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1541خان کنديطغامینکرانیبیجار295

98347سرابطغامینکرانیبیجار296

3199سلطان آباد چتاقطغامینکرانیبیجار297

41146سیوريطغامینکرانیبیجار298

69251شریف کنديطغامینکرانیبیجار299

54155قزلجهطغامینکرانیبیجار300

26101قورت درهطغامینکرانیبیجار301

517قینرجهطغامینکرانیبیجار302

2373کله زانطغامینکرانیبیجار303

99311کورکورهطغامینکرانیبیجار304

54173گل تپه طغامینطغامینکرانیبیجار305

3096احمد آبادکرانیکرانیبیجار306

187657اسالم آبادکرانیکرانیبیجار307

63216الپهوتکرانیکرانیبیجار308

2785امیراصالنکرانیکرانیبیجار309

**آثار باستانی قلعه طورکرانیکرانیبیجار310

1331آزاد ویس سفلیکرانیکرانیبیجار311

61213آزاد ویس علیاکرانیکرانیبیجار312

1541آغ یازيکرانیکرانیبیجار313

1244باباخانکرانیکرانیبیجار314

79276چاالبکرانیکرانیبیجار315

**خلیفه قشالقکرانیکرانیبیجار316

**خلیفه کنديکرانیکرانیبیجار317
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67223داداش کنديکرانیکرانیبیجار318

**دوشه مرخیکرانیکرانیبیجار319

1856رستم کنديکرانیکرانیبیجار320

56198سلطان آباد قزل تپهکرانیکرانیبیجار321

42166سیف علی کنديکرانیکرانیبیجار322

**سیوان تپهکرانیکرانیبیجار323

61194شهركکرانیکرانیبیجار324

113310شیخ بشارتکرانیکرانیبیجار325

58186قزل تپهکرانیکرانیبیجار326

77271قمچقايکرانیکرانیبیجار327

3193قیطاسکرانیکرانیبیجار328

723کریم کنديکرانیکرانیبیجار329

1766محمد آبادکرانیکرانیبیجار330

**محمدجانکرانیکرانیبیجار331

**مهترکنديکرانیکرانیبیجار332

42138نورمحمدکنديکرانیکرانیبیجار333

49161نوشادکرانیکرانیبیجار334

2285ولی بیگکرانیکرانیبیجار335

2984ینگی آبادکرانیکرانیبیجار336

**ایالن جوقگرگینکرانیبیجار337

46167آغچه گنبدگرگینکرانیبیجار338

2063تازه کندمعدنگرگینکرانیبیجار339

60186تکیهگرگینکرانیبیجار340

**جداقیهگرگینکرانیبیجار341

3099جیرانگرگینکرانیبیجار342

2571حاجی آبادگرگینکرانیبیجار343

55159خرابه چول ارخگرگینکرانیبیجار344

45128زیوهگرگینکرانیبیجار345

**سویمه کوکانگرگینکرانیبیجار346
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74207قجورگرگینکرانیبیجار347

43151قره محمدلوگرگینکرانیبیجار348

**قمطرقهگرگینکرانیبیجار349

**قیچلوگرگینکرانیبیجار350

81231گرگینگرگینکرانیبیجار351

1441گره چقاگرگینکرانیبیجار352

40134گل قشالقگرگینکرانیبیجار353

928گوگ تپهگرگینکرانیبیجار354

3291مغانلوگرگینکرانیبیجار355

**نیمه کارگرگینکرانیبیجار356

38115هشتادجفتگرگینکرانیبیجار357

37126ینگی ارخگرگینکرانیبیجار358

ــودحومهمرکزيبیجار359 2274ْآل کب

1654الوندقلیحومهمرکزيبیجار360

**آقا مرادحومهمرکزيبیجار361

2165باباسرخهحومهمرکزيبیجار362

2569برجگهحومهمرکزيبیجار363

**بهرام آبادحومهمرکزيبیجار364

722پهنه برحومهمرکزيبیجار365

**چشمه ایازحومهمرکزيبیجار366

2367چشمه جان قلیحومهمرکزيبیجار367

2473چشمه کاظمحومهمرکزيبیجار368

76228چنگیزقلعهحومهمرکزيبیجار369

723چهل امیرانحومهمرکزيبیجار370

42122حسین آباد کمرزردحومهمرکزيبیجار371

617حسین آباد گرگانحومهمرکزيبیجار372

271895خاندان قلیحومهمرکزيبیجار373

40120خرم آبادحومهمرکزيبیجار374

**خوشابحومهمرکزيبیجار375
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**خیر آبادحومهمرکزيبیجار376

2785دولت آبادحومهمرکزيبیجار377

36120رحمت آبادحومهمرکزيبیجار378

65219زرده کمرحومهمرکزيبیجار379

**سایل مایلحومهمرکزيبیجار380

**سد گلبالغحومهمرکزيبیجار381

**سعد آبادحومهمرکزيبیجار382

**شریف آبادحومهمرکزيبیجار383

33100صلوات آبادحومهمرکزيبیجار384

**علی بدلحومهمرکزيبیجار385

**قاسم آباد وینسارحومهمرکزيبیجار386

2572قاضی قوشچیحومهمرکزيبیجار387

46130قباسرخحومهمرکزيبیجار388

35100قراطورهحومهمرکزيبیجار389

**قره بالغحومهمرکزيبیجار390

123427قشالق نوروزحومهمرکزيبیجار391

**قمدرهحومهمرکزيبیجار392

**قیصهحومهمرکزيبیجار393

**کارخانه سیمان کردستانحومهمرکزيبیجار394

1740گلبالغ سفلیحومهمرکزيبیجار395

**گلبالغ علیاحومهمرکزيبیجار396

728گلستانهحومهمرکزيبیجار397

1236گنبدحاجیحومهمرکزيبیجار398

68مخورحومهمرکزيبیجار399

**مقلیحومهمرکزيبیجار400

3195ندريحومهمرکزيبیجار401

**نعمت آباد سفلیحومهمرکزيبیجار402

**نعمت آباد علیاحومهمرکزيبیجار403

59ویسمریدحومهمرکزيبیجار404
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513االگزخورخورهمرکزيبیجار405

1970ایده لوخورخورهمرکزيبیجار406

2371بابارستمخورخورهمرکزيبیجار407

**بابافقیهخورخورهمرکزيبیجار408

**تابستانیخورخورهمرکزيبیجار409

37113تازه آبادخورخورهمرکزيبیجار410

55187چپقلوخورخورهمرکزيبیجار411

53165چشمه کورهخورخورهمرکزيبیجار412

1446چوپیخورخورهمرکزيبیجار413

67231چولجهخورخورهمرکزيبیجار414

511حسن آبادخورخورهمرکزيبیجار415

219727خورخورهخورخورهمرکزيبیجار416

36119دولت کندخورخورهمرکزيبیجار417

2674زاغه فوالدخورخورهمرکزيبیجار418

237741سیدانخورخورهمرکزيبیجار419

2365شریف آبادخورخورهمرکزيبیجار420

50127قره پالچوقخورخورهمرکزيبیجار421

38127قزل علیخورخورهمرکزيبیجار422

**قشالق حسن خانخورخورهمرکزيبیجار423

43137قشالق خانهخورخورهمرکزيبیجار424

2881قمشلوخورخورهمرکزيبیجار425

2160گنبديخورخورهمرکزيبیجار426

2063ماقوتخورخورهمرکزيبیجار427

**مبارك آبادخورخورهمرکزيبیجار428

42132مهر آبادخورخورهمرکزيبیجار429

1636میركخورخورهمرکزيبیجار430

2165نگارستانخورخورهمرکزيبیجار431

2788اوچ گلسیاه منصورمرکزيبیجار432

**اوغالن میراحمدسیاه منصورمرکزيبیجار433
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2774آب باریکسیاه منصورمرکزيبیجار434

41137آغبالغ علی اکبر خانسیاه منصورمرکزيبیجار435

193558جعفر آبادسیاه منصورمرکزيبیجار436

33105حسن آباد چاروقسیاه منصورمرکزيبیجار437

3295حسین آبادسیاه منصورمرکزيبیجار438

106351خوش مقامسیاه منصورمرکزيبیجار439

67195علی آبادسیاه منصورمرکزيبیجار440

**علی سرخسیاه منصورمرکزيبیجار441

1849علیشاهسیاه منصورمرکزيبیجار442

1034قاوشقسیاه منصورمرکزيبیجار443

1338قره بالغ میانکوهسیاه منصورمرکزيبیجار444

52164قزل بالغسیاه منصورمرکزيبیجار445

104362کچه گنبدسیاه منصورمرکزيبیجار446

2596کوتان سفلیسیاه منصورمرکزيبیجار447

57168گل بالغسیاه منصورمرکزيبیجار448

2674مدكسیاه منصورمرکزيبیجار449

54147میدان مظفرخانسیاه منصورمرکزيبیجار450

824ینگی کندسیاه منصورمرکزيبیجار451

1651آغبالغ حسین خانسیلتانمرکزيبیجار452

2470بهرام گنبدسیلتانمرکزيبیجار453

148478بیانلوسیلتانمرکزيبیجار454

**تازه قشالقسیلتانمرکزيبیجار455

833چالی بالغسیلتانمرکزيبیجار456

39117چشمه سنگینسیلتانمرکزيبیجار457

123394چغورقشالقسیلتانمرکزيبیجار458

1344حسین آباد دمیرچیسیلتانمرکزيبیجار459

923خوشه گلسیلتانمرکزيبیجار460

39134سلطان آباد دره ویرانسیلتانمرکزيبیجار461

43135سیدحسینسیلتانمرکزيبیجار462
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49155شیرین بالغسیلتانمرکزيبیجار463

3090قراجلوسیلتانمرکزيبیجار464

**قزل خاتونسیلتانمرکزيبیجار465

1441قزل کند سفلیسیلتانمرکزيبیجار466

2574قزل کند علیاسیلتانمرکزيبیجار467

1441کهلسیلتانمرکزيبیجار468

**گل تپه سیلتانسیلتانمرکزيبیجار469

1752محمد آباد علی اکبر خانسیلتانمرکزيبیجار470

**مراديسیلتانمرکزيبیجار471

835ابراهیم آبادنجف آبادمرکزيبیجار472

**المه قالغنجف آبادمرکزيبیجار473

45152امیر آبادنجف آبادمرکزيبیجار474

47بابانظرنجف آبادمرکزيبیجار475

3392باشوکینجف آبادمرکزيبیجار476

42140برگشادنجف آبادمرکزيبیجار477

32100پشت تنگنجف آبادمرکزيبیجار478

49142تپه محمدينجف آبادمرکزيبیجار479

1963حسین خاننجف آبادمرکزيبیجار480

57217حصارسفیدنجف آبادمرکزيبیجار481

2485خراساننجف آبادمرکزيبیجار482

2483درویش خاکینجف آبادمرکزيبیجار483

2890دهرقه پیرحسیننجف آبادمرکزيبیجار484

43143زینل خاننجف آبادمرکزيبیجار485

**سلطان آباد تنبلینجف آبادمرکزيبیجار486

35123شیرکش سفلینجف آبادمرکزيبیجار487

45156شیرکش علیانجف آبادمرکزيبیجار488

2284علی آبادنجف آبادمرکزيبیجار489

1349قشالق لونجف آبادمرکزيبیجار490

62223کانی کننجف آبادمرکزيبیجار491

صفحه 17



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**کلکنجف آبادمرکزيبیجار492

**گوندگنجف آبادمرکزيبیجار493

1441مبارك آبادنجف آبادمرکزيبیجار494

119419نجف آبادنجف آبادمرکزيبیجار495

78268نوبهارنجف آبادمرکزيبیجار496

64194بهمن آبادسیسبلبان آباددهگالن497

100327تازه آبادسیسبلبان آباددهگالن498

67240جوانمرد آبادسیسبلبان آباددهگالن499

131411چراغ آبادسیسبلبان آباددهگالن500

64163راملسیسبلبان آباددهگالن501

52152زاغهسیسبلبان آباددهگالن502

38123سراب دوکلسیسبلبان آباددهگالن503

4271,325سرنجیانهسیسبلبان آباددهگالن504

120433سروالهسیسبلبان آباددهگالن505

52179سورالسیسبلبان آباددهگالن506

4771,645سیسسیسبلبان آباددهگالن507

**غالم آبادسیسبلبان آباددهگالن508

63205گزگزاره سفلیسیسبلبان آباددهگالن509

78243گزگزاره علیاسیسبلبان آباددهگالن510

198644مبارك آباد کله رشسیسبلبان آباددهگالن511

**مجید آبادسیسبلبان آباددهگالن512

**میانگورانسیسبلبان آباددهگالن513

2063میمون آبادسیسبلبان آباددهگالن514

**هندي بالغسیسبلبان آباددهگالن515

52171احمد آباد پنجهئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن516

4461,457باشماقئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن517

81256بکر آبادئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن518

152491چاغربالغئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن519

96315حاجی آباد بزرگئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن520
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**ده رقهئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن521

56186سراب شیخ حسنئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن522

171568سلسلهئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن523

96304شاه جوبئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن524

139433صادق آبادئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن525

113395قادرمرزئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن526

127432قره بالغ پنجهئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن527

66207کاکوي سفلیئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن528

49158کاکوي علیائیالق جنوبیبلبان آباددهگالن529

3082کانی شاه قلیئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن530

2359کلکهئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن531

278879گردمیران سفلیئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن532

5341,707گردمیران علیائیالق جنوبیبلبان آباددهگالن533

62217گرگانهئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن534

187645الله ايئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن535

84292مراد آبادئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن536

**ملهئیالق جنوبیبلبان آباددهگالن537

**اردوگاه کریم آبادحومه دهگالنمرکزيدهگالن538

105330ارزندحومه دهگالنمرکزيدهگالن539

87279آب باریکحومه دهگالنمرکزيدهگالن540

**آسیاب جوبحومه دهگالنمرکزيدهگالن541

614باي تمرحومه دهگالنمرکزيدهگالن542

40116تازه آباد طهماسبقلیحومه دهگالنمرکزيدهگالن543

101317تلوارحومه دهگالنمرکزيدهگالن544

103358توبره ریزحومه دهگالنمرکزيدهگالن545

**حاجی آبادحومه دهگالنمرکزيدهگالن546

129435حاجی پمقحومه دهگالنمرکزيدهگالن547

58195حسن آبادحومه دهگالنمرکزيدهگالن548

169571حسینیحومه دهگالنمرکزيدهگالن549
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1645دلکحومه دهگالنمرکزيدهگالن550

75255ده رشیدحومه دهگالنمرکزيدهگالن551

56193سرخه جوبحومه دهگالنمرکزيدهگالن552

57199سعید آبادحومه دهگالنمرکزيدهگالن553

101346طهماسب قلیحومه دهگالنمرکزيدهگالن554

125432عباس جوبحومه دهگالنمرکزيدهگالن555

221782علی آباد مشیرحومه دهگالنمرکزيدهگالن556

72275قاضی جوبحومه دهگالنمرکزيدهگالن557

**قلعه احمد آبادحومه دهگالنمرکزيدهگالن558

39126کچی گردحومه دهگالنمرکزيدهگالن559

4901,546کروندانحومه دهگالنمرکزيدهگالن560

68231ناصر آبادحومه دهگالنمرکزيدهگالن561

43135ابراهیم آبادقوري چايمرکزيدهگالن562

1956آقبالغقوري چايمرکزيدهگالن563

38135باغچه مریمقوري چايمرکزيدهگالن564

72235تاته رشیدقوري چايمرکزيدهگالن565

46161تازه آبادقوري چايمرکزيدهگالن566

84242تازه آباد قروچايقوري چايمرکزيدهگالن567

33109چرخه بیانقوري چايمرکزيدهگالن568

65216چقماق درهقوري چايمرکزيدهگالن569
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145483دمیودزلیمرکزيسروآباد832

72245ذکریاندزلیمرکزيسروآباد833

38133ذلکهدزلیمرکزيسروآباد834

87288ابراهیم آبادرزآبمرکزيسروآباد835

79271احمد آباد تفلیرزآبمرکزيسروآباد836

175578ترخان آبادرزآبمرکزيسروآباد837

1650خانقاه رزابرزآبمرکزيسروآباد838

265829دگاگاهرزآبمرکزيسروآباد839
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113395دورودرزآبمرکزيسروآباد840

201669رزابرزآبمرکزيسروآباد841

178603کر آبادرزآبمرکزيسروآباد842

290968گوشخانیرزآبمرکزيسروآباد843

132468ماضی بنرزآبمرکزيسروآباد844

**محمود آبادرزآبمرکزيسروآباد845

190612نسلرزآبمرکزيسروآباد846

101329نی آبادرزآبمرکزيسروآباد847

2559تفینژریژهمرکزيسروآباد848

33131جوالندهژریژهمرکزيسروآباد849

1428دزوند سفلیژریژهمرکزيسروآباد850

33105دزوند علیاژریژهمرکزيسروآباد851

**دشت قلبیژریژهمرکزيسروآباد852

223705دلژریژهمرکزيسروآباد853

76271دله مرزژریژهمرکزيسروآباد854

2052دهکانانژریژهمرکزيسروآباد855

2260دیورژریژهمرکزيسروآباد856

131453دیوزناوژریژهمرکزيسروآباد857

50183روارژریژهمرکزيسروآباد858

1978زومژریژهمرکزيسروآباد859

65183ژریژهژریژهمرکزيسروآباد860

2673سرومالژریژهمرکزيسروآباد861

127394سوره توژریژهمرکزيسروآباد862

**فقیه کانژریژهمرکزيسروآباد863

3092کانی حسین بگژریژهمرکزيسروآباد864

2969ککلیک آبادژریژهمرکزيسروآباد865

1130کولیچژریژهمرکزيسروآباد866

**اردوگاه بهرام آبادکوساالنمرکزيسروآباد867

3351,120انجمنهکوساالنمرکزيسروآباد868
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199613آلمانهکوساالنمرکزيسروآباد869

151553بهرام آبادکوساالنمرکزيسروآباد870

51181تازه آباد تفلیکوساالنمرکزيسروآباد871

54191تخانکوساالنمرکزيسروآباد872

164545تفلیکوساالنمرکزيسروآباد873

4901,540درکیکوساالنمرکزيسروآباد874

4051,383قلعه جیکوساالنمرکزيسروآباد875

199633قلعه گاهکوساالنمرکزيسروآباد876

57270گالنهکوساالنمرکزيسروآباد877

66262مبارك آباد سپیدارکوساالنمرکزيسروآباد878

829هالوژانکوساالنمرکزيسروآباد879

237924هزارخانیکوساالنمرکزيسروآباد880

34114ایرابامامامامسقز881

47159اینچکهامامامامسقز882

68294پارسانیانامامامامسقز883

42175تمبربیگامامامامسقز884

2598تیکانلوامامامامسقز885

94356جنیانامامامامسقز886

42130چاپان سفلیامامامامسقز887

49176چاپان علیاامامامامسقز888

2081چنارهامامامامسقز889

59207خانه میرانامامامامسقز890

40118رستمانامامامامسقز891

231805سنتهامامامامسقز892

1242سیاه درهامامامامسقز893

39146سیف آبادامامامامسقز894

30114شیخلهامامامامسقز895

1353ضامن آبادامامامامسقز896

**قاضی خانامامامامسقز897
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933قره گلامامامامسقز898

930قلعه گاه کورکورامامامامسقز899

**قوخامامامامسقز900

43144کندوالنامامامامسقز901

**گلزارسفلیامامامامسقز902

79264گلزارعلیاامامامامسقز903

33110نور آبادامامامامسقز904

1660احمدمردهتیلکوهامامسقز905

67250ایلوتیلکوهامامسقز906

30127ایوبتیلکوهامامسقز907

181682باشماقتیلکوهامامسقز908

34140برده رشهتیلکوهامامسقز909

36157تازه آبادتیلکوهامامسقز910

43151تختتیلکوهامامسقز911

258939تیلکوتیلکوهامامسقز912

24109تیمان قلعهتیلکوهامامسقز913

932چالگاهتیلکوهامامسقز914

1148دوله سیرتیلکوهامامسقز915

**سردرهتیلکوهامامسقز916

**سید آبادتیلکوهامامسقز917

1256شریف آبادتیلکوهامامسقز918

77295شمسهتیلکوهامامسقز919

1978صالح آبادتیلکوهامامسقز920

**علی آبادتیلکوهامامسقز921

31143علی مردهتیلکوهامامسقز922

41149قادر آبادتیلکوهامامسقز923

53186قلعه جقهتیلکوهامامسقز924

518قلعه گاه خلیفهتیلکوهامامسقز925

31125قلعه گاه شریفتیلکوهامامسقز926
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41150کانی سرختیلکوهامامسقز927

1031کانی سیدشکرهتیلکوهامامسقز928

**کانی مالتیلکوهامامسقز929

**گاوقرانتیلکوهامامسقز930

32130مالساالرتیلکوهامامسقز931

**میر آبادتیلکوهامامسقز932

**ناصر آبادتیلکوهامامسقز933

61259جعفرخانخورخورهامامسقز934

2079چنارتوخورخورهامامسقز935

49255خورخورهخورخورهامامسقز936

1774خوشینانخورخورهامامسقز937

31129درویان سفلیخورخورهامامسقز938

96359درویان علیاخورخورهامامسقز939

37173دره تفیخورخورهامامسقز940

621دره شیخانخورخورهامامسقز941

56200دره قبلهخورخورهامامسقز942

49179دره هوانخورخورهامامسقز943

128485دولت قلعهخورخورهامامسقز944

**رستم کرخورخورهامامسقز945

32130سرخ موسیخورخورهامامسقز946

2089سرنجداخخورخورهامامسقز947

1769سولهخورخورهامامسقز948

2695قامیشلهخورخورهامامسقز949

940قتلوخورخورهامامسقز950

36142قره بغرهخورخورهامامسقز951

85320قشالق آقاگورهخورخورهامامسقز952

22100قشالق ملهخورخورهامامسقز953

87360قهر آباد سلیمانخورخورهامامسقز954

1450کانی سیدخورخورهامامسقز955
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725گاو کچ سفلیخورخورهامامسقز956

2077گاو کچ علیاخورخورهامامسقز957

72301ماهیدرسفلیخورخورهامامسقز958

112513ماهیدرعلیاخورخورهامامسقز959

40165ملهخورخورهامامسقز960

415موسم آبادخورخورهامامسقز961

122513موالن آبادخورخورهامامسقز962

**نوینخورخورهامامسقز963

41158اسالم آبادصاحبزیویهسقز964

55232آدینانصاحبزیویهسقز965

2999تیز آبادصاحبزیویهسقز966

84308چاغرلوصاحبزیویهسقز967

3098چیچی خوارصاحبزیویهسقز968

2067خانقاه شیخصاحبزیویهسقز969

50165خوشه درهصاحبزیویهسقز970

78305درگاه سلیمانصاحبزیویهسقز971

56217دره اسمعیلهصاحبزیویهسقز972

32132دره وزان سفلیصاحبزیویهسقز973

30118دره وزان علیاصاحبزیویهسقز974

614سید آبادصاحبزیویهسقز975

1869علی آبادصاحبزیویهسقز976

47171قشالق رضاصاحبزیویهسقز977

1978قلعه جقهصاحبزیویهسقز978

131462قلعه کهنهصاحبزیویهسقز979

68251کاکه سیابصاحبزیویهسقز980

85310کریم آبادصاحبزیویهسقز981

71240کمنتوصاحبزیویهسقز982

1445کیسالنصاحبزیویهسقز983

110357لگزيصاحبزیویهسقز984
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1035محمود آبادصاحبزیویهسقز985

**نمدینهصاحبزیویهسقز986

**یاپشخانصاحبزیویهسقز987

514یازي بالغیصاحبزیویهسقز988

2393ابوالمؤمنگل تپهزیویهسقز989

2487اخضر آبادگل تپهزیویهسقز990

**اصحابگل تپهزیویهسقز991

29122ایاغچیگل تپهزیویهسقز992

**آثار باستانی زیویهگل تپهزیویهسقز993

32125آلیارگل تپهزیویهسقز994

82316باشبالغگل تپهزیویهسقز995

1346باالقلوگل تپهزیویهسقز996

43143برچمگل تپهزیویهسقز997

516پچه سورگل تپهزیویهسقز998

116432چوملوگل تپهزیویهسقز999

2498حاجی حسنگل تپهزیویهسقز1000

932حسن آباد قاشقگل تپهزیویهسقز1001

68225خوش قشالقگل تپهزیویهسقز1002

33154دالوگل تپهزیویهسقز1003

69259دره پنبه دانگل تپهزیویهسقز1004

2590رحیم آبادگل تپهزیویهسقز1005

76305زیویهگل تپهزیویهسقز1006

1655سوالکانگل تپهزیویهسقز1007

78335طومارقامیشگل تپهزیویهسقز1008

**عباس رقهگل تپهزیویهسقز1009

35117فیض آبادگل تپهزیویهسقز1010

2082قاشقگل تپهزیویهسقز1011

204718قپالنتوگل تپهزیویهسقز1012

32118قره ناوگل تپهزیویهسقز1013
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39159کانی سفیدگل تپهزیویهسقز1014

66257کردکندگل تپهزیویهسقز1015

2397کروزگل تپهزیویهسقز1016

2082کریم آباد ایاغچیگل تپهزیویهسقز1017

33129کوپه قرانگل تپهزیویهسقز1018

30118کوچه طالگل تپهزیویهسقز1019

3131,138گل تپهگل تپهزیویهسقز1020

1985میرسعیدگل تپهزیویهسقز1021

113379یورقلگل تپهزیویهسقز1022

70262اسحاق آبادچهل چشمه غربیسرشیوسقز1023

**بازارچه مرزي سیفچهل چشمه غربیسرشیوسقز1024

**بایدرسفلیچهل چشمه غربیسرشیوسقز1025

**بایدرعلیاچهل چشمه غربیسرشیوسقز1026

**بردمهچهل چشمه غربیسرشیوسقز1027

144538بسطامچهل چشمه غربیسرشیوسقز1028

38165بوخلوچهل چشمه غربیسرشیوسقز1029

49217حاجی ممدانچهل چشمه غربیسرشیوسقز1030

44179خوشه درهچهل چشمه غربیسرشیوسقز1031

64286دگاگاهچهل چشمه غربیسرشیوسقز1032

19109سوتهچهل چشمه غربیسرشیوسقز1033

**سیفچهل چشمه غربیسرشیوسقز1034

**قزل ویلچهل چشمه غربیسرشیوسقز1035

46165کانعمتچهل چشمه غربیسرشیوسقز1036

29136کاوملهچهل چشمه غربیسرشیوسقز1037

2486باغچلهذوالفقارسرشیوسقز1038

29134بهرامذوالفقارسرشیوسقز1039

58271جوشنذوالفقارسرشیوسقز1040

88328حاجی عبدلذوالفقارسرشیوسقز1041

44172حسن ساالرانذوالفقارسرشیوسقز1042
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2276خرمتاذوالفقارسرشیوسقز1043

137586خورده لوکیذوالفقارسرشیوسقز1044

1965دره آبیذوالفقارسرشیوسقز1045

47162دره زیارت سفلیذوالفقارسرشیوسقز1046

54165دره زیارت علیاذوالفقارسرشیوسقز1047

**دره وزان جدیدذوالفقارسرشیوسقز1048

70291رنگه ریژانذوالفقارسرشیوسقز1049

**سراجگاهذوالفقارسرشیوسقز1050

61287سرتکلتوذوالفقارسرشیوسقز1051

76286سردرهذوالفقارسرشیوسقز1052

2296سرسیفذوالفقارسرشیوسقز1053

68305سماقلوذوالفقارسرشیوسقز1054

**سه کوچکهذوالفقارسرشیوسقز1055

31109سیانزارذوالفقارسرشیوسقز1056

45244سیف طالهذوالفقارسرشیوسقز1057

38145شیپانجوذوالفقارسرشیوسقز1058

**طابیشهذوالفقارسرشیوسقز1059

37121طاله جارذوالفقارسرشیوسقز1060

**عاقل آبادذوالفقارسرشیوسقز1061

52212عرب لنگذوالفقارسرشیوسقز1062

617قامیشلهذوالفقارسرشیوسقز1063

57260قشالق پلذوالفقارسرشیوسقز1064

1556قشالق قاضیذوالفقارسرشیوسقز1065

**قشالق مالذوالفقارسرشیوسقز1066

**کانی کبودذوالفقارسرشیوسقز1067

63227کچل منگانذوالفقارسرشیوسقز1068

106356کس نزانذوالفقارسرشیوسقز1069

834کمره سیاوهذوالفقارسرشیوسقز1070

114474گوره قلعهذوالفقارسرشیوسقز1071
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2478مازوجدارذوالفقارسرشیوسقز1072

2787مام سیف الدینذوالفقارسرشیوسقز1073

61206مزرهذوالفقارسرشیوسقز1074

**میشاوسفلیذوالفقارسرشیوسقز1075

**میشاوعلیاذوالفقارسرشیوسقز1076

52185میکذوالفقارسرشیوسقز1077

**وره نانیذوالفقارسرشیوسقز1078

55190هرمیدولذوالفقارسرشیوسقز1079

2375هنگ چینهذوالفقارسرشیوسقز1080

**اینچکهترجانمرکزيسقز1081

102375باغلوجهترجانمرکزيسقز1082

96393بغده کنديترجانمرکزيسقز1083

91342بیگ اویسیترجانمرکزيسقز1084

149596ترجانترجانمرکزيسقز1085

926جمیانترجانمرکزيسقز1086

**زنبیلترجانمرکزيسقز1087

621سید آباد جمیانترجانمرکزيسقز1088

28100شقویفترجانمرکزيسقز1089

2170شیالن آبادترجانمرکزيسقز1090

1450غالم علیترجانمرکزيسقز1091

1133قازانتاترجانمرکزيسقز1092

1455قاقل آبادترجانمرکزيسقز1093

142530قره گویزترجانمرکزيسقز1094

67235قلقلهترجانمرکزيسقز1095

122434قهر آباد سفلیترجانمرکزيسقز1096

1038قهر آباد علیاترجانمرکزيسقز1097

71303کهریزه ایوبیترجانمرکزيسقز1098

103335گردیگالنترجانمرکزيسقز1099

52164اسالم آبادتموغهمرکزيسقز1100
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242908آیچیتموغهمرکزيسقز1101

77351بوبکتانتموغهمرکزيسقز1102

140532تموغهتموغهمرکزيسقز1103

65250خیدرتموغهمرکزيسقز1104

60263شیخ چوپانتموغهمرکزيسقز1105

52212طاهربغدهتموغهمرکزيسقز1106

225830قباغلوتموغهمرکزيسقز1107

65282قشالق افغانانتموغهمرکزيسقز1108

71278قشالق صالح بیگتموغهمرکزيسقز1109

734قهرمانتموغهمرکزيسقز1110

90404کندالنتموغهمرکزيسقز1111

44183کویره گویزتموغهمرکزيسقز1112

127499ملقرنیتموغهمرکزيسقز1113

32125میتوتموغهمرکزيسقز1114

113433هیجانانتموغهمرکزيسقز1115

87323احمد آباد سراسرامرکزيسقز1116

623احمد آباد سونجسرامرکزيسقز1117

87337الکلوسرامرکزيسقز1118

181607آخکندسرامرکزيسقز1119

1348آق تپهسرامرکزيسقز1120

128475آلتون سفلیسرامرکزيسقز1121

73283آلتون علیاسرامرکزيسقز1122

28119بدر آبادسرامرکزيسقز1123

1760پیریونسسرامرکزيسقز1124

**تاوه قرانسرامرکزيسقز1125

1972چکشهسرامرکزيسقز1126

**حسن آباد گودرزسرامرکزيسقز1127

**داش آلوجهسرامرکزيسقز1128

40143دره پنبه دانسرامرکزيسقز1129
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625دوزخ درهسرامرکزيسقز1130

2276زلفیلهسرامرکزيسقز1131

239882سراسرامرکزيسقز1132

110409سرچشمهسرامرکزيسقز1133

1869سرکلسرامرکزيسقز1134

86318سلیمان کنديسرامرکزيسقز1135

42206سونجسرامرکزيسقز1136

**سید آبادسرامرکزيسقز1137

**شهرك سرچشمهسرامرکزيسقز1138

31102شهرك صنعتی سقزسرامرکزيسقز1139

70242عرب اوغلوي سفلیسرامرکزيسقز1140

43190عرب اوغلوي علیاسرامرکزيسقز1141

1651عصر آبادسرامرکزيسقز1142

935قبله بالغیسرامرکزيسقز1143

107388قلعه گاه گودرزسرامرکزيسقز1144

101380قلندرسرامرکزيسقز1145

40142قوچاقسرامرکزيسقز1146

250921قهر آبادسرامرکزيسقز1147

148508قیلسونسرامرکزيسقز1148

47177کانی جشنیسرامرکزيسقز1149

67251کانی نیازسرامرکزيسقز1150

**کنه کبوترسرامرکزيسقز1151

49165کوچک سفلیسرامرکزيسقز1152

61231کوچک علیاسرامرکزيسقز1153

4241,568کهریزهسرامرکزيسقز1154

32142گاوشلهسرامرکزيسقز1155

234900مرخزسرامرکزيسقز1156

418مندیل بسرسرامرکزيسقز1157

1252موکهسرامرکزيسقز1158
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32106نوبهارسرامرکزيسقز1159

40147هبکیسرامرکزيسقز1160

2498هرمیلهسرامرکزيسقز1161

130551یازي بالغیسرامرکزيسقز1162

**باباحسینمیردهمرکزيسقز1163

75340بله جرمیردهمرکزيسقز1164

64328پیرعمرانمیردهمرکزيسقز1165

45184تموتهمیردهمرکزيسقز1166

1145چراغ ویسمیردهمرکزيسقز1167

938حمزه قرنیانمیردهمرکزيسقز1168

47193خاپوره دهمیردهمرکزيسقز1169

1671دارابیمیردهمرکزيسقز1170

**سد چراغ ویسمیردهمرکزيسقز1171

27112سیاهدر کهنهمیردهمرکزيسقز1172

63270سیاهدرعلیامیردهمرکزيسقز1173

26113شیوه تومیردهمرکزيسقز1174

65325قبغلوچهمیردهمرکزيسقز1175

41172قره چرمیردهمرکزيسقز1176

**قلقلهمیردهمرکزيسقز1177

42158قوره درهمیردهمرکزيسقز1178

29129کانی بندمیردهمرکزيسقز1179

2297کرویانمیردهمرکزيسقز1180

44165کنده سورهمیردهمرکزيسقز1181

118475کیله شینمیردهمرکزيسقز1182

27129گویزهمیردهمرکزيسقز1183

34162مازوجدارمیردهمرکزيسقز1184

182801میردهمیردهمرکزيسقز1185

55247میرگه نقشینهمیردهمرکزيسقز1186

55220وزملهمیردهمرکزيسقز1187
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94323امرولهحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1188

62220بازي ربابحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1189

54172باینچقلوحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1190

221843باینچوبحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1191

828تازه آباد دکتر واسعحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1192

39134تازه آباد قراگلحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1193

49197جبرییالنحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1194

85322چرمیلهحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1195

4111,594حسین آبادحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1196

51169خلیفه ترخانحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1197

49163دولبنديحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1198

38128سراب باینچقلوحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1199

56187سنگ سفیدحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1200

62179سیاسران سفلیحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1201

38138سیاسران علیاحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1202

1578شیخ وجیمحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1203

1336صیدانحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1204

1856عباس آبادحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1205

28102کژي کرانحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1206

33114گزان سفلیحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1207

66251گزان علیاحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1208

78235ماچکه سفلیحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1209

72218ماچکه علیاحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1210

2282ماموخ سفلیحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1211

49150ماموخ علیاحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1212

62218منصوربالغیحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1213

69242یونس آبادحسین آبادجنوبیحسین آبادسنندج1214

1236اصحاب سفلیحسین آبادشمالیحسین آبادسنندج1215

31102اصحاب علیاحسین آبادشمالیحسین آبادسنندج1216
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75269افراسیابحسین آبادشمالیحسین آبادسنندج1217

52191اکبر آبادحسین آبادشمالیحسین آبادسنندج1218

227744باقر آبادحسین آبادشمالیحسین آبادسنندج1219

124505بهارستانحسین آبادشمالیحسین آبادسنندج1220

100330تازه آباد بزن قرانحسین آبادشمالیحسین آبادسنندج1221

34117تفتیلهحسین آبادشمالیحسین آبادسنندج1222

47192دلو آمدهحسین آبادشمالیحسین آبادسنندج1223

2792سراب میرزاحسین آبادشمالیحسین آبادسنندج1224

58179صادق آبادحسین آبادشمالیحسین آبادسنندج1225

725قالته رشکهحسین آبادشمالیحسین آبادسنندج1226

88305کلهر آبادحسین آبادشمالیحسین آبادسنندج1227

2477کیله سفیدحسین آبادشمالیحسین آبادسنندج1228

48141اندرژاو رود شرقیسیروانسنندج1229

51172اندرآبژاو رود شرقیسیروانسنندج1230

816برزآبژاو رود شرقیسیروانسنندج1231

1123پتلیدرژاو رود شرقیسیروانسنندج1232

174507تختهژاو رود شرقیسیروانسنندج1233

3497تکیه هشمیزژاو رود شرقیسیروانسنندج1234

239671توریورژاو رود شرقیسیروانسنندج1235

117353حلوانژاو رود شرقیسیروانسنندج1236

72242خانقاه گلینژاو رود شرقیسیروانسنندج1237

64252درویشانژاو رود شرقیسیروانسنندج1238

182560شیانژاو رود شرقیسیروانسنندج1239

619کانی شالنهژاو رود شرقیسیروانسنندج1240

49هشلیژاو رود شرقیسیروانسنندج1241

3841,355هه شمیزژاو رود شرقیسیروانسنندج1242

3411,053تنگی سرمیانرودسیروانسنندج1243

35115دره کولهمیانرودسیروانسنندج1244

171491دوالبمیانرودسیروانسنندج1245
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140440سومیانرودسیروانسنندج1246

31101سواریانمیانرودسیروانسنندج1247

3441,135گلینمیانرودسیروانسنندج1248

2861,033محرابمیانرودسیروانسنندج1249

131457نزازمیانرودسیروانسنندج1250

2881,111نیرمیانرودسیروانسنندج1251

101430وصی سفلیمیانرودسیروانسنندج1252

65225وصی علیامیانرودسیروانسنندج1253

4321,372اویهنگژاو رود غربیکالترزانسنندج1254

1550بزانژاو رود غربیکالترزانسنندج1255

1542خواشتژاو رود غربیکالترزانسنندج1256

73265سالیانژاو رود غربیکالترزانسنندج1257

302999سرهویهژاو رود غربیکالترزانسنندج1258

2154سفیدبنژاو رود غربیکالترزانسنندج1259

87302سه پیرانژاو رود غربیکالترزانسنندج1260

1034فطره زمینژاو رود غربیکالترزانسنندج1261

116374کالتیژاو رود غربیکالترزانسنندج1262

51183نجیژاو رود غربیکالترزانسنندج1263

121397ویسرژاو رود غربیکالترزانسنندج1264

300949هویهژاو رود غربیکالترزانسنندج1265

1966باقل آبادکالترزانکالترزانسنندج1266

33126برودرکالترزانکالترزانسنندج1267

91324تازه آباد عیسی آبادکالترزانکالترزانسنندج1268

31108تازه آباد قلعه جوقکالترزانکالترزانسنندج1269

173628تودارروتهکالترزانکالترزانسنندج1270

143528تودارمالکالترزانکالترزانسنندج1271

66283تیژتیژکالترزانکالترزانسنندج1272

81287چاولکان حاجیکالترزانکالترزانسنندج1273

1339خانقاه حسن گاوگیرکالترزانکالترزانسنندج1274
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192667خروسهکالترزانکالترزانسنندج1275

61202خشکین کوماسیکالترزانکالترزانسنندج1276

71231خوشابکالترزانکالترزانسنندج1277

38129دره خشکهکالترزانکالترزانسنندج1278

2684زنوريکالترزانکالترزانسنندج1279

34111سوره وانکالترزانکالترزانسنندج1280

**شاینکالترزانکالترزانسنندج1281

57170طاله ورانکالترزانکالترزانسنندج1282

146550علی آبادکالترزانکالترزانسنندج1283

3191,036عیسی آبادکالترزانکالترزانسنندج1284

**قاسم آبادکالترزانکالترزانسنندج1285

45128قلعه جوقکالترزانکالترزانسنندج1286

52163قلعه شیخانکالترزانکالترزانسنندج1287

36109کرگینهکالترزانکالترزانسنندج1288

132416گزردرهکالترزانکالترزانسنندج1289

123469گنه بوکالترزانکالترزانسنندج1290

228736برقرونگلکالترزانسنندج1291

88306بنه دارنگلکالترزانسنندج1292

64202پیچوننگلکالترزانسنندج1293

1441تازه آباد کیخسرونگلکالترزانسنندج1294

**خانقاه جوجونگلکالترزانسنندج1295

86254دادانه کمانگرنگلکالترزانسنندج1296

157529دانیکشنگلکالترزانسنندج1297

49145دریلهنگلکالترزانسنندج1298

53197رشنشنگلکالترزانسنندج1299

192635زونجنگلکالترزانسنندج1300

67206لنگریزنگلکالترزانسنندج1301

3621,224میانهنگلکالترزانسنندج1302

5131,719نگلنگلکالترزانسنندج1303
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55190چنارهآبیدرمرکزيسنندج1304

66217خشکه دولآبیدرمرکزيسنندج1305

2961,108دادانهآبیدرمرکزيسنندج1306

47158دربندهآبیدرمرکزيسنندج1307

2469زندانآبیدرمرکزيسنندج1308

718سرسوي سفلیآبیدرمرکزيسنندج1309

411سرسوي علیاآبیدرمرکزيسنندج1310

55177عنبربزانآبیدرمرکزيسنندج1311

86268کانی مشکانآبیدرمرکزيسنندج1312

5531,942کرجوآبیدرمرکزيسنندج1313

99271کره سیآبیدرمرکزيسنندج1314

1025کولسهآبیدرمرکزيسنندج1315

265894کیالنهآبیدرمرکزيسنندج1316

42123گزنهآبیدرمرکزيسنندج1317

41121گندمانآبیدرمرکزيسنندج1318

1445ملکشان سفلیآبیدرمرکزيسنندج1319

87284ملکشان علیاآبیدرمرکزيسنندج1320

113343اجگرهآرندانمرکزيسنندج1321

6012,106آرندانآرندانمرکزيسنندج1322

3891,321سرخه دزجآرندانمرکزيسنندج1323

93319صوفیانآرندانمرکزيسنندج1324

120409کلکانآرندانمرکزيسنندج1325

37128گرماشآرندانمرکزيسنندج1326

251832نورهآرندانمرکزيسنندج1327

2,3968,009آساولهحومهمرکزيسنندج1328

6572,130باباریزحومهمرکزيسنندج1329

175584برازانحومهمرکزيسنندج1330

933تیرگرانحومهمرکزيسنندج1331

207699خلیچیانحومهمرکزيسنندج1332
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165527خیارهحومهمرکزيسنندج1333

2,1137,090دوشانحومهمرکزيسنندج1334

239778دولت آبادحومهمرکزيسنندج1335

**سد قشالقحومهمرکزيسنندج1336

124413شهرك صنعتی سنندج 1حومهمرکزيسنندج1337

1,0083,215صلوات آبادحومهمرکزيسنندج1338

1559عیسی درحومهمرکزيسنندج1339

**فرودگاه سنندجحومهمرکزيسنندج1340

4101,483قارحومهمرکزيسنندج1341

8412,773قلیانحومهمرکزيسنندج1342

33100کانی کوچکحومهمرکزيسنندج1343

33122کوله هردحومهمرکزيسنندج1344

66239گرمیدرحومهمرکزيسنندج1345

**گزردرهحومهمرکزيسنندج1346

823مجتمع برازانحومهمرکزيسنندج1347

**مزرهحومهمرکزيسنندج1348

97320هانیسحومهمرکزيسنندج1349

26104آلیجانسراب قامیشمرکزيسنندج1350

2384تازه آباد دویسهسراب قامیشمرکزيسنندج1351

103468تودارصمديسراب قامیشمرکزيسنندج1352

85328چتانسراب قامیشمرکزيسنندج1353

109401چرندوسراب قامیشمرکزيسنندج1354

40141چهل گزيسراب قامیشمرکزيسنندج1355

**حاجی آبادسراب قامیشمرکزيسنندج1356

2075خاکروزيسراب قامیشمرکزيسنندج1357

**خنجره سفلیسراب قامیشمرکزيسنندج1358

**خنجره علیاسراب قامیشمرکزيسنندج1359

131510دویسهسراب قامیشمرکزيسنندج1360

33125ساتیلهسراب قامیشمرکزيسنندج1361
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5921,901سراب قامیشسراب قامیشمرکزيسنندج1362

**شقه بردسیدمحی الدینسراب قامیشمرکزيسنندج1363

**فرهاد آبادسراب قامیشمرکزيسنندج1364

2176قلقله چتانسراب قامیشمرکزيسنندج1365

1868قلوزهسراب قامیشمرکزيسنندج1366

829کانی تالهسراب قامیشمرکزيسنندج1367

54206گاودرهسراب قامیشمرکزيسنندج1368

45220مائین دولسراب قامیشمرکزيسنندج1369

1144معین آبادسراب قامیشمرکزيسنندج1370

1967هانه گالنسراب قامیشمرکزيسنندج1371

38126انگوژاننرانمرکزيسنندج1372

59170بزالنهنرانمرکزيسنندج1373

2991بورباننرانمرکزيسنندج1374

**تجرهنرانمرکزيسنندج1375

615چناراننرانمرکزيسنندج1376

48157چنونرانمرکزيسنندج1377

**حسین آباد گرآبادنرانمرکزيسنندج1378

**دول باغنرانمرکزيسنندج1379

2073زرواننرانمرکزيسنندج1380

212683سرنجیانه سفلینرانمرکزيسنندج1381

112389سرنجیانه علیانرانمرکزيسنندج1382

2379سماننرانمرکزيسنندج1383

1547سمیراننرانمرکزيسنندج1384

1445سنگ سفیدنرانمرکزيسنندج1385

2266شهرك وحدتنرانمرکزيسنندج1386

832شیالننرانمرکزيسنندج1387

2894شینهنرانمرکزيسنندج1388

1137شینه شریف آبادنرانمرکزيسنندج1389

34126عسگراننرانمرکزيسنندج1390
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31108علی آبادنرانمرکزيسنندج1391

**علی آباد بزیندرنرانمرکزيسنندج1392

932قراننرانمرکزيسنندج1393

3396قصریاننرانمرکزيسنندج1394

2377کیلکنرانمرکزيسنندج1395

47167گر آبادنرانمرکزيسنندج1396

920لره ولنرانمرکزيسنندج1397

41152لنج آبادنرانمرکزيسنندج1398

23115موینهنرانمرکزيسنندج1399

176506نراننرانمرکزيسنندج1400

1028نصرت آبادنرانمرکزيسنندج1401

51144هوانلهنرانمرکزيسنندج1402

141455آب باریکچهاردولی شرقیچهاردولیقروه1403

142419آقبالغچهاردولی شرقیچهاردولیقروه1404

98355باباشیدالهچهاردولی شرقیچهاردولیقروه1405

59178جداقایهچهاردولی شرقیچهاردولیقروه1406

1239داش بالغچهاردولی شرقیچهاردولیقروه1407

50146داش کسانچهاردولی شرقیچهاردولیقروه1408

73243دوسرچهاردولی شرقیچهاردولیقروه1409

49161زنگ آبادچهاردولی شرقیچهاردولیقروه1410

41136سلطان آبادچهاردولی شرقیچهاردولیقروه1411

**سورچهچهاردولی شرقیچهاردولیقروه1412

49130گنداب سفلیچهاردولی شرقیچهاردولیقروه1413

291963گنداب علیاچهاردولی شرقیچهاردولیقروه1414

310987نارنجکچهاردولی شرقیچهاردولیقروه1415

6832,350وینسارچهاردولی شرقیچهاردولیقروه1416

**آق کندچهاردولی غربیچهاردولیقروه1417

89272برمه تپهچهاردولی غربیچهاردولیقروه1418

97335پلوسرکانچهاردولی غربیچهاردولیقروه1419
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31106تکیه سفلیچهاردولی غربیچهاردولیقروه1420

31103تکیه علیاچهاردولی غربیچهاردولیقروه1421

2379حاجی آباد سیدهچهاردولی غربیچهاردولیقروه1422

58178حسن آباد محمد نظرچهاردولی غربیچهاردولیقروه1423

43151حسین آباد ظله جوبچهاردولی غربیچهاردولیقروه1424

1961درمهچهاردولی غربیچهاردولیقروه1425

87283زرینهچهاردولی غربیچهاردولیقروه1426

45138سرقلچهاردولی غربیچهاردولیقروه1427

214725سوتپهچهاردولی غربیچهاردولیقروه1428

**شکر آباد میهمچهاردولی غربیچهاردولیقروه1429

95333شهاب الدینچهاردولی غربیچهاردولیقروه1430

99304شیروانهچهاردولی غربیچهاردولیقروه1431

198660صندوق آبادچهاردولی غربیچهاردولیقروه1432

**طوغان جدیدچهاردولی غربیچهاردولیقروه1433

51185قاورمه درهچهاردولی غربیچهاردولیقروه1434

2382کمرهچهاردولی غربیچهاردولیقروه1435

**گرمخانیچهاردولی غربیچهاردولیقروه1436

183646گاللیچهاردولی غربیچهاردولیقروه1437

**مجتمع صنایع سنگچهاردولی غربیچهاردولیقروه1438

**مجید آبادچهاردولی غربیچهاردولیقروه1439

**مجید آباد اردالنچهاردولی غربیچهاردولیقروه1440

40140میمنت آبادچهاردولی غربیچهاردولیقروه1441

4221,422میهم سفلیچهاردولی غربیچهاردولیقروه1442

236841میهم علیاچهاردولی غربیچهاردولیقروه1443

127419ناظم آبادچهاردولی غربیچهاردولیقروه1444

**نعمت آبادچهاردولی غربیچهاردولیقروه1445

34134ولی آبادچهاردولی غربیچهاردولیقروه1446

52156باغلوجهدلبراندلبرانقروه1447

261812بهارلودلبراندلبرانقروه1448
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100299قوجاقدلبراندلبرانقروه1449

39126مجیندلبراندلبرانقروه1450

70207نی بنددلبراندلبرانقروه1451

1132باباگرگرمالوجهدلبرانقروه1452

182567طوغان باباگرگرمالوجهدلبرانقروه1453

244717قزلجه کندمالوجهدلبرانقروه1454

1,2454,164مالوجهمالوجهدلبرانقروه1455

98321اسالم آبادقصالنسریش آبادقروه1456

2056الهیاريقصالنسریش آبادقروه1457

53158امین آباد قصالنقصالنسریش آبادقروه1458

56164اوچ بالغقصالنسریش آبادقروه1459

61182آجی چايقصالنسریش آبادقروه1460

2068دیرکلوقصالنسریش آبادقروه1461

2883زرین آبادقصالنسریش آبادقروه1462

83273زیویهقصالنسریش آبادقروه1463

115366شوراب حاجیقصالنسریش آبادقروه1464

86280شوراب خانقصالنسریش آبادقروه1465

253799شیخ جعفرقصالنسریش آبادقروه1466

**عسکر آبادقصالنسریش آبادقروه1467

614قراغلقصالنسریش آبادقروه1468

58176قره بالغ خانقصالنسریش آبادقروه1469

3421,212قصالنقصالنسریش آبادقروه1470

159548مظفر آبادقصالنسریش آبادقروه1471

54165مهدي خانقصالنسریش آبادقروه1472

59208احمد آباد باشلکسریش آبادقروه1473

**تازه آباد گیلکلولکسریش آبادقروه1474

43138جعفرلکسریش آبادقروه1475

934چراغ آباد شکر آبادلکسریش آبادقروه1476

2059چمقلوشیدالکسریش آبادقروه1477
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115343حسن خانلکسریش آبادقروه1478

**حسین آباد االخانلکسریش آبادقروه1479

65217سیالبلکسریش آبادقروه1480

**شادي آبادلکسریش آبادقروه1481

57211شوراب هزارهلکسریش آبادقروه1482

**عباس آبادلکسریش آبادقروه1483

724عبدل آبادلکسریش آبادقروه1484

**عربشاهلکسریش آبادقروه1485

2374فرهاد آبادلکسریش آبادقروه1486

1964فیروز آبادلکسریش آبادقروه1487

**کمال آباد محمد صالحلکسریش آبادقروه1488

2373گزل قایهلکسریش آبادقروه1489

101350گیلکلولکسریش آبادقروه1490

**محمدصالحلکسریش آبادقروه1491

2889ملک آبادلکسریش آبادقروه1492

**منتشلکسریش آبادقروه1493

1343نجف آبادلکسریش آبادقروه1494

73226نیازبالغلکسریش آبادقروه1495

237805آونگانیالغوزآغاجسریش آبادقروه1496

**چهارگاهیالغوزآغاجسریش آبادقروه1497

60185خشکمرودسفلییالغوزآغاجسریش آبادقروه1498

822خشکمرودعلیایالغوزآغاجسریش آبادقروه1499

**ذوب آهن کردستانیالغوزآغاجسریش آبادقروه1500

38134شجاع آبادیالغوزآغاجسریش آبادقروه1501

66201شهابیهیالغوزآغاجسریش آبادقروه1502

**شهرك صنعتی آونگانیالغوزآغاجسریش آبادقروه1503

40119شیخ تقهیالغوزآغاجسریش آبادقروه1504

90282علی آباد یالغوز آغاجیالغوزآغاجسریش آبادقروه1505

48159فخر آبادیالغوزآغاجسریش آبادقروه1506
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34104کانی چايیالغوزآغاجسریش آبادقروه1507

63203کریم آباد علی ورديیالغوزآغاجسریش آبادقروه1508

56174کمال آباد شهابیهیالغوزآغاجسریش آبادقروه1509

3481,113یالغوز آغاجیالغوزآغاجسریش آبادقروه1510

60238امین آباد حیاته بزرگبدرمرکزيقروه1511

67218اوریهبدرمرکزيقروه1512

48172آصف آبادبدرمرکزيقروه1513

2379پیرسلیمانبدرمرکزيقروه1514

1138تازه آباد سر اوریهبدرمرکزيقروه1515

193629خریلهبدرمرکزيقروه1516

5461,745دیوزندبدرمرکزيقروه1517

48173سرتیپ آبادبدرمرکزيقروه1518

201725سنگین آبادبدرمرکزيقروه1519

214976شکوه آبادبدرمرکزيقروه1520

727شهرك صنعتی قروهبدرمرکزيقروه1521

2696قاسم آبادبدرمرکزيقروه1522

36139مشیر آباد اوریهبدرمرکزيقروه1523

237777ویهجبدرمرکزيقروه1524

78252امیر آباد قلعه النپنجه علی جنوبیمرکزيقروه1525

**آب باریکپنجه علی جنوبیمرکزيقروه1526

615حسین آباد کنگرهپنجه علی جنوبیمرکزيقروه1527

**سد سنگ سیاهپنجه علی جنوبیمرکزيقروه1528

256769قاملوپنجه علی جنوبیمرکزيقروه1529

2380کبودخانی سفلیپنجه علی جنوبیمرکزيقروه1530

54177کبودخانی علیاپنجه علی جنوبیمرکزيقروه1531

255855کنگرهپنجه علی جنوبیمرکزيقروه1532

34119مشیرآباد پنجهپنجه علی جنوبیمرکزيقروه1533

61196معصوم آبادپنجه علی جنوبیمرکزيقروه1534

255873نبی آبادپنجه علی جنوبیمرکزيقروه1535
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2677بالوانه خالديپنجه علیمرکزيقروه1536

78271بالوانه معتمديپنجه علیمرکزيقروه1537

118445پیرباباعلیپنجه علیمرکزيقروه1538

**تازه آباد خلیل آبادپنجه علیمرکزيقروه1539

2673تازه آباد سراب قحطپنجه علیمرکزيقروه1540

34104تازه آباد کریم آبادپنجه علیمرکزيقروه1541

84307تاه آباد جامه شورانپنجه علیمرکزيقروه1542

40126تقی آبادپنجه علیمرکزيقروه1543

77242جامه شورانپنجه علیمرکزيقروه1544

175558چمقلوپنجه علیمرکزيقروه1545

35109سراب قحطپنجه علیمرکزيقروه1546

257803شانورهپنجه علیمرکزيقروه1547

56176کاظم آبادپنجه علیمرکزيقروه1548

226764کامشگرانپنجه علیمرکزيقروه1549

180588کانی گنجیپنجه علیمرکزيقروه1550

**محمود آبادپنجه علیمرکزيقروه1551

62214اعظم آبادبیلوارمرکزيکامیاران1552

42137باخلهبیلوارمرکزيکامیاران1553

31111بلوچهبیلوارمرکزيکامیاران1554

36142بوانهبیلوارمرکزيکامیاران1555

151520بیاربیلوارمرکزيکامیاران1556

2585پرتالهبیلوارمرکزيکامیاران1557

32116چشمه کبودبیلوارمرکزيکامیاران1558

66246چقابرالهبیلوارمرکزيکامیاران1559

82284حاجی شورهبیلوارمرکزيکامیاران1560

166533خانم آبادبیلوارمرکزيکامیاران1561

1043دارتوتبیلوارمرکزيکامیاران1562

1137دربندعزیزبیلوارمرکزيکامیاران1563

140473زرین جوببیلوارمرکزيکامیاران1564
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2577ساکنهبیلوارمرکزيکامیاران1565

5982,092شیروانهبیلوارمرکزيکامیاران1566

**علی آبادبیلوارمرکزيکامیاران1567

1244کاظم آبادبیلوارمرکزيکامیاران1568

621کانی هنگهبیلوارمرکزيکامیاران1569

1141کره پوانبیلوارمرکزيکامیاران1570

515گرگ آبیبیلوارمرکزيکامیاران1571

**گرم آببیلوارمرکزيکامیاران1572

55184مامنبیلوارمرکزيکامیاران1573

64263مرواریدبیلوارمرکزيکامیاران1574

120404وندرنی سفلیبیلوارمرکزيکامیاران1575

80233وندرنی علیابیلوارمرکزيکامیاران1576

2589هشلیبیلوارمرکزيکامیاران1577

2591یخته خانبیلوارمرکزيکامیاران1578

129404یغواسیبیلوارمرکزيکامیاران1579

**آفریان سفلیژاو رودمرکزيکامیاران1580

**آفریان علیاژاو رودمرکزيکامیاران1581

112378بزوشژاو رودمرکزيکامیاران1582

111349پشآبادژاو رودمرکزيکامیاران1583

215809پلنگانژاو رودمرکزيکامیاران1584

106359تخت زنگیژاو رودمرکزيکامیاران1585

36120تنگی ورژاو رودمرکزيکامیاران1586

223796تیلکوهژاو رودمرکزيکامیاران1587

81240چرسانهژاو رودمرکزيکامیاران1588

167577دژنژاو رودمرکزيکامیاران1589

50168زیویهژاو رودمرکزيکامیاران1590

302925سرریزژاو رودمرکزيکامیاران1591

**سرشیالنهژاو رودمرکزيکامیاران1592

718سیویهژاو رودمرکزيکامیاران1593
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5491,663شاهینیژاو رودمرکزيکامیاران1594

62171عصر آبادژاو رودمرکزيکامیاران1595

91320کاشترژاو رودمرکزيکامیاران1596

51168کاوانه حسینژاو رودمرکزيکامیاران1597

515کاوانه شریفژاو رودمرکزيکامیاران1598

2987کره گلژاو رودمرکزيکامیاران1599

71247کالتیژاو رودمرکزيکامیاران1600

**کوبگارژاو رودمرکزيکامیاران1601

91339کوره دره سفلیژاو رودمرکزيکامیاران1602

54172کوره دره علیاژاو رودمرکزيکامیاران1603

103381گازرخانیژاو رودمرکزيکامیاران1604

40146گشکیژاو رودمرکزيکامیاران1605

57188گلیانژاو رودمرکزيکامیاران1606

3941,335لون ساداتژاو رودمرکزيکامیاران1607

50160لون کهنهژاو رودمرکزيکامیاران1608

2374ماویانژاو رودمرکزيکامیاران1609

33133میرگسارژاو رودمرکزيکامیاران1610

2681میسورابژاو رودمرکزيکامیاران1611

167581یوزیدرژاو رودمرکزيکامیاران1612

3801,303الکشاهومرکزيکامیاران1613

43156الک کهنهشاهومرکزيکامیاران1614

91318آهنگرانشاهومرکزيکامیاران1615

133477بالنشاهومرکزيکامیاران1616

62247پشتهشاهومرکزيکامیاران1617

90313توانکششاهومرکزيکامیاران1618

**حسین آبادشاهومرکزيکامیاران1619

**خان آبادشاهومرکزيکامیاران1620

2386دره ویان سفلیشاهومرکزيکامیاران1621

60250دره ویان علیاشاهومرکزيکامیاران1622
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47159سرابکامشاهومرکزيکامیاران1623

35125سرچمشاهومرکزيکامیاران1624

723طیانهشاهومرکزيکامیاران1625

2274گنبده علیاشاهومرکزيکامیاران1626

3451,149مارابشاهومرکزيکامیاران1627

**نیجه قويشاهومرکزيکامیاران1628

3151,125ورمهنگشاهومرکزيکامیاران1629

41148هیئت آبادشاهومرکزيکامیاران1630

729احمد آبادامیرآبادموچشکامیاران1631

41126اشکفتانامیرآبادموچشکامیاران1632

124393امیر آبادامیرآبادموچشکامیاران1633

2888آسمان درهامیرآبادموچشکامیاران1634

192600پنیرانامیرآبادموچشکامیاران1635

86290خیر آبادامیرآبادموچشکامیاران1636

43148دگنامیرآبادموچشکامیاران1637

95308رمشتامیرآبادموچشکامیاران1638

2187سرپنبه دولامیرآبادموچشکامیاران1639

**صوفی آبادامیرآبادموچشکامیاران1640

57218قلعه گاهامیرآبادموچشکامیاران1641

176565قورقامیرآبادموچشکامیاران1642

32108قوري درامیرآبادموچشکامیاران1643

1432کانی سوارانامیرآبادموچشکامیاران1644

104330کیله گالنامیرآبادموچشکامیاران1645

3287گائیدرامیرآبادموچشکامیاران1646

57193گرگرسفلیامیرآبادموچشکامیاران1647

115378گرگرعلیاامیرآبادموچشکامیاران1648

280887مارنجامیرآبادموچشکامیاران1649

60192محمد آباد کریانامیرآبادموچشکامیاران1650

67225محمودگزگامیرآبادموچشکامیاران1651
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1143نصرت آبادامیرآبادموچشکامیاران1652

45148ورمکانامیرآبادموچشکامیاران1653

1234هوارپانامیرآبادموچشکامیاران1654

56181آساولهسورسورموچشکامیاران1655

50155باخرم علیاسورسورموچشکامیاران1656

**باخرم کهنهسورسورموچشکامیاران1657

619بان سعیدسفلیسورسورموچشکامیاران1658

51157بان سعیدعلیاسورسورموچشکامیاران1659

**پشت تنگسورسورموچشکامیاران1660

921پیرمقدارسورسورموچشکامیاران1661

**چال آبادسورسورموچشکامیاران1662

4481,405خامسانسورسورموچشکامیاران1663

**خشکه دولسورسورموچشکامیاران1664

1332دارامرودسورسورموچشکامیاران1665

**سد گاوشانسورسورموچشکامیاران1666

**سرجمالسورسورموچشکامیاران1667

2182سرخه توتسورسورموچشکامیاران1668

29102سرکاریزسورسورموچشکامیاران1669

33106سنگ سفیدسورسورموچشکامیاران1670

35128شترملسورسورموچشکامیاران1671

2693شیخ رشسورسورموچشکامیاران1672

**صالح آبادسورسورموچشکامیاران1673

2582قلعه کومائینسورسورموچشکامیاران1674

1448کانی گشهسورسورموچشکامیاران1675

**کانی لیلیسورسورموچشکامیاران1676

36120کچلهسورسورموچشکامیاران1677

1743کنگرهسورسورموچشکامیاران1678

80274کومائینسورسورموچشکامیاران1679

77271گاوشانسورسورموچشکامیاران1680
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115387الینسورسورموچشکامیاران1681

725میدانهسورسورموچشکامیاران1682

59189نیدرسورسورموچشکامیاران1683

**وامسانهسورسورموچشکامیاران1684

**وزمانه سفلیسورسورموچشکامیاران1685

1034وزمانه علیاسورسورموچشکامیاران1686

2886هلتوشانسورسورموچشکامیاران1687

37112یوسف آبادسورسورموچشکامیاران1688

**ابراهیم آبادعواالنموچشکامیاران1689

2068تازه آباد دول کروعواالنموچشکامیاران1690

70242دانانعواالنموچشکامیاران1691

55166دول کروعواالنموچشکامیاران1692

2052دیرمولیعواالنموچشکامیاران1693

**سردشت ابراهیم آبادعواالنموچشکامیاران1694

3099سیاناوعواالنموچشکامیاران1695

46143طاینهعواالنموچشکامیاران1696

2672عباس آبادعواالنموچشکامیاران1697

933فقیه سلیمانعواالنموچشکامیاران1698

1130کوئیکعواالنموچشکامیاران1699

1332مجید آبادعواالنموچشکامیاران1700

144502نشورسفلیعواالنموچشکامیاران1701

40132نشورعلیاعواالنموچشکامیاران1702

110333نشوروسطیعواالنموچشکامیاران1703

122395یمینان سفلیعواالنموچشکامیاران1704

36100یمینان علیاعواالنموچشکامیاران1705

930پیرباغگاورودموچشکامیاران1706

2686سربناوگاورودموچشکامیاران1707

254831سرچیگاورودموچشکامیاران1708

929سموریدرگاورودموچشکامیاران1709
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4371,489طايگاورودموچشکامیاران1710

175601فارس آبادگاورودموچشکامیاران1711

140464فرج آبادگاورودموچشکامیاران1712

4281,487کوله سارهگاورودموچشکامیاران1713

164522ماسانگاورودموچشکامیاران1714

113360نجف آبادگاورودموچشکامیاران1715

172560هندیمنگاورودموچشکامیاران1716

112422انجیرانخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1717

**آسن آبادخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1718

**بازارچه مرزي باشماقخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1719

1655باشماقخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1720

36127بایوهخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1721

33121بناوچلهخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1722

127492بیلوخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1723

86298پیرصفاخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1724

105399جشنی آبادخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1725

**چاالبخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1726

618خانم شیخانخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1727

46174خانم کنخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1728

75282خاوخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1729

82337دره ورانخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1730

**دوالبیخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1731

**ده کهنهخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1732

**رسول آبادخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1733

2981,143ساوجیخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1734

4231,439سردوشخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1735

118412سعد آبادخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1736

126527سیف سفلیخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1737

170633سیف علیاخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1738
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**شرگهخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1739

**قالنجهخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1740

134499قلقلهخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1741

84310کانی سفیدخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1742

74253کانی میرانخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1743

**کهریزهخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1744

58227کیکنخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1745

96329گاگلخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1746

**لیوسفلیخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1747

**لیوعلیاخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1748

42166محمدهخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1749

1866مرانهخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1750

76265میر آبادخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1751

57198میرگه دریژخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1752

56210نچیخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1753

2068هانه شیخانخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1754

101347ینگیجهخاوومیرآبادخاوومیرآبادمریوان1755

**اگجهسرشیوسرشیومریوان1756

54220باغانسرشیوسرشیومریوان1757

58239برده رش کوچکسرشیوسرشیومریوان1758

36150بلکرسرشیوسرشیومریوان1759

**تازه دهسرشیوسرشیومریوان1760

42150تراق تپهسرشیوسرشیومریوان1761

41158توت سرخانسرشیوسرشیومریوان1762

1459چالی سورسرشیوسرشیومریوان1763

731دره پنبه دانسرشیوسرشیومریوان1764

**دره سفیدسرشیوسرشیومریوان1765

49214دوپلورهسرشیوسرشیومریوان1766

**دویسهسرشیوسرشیومریوان1767
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47164زویرانسرشیوسرشیومریوان1768

**سد گارانسرشیوسرشیومریوان1769

35124شهسوارسرشیوسرشیومریوان1770

56206عیسولیسرشیوسرشیومریوان1771

55187قامیشلهسرشیوسرشیومریوان1772

31105قمچیانسرشیوسرشیومریوان1773

30111کانی تمرخانسرشیوسرشیومریوان1774

617کولیتسرشیوسرشیومریوان1775

2792کولیت حسین آبادسرشیوسرشیومریوان1776

76244گلهسرشیوسرشیومریوان1777

83303گماره لنگسرشیوسرشیومریوان1778

96336گوگجهسرشیوسرشیومریوان1779

34117گویلهسرشیوسرشیومریوان1780

49171گیلی کرانسرشیوسرشیومریوان1781

63244ماسیدرسفلیسرشیوسرشیومریوان1782

34142وشکالنسرشیوسرشیومریوان1783

**ولینانسرشیوسرشیومریوان1784

2492ویلهسرشیوسرشیومریوان1785

28115آلی همدانگلچیدرسرشیومریوان1786

1026باباگلچیدرسرشیومریوان1787

1875بیدرشانگلچیدرسرشیومریوان1788

2589پلورهگلچیدرسرشیومریوان1789

1130پلیاندرگلچیدرسرشیومریوان1790

25102تازه آباد صوفی بلهگلچیدرسرشیومریوان1791

**تنگباغگلچیدرسرشیومریوان1792

**جانورهگلچیدرسرشیومریوان1793

237909جانوره خوارگگلچیدرسرشیومریوان1794

2076جلیلهگلچیدرسرشیومریوان1795

45185چاولکان وزیرگلچیدرسرشیومریوان1796

صفحه 62



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1760حسن قرهگلچیدرسرشیومریوان1797

**دره وزانگلچیدرسرشیومریوان1798

32104دره هردگلچیدرسرشیومریوان1799

53157ده بنیادگلچیدرسرشیومریوان1800

29101سعدوسلیمانگلچیدرسرشیومریوان1801

2795سیورگلچیدرسرشیومریوان1802

38161شانشینگلچیدرسرشیومریوان1803

42130شیخ شربتیگلچیدرسرشیومریوان1804

39148شیخ عطارگلچیدرسرشیومریوان1805

39153صوفی بلهگلچیدرسرشیومریوان1806

28100طینالگلچیدرسرشیومریوان1807

**عبدالصمديگلچیدرسرشیومریوان1808

2488قادر آبادگلچیدرسرشیومریوان1809

2083قطوندگلچیدرسرشیومریوان1810

35128کاکوذکریاگلچیدرسرشیومریوان1811

48181گلچیدرگلچیدرسرشیومریوان1812

2480گوریچهگلچیدرسرشیومریوان1813

2488میدولگلچیدرسرشیومریوان1814

**ناوکالنگلچیدرسرشیومریوان1815

31128ولگلچیدرسرشیومریوان1816

**هواره گرمهگلچیدرسرشیومریوان1817

1150احمد آبادزریوارمرکزيمریوان1818

180657اسکل سفلیزریوارمرکزيمریوان1819

**اسکل علیازریوارمرکزيمریوان1820

**پیران شاهزریوارمرکزيمریوان1821

**پیران کهنهزریوارمرکزيمریوان1822

277928دره تفیزریوارمرکزيمریوان1823

**دره مرزریوارمرکزيمریوان1824

**سد زریوارزریوارمرکزيمریوان1825
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201818سیاناوزریوارمرکزيمریوان1826

66230کال سفلیزریوارمرکزيمریوان1827

74267کال علیازریوارمرکزيمریوان1828

**کانی چنارزریوارمرکزيمریوان1829

190640کانی سانانزریوارمرکزيمریوان1830

**کانی کبودزریوارمرکزيمریوان1831

67234کلکه جانزریوارمرکزيمریوان1832

200740کوالنزریوارمرکزيمریوان1833

7622,691نیزریوارمرکزيمریوان1834

4631,655وله ژیرزریوارمرکزيمریوان1835

222882ویسهزریوارمرکزيمریوان1836

146479بالکسرکلمرکزيمریوان1837

113421برقلعهسرکلمرکزيمریوان1838

135516بیلهسرکلمرکزيمریوان1839

60200پیلهسرکلمرکزيمریوان1840

6832,539تازه آبادسرکلمرکزيمریوان1841

58207توتوندرهسرکلمرکزيمریوان1842

2987چاوكسرکلمرکزيمریوان1843

178585چورسرکلمرکزيمریوان1844

153576حسن اولهسرکلمرکزيمریوان1845

33111خیر آبادسرکلمرکزيمریوان1846

118441درزیانسرکلمرکزيمریوان1847

117413درگاه شیخانسرکلمرکزيمریوان1848

212844دريسرکلمرکزيمریوان1849

**دریلهسرکلمرکزيمریوان1850

151531رشه دهسرکلمرکزيمریوان1851

81291ریخالنسرکلمرکزيمریوان1852

**ژیژوانسرکلمرکزيمریوان1853

1146سرکلسرکلمرکزيمریوان1854
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76270سرنژمارسرکلمرکزيمریوان1855

2699سلسی سفلیسرکلمرکزيمریوان1856

82297سلسی علیاسرکلمرکزيمریوان1857

116408شارانیسرکلمرکزيمریوان1858

43149شیخه کورهسرکلمرکزيمریوان1859

115446عصر آباد تازهسرکلمرکزيمریوان1860

**عصر آباد کهنهسرکلمرکزيمریوان1861

1660کانی کوزلهسرکلمرکزيمریوان1862

48162کله یونجهسرکلمرکزيمریوان1863

139532گویزه کورهسرکلمرکزيمریوان1864

2411,052لنج آبادسرکلمرکزيمریوان1865

100346مرگسرکلمرکزيمریوان1866

3181,069نژمارسرکلمرکزيمریوان1867

45147نشکاشسرکلمرکزيمریوان1868

128466ننهسرکلمرکزيمریوان1869

40147وسنهسرکلمرکزيمریوان1870

50181برده سفیدکوماسیمرکزيمریوان1871

41126بلچه سورکوماسیمرکزيمریوان1872

39138بیددرهکوماسیمرکزيمریوان1873

37147پیرخضرانکوماسیمرکزيمریوان1874

**تازه آباد شترملکوماسیمرکزيمریوان1875

2893چوئینکوماسیمرکزيمریوان1876

61205سورکولکوماسیمرکزيمریوان1877

83284شاهیدرکوماسیمرکزيمریوان1878

60235کوره درهکوماسیمرکزيمریوان1879

39137گالنکوماسیمرکزيمریوان1880

153479گلیهکوماسیمرکزيمریوان1881

38142الویسانکوماسیمرکزيمریوان1882

829مامولهکوماسیمرکزيمریوان1883
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29119مولینانکوماسیمرکزيمریوان1884

50147نیزلکوماسیمرکزيمریوان1885

729وروکوماسیمرکزيمریوان1886

2797ونینه سفلیکوماسیمرکزيمریوان1887

44165ونینه علیاکوماسیمرکزيمریوان1888

48174هلیز آبادکوماسیمرکزيمریوان1889

1145هنگ ژالهکوماسیمرکزيمریوان1890
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صفحه 66


