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**جوش سقاوهمارگونمارگونبویراحمد504

76332جوکارمارگونمارگونبویراحمد505

1042چال سیاه من چاتون جوکارمارگونمارگونبویراحمد506

**چشمه تاگ گل اسپیدمارگونمارگونبویراحمد507

518چشمه تی دالونمارگونمارگونبویراحمد508

**چشمه جیوري سرسقاوهمارگونمارگونبویراحمد509

23103چشمه دره امیرآبادمارگونمارگونبویراحمد510

**چشمه رشیدمله بهرام بیگیمارگونمارگونبویراحمد511

**چشمه سفیدمارگونمارگونمارگونبویراحمد512

**چشمه سیب دلی گردوسفلیمارگونمارگونبویراحمد513

415چشمه گري دلی گردومارگونمارگونبویراحمد514

1667چشمه گلی شهنیزمارگونمارگونبویراحمد515

1348چشمه لشه اي جوکارمارگونمارگونبویراحمد516

**چشمه محمدبیگی دم رونمارگونمارگونبویراحمد517

31129چهارانگج جوکارمارگونمارگونبویراحمد518

2395چهارمورون تمداريمارگونمارگونبویراحمد519

2296چهارمورون جوکارمارگونمارگونبویراحمد520
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415داربري تامرادي علیامارگونمارگونبویراحمد521

1254داربري جوکارمارگونمارگونبویراحمد522

1986داربري محمدحسین ذیالئیمارگونمارگونبویراحمد523

519دره بیدجوکارمارگونمارگونبویراحمد524

1648دره بیددلی گردومارگونمارگونبویراحمد525

36161دره بیدمورزردمارگونمارگونبویراحمد526

516دره چپی جوکارمارگونمارگونبویراحمد527

**دره خونبازي دم سقاوهمارگونمارگونبویراحمد528

35124دلی تنگوسفلیمارگونمارگونبویراحمد529

416دلی تنگوعلیامارگونمارگونبویراحمد530

45165دلی ریچ سفلیمارگونمارگونبویراحمد531

2184دلی گردوعلیامارگونمارگونبویراحمد532

1143دم بیل دون دلی ریچ علیامارگونمارگونبویراحمد533

412دم تنگ شیخ سرکهمارگونمارگونبویراحمد534

2062دم سقاوه عزیزمارگونمارگونبویراحمد535

521دواب بیلوخرمارگونمارگونبویراحمد536

**دوبندبیدگرهمارگونمارگونبویراحمد537

1140دوبندچشمه پوتیمارگونمارگونبویراحمد538

2889دوبندشهنیزمارگونمارگونبویراحمد539

**دوبندشیخ سرکهمارگونمارگونبویراحمد540

**دوبندگل گلک شیخ سرکهمارگونمارگونبویراحمد541

**ده برافتاب ولی جوکارمارگونمارگونبویراحمد542

622ده بردل دم سقاوهمارگونمارگونبویراحمد543

2191ده چل دلی ریچ علیامارگونمارگونبویراحمد544

1769ده دم برم مورزردمارگونمارگونبویراحمد545

**ده فاضل آبادرونمارگونمارگونبویراحمد546

36134ده میرقمصوردلی ریچ علیامارگونمارگونبویراحمد547

423ده نسه دلی گردوسفلیمارگونمارگونبویراحمد548

1987دهنوجوکارمارگونمارگونبویراحمد549
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2292زرنگلی رونمارگونمارگونبویراحمد550

**سرتنگ ابولی جوبریزمارگونمارگونبویراحمد551

1855سرچالمارگونمارگونبویراحمد552

**سردودم رونمارگونمارگونبویراحمد553

**سردورونمارگونمارگونبویراحمد554

419سرسقاوه قبرستانمارگونمارگونبویراحمد555

49201سرکورکی دلی ریچ علیامارگونمارگونبویراحمد556

**سیدمحمدکاظمی دالونمارگونمارگونبویراحمد557

1147شرانگ رنگ مورزردمارگونمارگونبویراحمد558

826شهنک سقاوهمارگونمارگونبویراحمد559

200781شهنیزمارگونمارگونبویراحمد560

516شیجونی سقاوهمارگونمارگونبویراحمد561

725شیخ سرکهمارگونمارگونبویراحمد562

931شیرینی سقاهمارگونمارگونبویراحمد563

23103قلعه سقاوهمارگونمارگونبویراحمد564

**کپرهاي تنگ خشک مله بیابانمارگونمارگونبویراحمد565

1882کتوزارمورزردمارگونمارگونبویراحمد566

**کل مله اي جوکارمارگونمارگونبویراحمد567

**کالیه رونمارگونمارگونبویراحمد568

625کلگه دلی ریچ علیامارگونمارگونبویراحمد569

510گرداب سقاوهمارگونمارگونبویراحمد570

416گردنه چهارمورون مارگونمارگونمارگونبویراحمد571

**گردنه رونمارگونمارگونبویراحمد572

632گنج بسیارمارگونمارگونبویراحمد573

**لچه اي رونمارگونمارگونبویراحمد574

427لم اب گل اسپیدمارگونمارگونبویراحمد575

**له بن رونمارگونمارگونبویراحمد576

**له فراخ ابسردان جوکارمارگونمارگونبویراحمد577

**له گاوي دالونمارگونمارگونبویراحمد578
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**له ماري جوکارمارگونمارگونبویراحمد579

726له مله سفلی جوکارمارگونمارگونبویراحمد580

1668له مله علیاجوکارمارگونمارگونبویراحمد581

723له مله وسطی جوکارمارگونمارگونبویراحمد582

1570مورجوکارمارگونمارگونبویراحمد583

**مورخانی دالونمارگونمارگونبویراحمد584

519مورزردنصرالهمارگونمارگونبویراحمد585

529میان دره جوکارمارگونمارگونبویراحمد586

**میراصالن دم رونمارگونمارگونبویراحمد587

932نخجیرمارگونمارگونبویراحمد588

**نسه بریان دلی ریچ علیامارگونمارگونبویراحمد589

625نسه گودولی خان جوکارمارگونمارگونبویراحمد590

822نسه گودهرمون جوکارمارگونمارگونبویراحمد591

737واراب مندیلی کتوزارمارگونمارگونبویراحمد592

**وارخلیل دالونمارگونمارگونبویراحمد593

**واردم برم مورزردمارگونمارگونبویراحمد594

**وارمحمدنبی مورزردمارگونمارگونبویراحمد595

410وردسیسه مارگونمارگونمارگونبویراحمد596

71263هفت چشمهمارگونمارگونبویراحمد597

1750اب چنارودشتروممرکزيبویراحمد598

2182اب دره جونکدشتروممرکزيبویراحمد599

67254ابگردودشتروممرکزيبویراحمد600

28102امیرآبادسفلیدشتروممرکزيبویراحمد601

87314امیرآبادعلیادشتروممرکزيبویراحمد602

60216امیرآبادوسطی کی محمدخاندشتروممرکزيبویراحمد603

**بادام دان کوشک علیادشتروممرکزيبویراحمد604

**برافتاب سرگچینهدشتروممرکزيبویراحمد605

1450بردخیاريدشتروممرکزيبویراحمد606

**بردکرسرگچینهدشتروممرکزيبویراحمد607
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1240بهاره بردخیاريدشتروممرکزيبویراحمد608

2282پیروزگدشتروممرکزيبویراحمد609

622تل بن پراشکفتدشتروممرکزيبویراحمد610

825تل سیاهدشتروممرکزيبویراحمد611

1547تلخدان میانهدشتروممرکزيبویراحمد612

108394تلخه دان بزرگ امیرآباددشتروممرکزيبویراحمد613

5351,885تنگاريدشتروممرکزيبویراحمد614

29111جونکدشتروممرکزيبویراحمد615

**جهادآبادچشمه تاگیدشتروممرکزيبویراحمد616

204715جهان آبادبرافتابدشتروممرکزيبویراحمد617

55191جهان آبادسفلیدشتروممرکزيبویراحمد618

2482جهان آبادمرکزيدشتروممرکزيبویراحمد619

143478چات باریک جهان آباددشتروممرکزيبویراحمد620

121374چال بنیودشت رومدشتروممرکزيبویراحمد621

831چال کوب پراشکفتدشتروممرکزيبویراحمد622

1978چاه پازناندشتروممرکزيبویراحمد623

928چشمه بلوطکدشتروممرکزيبویراحمد624

**چشمه پهن امیرآبادنسهدشتروممرکزيبویراحمد625

51161چشمه پهن دشت رومدشتروممرکزيبویراحمد626

626چشمه تاگیدشتروممرکزيبویراحمد627

96362چشمه تبرقودشتروممرکزيبویراحمد628

824چشمه خرسی پیروزگدشتروممرکزيبویراحمد629

1339چشمه رقاتدشتروممرکزيبویراحمد630

**چشمه سرخدشتروممرکزيبویراحمد631

29104چشمه قنات جونکدشتروممرکزيبویراحمد632

723چل محمدباقري پراشکفتدشتروممرکزيبویراحمد633

930چیتاوه پراشکفتدشتروممرکزيبویراحمد634

62229حسن آبادتبرقودشتروممرکزيبویراحمد635

2173حسین آبادسفلیدشتروممرکزيبویراحمد636
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222799حسین آبادعلیادشتروممرکزيبویراحمد637

1441دره خانی پراشکفتدشتروممرکزيبویراحمد638

723دره کلگه پراشکفتدشتروممرکزيبویراحمد639

411دم تنگ تیکابدشتروممرکزيبویراحمد640

1543دوپوتدشتروممرکزيبویراحمد641

1442دوراهی سفیداردشتروممرکزيبویراحمد642

86296دولت آباددشتروممرکزيبویراحمد643

36103ده بزرگ پراشکفتدشتروممرکزيبویراحمد644

723سادات آباددشتروممرکزيبویراحمد645

416سراب خمزان کوچکدشتروممرکزيبویراحمد646

**سرقنات سرگچینهدشتروممرکزيبویراحمد647

57185طاوه بادامدشتروممرکزيبویراحمد648

515غالمعلی پیروزگدشتروممرکزيبویراحمد649

724کل قنات جهان آباددشتروممرکزيبویراحمد650

171638کوشک علیادشتروممرکزيبویراحمد651

1656گاوبرگدشتروممرکزيبویراحمد652

121441گرکالغ نشین امیرآباددشتروممرکزيبویراحمد653

**گنوسفلی پراشکفتدشتروممرکزيبویراحمد654

**گنوعلیا پراشکفتدشتروممرکزيبویراحمد655

**گودبلهیدشتروممرکزيبویراحمد656

**گودنسه پراشکفتدشتروممرکزيبویراحمد657

32111مرادي پراشکفتدشتروممرکزيبویراحمد658

3301,189منصورآبادسراب خمزاندشتروممرکزيبویراحمد659

**موردله باالسرگچینهدشتروممرکزيبویراحمد660

**مورگاه کوشکدشتروممرکزيبویراحمد661

1241وردبردهري تنگاريدشتروممرکزيبویراحمد662

**هفت چشمه سرگچینهدشتروممرکزيبویراحمد663

**اب تختکسپیدارمرکزيبویراحمد664

**اب هرمون سفیدارسپیدارمرکزيبویراحمد665
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91286اسکان عشایردلی بجکسپیدارمرکزيبویراحمد666

66283اسالم آباد جلیلسپیدارمرکزيبویراحمد667

**اشکفت زردسپیدارمرکزيبویراحمد668

95347امیرآبادبابکانسپیدارمرکزيبویراحمد669

1984امیرشیرخانسپیدارمرکزيبویراحمد670

65235باجولیسپیدارمرکزيبویراحمد671

**باغ ملک نرمابسپیدارمرکزيبویراحمد672

68243باغچه جلیلسپیدارمرکزيبویراحمد673

**بردپهن تنگ تامراديسپیدارمرکزيبویراحمد674

822بردپهن عبداللطیفسپیدارمرکزيبویراحمد675

**بردزردنرمابسپیدارمرکزيبویراحمد676

937برقولنگ باجولیسپیدارمرکزيبویراحمد677

**برقولنگ سفلیسپیدارمرکزيبویراحمد678

**برقولنگ علیاسپیدارمرکزيبویراحمد679

**برووبجودیلگانسپیدارمرکزيبویراحمد680

521بلوطک خورشیدسپیدارمرکزيبویراحمد681

1249بنستان جلیلسپیدارمرکزيبویراحمد682

38129بونه دم سفیدارسپیدارمرکزيبویراحمد683

1957بهمن گزلیسپیدارمرکزيبویراحمد684

34127بیدبرزه سفیدارسپیدارمرکزيبویراحمد685

**بیدمیدانسپیدارمرکزيبویراحمد686

1238پاتاوهسپیدارمرکزيبویراحمد687

55186پازنانسپیدارمرکزيبویراحمد688

**تالیشه سفلیسپیدارمرکزيبویراحمد689

**تالیشه علیاسپیدارمرکزيبویراحمد690

**تل تهالئی تنگ ابشورسپیدارمرکزيبویراحمد691

**تل سرخ دیلگونسپیدارمرکزيبویراحمد692

27117تل سیدفخراحمدسپیدارمرکزيبویراحمد693

1047تمنک سفلیسپیدارمرکزيبویراحمد694
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730تمنک علیاسپیدارمرکزيبویراحمد695

716تنگ اب سردارسپیدارمرکزيبویراحمد696

2587تنگ ابشورسپیدارمرکزيبویراحمد697

**تنگ گردونرمابسپیدارمرکزيبویراحمد698

**جوگردون تنگ که گاهسپیدارمرکزيبویراحمد699

**چات باریک تنگ تامراديسپیدارمرکزيبویراحمد700

**چال انجیرسپیدارمرکزيبویراحمد701

**چرخ مورشله دیلگونسپیدارمرکزيبویراحمد702

**چشمه هرهرتنگ ابشورسپیدارمرکزيبویراحمد703

818خرون راهسپیدارمرکزيبویراحمد704

46168خشکدان بابکانسپیدارمرکزيبویراحمد705

**خشکدان سفلیسپیدارمرکزيبویراحمد706

414خشکدان علیاسپیدارمرکزيبویراحمد707

**دالی نرمابسپیدارمرکزيبویراحمد708

2796دروهان جلیلسپیدارمرکزيبویراحمد709

**دره بید بابکانسپیدارمرکزيبویراحمد710

**دره بیددیلگونسپیدارمرکزيبویراحمد711

929دره بیدي سفیدارسپیدارمرکزيبویراحمد712

**دره چویلی نرمابسپیدارمرکزيبویراحمد713

57200دره کی صالحیسپیدارمرکزيبویراحمد714

1042دره کی علی خانیسپیدارمرکزيبویراحمد715

50182دره ماري بابکانسپیدارمرکزيبویراحمد716

**دره مومن کشته نرمابسپیدارمرکزيبویراحمد717

**دکل مخابرات پازنانسپیدارمرکزيبویراحمد718

511دلیسپیدارمرکزيبویراحمد719

1760دلی بجک سفیدارسپیدارمرکزيبویراحمد720

**دلی تاكسپیدارمرکزيبویراحمد721

**دم دیلگونسپیدارمرکزيبویراحمد722

1861دم سفیدارسپیدارمرکزيبویراحمد723
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**دوبغل نرمابسپیدارمرکزيبویراحمد724

**دوبندتنگلوبابکانسپیدارمرکزيبویراحمد725

519دوروهسپیدارمرکزيبویراحمد726

**دوریشونسپیدارمرکزيبویراحمد727

**ده تاوه مراديسپیدارمرکزيبویراحمد728

**ده سورسپیدارمرکزيبویراحمد729

1139ده شیخ دیلگونسپیدارمرکزيبویراحمد730

44135راجونه کاريسپیدارمرکزيبویراحمد731

**زیرکمرسپیدارمرکزيبویراحمد732

623سرتنگیسپیدارمرکزيبویراحمد733

**سرچات بادهواسپیدارمرکزيبویراحمد734

**سرچاتی علی میرزاسپیدارمرکزيبویراحمد735

57235سرکورکی سفیدارسپیدارمرکزيبویراحمد736

3731,503سفیدارمرکزيسپیدارمرکزيبویراحمد737

514سواره بابکانسپیدارمرکزيبویراحمد738

57218سیسه گرگ سفلیسپیدارمرکزيبویراحمد739

61233سیسه گرگ علیاسپیدارمرکزيبویراحمد740

167676سیوکی جلیلسپیدارمرکزيبویراحمد741

411صادقیسپیدارمرکزيبویراحمد742

2185عسکرآباددلی بجکسپیدارمرکزيبویراحمد743

66245قاسم آبادجلیلسپیدارمرکزيبویراحمد744

**قلعه باقردیلگونسپیدارمرکزيبویراحمد745

**کون سرخوسپیدارمرکزيبویراحمد746

**کوه پهن سفلیسپیدارمرکزيبویراحمد747

**گردودوبنه دیلگانسپیدارمرکزيبویراحمد748

92324گرکالغ نشینسپیدارمرکزيبویراحمد749

1346گودتاكسپیدارمرکزيبویراحمد750

**گورابسپیدارمرکزيبویراحمد751

**مغولیسپیدارمرکزيبویراحمد752
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41146مله باریک بابکانسپیدارمرکزيبویراحمد753

**مله جی اب باریکسپیدارمرکزيبویراحمد754

**مورشیخ دنیاردیلگونسپیدارمرکزيبویراحمد755

**نرکلگهسپیدارمرکزيبویراحمد756

1145نرگسیسپیدارمرکزيبویراحمد757

**نرماب بامديسپیدارمرکزيبویراحمد758

**نرماب کی مصطفیسپیدارمرکزيبویراحمد759

2586نسه اله دادسپیدارمرکزيبویراحمد760

45110نسه سفلیسپیدارمرکزيبویراحمد761

518نسه علیاسپیدارمرکزيبویراحمد762

30107نسه محمدطاهرسپیدارمرکزيبویراحمد763

412نسه مذکورونصرالهسپیدارمرکزيبویراحمد764

1964وزگستانسپیدارمرکزيبویراحمد765

416ابریزي پریکدانسررودجنوبیمرکزيبویراحمد766

**احمدآباددره هرهرسررودجنوبیمرکزيبویراحمد767

621اسالم آبادتنگ سرخسررودجنوبیمرکزيبویراحمد768

8543,318اکبرآبادسررودجنوبیمرکزيبویراحمد769

1450اله آبادسررودجنوبیمرکزيبویراحمد770

105437بازرنگسررودجنوبیمرکزيبویراحمد771

**بهاره بیدشاهیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد772

**بیدشاهیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد773

**پادگان اموزشی امام جعفرصادقسررودجنوبیمرکزيبویراحمد774

7632,981پادگان قدسسررودجنوبیمرکزيبویراحمد775

**پازنان دلی علی پناه بیگیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد776

27105پاسگاه ژاندارمري تنگ سرخسررودجنوبیمرکزيبویراحمد777

111408پریکدونسررودجنوبیمرکزيبویراحمد778

1,2004,534تل خسروسررودجنوبیمرکزيبویراحمد779

32104تل گهیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد780

67213تنگ خشکسررودجنوبیمرکزيبویراحمد781
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1446تنگ مشکانسررودجنوبیمرکزيبویراحمد782

93289تنگسرخسررودجنوبیمرکزيبویراحمد783

931جدول دارتامختارسررودجنوبیمرکزيبویراحمد784

2376جدول غوره نره گاهسررودجنوبیمرکزيبویراحمد785

48195چشمه انجیرفیروزآبادسررودجنوبیمرکزيبویراحمد786

2682چشمه پهن گنجگانسررودجنوبیمرکزيبویراحمد787

1135چشمه چنارتنگ سرخسررودجنوبیمرکزيبویراحمد788

49180چشمه خانی فیروزآبادسررودجنوبیمرکزيبویراحمد789

3351,325چنارستان سفلیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد790

81310چنارستان علیاسررودجنوبیمرکزيبویراحمد791

51184چنارستان وسطیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد792

929حسن آبادتنگ سرخسررودجنوبیمرکزيبویراحمد793

2784حسین آبادمختارسررودجنوبیمرکزيبویراحمد794

832خادم آبادمختارسررودجنوبیمرکزيبویراحمد795

4561,759خلف آبادسررودجنوبیمرکزيبویراحمد796

33111داودآبادمختارسررودجنوبیمرکزيبویراحمد797

77265دره گروفیروزآبادسررودجنوبیمرکزيبویراحمد798

927دره ماهینیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد799

**دواب کالوسسررودجنوبیمرکزيبویراحمد800

120427ده بزرگ فیروزآبادسررودجنوبیمرکزيبویراحمد801

**زاغه مهمات بیدشاهیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد802

1143زردكسررودجنوبیمرکزيبویراحمد803

2,93211,195سرابتاوهسررودجنوبیمرکزيبویراحمد804

412سرتنگ تنگ سرخسررودجنوبیمرکزيبویراحمد805

3193سرتنگ فیروزآبادسررودجنوبیمرکزيبویراحمد806

**سرداب حاج مهناسررودجنوبیمرکزيبویراحمد807

1649سردشت کالوسسررودجنوبیمرکزيبویراحمد808

1,3465,130سروكسررودجنوبیمرکزيبویراحمد809

412سه تنگونسررودجنوبیمرکزيبویراحمد810
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**سیدمرتضیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد811

1662شاه مختارسررودجنوبیمرکزيبویراحمد812

2931,148علی آبادسرتلسررودجنوبیمرکزيبویراحمد813

1760علی آبادمختارسررودجنوبیمرکزيبویراحمد814

**علی آبادوزگسررودجنوبیمرکزيبویراحمد815

59192قالتسررودجنوبیمرکزيبویراحمد816

98334قوام آباد علیاسررودجنوبیمرکزيبویراحمد817

517قهوه خانه کورکی مختارسررودجنوبیمرکزيبویراحمد818

56193کالوس سفلیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد819

1864کالوس علیاسررودجنوبیمرکزيبویراحمد820

82295کالوس مرکزيسررودجنوبیمرکزيبویراحمد821

1345کالوس وسطیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد822

201772کردالغريسررودجنوبیمرکزيبویراحمد823

115473کریم آبادسررودجنوبیمرکزيبویراحمد824

**کشتارگاه یاسوجسررودجنوبیمرکزيبویراحمد825

**کله گه دهنویاسوجسررودجنوبیمرکزيبویراحمد826

**کهواسررودجنوبیمرکزيبویراحمد827

**گردنه مله شورهسررودجنوبیمرکزيبویراحمد828

1442گردوکنگکسررودجنوبیمرکزيبویراحمد829

619گرگوسررودجنوبیمرکزيبویراحمد830

**گل وبلبلسررودجنوبیمرکزيبویراحمد831

835گلشن بزرگ مختارسررودجنوبیمرکزيبویراحمد832

74227گنجگان سفلیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد833

1444گنجگان علیاسررودجنوبیمرکزيبویراحمد834

**گودکسنی سه ریزسررودجنوبیمرکزيبویراحمد835

77291مازه خریدهسررودجنوبیمرکزيبویراحمد836

**مجتمع عمرانی چم خانیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد837

717محراب آبادسررودجنوبیمرکزيبویراحمد838

1563محمدآباداشورپاشورسررودجنوبیمرکزيبویراحمد839
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179645موردرازرهبرسررودجنوبیمرکزيبویراحمد840

100361موردرازسفلیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد841

161580موردرازعلیاسررودجنوبیمرکزيبویراحمد842

91343موردرازوسطیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد843

2,79410,742نجف آبادسررودجنوبیمرکزيبویراحمد844

3401,270نره گاه مرکزيسررودجنوبیمرکزيبویراحمد845

97354نره گاه مشایخسررودجنوبیمرکزيبویراحمد846

413وردگودخانیسررودجنوبیمرکزيبویراحمد847

171603وزگ منصورآبادسررودجنوبیمرکزيبویراحمد848

58186یوسف آبادمختارسررودجنوبیمرکزيبویراحمد849

76234اسالم آباد تنگ سه ریزسررودشمالیمرکزيبویراحمد850

8893,478بلهزارسررودشمالیمرکزيبویراحمد851

**بیدسردرهسررودشمالیمرکزيبویراحمد852

924پلیس راه اصفهانسررودشمالیمرکزيبویراحمد853

88341جدول غوره مختارسررودشمالیمرکزيبویراحمد854

121435جدول غوره مهریانسررودشمالیمرکزيبویراحمد855

4461,755حبیب آبادمزدكسررودشمالیمرکزيبویراحمد856

1342حیدرآبادتنگ سه ریزسررودشمالیمرکزيبویراحمد857

3141,199ده اقاشفیعسررودشمالیمرکزيبویراحمد858

510ده برافتاب سفلیسررودشمالیمرکزيبویراحمد859

3301,100ده برافتاب علیاسررودشمالیمرکزيبویراحمد860

3201,197ده کهنه مزدكسررودشمالیمرکزيبویراحمد861

51164دهنویاسوجسررودشمالیمرکزيبویراحمد862

121465دینتل حبیب آبادسررودشمالیمرکزيبویراحمد863

70234سه ریزسررودشمالیمرکزيبویراحمد864

**سیب مداب سفلیسررودشمالیمرکزيبویراحمد865

33123شهرك صنعتی فرودگاهسررودشمالیمرکزيبویراحمد866

1028شهیدآبادتنگ سه ریزسررودشمالیمرکزيبویراحمد867

**قادر آبادسررودشمالیمرکزيبویراحمد868
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4931,848گنجه اي سه ریزسررودشمالیمرکزيبویراحمد869

3071,111گنجه اي کهنهسررودشمالیمرکزيبویراحمد870

7182,881گوشه شاهزاده قاسمسررودشمالیمرکزيبویراحمد871

1,6987,722مادوان سفلیسررودشمالیمرکزيبویراحمد872

**ماسه شویی کرمیسررودشمالیمرکزيبویراحمد873

1342محمدآبادتنگ سه ریزسررودشمالیمرکزيبویراحمد874

75278محمودآبادعلیاسررودشمالیمرکزيبویراحمد875

2,3689,421مهریانسررودشمالیمرکزيبویراحمد876

1233احمدقلندريکاکانمرکزيبویراحمد877

**باغ فیلونديکاکانمرکزيبویراحمد878

1547پوزه سفیدکاکانمرکزيبویراحمد879

**پیست اسکی کاکانکاکانمرکزيبویراحمد880

618تل خالی کاکانکاکانمرکزيبویراحمد881

**چال کالغ کاکانکاکانمرکزيبویراحمد882

2578چشمه چناریاسوجکاکانمرکزيبویراحمد883

**چشمه علی میرزایی کاکانکاکانمرکزيبویراحمد884

**حاج بهرامی کلیورکاکانمرکزيبویراحمد885

**حسین آبادکلیورکاکانمرکزيبویراحمد886

39133حسین خانیکاکانمرکزيبویراحمد887

77258حمزه خانیکاکانمرکزيبویراحمد888

33129خنگکاکانمرکزيبویراحمد889

932ده نوکاکانکاکانمرکزيبویراحمد890

**راه دارخانه اب نهرکاکانمرکزيبویراحمد891

31100زردخانیکاکانمرکزيبویراحمد892

410شاهزاده محمدکاکانمرکزيبویراحمد893

98321عباسعلی خانیکاکانمرکزيبویراحمد894

33120غضنفرخانیکاکانمرکزيبویراحمد895

**کلیورکاکانمرکزيبویراحمد896

**معدن نمک سیبککاکانمرکزيبویراحمد897
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109390منصورخانیکاکانمرکزيبویراحمد898

**مورپریسهکاکانمرکزيبویراحمد899

1037مورگاه کاکانکاکانمرکزيبویراحمد900

58215ایلی آبادبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی901

21101باجرهبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی902

**برم سیاه رودتلخبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی903

**بنه کلومیرحسنبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی904

53213بورباديبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی905

60201پاراه اردشیرجدیدبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی906

834پاراه هیرمیبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی907

75317پهنوكبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی908

**پی خرابه دره نابهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی909

**پیرموردبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی910

**تاگنرهبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی911

54175تل رضاقلی ممبیبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی912

2178تنگ کوزيبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی913

**تنگ کوشکبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی914

31104تنگ گوربهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی915

46170تنگ گوله انجیربهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی916

610تنگ مدولبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی917

414توبرديبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی918

418تیمجبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی919

74265چاه روغنیبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی920

**چاه زالوبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی921

**چل چلکبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی922

**چه ریزبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی923

82288چهارراه چرئبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی924

**چهارقاش چريبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی925

**چهتونبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی926
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**چیتاببهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی927

**خلیبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی928

3388خنگ ناربنه پیربهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی929

34112خوردکیبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی930

133555دره بیدبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی931

38152دره خرزهرهبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی932

1150دره زريبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی933

50166دره گپیبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی934

**دزدمدعیبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی935

**دم تنگ پیرموردبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی936

**دم تنگ دره نابهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی937

**دم دره گپیبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی938

36135دوراب سفلی جدیدبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی939

1133دوراب علیاجدیدبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی940

**دوراب قدیمبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی941

1969رکیبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی942

**رودزیرینبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی943

**سبیدون خلیبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی944

**سرنگاب بنه پیربهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی945

2792سندان پاراهبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی946

**سه تاببهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی947

**سیدصالحبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی948

825شاه نشینبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی949

410شومشالبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی950

**طوف هرمزهبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی951

1343علی عسکريبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی952

2799قاش کمري بنه پیربهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی953

1559قالتکبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی954

156668قلعه ممبیبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی955
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**قلعه نجفبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی956

725کارونبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی957

**کره توتوبرديبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی958

**کل کورهبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی959

2579کل مازادبنه پیربهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی960

**کالون رودتلخبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی961

**کوهک دره نابهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی962

**گاومیروبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی963

**گچ گردبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی964

2061گدوك بنه پیربهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی965

159593گردکوچکبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی966

734گردنگه سرطاوهبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی967

30109گرموالبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی968

**لیرسیاه دره نابهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی969

632ماخرهبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی970

**مازه رستمیبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی971

620مافه رودتلخبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی972

**مرومردهبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی973

**مال شاهیبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی974

**مله باديبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی975

36125مونگیرهبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی976

**نربی پیه چهارقاشبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی977

111414نرمونبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی978

**نره بلندبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی979

**وارمیرشکال فضل علیبهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی980

**هجرت دوراببهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی981

**هماگون دره نابهمئی گرمسیري شمالیبهمئی گرمسیريبهمئی982

59253اب الوانسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی983

**اشکفت موردسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی984
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1256امیرالمومنینسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی985

525بادامدانسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی986

**بردرچوسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی987

**بردمنسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی988

35119برم الوانسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی989

1865بنه اخوندسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی990

1667بنه سرحديسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی991

**بنه سردارسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی992

2892پات پاتسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی993

1541پس باغ شمشیرسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی994

1659تل گودبندسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی995

1567تلخه دانسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی996

**تلخه دان علیاسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی997

**تنگ الغرسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی998

**تنگ نایابسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی999

**تی تپده چلسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1000

**جوله خرانسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1001

1352جهانی آبادسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1002

**چال انجیرسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1003

48159چشمه امیريسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1004

**دالونسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1005

519دره خرزهله ده چلسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1006

**دره لمدرهسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1007

**دره نارنجیسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1008

**دم تنگ کپسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1009

1558دوراكسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1010

**دورقسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1011

**دولنگهسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1012

60242ده بناریوسفیسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1013
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**ده شهید دارشسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1014

33107ده موردعلیاسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1015

274984سراسیاب یوسفیسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1016

**سیدمرده یوسفیسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1017

**شازیادپس باغسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1018

1135شاه ولیسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1019

1444شیالودونسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1020

**صحراسنجی منگزورسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1021

38134طالگه سفلیسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1022

2291طالگه علیاسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1023

25111کچلونسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1024

**کیمهسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1025

**گاودانهسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1026

**گچ کنگرسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1027

818گرماشاسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1028

522گورتركسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1029

**لپلپوسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1030

**لیشکان دره نارنجیسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1031

51171مامازینبسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1032

720من گزورسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1033

2581مورون پس باغسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1034

514هفت چشمه دالونسرآسیاب یوسفیبهمئی گرمسیريبهمئی1035

**اب گازرونبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1036

**اب ناروبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1037

**ابهانبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1038

79288اسالم آبادبابااحمدبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1039

75266بابااحمدبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1040

32106برکندهبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1041

519بیدزردبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1042
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**بیشه خشکوبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1043

2175پاگچ کل جمشیدبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1044

**پشت پرماغربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1045

**پشت طاوه سفلیبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1046

2588پشت طاوه علیابهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1047

**پیهبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1048

**تابستان لغی زاربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1049

**تل قوچانبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1050

**تلخاب دشت اهوبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1051

**تلخاب ماغربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1052

**تنگ سولکبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1053

78288تنگابدالبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1054

**تنگنایاببهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1055

**تی منی ماغربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1056

44151تیرداريبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1057

**تیل ماغربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1058

**جولهیبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1059

**چاه نفت 8مورشاهیبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1060

**چم شروبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1061

**چهاراشکفتبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1062

83287خارستانبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1063

**خاله زاربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1064

2565خلیلیبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1065

**دره پیدنی سیاه شیربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1066

36116دشت اهوبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1067

73274دوپرنظريبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1068

1985دوراهی گچ بلندبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1069

**دوقلعه نادربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1070

**رگ بلی کارندبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1071
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1143زورازمابهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1072

**سایت ماغربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1073

411سر کمر قره خونبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1074

514سرخونیبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1075

2069سرطوف کتبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1076

1350سرگركبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1077

39163سرلیککبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1078

152591سیاه شیربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1079

104456سید صفیبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1080

**شه ولیبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1081

63222شهرك سیاه شیربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1082

55201شهرك پشت گچبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1083

189747شهرك سادات گچ بلندبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1084

2085شهرك گودبندبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1085

**طوف چندارماغربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1086

100432قبرقیصربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1087

74256قالتبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1088

**قالت کتبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1089

48کارندبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1090

73275کتبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1091

825کل جمشیدبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1092

**کالسور1کارندبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1093

**کنج کنجبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1094

1039کوندیدهبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1095

203766گچ بلندبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1096

34126گدارتختیبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1097

1656گنبدبردي سفلیبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1098

58217گنبدبردي علیابهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1099

**لغی زارماغربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1100
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**محمدتقی ماغربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1101

**میرعبداله ماغربهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1102

**نارسونبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1103

1852نی کنبهمئی گرمسیري جنوبیمرکزيبهمئی1104

**امامزاده عسکرکفش کنانمرکزيبهمئی1105

**باغ ملککفش کنانمرکزيبهمئی1106

**بلوطحصارکفش کنانمرکزيبهمئی1107

**چارکرتورکفش کنانمرکزيبهمئی1108

2794خوشاب شیرینکفش کنانمرکزيبهمئی1109

**داربلندکفش کنانمرکزيبهمئی1110

415دوپربرزیانکفش کنانمرکزيبهمئی1111

**دوخاوس عباسیهکفش کنانمرکزيبهمئی1112

**ده اکبرکفش کنانمرکزيبهمئی1113

**ده امامقلیکفش کنانمرکزيبهمئی1114

619ده امیرپشتکوهکفش کنانمرکزيبهمئی1115

**ده حاجی محمدکفش کنانمرکزيبهمئی1116

**ده عبدالمحمدکفش کنانمرکزيبهمئی1117

**ده علی خان پشتکوهکفش کنانمرکزيبهمئی1118

**ده مشهدي جعفرکفش کنانمرکزيبهمئی1119

**ده مشهدي عباسکفش کنانمرکزيبهمئی1120

819ده یونس پشت کوه علیاکفش کنانمرکزيبهمئی1121

**زیرکمرکفش کنانمرکزيبهمئی1122

**سرکمرباغ ملککفش کنانمرکزيبهمئی1123

**سرکمربرزیانکفش کنانمرکزيبهمئی1124

236796شهرك ولی عصر (عج )کفش کنانمرکزيبهمئی1125

83295کفش کنانکفش کنانمرکزيبهمئی1126

2483کوچکعلیکفش کنانمرکزيبهمئی1127

828اب چناربیدانجیرپشته ذیالئیسرفاریابچرام1128

**اب قنات اشکفت دودرپشته ذیالئیسرفاریابچرام1129
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50185اب ماهیپشته ذیالئیسرفاریابچرام1130

**اشکفت دودرپشته ذیالئیسرفاریابچرام1131

**اشکفت سیاهپشته ذیالئیسرفاریابچرام1132

516امامزاده محمودپشته ذیالئیسرفاریابچرام1133

1678اندرون بیدانجیرپشته ذیالئیسرفاریابچرام1134

728اولک بیت الهپشته ذیالئیسرفاریابچرام1135

423بیدك ساالرپشته ذیالئیسرفاریابچرام1136

1253بیدك سهرابپشته ذیالئیسرفاریابچرام1137

**بیگون بیدكپشته ذیالئیسرفاریابچرام1138

1547پاتاوه کريپشته ذیالئیسرفاریابچرام1139

1037پالکی عبديپشته ذیالئیسرفاریابچرام1140

1767تل سیاه بیدانجیرپشته ذیالئیسرفاریابچرام1141

**تلخه زارپشته ذیالئیسرفاریابچرام1142

1242تنگ انارسفلیپشته ذیالئیسرفاریابچرام1143

1145تنگ انارعلیاپشته ذیالئیسرفاریابچرام1144

824تنگ اناروسطیپشته ذیالئیسرفاریابچرام1145

**تنگ درمنپشته ذیالئیسرفاریابچرام1146

**جابر و ناصرپشته ذیالئیسرفاریابچرام1147

1251جورك نصیب الهپشته ذیالئیسرفاریابچرام1148

**جورك نوذرپشته ذیالئیسرفاریابچرام1149

30132چال باغپشته ذیالئیسرفاریابچرام1150

**چال سیاه مذکورپشته ذیالئیسرفاریابچرام1151

937چم اسیابپشته ذیالئیسرفاریابچرام1152

**خیارکال کوه نورپشته ذیالئیسرفاریابچرام1153

**دره بیدیاريپشته ذیالئیسرفاریابچرام1154

**دشتک ابریزپشته ذیالئیسرفاریابچرام1155

**دشتک علیاابریزپشته ذیالئیسرفاریابچرام1156

934دلگركپشته ذیالئیسرفاریابچرام1157

413دلی جی امامقلیپشته ذیالئیسرفاریابچرام1158
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**دلی جی زوارهپشته ذیالئیسرفاریابچرام1159

414دلی جی غالمپشته ذیالئیسرفاریابچرام1160

**دلی جی ماندنیپشته ذیالئیسرفاریابچرام1161

1136دلی سواريپشته ذیالئیسرفاریابچرام1162

**ده منصورپالکیپشته ذیالئیسرفاریابچرام1163

518دهنوامامزاده محمودپشته ذیالئیسرفاریابچرام1164

525سرتاوه کابیت الهپشته ذیالئیسرفاریابچرام1165

**سرکوه شرهپشته ذیالئیسرفاریابچرام1166

97370سواريپشته ذیالئیسرفاریابچرام1167

1781سه گدارپشته ذیالئیسرفاریابچرام1168

1142سیالرستانپشته ذیالئیسرفاریابچرام1169

**شالیپشته ذیالئیسرفاریابچرام1170

2490شیخ هابیلپشته ذیالئیسرفاریابچرام1171

1344گوشه سفلیپشته ذیالئیسرفاریابچرام1172

2170گوشه علیاپشته ذیالئیسرفاریابچرام1173

163593مندانپشته ذیالئیسرفاریابچرام1174

726نارگون حسنپشته ذیالئیسرفاریابچرام1175

521ناصرآبادپشته ذیالئیسرفاریابچرام1176

**وردهاي عشایري کوه نورپشته ذیالئیسرفاریابچرام1177

529اب بیدمازه کرهسرفاریابسرفاریابچرام1178

**اب ناردهنوسرفاریابسرفاریابچرام1179

140514اسالم آباددهنوسرفاریابسرفاریابچرام1180

77286امامزاده ساداتسرفاریابسرفاریابچرام1181

**برافتاب جوخانهسرفاریابسرفاریابچرام1182

34111برافتاب کچالسرفاریابسرفاریابچرام1183

**بره روزجوخانهسرفاریابسرفاریابچرام1184

**بره روزگردنه دمهسرفاریابسرفاریابچرام1185

725بهمنیاريسرفاریابسرفاریابچرام1186

43158پادهسرفاریابسرفاریابچرام1187
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**پامله جوخانهسرفاریابسرفاریابچرام1188

928پشت بامسرفاریابسرفاریابچرام1189

1983پشت چنارسرفاریابسرفاریابچرام1190

**پهناللی جوخانهسرفاریابسرفاریابچرام1191

29109تلونديسرفاریابسرفاریابچرام1192

**تنگ بجک ساداتسرفاریابسرفاریابچرام1193

**تنگ ساداتسرفاریابسرفاریابچرام1194

3492تیرابگونسرفاریابسرفاریابچرام1195

39133داورپناهسرفاریابسرفاریابچرام1196

52189دره اخوندسرفاریابسرفاریابچرام1197

**دره گل زردساداتسرفاریابسرفاریابچرام1198

51180دره لیرسرفاریابسرفاریابچرام1199

**دلی خلیفهسرفاریابسرفاریابچرام1200

**دلی موسرفاریابسرفاریابچرام1201

1029دلیاسیرسفلیسرفاریابسرفاریابچرام1202

1341دلیاسیرعلیاسرفاریابسرفاریابچرام1203

**دوراه ساداتسرفاریابسرفاریابچرام1204

30104ده خلیفهسرفاریابسرفاریابچرام1205

1135دهنوتل گپسرفاریابسرفاریابچرام1206

2275دهنوتلخابسرفاریابسرفاریابچرام1207

1551دهنوسرفاریابسرفاریابسرفاریابچرام1208

**سرزردسرفاریابسرفاریابچرام1209

**سرکل ساداتسرفاریابسرفاریابچرام1210

**سیدعلیسرفاریابسرفاریابچرام1211

**شاه حمزهسرفاریابسرفاریابچرام1212

1335شرابگروهسرفاریابسرفاریابچرام1213

1555طاوه اسپیدسرفاریابسرفاریابچرام1214

41146عزیزي سفلیسرفاریابسرفاریابچرام1215

519عزیزي علیاسرفاریابسرفاریابچرام1216
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937عزیزي وسطیسرفاریابسرفاریابچرام1217

**علی آبادتلخابسرفاریابسرفاریابچرام1218

37133فاضل آبادتلخابسرفاریابسرفاریابچرام1219

511کمیانسرفاریابسرفاریابچرام1220

1969کندالسرفاریابسرفاریابچرام1221

50167گرگیوسرفاریابسرفاریابچرام1222

**مخابرات گازدمهسرفاریابسرفاریابچرام1223

**مزرعه چال گردوساداتسرفاریابسرفاریابچرام1224

**مه گرديسرفاریابسرفاریابچرام1225

31112میرعلی محمدسرفاریابسرفاریابچرام1226

26104نهمسرفاریابسرفاریابچرام1227

**وردگردنه دمهسرفاریابسرفاریابچرام1228

**اب گرمونالغچینمرکزيچرام1229

249869القچین سفلیالغچینمرکزيچرام1230

218718القچین علیاالغچینمرکزيچرام1231

418امیرشهریارالغچینمرکزيچرام1232

4671,751بردیانالغچینمرکزيچرام1233

**برم مرغابیالغچینمرکزيچرام1234

121430بلهدانالغچینمرکزيچرام1235

95327تمبیالغچینمرکزيچرام1236

**توبريالغچینمرکزيچرام1237

2577چشمه زعفرانالغچینمرکزيچرام1238

723حسینیه سربردیانالغچینمرکزيچرام1239

35156دمدره بی بی رشتهالغچینمرکزيچرام1240

27110سراب موگرمالغچینمرکزيچرام1241

928سردره بی بی رشتهالغچینمرکزيچرام1242

**سرنهیل میررشیدالغچینمرکزيچرام1243

152590شیخ حسینالغچینمرکزيچرام1244

29100موگرمالغچینمرکزيچرام1245
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**میرزامحمدحسین سرنهیلالغچینمرکزيچرام1246

**اب بیدك طسوجچراممرکزيچرام1247

417اب کناروچراممرکزيچرام1248

49175ارندچراممرکزيچرام1249

419اسکندريچراممرکزيچرام1250

35139بناري سفلیچراممرکزيچرام1251

29120بناري علیاچراممرکزيچرام1252

**بندرچراممرکزيچرام1253

**بونه عمارت طسوجچراممرکزيچرام1254

**پاپريچراممرکزيچرام1255

**پرزردچراممرکزيچرام1256

**پس پريچراممرکزيچرام1257

**پوزه دودمهچراممرکزيچرام1258

105408پیرحاجتیچراممرکزيچرام1259

28117تل بابینهچراممرکزيچرام1260

**تل گاه الورچراممرکزيچرام1261

**تنگ سیاهچراممرکزيچرام1262

**تنگ کمدراب کناروچراممرکزيچرام1263

67288توگبريچراممرکزيچرام1264

**چروچراممرکزيچرام1265

**چله گه زرچاسچراممرکزيچرام1266

**خدابخشچراممرکزيچرام1267

**خواجه فضل الهچراممرکزيچرام1268

3079خیمندچراممرکزيچرام1269

**دامورطسوجچراممرکزيچرام1270

49158دره شیري گردابچراممرکزيچرام1271

36110دلی باریک رودبالچراممرکزيچرام1272

62243دوکوهکچراممرکزيچرام1273

**ده بالچراممرکزيچرام1274
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732ده چاتیچراممرکزيچرام1275

943ده شیخ طسوجچراممرکزيچرام1276

**رژدونچراممرکزيچرام1277

**رودنونچراممرکزيچرام1278

36123سیدآبادچراممرکزيچرام1279

**سیمکیچراممرکزيچرام1280

516شمس آبادچراممرکزيچرام1281

1662شهرك بناريچراممرکزيچرام1282

85277شیرازيچراممرکزيچرام1283

1146طسوج علیاچراممرکزيچرام1284

**عباسعلی وقافله بهچراممرکزيچرام1285

**علمچراممرکزيچرام1286

121502فشیانچراممرکزيچرام1287

1668قالتچراممرکزيچرام1288

827قنبرآبادچراممرکزيچرام1289

526کتل ویسعلیچراممرکزيچرام1290

**کرجوالییچراممرکزيچرام1291

**کرشیخ زکیچراممرکزيچرام1292

5892,240کره شهبازيچراممرکزيچرام1293

**کالسغونچراممرکزيچرام1294

**گرداب سفلیچراممرکزيچرام1295

**گرداب علیاچراممرکزيچرام1296

526گرسوارهچراممرکزيچرام1297

1559گري اب کناروچراممرکزيچرام1298

**گودرزآبادچراممرکزيچرام1299

942الورچراممرکزيچرام1300

833له محمدخانیچراممرکزيچرام1301

**موروك طسوجچراممرکزيچرام1302

**میرعبدالهچراممرکزيچرام1303
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**نصیرآبادچراممرکزيچرام1304

**نیاب اب کناروچراممرکزيچرام1305

**والف گازجوخانهچراممرکزيچرام1306

**وردهچراممرکزيچرام1307

2886اب سپاپاتاوهپاتاوهدنا1308

45159احمدغریبپاتاوهپاتاوهدنا1309

**باباحاجیپاتاوهپاتاوهدنا1310

58229بادنگان سفلیپاتاوهپاتاوهدنا1311

147498بادنگان علیاپاتاوهپاتاوهدنا1312

208771باگپاتاوهپاتاوهدنا1313

89330براییپاتاوهپاتاوهدنا1314

1034بکلودون شبلیزپاتاوهپاتاوهدنا1315

2771,000بن زردسفلیپاتاوهپاتاوهدنا1316

200771بن زردعلیاپاتاوهپاتاوهدنا1317

197657بهرام بیگی علیاسمنديپاتاوهپاتاوهدنا1318

1348پس بایارپاتاوهپاتاوهدنا1319

30108پی زردبهرام بیگی علیاپاتاوهپاتاوهدنا1320

1146تمنک سفلیپاتاوهپاتاوهدنا1321

4471,707تمنک علیاپاتاوهپاتاوهدنا1322

**تنگ ارزن شبلیزپاتاوهپاتاوهدنا1323

**تنگ سیب شبلیزپاتاوهپاتاوهدنا1324

149555تنگرواقپاتاوهپاتاوهدنا1325

1450چاتکوه بهرام بیگیپاتاوهپاتاوهدنا1326

630چشمه ریزك شبلیزپاتاوهپاتاوهدنا1327

519چقه سرخ بهرام بیگیپاتاوهپاتاوهدنا1328

36112چم عربی پاتاوهپاتاوهپاتاوهدنا1329

**چم گردلپاتاوهپاتاوهدنا1330

2161,005چناربرم علیاپاتاوهپاتاوهدنا1331

107442خونگاهپاتاوهپاتاوهدنا1332
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2782دره بنیاب بهرام بیگیپاتاوهپاتاوهدنا1333

830دره ماري شبلیزپاتاوهپاتاوهدنا1334

176688دشت رزپاتاوهپاتاوهدنا1335

**دوبندشیرزادمارگونپاتاوهپاتاوهدنا1336

1137دوراه بهرام بیگیپاتاوهپاتاوهدنا1337

**ده امیربهادرپاتاوهپاتاوهدنا1338

2921,174ده شیخ پاتاوهپاتاوهپاتاوهدنا1339

33123ده شیرین بادنگانپاتاوهپاتاوهدنا1340

120333ده کهنه حمید آبادپاتاوهپاتاوهدنا1341

**ده میرخدایارپاتاوهپاتاوهدنا1342

1756زیرده قنات بهرام بیگیپاتاوهپاتاوهدنا1343

2278سرتنگ تمنکپاتاوهپاتاوهدنا1344

1136سرتنگ ده کهنه حمیدآبادپاتاوهپاتاوهدنا1345

32127سرتنگ رواقپاتاوهپاتاوهدنا1346

616سیرون شبلیزپاتاوهپاتاوهدنا1347

76270شترخونپاتاوهپاتاوهدنا1348

2057قنات بهرام بیگیپاتاوهپاتاوهدنا1349

1240کهله شورشبلیزپاتاوهپاتاوهدنا1350

70254گزدانپاتاوهپاتاوهدنا1351

621گل سرخ شبلیزپاتاوهپاتاوهدنا1352

**للی سرخک شبلیزپاتاوهپاتاوهدنا1353

1884مظفريپاتاوهپاتاوهدنا1354

2286میرزابهرام بیگیپاتاوهپاتاوهدنا1355

66233میرزاعلی بهرام بیگی /سرتل /پاتاوهپاتاوهدنا1356

30101میرزاقلی بهرام بیگیپاتاوهپاتاوهدنا1357

2299برافتاب جاللهسادات محموديپاتاوهدنا1358

3331,304بنستان سادات محموديسادات محموديپاتاوهدنا1359

935بنواسادات محموديپاتاوهدنا1360

**بیژگنسادات محموديپاتاوهدنا1361
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2691پراشکفت درب کالتسادات محموديپاتاوهدنا1362

56174پشت چاهسادات محموديپاتاوهدنا1363

2190پل ابزاجاللهسادات محموديپاتاوهدنا1364

727چال بادام کتاسادات محموديپاتاوهدنا1365

1042چشمه میرحسنیسادات محموديپاتاوهدنا1366

**چشمه نسه اي بنستانسادات محموديپاتاوهدنا1367

82322خرسانسادات محموديپاتاوهدنا1368

214811درب کالت امامزاده محمودسادات محموديپاتاوهدنا1369

40135دره شورسادات محموديپاتاوهدنا1370

122447دزدكسادات محموديپاتاوهدنا1371

62250دشت بزسادات محموديپاتاوهدنا1372

103373دشتک میمندسادات محموديپاتاوهدنا1373

156547دوراه غماشکهسادات محموديپاتاوهدنا1374

66235ده پائین درب کالتسادات محموديپاتاوهدنا1375

49217دهگاه جاللهسادات محموديپاتاوهدنا1376

**را هدارخانه گردنه میمندسادات محموديپاتاوهدنا1377

168569رودشتیسادات محموديپاتاوهدنا1378

32121سرتل دینگوسادات محموديپاتاوهدنا1379

1547سرسورسادات محموديپاتاوهدنا1380

**سینه نمکسادات محموديپاتاوهدنا1381

86366شهید دلروز بیژگنسادات محموديپاتاوهدنا1382

**فاریاب جاللهسادات محموديپاتاوهدنا1383

21105کت سیاهسادات محموديپاتاوهدنا1384

111374کتاسادات محموديپاتاوهدنا1385

2081کتکسادات محموديپاتاوهدنا1386

2695کله گهسادات محموديپاتاوهدنا1387

2067کهله حمامسادات محموديپاتاوهدنا1388

**گروزهسادات محموديپاتاوهدنا1389

44153گل چهرآبادسادات محموديسادات محموديپاتاوهدنا1390
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725گودلونسادات محموديپاتاوهدنا1391

92368لماسفلیسادات محموديپاتاوهدنا1392

98364لماعلیاسادات محموديپاتاوهدنا1393

618لماکونسادات محموديپاتاوهدنا1394

1974له سوارهسادات محموديپاتاوهدنا1395

44202مازه کزسادات محموديپاتاوهدنا1396

943ماشک کارجاللهسادات محموديپاتاوهدنا1397

**مخابرات گازگردنه میمندسادات محموديپاتاوهدنا1398

1668مرغ چنارسادات محموديپاتاوهدنا1399

77258مونجسادات محموديپاتاوهدنا1400

1974مهدي آبادجاللهسادات محموديپاتاوهدنا1401

4161,463میمندسادات محموديپاتاوهدنا1402

**والف گازمله اوزنی کتاسادات محموديپاتاوهدنا1403

1766احمد آباد گورگنجوتوت ندهمرکزيدنا1404

49174پی ابزارتوت ندهمرکزيدنا1405

1452تنگ پوتکتوت ندهمرکزيدنا1406

4311,510توت ندهتوت ندهمرکزيدنا1407

411دره خشکتوت ندهمرکزيدنا1408

**دیاشم کرهتوت ندهمرکزيدنا1409

35106سراسیاب کرهتوت ندهمرکزيدنا1410

91350سرتنگ توتندهتوت ندهمرکزيدنا1411

121478سمرونتوت ندهمرکزيدنا1412

1965کره جاتوتوت ندهمرکزيدنا1413

124414کره سفلیتوت ندهمرکزيدنا1414

53196کره علیاتوت ندهمرکزيدنا1415

92343کره کرمیتوت ندهمرکزيدنا1416

126473گندي خوري سفلیتوت ندهمرکزيدنا1417

1129گندي خوري علیاتوت ندهمرکزيدنا1418

31105گندي خوري وسطیتوت ندهمرکزيدنا1419
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105364گورگنجوتوت ندهمرکزيدنا1420

30106نده گندي خوريتوت ندهمرکزيدنا1421

2788اسالم آباددارشاهیدنامرکزيدنا1422

1649اقبال آبادسی سختدنامرکزيدنا1423

83287امیرآبادسی سختدنامرکزيدنا1424

**اندرسادنامرکزيدنا1425

130385بیارهدنامرکزيدنا1426

39122تل گاويدنامرکزيدنا1427

1871حسن آبادکریکدنامرکزيدنا1428

830خمینی آباددارشاهیدنامرکزيدنا1429

235816دارشاهیدنامرکزيدنا1430

**دره چلی دارشاهیدنامرکزيدنا1431

1233دره چناري کریکدنامرکزيدنا1432

**دشتک سی سختدنامرکزيدنا1433

**دکل مخابراتی سی سختدنامرکزيدنا1434

31102دهنوکوخداندنامرکزيدنا1435

2678سرمورکوخداندنامرکزيدنا1436

**طرح ماهی جشیديدنامرکزيدنا1437

2991علی آبادکوخداندنامرکزيدنا1438

**کارگاه گچ پزي امیرآباددنامرکزيدنا1439

193635کریکدنامرکزيدنا1440

184654کل کل عباس آباددنامرکزيدنا1441

109331کوخداندنامرکزيدنا1442

**مرغداري دشت بازاردنامرکزيدنا1443

**معدن نمکدنامرکزيدنا1444

2721,004معصوم آباد و علی آباد کریکدنامرکزيدنا1445

**نیروگاه ابی بیارهدنامرکزيدنا1446

419اب انجیردلیکطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1447

**اب تی مهتابطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1448
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518اب ریزهفت چشمه مهتابطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1449

**اب زهلی تارضاییطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1450

**اب گرازي مهتابطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1451

**ابزا کالت طیبیطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1452

520ابگاون بزرگطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1453

54236ابلهطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1454

2694احمدسالرکالت طیبیطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1455

829احمدناصريطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1456

82310الگنطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1457

**انجیرسیاهطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1458

831اینه بازارمهتابطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1459

1565با تاوه ناجکطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1460

**بادام گردکیطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1461

1885بادرهطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1462

**بره گرگ خوردهطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1463

72288بلویريطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1464

836بمونی دم تنگ دیون مهتابطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1465

**بنگشتانطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1466

**بیدنجف هفت چشمه دلی کماطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1467

**بیدهاي قطاري اول دلی کماطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1468

**بیفه زاريطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1469

59221پاتاوه پی راهطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1470

51209پاتاوه چاروساطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1471

1655پرویزكطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1472

**پشته اب بالطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1473

**پوتابطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1474

727پیرسفیدطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1475

1253ترککطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1476

**تلخه دان مهتابطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1477
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417تلخه زارطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1478

523تنگ مهالب مهتابطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1479

3321,276جاوردهطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1480

44169چاه گرگیطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1481

**چشمه سی سن دلی کماطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1482

**چشمه نام خشودلی کماطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1483

**چل اسمانی مهتابطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1484

52162چم لپهطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1485

**داربريطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1486

**داربلندطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1487

**دره نارکیطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1488

210841دشت ازادي جاوردهطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1489

**دلی هرمونطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1490

**دلیک طیبیطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1491

414دم تنگ نعل اشکنان مهتابطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1492

**دم تنگ هرمومهتابطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1493

**دوبنداب چاتی مهتابطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1494

**دوبندزیلوطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1495

**دول دغمهطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1496

824ده نارطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1497

40130زیرکلطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1498

**سادات گردلی الشطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1499

416سر چاتطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1500

43181سردرهطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1501

**سردشت عبدالرضاطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1502

**سرگرکوه پنبهطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1503

932سورموردطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1504

**شوارخانعلیطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1505

**شوارسرتیپطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1506
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**شوارسردارطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1507

1868صبوربزرگطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1508

**صبورکوچکطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1509

**طاربطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1510

46179فاریاب توتطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1511

421قاشکمريطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1512

**قصلی اوزاطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1513

59197قلعه بنیطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1514

55207کمردوغطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1515

516کوشک غنديطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1516

624کون مسیطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1517

628کون میشطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1518

2585گشت یاريطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1519

**گل زدینی زیرکلطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1520

**گودخانیطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1521

30110گورابطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1522

**الشطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1523

**له مورددلیکطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1524

**لیرکاريطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1525

**لیسه ده پاگارهطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1526

**ماهی پوزالشطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1527

739محمدطالدم تنگ دیون مهتابطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1528

**مله سفیدطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1529

**مله شهالطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1530

827من دره الگنطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1531

**موردریشهطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1532

820موردسیدگمبولیطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1533

**مورطویله دلی کماطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1534

**میساونطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1535
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48نخودکالطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1536

**وارایرج هفت چشمه دلی کماطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1537

**واربه چودلی کماطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1538

**وارچوغندي دلی کماطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1539

**وارخسروهفت چشمه دلی کماطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1540

**وارعباس هفت چشمه دلی کماطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1541

**وارمحمدحسین اشتران دلی کماطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1542

**وارهفت چشمه دلی کماطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1543

**هریدون زیرکلطیبی سرحدي شرقیچاروساکهگیلویه1544

**اب باغ بناريطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1545

**اب بلوطبناريطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1546

70302اب چندارطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1547

24104اب نوكطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1548

417ابدره موشمیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1549

1360ادرگطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1550

71246المورطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1551

55218انجیرهطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1552

**برافتاب امام رضاطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1553

831برافتاب سفیدطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1554

**بردچلهطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1555

626بردراسون سفلیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1556

**بردراسون علیاطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1557

721بلوچستان شوتاورطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1558

937بن طوف محمیدبی سیتونطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1559

38183بناريطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1560

935بناري فتحیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1561

25112بی سیتونطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1562

**پاتاوه بردکرطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1563

157708پس رشطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1564
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**پشته اب چندارطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1565

**تل بادامطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1566

**توگردي برافتابطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1567

67268جلوطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1568

42198چال کالطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1569

**چال گروطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1570

1775چال نسهطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1571

**چوبکنیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1572

48155چهارراهطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1573

1360حیدرآبادطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1574

**خیارکالطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1575

835داراسپیدموشمیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1576

34159دارگنجیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1577

121499دالونطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1578

28103دره تنگ تیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1579

55237دره خواجهطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1580

1776دره سورهطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1581

32133دستگردطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1582

534دلی مهرهطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1583

1369دوالب تلخطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1584

1249دوالب شیرینطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1585

68287ده امامزاده بی سیتونطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1586

1450ده دربه موشمیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1587

**دهه سیدعلی نقی سرتلپطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1588

1134روچکطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1589

**رهه المورطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1590

**سرتل ابدرهطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1591

**سرتنگ المجنطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1592

**سرتنگ روچکطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1593
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43168سرچشمه موشمیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1594

629سررشطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1595

834سرکون بی سیتونطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1596

200899شوتاورطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1597

621شهرخی بناري فتحیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1598

**کره کرهطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1599

2189کل بازارطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1600

1463کل کالبطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1601

2299کالب احمدطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1602

1361کالب سفلیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1603

29149کالب علیاطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1604

1994کالب وسطیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1605

1042کالتطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1606

1460کوشکطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1607

623گاوپاشکستهطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1608

81295گرابطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1609

**گردنه شهابیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1610

35162گندمکالطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1611

**گودکهنه برافتابطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1612

414گوريطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1613

1268لوکیرهطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1614

40183له حوضیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1615

617لیسه دارگنجیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1616

1138لیلونطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1617

**موردطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1618

**مورسورطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1619

38148موشمیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1620

413مهرآبادطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1621

**وارتاك بیدسرتلپطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1622
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**واردره بیدبناري فتحیطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1623

**وارسیدعزیزسرتلپطیبی سرحدي غربیچاروساکهگیلویه1624

**اب چاتی اجمآجمدیشموكکهگیلویه1625

**بشیره ايآجمدیشموكکهگیلویه1626

523پاتاوه اجمآجمدیشموكکهگیلویه1627

**تنگ اسیاب اجمآجمدیشموكکهگیلویه1628

**چشمه مزار تک سربآجمدیشموكکهگیلویه1629

**حیدري اجمآجمدیشموكکهگیلویه1630

**داربلنداجمآجمدیشموكکهگیلویه1631

419دره زري اجمآجمدیشموكکهگیلویه1632

**دم تنگ دویسون اجمآجمدیشموكکهگیلویه1633

56256رودریشآجمدیشموكکهگیلویه1634

**ریزك اجمآجمدیشموكکهگیلویه1635

427سراسیاب اجمآجمدیشموكکهگیلویه1636

**سرتنگ اسیاب سبزمیرآجمدیشموكکهگیلویه1637

**کیزه اجمآجمدیشموكکهگیلویه1638

**گرده پی اجمآجمدیشموكکهگیلویه1639

**لیطون اجمآجمدیشموكکهگیلویه1640

**موري اجمآجمدیشموكکهگیلویه1641

727میدانآجمدیشموكکهگیلویه1642

69289امامزاده میرساالرفارتقبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1643

89378امیرآبادتلخاببهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1644

**باسیتی قارتقبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1645

72310باغ کلکبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1646

71325باقالدونبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1647

2494برداسپیدموردرازبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1648

**بردلهبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1649

1647بن گیربهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1650

628بیدستان موردرازبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1651
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1964پس اسیاب فارتقبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1652

**تلخاب دیشموكبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1653

**تلخه زارسفلیبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1654

**تلخه زارعلیابهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1655

1151تنگ انجیردیشموكبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1656

56278تنگ تیبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1657

1789تنگ سوخته لیراببهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1658

31139تنگ گوردالو دیشموكبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1659

**تنگ البهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1660

**چشمه پهن کرنگبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1661

114494چنداربهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1662

1156چنگلبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1663

67288دروارفارتقبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1664

109503دره گروسفلیبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1665

44195دره گروعلیابهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1666

85404دشتک دیشموكبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1667

60259ده احمدبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1668

64273ده قاضیبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1669

**دهه نادرلرزوبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1670

1660ریزكبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1671

620سربس سفلیبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1672

**سربس علیابهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1673

77369سربیشه علیابهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1674

**سرپرتلخاببهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1675

926سرپوت فارتقبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1676

1791سرتنگ لیراببهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1677

936سرطوفبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1678

45217سرغلبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1679

59259سرگچبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1680
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22101شرانگ رنگبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1681

**کرنگ موردرازبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1682

32141کالت بونه راه دزدانبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1683

1782کوالب فارتقبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1684

104443گراب دیشموكبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1685

**گناوه لیراببهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1686

105406الوه پاتلبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1687

425الي الشانبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1688

123555لیراببهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1689

77327مورخانیبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1690

1469موردرازبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1691

**نسه تلخه زارگوروك سفلیبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1692

**نسه تلخه زارگوروك علیابهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1693

1680نسه طاویسبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1694

**ورگردبهمئی سرحدي شرقیدیشموكکهگیلویه1695

214952اسفندانبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1696

113505پاطاوه رودسمهبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1697

23110پاي پررودسمهبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1698

61219تنگ کوشکبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1699

**چل گاوخوسی رودسمهبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1700

426حیاطیبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1701

2921,222درغکبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1702

**دره شیرینبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1703

**دره نرزینهبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1704

116506دلیبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1705

834دم رودایوك دارخیاريبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1706

96430ده تلبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1707

**ده قنديبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1708

40192دهنودرغکبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1709
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2179رستم زمانیبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1710

105419رودایوك دارخیاريبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1711

21105رودسمهبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1712

30142سربیشه سفلیبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1713

43211سرپربهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1714

941سرتل مله گهربهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1715

99422سردوسفلیبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1716

79321سردوعلیابهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1717

1460سرسررودسمهبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1718

33161سرهنگبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1719

2080شه ولیبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1720

1787شهسواريبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1721

**کنده کوه سردوبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1722

1360کوشک تلخ درغکبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1723

24118گودبندبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1724

38148مازه فرج اسفندانبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1725

**نرمیرزاعلی رودسمهبهمئی سرحدي غربیدیشموكکهگیلویه1726

**اب کره تلراكسوقکهگیلویه1727

414برم شیرراكسوقکهگیلویه1728

**پادگان اموزشی دشت مازهراكسوقکهگیلویه1729

**پرکنجیراكسوقکهگیلویه1730

**تراب سفلیراكسوقکهگیلویه1731

45162تراب وسطیراكسوقکهگیلویه1732

1143تنگ زرد عاشوراراكسوقکهگیلویه1733

60235چغلراكسوقکهگیلویه1734

68236خلیفه ايراكسوقکهگیلویه1735

413درب میان ابراكسوقکهگیلویه1736

119435دره لبکراكسوقکهگیلویه1737

40143دزدكراكسوقکهگیلویه1738
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55238دشت مازهراكسوقکهگیلویه1739

50192دوریزگانراكسوقکهگیلویه1740

**ده چل کاعبدلراكسوقکهگیلویه1741

826ده میریداله راكراكسوقکهگیلویه1742

4451,848راكراكسوقکهگیلویه1743

929شیخ جانبازکرباسیراكسوقکهگیلویه1744

2476کل خواجه قیصريراكسوقکهگیلویه1745

414کل قیصري علیاراكسوقکهگیلویه1746

721کالتکراكسوقکهگیلویه1747

150513کوشک ابولراكسوقکهگیلویه1748

**کوه پاتراكسوقکهگیلویه1749

29104کوه راكراكسوقکهگیلویه1750

724میراصالنراكسوقکهگیلویه1751

828اب بیدطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1752

719ابکريطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1753

413ابموسفلیطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1754

**ابموعلیاطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1755

622بردکشکیطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1756

32103برم سبزطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1757

41144بلوطبنگانطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1758

**بن کبوتريطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1759

37124بی بی زلیخاییطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1760

**پشت پرسرداربردکشکیطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1761

**چم علی مردانیطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1762

938طوف خیمهطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1763

517قلعه دژکوهطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1764

**کلگه زريطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1765

**کله برهطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1766

56196لیربزرگطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1767
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2388لیرکوچکطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1768

**موردرازطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1769

521میرزاخانیطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1770

**وارگروطیبی گرمسیري جنوبیسوقکهگیلویه1771

1475ابریزكدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1772

**باشهسواردشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1773

**بالتنگدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1774

65239برافتاب سفلیدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1775

1236بن درهدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1776

**بناردشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1777

2074پاچنگدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1778

27122پازنان ده چلدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1779

825پس چات دلیکدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1780

618پیزك خلیفه ايدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1781

**تاگکدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1782

**تل بایمیدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1783

**جهانبخشدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1784

726چم مورددشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1785

**داربري دم عباسدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1786

1250داریابدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1787

**دره بنگرودشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1788

31126دره کلدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1789

**دره نیدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1790

39142دشت بندشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1791

41162دشت قاضیدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1792

**دلیکدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1793

2084دم اشکفت کالتدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1794

1764دم عباسدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1795

**دورقدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1796
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2479ده شیخاندشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1797

**ده علی رضادشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1798

**زیرناي سفلیدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1799

1134زیرناي علیادشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1800

**سراسیاب دشت قاضیدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1801

**سرچشمه بن طوف دم عباسدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1802

39170سرخوندشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1803

**سردرهدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1804

525سرطوف دلیکدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1805

**سرکوردشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1806

**شیخ ویسیدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1807

2170عمارتدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1808

119430قلعه دختردشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1809

82286قلعه گلدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1810

**کرکرهدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1811

**کل تنگاردشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1812

124440کالتدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1813

30117کنجدزاردشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1814

**کوشکدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1815

28106گاودانه علیرضادشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1816

55234گچیدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1817

110423گندكدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1818

**الروبدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1819

88309لیرککدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1820

**مرغ کش دم عباسدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1821

**وارجعفري گچیدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1822

**واریکشبهدشمن زیاريمرکزيکهگیلویه1823

2283اب بلوطکدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1824

1146اب بیدهیگوندهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1825
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85330ادرکاندهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1826

**اقاعلی پناهدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1827

41154امامزاده پهلواندهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1828

1346انجیرسفیددهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1829

934پوزه خرفتخانهدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1830

1975تل چگاهدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1831

132506تل زريدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1832

84279تل کوچک خیارکاردهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1833

47185تل مرغدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1834

**تلمبه خانه گازتمبیدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1835

**چشمه ریزك حبیب الهدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1836

41168چهارراه بهشتی سپودهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1837

**خدامرادهیگوندهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1838

**خومکاردهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1839

72287خیارکاراندهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1840

78306دارگندهدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1841

142587دستگرددهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1842

104437دم مهددهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1843

28104دوبندسرمست دم مهددهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1844

**دوبندعبدال دم مهددهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1845

37140ده ابراهیمدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1846

45164ده امیدواردهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1847

75263ده بردلدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1848

33129ده پاکل اله رضادهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1849

1249ده رمضاندهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1850

1656ده کابهاردهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1851

935ده کبوترپیرزالدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1852

1759ده منصوردهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1853

158617دهنوتل مرغدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1854
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1136سپوسرداردهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1855

727سرتنگ هیگوندهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1856

35127سرگرلیرتحركدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1857

2901,175شهرك اکبرآباددهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1858

526شیرخان تنگ سپودهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1859

2190شیريدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1860

33120صدرالهدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1861

**صفدردهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1862

215821ضرغام آباددهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1863

3381,347طولیاندهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1864

**عباس تنگ سپودهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1865

**غالمدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1866

1048کابمون علیدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1867

**کائیدتنگ سپودهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1868

3601,401کالیه سفلیدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1869

86349کالیه علیادهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1870

1040کالیه وسطیدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1871

1976کندلدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1872

56209کورساي پیرزالدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1873

67243کوشکدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1874

157590لیرتحركدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1875

1556محمدخان تنگ سپودهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1876

32123مشهدي موريدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1877

41161مهددهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1878

1863میرایازدهدشت شرقیمرکزيکهگیلویه1879

**اب پیازيدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1880

47اب تلخ فیلگاهدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1881

46157اب کاسهدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1882

**اشکفت دژدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1883
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**امامزاده محمددهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1884

1659امیرالمومنیندهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1885

**امیرحضیرخائیزدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1886

**باغ ذیلودهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1887

2395برج بهمنیدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1888

103348برج علی شیردهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1889

71259برج علی شیر علیادهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1890

419بلربیشهدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1891

57219بواي سفلیدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1892

45143بواي علیادهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1893

36127بویريدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1894

120445بی منجگاندهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1895

**بیدزرددهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1896

733پاپردهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1897

**پاتاوه دژدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1898

2189پوزه کوهبرددهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1899

1971پیربادامیدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1900

**تنگ خوش طوف شیریندهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1901

130506چاه برديدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1902

**چشمه قاسمیدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1903

**چشمه نیزه اي دژنرگسیدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1904

3771,567چنگلوادهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1905

50175چهابدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1906

98371چهارمه سفلیدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1907

111442چهارمه علیادهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1908

151542چیردهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1909

29117حسین آباد روشن آباددهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1910

**خشابدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1911

**دروازه سیدنگهداردهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1912
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**دروازه کرم الهدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1913

**دره کرتیکابدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1914

**دره کفتاري چیردهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1915

**دره گرده فیلگاهدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1916

1028دم تنگ سولکدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1917

**دم الاسپیددهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1918

631دوپرقبرکیامرثدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1919

416ده بلوطدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1920

621ده بلوطک کوه برددهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1921

1138ده ذوالفقارسرپريدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1922

44171ده مالملکدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1923

**دیمه کوه خائیزدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1924

**رمه چردهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1925

92345روشن آباددهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1926

**زیرچیردهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1927

171624سرپريدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1928

1039سرچهارمهدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1929

**سردوكدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1930

1965سرماهوردهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1931

107357سنگوندهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1932

936سولکدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1933

**شاشگه زیرگچدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1934

52198علی آباد اب کاسهدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1935

58206فیلگاهدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1936

**قاش پريدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1937

**قلعه دژنرگسیدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1938

**کالغاروندهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1939

61208کلگه بروندهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1940

48205کلگه پهندهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1941
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1358کوشک امیرالمومیئندهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1942

**کوه سرخکدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1943

**گندم کش محمدقلیدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1944

**الاسپیدسیدفاخردهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1945

1454محمدآباددهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1946

**میرحجت اهللا چهارمهدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1947

1346نسه کوه برددهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1948

628نقاره خانه فیلگاهدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1949

61223نهضت آباددهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1950

**ورداشرفیدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1951

**ورکهک تنگ تکابدهدشت غربیمرکزيکهگیلویه1952

88311اب ریگونامامزاده جعفرمرکزيگچساران1953

4061,349اب شیرینامامزاده جعفرمرکزيگچساران1954

4881,816اب گرموامامزاده جعفرمرکزيگچساران1955

51180اسکان عشایرکالغ نشینامامزاده جعفرمرکزيگچساران1956

88325اسالم آبادباغ نارامامزاده جعفرمرکزيگچساران1957

144502امامزاده جعفرامامزاده جعفرمرکزيگچساران1958

**انبارشاهیامامزاده جعفرمرکزيگچساران1959

**بابامحمدامامزاده جعفرمرکزيگچساران1960

**باغ انارامامزاده جعفرمرکزيگچساران1961

**برافتاب خربلامامزاده جعفرمرکزيگچساران1962

157525بی بی جان آبادامامزاده جعفرمرکزيگچساران1963

110397بیدزردامامزاده جعفرمرکزيگچساران1964

**بیزگهامامزاده جعفرمرکزيگچساران1965

**پادگان 48 فتحامامزاده جعفرمرکزيگچساران1966

**پارحوض امامزاده جعفرامامزاده جعفرمرکزيگچساران1967

**پارحوض تلخاب شیرینامامزاده جعفرمرکزيگچساران1968

78298پاکوهامامزاده جعفرمرکزيگچساران1969

**پاگچ بابامحمدامامزاده جعفرمرکزيگچساران1970
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**پاگچ پل زهرهامامزاده جعفرمرکزيگچساران1971

210789پشه کانامامزاده جعفرمرکزيگچساران1972

726پلیس راه دوگنبدانامامزاده جعفرمرکزيگچساران1973

413پیرسبزامامزاده جعفرمرکزيگچساران1974

**تل شکاري فاضل پشه کانامامزاده جعفرمرکزيگچساران1975

3751,291تلخاب شیرینامامزاده جعفرمرکزيگچساران1976

**تنگ بی بی جونامامزاده جعفرمرکزيگچساران1977

**جموامامزاده جعفرمرکزيگچساران1978

3381,235جنگ زدگانامامزاده جعفرمرکزيگچساران1979

35122جهادآبادناركامامزاده جعفرمرکزيگچساران1980

**چم بادبزن پاکوهامامزاده جعفرمرکزيگچساران1981

**چم شیرامامزاده جعفرمرکزيگچساران1982

**چم گالب محمدزمانامامزاده جعفرمرکزيگچساران1983

**چم گنجشکی محمدزمانامامزاده جعفرمرکزيگچساران1984

**چم محمدزمانامامزاده جعفرمرکزيگچساران1985

**چم مرادزهرهامامزاده جعفرمرکزيگچساران1986

**چم نوري جان بی پاکوهامامزاده جعفرمرکزيگچساران1987

1754خربلامامزاده جعفرمرکزيگچساران1988

**خنگ بنارامامزاده جعفرمرکزيگچساران1989

**درك زرین تلخاب شیرینامامزاده جعفرمرکزيگچساران1990

**دشت حاج مرتضی ماهورپاگچامامزاده جعفرمرکزيگچساران1991

**دشت سی چانلوپاکوهامامزاده جعفرمرکزيگچساران1992

**دشت صنعلی پاکوهامامزاده جعفرمرکزيگچساران1993

**دشت گازالامامزاده جعفرمرکزيگچساران1994

**دشت میرزاامامزاده جعفرمرکزيگچساران1995

**دم تنگ ملغونامامزاده جعفرمرکزيگچساران1996

**دوگوشی سپاهی کشتهامامزاده جعفرمرکزيگچساران1997

**ریگونامامزاده جعفرمرکزيگچساران1998

2931,087سراب ننیزامامزاده جعفرمرکزيگچساران1999
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3471,275سربیشهامامزاده جعفرمرکزيگچساران2000

**شاهزاده محمدامامزاده جعفرمرکزيگچساران2001

513شیخ خواجهامامزاده جعفرمرکزيگچساران2002

1023قاسم آبادامامزاده جعفرمرکزيگچساران2003

**قشالق خانی بیدزردامامزاده جعفرمرکزيگچساران2004

**کرگوگرديامامزاده جعفرمرکزيگچساران2005

**کشتارگاه دوگنبدانامامزاده جعفرمرکزيگچساران2006

**کلک سربیشهامامزاده جعفرمرکزيگچساران2007

68260کمبلامامزاده جعفرمرکزيگچساران2008

**کنارسیاه دشت گلامامزاده جعفرمرکزيگچساران2009

**کیزبالامامزاده جعفرمرکزيگچساران2010

**گچ کراوغلی بابامحمدامامزاده جعفرمرکزيگچساران2011

416گلستان امام زاده جعفرامامزاده جعفرمرکزيگچساران2012

33114گناوهامامزاده جعفرمرکزيگچساران2013

84268ماهورباشتامامزاده جعفرمرکزيگچساران2014

**مرغداري شریعتی سراب ننیزامامزاده جعفرمرکزيگچساران2015

**مله بیگوامامزاده جعفرمرکزيگچساران2016

**مله ونگ ابریگونامامزاده جعفرمرکزيگچساران2017

**میدانک دشت گلامامزاده جعفرمرکزيگچساران2018

**ناركامامزاده جعفرمرکزيگچساران2019

104399ناصر آبادامامزاده جعفرمرکزيگچساران2020

**وردعلی اکبرچم بادبزنامامزاده جعفرمرکزيگچساران2021

623هسته کوهامامزاده جعفرمرکزيگچساران2022

1036هشت پیمانامامزاده جعفرمرکزيگچساران2023

**یونیت 1سه قالتونامامزاده جعفرمرکزيگچساران2024

**ابناروبویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2025

207693اروبویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2026

53172اسپربویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2027

830اسالم آبادنازمکانبویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2028
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1450پوراژبویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2029

**دشتک نیمدوربویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2030

5311,768دیلبویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2031

921رودبالبویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2032

2796سرتیرهبویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2033

2691شامبراکانبویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2034

1856گبرستانبویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2035

**گدارشهريبویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2036

93250مارینبویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2037

**موگبویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2038

1950نازمکان سفلیبویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2039

2170نازمکان علیابویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2040

416نیمدوربویراحمدگرمسیريمرکزيگچساران2041

**اب زالوباباکالنبی بی حکیمهمرکزيگچساران2042

**اب گرموباباکالنبی بی حکیمهمرکزيگچساران2043

**امام زاده شاه ابوطالببی بی حکیمهمرکزيگچساران2044

3071,100باباکالنبی بی حکیمهمرکزيگچساران2045

**بن انجیرسه راه بی بی حکیمهبی بی حکیمهمرکزيگچساران2046

**بندعلی چاه وچاه نفت 19بی بی حکیمهمرکزيگچساران2047

3291بنه پیربی بی حکیمهمرکزيگچساران2048

2689بی بی حکمیهبی بی حکیمهمرکزيگچساران2049

**جالل بی پل زهرهبی بی حکیمهمرکزيگچساران2050

**چم چروبی بی حکیمهمرکزيگچساران2051

**چم خانقلیبی بی حکیمهمرکزيگچساران2052

**چهارتنگبی بی حکیمهمرکزيگچساران2053

**خداقلیبی بی حکیمهمرکزيگچساران2054

**دره درازباباکالنبی بی حکیمهمرکزيگچساران2055

**دره هرچهبی بی حکیمهمرکزيگچساران2056

**دلوارکل نجفبی بی حکیمهمرکزيگچساران2057
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**قدمگاهبی بی حکیمهمرکزيگچساران2058

**کاکامبارك بی بی حکیمهبی بی حکیمهمرکزيگچساران2059

723گودگل بی بی حکمیهبی بی حکیمهمرکزيگچساران2060

**محمودبیگیبی بی حکیمهمرکزيگچساران2061

**مله حدگاهبی بی حکیمهمرکزيگچساران2062

516نگهبانی پل زهرهبی بی حکیمهمرکزيگچساران2063

**نوروزچم علی زهرهبی بی حکیمهمرکزيگچساران2064

**ینگ دنیابی بی حکیمهمرکزيگچساران2065

**یونیت ابی بی حکمیهبی بی حکیمهمرکزيگچساران2066

2798اب انجیرسفلیلیشترمرکزيگچساران2067

33114اب انجیرعلیالیشترمرکزيگچساران2068

55184اب توتلیشترمرکزيگچساران2069

65219اب جیركلیشترمرکزيگچساران2070

54203اب کل تاوه شیشهلیشترمرکزيگچساران2071

619اب کل شیشهلیشترمرکزيگچساران2072

416ابریزيلیشترمرکزيگچساران2073

209746اسالم آباد لیشترلیشترمرکزيگچساران2074

2387اشکفت شیريلیشترمرکزيگچساران2075

**اشکفت گاو میشی کوه سرخلیشترمرکزيگچساران2076

**امامزاده اسماعیللیشترمرکزيگچساران2077

**انبارعلوفه لیشترکوچکلیشترمرکزيگچساران2078

1988انبارگاهلیشترمرکزيگچساران2079

41141انجیرسیاهلیشترمرکزيگچساران2080

**آب بید انجیر سیاهلیشترمرکزيگچساران2081

**آب حاجت چهار بیشهلیشترمرکزيگچساران2082

**آب زنیلیشترمرکزيگچساران2083

**بمب زده قره گللیشترمرکزيگچساران2084

**بهمیارچک بزه پالیشترمرکزيگچساران2085

178595پادوكلیشترمرکزيگچساران2086
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**پاگچ نمک کشیلیشترمرکزيگچساران2087

**پل زنجیري دشت بلوطلیشترمرکزيگچساران2088

**پوزه گرنگان پل زهرهلیشترمرکزيگچساران2089

**تصفیه خانه اب خیرآبادلیشترمرکزيگچساران2090

618تنگ باشت چهاربیشهلیشترمرکزيگچساران2091

**چاه نفت دریاللیشترمرکزيگچساران2092

**چم علی رودخانه پل زهرهلیشترمرکزيگچساران2093

86337چهاربیشه سفلیلیشترمرکزيگچساران2094

4621,816چهاربیشه علیالیشترمرکزيگچساران2095

**خشاب لیشترلیشترمرکزيگچساران2096

526خلف آبادلیشترلیشترمرکزيگچساران2097

107396خیرآبادخلیفهلیشترمرکزيگچساران2098

229881خیرآبادسفلیلیشترمرکزيگچساران2099

1243خیرآبادسیف هللالیشترمرکزيگچساران2100

72283خیرآبادناصرلیشترمرکزيگچساران2101

**دره برم شیر لیشترلیشترمرکزيگچساران2102

410دره بندو کوه سرخلیشترمرکزيگچساران2103

**دره نین کوه سرخلیشترمرکزيگچساران2104

91318دژسلیمانلیشترمرکزيگچساران2105

**دکل مخابرات لیشترلیشترمرکزيگچساران2106

40149سادات آباد لیشترلیشترمرکزيگچساران2107

75294سعادت آباد لیشترلیشترمرکزيگچساران2108

**سه تلون پرشیرلیشترمرکزيگچساران2109

2071شمس عرب عبدالهیلیشترمرکزيگچساران2110

2699شهرك صنعتی چهاربیشهلیشترمرکزيگچساران2111

**کارخانه گچ حضرت قائملیشترمرکزيگچساران2112

**کمپفاسترویلردشت گزلیشترمرکزيگچساران2113

**گردن قالت چهاربیشهلیشترمرکزيگچساران2114

**ماشین سوخته دژسلیمانلیشترمرکزيگچساران2115

صفحه 73



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

69239محمدآبادلیشترلیشترمرکزيگچساران2116

**مخابرات نفت لیشترلیشترمرکزيگچساران2117

86333مردان معصوملیشترمرکزيگچساران2118

**مرغ دارئ سه راه چهار بیشهلیشترمرکزيگچساران2119

**مرغداري بخشائی چهاربیشهلیشترمرکزيگچساران2120

**مزرعه گچ هوسلیشترمرکزيگچساران2121

124459مظفر آبادلیشترمرکزيگچساران2122

833میرعزیزلیشترمرکزيگچساران2123

**مینی فول 21دژسلیمانلیشترمرکزيگچساران2124

**والف گازپکک دوگنبدانلیشترمرکزيگچساران2125

624وردایاض خان دره ابگنديلیشترمرکزيگچساران2126

**وردکهتري تل قوچیلیشترمرکزيگچساران2127

39136هفت چشمه لیشترلیشترمرکزيگچساران2128

**یونیت 2دشت بلوطلیشترمرکزيگچساران2129

**یونیت 3لیشترلیشترمرکزيگچساران2130

**یونیت 4لیشترلیشترمرکزيگچساران2131

**اب درهطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2132

**اب نوطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2133

**اتشگاه بزرگطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2134

2791,030ایدنکطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2135

935بهشت آبادطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2136

1043تل گنج گهطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2137

**خوش چروطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2138

727دره زنگطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2139

935دم تنگ عروهطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2140

417ذوالفقاريطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2141

3461,312سراسیاب لندهطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2142

**سرپراتشگاهطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2143

**سرخلونطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2144
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**سه گشه مال اخوندطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2145

**گودسرخ مال اخوندطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2146

**گه گه احمدطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2147

1877مال اخوندطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2148

218849مال شیخطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2149

140513مال مالطیبی گرمسیري شمالیمرکزيلنده2150

**اب بهارهعالی طیبمرکزيلنده2151

**اب چندارعالی طیبمرکزيلنده2152

**بادامستانعالی طیبمرکزيلنده2153

**برافتاب چهارگودقیامعالی طیبمرکزيلنده2154

**بردزردعالی طیبمرکزيلنده2155

**بردسفیدسرطوسعالی طیبمرکزيلنده2156

48167بره مالعالی طیبمرکزيلنده2157

1044بیشه ايعالی طیبمرکزيلنده2158

943پاطاوهعالی طیبمرکزيلنده2159

**تسرم رودقالتیعالی طیبمرکزيلنده2160

**تنگ ابی بردسفیدعالی طیبمرکزيلنده2161

**تنگ راستگونعالی طیبمرکزيلنده2162

**تنگ زردقیامعالی طیبمرکزيلنده2163

252898جان خانیعالی طیبمرکزيلنده2164

**چال پیرعالی طیبمرکزيلنده2165

**چال کنارقیامعالی طیبمرکزيلنده2166

513چاه کاردقیامعالی طیبمرکزيلنده2167

**چل تاگعالی طیبمرکزيلنده2168

**چلیعالی طیبمرکزيلنده2169

**چندارقويعالی طیبمرکزيلنده2170

417چهارراه سلیمانعالی طیبمرکزيلنده2171

91292چهارراه عالی طیبعالی طیبمرکزيلنده2172

940دره بنگعالی طیبمرکزيلنده2173
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829دلیکعالی طیبمرکزيلنده2174

839دم تنگ چاهنعالی طیبمرکزيلنده2175

940دوكعالی طیبمرکزيلنده2176

**دوکوهعالی طیبمرکزيلنده2177

**دول ابزاعالی طیبمرکزيلنده2178

**دول برفی بردسفیدعالی طیبمرکزيلنده2179

**روچ سفلیعالی طیبمرکزيلنده2180

**سرسورهعالی طیبمرکزيلنده2181

**سکدهعالی طیبمرکزيلنده2182

**سیم کوتاهعالی طیبمرکزيلنده2183

618صفی خانیعالی طیبمرکزيلنده2184

829عروه سفلیعالی طیبمرکزيلنده2185

**عروه علیاعالی طیبمرکزيلنده2186

1884عروه وسطیعالی طیبمرکزيلنده2187

1869کتجعالی طیبمرکزيلنده2188

**کلعالی طیبمرکزيلنده2189

**کل شورعالی طیبمرکزيلنده2190

1346کمال آبادعالی طیبمرکزيلنده2191

25114کون اسپیدعالی طیبمرکزيلنده2192

**گردن گردعالی طیبمرکزيلنده2193

616گرده روچعالی طیبمرکزيلنده2194

**گركعالی طیبمرکزيلنده2195

**گندمزارروجعالی طیبمرکزيلنده2196

**گورآبادي دره بنگعالی طیبمرکزيلنده2197

627الروبعالی طیبمرکزيلنده2198

414موگرعالی طیبمرکزيلنده2199

**نرگسی دره بنگعالی طیبمرکزيلنده2200

53221اب رزگهشیتابموگرمونلنده2201

1249اب زالوکندهشیتابموگرمونلنده2202
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67302بنه بلوطشیتابموگرمونلنده2203

42182تراب علیاشیتابموگرمونلنده2204

939دم اشکفت مونهشیتابموگرمونلنده2205

52208دم تنگ لندهشیتابموگرمونلنده2206

**سرتنگ لندهشیتابموگرمونلنده2207

106411شیتابشیتابموگرمونلنده2208

1672کهنابشیتابموگرمونلنده2209

721گوردالوابرزگهشیتابموگرمونلنده2210

1554مله شیتابشیتابموگرمونلنده2211

107433مونهشیتابموگرمونلنده2212

**اب رزگه مله عیوضیوحدتموگرمونلنده2213

628اب گاون کوچکوحدتموگرمونلنده2214

48187بنه علی یاريوحدتموگرمونلنده2215

**تک شیروییوحدتموگرمونلنده2216

**تل قلعه موگرمونوحدتموگرمونلنده2217

731تل قوچانوحدتموگرمونلنده2218

**چال گروموگرمونوحدتموگرمونلنده2219

622دره جفتی دشتوحدتموگرمونلنده2220

1566دشت ناصريوحدتموگرمونلنده2221

617دلکونوحدتموگرمونلنده2222

**ده نارراوكوحدتموگرمونلنده2223

621راوكوحدتموگرمونلنده2224

49سراسیاب موگرمونوحدتموگرمونلنده2225

**سرتنگ موگرمونوحدتموگرمونلنده2226

1145علیرضاگردابوحدتموگرمونلنده2227

727گرداب علیاوحدتموگرمونلنده2228

45171گرداب کبیروحدتموگرمونلنده2229

1151گردکالتوحدتموگرمونلنده2230

**مالبوحدتموگرمونلنده2231
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939مورجنوحدتموگرمونلنده2232

**موردباغ راوكوحدتموگرمونلنده2233

**نرسیاه دشت ناصريوحدتموگرمونلنده2234

415نهضت سفلیوحدتموگرمونلنده2235

**نهضت علیاوحدتموگرمونلنده2236

26102وحدت آبادموگرمونوحدتموگرمونلنده2237

**یکشبه گردابوحدتموگرمونلنده2238
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