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جدول آبادي هاي استان همدان به تفکیک عناصر جغرافیایی به همراه جمعیت و خانوار
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133547قره آغاجدیم کارانصالح آبادبهار127

85269قیدلی بالغدیم کارانصالح آبادبهار128
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9412,955دستجردمهاجراناللجینبهار159

3931,314راه هموارمهاجراناللجینبهار160

133525رایگان سفلیمهاجراناللجینبهار161

97311رایگان علیامهاجراناللجینبهار162
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**شیخی جانمهاجراناللجینبهار166

**فرستنده صدامهاجراناللجینبهار167
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40147کارخانه قندمهاجراناللجینبهار169

5531,844لتگاهمهاجراناللجینبهار170
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5231,745آبرومندآبرومندمرکزيبهار173

826چشمه کبودآبرومندمرکزيبهار174

256904چوتاشآبرومندمرکزيبهار175

33114دهنوآبرومندمرکزيبهار176

35134رسول آباد علیاآبرومندمرکزيبهار177

6511,901رسول آبادسفلیآبرومندمرکزيبهار178

3731,371روانآبرومندمرکزيبهار179

204756سنگ سفیدآبرومندمرکزيبهار180

255871گنده جینآبرومندمرکزيبهار181

**چایانسیمینه رودمرکزيبهار182

1,0083,212حسین آباد بهارسیمینه رودمرکزيبهار183

280910حصارقره باغیسیمینه رودمرکزيبهار184

177532حیدره دارامامسیمینه رودمرکزيبهار185

3291,028رباط زعفرانیسیمینه رودمرکزيبهار186

1,0613,328زاغهسیمینه رودمرکزيبهار187

5341,653سیمین زاغهسیمینه رودمرکزيبهار188

149500فسیجانسیمینه رودمرکزيبهار189

5101,739گنج تپهسیمینه رودمرکزيبهار190

65200گوشالنسیمینه رودمرکزيبهار191

107364نورآبادسیمینهسیمینه رودمرکزيبهار192

3431,180وهنانسیمینه رودمرکزيبهار193

2683اکبرآبادقلقل رودقلقل رودتویسرکان194

34112برفیانقلقل رودقلقل رودتویسرکان195

72243برگچهقلقل رودقلقل رودتویسرکان196

169626جراقلقل رودقلقل رودتویسرکان197

212681چاشت خورهقلقل رودقلقل رودتویسرکان198

111324حاجی توقلقل رودقلقل رودتویسرکان199

1545سادات آبادقلقل رودقلقل رودتویسرکان200

213637سوتلققلقل رودقلقل رودتویسرکان201
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34130فتح آبادقلقل رودقلقل رودتویسرکان202

145504قاسم آبادقلقل رودقلقل رودتویسرکان203

97303قلی الله سفلیقلقل رودقلقل رودتویسرکان204

1459قلی الله علیاقلقل رودقلقل رودتویسرکان205

137438کریم آبادقلقل رودقلقل رودتویسرکان206

2672گلیانقلقل رودقلقل رودتویسرکان207

124429منجانقلقل رودقلقل رودتویسرکان208

**هزارهقلقل رودقلقل رودتویسرکان209

2882ابودرداکمال رودقلقل رودتویسرکان210

52190احمدآبادکمال رودقلقل رودتویسرکان211

209610باباکمالکمال رودقلقل رودتویسرکان212

**بوستاندرکمال رودقلقل رودتویسرکان213

63216حمیل آبادکمال رودقلقل رودتویسرکان214

1750دروازکمال رودقلقل رودتویسرکان215

**زاغهکمال رودقلقل رودتویسرکان216

824گل زردکمال رودقلقل رودتویسرکان217

273965میاندهکمال رودقلقل رودتویسرکان218

724هرهرهکمال رودقلقل رودتویسرکان219

58169یعقوب آبادکمال رودقلقل رودتویسرکان220

825باقرآبادمیان رودقلقل رودتویسرکان221

**تپه کبودمیان رودقلقل رودتویسرکان222

67216تقی آبادمیان رودقلقل رودتویسرکان223

77272سازیانمیان رودقلقل رودتویسرکان224

78251سگاويمیان رودقلقل رودتویسرکان225

247733شان آبادمیان رودقلقل رودتویسرکان226

41133علی آبادمیان رودقلقل رودتویسرکان227

59206قشالق پوست شورانمیان رودقلقل رودتویسرکان228

115372قصبستانمیان رودقلقل رودتویسرکان229

227726قلعه نومیان رودقلقل رودتویسرکان230
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75230کارخانهمیان رودقلقل رودتویسرکان231

67185کمانکرانمیان رودقلقل رودتویسرکان232

137414کنجوران سفلیمیان رودقلقل رودتویسرکان233

59203کنجوران علیامیان رودقلقل رودتویسرکان234

1555کنجوران وسطیمیان رودقلقل رودتویسرکان235

44134گاوکرانمیان رودقلقل رودتویسرکان236

6001,876المیانمیان رودقلقل رودتویسرکان237

**مبارك آباد ویلهمیان رودقلقل رودتویسرکان238

179599مراد آبادمیان رودقلقل رودتویسرکان239

**مزرعه میاندره/ملک منصورمیان رودقلقل رودتویسرکان240

70245معتصم آباد(جوادیه)میان رودقلقل رودتویسرکان241

76264مین آبادمیان رودقلقل رودتویسرکان242

288934والشجردمیان رودقلقل رودتویسرکان243

48158هوشمیان رودقلقل رودتویسرکان244

155466اریکانحیقوق نبیمرکزيتویسرکان245

4711,344امام زاده زیدحیقوق نبیمرکزيتویسرکان246

**ایستگاه تقویت تلویزیونحیقوق نبیمرکزيتویسرکان247

3801,033آرتیمانحیقوق نبیمرکزيتویسرکان248

4871,495جعفریهحیقوق نبیمرکزيتویسرکان249

**چاالبحیقوق نبیمرکزيتویسرکان250

146430دارانی سفلیحیقوق نبیمرکزيتویسرکان251

160469دارانی علیاحیقوق نبیمرکزيتویسرکان252

2061دورودان/قلعه آجل بیگحیقوق نبیمرکزيتویسرکان253

**راهدارخانه اداره راهحیقوق نبیمرکزيتویسرکان254

198529رودآورحیقوق نبیمرکزيتویسرکان255

78195ریواسیجانحیقوق نبیمرکزيتویسرکان256

108302سهام آبادحیقوق نبیمرکزيتویسرکان257

**فرمانیهحیقوق نبیمرکزيتویسرکان258

3801,185فریازانحیقوق نبیمرکزيتویسرکان259
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926قلعه بختیارحیقوق نبیمرکزيتویسرکان260

2655قلعه شیخحیقوق نبیمرکزيتویسرکان261

159451قلعه قاضیحیقوق نبیمرکزيتویسرکان262

95205گل آبادحیقوق نبیمرکزيتویسرکان263

130369مالیچهحیقوق نبیمرکزيتویسرکان264

167417مبارك آبادحیقوق نبیمرکزيتویسرکان265

186605محمودآبادحیقوق نبیمرکزيتویسرکان266

84190نجفیهحیقوق نبیمرکزيتویسرکان267

112342نقدهحیقوق نبیمرکزيتویسرکان268

88315ابداالنخرم رودمرکزيتویسرکان269

36100ابرالق سفلیخرم رودمرکزيتویسرکان270

3197ابرالق علیاخرم رودمرکزيتویسرکان271

3621,074اشترانخرم رودمرکزيتویسرکان272

57163بهارابخرم رودمرکزيتویسرکان273

111356ترمیانکخرم رودمرکزيتویسرکان274

74170تیمیجانخرم رودمرکزيتویسرکان275

233630حاجی آبادخرم رودمرکزيتویسرکان276

3499سوريخرم رودمرکزيتویسرکان277

55110سیستانهخرم رودمرکزيتویسرکان278

173440شهرستانهخرم رودمرکزيتویسرکان279

76161قلعه استیجانخرم رودمرکزيتویسرکان280

3871,212قلقلخرم رودمرکزيتویسرکان281

3971,171کندرخرم رودمرکزيتویسرکان282

4791,077کهنوشخرم رودمرکزيتویسرکان283

102310گنبلهخرم رودمرکزيتویسرکان284

**مزرعه آلوزارخرم رودمرکزيتویسرکان285

34100نجف آبادخرم رودمرکزيتویسرکان286

54132وردآوردسفلیخرم رودمرکزيتویسرکان287

350865وردآوردعلیاخرم رودمرکزيتویسرکان288
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79169وردآوردوسطیخرم رودمرکزيتویسرکان289

5371,774اشترملسیدشهابمرکزيتویسرکان290

149430بادامکسیدشهابمرکزيتویسرکان291

56157پیرغیبسیدشهابمرکزيتویسرکان292

4211,365جیجان کوهسیدشهابمرکزيتویسرکان293

56154خیر آبادسیدشهابمرکزيتویسرکان294

69253دوالییسیدشهابمرکزيتویسرکان295

39116سنگ سفیدسیدشهابمرکزيتویسرکان296

1,0263,408سیدشهابسیدشهابمرکزيتویسرکان297

59197شوق آبادسیدشهابمرکزيتویسرکان298

58130ارزووجکرزان رودمرکزيتویسرکان299

408946باباپیرکرزان رودمرکزيتویسرکان300

220606باباپیرعلیکرزان رودمرکزيتویسرکان301

98262بوجانکرزان رودمرکزيتویسرکان302

**زیوجکرزان رودمرکزيتویسرکان303

79174سنجوزانکرزان رودمرکزيتویسرکان304

75213قلعه نوروزکرزان رودمرکزيتویسرکان305

171440کرزانکرزان رودمرکزيتویسرکان306

49114کلنجانکرزان رودمرکزيتویسرکان307

207541گشانیکرزان رودمرکزيتویسرکان308

**مزرعه محمدآبادکرزان رودمرکزيتویسرکان309

236799اورته قمیشبغراطیسردرودرزن310

8323,255بابانظربغراطیسردرودرزن311

222851تپه دیبیبغراطیسردرودرزن312

4411,545چورمقبغراطیسردرودرزن313

182832چهاربالغبغراطیسردرودرزن314

2971,034قادرخلجبغراطیسردرودرزن315

149580قراکندبغراطیسردرودرزن316

**قزل آبادبغراطیسردرودرزن317
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114406قلعه جوق زمانیبغراطیسردرودرزن318

96340قلعه زندلیجبغراطیسردرودرزن319

6252,041قینرجهبغراطیسردرودرزن320

3321,334گندوزبغراطیسردرودرزن321

59215مزرعه دیموربغراطیسردرودرزن322

206716یارمجه باغبغراطیسردرودرزن323

111320پایندهسردرودسفلیسردرودرزن324

110408پیله جینسردرودسفلیسردرودرزن325

139461تولکی تپهسردرودسفلیسردرودرزن326

117398جعفر آبادسردرودسفلیسردرودرزن327

57201چال بقاسردرودسفلیسردرودرزن328

298975چایانسردرودسفلیسردرودرزن329

35102حسن آبادسردرودسفلیسردرودرزن330

179623خنجرآبادسردرودسفلیسردرودرزن331

2188سرلهسردرودسفلیسردرودرزن332

4621,556سلطان آبادسردرودسفلیسردرودرزن333

4341,472قایشسردرودسفلیسردرودرزن334

616قرایلرسردرودسفلیسردرودرزن335

215695قلعه شاطربالیسردرودسفلیسردرودرزن336

2364قوزلیجهسردرودسفلیسردرودرزن337

123419کل کبودسردرودسفلیسردرودرزن338

3283گسترسردرودسفلیسردرودرزن339

**مزرعه آغچه حصارسردرودسفلیسردرودرزن340

1649ویرسردرودسفلیسردرودرزن341

119397اجاقسردرودعلیاسردرودرزن342

411امامزاده اسماعیلسردرودعلیاسردرودرزن343

251804آرپادرهسردرودعلیاسردرودرزن344

41141آقچه خرابهسردرودعلیاسردرودرزن345

**آقچه لوچهسردرودعلیاسردرودرزن346
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5652,104تختسردرودعلیاسردرودرزن347

126390چپقلوسردرودعلیاسردرودرزن348

6112,026خوروندهسردرودعلیاسردرودرزن349

2981,061قره بالغسردرودعلیاسردرودرزن350

225793کهریز بغازيسردرودعلیاسردرودرزن351

247722گاوسوارسردرودعلیاسردرودرزن352

9013,210مالبداغسردرودعلیاسردرودرزن353

67197منصورآبادسردرودعلیاسردرودرزن354

51181احمدآباددرجزین سفلیقروه درجزینرزن355

280871بهکنداندرجزین سفلیقروه درجزینرزن356

322979پشتجیندرجزین سفلیقروه درجزینرزن357

2561,063حکاندرجزین سفلیقروه درجزینرزن358

4061,331درجزیندرجزین سفلیقروه درجزینرزن359

38117دولوجردین باالدرجزین سفلیقروه درجزینرزن360

1643رازیندرجزین سفلیقروه درجزینرزن361

30121زاکاندرجزین سفلیقروه درجزینرزن362

226677سایاندرجزین سفلیقروه درجزینرزن363

62238سیلکدرجزین سفلیقروه درجزینرزن364

3771,142شهرك درجزین(شرکت زراعی )درجزین سفلیقروه درجزینرزن365

7102,305عماندرجزین سفلیقروه درجزینرزن366

68224کمنداندرجزین سفلیقروه درجزینرزن367

193652مزرعه گیودرهدرجزین سفلیقروه درجزینرزن368

4721,425نظام  آباددرجزین سفلیقروه درجزینرزن369

**نودهدرجزین سفلیقروه درجزینرزن370

5551,698نیردرجزین سفلیقروه درجزینرزن371

**پلیکاندرجزین علیاقروه درجزینرزن372

1232پیربگدرجزین علیاقروه درجزینرزن373

40110تموزاندرجزین علیاقروه درجزینرزن374

35115جاورسجیندرجزین علیاقروه درجزینرزن375
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5971,584چانگریندرجزین علیاقروه درجزینرزن376

48دمورچی علیادرجزین علیاقروه درجزینرزن377

48155رکیندرجزین علیاقروه درجزینرزن378

**زهتراندرجزین علیاقروه درجزینرزن379

1337سلیلکدرجزین علیاقروه درجزینرزن380

323960سنقرآباددرجزین علیاقروه درجزینرزن381

71213سنگ گران کوهدرجزین علیاقروه درجزینرزن382

4031,180سوزندرجزین علیاقروه درجزینرزن383

**شریف آباددرجزین علیاقروه درجزینرزن384

167538شنجوردرجزین علیاقروه درجزینرزن385

**شورتگلدرجزین علیاقروه درجزینرزن386

282924شونددرجزین علیاقروه درجزینرزن387

304904عین آباددرجزین علیاقروه درجزینرزن388

62178قراقیهدرجزین علیاقروه درجزینرزن389

3341,053کاجدرجزین علیاقروه درجزینرزن390

**کارخانه سیماندرجزین علیاقروه درجزینرزن391

1,2504,155کرفسدرجزین علیاقروه درجزینرزن392

**گل تپهدرجزین علیاقروه درجزینرزن393

79305مزرعه صارمدرجزین علیاقروه درجزینرزن394

**مزرعه گچیلودرجزین علیاقروه درجزینرزن395

1552مسینکدرجزین علیاقروه درجزینرزن396

143566منوچهردرجزین علیاقروه درجزینرزن397

55157ناکیندرجزین علیاقروه درجزینرزن398

3371,101وسمقدرجزین علیاقروه درجزینرزن399

1348والشجرددرجزین علیاقروه درجزینرزن400

417ینگجه کرفسدرجزین علیاقروه درجزینرزن401

146455امیرآبادخرقانمرکزيرزن402

44142آغچه خرابهخرقانمرکزيرزن403

75251آق چايخرقانمرکزيرزن404
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3494بادکوهخرقانمرکزيرزن405

119390جربانلوخرقانمرکزيرزن406

70182خلجخرقانمرکزيرزن407

109342دورنیانخرقانمرکزيرزن408

**دولت آبادخرقانمرکزيرزن409

233707ساریجلوخرقانمرکزيرزن410

124402سورتجینخرقانمرکزيرزن411

83245قزلجه خرقانخرقانمرکزيرزن412

3988کاروانهخرقانمرکزيرزن413

49147گرمکخرقانمرکزيرزن414

123395گونلوخرقانمرکزيرزن415

116369الله دانخرقانمرکزيرزن416

132432ماهنیانخرقانمرکزيرزن417

49135وهندهخرقانمرکزيرزن418

64221اقکندرزنمرکزيرزن419

**امامزاده قاسمرزنمرکزيرزن420

6152,126امتلررزنمرکزيرزن421

78246امیریهرزنمرکزيرزن422

**ایالنلورزنمرکزيرزن423

216766آب باریکرزنمرکزيرزن424

**پناه قزلجهرزنمرکزيرزن425

80273تازه کندرزنمرکزيرزن426

87257تکیهرزنمرکزيرزن427

280846جامیشلورزنمرکزيرزن428

3091,047خمایگانرزنمرکزيرزن429

**خیرآبادرزنمرکزيرزن430

102359سیرابرزنمرکزيرزن431

48157غازیاتانرزنمرکزيرزن432

1757غالمعلیرزنمرکزيرزن433
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261853فارسجینرزنمرکزيرزن434

941قاطراولنرزنمرکزيرزن435

45164قان قانلورزنمرکزيرزن436

56170کلیجهرزنمرکزيرزن437

3991,444کهاردرزنمرکزيرزن438

26104ماد آبادرزنمرکزيرزن439

**مزرعه ارجزرزنمرکزيرزن440

4951,528نواررزنمرکزيرزن441

101398نینجرزنمرکزيرزن442

2921,037ورقستانرزنمرکزيرزن443

37175وروزینرزنمرکزيرزن444

130409وفسرزنمرکزيرزن445

3691,176هریانرزنمرکزيرزن446

124389ینگی قلعهرزنمرکزيرزن447

103329یوشانلورزنمرکزيرزن448

623ازناوپیشخورپیشخورفامنین449

**ایره گونیپیشخورپیشخورفامنین450

110341آجرلوپیشخورپیشخورفامنین451

100339آغاجپیشخورپیشخورفامنین452

38135باباحصاريپیشخورپیشخورفامنین453

30103بازرانپیشخورپیشخورفامنین454

1132باغچه غازپیشخورپیشخورفامنین455

**بزچلوپیشخورپیشخورفامنین456

118369پاوانپیشخورپیشخورفامنین457

**پلیسپیشخورپیشخورفامنین458

79307تجركپیشخورپیشخورفامنین459

100328چپقلوپیشخورپیشخورفامنین460

31106خواجه حصارپیشخورپیشخورفامنین461

518خیمه گاهپیشخورپیشخورفامنین462
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3399ده قره چايپیشخورپیشخورفامنین463

**دهلقپیشخورپیشخورفامنین464

49145رضاباغیپیشخورپیشخورفامنین465

2894زاغلیجهپیشخورپیشخورفامنین466

**سولی درهپیشخورپیشخورفامنین467

39122صادق لوپیشخورپیشخورفامنین468

1762صیدآبادپیشخورپیشخورفامنین469

38112عمر آبادپیشخورپیشخورفامنین470

**قارقالقپیشخورپیشخورفامنین471

2054قبان قلیپیشخورپیشخورفامنین472

67234قره دايپیشخورپیشخورفامنین473

**قزل کنديپیشخورپیشخورفامنین474

29108قشالقپیشخورپیشخورفامنین475

2469قلقل آبادپیشخورپیشخورفامنین476

98363قمشانهپیشخورپیشخورفامنین477

821کوي بالغپیشخورپیشخورفامنین478

1647گل خندانپیشخورپیشخورفامنین479

36109مبارکینپیشخورپیشخورفامنین480

**مرزعه دلوندپیشخورپیشخورفامنین481

83261مرغ آبادپیشخورپیشخورفامنین482

**مزرعه سهرابیپیشخورپیشخورفامنین483

**مزرعه سیدلوپیشخورپیشخورفامنین484

**مزرعه شیخ جايپیشخورپیشخورفامنین485

**مزرعه صادقلوپیشخورپیشخورفامنین486

**مزرعه طغانیپیشخورپیشخورفامنین487

**مزرعه غازانلوپیشخورپیشخورفامنین488

**مزرعه قاپالوقپیشخورپیشخورفامنین489

2779معدن کوهپیشخورپیشخورفامنین490

**مولوتپهپیشخورپیشخورفامنین491
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3297وزندانپیشخورپیشخورفامنین492

931یارمقیهپیشخورپیشخورفامنین493

180577ینگجهپیشخورپیشخورفامنین494

1346چاه بهارزردشتپیشخورفامنین495

52157خماجینزردشتپیشخورفامنین496

155480خوش آبادزردشتپیشخورفامنین497

116350راستگویانزردشتپیشخورفامنین498

35115زرقزردشتپیشخورفامنین499

290874زرقانزردشتپیشخورفامنین500

**شیرابدالزردشتپیشخورفامنین501

81272طمچیزردشتپیشخورفامنین502

3061,005قزل آبادزردشتپیشخورفامنین503

41123قزل حصارزردشتپیشخورفامنین504

243841قلعه جوقزردشتپیشخورفامنین505

2585قوشیجهزردشتپیشخورفامنین506

**قیه باغیزردشتپیشخورفامنین507

**مزرعه موسی بگزردشتپیشخورفامنین508

255768نصیرآبادزردشتپیشخورفامنین509

80258ابراهیم آبادخرمدشتمرکزيفامنین510

176599امامزاده پیرنهانخرمدشتمرکزيفامنین511

288939امیر آبادعلی نورخرمدشتمرکزيفامنین512

1976امین آبادخرمدشتمرکزيفامنین513

3311,024تاوهخرمدشتمرکزيفامنین514

3491,085جهان آبادخرمدشتمرکزيفامنین515

120371حاجی آبادخرمدشتمرکزيفامنین516

4181,363سراوكخرمدشتمرکزيفامنین517

2283سرايخرمدشتمرکزيفامنین518

168515سناجخرمدشتمرکزيفامنین519

**شرکت توداكخرمدشتمرکزيفامنین520

صفحه 18



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2255طوالهخرمدشتمرکزيفامنین521

6902,489فیض آبادخرمدشتمرکزيفامنین522

5831,971نگارخاتونخرمدشتمرکزيفامنین523

212670همه کسیخرمدشتمرکزيفامنین524

6432,093اصلهمفتحمرکزيفامنین525

94323اکلهمفتحمرکزيفامنین526

32110حسام آبادمفتحمرکزيفامنین527

265925دهلقمفتحمرکزيفامنین528

**شرکت قند هکمتانمفتحمرکزيفامنین529

99301کله سرمفتحمرکزيفامنین530

**یالقوزباغمفتحمرکزيفامنین531

3881,386اقکندشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ532

3171,122آقبالغ آق داقشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ533

4201,494باباخنجرشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ534

96311باغچهشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ535

262803بشیکتپهشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ536

128427چهارسوقشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ537

53170چهارطاقشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ538

127408حسین آبادباباخنجرشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ539

57202شیربراتشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ540

147474صفاریزشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ541

236799عبدالمومنشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ542

105355عبدل آبادشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ543

123391قادرآبادشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ544

62239قطارآغاجشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ545

57188کندبالغیشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ546

140530نگارآبادشیرین سوشیرین سوکبودرآهنگ547

53168اقداشمهربان علیاشیرین سوکبودرآهنگ548

4391,668اکنلومهربان علیاشیرین سوکبودرآهنگ549
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6202,245اوزن درهمهربان علیاشیرین سوکبودرآهنگ550

77280ایستی بالغمهربان علیاشیرین سوکبودرآهنگ551

6402,217آب مشکینمهربان علیاشیرین سوکبودرآهنگ552

59202باشقورتارانمهربان علیاشیرین سوکبودرآهنگ553

**تقی آبادمهربان علیاشیرین سوکبودرآهنگ554

**جیران گچنمهربان علیاشیرین سوکبودرآهنگ555

256769چالومهربان علیاشیرین سوکبودرآهنگ556

135496سرخابمهربان علیاشیرین سوکبودرآهنگ557

34107قوشجهمهربان علیاشیرین سوکبودرآهنگ558

3491,016مسجدینمهربان علیاشیرین سوکبودرآهنگ559

115381آقچه قیهعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ560

112387جین طراقیهعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ561

108400چاله کندعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ562

54160حسن آبادعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ563

46145حسن تیمورعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ564

243896خبرارخیعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ565

78223خواجه کنديعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ566

228741سرابعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ567

79253سولیجهعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ568

167586طراقیهعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ569

1860عظیم درهعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ570

3561,260علیصدرعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ571

143521قلش باغی/ قلیج باغیعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ572

61177کلب حصاريعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ573

211694گزل ابدالعلی صدرگل تپهکبودرآهنگ574

129446االن سفلیگل تپهگل تپهکبودرآهنگ575

70233االن علیاگل تپهگل تپهکبودرآهنگ576

75243آقبالغگل تپهگل تپهکبودرآهنگ577

824سلیم سراییگل تپهگل تپهکبودرآهنگ578
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3931,384سوباشیگل تپهگل تپهکبودرآهنگ579

148484قباق تپه کردگل تپهگل تپهکبودرآهنگ580

266816قطارقوییگل تپهگل تپهکبودرآهنگ581

111313کسالنقیهگل تپهگل تپهکبودرآهنگ582

97272کیتوگل تپهگل تپهکبودرآهنگ583

144462گمین قلعهگل تپهگل تپهکبودرآهنگ584

41128انصارمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ585

109387ایالنلومهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ586

143453آقبالغ مرشدمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ587

101289پیرباداممهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ588

113371جگنلومهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ589

84246چورمقمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ590

113372خالق ورديمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ591

43133دارقشالقمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ592

42157دالیچومهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ593

133440سرایجوقمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ594

181542شیخ جراحمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ595

1966علی آبادمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ596

91266قراتلومهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ597

124375قرانقودرهمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ598

157501قهوردسفلیمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ599

293934قهوردعلیامهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ600

79258کلیکمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ601

98293کهریزباباحسینمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ602

89266کهنه حصارمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ603

32104محمودآبادمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ604

41120مخورمهربان سفلیگل تپهکبودرآهنگ605

8962,996بابانحاجیلومرکزيکبودرآهنگ606

4101,519پرورقحاجیلومرکزيکبودرآهنگ607
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1,3024,208داق داق آبادحاجیلومرکزيکبودرآهنگ608

**دولت آبادحاجیلوحاجیلومرکزيکبودرآهنگ609

221876رامیشانحاجیلومرکزيکبودرآهنگ610

1031ساري بالغحاجیلومرکزيکبودرآهنگ611

247849قزلجهحاجیلومرکزيکبودرآهنگ612

1436قلی آبادحاجیلومرکزيکبودرآهنگ613

6612,341کردآبادحاجیلومرکزيکبودرآهنگ614

6942,311نورآبادحاجیلوحاجیلومرکزيکبودرآهنگ615

5992,002امیرآبادراهبمرکزيکبودرآهنگ616

4791,503اورقینراهبمرکزيکبودرآهنگ617

4491,847آق تپهراهبمرکزيکبودرآهنگ618

1,5475,098پایگاه هوایی نوژهراهبمرکزيکبودرآهنگ619

8953,063دستجردراهبمرکزيکبودرآهنگ620

4581,505طاسرانراهبمرکزيکبودرآهنگ621

1,0443,641قباق تپهراهبمرکزيکبودرآهنگ622

331996حاتم آبادسبزدشتمرکزيکبودرآهنگ623

227892خلعت آبادسبزدشتمرکزيکبودرآهنگ624

4931,730روعانسبزدشتمرکزيکبودرآهنگ625

251772شاوهسبزدشتمرکزيکبودرآهنگ626

817شهرك صنعتی ویانسبزدشتمرکزيکبودرآهنگ627

106375عین آبادسبزدشتمرکزيکبودرآهنگ628

6972,175کوریجانسبزدشتمرکزيکبودرآهنگ629

77255گنده جینسبزدشتمرکزيکبودرآهنگ630

2701,008مزرعه مهدي آبادسبزدشتمرکزيکبودرآهنگ631

141447نو آبادسبزدشتمرکزيکبودرآهنگ632

415نیروگاه هزار مگاواتی سبز دشت شهید مفتحسبزدشتمرکزيکبودرآهنگ633

1,1793,712ویانسبزدشتمرکزيکبودرآهنگ634

177597احمدآبادسردارانمرکزيکبودرآهنگ635

61205انجیرباغیسردارانمرکزيکبودرآهنگ636
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1553اوچ تپهسردارانمرکزيکبودرآهنگ637

4691,580ایده لوسردارانمرکزيکبودرآهنگ638

153454آقچلوسردارانمرکزيکبودرآهنگ639

219748پیرانبارسردارانمرکزيکبودرآهنگ640

174569جیغیسردارانمرکزيکبودرآهنگ641

234871حصارقوجه باغیسردارانمرکزيکبودرآهنگ642

140431دولیسردارانمرکزيکبودرآهنگ643

4051,440سردارآبادسردارانمرکزيکبودرآهنگ644

91293طاس تپهسردارانمرکزيکبودرآهنگ645

216814قراگلسردارانمرکزيکبودرآهنگ646

166517قرخ بالغسردارانمرکزيکبودرآهنگ647

57164مبارك آبادسردارانمرکزيکبودرآهنگ648

151476ناصرآبادسردارانمرکزيکبودرآهنگ649

77272اوریادکوهینمرکزيکبودرآهنگ650

100342آق داشکوهینمرکزيکبودرآهنگ651

173567جزوانکوهینمرکزيکبودرآهنگ652

270850داس قلعهکوهینمرکزيکبودرآهنگ653

232735زین آبادکوهینمرکزيکبودرآهنگ654

242849طاهرلوکوهینمرکزيکبودرآهنگ655

64218قزلجهکوهینمرکزيکبودرآهنگ656

282983قورجینهکوهینمرکزيکبودرآهنگ657

69201کندتپهکوهینمرکزيکبودرآهنگ658

5611,947کوهینکوهینمرکزيکبودرآهنگ659

116350گاوزبانکوهینمرکزيکبودرآهنگ660

184660واشورکوهینمرکزيکبودرآهنگ661

109362وصلهکوهینمرکزيکبودرآهنگ662

164532ولی محمدکوهینمرکزيکبودرآهنگ663

57169حسن آباد قوش بالغالمهديجوکارمالیر664

5921,799حسین آبادشاملوالمهديجوکارمالیر665
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138435ده شاکرالمهديجوکارمالیر666

3841,210دهنو علی آبادالمهديجوکارمالیر667

1444زمان آبادمحمدآبادالمهديجوکارمالیر668

36113زیرابیهالمهديجوکارمالیر669

1,2593,707علی آباددمقالمهديجوکارمالیر670

124432قشالق دهنوالمهديجوکارمالیر671

63192کوسج خلیلالمهديجوکارمالیر672

3861,258الفاوتترك غربیجوکارمالیر673

169587بوربورترك غربیجوکارمالیر674

913چشمه پهنترك غربیجوکارمالیر675

1135داییلرترك غربیجوکارمالیر676

623زاغه طاسبنديترك غربیجوکارمالیر677

3611,238زمان آبادترك غربیجوکارمالیر678

74240شادکنديترك غربیجوکارمالیر679

107293طاسبنديترك غربیجوکارمالیر680

50157عشاق قلعهترك غربیجوکارمالیر681

46160علیجوقترك غربیجوکارمالیر682

2482قدیمیترك غربیجوکارمالیر683

**قشالق احمدویسترك غربیجوکارمالیر684

109363کریم آبادترك غربیجوکارمالیر685

5761,963کمريترك غربیجوکارمالیر686

1542گوجکترك غربیجوکارمالیر687

1540محراترك غربیجوکارمالیر688

1236مکربیترك غربیجوکارمالیر689

6192,063منگاويترك غربیجوکارمالیر690

**نجف آبادترك غربیجوکارمالیر691

3167نهنجهترك غربیجوکارمالیر692

7822,638ینگی کند(ده نواسداله خان )ترك غربیجوکارمالیر693

43148بابارودجوکارجوکارمالیر694
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1127بیش آغاججوکارجوکارمالیر695

2167پیرمیشانجوکارجوکارمالیر696

27136چشمه پهن ننججوکارجوکارمالیر697

93326خدريجوکارجوکارمالیر698

49152سنگ سفیدننججوکارجوکارمالیر699

241831عشاقجوکارجوکارمالیر700

**قشالق کسب  مزرعه کسبجوکارجوکارمالیر701

89318قوزانجوکارجوکارمالیر702

3221,029کسبجوکارجوکارمالیر703

85258کندهالنجوکارجوکارمالیر704

2371گل شیر(افسریه )جوکارجوکارمالیر705

2052مبارك آبادجوکارجوکارمالیر706

**مزرعه عبداالحمدجوکارجوکارمالیر707

1228میرزاییهجوکارجوکارمالیر708

35106نصرت آبادجوکارجوکارمالیر709

184669ننججوکارجوکارمالیر710

36118ارگس سفلیکمازان سفلیزندمالیر711

42122ارگس علیا(قلعه رفیع)کمازان سفلیزندمالیر712

38128اشمیزانکمازان سفلیزندمالیر713

50154امامزاده خاتونکمازان سفلیزندمالیر714

2150بیاتان سفلیکمازان سفلیزندمالیر715

1949بیاتان علیاکمازان سفلیزندمالیر716

3081بیدکرپه سفلیکمازان سفلیزندمالیر717

3696بیدکرپه علیاکمازان سفلیزندمالیر718

1541بیدکرپه وسطیکمازان سفلیزندمالیر719

414پاتپه گونسبانکمازان سفلیزندمالیر720

192620پیهانکمازان سفلیزندمالیر721

1431تله جردسفلیکمازان سفلیزندمالیر722

3486تله جردعلیاکمازان سفلیزندمالیر723
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**چمکمازان سفلیزندمالیر724

94264دره چنارکمازان سفلیزندمالیر725

614دره راستکمازان سفلیزندمالیر726

51136دره میانه سفلیکمازان سفلیزندمالیر727

91288دره میانه علیاکمازان سفلیزندمالیر728

**صدریه (سیردرصدر)کمازان سفلیزندمالیر729

117353طایمهکمازان سفلیزندمالیر730

623علی آبادکمازان سفلیزندمالیر731

1230قشالق محمديکمازان سفلیزندمالیر732

**قلعه نو گونسبانکمازان سفلیزندمالیر733

38115کیکلهکمازان سفلیزندمالیر734

158465مصلحان(قلعه خلیفه)کمازان سفلیزندمالیر735

42118ملیانکمازان سفلیزندمالیر736

100378مهدویه(قلعه مهدي خان)کمازان سفلیزندمالیر737

77207احمدیه (احمدروغنی )کمازان علیازندمالیر738

45110ده میانهکمازان علیازندمالیر739

108300زنگنه سفلیکمازان علیازندمالیر740

2468سیاچقاکمازان علیازندمالیر741

**شرکت معادن سرمککمازان علیازندمالیر742

95273کساوندکمازان علیازندمالیر743

183487کمازانکمازان علیازندمالیر744

99311گلپر آبادکمازان علیازندمالیر745

37105گنجدرکمازان علیازندمالیر746

69201گوشه کساوندکمازان علیازندمالیر747

250831میشنکمازان علیازندمالیر748

2671نهندرکمازان علیازندمالیر749

136363بیغشکمازان وسطیزندمالیر750

3183پریانکمازان وسطیزندمالیر751

276821پیروز(پري)کمازان وسطیزندمالیر752
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45140چشمه زورقکمازان وسطیزندمالیر753

2366چشمه علی محمدکمازان وسطیزندمالیر754

34112حمزه لوسفلیکمازان وسطیزندمالیر755

38108حمزه لوعلیاکمازان وسطیزندمالیر756

51149ده چانهکمازان وسطیزندمالیر757

1556سنگدهکمازان وسطیزندمالیر758

**قاسم آبادکمازان وسطیزندمالیر759

253760گرجاییکمازان وسطیزندمالیر760

**موسیرآباد(سیردرپري)کمازان وسطیزندمالیر761

218639ابدرآورزمانسامنمالیر762

5631,621آورزمانآورزمانسامنمالیر763

**تگرگیآورزمانسامنمالیر764

63222جریاآورزمانسامنمالیر765

**حسن آباد ابدرآورزمانسامنمالیر766

96323دره امیدعلیآورزمانسامنمالیر767

93281دوریجانآورزمانسامنمالیر768

3731,152دهلقآورزمانسامنمالیر769

612عباس آبادآورزمانسامنمالیر770

249839لولوهرآورزمانسامنمالیر771

62206مودارانآورزمانسامنمالیر772

68193مهدي آبادآورزمانسامنمالیر773

53179میانزوالنآورزمانسامنمالیر774

516ارته بالغحرم رودسفلیسامنمالیر775

150500اسکنانحرم رودسفلیسامنمالیر776

1329ایرانهحرم رودسفلیسامنمالیر777

113360بلرتوحرم رودسفلیسامنمالیر778

513بهمن آبادحرم رودسفلیسامنمالیر779

78228جیجان رودحرم رودسفلیسامنمالیر780

3686حسن کوسجحرم رودسفلیسامنمالیر781
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1,0553,271حسین آبادناظمحرم رودسفلیسامنمالیر782

**خوش آبادحرم رودسفلیسامنمالیر783

5271,698دهنو آورزمانحرم رودسفلیسامنمالیر784

45122شریف آبادطجرحرم رودسفلیسامنمالیر785

2569قلعه کرتیل آبادحرم رودسفلیسامنمالیر786

282858کرتیل آبادحرم رودسفلیسامنمالیر787

153491کلیل آبادحرم رودسفلیسامنمالیر788

158448کهریزحسین آبادناظمحرم رودسفلیسامنمالیر789

2158مالیچهحرم رودسفلیسامنمالیر790

**مزرعه رمه گدارحرم رودسفلیسامنمالیر791

1239ناصح آبادحرم رودسفلیسامنمالیر792

50174هزارجریبحرم رودسفلیسامنمالیر793

410اردکلوسامنسامنمالیر794

56132امیراالمراسامنسامنمالیر795

1845پیرسوارانسامنسامنمالیر796

**چقاییسامنسامنمالیر797

**حاجی آبادسامنسامنمالیر798

712حاجی خدرسامنسامنمالیر799

1637زرشگیسامنسامنمالیر800

1846سراب طجرسامنسامنمالیر801

77226ضرب علیسامنسامنمالیر802

193568طجرسامنسامنسامنمالیر803

512فیروز آبادسامنسامنمالیر804

413قشالق پیرحیاتیسامنسامنمالیر805

2046کمربنهسامنسامنمالیر806

6842,230کهکدانسامنسامنمالیر807

1021محمود آبادسامنسامنمالیر808

125355نازولسامنسامنمالیر809

162529نمازگاهسامنسامنمالیر810
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244840واشانسامنسامنمالیر811

**وناوسامنسامنمالیر812

1432هریرزسامنسامنمالیر813

101239یونسسامنسامنمالیر814

48163انجیرهسفیدکوهسامنمالیر815

5811,833انوچسفیدکوهسامنمالیر816

4001,360بهارهسفیدکوهسامنمالیر817

41109چشمه سارانسفیدکوهسامنمالیر818

121385رحمن آباد انوچسفیدکوهسامنمالیر819

3384زاغه انوچسفیدکوهسامنمالیر820

**سیاه کمرسفیدکوهسامنمالیر821

117404علی مرادخواهسفیدکوهسامنمالیر822

81247قشالق انوچسفیدکوهسامنمالیر823

2699گلدره انوچسفیدکوهسامنمالیر824

1,1854,031اسالم آبادترك شرقیمرکزيمالیر825

3171,096اوچ تپهترك شرقیمرکزيمالیر826

110385توتلترك شرقیمرکزيمالیر827

**حسن آبادعلويترك شرقیمرکزيمالیر828

263945خردمندترك شرقیمرکزيمالیر829

170580دشت آبادترك شرقیمرکزيمالیر830

163486طجرعلويترك شرقیمرکزيمالیر831

7982,660علويترك شرقیمرکزيمالیر832

516قشالق قبادترك شرقیمرکزيمالیر833

117361موسی بالغی(موسی خان بالقی)ترك شرقیمرکزيمالیر834

269788بابلقانیجوزانمرکزيمالیر835

163564توسک سفلیجوزانمرکزيمالیر836

157538توسک علیاجوزانمرکزيمالیر837

8252,625جوزانجوزانمرکزيمالیر838

413خیر آبادجوزانمرکزيمالیر839
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102263قلعه باباخانجوزانمرکزيمالیر840

153519قلعه جوزانجوزانمرکزيمالیر841

1646کله بیدجوزانمرکزيمالیر842

2364کهریزجوزانمرکزيمالیر843

47گل گلجوزانمرکزيمالیر844

265846گماساجوزانمرکزيمالیر845

183386مانیزانجوزانمرکزيمالیر846

**احمدآبادحرم رودعلیامرکزيمالیر847

**امیرآبادحرم رودعلیامرکزيمالیر848

5201,554توچغازحرم رودعلیامرکزيمالیر849

5361,877حاجی آبادحرم رودعلیامرکزيمالیر850

304947حرم آبادحرم رودعلیامرکزيمالیر851

137440شریف آباد قوزانحرم رودعلیامرکزيمالیر852

141421شوشابحرم رودعلیامرکزيمالیر853

47شهرك صنعتی مالیرحرم رودعلیامرکزيمالیر854

86236شیرین آبادحرم رودعلیامرکزيمالیر855

**غیاث آبادحرم رودعلیامرکزيمالیر856

183614قلعه فتاحیهحرم رودعلیامرکزيمالیر857

94283کرکانحرم رودعلیامرکزيمالیر858

**گلدره علیاحرم رودعلیامرکزيمالیر859

1134گلدستهحرم رودعلیامرکزيمالیر860

32127گلوشجردحرم رودعلیامرکزيمالیر861

55150گنبدحرم رودعلیامرکزيمالیر862

40112محمدي(سلطانیه)حرم رودعلیامرکزيمالیر863

173550مهرآبادحرم رودعلیامرکزيمالیر864

1647نکیل آبادحرم رودعلیامرکزيمالیر865

46151یونجیحرم رودعلیامرکزيمالیر866

1,6955,411ازناوکوه سردهمرکزيمالیر867

94314امامزاده عبداله(خان آباد)کوه سردهمرکزيمالیر868
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155510بابارئیسکوه سردهمرکزيمالیر869

2899پیرخداورديکوه سردهمرکزيمالیر870

**ساالرآبادکوه سردهمرکزيمالیر871

1758سالوكکوه سردهمرکزيمالیر872

**سلطان آبادکوه سردهمرکزيمالیر873

1543قجراب سفلیکوه سردهمرکزيمالیر874

45135قجراب علیاکوه سردهمرکزيمالیر875

80232قره تگینیکوه سردهمرکزيمالیر876

**قشالق امیرآبادکوه سردهمرکزيمالیر877

**قشالق تیمورکوه سردهمرکزيمالیر878

36143قشالق شیرازيکوه سردهمرکزيمالیر879

45146گنجابکوه سردهمرکزيمالیر880

2185گولوندکوه سردهمرکزيمالیر881

102360محمودآبادکوه سردهمرکزيمالیر882

**مزرعه کشاورزیانکوه سردهمرکزيمالیر883

152532ورچقکوه سردهمرکزيمالیر884

184579ازناولهموزارانمرکزيمالیر885

**بورکیموزارانمرکزيمالیر886

6022,512جورابموزارانمرکزيمالیر887

48دارچمموزارانمرکزيمالیر888

4031,200داویجانموزارانمرکزيمالیر889

5341,618رضوانکدهموزارانمرکزيمالیر890

512سیبدرموزارانمرکزيمالیر891

132445عباسیهموزارانمرکزيمالیر892

3489علمدارسفلیموزارانمرکزيمالیر893

3689علمدارعلیاموزارانمرکزيمالیر894

154456فروزموزارانمرکزيمالیر895

107339مرویلموزارانمرکزيمالیر896

9082,998نامیلهموزارانمرکزيمالیر897
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**ابوالفتح آبادخزل شرقیخزلنهاوند898

1352احمد آباد داریابخزل شرقیخزلنهاوند899

2996احمد آبادعلیاخزل شرقیخزلنهاوند900

**احمد آبادعلیا/جمرگهخزل شرقیخزلنهاوند901

1664اکبرآبادخزل شرقیخزلنهاوند902

39139برجکیخزل شرقیخزلنهاوند903

121448بره فراخخزل شرقیخزلنهاوند904

**بلوط کوهخزل شرقیخزلنهاوند905

115417تاریکدره باالخزل شرقیخزلنهاوند906

37107تاریکدره پائینخزل شرقیخزلنهاوند907

39133تپه یزدانخزل شرقیخزلنهاوند908

49151جم کبودخزل شرقیخزلنهاوند909

100322چشمه ماهیخزل شرقیخزلنهاوند910

74244چقاصراحیخزل شرقیخزلنهاوند911

1039حاجی آبادخزل شرقیخزلنهاوند912

2274خم خسروخزل شرقیخزلنهاوند913

65225دارسیبهخزل شرقیخزلنهاوند914

57187داریابخزل شرقیخزلنهاوند915

70244دره میرزاخزل شرقیخزلنهاوند916

247860دهموسیخزل شرقیخزلنهاوند917

228776دهنوعبدالملکیخزل شرقیخزلنهاوند918

55215زاپنخزل شرقیخزلنهاوند919

64240زرین باغخزل شرقیخزلنهاوند920

2280سیاه دره علیاخزل شرقیخزلنهاوند921

210667شریف آبادخزل شرقیخزلنهاوند922

3597شطزلخزل شرقیخزلنهاوند923

3341,025عبدالملکیخزل شرقیخزلنهاوند924

68225فیروز آبادسفلیخزل شرقیخزلنهاوند925

62222قشالق نجفخزل شرقیخزلنهاوند926
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2675قشالق ولی الهخزل شرقیخزلنهاوند927

934قیالبخزل شرقیخزلنهاوند928

2261کوتاهدرهخزل شرقیخزلنهاوند929

54187کرته وسجخزل شرقیخزلنهاوند930

80264کنگاورکهنهخزل شرقیخزلنهاوند931

72227کهریزجمالخزل شرقیخزلنهاوند932

227720کهریزسلیمخزل شرقیخزلنهاوند933

257846کهریزصالح الدینخزل شرقیخزلنهاوند934

153506گردیانخزل شرقیخزلنهاوند935

157507گره چقاخزل شرقیخزلنهاوند936

2584محمودیهخزل شرقیخزلنهاوند937

**مزرعه برزك لوخزل شرقیخزلنهاوند938

201667وسجخزل شرقیخزلنهاوند939

33120امیرآبادسلگیخزلنهاوند940

1544امین آبادسلگیخزلنهاوند941

28109تپه علیسلگیخزلنهاوند942

49161جعفرآبادسلگیخزلنهاوند943

133426حبیب آبادسلگیخزلنهاوند944

3089حسین آبادسرکانسلگیخزلنهاوند945

1746دولت آبادسلگیخزلنهاوند946

9703,118رزینیسلگیخزلنهاوند947

212666رودباريسلگیخزلنهاوند948

**سردرهسلگیخزلنهاوند949

**سه کرانسلگیخزلنهاوند950

9062,884شهركسلگیخزلنهاوند951

298980شیراوندسلگیخزلنهاوند952

104341عباس آبادسلگیخزلنهاوند953

3089علی آبادسلگیخزلنهاوند954

3601,099فارسبانسلگیخزلنهاوند955
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**قلعه نازيسلگیخزلنهاوند956

31114کمالوندسلگیخزلنهاوند957

170594گیوکیسلگیخزلنهاوند958

95280لیالسسلگیخزلنهاوند959

3341,087لیلی یادگارسلگیخزلنهاوند960

102347محمودوندسلگیخزلنهاوند961

37114معتمدآبادسلگیخزلنهاوند962

80260موسی آبادسلگیخزلنهاوند963

**وزمستانسلگیخزلنهاوند964

92289هادي آبادسلگیخزلنهاوند965

36106اکبر آبادفضلزرین دشتنهاوند966

56166بندامانفضلزرین دشتنهاوند967

72228درانهفضلزرین دشتنهاوند968

4711,403زرامین سفلیفضلزرین دشتنهاوند969

183615زرامین علیافضلزرین دشتنهاوند970

84243سردورانفضلزرین دشتنهاوند971

151484عسگر آبادفضلزرین دشتنهاوند972

**عسگریهفضلزرین دشتنهاوند973

152486عنبرقنبرفضلزرین دشتنهاوند974

300959ازنهريگرینزرین دشتنهاوند975

98358باالجوبگرینزرین دشتنهاوند976

7212,397توانهگرینزرین دشتنهاوند977

146485چناريگرینزرین دشتنهاوند978

5781,968گنبدکبودگرینزرین دشتنهاوند979

139454لیالنگرینزرین دشتنهاوند980

74237ولی سیرابگرینزرین دشتنهاوند981

119437اسد آبادسرابگیاننهاوند982

209694ظفر آبادسرابگیاننهاوند983

5081,550گیل آبادسرابگیاننهاوند984
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125416مهان آبادسرابگیاننهاوند985

5761,830میان آبادسرابگیاننهاوند986

3181,051ورازانهسرابگیاننهاوند987

33137چنارانگیانگیاننهاوند988

47172حاجی آبادکركگیانگیاننهاوند989

3051,017حسین آبادگیانگیانگیاننهاوند990

56189سرخلیجهگیانگیاننهاوند991

156549کرك سفلیگیانگیاننهاوند992

233799کرك علیاگیانگیاننهاوند993

151500امیرآبادشعبانمرکزينهاوند994

3361,099بابارستمشعبانمرکزينهاوند995

**باغکوهشعبانمرکزينهاوند996

100358بانسرهشعبانمرکزينهاوند997

64198برجکشعبانمرکزينهاوند998

1138تازه ناب سفلیشعبانمرکزينهاوند999

68210تازه ناب علیاشعبانمرکزينهاوند1000

**تازه ناب محمدباقرشعبانمرکزينهاوند1001

514تازه ناب وسطیشعبانمرکزينهاوند1002

221754تکهشعبانمرکزينهاوند1003

6952,232جهان آبادشعبانمرکزينهاوند1004

514چشمه کبودشعبانمرکزينهاوند1005

412خواجه حسینیشعبانمرکزينهاوند1006

1026خیرقلیشعبانمرکزينهاوند1007

143442دره ابراهیمشعبانمرکزينهاوند1008

165564دهنوسفلیشعبانمرکزينهاوند1009

141461دهنوعلیاشعبانمرکزينهاوند1010

**راوندسفلیشعبانمرکزينهاوند1011

1971راوندعلیاشعبانمرکزينهاوند1012

518راوندوسطیشعبانمرکزينهاوند1013
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117369رضی آبادشعبانمرکزينهاوند1014

928رودحسن سفلیشعبانمرکزينهاوند1015

105338رودحسن علیاشعبانمرکزينهاوند1016

4921,439شعبانشعبانمرکزينهاوند1017

153513عشوندشعبانمرکزينهاوند1018

2821,032فیازمانشعبانمرکزينهاوند1019

2689قشالق بابارستمشعبانمرکزينهاوند1020

2173قلعه بارودابشعبانمرکزينهاوند1021

33108قلعه ذراتیشعبانمرکزينهاوند1022

**کلندرعلیاشعبانمرکزينهاوند1023

8382,674کوهانیشعبانمرکزينهاوند1024

1248گورجیوشعبانمرکزينهاوند1025

1337محمدیه سفلیشعبانمرکزينهاوند1026

34113محمدیه علیاشعبانمرکزينهاوند1027

131434مراد آبادشعبانمرکزينهاوند1028

**مزرعه بنفشهشعبانمرکزينهاوند1029

131382چولک اصلیطریق االسالممرکزينهاوند1030

123356چولک قپانوريطریق االسالممرکزينهاوند1031

66231حسین آبادچولکطریق االسالممرکزينهاوند1032

4311,532دوچشمهطریق االسالممرکزينهاوند1033

103358ده سرخهطریق االسالممرکزينهاوند1034

233750دهبورهطریق االسالممرکزينهاوند1035

8022,416دهفولطریق االسالممرکزينهاوند1036

178599دهقان آبادچولکطریق االسالممرکزينهاوند1037

160536سعدوقاصطریق االسالممرکزينهاوند1038

64229سیاهدرهطریق االسالممرکزينهاوند1039

34108شادمانهطریق االسالممرکزينهاوند1040

155460صادق آبادقپانوريطریق االسالممرکزينهاوند1041

205651طایمهطریق االسالممرکزينهاوند1042
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56162علمدارطریق االسالممرکزينهاوند1043

124379فهرومندطریق االسالممرکزينهاوند1044

75239فیروزآباد طایمهطریق االسالممرکزينهاوند1045

46155قشالق دهفولطریق االسالممرکزينهاوند1046

4571,337کفراجطریق االسالممرکزينهاوند1047

210663گوشه سعدوقاصطریق االسالممرکزينهاوند1048

60185لواشانطریق االسالممرکزينهاوند1049

41146محمد آبادچولکطریق االسالممرکزينهاوند1050

185590ملوسانطریق االسالممرکزينهاوند1051

47154میانگرانطریق االسالممرکزينهاوند1052

188553وهمانطریق االسالممرکزينهاوند1053

**الوان کمر سفلیگاماسیابمرکزينهاوند1054

**الوان کمرعلیاگاماسیابمرکزينهاوند1055

**ایزاوندگاماسیابمرکزينهاوند1056

5141,652باباقاسمگاماسیابمرکزينهاوند1057

**بدیع الزمانگاماسیابمرکزينهاوند1058

2778بدیع آبادگاماسیابمرکزينهاوند1059

29118بشیر آبادگاماسیابمرکزينهاوند1060

4481,349بیانگاماسیابمرکزينهاوند1061

35146پنبه درگاماسیابمرکزينهاوند1062

**چشمه میالبگاماسیابمرکزينهاوند1063

117364حسین آبادگاماسیابمرکزينهاوند1064

**خرابهگاماسیابمرکزينهاوند1065

161557ده چقاییگاماسیابمرکزينهاوند1066

250823ده حیدرگاماسیابمرکزينهاوند1067

162507زارع آبادگاماسیابمرکزينهاوند1068

51168سرخ کندگاماسیابمرکزينهاوند1069

224729سفیدخانهگاماسیابمرکزينهاوند1070

267903سهرانگاماسیابمرکزينهاوند1071
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272822قلعه قبادگاماسیابمرکزينهاوند1072

91331کركگاماسیابمرکزينهاوند1073

199628گاماسبگاماسیابمرکزينهاوند1074

39112گردچمگاماسیابمرکزينهاوند1075

169593گل حیدرگاماسیابمرکزينهاوند1076

**گندم آبادگاماسیابمرکزينهاوند1077

107287گوشه بدیع الزمانگاماسیابمرکزينهاوند1078

124395محمود آبادگاماسیابمرکزينهاوند1079

**مزرعه وهنگاماسیابمرکزينهاوند1080

192564میالبگاماسیابمرکزينهاوند1081

196598نثارگاماسیابمرکزينهاوند1082

5091,719وراینهگاماسیابمرکزينهاوند1083

61173وشتگاماسیابمرکزينهاوند1084

**هرسانگاماسیابمرکزينهاوند1085

154595احمدآبادجیحون دشتشراءهمدان1086

75272امیر آبادکردجیحون دشتشراءهمدان1087

1348آق درهجیحون دشتشراءهمدان1088

36138برکت آبادجیحون دشتشراءهمدان1089

24117بویاقچیجیحون دشتشراءهمدان1090

183569جیهون آبادجیحون دشتشراءهمدان1091

4131,412دشتهجیحون دشتشراءهمدان1092

110337دیزججیحون دشتشراءهمدان1093

93281رزججیحون دشتشراءهمدان1094

170640شیرین آبادجیحون دشتشراءهمدان1095

2067طاحون آبادجیحون دشتشراءهمدان1096

**قلعه نظر آبادجیحون دشتشراءهمدان1097

190609گنبدچايجیحون دشتشراءهمدان1098

266905هیزججیحون دشتشراءهمدان1099

232918یکلهجیحون دشتشراءهمدان1100
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1757ایده لوچاه دشتشراءهمدان1101

1133بزینه جردچاه دشتشراءهمدان1102

3191,027بیوك آبادچاه دشتشراءهمدان1103

2276حاجی مقصودچاه دشتشراءهمدان1104

**حسن آبادچاه دشتشراءهمدان1105

3096سماوكچاه دشتشراءهمدان1106

41141قپچاقچاه دشتشراءهمدان1107

4361,568قرخلرچاه دشتشراءهمدان1108

97287میالجردچاه دشتشراءهمدان1109

37103نودهچاه دشتشراءهمدان1110

2911,019یسرلوچاه دشتشراءهمدان1111

163505احمدآباد تپهشوردشتشراءهمدان1112

1564آب انبارشوردشتشراءهمدان1113

70257خماجینشوردشتشراءهمدان1114

124455خیرآبادشوردشتشراءهمدان1115

1758دولت آبادشوردشتشراءهمدان1116

46192راهجردشوردشتشراءهمدان1117

5361,738عبدالرحیمشوردشتشراءهمدان1118

1552فیروز آبادشوردشتشراءهمدان1119

2784قشالق سفلیشوردشتشراءهمدان1120

38126قشالق علیاشوردشتشراءهمدان1121

1131قوزلیجهشوردشتشراءهمدان1122

5571,864کوزرهشوردشتشراءهمدان1123

133432مسلم آبادشوردشتشراءهمدان1124

930مهاجرآبادشوردشتشراءهمدان1125

1559ورکششوردشتشراءهمدان1126

1,0133,585ابروابرومرکزيهمدان1127

1856انجالسابرومرکزيهمدان1128

87266چشمه ملکابرومرکزيهمدان1129
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5891,804چشینابرومرکزيهمدان1130

113359خاکوابرومرکزيهمدان1131

98282سیلوارابرومرکزيهمدان1132

101349سیمین ابروابرومرکزيهمدان1133

7502,402ارزان فودالوندکوه شرقیمرکزيهمدان1134

6912,149تفریجانالوندکوه شرقیمرکزيهمدان1135

2161تکمه داشالوندکوه شرقیمرکزيهمدان1136

**سد اکباتانالوندکوه شرقیمرکزيهمدان1137

42146شمس آبادالوندکوه شرقیمرکزيهمدان1138

43105علی آباد ورکانهالوندکوه شرقیمرکزيهمدان1139

201713ورکانهالوندکوه شرقیمرکزيهمدان1140

56172یلفانالوندکوه شرقیمرکزيهمدان1141

8292,549انصاراالمامالوندکوه غربیمرکزيهمدان1142

**اوزنانالوندکوه غربیمرکزيهمدان1143

**پادگان قدسالوندکوه غربیمرکزيهمدان1144

159845پادگان همدانالوندکوه غربیمرکزيهمدان1145

5041,555توییجینالوندکوه غربیمرکزيهمدان1146

193633چشمه قصابانالوندکوه غربیمرکزيهمدان1147

3451,004حیدره باالي شهرالوندکوه غربیمرکزيهمدان1148

1,0733,236سلوالنالوندکوه غربیمرکزيهمدان1149

5791,840موییجینالوندکوه غربیمرکزيهمدان1150

6592,295مهدي آبادالوندکوه غربیمرکزيهمدان1151

4861,665وفرجینالوندکوه غربیمرکزيهمدان1152

8572,832یکن آبادالوندکوه غربیمرکزيهمدان1153

**امیرآبادسنگستانمرکزيهمدان1154

98325ایوكسنگستانمرکزيهمدان1155

4271,429آبشینهسنگستانمرکزيهمدان1156

**آغجه سیدانسنگستانمرکزيهمدان1157

2294آقداشسنگستانمرکزيهمدان1158
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73290باغچهسنگستانمرکزيهمدان1159

**پل شکستهسنگستانمرکزيهمدان1160

31100پهن آبادسنگستانمرکزيهمدان1161

73238ده دلیانسنگستانمرکزيهمدان1162

120381دینگله کهریزسنگستانمرکزيهمدان1163

2281سبزآبادسنگستانمرکزيهمدان1164

3361,075سرخ آبادسنگستانمرکزيهمدان1165

3951,195سنگستانسنگستانمرکزيهمدان1166

1,3474,473شورینسنگستانمرکزيهمدان1167

2594شیرآبادسنگستانمرکزيهمدان1168

**ضیاءالدینسنگستانمرکزيهمدان1169

110361عربلوسنگستانمرکزيهمدان1170

**کردبالغسنگستانمرکزيهمدان1171

228716کنجینهسنگستانمرکزيهمدان1172

46176گورگزسنگستانمرکزيهمدان1173

36123مرادبالغیسنگستانمرکزيهمدان1174

1353مرتع بالغسنگستانمرکزيهمدان1175

78329مهبارسنگستانمرکزيهمدان1176

**مهرآبادسنگستانمرکزيهمدان1177

100278یگانهسنگستانمرکزيهمدان1178

42147آبهندوگنبدمرکزيهمدان1179

1035آق تپهگنبدمرکزيهمدان1180

43128بارابندگنبدمرکزيهمدان1181

**باش قشالقگنبدمرکزيهمدان1182

**حا جی آبادگنبدمرکزيهمدان1183

140448حیرانگنبدمرکزيهمدان1184

922رحیم آبادگنبدمرکزيهمدان1185

**زنگی بالغگنبدمرکزيهمدان1186

**سردرهگنبدمرکزيهمدان1187
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**سیاه کمرگنبدمرکزيهمدان1188

**قرخ قزگنبدمرکزيهمدان1189

2059قلی کنديگنبدمرکزيهمدان1190

79240گل کهریزگنبدمرکزيهمدان1191

5091,654گنبدگنبدمرکزيهمدان1192

**معروفگنبدمرکزيهمدان1193

**مولیجهگنبدمرکزيهمدان1194

75258نشرگنبدمرکزيهمدان1195

8583,028امزاجردهگمتانهمرکزيهمدان1196

716اولیاییهگمتانهمرکزيهمدان1197

**ایستگاه مخابرات اولیائیهگمتانهمرکزيهمدان1198

674,731بهرام آبادهگمتانهمرکزيهمدان1199

9953,702حسن آبادشورینهگمتانهمرکزيهمدان1200

1,2314,203دهپیازهگمتانهمرکزيهمدان1201

3761,255رباط شورینهگمتانهمرکزيهمدان1202

1753شهرك صنعتی بوعلیهگمتانهمرکزيهمدان1203

84267علی آباد آق حصارهگمتانهمرکزيهمدان1204

2,4607,759علی آباد پشت شهرهگمتانهمرکزيهمدان1205

2,5748,125قاسم آبادهگمتانهمرکزيهمدان1206

1764قشالق گمارهگمتانهمرکزيهمدان1207

7252,299گراچقاهگمتانهمرکزيهمدان1208

47151نهرانهگمتانهمرکزيهمدان1209

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