونگنبدکاووس730

62238داده الومکرندداشلی برونگنبدکاووس731

**دام داري ارتشکرندداشلی برونگنبدکاووس732

2292قربان قلیچ مالکرندداشلی برونگنبدکاووس733

1,5305,616کرندکرندداشلی برونگنبدکاووس734

6332,333هوتنکرندداشلی برونگنبدکاووس735

245950اگري بوغازآق آبادمرکزيگنبدکاووس736

2931,045امان قره جهآق آبادمرکزيگنبدکاووس737

171658امان گل تپهآق آبادمرکزيگنبدکاووس738

132480ایشانلرآق آبادمرکزيگنبدکاووس739

6942,675آبادان تپهآق آبادمرکزيگنبدکاووس740

1,4035,534آق آبادآق آبادمرکزيگنبدکاووس741

185662بوئین اوزین قجقآق آبادمرکزيگنبدکاووس742

2891,180تکه لرآق آبادمرکزيگنبدکاووس743

3621,311توتلی کوچکآق آبادمرکزيگنبدکاووس744

8603,219چاي قوشان بزرگآق آبادمرکزيگنبدکاووس745

2841,094چاي قوشان کوچکآق آبادمرکزيگنبدکاووس746

192711چپرقویمهآق آبادمرکزيگنبدکاووس747

2871,141چکرعطاآق آبادمرکزيگنبدکاووس748

1,1074,546حاجی قوشانآق آبادمرکزيگنبدکاووس749

4611,695سارلی مختومآق آبادمرکزيگنبدکاووس750

70260سید نیازآق آبادمرکزيگنبدکاووس751

618شهرك صنعتی گنبد کاووسآق آبادمرکزيگنبدکاووس752
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64222شهرك گلستان امام خمینیآق آبادمرکزيگنبدکاووس753

3831,436عرب سرنگآق آبادمرکزيگنبدکاووس754

3661,433عطالرآق آبادمرکزيگنبدکاووس755

209744عوض حاجیآق آبادمرکزيگنبدکاووس756

67240غراولرآق آبادمرکزيگنبدکاووس757

192667قره محمدتپهآق آبادمرکزيگنبدکاووس758

3141,209کسکن قجقآق آبادمرکزيگنبدکاووس759

80315گوزنی تپهآق آبادمرکزيگنبدکاووس760

34154گوزنی تپه باالآق آبادمرکزيگنبدکاووس761

76289مالعلی تپهآق آبادمرکزيگنبدکاووس762

7442,998ملک علی تپهآق آبادمرکزيگنبدکاووس763

112417ابه پلنگباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس764

67243انورآباد و سرتپهباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس765

239915ایمرتوره مالباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس766

119427ایمرحاجی الهیارباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس767

7923,101ایمرمالساريباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس768

5832,276باغلی ماراماباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس769

165696بلوچ ایمرمحمدباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس770

1,1594,199بی بی شیروانباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس771

162574تاقان پاي پتکهباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس772

170638تپه نورجانباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس773

138564توقالجیق تپهباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس774

87282حاجی آباد_استاد رجبباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس775

45153حاجی قلیچباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس776

95367حسین آباد _ محمد ایرباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس777

69245داودئ سپاهی دادگرباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس778

138464زابلی محله قوچ مرادباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس779

142465سرپلباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس780

217797سالق امان خرلرباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس781
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105435سالق تاج محمدباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس782

3351,186سالق غایبباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس783

54183سالق قلیچ تپهباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس784

109445سالق نوريباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس785

215807سالق یاسی تپهباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس786

35127شاملوباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس787

59212شورالنگباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس788

4651,778شهرك بهشتیباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس789

3101,280قوچ مرادباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس790

5832,140کاکاباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس791

194769کوچک  دیگ سعیدباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس792

43141کوچک بردئ کرباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس793

3551,265کوچک خرطومباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس794

85301گل تپهباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس795

228864محمد ایمرباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس796

40166محمدآبادباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس797

175665مزرعه احمدمحمديباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس798

71254مزرعه پیغمبرقلی یلمهباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس799

65225مزرعه حاجی قاسمیباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس800

61233مزرعه خداقلی نجم الدینباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس801

69267مزرعه مشترك محمديباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس802

174584مهدي آبادباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس803

46163میدان مرادباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس804

153510هادي آبادباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس805

5781,983هیوه چی باالباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس806

2981,087هیوه چی مرکزيباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس807

239878یارتی قایهباغلی مارامامرکزيگنبدکاووس808

4291,695ارمی آبادسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس809

96354امیدآبادسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس810
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98372امیدیهسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس811

2,1698,148آق قیهسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس812

3411,259آقچلی سفلیسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس813

58239بهرا م آبادسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس814

70254توحید2سلطانعلیمرکزيگنبدکاووس815

258953چاروایلقیسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس816

6222,209حالی اخوندسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس817

115438خوجملیسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس818

78321خیرآباد_ مراد میهنسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس819

79305داشلی سفلیسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس820

245909داشلی علیاسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس821

5982,477دیکچهسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس822

5131,950ساري بخشسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس823

4611,699سلطانعلیسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس824

52198عطاآبادسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس825

118407علی آبادسیستانیهاسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس826

120430قراول تپهسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس827

3541,323قزاقلیسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس828

5622,185قلندرآبادباالسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس829

3021,106قلندرآبادپائینسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس830

7473,044قورپلچهسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس831

177673کورکلیسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس832

2,1448,250گدم آبادسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس833

57176مزرعه قربان شیرمحمديسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس834

144510مزرعه نورجان شیرمحمديسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس835

3731,456نور آبادسلطانعلیمرکزيگنبدکاووس836

1864هجرت /مزرعه روحانی /سلطانعلیمرکزيگنبدکاووس837

7342,712ارازمحمداخوندفجرمرکزيگنبدکاووس838

3521,249ارتق حاجیفجرمرکزيگنبدکاووس839
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3711,276اسالم آبادفجرمرکزيگنبدکاووس840

7932,825ایگدرسفلیفجرمرکزيگنبدکاووس841

4661,685ایگدرعلیافجرمرکزيگنبدکاووس842

3201,158ایمرمحمدقلی اخوندفجرمرکزيگنبدکاووس843

60226بارانیهافجرمرکزيگنبدکاووس844

4241,468بایلرفجرمرکزيگنبدکاووس845

40120بوزاق آبادفجرمرکزيگنبدکاووس846

6822,413پشمک پنادهفجرمرکزيگنبدکاووس847

8193,055پلی حاجیفجرمرکزيگنبدکاووس848

3041,148ثمبه مختومفجرمرکزيگنبدکاووس849

39151جالئین تپهفجرمرکزيگنبدکاووس850

4771,723حاجی بلخانفجرمرکزيگنبدکاووس851

8823,397حاجی لرقلعهفجرمرکزيگنبدکاووس852

4521,532حسن آبادفجرمرکزيگنبدکاووس853

1,3854,738زابلی آبادفجرمرکزيگنبدکاووس854

**زندان گنبدفجرمرکزيگنبدکاووس855

8253,002سارجه کرفجرمرکزيگنبدکاووس856

4761,760سارلی سفلیفجرمرکزيگنبدکاووس857

3911,479سارلی علیافجرمرکزيگنبدکاووس858

1756شهیدقربانی /مزرعه مهدئ تهرانی /فجرمرکزيگنبدکاووس859

256843طالقان تپهفجرمرکزيگنبدکاووس860

55194عباس آبادفجرمرکزيگنبدکاووس861

2493عنایت آبادفجرمرکزيگنبدکاووس862

4641,792فجرفجرمرکزيگنبدکاووس863

3921,359قزلچه پشمکفجرمرکزيگنبدکاووس864

4311,528قول حاجیفجرمرکزيگنبدکاووس865

3971,285قوینلیفجرمرکزيگنبدکاووس866

3721,299کوچک الومفجرمرکزيگنبدکاووس867

3071,119کوچک یورت شیخانفجرمرکزيگنبدکاووس868
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2480مرجان آبادفجرمرکزيگنبدکاووس869

1,2724,397مالتقیفجرمرکزيگنبدکاووس870

119457التی اغاج بزرگشلمیگلی داغمراوه تپه871

58214التی اغاج کوچکشلمیگلی داغمراوه تپه872

60238اوچرانشلمیگلی داغمراوه تپه873

4561,624آق امامشلمیگلی داغمراوه تپه874

83310آق تقهشلمیگلی داغمراوه تپه875

109397آق چاتالشلمیگلی داغمراوه تپه876

2270بش اویلیشلمیگلی داغمراوه تپه877

**پادگان نظامی اق امامشلمیگلی داغمراوه تپه878

132483پارچقلیشلمیگلی داغمراوه تپه879

95313چاتالشلمیگلی داغمراوه تپه880

166602چشمه لیشلمیگلی داغمراوه تپه881

226922چنارلیشلمیگلی داغمراوه تپه882

92326خانگهشلمیگلی داغمراوه تپه883

1756خوجه لرشلمیگلی داغمراوه تپه884

31105سوجقشلمیگلی داغمراوه تپه885

3521,402عرب قاري حاجیشلمیگلی داغمراوه تپه886

54186قپان سفلیشلمیگلی داغمراوه تپه887

163542قپان علیاشلمیگلی داغمراوه تپه888

185640قرناقشلمیگلی داغمراوه تپه889

141508قرناوه سفلیشلمیگلی داغمراوه تپه890

3701,396قرناوه علیاشلمیگلی داغمراوه تپه891

105363کچیکشلمیگلی داغمراوه تپه892

170620کریم ایشانشلمیگلی داغمراوه تپه893

57171کوروكشلمیگلی داغمراوه تپه894

**میدان جیق بزرگشلمیگلی داغمراوه تپه895

2183میدان جیق کوچکشلمیگلی داغمراوه تپه896

284956اِسْالم آباد پایینگلیداغگلی داغمراوه تپه897
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33139ارکلیگلیداغگلی داغمراوه تپه898

131479آقْچِه آغاچْلیگلیداغگلی داغمراوه تپه899

36140آق تقهگلیداغگلی داغمراوه تپه900

222842بق قجه باالگلیداغگلی داغمراوه تپه901

169627بق قجه پائینگلیداغگلی داغمراوه تپه902

147543بیاتلرگلیداغگلی داغمراوه تپه903

82294بیشک تپهگلیداغگلی داغمراوه تپه904

191716پلی سفلیگلیداغگلی داغمراوه تپه905

88323پلی علیاگلیداغگلی داغمراوه تپه906

79303داشلی ارقاچگلیداغگلی داغمراوه تپه907

192721شارلُوق گُ وگْالنگلیداغگلی داغمراوه تپه908

195682عرب الله گونگلیداغگلی داغمراوه تپه909

2774قَرِه آقاچْلیگلیداغگلی داغمراوه تپه910

59212قاپالنلیگلیداغگلی داغمراوه تپه911

47159قزل اطاقگلیداغگلی داغمراوه تپه912

3741,465قوشه سوگلیداغگلی داغمراوه تپه913

3391,252قوالق کسنگلیداغگلی داغمراوه تپه914

187687کسنگلیداغگلی داغمراوه تپه915

104350کمرلیگلیداغگلی داغمراوه تپه916

107390کنت یريگلیداغگلی داغمراوه تپه917

48168گل چشمهگلیداغگلی داغمراوه تپه918

5152,019گلیداغگلیداغگلی داغمراوه تپه919

205709لوهندرگلیداغگلی داغمراوه تپه920

5862,183یانبالغگلیداغگلی داغمراوه تپه921

73254یلقی سورلنگلیداغگلی داغمراوه تپه922

81310اق لرپالیزانمرکزيمراوه تپه923

60228اله نورپالیزانمرکزيمراوه تپه924

**آق چشمهپالیزانمرکزيمراوه تپه925

130464آق قلعهپالیزانمرکزيمراوه تپه926
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1555باقیپالیزانمرکزيمراوه تپه927

102380بسطام درهپالیزانمرکزيمراوه تپه928

67288پُست دَرِّه پائینپالیزانمرکزيمراوه تپه929

30130پالْچِقْلی یَموتپالیزانمرکزيمراوه تپه930

59196پست دره باالپالیزانمرکزيمراوه تپه931

74319ترناولی پائینپالیزانمرکزيمراوه تپه932

30104حاجی امانپالیزانمرکزيمراوه تپه933

116400دادلی قزنینپالیزانمرکزيمراوه تپه934

69243دولت اورالنپالیزانمرکزيمراوه تپه935

31116شاخلیپالیزانمرکزيمراوه تپه936

169642شیخ لرسفلیپالیزانمرکزيمراوه تپه937

2491عَطا جانْ قُرْبانیپالیزانمرکزيمراوه تپه938

210870فرق سرپائینپالیزانمرکزيمراوه تپه939

5591,992قازانْ قیهپالیزانمرکزيمراوه تپه940

80288قوشه تپهپالیزانمرکزيمراوه تپه941

273997گوك درهپالیزانمرکزيمراوه تپه942

87288گوندرپالیزانمرکزيمراوه تپه943

34148محمدشاهیرپالیزانمرکزيمراوه تپه944

46172مردم درهپالیزانمرکزيمراوه تپه945

37164یکه تپهپالیزانمرکزيمراوه تپه946

110402یکه توت پائینپالیزانمرکزيمراوه تپه947

831اق تقه قدیممراوه تپهمرکزيمراوه تپه948

**ایستگاه مایکروویونهصدونه شهرآبادمراوه تپهمرکزيمراوه تپه949

1254اینجرلیمراوه تپهمرکزيمراوه تپه950

4401,702آق تقه جدیدمراوه تپهمرکزيمراوه تپه951

98370باباشملکمراوه تپهمرکزيمراوه تپه952

43153بالکورمراوه تپهمرکزيمراوه تپه953

**بالی قایهمراوه تپهمرکزيمراوه تپه954

**پایگاه نظامی شلمیمراوه تپهمرکزيمراوه تپه955
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1653چُرلهمراوه تپهمرکزيمراوه تپه956

117402چایلیمراوه تپهمرکزيمراوه تپه957

3651,307چنارانمراوه تپهمرکزيمراوه تپه958

170623خوجه گلديمراوه تپهمرکزيمراوه تپه959

83266دکلی داشمراوه تپهمرکزيمراوه تپه960

121444ساري قمیشمراوه تپهمرکزيمراوه تپه961

198727سوزشمراوه تپهمرکزيمراوه تپه962

60223شارْلَق یَموتمراوه تپهمرکزيمراوه تپه963

41140شورجه باالمراوه تپهمرکزيمراوه تپه964

58218قَرِه دام جِنوبیمراوه تپهمرکزيمراوه تپه965

128499قَرقیجَقمراوه تپهمرکزيمراوه تپه966

115429قربان پیکارمراوه تپهمرکزيمراوه تپه967

69249قره اقاچلیمراوه تپهمرکزيمراوه تپه968

69285قره قول تپهمراوه تپهمرکزيمراوه تپه969

47159قره گل پمپاژمراوه تپهمرکزيمراوه تپه970

115492قره گل تخته وسطمراوه تپهمرکزيمراوه تپه971

223863قره گل شرقیمراوه تپهمرکزيمراوه تپه972

244932قره گل غربیمراوه تپهمرکزيمراوه تپه973

129496قره گل کلهمراوه تپهمرکزيمراوه تپه974

36135قزل دالقمراوه تپهمرکزيمراوه تپه975

3011,079نارْلی آجی سو پائینمراوه تپهمرکزيمراوه تپه976

51194همت آبادمراوه تپهمرکزيمراوه تپه977

101352یازگلديمراوه تپهمرکزيمراوه تپه978

111390یکه چنارمراوه تپهمرکزيمراوه تپه979

84265اسفرانجانسرگلکوهساراتمینودشت980

3083اولنگسرگلکوهساراتمینودشت981

153405براینسرگلکوهساراتمینودشت982

202731برنج بنسرگلکوهساراتمینودشت983

246821درجنسرگلکوهساراتمینودشت984
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152498سایرسرگلکوهساراتمینودشت985

3911,288کالسرهسرگلکوهساراتمینودشت986

197669پرنگلگروکوهساراتمینودشت987

89305تاشتهگروکوهساراتمینودشت988

236734ترسهگروکوهساراتمینودشت989

183607توسکاچالگروکوهساراتمینودشت990

103372چمانی باالگروکوهساراتمینودشت991

33105چمانی پایینگروکوهساراتمینودشت992

2586چمانی وسطگروکوهساراتمینودشت993

1,6815,737دوزینگروکوهساراتمینودشت994

205647ده چناشکگروکوهساراتمینودشت995

4821,666صفی آبادگروکوهساراتمینودشت996

3297نرسهگروکوهساراتمینودشت997

31112ارام نروباالچهل چايمرکزيمینودشت998

100305ارام نروپائینچهل چايمرکزيمینودشت999

37108ازدارانچهل چايمرکزيمینودشت1000

1,4284,780القجرچهل چايمرکزيمینودشت1001

108285امام عبدالهچهل چايمرکزيمینودشت1002

286930بازگیرچهل چايمرکزيمینودشت1003

2567باقرآبادچهل چايمرکزيمینودشت1004

301955پرسه سوچهل چايمرکزيمینودشت1005

200621پس پشتهچهل چايمرکزيمینودشت1006

281862تختچهل چايمرکزيمینودشت1007

154446جنگلده باالچهل چايمرکزيمینودشت1008

62179جنگلده پائینچهل چايمرکزيمینودشت1009

3021,009حسن خانچهل چايمرکزيمینودشت1010

56169حسین کردچهل چايمرکزيمینودشت1011

200743دشت حلقهچهل چايمرکزيمینودشت1012

117396ده عبدالهچهل چايمرکزيمینودشت1013
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69193زنگالبچهل چايمرکزيمینودشت1014

90243ساسنگچهل چايمرکزيمینودشت1015

**سرانچهل چايمرکزيمینودشت1016

2356سرخوچهل چايمرکزيمینودشت1017

123442سنچولی آبادچهل چايمرکزيمینودشت1018

131541شرکت صحراچهل چايمرکزيمینودشت1019

2385شیرعلیانچهل چايمرکزيمینودشت1020

46145طول ارامچهل چايمرکزيمینودشت1021

162660عباس آبادامالكچهل چايمرکزيمینودشت1022

7802,910قره چشمهچهل چايمرکزيمینودشت1023

2459قلعه چهچهل چايمرکزيمینودشت1024

5811,982قلمیچهل چايمرکزيمینودشت1025

46168کالشورچهل چايمرکزيمینودشت1026

5301,598کلوکندچهل چايمرکزيمینودشت1027

155549کویت محلهچهل چايمرکزيمینودشت1028

5041,527گوگلچهل چايمرکزيمینودشت1029

927لولومچهل چايمرکزيمینودشت1030

58176لیسهچهل چايمرکزيمینودشت1031

116301مبارك آبادچهل چايمرکزيمینودشت1032

179564محمدآبادچهل چايمرکزيمینودشت1033

264811محمدزمانخانچهل چايمرکزيمینودشت1034

141404معرکه محلهچهل چايمرکزيمینودشت1035

41142مالشیچهل چايمرکزيمینودشت1036

615ناعالجچهل چايمرکزيمینودشت1037

1349اهنگرمحلهقلعه قافهمرکزيمینودشت1038

214642بلمجركقلعه قافهمرکزيمینودشت1039

89306تیغ زمینقلعه قافهمرکزيمینودشت1040

57204دروكقلعه قافهمرکزيمینودشت1041

41133دوجوزقلعه قافهمرکزيمینودشت1042
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3698ریگ چشمهقلعه قافهمرکزيمینودشت1043

40113ریگ چشمه پایینقلعه قافهمرکزيمینودشت1044

64198زمین شاهیقلعه قافهمرکزيمینودشت1045

100292زندان چالقلعه قافهمرکزيمینودشت1046

3881,409قلعه قافه باالقلعه قافهمرکزيمینودشت1047

209669قلعه قافه پایینقلعه قافهمرکزيمینودشت1048

60196کفش محلهقلعه قافهمرکزيمینودشت1049

2268کوه کمرقلعه قافهمرکزيمینودشت1050

64227ورچشمهقلعه قافهمرکزيمینودشت1051

29113یکه سورقلعه قافهمرکزيمینودشت1052

مأخذ : سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 1395 ، مرکز آمار ایران - نشریه تقسیمات کشوري ، وزارت کشور ، آذرماه 1397
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