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**دره بیدنورعلیپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز233

**دره داییپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز234

1660دره  ماهی باالپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز235

522دره  ماهی پایینپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز236

**دوركپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز237

1970ده برزوپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز238

728ده سیدپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز239

623دهگاهپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز240

515سرکولپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز241

825سکانهپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز242

**سیبکپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز243

517شیر عالیپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز244

34128عباس برفیپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز245

**قلعه پاچهپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز246

2062قلیانپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز247

1547کاگلستان برافتابپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز248

1098کاگلستان نسارپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز249

2180کیزان درهپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز250

1331گشانپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز251

**گله بردرپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز252

933گیالنپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز253

1981مسگريپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز254

**ملک الوسپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز255

**ناصرآبادکرکبودپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز256

**نخودکاردرمنیپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز257

617هندیلهپیشکوه ذلقیبشارتالیگودرز258

1041ایرمانذلقی شرقیبشارتالیگودرز259
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**بردشمشیرذلقی شرقیبشارتالیگودرز260

850بزنویدذلقی شرقیبشارتالیگودرز261

1036بیشهذلقی شرقیبشارتالیگودرز262

56237پاخیمه گاهذلقی شرقیبشارتالیگودرز263

**پنبه کارذلقی شرقیبشارتالیگودرز264

515پندکیذلقی شرقیبشارتالیگودرز265

523تبرهذلقی شرقیبشارتالیگودرز266

**تلون گردذلقی شرقیبشارتالیگودرز267

834تنگ کوره پایینذلقی شرقیبشارتالیگودرز268

1665تنگ کوره باالذلقی شرقیبشارتالیگودرز269

623توت رودابذلقی شرقیبشارتالیگودرز270

620توت رهگانیذلقی شرقیبشارتالیگودرز271

95378تیتکانذلقی شرقیبشارتالیگودرز272

2096تیندرذلقی شرقیبشارتالیگودرز273

1575جیرگاهذلقی شرقیبشارتالیگودرز274

846چارکیذلقی شرقیبشارتالیگودرز275

428چالگزذلقی شرقیبشارتالیگودرز276

94424چاله پرهذلقی شرقیبشارتالیگودرز277

**دِهنوذلقی شرقیبشارتالیگودرز278

726دراشگفتذلقی شرقیبشارتالیگودرز279

721دره تاریکذلقی شرقیبشارتالیگودرز280

**دره لیرذلقی شرقیبشارتالیگودرز281

70335دستگردذلقی شرقیبشارتالیگودرز282

513دورك باالذلقی شرقیبشارتالیگودرز283

**دورك قلندرانذلقی شرقیبشارتالیگودرز284

**ده شاهیذلقی شرقیبشارتالیگودرز285

**دیزآبادذلقی شرقیبشارتالیگودرز286

415سارآباد برآفتابذلقی شرقیبشارتالیگودرز287

**سارآبادنسارذلقی شرقیبشارتالیگودرز288
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**سرچاتذلقی شرقیبشارتالیگودرز289

1792سرقلعه باالذلقی شرقیبشارتالیگودرز290

25111سرقلعه  پایینذلقی شرقیبشارتالیگودرز291

522شاروندذلقی شرقیبشارتالیگودرز292

32137کیش گله بیدذلقی شرقیبشارتالیگودرز293

**کیش بزنویدذلقی شرقیبشارتالیگودرز294

**گردابذلقی شرقیبشارتالیگودرز295

**گله موهذلقی شرقیبشارتالیگودرز296

417گندابذلقی شرقیبشارتالیگودرز297

421مبارك آبادذلقی شرقیبشارتالیگودرز298

1353محسنیذلقی شرقیبشارتالیگودرز299

425محمد آبادذلقی شرقیبشارتالیگودرز300

2067مرهذلقی شرقیبشارتالیگودرز301

522مزرعه امیر آبادذلقی شرقیبشارتالیگودرز302

**ملیاذلقی شرقیبشارتالیگودرز303

**موچرالذلقی شرقیبشارتالیگودرز304

1452واركذلقی شرقیبشارتالیگودرز305

2085هستکذلقی شرقیبشارتالیگودرز306

**هفتخوانیذلقی شرقیبشارتالیگودرز307

1991اب کاسهذلقی غربیبشارتالیگودرز308

**اب کالهذلقی غربیبشارتالیگودرز309

1354اب گزگذلقی غربیبشارتالیگودرز310

**احمدحسنذلقی غربیبشارتالیگودرز311

27101الون عباسیذلقی غربیبشارتالیگودرز312

28141امامزاده محمدحسنذلقی غربیبشارتالیگودرز313

22108ایلردذلقی غربیبشارتالیگودرز314

73319پرچلذلقی غربیبشارتالیگودرز315

**پروازهذلقی غربیبشارتالیگودرز316

65284پز باالذلقی غربیبشارتالیگودرز317
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43160پزپایینذلقی غربیبشارتالیگودرز318

44221پزوسطیذلقی غربیبشارتالیگودرز319

**پس دزذلقی غربیبشارتالیگودرز320

**پشت بیشهذلقی غربیبشارتالیگودرز321

421پل چیذلقی غربیبشارتالیگودرز322

1035تله رزهذلقی غربیبشارتالیگودرز323

**تنگ تافذلقی غربیبشارتالیگودرز324

**جلکانذلقی غربیبشارتالیگودرز325

**جنگل بلندذلقی غربیبشارتالیگودرز326

1885چال شیرذلقی غربیبشارتالیگودرز327

1262چال طالذلقی غربیبشارتالیگودرز328

1867چالنذلقی غربیبشارتالیگودرز329

939چیتیذلقی غربیبشارتالیگودرز330

**خورخفتذلقی غربیبشارتالیگودرز331

**داودكذلقی غربیبشارتالیگودرز332

32171دره چینذلقی غربیبشارتالیگودرز333

418دم دمذلقی غربیبشارتالیگودرز334

945ده مورتذلقی غربیبشارتالیگودرز335

731رادزذلقی غربیبشارتالیگودرز336

**رزگهذلقی غربیبشارتالیگودرز337

831رضاییذلقی غربیبشارتالیگودرز338

**سراستانهذلقی غربیبشارتالیگودرز339

**سرچات داودكذلقی غربیبشارتالیگودرز340

2078سوزرذلقی غربیبشارتالیگودرز341

523سويذلقی غربیبشارتالیگودرز342

935سه پالنذلقی غربیبشارتالیگودرز343

837سیدحسنذلقی غربیبشارتالیگودرز344

739عباسیذلقی غربیبشارتالیگودرز345

**فیل بوستانذلقی غربیبشارتالیگودرز346
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947فیالذلقی غربیبشارتالیگودرز347

518کرتذلقی غربیبشارتالیگودرز348

419کل گاهذلقی غربیبشارتالیگودرز349

**کولیرمهذلقی غربیبشارتالیگودرز350

**گزستانذلقی غربیبشارتالیگودرز351

**گله کورذلقی غربیبشارتالیگودرز352

**گله گهذلقی غربیبشارتالیگودرز353

**گلی کرتذلقی غربیبشارتالیگودرز354

**گوشهذلقی غربیبشارتالیگودرز355

**لیرپیريذلقی غربیبشارتالیگودرز356

48205لیروكذلقی غربیبشارتالیگودرز357

426مودلذلقی غربیبشارتالیگودرز358

**میان روبهذلقی غربیبشارتالیگودرز359

420نی بدرذلقی غربیبشارتالیگودرز360

632اب گرمگززشرقیززوماهروالیگودرز361

1866ابسردهززشرقیززوماهروالیگودرز362

**احمدآبادززشرقیززوماهروالیگودرز363

**اذروندززشرقیززوماهروالیگودرز364

**آب رحمتززشرقیززوماهروالیگودرز365

**بن تنگززشرقیززوماهروالیگودرز366

1034بنگززشرقیززوماهروالیگودرز367

621بهارکارززشرقیززوماهروالیگودرز368

**پرپیشززشرقیززوماهروالیگودرز369

149580پیرامامززشرقیززوماهروالیگودرز370

735تاوبرززشرقیززوماهروالیگودرز371

529تیرنانززشرقیززوماهروالیگودرز372

527جلهززشرقیززوماهروالیگودرز373

41160چال اشکوهززشرقیززوماهروالیگودرز374

2187چال گردززشرقیززوماهروالیگودرز375
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41144چالگردکشت ورزهززشرقیززوماهروالیگودرز376

1668چکان حسین آبادززشرقیززوماهروالیگودرز377

415خیرآبادززشرقیززوماهروالیگودرز378

**دره تاریکززشرقیززوماهروالیگودرز379

2693دره چهززشرقیززوماهروالیگودرز380

42117دستگردززشرقیززوماهروالیگودرز381

425دشت خانیززشرقیززوماهروالیگودرز382

424ده پره کشت ورزه جعفرقلیززشرقیززوماهروالیگودرز383

622ده سیدکشت ورزهززشرقیززوماهروالیگودرز384

**ده صیدال کشت ورزهززشرقیززوماهروالیگودرز385

**ده محمدحسینززشرقیززوماهروالیگودرز386

1981دهقاديززشرقیززوماهروالیگودرز387

953دیگهززشرقیززوماهروالیگودرز388

417رشکانززشرقیززوماهروالیگودرز389

2899رشیدآبادززشرقیززوماهروالیگودرز390

**رضودرززشرقیززوماهروالیگودرز391

950زیباززشرقیززوماهروالیگودرز392

835سربیشهززشرقیززوماهروالیگودرز393

**سرقلعهززشرقیززوماهروالیگودرز394

**سرکولززشرقیززوماهروالیگودرز395

524سرمیدانززشرقیززوماهروالیگودرز396

2473سري کوهززشرقیززوماهروالیگودرز397

412سري کوه امید علیززشرقیززوماهروالیگودرز398

1992سه سوكززشرقیززوماهروالیگودرز399

411سیرزارززشرقیززوماهروالیگودرز400

723سیالوززشرقیززوماهروالیگودرز401

48173شاه مکان باالززشرقیززوماهروالیگودرز402

68190شاه مکان پایینززشرقیززوماهروالیگودرز403

27107شاهرودززشرقیززوماهروالیگودرز404
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1352شیخان پایینززشرقیززوماهروالیگودرز405

58253شیخان داودخانیززشرقیززوماهروالیگودرز406

35125علی آباد کشت ورزهززشرقیززوماهروالیگودرز407

62296فیروزآبادززشرقیززوماهروالیگودرز408

34147قادیانززشرقیززوماهروالیگودرز409

421کاداودززشرقیززوماهروالیگودرز410

1434کانکرهززشرقیززوماهروالیگودرز411

50250کدیورززشرقیززوماهروالیگودرز412

65161کیگورانززشرقیززوماهروالیگودرز413

**گاوسرززشرقیززوماهروالیگودرز414

1359گل سفیدززشرقیززوماهروالیگودرز415

712گالل زراعززشرقیززوماهروالیگودرز416

54233گله یارززشرقیززوماهروالیگودرز417

46204گلی چاسززشرقیززوماهروالیگودرز418

414گوشه چال بزرگززشرقیززوماهروالیگودرز419

**گوکانززشرقیززوماهروالیگودرز420

**لیرحسین چلیززشرقیززوماهروالیگودرز421

**مادیان مردهززشرقیززوماهروالیگودرز422

**موارهززشرقیززوماهروالیگودرز423

2698موسززشرقیززوماهروالیگودرز424

**می کوش کانززشرقیززوماهروالیگودرز425

31105نجف آبادززشرقیززوماهروالیگودرز426

1975نصرآبادززشرقیززوماهروالیگودرز427

**نمک چالززشرقیززوماهروالیگودرز428

930ورگززشرقیززوماهروالیگودرز429

**وزمستان نمک کشت ورزهززشرقیززوماهروالیگودرز430

**احمدآبادزیرراهززغربیززوماهروالیگودرز431

1569اردسیززغربیززوماهروالیگودرز432

1146اسالم آبادمحمدحسینززغربیززوماهروالیگودرز433
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**آب اناريززغربیززوماهروالیگودرز434

**بردفاتحززغربیززوماهروالیگودرز435

**برزهززغربیززوماهروالیگودرز436

1446بنه واریعقوبززغربیززوماهروالیگودرز437

1959تزرهززغربیززوماهروالیگودرز438

1149توناززغربیززوماهروالیگودرز439

**چل غروززغربیززوماهروالیگودرز440

2790حیهززغربیززوماهروالیگودرز441

**درازيززغربیززوماهروالیگودرز442

2598درچه/دره چهززغربیززوماهروالیگودرز443

58176دره دنگززغربیززوماهروالیگودرز444

**ده اسفندیارززغربیززوماهروالیگودرز445

**ده یارعلیززغربیززوماهروالیگودرز446

54224سرتنگ برزهززغربیززوماهروالیگودرز447

**سرتنگ لشکریهززغربیززوماهروالیگودرز448

1468سرقلعهززغربیززوماهروالیگودرز449

420قلندرززغربیززوماهروالیگودرز450

50216کمرگپززغربیززوماهروالیگودرز451

419گلدشت جمالیانززغربیززوماهروالیگودرز452

**النه شاهیززغربیززوماهروالیگودرز453

**میسونززغربیززوماهروالیگودرز454

1543نریمانززغربیززوماهروالیگودرز455

**نسارابراهیمززغربیززوماهروالیگودرز456

**وزمستانززغربیززوماهروالیگودرز457

**آب گرمک باالماهروززوماهروالیگودرز458

**آب گرمک پایینماهروززوماهروالیگودرز459

**باجولیماهروززوماهروالیگودرز460

418بربرمرگسرماهروززوماهروالیگودرز461

1364پاسفیدانهماهروززوماهروالیگودرز462

صفحه 16



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

525پاي تافماهروززوماهروالیگودرز463

**پاي سردماهروززوماهروالیگودرز464

1982پنبه کار دره باغ /حسین آبادماهروززوماهروالیگودرز465

627پنیکستانماهروززوماهروالیگودرز466

530پوچککماهروززوماهروالیگودرز467

533تل چولهماهروززوماهروالیگودرز468

424تنگ چنارماهروززوماهروالیگودرز469

620جاگیرآبادماهروززوماهروالیگودرز470

**جوکارماهروززوماهروالیگودرز471

**چال اسماعیل کول چنگرماهروززوماهروالیگودرز472

**چال آسیاب کول چنگرماهروززوماهروالیگودرز473

**چال نامدارکول چنگرماهروززوماهروالیگودرز474

**چل گاپونماهروززوماهروالیگودرز475

2493حاجی آبادماهروززوماهروالیگودرز476

523دپهماهروززوماهروالیگودرز477

**درپیرعباسماهروززوماهروالیگودرز478

527درجماهروززوماهروالیگودرز479

**درکولماهروززوماهروالیگودرز480

**دره لیرتالبماهروززوماهروالیگودرز481

**دمرکول چنگرماهروززوماهروالیگودرز482

830دوركماهروززوماهروالیگودرز483

932ردوهماهروززوماهروالیگودرز484

**ریزي کول چنگرماهروززوماهروالیگودرز485

627زیرراه امیرقلیماهروززوماهروالیگودرز486

510سرتنگ ماهیماهروززوماهروالیگودرز487

**سردماهروززوماهروالیگودرز488

28127سرقلعهماهروززوماهروالیگودرز489

**سرکونه تالبماهروززوماهروالیگودرز490

**سنگرماهروماهروززوماهروالیگودرز491

صفحه 17
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**سه ران باالماهروززوماهروالیگودرز492

32134سه ران پایینماهروززوماهروالیگودرز493

**شیخ ویرماهروززوماهروالیگودرز494

942شیونماهروززوماهروالیگودرز495

1955صفرآبادماهروززوماهروالیگودرز496

**علی آبادماهروززوماهروالیگودرز497

1788فرنگهماهروززوماهروالیگودرز498

634کادوهماهروززوماهروالیگودرز499

**کاول رهماهروززوماهروالیگودرز500

**کرك زارکول چنگرماهروززوماهروالیگودرز501

**کیگه باالماهروززوماهروالیگودرز502

524گرم تالبماهروززوماهروالیگودرز503

2693ماهیماهروززوماهروالیگودرز504

87379مرگسرماهروززوماهروالیگودرز505

**مزرعه دیگهماهروززوماهروالیگودرز506

**مورتماهروززوماهروالیگودرز507

1145مولیشماهروززوماهروالیگودرز508

422نیگهماهروززوماهروالیگودرز509

**وره زردکول چنگرماهروززوماهروالیگودرز510

60171اردودرپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز511

57237باوکیپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز512

115559برن آبادپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز513

**تاسهلپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز514

3197چقاطرمپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز515

24100حاجی آبادپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز516

109409ده سفیدکانسرخپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز517

222835ده نصیرپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز518

49147دهنوعبدالوندپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز519

159629سنجپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز520
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204814سورپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز521

1866شریف آبادپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز522

132456شهرك برن آبادپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز523

79289شهرك شرکت زراعی الیگودرزپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز524

**شهرك صنعتی الیگودرزپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز525

40129عالی محمودپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز526

419فیض اله آبادپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز527

40145قلعه برديپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز528

179726کان سرخپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز529

130464کشککپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز530

**کلک عزیز آبادپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز531

**کندرچهپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز532

827مال آشورپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز533

**معادن سنگ گنجهپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز534

59196ملک آیادپاچه لک شرقیمرکزيالیگودرز535

938حاجی آباددرویشخمهمرکزيالیگودرز536

33106خاك آبادخمهمرکزيالیگودرز537

206646خمه باالخمهمرکزيالیگودرز538

227731خمه پایینخمهمرکزيالیگودرز539

65215خورههخمهمرکزيالیگودرز540

37123دره حیدرخمهمرکزيالیگودرز541

2077ده سفیددرویشخمهمرکزيالیگودرز542

**سفیدقباخمهمرکزيالیگودرز543

3393عباس آبادخمهمرکزيالیگودرز544

110381کزنارخمهمرکزيالیگودرز545

80247کندرخمهمرکزيالیگودرز546

76223کوره چیخمهمرکزيالیگودرز547

58251گل زردخمهمرکزيالیگودرز548

52194محمودآبادشهابخمهمرکزيالیگودرز549
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**مزرعه آبادخمهمرکزيالیگودرز550

26101مزرعه غالمحسینخمهمرکزيالیگودرز551

**مزرعه گنجیخمهمرکزيالیگودرز552

72237موشلهخمهمرکزيالیگودرز553

3493میروندهخمهمرکزيالیگودرز554

73212بیاتاناشتریناناشترینانبروجرد555

52119بیدکلمهاشتریناناشترینانبروجرد556

**پایگاه امدادي هالل احمراشتریناناشترینانبروجرد557

3679دره گرماشتریناناشترینانبروجرد558

274891ده ترکاناشتریناناشترینانبروجرد559

61176ده نو شاه قلیاشتریناناشترینانبروجرد560

78250ده یوسفعلیاشتریناناشترینانبروجرد561

**راهدارخانه اشتریناناشتریناناشترینانبروجرد562

4011,200شهرك شهید محمد بروجردي (دره گرگ)اشتریناناشترینانبروجرد563

**قرنطینه دامی و پست دامپزشکیاشتریناناشترینانبروجرد564

1856قلعه کاظماشتریناناشترینانبروجرد565

64183کمره باالاشتریناناشترینانبروجرد566

**کمره پاییناشتریناناشترینانبروجرد567

110364کوشکی باالاشتریناناشترینانبروجرد568

70226کوشکی پاییناشتریناناشترینانبروجرد569

65153گل زرداشتریناناشترینانبروجرد570

**گنداباشتریناناشترینانبروجرد571

82243گندل گیالناشتریناناشترینانبروجرد572

2883لیقناباشتریناناشترینانبروجرد573

**ماشین سازي زاگرس خودرواشتریناناشترینانبروجرد574

930اصغرآبادبردسرهاشترینانبروجرد575

66192انگشتهبردسرهاشترینانبروجرد576

243790برده سرهبردسرهاشترینانبروجرد577

7352,282جعفرآبادبردسرهاشترینانبروجرد578
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251916جوجه حیدربردسرهاشترینانبروجرد579

**چقابلبردسرهاشترینانبروجرد580

4361,479دهریزبردسرهاشترینانبروجرد581

111351رضاآبادبردسرهاشترینانبروجرد582

138536شب ماهبردسرهاشترینانبروجرد583

725علی آبادبردسرهاشترینانبروجرد584

**فتح آبادبردسرهاشترینانبروجرد585

**کارخانه آسفالتبردسرهاشترینانبروجرد586

**کمره گودرزيبردسرهاشترینانبروجرد587

47151مگسان باالبردسرهاشترینانبروجرد588

624مگسان پایینبردسرهاشترینانبروجرد589

2577نبی آبادبردسرهاشترینانبروجرد590

44140امیرآبادگودرزياشترینانبروجرد591

2981,021برکت آبادگودرزياشترینانبروجرد592

3171,017بندیزهگودرزياشترینانبروجرد593

**تکدرختگودرزياشترینانبروجرد594

5871,915توده زنگودرزياشترینانبروجرد595

3201,052چهاربرهگودرزياشترینانبروجرد596

156497خشتیانکگودرزياشترینانبروجرد597

5451,677قایدطاهرگودرزياشترینانبروجرد598

5401,648کرکیخانگودرزياشترینانبروجرد599

3891,256کفشگرانگودرزياشترینانبروجرد600

230667گلچهرانگودرزياشترینانبروجرد601

**مجیدآبادگودرزياشترینانبروجرد602

223620ملمیجانگودرزياشترینانبروجرد603

1,5734,862وناییگودرزياشترینانبروجرد604

2777اقاییدره صیديمرکزيبروجرد605

1952بلوط بیگدره صیديمرکزيبروجرد606

76247تپه موالدره صیديمرکزيبروجرد607
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1341جنبالقدره صیديمرکزيبروجرد608

1841چپدردره صیديمرکزيبروجرد609

412حاجی آباددره صیديمرکزيبروجرد610

3288درودگراندره صیديمرکزيبروجرد611

121361دره صیديدره صیديمرکزيبروجرد612

38114دره مراددره صیديمرکزيبروجرد613

2875دره نقديدره صیديمرکزيبروجرد614

**دره ویرهدره صیديمرکزيبروجرد615

107275دودانگهدره صیديمرکزيبروجرد616

1753ده توشمالدره صیديمرکزيبروجرد617

202607ده گاهدره صیديمرکزيبروجرد618

1544زواري جاندره صیديمرکزيبروجرد619

1435سرچغادره صیديمرکزيبروجرد620

**سردره سرنجهدره صیديمرکزيبروجرد621

64183سرنجهدره صیديمرکزيبروجرد622

78215سنگ سفیددره صیديمرکزيبروجرد623

2278فخر آباد باالدره صیديمرکزيبروجرد624

**فخرآباد پاییندره صیديمرکزيبروجرد625

85234قپانوريدره صیديمرکزيبروجرد626

**قلعه جالیردره صیديمرکزيبروجرد627

38115قلعه محمدضیادره صیديمرکزيبروجرد628

1441کالندره صیديمرکزيبروجرد629

2992کلهدره صیديمرکزيبروجرد630

**کوشکدره صیديمرکزيبروجرد631

**کهریزدره صیديمرکزيبروجرد632

**لتستاندره صیديمرکزيبروجرد633

34101مرودره صیديمرکزيبروجرد634

3494ملک آباددره صیديمرکزيبروجرد635

**ابر اهیم آبادشیروانمرکزيبروجرد636
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248799اسدخانیشیروانمرکزيبروجرد637

834اسالم آبادشیروانمرکزيبروجرد638

175566الک آبادشیروانمرکزيبروجرد639

2279آبدرشیروانمرکزيبروجرد640

728بردبلشیروانمرکزيبروجرد641

280905بزازناشیروانمرکزيبروجرد642

221799بسري/ بصريشیروانمرکزيبروجرد643

95315پاپولکشیروانمرکزيبروجرد644

3311,195پادگان مرکز مهندسی بروجردشیروانمرکزيبروجرد645

516پیرشریفشیروانمرکزيبروجرد646

28109تاري آبادشیروانمرکزيبروجرد647

5651,914تنجورشیروانمرکزيبروجرد648

39122تنگ محمدحاجیشیروانمرکزيبروجرد649

731چشمه کبودشیروانمرکزيبروجرد650

172605چگنی کششیروانمرکزيبروجرد651

1968خان امیرشیروانمرکزيبروجرد652

6782,148خایانشیروانمرکزيبروجرد653

823خوآبادشیروانمرکزيبروجرد654

79271دارتوتشیروانمرکزيبروجرد655

**دانشگاه  آیت اله بروجرديشیروانمرکزيبروجرد656

228711درب استانه خالدبن علیشیروانمرکزيبروجرد657

**دربندشیروانمرکزيبروجرد658

1555دره بیداد باالشیروانمرکزيبروجرد659

**دره بیداد پایینشیروانمرکزيبروجرد660

49دره حسینشیروانمرکزيبروجرد661

30108دره کبودشیروانمرکزيبروجرد662

182585دلی آبادشیروانمرکزيبروجرد663

40118ده سرخهشیروانمرکزيبروجرد664

935ده سفیدشیروانمرکزيبروجرد665
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124410دینارآبادشیروانمرکزيبروجرد666

93304رحیم آبادشیروانمرکزيبروجرد667

151507زارمشیروانمرکزيبروجرد668

209698سراب زارمشیروانمرکزيبروجرد669

**سرتپهشیروانمرکزيبروجرد670

**سرتپه باالشیروانمرکزيبروجرد671

2585سرتپه پایینشیروانمرکزيبروجرد672

1039سین آبادشیروانمرکزيبروجرد673

2170شهرك امام زمان (ع)شیروانمرکزيبروجرد674

3261,051شهرك شیروانشیروانمرکزيبروجرد675

521شهرك صنعتی بروجردشیروانمرکزيبروجرد676

190675طبریجانشیروانمرکزيبروجرد677

132453عباس آبادشیروانمرکزيبروجرد678

2055عودموالشیروانمرکزيبروجرد679

79237قرقشیروانمرکزيبروجرد680

149554قره سوشیروانمرکزيبروجرد681

2997قلعه شکارشیروانمرکزيبروجرد682

91326قلعه نوشوکتیشیروانمرکزيبروجرد683

121422کاروانهشیروانمرکزيبروجرد684

100344کپرجودکیشیروانمرکزيبروجرد685

828کرکرشیروانمرکزيبروجرد686

2376کناروندشیروانمرکزيبروجرد687

2272کهریزشیروانمرکزيبروجرد688

240845کیدان/چغاکريشیروانمرکزيبروجرد689

**گاومیرباالشیروانمرکزيبروجرد690

**گاومیرپایینشیروانمرکزيبروجرد691

2961,004گنجینهشیروانمرکزيبروجرد692

312992گوشه محسن ابن علیشیروانمرکزيبروجرد693

41144مرکز آموزش کشاورزيشیروانمرکزيبروجرد694
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929مزرعه سبزآبادشیروانمرکزيبروجرد695

2983نلخاص باالشیروانمرکزيبروجرد696

**نلخاص پایینشیروانمرکزيبروجرد697

1356وجیه آبادشیروانمرکزيبروجرد698

91301ولیانشیروانمرکزيبروجرد699

**اقبالغواالنجردمرکزيبروجرد700

71168بردبلواالنجردمرکزيبروجرد701

517بیچون باالواالنجردمرکزيبروجرد702

231766بیچون پایینواالنجردمرکزيبروجرد703

**چشمهواالنجردمرکزيبروجرد704

3101,022دِهنو مقدسیواالنجردمرکزيبروجرد705

3182دره زاغه باالواالنجردمرکزيبروجرد706

**دره زاغه پایینواالنجردمرکزيبروجرد707

**دره ویلهواالنجردمرکزيبروجرد708

80264ده شیخانواالنجردمرکزيبروجرد709

288835ده کردواالنجردمرکزيبروجرد710

2060زینعلیواالنجردمرکزيبروجرد711

**زیوهواالنجردمرکزيبروجرد712

**سرمستیواالنجردمرکزيبروجرد713

157485قشالقواالنجردمرکزيبروجرد714

2676قلعه ثمورخانواالنجردمرکزيبروجرد715

83267قلعه میرزاعلیواالنجردمرکزيبروجرد716

3993کبوترالنواالنجردمرکزيبروجرد717

616کریم آبادواالنجردمرکزيبروجرد718

**کشت باغواالنجردمرکزيبروجرد719

80231گیجالی باالواالنجردمرکزيبروجرد720

136409گیجالی پایینواالنجردمرکزيبروجرد721

4691,526واالنجردواالنجردمرکزيبروجرد722

63151هزارجریبواالنجردمرکزيبروجرد723
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1730هیرابواالنجردمرکزيبروجرد724

34114ابسرده االییهمت آبادمرکزيبروجرد725

2485آییلههمت آبادمرکزيبروجرد726

140464بادههمت آبادمرکزيبروجرد727

618بازگیرهمت آبادمرکزيبروجرد728

716بزهلهمت آبادمرکزيبروجرد729

98345بوریابافهمت آبادمرکزيبروجرد730

1441پلکان باالهمت آبادمرکزيبروجرد731

114392پلکان پایینهمت آبادمرکزيبروجرد732

47153تنگ لرههمت آبادمرکزيبروجرد733

1,3374,581جهان آبادهمت آبادمرکزيبروجرد734

1763چم صیدي باالهمت آبادمرکزيبروجرد735

514چم صیدي پایینهمت آبادمرکزيبروجرد736

1548چم صیدي وسطیهمت آبادمرکزيبروجرد737

205684چنارستانهمت آبادمرکزيبروجرد738

215752حاجی آبادهمت آبادمرکزيبروجرد739

**داربلیههمت آبادمرکزيبروجرد740

**دانشگاه آزاد اسالمی بروجردهمت آبادمرکزيبروجرد741

**دره احمدهمت آبادمرکزيبروجرد742

1454دره چپیهمت آبادمرکزيبروجرد743

1145دوران درههمت آبادمرکزيبروجرد744

**ده سرخههمت آبادمرکزيبروجرد745

2290راه بند باالهمت آبادمرکزيبروجرد746

1757راه بند پایینهمت آبادمرکزيبروجرد747

60215رضا آباد قلعه تازههمت آبادمرکزيبروجرد748

4411,516زرشگههمت آبادمرکزيبروجرد749

417سرابپنبههمت آبادمرکزيبروجرد750

**سواران دره باالهمت آبادمرکزيبروجرد751

618سواران دره پایینهمت آبادمرکزيبروجرد752
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2990شاه ویران باالهمت آبادمرکزيبروجرد753

65216شاه ویران پایینهمت آبادمرکزيبروجرد754

229818شمس آبادهمت آبادمرکزيبروجرد755

4611,559شیخ میري ساداتهمت آبادمرکزيبروجرد756

63238شیخ میري کلهرهمت آبادمرکزيبروجرد757

104357شیشههمت آبادمرکزيبروجرد758

5211,769فلک الدینهمت آبادمرکزيبروجرد759

7282,384فیالهمت آبادمرکزيبروجرد760

1860قلعه ابسردههمت آبادمرکزيبروجرد761

**قلعه امیرآبادهمت آبادمرکزيبروجرد762

1,0373,319قلعه حاتمهمت آبادمرکزيبروجرد763

271926قلعه حاجی عبدالههمت آبادمرکزيبروجرد764

209677قلعه شمسیهمت آبادمرکزيبروجرد765

1747قلعه نظام آبادهمت آبادمرکزيبروجرد766

68222قلعه نوحکیمیهمت آبادمرکزيبروجرد767

3451,197قلعه نوفلک الدینهمت آبادمرکزيبروجرد768

53198کارخانه حکیمیهمت آبادمرکزيبروجرد769

77266کپرگاههمت آبادمرکزيبروجرد770

59179کرت آبادهمت آبادمرکزيبروجرد771

**کریم آبادهمت آبادمرکزيبروجرد772

1965کالته ابسردههمت آبادمرکزيبروجرد773

618کولی درهمت آبادمرکزيبروجرد774

143436کیورههمت آبادمرکزيبروجرد775

**مله کبودهمت آبادمرکزيبروجرد776

**میان درههمت آبادمرکزيبروجرد777

52197نصیرآبادهمت آبادمرکزيبروجرد778

109365واالشانهمت آبادمرکزيبروجرد779

67225وزیرآبادهمت آبادمرکزيبروجرد780

3051,012همت آبادهمت آبادمرکزيبروجرد781
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**هنرستان فنی اسماعیل چرخکارهمت آبادمرکزيبروجرد782

88298اسالم آباد باالجایدرمرکزيپلدختر783

**باباخوارزم باالجایدرمرکزيپلدختر784

2368باباخوارزم مجیرجایدرمرکزيپلدختر785

46148باباخوارزم کریمجایدرمرکزيپلدختر786

2178باغ باالجایدرمرکزيپلدختر787

2583باغ  پایینجایدرمرکزيپلدختر788

1963چال کل باالجایدرمرکزيپلدختر789

1140چال کل  پایینجایدرمرکزيپلدختر790

65223چالهجایدرمرکزيپلدختر791

28106چم رستمیانجایدرمرکزيپلدختر792

**چم غالمعلیجایدرمرکزيپلدختر793

34115چم قلعهجایدرمرکزيپلدختر794

**چم کنیزكجایدرمرکزيپلدختر795

**چم چالگهجایدرمرکزيپلدختر796

2785چمگردله وسطیجایدرمرکزيپلدختر797

45161چم گردله باالجایدرمرکزيپلدختر798

166571چم گردله پایینجایدرمرکزيپلدختر799

157540چم مهرباالجایدرمرکزيپلدختر800

183614چم مهرپایینجایدرمرکزيپلدختر801

1466چوتاش یکشنبهجایدرمرکزيپلدختر802

**دارخرماجایدرمرکزيپلدختر803

2067دال پريجایدرمرکزيپلدختر804

52188دوکوهه رشنوجایدرمرکزيپلدختر805

96370رحیمآباد/ اسالم آباد پایینجایدرمرکزيپلدختر806

**رنگین دول پایی مرادجایدرمرکزيپلدختر807

**زعفرانجایدرمرکزيپلدختر808

**سرابجهانگیرجایدرمرکزيپلدختر809

**سه پلجایدرمرکزيپلدختر810
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1,1614,054شهداي سراب حمامجایدرمرکزيپلدختر811

1652طاق ملک حسین / بن زارعجایدرمرکزيپلدختر812

**قصردولجایدرمرکزيپلدختر813

**قصردول باغجایدرمرکزيپلدختر814

**کلک بورهجایدرمرکزيپلدختر815

**گروزیرجایدرمرکزيپلدختر816

67253گري بلمکجایدرمرکزيپلدختر817

170639میدان بزرگجایدرمرکزيپلدختر818

**میدان کوچکجایدرمرکزيپلدختر819

276975ولی عصر(عج)جایدرمرکزيپلدختر820

1763هفت  چشمهجایدرمرکزيپلدختر821

264880هلوشجایدرمرکزيپلدختر822

1347اخوررخشجلوگیرمرکزيپلدختر823

**الم آبادجلوگیرمرکزيپلدختر824

**بادامستانجلوگیرمرکزيپلدختر825

61232برج کبودجلوگیرمرکزيپلدختر826

2791,010پاعلمجلوگیرمرکزيپلدختر827

1250پس گلمجلوگیرمرکزيپلدختر828

**تلمبه خانه تنگ فنیجلوگیرمرکزيپلدختر829

**تنگ لیلمجلوگیرمرکزيپلدختر830

1552تنگ سیستانجلوگیرمرکزيپلدختر831

135445جلوگیرجلوگیرمرکزيپلدختر832

51192چم گردابجلوگیرمرکزيپلدختر833

77303چم گزجلوگیرمرکزيپلدختر834

**چهارطاق/ چار تاجلوگیرمرکزيپلدختر835

**چین زالجلوگیرمرکزيپلدختر836

**داربرگیجلوگیرمرکزيپلدختر837

**دارتیلجلوگیرمرکزيپلدختر838

521دارخرماجلوگیرمرکزيپلدختر839
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**دره باباعلیجلوگیرمرکزيپلدختر840

**دره باغجلوگیرمرکزيپلدختر841

836دره خزینهجلوگیرمرکزيپلدختر842

418دره شورهجلوگیرمرکزيپلدختر843

1447دره نقیجلوگیرمرکزيپلدختر844

**ده بزرگجلوگیرمرکزيپلدختر845

66280رنگین بانجلوگیرمرکزيپلدختر846

**سد مخزنی و نیروگاه پاعلمجلوگیرمرکزيپلدختر847

128411سراب رجبجلوگیرمرکزيپلدختر848

**سرامدجلوگیرمرکزيپلدختر849

**سرگرفته طالقانیجلوگیرمرکزيپلدختر850

**سرنمکجلوگیرمرکزيپلدختر851

1668سیاه گاللجلوگیرمرکزيپلدختر852

**شترخفتجلوگیرمرکزيپلدختر853

**شرکت صنایع آهکی و  هیدراته لرستانجلوگیرمرکزيپلدختر854

30110طالقانجلوگیرمرکزيپلدختر855

1146قلعه زنجیرجلوگیرمرکزيپلدختر856

**قهوه خانه عزیز آبادجلوگیرمرکزيپلدختر857

**کرسرجلوگیرمرکزيپلدختر858

75268کناربلوطجلوگیرمرکزيپلدختر859

**کول چپجلوگیرمرکزيپلدختر860

52175گري باباخانجلوگیرمرکزيپلدختر861

**مله چک ها / صید کریم کهزادوندجلوگیرمرکزيپلدختر862

722هوتاوندجلوگیرمرکزيپلدختر863

2694بابابهراممالويمرکزيپلدختر864

167532بابازیدمالويمرکزيپلدختر865

44150باغ گل گلمالويمرکزيپلدختر866

3411,165پران پرویزمالويمرکزيپلدختر867

67233تیمورآبادمالويمرکزيپلدختر868
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222684جلگه  خلج  باالمالويمرکزيپلدختر869

70228جلگه خلج پایینمالويمرکزيپلدختر870

98350خرسدر باالمالويمرکزيپلدختر871

161554خرسدر پایینمالويمرکزيپلدختر872

1139خرسدرکاکامرادمالويمرکزيپلدختر873

**داودرشمالويمرکزيپلدختر874

938دراشگفت بابابهراممالويمرکزيپلدختر875

421دم زالبمالويمرکزيپلدختر876

1553روبندجلگه خلجمالويمرکزيپلدختر877

**سیدصالح الدینمالويمرکزيپلدختر878

**قهوه خانه میرزاعلیمالويمرکزيپلدختر879

718قیصورمالويمرکزيپلدختر880

1040کلک بیشه اسدمالويمرکزيپلدختر881

520کلک بیشه دوالبیمالويمرکزيپلدختر882

1036کلک  بیشه  صادقمالويمرکزيپلدختر883

618کلک بیشه قهرمانیمالويمرکزيپلدختر884

**کلک بیشه حسینآبادمالويمرکزيپلدختر885

**کلک بیشه سیدمحمدمالويمرکزيپلدختر886

151525کولیوندمالويمرکزيپلدختر887

**گل گل وسطیمالويمرکزيپلدختر888

217696گل گل پایینمالويمرکزيپلدختر889

2488گل گل باالمالويمرکزيپلدختر890

40162لیالن چممالويمرکزيپلدختر891

827مالويمالويمرکزيپلدختر892

5461,770مورانیمالويمرکزيپلدختر893

283945وره زردمالويمرکزيپلدختر894

1663اب زهره پیرمارمیانکوه غربیمرکزيپلدختر895

1045اصالنی بگمرادمیانکوه غربیمرکزيپلدختر896

621اصالنی محمدرضامیانکوه غربیمرکزيپلدختر897

صفحه 31



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**آب بید گردکانهمیانکوه غربیمرکزيپلدختر898

**باباجهانشاهمیانکوه غربیمرکزيپلدختر899

929باغ پیش بادامکمیانکوه غربیمرکزيپلدختر900

410بن کره ایمانقلیمیانکوه غربیمرکزيپلدختر901

**بن کره کهزادوندمیانکوه غربیمرکزيپلدختر902

427بنه لشهمیانکوه غربیمرکزيپلدختر903

413پشت تنگ خوشابمیانکوه غربیمرکزيپلدختر904

414پشت تنگ میشوندمیانکوه غربیمرکزيپلدختر905

822پشت زرین چغامیانکوه غربیمرکزيپلدختر906

**تخت اب گردکانهمیانکوه غربیمرکزيپلدختر907

27110تخت آب میانکوه غربیمرکزيپلدختر908

**تلمبه خانه بادمکمیانکوه غربیمرکزيپلدختر909

411تنگ خوشابمیانکوه غربیمرکزيپلدختر910

1044چشمه گش لطیفمیانکوه غربیمرکزيپلدختر911

2071چغادرمیانمیانکوه غربیمرکزيپلدختر912

416چغادرمیان دوان شیرمیانکوه غربیمرکزيپلدختر913

411چمشکیهامیانکوه غربیمرکزيپلدختر914

**چنارهمیانکوه غربیمرکزيپلدختر915

**چهار دوالنمیانکوه غربیمرکزيپلدختر916

618خاك سیاهمیانکوه غربیمرکزيپلدختر917

522دارکلنگمیانکوه غربیمرکزيپلدختر918

**داالبمیانکوه غربیمرکزيپلدختر919

**دول میشانمیانکوه غربیمرکزيپلدختر920

35119دوالبی بادامکمیانکوه غربیمرکزيپلدختر921

414زورآزما (داربلوط)میانکوه غربیمرکزيپلدختر922

**زیرزرین چغامیانکوه غربیمرکزيپلدختر923

**سراب دوان شیرمیانکوه غربیمرکزيپلدختر924

1239سرخ مال نازنینمیانکوه غربیمرکزيپلدختر925

**سرقبرستان باالمیانکوه غربیمرکزيپلدختر926
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520سرقبرستان پایینمیانکوه غربیمرکزيپلدختر927

**سلمان شیخامیانکوه غربیمرکزيپلدختر928

**سه  داران  پایینمیانکوه غربیمرکزيپلدختر929

**سیدعلی پناهمیانکوه غربیمرکزيپلدختر930

525شاه کرم خداداديمیانکوه غربیمرکزيپلدختر931

**شکراهللامیانکوه غربیمرکزيپلدختر932

514شیخ مرادمیانکوه غربیمرکزيپلدختر933

**غالمعلیمیانکوه غربیمرکزيپلدختر934

**فلک الدینمیانکوه غربیمرکزيپلدختر935

**قلعه جوقمیانکوه غربیمرکزيپلدختر936

28125قلعه میشوندمیانکوه غربیمرکزيپلدختر937

835کرامیانکوه غربیمرکزيپلدختر938

**کره دشت مارمیانکوه غربیمرکزيپلدختر939

1240کمچه کالمیانکوه غربیمرکزيپلدختر940

**کیوچمرباالمیانکوه غربیمرکزيپلدختر941

49کیوچمرپایینمیانکوه غربیمرکزيپلدختر942

2587گردنگاه شاعلیمیانکوه غربیمرکزيپلدختر943

**گرگالنمیانکوه غربیمرکزيپلدختر944

934گري سبزمیانکوه غربیمرکزيپلدختر945

511گوري سبزباباخانمیانکوه غربیمرکزيپلدختر946

622مال گشهمیانکوه غربیمرکزيپلدختر947

**مزرعه ساداتمیانکوه غربیمرکزيپلدختر948

725مزرعه شیوکاهدانمیانکوه غربیمرکزيپلدختر949

410مزرعه لرپامیانکوه غربیمرکزيپلدختر950

29101مکینه نصیريمیانکوه غربیمرکزيپلدختر951

621مهرگانمیانکوه غربیمرکزيپلدختر952

**مهممیانکوه غربیمرکزيپلدختر953

**میشابمیانکوه غربیمرکزيپلدختر954

30113واشیان تخت شیرمیانکوه غربیمرکزيپلدختر955

صفحه 33



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1648واشیان چاه شیرینمیانکوه غربیمرکزيپلدختر956

86309واشیان چشمه شیرینمیانکوه غربیمرکزيپلدختر957

1971واشیان کرم حسینمیانکوه غربیمرکزيپلدختر958

**واشیان نصرتیمیانکوه غربیمرکزيپلدختر959

117409واشیان نصیرتپهمیانکوه غربیمرکزيپلدختر960

621هرسکهمیانکوه غربیمرکزيپلدختر961

628هرشیرایمانیمیانکوه غربیمرکزيپلدختر962

417هرشیرعباسیمیانکوه غربیمرکزيپلدختر963

**هلدمیانکوه غربیمرکزيپلدختر964

**هولدمیانکوه غربیمرکزيپلدختر965

415اسد کشتهافرینهمعموالنپلدختر966

**اسمان دولافرینهمعموالنپلدختر967

5551,944افرینهافرینهمعموالنپلدختر968

**باغله اقارضاافرینهمعموالنپلدختر969

24114بخشیوندافرینهمعموالنپلدختر970

1136برافتابافرینهمعموالنپلدختر971

**بردمیلافرینهمعموالنپلدختر972

66213برگالن سوختهافرینهمعموالنپلدختر973

**بن عباس صیدرضاافرینهمعموالنپلدختر974

**بن عباس گل بگ میر / گل بگ میرافرینهمعموالنپلدختر975

**بن عباس مهديافرینهمعموالنپلدختر976

2771,008بن الرافرینهمعموالنپلدختر977

58194بیشه زردهافرینهمعموالنپلدختر978

624پاپی احمدافرینهمعموالنپلدختر979

1777تروه مرتضیافرینهمعموالنپلدختر980

**تلمبه خانه افرینهافرینهمعموالنپلدختر981

**چاه علی رضاافرینهمعموالنپلدختر982

419چشمه سرخه صیدرضاافرینهمعموالنپلدختر983

**چشمه سرخه محمديافرینهمعموالنپلدختر984
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**چم باریکهافرینهمعموالنپلدختر985

1043چم برهافرینهمعموالنپلدختر986

1144چم حیدرافرینهمعموالنپلدختر987

**چم قبرستانافرینهمعموالنپلدختر988

1141چم قمرافرینهمعموالنپلدختر989

1669چم مورتافرینهمعموالنپلدختر990

1347چنارهافرینهمعموالنپلدختر991

522داردمل حسینعلیافرینهمعموالنپلدختر992

**دارگل خیرعلیافرینهمعموالنپلدختر993

24110دراغل بگیرلطیفافرینهمعموالنپلدختر994

**درمرصیدمهديافرینهمعموالنپلدختر995

**دره باغ محمدحسینافرینهمعموالنپلدختر996

3092دم رودامیروسطیافرینهمعموالنپلدختر997

2780دمرود امیر باالافرینهمعموالنپلدختر998

2578دمرود امیر پایینافرینهمعموالنپلدختر999

31106دواب زیودارافرینهمعموالنپلدختر1000

89282زوران تلافرینهمعموالنپلدختر1001

134481زورانتل زیودارافرینهمعموالنپلدختر1002

38127زیرانبارزیودارافرینهمعموالنپلدختر1003

**سرتخت قدم خیرافرینهمعموالنپلدختر1004

724سرمرافرینهمعموالنپلدختر1005

153565سرنجه زیودارافرینهمعموالنپلدختر1006

930سنگ سفیدعبدالحسینافرینهمعموالنپلدختر1007

3094طاق رزاله محمداقاافرینهمعموالنپلدختر1008

26104طاق عباسعلیافرینهمعموالنپلدختر1009

725کالتافرینهمعموالنپلدختر1010

524کلک درمیان علی اقانظريافرینهمعموالنپلدختر1011

**کلک رحمهافرینهمعموالنپلدختر1012

2264کلک زورانتلافرینهمعموالنپلدختر1013
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414کیوارکوهافرینهمعموالنپلدختر1014

930گرگوريافرینهمعموالنپلدختر1015

**لوارافرینهمعموالنپلدختر1016

124462لیت برزیودارافرینهمعموالنپلدختر1017

522مله پشت سرتختافرینهمعموالنپلدختر1018

523نظر آبادافرینهمعموالنپلدختر1019

628نورعلی ونکارافرینهمعموالنپلدختر1020

1868نوزي شهسواروندافرینهمعموالنپلدختر1021

826اقامحمدمعموالنمعموالنپلدختر1022

1959امیران کوشکیمعموالنمعموالنپلدختر1023

**برافتاب علی حیدرمعموالنمعموالنپلدختر1024

620برفیمعموالنمعموالنپلدختر1025

**بن پهنهمعموالنمعموالنپلدختر1026

1141بن تومان دو/ چم قهرمانمعموالنمعموالنپلدختر1027

1447بن تومان یکمعموالنمعموالنپلدختر1028

**بن عباس لطیفمعموالنمعموالنپلدختر1029

76247بن کشکهمعموالنمعموالنپلدختر1030

2795بن تومان سهمعموالنمعموالنپلدختر1031

**تخت بانمعموالنمعموالنپلدختر1032

1441تودارشاه کرمیمعموالنمعموالنپلدختر1033

**چال اب نادعلیمعموالنمعموالنپلدختر1034

53170چشمه کبودپایینمعموالنمعموالنپلدختر1035

40147چغاسلیمانمعموالنمعموالنپلدختر1036

2364چک سبز علیمعموالنمعموالنپلدختر1037

3474چم حیدرمعموالنمعموالنپلدختر1038

33104چم شهرانمعموالنمعموالنپلدختر1039

1664چم  قلندرمعموالنمعموالنپلدختر1040

723چم کبودمعموالنمعموالنپلدختر1041

114386چم مورتمعموالنمعموالنپلدختر1042
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**چنارپایینمعموالنمعموالنپلدختر1043

36120چوب برمعموالنمعموالنپلدختر1044

33109دروزنومعموالنمعموالنپلدختر1045

138481دم رودباالمعموالنمعموالنپلدختر1046

2474دم رودپایینمعموالنمعموالنپلدختر1047

413دوست  محمدمعموالنمعموالنپلدختر1048

1029دول گپمعموالنمعموالنپلدختر1049

**زرین بنمعموالنمعموالنپلدختر1050

30105سر فراش  پایینمعموالنمعموالنپلدختر1051

**سیاه منصورمعموالنمعموالنپلدختر1052

**شنگه دولمعموالنمعموالنپلدختر1053

**صحراییمعموالنمعموالنپلدختر1054

54194طاق پلمعموالنمعموالنپلدختر1055

828طیارامیرانمعموالنمعموالنپلدختر1056

**علی مهديمعموالنمعموالنپلدختر1057

31115کورشوراب علیشاهمعموالنمعموالنپلدختر1058

**گاوزرده دولمعموالنمعموالنپلدختر1059

**گلدرهمعموالنمعموالنپلدختر1060

1649ماهیالنمعموالنمعموالنپلدختر1061

1239مزرعه بن عباس سپندیانیمعموالنمعموالنپلدختر1062

**مشهدي براگجرمعموالنمعموالنپلدختر1063

620هپالنهمعموالنمعموالنپلدختر1064

825هیگه باغ پیروزمعموالنمعموالنپلدختر1065

1652هیگه کالیابمعموالنمعموالنپلدختر1066

42144احمدآبادمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1067

1151اناررودبزرگمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1068

724باغ پیشی/ باغ بیشهمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1069

1778برافتاب غزالمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1070

2056بلوانمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1071
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618بن جومیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1072

**پاچکمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1073

**پشت تنگ چمشکمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1074

1858پشت تنگ کردعلیمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1075

2365پشت جومیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1076

51186پل اشکنهمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1077

621پنبه کارمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1078

1753جادوابمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1079

1854خرگلومیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1080

61230خلیل اکبر/ خلیل آبادمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1081

33122داداگالبمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1082

49189دارباغهمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1083

947دارصافهمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1084

510دره سیدمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1085

1344دره گیرهمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1086

47172دولگزرجبعلیمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1087

521ده بزرگمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1088

**دهگاه دره سیدمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1089

2698دهلیچمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1090

1027رحمت آبادمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1091

3595ریخان دومیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1092

820ریخان سهمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1093

40148ریخان یکمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1094

69239زیرتنگ چمشکمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1095

87332سراب عبدالعلیمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1096

629علیشاهمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1097

97384قلعه نصیرمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1098

3192کپرگه اقاحسینمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1099

1138کپرگه علیرضامیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1100

صفحه 38



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

826کوگان برافتابمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1101

617کوگان نسارمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1102

526کهزادوندمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1103

**گچ کیخواهمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1104

932گچیمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1105

1145لتوندبرافتابمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1106

1958مرغ محسن طاییمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1107

1552مهدي خانمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1108

2063میان تاکانمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1109

**میران مردمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1110

418میرزاجانمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1111

69252وره زرديمیانکوه شرقیمعموالنپلدختر1112

417اسالم آباد برگ بیديبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1113

36130ایاز آبادبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1114

63230باقالکوهبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1115

1355بن زردهبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1116

1242بندجوب دوبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1117

931بندجوب یکبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1118

61384پاراپونهبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1119

1460پشت ملهبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1120

**چاسونیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1121

2173چرخستانهبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1122

1350چغابلبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1123

1972حاجی آبادبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1124

2384خسروخانیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1125

1448خمسیانه باالبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1126

3299خمسیانه پایینبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1127

513خمسیانه ریش سفیدبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1128

1034خمسیانه موسیآبادبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1129
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2072دره  بیژن  باالبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1130

39149دره بیژن پایینبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1131

44183دره بیژن وسطیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1132

2072دره ساکیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1133

**دره بسرباالبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1134

1695دره بسرپایینبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1135

48176دهنو سوکیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1136

**دهنو نجف قلیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1137

620رستم آباد جمشیديبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1138

931زرین جوبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1139

149507سراب الیاسبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1140

59220سراب داراببیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1141

1347سراب داراییبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1142

**سراب سبزبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1143

25103سراب مالقربانیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1144

**سراب موسیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1145

**سراب شیخ  موسیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1146

36132سراب علی نقیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1147

40161سرابگنجعلیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1148

47142سرگول نمکبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1149

**سوکی باالبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1150

2064سیاه چلبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1151

828سیاه گلبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1152

1347سیاه  گل  شاه عباسبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1153

2270سیل گرگیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1154

514سیل مالقربانیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1155

2873سیل نظربیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1156

**شاهرضابیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1157

105356شرفبگبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1158
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**شیرزادآبادبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1159

1772طهماسبیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1160

45146قلعه رحیمبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1161

827قلعه قنبربیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1162

2374قلعه کاسیانبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1163

1037قلعه منصوربیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1164

45169قنات کاسیانبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1165

116435کاسیان رستم خانیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1166

833کله  جوب  جاجی علیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1167

**کله جوبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1168

518کله جوماهرخیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1169

1037گرزکلبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1170

1446گوالب باالبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1171

**گوالب پایینبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1172

621گوالب وسطیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1173

**ماهرخیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1174

35135محمود آبادبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1175

45157مختواییبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1176

1143مالقربانیبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1177

1035موسیوندبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1178

127540نمکالن باالبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1179

31115نمکالن پایینبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1180

932وروندي بزرگبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1181

1338وروندي کوچکبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1182

35124هرکوهبیرانوندجنوبیبیرانوندخرم آباد1183

48165بوگنه رازباشیبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1184

58214بیدهلبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1185

2793پیرماهیبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1186

619پیرمرادبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1187
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32142تپه شیرخانبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1188

231857تپه گجیبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1189

1547توییشکهبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1190

2061جوالکمربیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1191

42136چغابلبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1192

2381چناررازباشیبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1193

1137حیدر آبادبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1194

42162خراشگفتبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1195

2790خشکه رودبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1196

1759داربررازباشیبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1197

92325داربلوط  باالبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1198

184651داربلوط پایینبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1199

412ده رکسانبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1200

2993سراب ملکیبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1201

**سراب میربگبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1202

623سراب نرمبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1203

**سراب نورکهبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1204

**سراب کمرهبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1205

**شاه جمشیديبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1206

1032صمد آبادبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1207

1547صیدعباس گل زردبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1208

1752کاروانسراي پایینبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1209

1450کاروانسراي باالبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1210

929کبوده حسن آبادبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1211

1658کرنوکربیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1212

623کلکبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1213

26103گُل زردبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1214

**گردکانهبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1215

1755گلم کبودبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1216
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**ملکهبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1217

**مله تختبیرانوندشمالیبیرانوندخرم آباد1218

**اوسه امیدعلیتنگ هفتپاپیخرم آباد1219

56204ایستگاه تنگ هفتتنگ هفتپاپیخرم آباد1220

723ایلرتنگ هفتپاپیخرم آباد1221

413باویزتنگ هفتپاپیخرم آباد1222

**بردستمالتنگ هفتپاپیخرم آباد1223

1883پاره الهتنگ هفتپاپیخرم آباد1224

**پشت قالتنگ هفتپاپیخرم آباد1225

**پشت مورتتنگ هفتپاپیخرم آباد1226

**پلنک کوه سلطان محمدتنگ هفتپاپیخرم آباد1227

**پلنگ کوهتنگ هفتپاپیخرم آباد1228

**پیل برديتنگ هفتپاپیخرم آباد1229

415تروهتنگ هفتپاپیخرم آباد1230

53231تنگ پنجتنگ هفتپاپیخرم آباد1231

**توت چهرهتنگ هفتپاپیخرم آباد1232

**جوکارتنگ هفتپاپیخرم آباد1233

**چل دوگونهتنگ هفتپاپیخرم آباد1234

**خارستانتنگ هفتپاپیخرم آباد1235

**دراشگفت لیشنتنگ هفتپاپیخرم آباد1236

416درکولتنگ هفتپاپیخرم آباد1237

1037دره باغتنگ هفتپاپیخرم آباد1238

**دیمتنگ هفتپاپیخرم آباد1239

**روباتتنگ هفتپاپیخرم آباد1240

1259روزمیانکیتنگ هفتپاپیخرم آباد1241

**زیرکولتنگ هفتپاپیخرم آباد1242

**سرتنگ لیشنتنگ هفتپاپیخرم آباد1243

**سرکولتنگ هفتپاپیخرم آباد1244

**سرکوهتنگ هفتپاپیخرم آباد1245
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**سرورتنگ هفتپاپیخرم آباد1246

**سه کالهتنگ هفتپاپیخرم آباد1247

**سه گردهتنگ هفتپاپیخرم آباد1248

2797سیرمتنگ هفتپاپیخرم آباد1249

1455سیرم باالتنگ هفتپاپیخرم آباد1250

1140سیرم  پایینتنگ هفتپاپیخرم آباد1251

736صالح حمیدتنگ هفتپاپیخرم آباد1252

**کل اب تیتنگ هفتپاپیخرم آباد1253

**کول پیرتنگ هفتپاپیخرم آباد1254

**کول گلتنگ هفتپاپیخرم آباد1255

**کیگه لیشنتنگ هفتپاپیخرم آباد1256

**گاورزکارتنگ هفتپاپیخرم آباد1257

**گرهتنگ هفتپاپیخرم آباد1258

**گوابتنگ هفتپاپیخرم آباد1259

**الت کوهیتنگ هفتپاپیخرم آباد1260

1033للري دوتنگ هفتپاپیخرم آباد1261

2799للري یکتنگ هفتپاپیخرم آباد1262

**لونتنگ هفتپاپیخرم آباد1263

**محمدکلتنگ هفتپاپیخرم آباد1264

**مریژالنتنگ هفتپاپیخرم آباد1265

520مهترتنگ هفتپاپیخرم آباد1266

**ناوه باالتنگ هفتپاپیخرم آباد1267

**ناوه پایینتنگ هفتپاپیخرم آباد1268

**ویدرتنگ هفتپاپیخرم آباد1269

723ابریزكچم سنگرپاپیخرم آباد1270

105421ایستگاه چم سنگرچم سنگرپاپیخرم آباد1271

1542آلیرباالچم سنگرپاپیخرم آباد1272

1257برافتاب حومهچم سنگرپاپیخرم آباد1273

50164برافتاب علی عسگرچم سنگرپاپیخرم آباد1274
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**برآفتاب رهروچم سنگرپاپیخرم آباد1275

931بردلوسهچم سنگرپاپیخرم آباد1276

825پشت کرهچم سنگرپاپیخرم آباد1277

414پل مامونچم سنگرپاپیخرم آباد1278

**تالسدرچم سنگرپاپیخرم آباد1279

928توت درچم سنگرپاپیخرم آباد1280

**جوکارابراهیمچم سنگرپاپیخرم آباد1281

518چم اقامردهچم سنگرپاپیخرم آباد1282

526خاجالیچم سنگرپاپیخرم آباد1283

2057خانگاهچم سنگرپاپیخرم آباد1284

**خرپشت  باالچم سنگرپاپیخرم آباد1285

**خرپشت  پایینچم سنگرپاپیخرم آباد1286

731داروزهچم سنگرپاپیخرم آباد1287

**دره باغ گداچم سنگرپاپیخرم آباد1288

834دره گرمچم سنگرپاپیخرم آباد1289

1690دره هندیانچم سنگرپاپیخرم آباد1290

**دوسنگچم سنگرپاپیخرم آباد1291

731ده پرچم سنگرپاپیخرم آباد1292

1465روزگیرهچم سنگرپاپیخرم آباد1293

**ري روچم سنگرپاپیخرم آباد1294

518ریدرچم سنگرپاپیخرم آباد1295

**سردزلهچم سنگرپاپیخرم آباد1296

**سرکیوچم سنگرپاپیخرم آباد1297

1245شعبانچم سنگرپاپیخرم آباد1298

**کُله  نی  پایینچم سنگرپاپیخرم آباد1299

411کربوستانچم سنگرپاپیخرم آباد1300

**کله  نی  باالچم سنگرپاپیخرم آباد1301

**کول بچانچم سنگرپاپیخرم آباد1302

47175کولويچم سنگرپاپیخرم آباد1303
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**کوله خرچم سنگرپاپیخرم آباد1304

524گاورسلهچم سنگرپاپیخرم آباد1305

**گده پوكچم سنگرپاپیخرم آباد1306

619مورازغالمچم سنگرپاپیخرم آباد1307

**مورازمحمدچم سنگرپاپیخرم آباد1308

525مورازموسیچم سنگرپاپیخرم آباد1309

**مهربانچم سنگرپاپیخرم آباد1310

1650مهره نارمحمدچم سنگرپاپیخرم آباد1311

417میدانچم سنگرپاپیخرم آباد1312

734میربهاالدینچم سنگرپاپیخرم آباد1313

518نسار رهروچم سنگرپاپیخرم آباد1314

522ابسردهسپیددشتپاپیخرم آباد1315

1976اسپی رزیلسپیددشتپاپیخرم آباد1316

48اقاولیسپیددشتپاپیخرم آباد1317

44188ایروهسپیددشتپاپیخرم آباد1318

115359ایستگاه بیشهسپیددشتپاپیخرم آباد1319

2886آب  شباندرسپیددشتپاپیخرم آباد1320

22101بازآبادسپیددشتپاپیخرم آباد1321

36155بوکدرسپیددشتپاپیخرم آباد1322

1245پاکبودسپیددشتپاپیخرم آباد1323

2292پرت پیلسپیددشتپاپیخرم آباد1324

94358پسیلسپیددشتپاپیخرم آباد1325

**پینافتسپیددشتپاپیخرم آباد1326

**تلکستانسپیددشتپاپیخرم آباد1327

1980جرجرسپیددشتپاپیخرم آباد1328

2384چشمه پریانسپیددشتپاپیخرم آباد1329

25104چشمه درهسپیددشتپاپیخرم آباد1330

26112چل ریزسپیددشتپاپیخرم آباد1331

**چلقاديسپیددشتپاپیخرم آباد1332
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2580چم شکرسپیددشتپاپیخرم آباد1333

39149چنارسپیددشتپاپیخرم آباد1334

32141خان آبادسپیددشتپاپیخرم آباد1335

1754خشکیسپیددشتپاپیخرم آباد1336

34114دراشگفتسپیددشتپاپیخرم آباد1337

630درسونسپیددشتپاپیخرم آباد1338

1451دره انارانسپیددشتپاپیخرم آباد1339

527ده سفیدسپیددشتپاپیخرم آباد1340

40159ده نسارسپیددشتپاپیخرم آباد1341

**زاغهسپیددشتپاپیخرم آباد1342

**سربندالرکهسپیددشتپاپیخرم آباد1343

**سماقهاسپیددشتپاپیخرم آباد1344

60194شباندرسپیددشتپاپیخرم آباد1345

1956شبانکشسپیددشتپاپیخرم آباد1346

2377کسمتسپیددشتپاپیخرم آباد1347

82295گازهسپیددشتپاپیخرم آباد1348

732گرانه مهدي فوالدوندسپیددشتپاپیخرم آباد1349

36186الرکهسپیددشتپاپیخرم آباد1350

**الزگیرهسپیددشتپاپیخرم آباد1351

518هالك درخدارحمسپیددشتپاپیخرم آباد1352

**هالکدرابوالقاسمسپیددشتپاپیخرم آباد1353

**هالکدرغالمرضاسپیددشتپاپیخرم آباد1354

**اوشهکشورپاپیخرم آباد1355

35127ایستگاه کشورکشورپاپیخرم آباد1356

**باغ ونابکشورپاپیخرم آباد1357

416بردگر یک واركکشورپاپیخرم آباد1358

**بردگرد دو  واركکشورپاپیخرم آباد1359

**بردگرمهوكکشورپاپیخرم آباد1360

416پاپادیندارباالکشورپاپیخرم آباد1361
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**پاپادیندارپایینکشورپاپیخرم آباد1362

720پاریاب سیدمحمدکشورپاپیخرم آباد1363

**پاي تافکشورپاپیخرم آباد1364

**پاي کبودکشورپاپیخرم آباد1365

**پركکشورپاپیخرم آباد1366

415پشت پرکشورپاپیخرم آباد1367

**پیراسدکشورپاپیخرم آباد1368

2288پیلگاهکشورپاپیخرم آباد1369

834پیوستکشورپاپیخرم آباد1370

2286تازانکشورپاپیخرم آباد1371

722تیوه سفلیکشورپاپیخرم آباد1372

1448تیوه علیاکشورپاپیخرم آباد1373

**تیانکشورپاپیخرم آباد1374

**تیککشورپاپیخرم آباد1375

**جازستانکشورپاپیخرم آباد1376

934چنارکشورپاپیخرم آباد1377

631چولکشورپاپیخرم آباد1378

1146خانه چوبیکشورپاپیخرم آباد1379

**خرمالگهکشورپاپیخرم آباد1380

416خلکانه یککشورپاپیخرم آباد1381

**دارخاتونکشورپاپیخرم آباد1382

**درکایدکشورپاپیخرم آباد1383

**درویش آبادکشورپاپیخرم آباد1384

**دره  نسبکشورپاپیخرم آباد1385

627دفکاندرکشورپاپیخرم آباد1386

**دوش سرخکشورپاپیخرم آباد1387

**دول کلهکشورپاپیخرم آباد1388

1253دهگاهکشورپاپیخرم آباد1389

**دیم  رضاقلیکشورپاپیخرم آباد1390
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**زرده ایستگاهکشورپاپیخرم آباد1391

**زرده پایینکشورپاپیخرم آباد1392

**زرده دارتیکشورپاپیخرم آباد1393

**سراب گرکشورپاپیخرم آباد1394

**سرریگکشورپاپیخرم آباد1395

**سرکول خانیکشورپاپیخرم آباد1396

47169سنگتراشانکشورپاپیخرم آباد1397

**سوخته زاريکشورپاپیخرم آباد1398

514سوکهکشورپاپیخرم آباد1399

**سیاولهکشورپاپیخرم آباد1400

414شاه بزرگکشورپاپیخرم آباد1401

920کل پلهکشورپاپیخرم آباد1402

519کلنگسرکشورپاپیخرم آباد1403

**کله نیکشورپاپیخرم آباد1404

413گارهکشورپاپیخرم آباد1405

726لم دریشکشورپاپیخرم آباد1406

1140مرگ دسرکشورپاپیخرم آباد1407

518مکینه حکومتیکشورپاپیخرم آباد1408

516مهوك 1کشورپاپیخرم آباد1409

**میان  شطکشورپاپیخرم آباد1410

527مینو باالکشورپاپیخرم آباد1411

**مینوپایینکشورپاپیخرم آباد1412

1038هالکدرکشورپاپیخرم آباد1413

**هیانکشورپاپیخرم آباد1414

**یاالن رزکشورپاپیخرم آباد1415

**استربهاگریتپاپیخرم آباد1416

720بنگ پیلهگریتپاپیخرم آباد1417

**پاریاب گزگریتپاپیخرم آباد1418

**پاسورگریتپاپیخرم آباد1419
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2276پري مرده باالگریتپاپیخرم آباد1420

**ترسگریتپاپیخرم آباد1421

413چالهگریتپاپیخرم آباد1422

48چشمه کرهگریتپاپیخرم آباد1423

**چشمه نصیرگریتپاپیخرم آباد1424

2782چنارشورهگریتپاپیخرم آباد1425

63206چنارگریتگریتپاپیخرم آباد1426

934چوب ارجنهگریتپاپیخرم آباد1427

413داودخترگریتپاپیخرم آباد1428

832درخت سفید(دارهوا)گریتپاپیخرم آباد1429

512رج آبادگریتپاپیخرم آباد1430

55177زالیابگریتپاپیخرم آباد1431

517زنگولوارگریتپاپیخرم آباد1432

20103سراب جلدانگریتپاپیخرم آباد1433

1551سرکانه عباس آبادگریتپاپیخرم آباد1434

1860صیدنرگریتپاپیخرم آباد1435

413عالیخانگریتپاپیخرم آباد1436

36119قلعه خانجانگریتپاپیخرم آباد1437

1034قلعه میرعلیگریتپاپیخرم آباد1438

**مالک ماريگریتپاپیخرم آباد1439

**مزرعه ناصريگریتپاپیخرم آباد1440

**مزرعه یعقوب پورگریتپاپیخرم آباد1441

1755مونکگریتپاپیخرم آباد1442

**مهره زارگریتپاپیخرم آباد1443

69245ناي انگیزگریتپاپیخرم آباد1444

1038نجف آبادگریتپاپیخرم آباد1445

1470نودهگریتپاپیخرم آباد1446

415هنامگریتپاپیخرم آباد1447

1874آب کُترازانزاغهخرم آباد1448
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1653باغ پشمرازانزاغهخرم آباد1449

6122,162رازانرازانزاغهخرم آباد1450

929راهدارخانه رازانرازانزاغهخرم آباد1451

109383رنگرزان پایینرازانزاغهخرم آباد1452

**سرگرفته باالرازانزاغهخرم آباد1453

41151سرگرفته پایینرازانزاغهخرم آباد1454

40165صفرآبادرازانزاغهخرم آباد1455

**عسگرآبادرازانزاغهخرم آباد1456

2688عیوشان سیلرازانزاغهخرم آباد1457

**قلعه آب کُترازانزاغهخرم آباد1458

49کریمآبادرازانزاغهخرم آباد1459

621مله سرخهرازانزاغهخرم آباد1460

1038میراحمديرازانزاغهخرم آباد1461

2284یارعلیرازانزاغهخرم آباد1462

36120امیرآبادزاغهزاغهخرم آباد1463

153548بادهزاغهزاغهخرم آباد1464

**برد کرپایینزاغهزاغهخرم آباد1465

**بردکرزاغهزاغهخرم آباد1466

**پمپ بنزین ومجتمع خدمات رفاهیزاغهزاغهخرم آباد1467

1766تاجوي  پایینزاغهزاغهخرم آباد1468

**تاجوي وسطیزاغهزاغهخرم آباد1469

1347تاجوي باالزاغهزاغهخرم آباد1470

29100تقی آبادزاغهزاغهخرم آباد1471

1344جمشیدآبادحیدرزاغهزاغهخرم آباد1472

519جمشیدآبادمیرزازاغهزاغهخرم آباد1473

2280جونوزاغهزاغهخرم آباد1474

**چشمه علیزاغهزاغهخرم آباد1475

2387خره سیاهزاغهزاغهخرم آباد1476

**دره بهزادخانزاغهزاغهخرم آباد1477
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**دره زرین عباس آبادزاغهزاغهخرم آباد1478

1860ده  سفید باالزاغهزاغهخرم آباد1479

66258ده سفید پایینزاغهزاغهخرم آباد1480

2591ده سفیدوسطیزاغهزاغهخرم آباد1481

1762دهنوزاغهزاغهخرم آباد1482

**راهدارخانه اداره راه لرستانزاغهزاغهخرم آباد1483

1961ریگ سفیدزاغهزاغهخرم آباد1484

104338زَردآبادزاغهزاغهخرم آباد1485

412سراب بردین حیدرزاغهزاغهخرم آباد1486

928سراب کیانزاغهزاغهخرم آباد1487

**سراب مستانزاغهزاغهخرم آباد1488

1242سیركزاغهزاغهخرم آباد1489

1250سیل کبودزاغهزاغهخرم آباد1490

2476شاه قلیزاغهزاغهخرم آباد1491

2078شیرخانیزاغهزاغهخرم آباد1492

114429طالقانزاغهزاغهخرم آباد1493

824علی آبادپرسانهزاغهزاغهخرم آباد1494

1354غیبیزاغهزاغهخرم آباد1495

38114فتح آبادزاغهزاغهخرم آباد1496

1442فره کش باال ساداتزاغهزاغهخرم آباد1497

2164فره کش  پایینزاغهزاغهخرم آباد1498

**فره کش سیدجوادزاغهزاغهخرم آباد1499

**قلعه آسازاغهزاغهخرم آباد1500

1875قلعه جهانبخشزاغهزاغهخرم آباد1501

2584قلعه حاجی رحمت الهزاغهزاغهخرم آباد1502

91282قلعه علیزاغهزاغهخرم آباد1503

3076کبودلرزاغهزاغهخرم آباد1504

1346کوالگهزاغهزاغهخرم آباد1505

49176کوه مینهزاغهزاغهخرم آباد1506
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66231کیان بر آفتابزاغهزاغهخرم آباد1507

731کیان  نسارزاغهزاغهخرم آباد1508

**گاورسلهزاغهزاغهخرم آباد1509

2074گرمابله باالزاغهزاغهخرم آباد1510

43166گرمابله پایینزاغهزاغهخرم آباد1511

70228گیرچانزاغهزاغهخرم آباد1512

35111محمدآبادزاغهزاغهخرم آباد1513

416مزرعه حسین جانزاغهزاغهخرم آباد1514

419مزرعه داربلوطزاغهزاغهخرم آباد1515

927ملک آبادزاغهزاغهخرم آباد1516

831میان گرانزاغهزاغهخرم آباد1517

90334میراحمديزاغهزاغهخرم آباد1518

74252میل میلکزاغهزاغهخرم آباد1519

621هادي آبادزاغهزاغهخرم آباد1520

47179اسالم آباد پایینقایدرحمتزاغهخرم آباد1521

619اسالمآبادباالقایدرحمتزاغهخرم آباد1522

1549ایناتانقایدرحمتزاغهخرم آباد1523

35130ایوانیقایدرحمتزاغهخرم آباد1524

411ایوشان گلستانقایدرحمتزاغهخرم آباد1525

32115باغقایدرحمتزاغهخرم آباد1526

30116بگ رضاقایدرحمتزاغهخرم آباد1527

42139بید گیجه  یکقایدرحمتزاغهخرم آباد1528

828بیدگیجه دوقایدرحمتزاغهخرم آباد1529

114411پل هرو / سیاه گوشیقایدرحمتزاغهخرم آباد1530

**تلمبه خانه رازانقایدرحمتزاغهخرم آباد1531

**تنگ غورهقایدرحمتزاغهخرم آباد1532

**چشمه درهقایدرحمتزاغهخرم آباد1533

**چشمه لیلیقایدرحمتزاغهخرم آباد1534

77281چغلوندرودباالقایدرحمتزاغهخرم آباد1535
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30107چغلوندرودپایینقایدرحمتزاغهخرم آباد1536

2493حاجتانقایدرحمتزاغهخرم آباد1537

46213خرسدرقایدرحمتزاغهخرم آباد1538

930خرسدردره دیمهقایدرحمتزاغهخرم آباد1539

41135خلج درهقایدرحمتزاغهخرم آباد1540

37131خلیالن  پایینقایدرحمتزاغهخرم آباد1541

95329خلیالن علیاقایدرحمتزاغهخرم آباد1542

53199دره عباسقایدرحمتزاغهخرم آباد1543

1684دولیسکان پایینقایدرحمتزاغهخرم آباد1544

43165دولیسکان وسطیقایدرحمتزاغهخرم آباد1545

56212دولیسکان باالقایدرحمتزاغهخرم آباد1546

1753دهنوقایدرحمتزاغهخرم آباد1547

38133رنگرزان باالقایدرحمتزاغهخرم آباد1548

1462رنگرزان شرکت نفتقایدرحمتزاغهخرم آباد1549

39147رنگرزان وسطیقایدرحمتزاغهخرم آباد1550

72248زرین آبادقایدرحمتزاغهخرم آباد1551

**سراب بردینقایدرحمتزاغهخرم آباد1552

**سرتنگ بیدگیجهقایدرحمتزاغهخرم آباد1553

**سیدعلی محمدقایدرحمتزاغهخرم آباد1554

25105سیل رضاقایدرحمتزاغهخرم آباد1555

1867سیل کریمقایدرحمتزاغهخرم آباد1556

34121علی آبادقایدرحمتزاغهخرم آباد1557

35110قبررمضانقایدرحمتزاغهخرم آباد1558

1020قلعه دوستیقایدرحمتزاغهخرم آباد1559

1975قلعه هادي چکمه سیاهقایدرحمتزاغهخرم آباد1560

224849کله جوبقایدرحمتزاغهخرم آباد1561

63235کله جوب پایینقایدرحمتزاغهخرم آباد1562

59202کی کمدرقایدرحمتزاغهخرم آباد1563

**گاومیرقایدرحمتزاغهخرم آباد1564
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28108گل درهقایدرحمتزاغهخرم آباد1565

**گلم سبزقایدرحمتزاغهخرم آباد1566

**نورآباد ایوانیقایدرحمتزاغهخرم آباد1567

1348نومالهقایدرحمتزاغهخرم آباد1568

414نوماله پایینقایدرحمتزاغهخرم آباد1569

**ورکمرهقایدرحمتزاغهخرم آباد1570

66228هفت  چشمهقایدرحمتزاغهخرم آباد1571

1463یک برجیقایدرحمتزاغهخرم آباد1572

2172ابول آبادگیالوندازنامرکزيخرم آباد1573

58190احمدآبادازنامرکزيخرم آباد1574

27102اکبرآبادازنامرکزيخرم آباد1575

3181,123ایمان آبادازنامرکزيخرم آباد1576

**پیره آبادازنامرکزيخرم آباد1577

**جعفرآبادازنامرکزيخرم آباد1578

2168جهان آبادازنامرکزيخرم آباد1579

1450جهانگیرآبادازنامرکزيخرم آباد1580

2162حسن آبادازنامرکزيخرم آباد1581

1554حسن آبادگیالوندازنامرکزيخرم آباد1582

112396حیدرآبادازنامرکزيخرم آباد1583

415حیدرکرازنامرکزيخرم آباد1584

831درویش آبادازنامرکزيخرم آباد1585

1852دره درازازنامرکزيخرم آباد1586

720دهنوازنامرکزيخرم آباد1587

2491رضاآبادازنامرکزيخرم آباد1588

1042سادات آبادازنامرکزيخرم آباد1589

96332سراب سوريازنامرکزيخرم آباد1590

237832سردارآبادازنامرکزيخرم آباد1591

**سیدحسنازنامرکزيخرم آباد1592

59206سیدزیبامحمدازنامرکزيخرم آباد1593
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151526سیف آبادازنامرکزيخرم آباد1594

122389علی آبادازنامرکزيخرم آباد1595

3091علی آبادپیامنیازنامرکزيخرم آباد1596

30102علی آبادازنامرکزيخرم آباد1597

1558قلعه شیخازنامرکزيخرم آباد1598

103327کریم آبادازنامرکزيخرم آباد1599

63227کنگرزردازنامرکزيخرم آباد1600

1966گسه آبادازنامرکزيخرم آباد1601

416گندابهازنامرکزيخرم آباد1602

89317گیالوندازنامرکزيخرم آباد1603

**مغالنازنامرکزيخرم آباد1604

**وزلهازنامرکزيخرم آباد1605

**ارامگاه سربازگمنامده پیرمرکزيخرم آباد1606

1963بابامحمودباالده پیرمرکزيخرم آباد1607

**بابامحمودپایینده پیرمرکزيخرم آباد1608

34119بابامحمودوسطیده پیرمرکزيخرم آباد1609

**بنه سرهده پیرمرکزيخرم آباد1610

**پاسگاه انتظامی شهیدما سور يده پیرمرکزيخرم آباد1611

77277چاله کمالوندده پیرمرکزيخرم آباد1612

140482حسن آبادکمالوندده پیرمرکزيخرم آباد1613

**دانشگاه علوم پزشکیده پیرمرکزيخرم آباد1614

5652دانشگاه لرستانده پیرمرکزيخرم آباد1615

94349دربند کمالوندده پیرمرکزيخرم آباد1616

82305دولتشاهیده پیرمرکزيخرم آباد1617

93317دهنوده پیرمرکزيخرم آباد1618

74266زاهدشیرده پیرمرکزيخرم آباد1619

112405سراب پردهده پیرمرکزيخرم آباد1620

156552سراب پرده چاهیده پیرمرکزيخرم آباد1621

73246سرچشمه کمالوندده پیرمرکزيخرم آباد1622
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41136شکرآبادده پیرمرکزيخرم آباد1623

**شهرك خدماتی زاگرسده پیرمرکزيخرم آباد1624

2589علی آبادچاهیده پیرمرکزيخرم آباد1625

111389قنات آبادده پیرمرکزيخرم آباد1626

1775کرگانهده پیرمرکزيخرم آباد1627

147561کمالوند محمد حسن پروانهده پیرمرکزيخرم آباد1628

3791,266کمالوندغالمعلیده پیرمرکزيخرم آباد1629

159565کهریزده پیرمرکزيخرم آباد1630

238838کهریزجدیدده پیرمرکزيخرم آباد1631

136477گیرچانده پیرمرکزيخرم آباد1632

**مجتمع تجاري امام رضا وپمپ بنزینده پیرمرکزيخرم آباد1633

1455محمد آباد کمالوندده پیرمرکزيخرم آباد1634

1448مدبهده پیرمرکزيخرم آباد1635

**مرزعه قاضیده پیرمرکزيخرم آباد1636

**مزرعه رشید آبادده پیرمرکزيخرم آباد1637

1431,037ملک آبادده پیرمرکزيخرم آباد1638

57201مهدي آبادده پیرمرکزيخرم آباد1639

92302هفت چشمه کمالوندده پیرمرکزيخرم آباد1640

100369اسکین باالده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1641

1035اسکین پایینده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1642

2362بادیه دوده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1643

47156بادیه سهده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1644

1339بادیه یکده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1645

83286تجره ساداتده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1646

89321تجره سراب ساداتده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1647

109366تجره گله دارده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1648

89310تکانهده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1649

59197تنگ نمکده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1650

58227چشمه پاپیده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1651
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**چشمه نقرهده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1652

139483خانجان خانیده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1653

**دراشکفتده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1654

47169دره دزدانده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1655

48151دره  ساکی  پایینده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1656

44143دره  ساکی باالده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1657

1862دره قاسمعلیده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1658

1767دلی زالبگده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1659

2376دمگرده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1660

75284ده نوروزده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1661

44121ریگ سفیدده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1662

2170سر آستان یکده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1663

1555شیخ حیدرده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1664

37133کمرهده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1665

169599گرابده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1666

1242محمودوندده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1667

**مزرعه رشنوده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1668

28110مهرعلی خانیده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1669

102342میرآبادده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1670

32122وره زرديده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1671

59213هوکیده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1672

120459هوالندشتده پیرشمالیمرکزيخرم آباد1673

1558ازادخانیرباطمرکزيخرم آباد1674

**انجیررشهرباطمرکزيخرم آباد1675

**آبتافرباطمرکزيخرم آباد1676

1034باستانهرباطمرکزيخرم آباد1677

2363باغ  دایی  باالرباطمرکزيخرم آباد1678

26102باغ  دایی پایینرباطمرکزيخرم آباد1679

1966برالیکهرباطمرکزيخرم آباد1680
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619برآفتاب  چناررباطمرکزيخرم آباد1681

**بردبلرباطمرکزيخرم آباد1682

58204بهرام جورباطمرکزيخرم آباد1683

9043,115پاپی خالدارباالرباطمرکزيخرم آباد1684

115377پاپی خالدارپایینرباطمرکزيخرم آباد1685

**پادگان حمزهرباطمرکزيخرم آباد1686

47162پشت ملهرباطمرکزيخرم آباد1687

39172پل هوارباطمرکزيخرم آباد1688

1766پیرجدرباطمرکزيخرم آباد1689

37144پیرحیاتیرباطمرکزيخرم آباد1690

1340پینه کوهرباطمرکزيخرم آباد1691

**تنگ حسنرباطمرکزيخرم آباد1692

411تنگ  شبیخونرباطمرکزيخرم آباد1693

2999چشمه بیدرباطمرکزيخرم آباد1694

**چشمه چراغعلیرباطمرکزيخرم آباد1695

3096چم چقال باالرباطمرکزيخرم آباد1696

827چم چقال پایینرباطمرکزيخرم آباد1697

35111چنارحمامرباطمرکزيخرم آباد1698

725خلیل آبادرباطمرکزيخرم آباد1699

73275دارحوضرباطمرکزيخرم آباد1700

205781دولت آبادرباطمرکزيخرم آباد1701

178595رباط نمکیرباطمرکزيخرم آباد1702

519رحمن آبادرباطمرکزيخرم آباد1703

**ریگ سفیدرباطمرکزيخرم آباد1704

112408ریملهرباطمرکزيخرم آباد1705

38142زرین  چغا  شهید جابريرباطمرکزيخرم آباد1706

723زرین چغاپایینرباطمرکزيخرم آباد1707

2282زرین چغاباالرباطمرکزيخرم آباد1708

30112سراب تلخرباطمرکزيخرم آباد1709
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97359سراب رباطرباطمرکزيخرم آباد1710

38137سراببردینرباطمرکزيخرم آباد1711

617سرمرغ پایینرباطمرکزيخرم آباد1712

1762سرمرغ باالرباطمرکزيخرم آباد1713

31137سعید آبادرباطمرکزيخرم آباد1714

**سیل  میش  پایینرباطمرکزيخرم آباد1715

**سیل میش باالرباطمرکزيخرم آباد1716

1241شبیخون مله سرخهرباطمرکزيخرم آباد1717

41157شجاعآبادرباطمرکزيخرم آباد1718

33127قاسمآبادرباطمرکزيخرم آباد1719

2791قلعه جغدرباطمرکزيخرم آباد1720

3901,353قلعه سنگیرباطمرکزيخرم آباد1721

97339قلعه نورباطمرکزيخرم آباد1722

41144کله جورباطمرکزيخرم آباد1723

1655گزلهرباطمرکزيخرم آباد1724

624گندابهرباطمرکزيخرم آباد1725

3191مریدآبادرباطمرکزيخرم آباد1726

**مزرعه دره باغ ریملهرباطمرکزيخرم آباد1727

**نیلهرباطمرکزيخرم آباد1728

**هسکوهانرباطمرکزيخرم آباد1729

829ابدیفهکاکاشرفمرکزيخرم آباد1730

**آب چنارکاکاشرفمرکزيخرم آباد1731

**بنارکبودکاکاشرفمرکزيخرم آباد1732

1239پاتخت دوکاکاشرفمرکزيخرم آباد1733

830پاتخت سهکاکاشرفمرکزيخرم آباد1734

26105پاتخت یککاکاشرفمرکزيخرم آباد1735

**پاسگاه انتظامی کاکاشرفکاکاشرفمرکزيخرم آباد1736

2487پاقلعهکاکاشرفمرکزيخرم آباد1737

**پرین گالکوکاکاشرفمرکزيخرم آباد1738
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**پشت تپهکاکاشرفمرکزيخرم آباد1739

1345پنک آبادکاکاشرفمرکزيخرم آباد1740

128471پیرجدکاکاشرفمرکزيخرم آباد1741

419پیرمحمدباباحسینکاکاشرفمرکزيخرم آباد1742

414پیرمحمدسیداسدالهکاکاشرفمرکزيخرم آباد1743

**پیرمحمدشاه مهديکاکاشرفمرکزيخرم آباد1744

**پیرمحمدمیرحسینکاکاشرفمرکزيخرم آباد1745

92336تپه دارکاکاشرفمرکزيخرم آباد1746

1445چاه رضاکاکاشرفمرکزيخرم آباد1747

**چشمه طالکاکاشرفمرکزيخرم آباد1748

54232چشمه علیکاکاشرفمرکزيخرم آباد1749

619چشمه گلکاکاشرفمرکزيخرم آباد1750

1769چم باغکاکاشرفمرکزيخرم آباد1751

32108چنارخشکهکاکاشرفمرکزيخرم آباد1752

1869چنارکلکاکاشرفمرکزيخرم آباد1753

833ده سفیدکریمکاکاشرفمرکزيخرم آباد1754

31112ده نوکاکاشرفمرکزيخرم آباد1755

112444دهنوپیرجدکاکاشرفمرکزيخرم آباد1756

31121سرنجهکاکاشرفمرکزيخرم آباد1757

**قلعه گلکاکاشرفمرکزيخرم آباد1758

**قلی آبادکاکاشرفمرکزيخرم آباد1759

**کن کبودکاکاشرفمرکزيخرم آباد1760

519کورابهکاکاشرفمرکزيخرم آباد1761

**گاراژکاکاشرفمرکزيخرم آباد1762

826گري سرابکاکاشرفمرکزيخرم آباد1763

**مزرعه اب بیدکاکاشرفمرکزيخرم آباد1764

**مزرعه چهارشاخکاکاشرفمرکزيخرم آباد1765

2274نجف آبادکاکاشرفمرکزيخرم آباد1766

517نصیرآبادکاکاشرفمرکزيخرم آباد1767
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35122نوش آبادکاکاشرفمرکزيخرم آباد1768

69259انگزروستاي شهیدرحیمیکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1769

120391بلیلوندکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1770

**بهرام کش میرزاکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1771

**پادگان شهید بهشتیکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1772

198727پله باباحسینکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1773

31117پیرجدپایینکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1774

521تلمبه خانه پل باباحسینکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1775

**تنگ بهرام کشکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1776

97326چشمه سرخهکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1777

33109چنارخیريکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1778

103358چوب تراشکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1779

59205چهزالکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1780

521خارزارابیکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1781

**خارزاردیمکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1782

1863خانه هاي سازمانی شرکت پارسیلونکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1783

8233,151داراییکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1784

930دراشگفتکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1785

112420ده باقرکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1786

203627دیناروندباالکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1787

167625دیناروندپایینکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1788

**زندان مرکزي شهرستان خرم آبادکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1789

211841سالی بزرگکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1790

2378سالی کوچککرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1791

1245سرپله باباحسینکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1792

412سرپله نودارکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1793

40152سرخه ده باالکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1794

234881سرخه ده پایینکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1795

**شرکت پارسیلونکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1796
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**شهرك سنگکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1797

**کال والی خانیکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1798

1559گیرج گردهکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1799

127388ناصروندکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1800

519ونایی باالکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1801

**ونایی پایینکرگاه شرقیمرکزيخرم آباد1802

**اناردرباالکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1803

1347اناردرپایینکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1804

**باغ زیتون ارتشکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1805

91327باغ نوکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1806

3541,255بدرآباد پایینکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1807

1,1454,097بهرامیکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1808

6922,783پادگان بدرآبادکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1809

7172,471پشته جزایريکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1810

**پمپ بنزین و تاسیسات شرکت نفتکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1811

**تصفیه خانه فاضالب خرم آبادکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1812

4461,643تلوري باالکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1813

9693,531تلوري پایینکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1814

721توه تنگه/ میر کوچکعلی داد آبادکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1815

169612تیربازارکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1816

724چشمه برد/نورآبادکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1817

5031,768چغاخندقکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1818

1543چغاهروشیکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1819

143469چم انجیرکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1820

132476چم قرقکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1821

46156چناربگالیکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1822

181674حاج خدیجهکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1823

58220حسن آبادکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1824

42283خانه هاي سازمانی باباعباسکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1825
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1346دارتیکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1826

**دانشکده کشاورزيکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1827

40154دستبزانوکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1828

1,3915,216ده محسنکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1829

4851,691سراب چنگاییکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1830

7142,582سرابیاسکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1831

2381سرچک دادآبادکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1832

95309سرخه لیزهکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1833

2289سرزنگولهکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1834

1254سرطاقکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1835

37130سرهلتکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1836

6642,364سهیل بیگیکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1837

3621,188شهرك باباعباس/شهرك شهید بهشتیکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1838

14112شهرك شرکت سهامی زراعیکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1839

827شهرك صنعتیکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1840

38100شهرك صنعتی 2کرگاه غربیمرکزيخرم آباد1841

46172صبورکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1842

3321,098عربانکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1843

92310عسگر آبادکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1844

32126علی محمدبیگیکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1845

826فرودگاه خرم آبادکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1846

1133قلعه علی مراد خانکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1847

**کارخانه یخچال سازي بوژانکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1848

189649کاوه کالیکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1849

1347گره بیدکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1850

2697گریسانکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1851

71230گوشه شهنشاه/گوشه طالقانیکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1852

188659گیلوران باالکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1853

40136گیلوران پایینکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1854
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**مجتمع پتروشیمی لرستانکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1855

60374مجتمع مسکونی تیپ  57 حضرت ابوالفضلکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1856

**مشهدي جوزيکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1857

40131ملیم دولکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1858

5782,160میان گاللکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1859

**ندامتگاه پارسیلونکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1860

45138وره دهکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1861

823هلکانکرگاه غربیمرکزيخرم آباد1862

57183اسالم آباد گاماسیاب باالخاوه جنوبیخاوهدلفان1863

40128اسالم آباد گاماسیاب پایینخاوه جنوبیخاوهدلفان1864

171552الفسانهخاوه جنوبیخاوهدلفان1865

5651,883برخوردارخاوه جنوبیخاوهدلفان1866

203708برهماخاوه جنوبیخاوهدلفان1867

36132بگ وردي باالخاوه جنوبیخاوهدلفان1868

98345بگ وردي پایینخاوه جنوبیخاوهدلفان1869

2690بگوردي وسطیخاوه جنوبیخاوهدلفان1870

275902تاج امیرخاوه جنوبیخاوهدلفان1871

2175جافربیگی باالخاوه جنوبیخاوهدلفان1872

31103جافربیگی پایینخاوه جنوبیخاوهدلفان1873

**جان محمدخسروبیگیخاوه جنوبیخاوهدلفان1874

211680چراغخاوه جنوبیخاوهدلفان1875

42156چشمه خانی باالخاوه جنوبیخاوهدلفان1876

40123چشمه خانی پایینخاوه جنوبیخاوهدلفان1877

65218حسن آباد گاماسیابخاوه جنوبیخاوهدلفان1878

1134حیدرآبادخاوه جنوبیخاوهدلفان1879

**خسروبیگی باالخاوه جنوبیخاوهدلفان1880

412سرخه کوه چراغخاوه جنوبیخاوهدلفان1881

**شهرك صنعتی / ناحیه صنعتی علی میرزاییخاوه جنوبیخاوهدلفان1882

43156شیخآبادخاوه جنوبیخاوهدلفان1883
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131467عبدالحسینیخاوه جنوبیخاوهدلفان1884

**عزیزآبادخسروبیگیخاوه جنوبیخاوهدلفان1885

52197علی آباد  گاوکشخاوه جنوبیخاوهدلفان1886

**علی آبادخسروبیگیخاوه جنوبیخاوهدلفان1887

34117علی آبادخاوه جنوبیخاوهدلفان1888

47147علی آباد چراغخاوه جنوبیخاوهدلفان1889

1341علی آباد گاماسیابخاوه جنوبیخاوهدلفان1890

830علی میرزایی وسطیخاوه جنوبیخاوهدلفان1891

87292علی میرزایی پایینخاوه جنوبیخاوهدلفان1892

112368علی میرزایی باالخاوه جنوبیخاوهدلفان1893

180642قلندرخاوه جنوبیخاوهدلفان1894

55204گاوکش وسطیخاوه جنوبیخاوهدلفان1895

4881,775گاوکش باالخاوه جنوبیخاوهدلفان1896

212761گاوکش پایینخاوه جنوبیخاوهدلفان1897

70251گندم بان حبیب وندخاوه جنوبیخاوهدلفان1898

34117محمدآبادخاوه جنوبیخاوهدلفان1899

61207محمدجان فلک الدینخاوه جنوبیخاوهدلفان1900

151573محمدمیرزاییخاوه جنوبیخاوهدلفان1901

2475مرادآبادخاوه جنوبیخاوهدلفان1902

**ولی آباد خسروبیگیخاوه جنوبیخاوهدلفان1903

49173یادگارخاوه جنوبیخاوهدلفان1904

**اسدآبادخاوه شمالیخاوهدلفان1905

4401,426ایرانشاهیخاوه شمالیخاوهدلفان1906

38157حسین طالییخاوه شمالیخاوهدلفان1907

618دهنوکرمعلیخاوه شمالیخاوهدلفان1908

**رحمت آبادخاوه شمالیخاوهدلفان1909

141497زلیوارخاوه شمالیخاوهدلفان1910

723سالیانهخاوه شمالیخاوهدلفان1911

4851,642سراب غضنفرخاوه شمالیخاوهدلفان1912
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518سراب داودخاوه شمالیخاوهدلفان1913

**سرخانجوب اسدبیگیخاوه شمالیخاوهدلفان1914

**سرخانجوب  بساط  علیخاوه شمالیخاوهدلفان1915

155595سرخانجوب باالخاوه شمالیخاوهدلفان1916

924سرخانجوب پایینخاوه شمالیخاوهدلفان1917

192705شترخفتخاوه شمالیخاوهدلفان1918

**شریفخاوه شمالیخاوهدلفان1919

31110عزیزآبادخاوه شمالیخاوهدلفان1920

29116کرم الهیخاوه شمالیخاوهدلفان1921

4581,532کفراجخاوه شمالیخاوهدلفان1922

**کله جوبخاوه شمالیخاوهدلفان1923

94327گاوبازهخاوه شمالیخاوهدلفان1924

**گهوارهخاوه شمالیخاوهدلفان1925

32127نورمحمدي زمانهخاوه شمالیخاوهدلفان1926

1659یوسف آبادخاوه شمالیخاوهدلفان1927

**یورقلیخاوه شمالیخاوهدلفان1928

1153اهللا بیگیایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1929

**الماس آباد/ الماس خانایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1930

35101بابابزرگ / امام زاده ابراهیمایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1931

1261باباجوالنایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1932

2898بادام شیرینایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1933

**بساطآبادایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1934

38166بلوط بازهایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1935

**بن جوب کالگهایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1936

421پشت مله سنگرایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1937

1771تاریکه رنگرزانایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1938

626تازه آباد / دارامرودایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1939

825تازه آباد گلستانهایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1940

1239ترك امیرایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1941
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938تلیهایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1942

31119تنگ  پري  باالایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1943

**تنگ  پري  پایینایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1944

**تنگه دارونهایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1945

**توت هاایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1946

2287تونابایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1947

45161جاي حاتمایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1948

1155جعفرآبادایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1949

733جعفرخان /رضا آبادایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1950

2493جوادآبادایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1951

50210چروش ایتیوندایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1952

943چشمه زلیخاایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1953

**چشمه کرهایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1954

827چشمه کالنایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1955

527چشمه کالن جدیدایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1956

2079چم حصارایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1957

2584چم کریمایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1958

1859چم مختارایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1959

**چنارایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1960

47194چیهایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1961

**حسن بگ مردهایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1962

418حسین آباد باباجوالنایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1963

**حیدر آباد/ مالهاربیگایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1964

634حیدریکایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1965

30110خلیل آبادایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1966

91356خوشنامایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1967

**دارنومهایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1968

**ریسه وندایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1969

**ریواسانایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1970
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26101زرده سوارایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1971

626زرلهایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1972

**زمگه زچایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1973

519ساالردولایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1974

135546سراب قمشایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1975

95384سفیدخانیایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1976

2097سفیدخانی احمدوندایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1977

**سفیدخانی کوچکایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1978

**سیاه چشمهایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1979

419سید عباس / ورکوهایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1980

942سیدحشمتایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1981

40139سیدعلی /چم سید علیایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1982

**سیلایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1983

522شاه پرورمردهایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1984

27114ظفرآبادایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1985

**عباس خانایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1986

**علیرضاایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1987

**علیمرادخان /علیمرادآبادایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1988

721قشالق پشت قالایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1989

724قشالق ته سرانایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1990

**قورنایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1991

416کل کشته داودخانایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1992

**کلوارایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1993

**کول بندایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1994

1250کوله نابایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1995

176670کهریزوروشتایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1996

726گاودانه پاایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1997

26129گرمه خانیایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1998

**گل زرد/سرآورایتیوندجنوبیکاکاونددلفان1999
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2498گلستانکایتیوندجنوبیکاکاونددلفان2000

415مزرعه شوکهایتیوندجنوبیکاکاونددلفان2001

1662نبی آباد ورن شاخایتیوندجنوبیکاکاونددلفان2002

**نجف آبادایتیوندجنوبیکاکاونددلفان2003

**نظرآباد / نظرخانایتیوندجنوبیکاکاونددلفان2004

**یارعالیایتیوندجنوبیکاکاونددلفان2005

**اسالم آبادایتیوندشمالیکاکاونددلفان2006

**اسالم آباد دولیسکانایتیوندشمالیکاکاونددلفان2007

1035آزادآباد پیر دوستیایتیوندشمالیکاکاونددلفان2008

623آهنگران پایینایتیوندشمالیکاکاونددلفان2009

1137آهنگران باالایتیوندشمالیکاکاونددلفان2010

417باقرآبادپیردوستیایتیوندشمالیکاکاونددلفان2011

3297پشت  تنگ  دوستعلیایتیوندشمالیکاکاونددلفان2012

106382تقی آباد کن کتایتیوندشمالیکاکاونددلفان2013

2188چال صیدعلیایتیوندشمالیکاکاونددلفان2014

1960چراغ آباد پیردوستیایتیوندشمالیکاکاونددلفان2015

**چراغآبادپایینایتیوندشمالیکاکاونددلفان2016

65214چشمه کبودایتیوندشمالیکاکاونددلفان2017

**چم بورایتیوندشمالیکاکاونددلفان2018

1764حیدرآبادایتیوندشمالیکاکاونددلفان2019

1036خسروخانیایتیوندشمالیکاکاونددلفان2020

**دارکوبیایتیوندشمالیکاکاونددلفان2021

411دره دهایتیوندشمالیکاکاونددلفان2022

54188دره یادگارایتیوندشمالیکاکاونددلفان2023

**دولتمند / دره دولتمندایتیوندشمالیکاکاونددلفان2024

525زرین جوایتیوندشمالیکاکاونددلفان2025

68226سراب پیردوستیایتیوندشمالیکاکاونددلفان2026

47سرچغاباالایتیوندشمالیکاکاونددلفان2027

**سرچقاپایینایتیوندشمالیکاکاونددلفان2028
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2178سرزنایتیوندشمالیکاکاونددلفان2029

835شالل علیایتیوندشمالیکاکاونددلفان2030

1752عزیزآبادایتیوندشمالیکاکاونددلفان2031

**علی آبادایتیوندشمالیکاکاونددلفان2032

523علی آبادپیردوستیایتیوندشمالیکاکاونددلفان2033

1036قتل یومایتیوندشمالیکاکاونددلفان2034

58205کرکان پایینایتیوندشمالیکاکاونددلفان2035

**کرم آبادایتیوندشمالیکاکاونددلفان2036

1660کله کله پایینایتیوندشمالیکاکاونددلفان2037

520کله کله باالایتیوندشمالیکاکاونددلفان2038

2290کمانه الفت آبادایتیوندشمالیکاکاونددلفان2039

68185کمانه میرزابگایتیوندشمالیکاکاونددلفان2040

2792گرکان باالایتیوندشمالیکاکاونددلفان2041

1037مرادآباد پیردوستیایتیوندشمالیکاکاونددلفان2042

**نظرآبادایتیوندشمالیکاکاونددلفان2043

828ولی آبادخسروخانیایتیوندشمالیکاکاونددلفان2044

932یارامیريایتیوندشمالیکاکاونددلفان2045

98373یارولی آبادایتیوندشمالیکاکاونددلفان2046

**اسدآبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2047

46آقامیرکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2048

1546برآفتاب کرمیکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2049

35107پارچه بلوطکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2050

**پاسگاه انتظامی کاکاوند غربیکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2051

2070پایین آب باالکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2052

624پایین آب پایینکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2053

53217پشت تنگ دروزنهکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2054

**پشت  مله  یکشنبهکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2055

**ترازك  باالکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2056

**ترازك  پایینکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2057
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622تلیابکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2058

1347جعفرآباد علیاکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2059

1349جمشیدآبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2060

41132جوجارکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2061

2270چشمه حاجی محمدکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2062

831چشمه  سفید باالکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2063

1873چشمه  سفید پایینکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2064

**چشمه شفیعکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2065

2376چشمه کبودکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2066

**چشمه کوه حسین آبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2067

720چفته دره باالکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2068

3193چفته دره پایینکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2069

**چفته دره وسطیکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2070

68250چمن بولهکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2071

826چمن جافربیگکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2072

48چمن زرسکهکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2073

2362چهارافشارپایینکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2074

**چهارافشارعلیاکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2075

929حاجی آبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2076

619حاجی آباد جدیدکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2077

**حسین آبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2078

38119حسین آباد باالکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2079

724حسین آباد پایینکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2080

1130حسین خانکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2081

**حسین علی آبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2082

**حشمت آبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2083

2896دار امرودکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2084

**دم چککاکاوندشرقیکاکاونددلفان2085

**دودارهکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2086
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2283دهوندکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2087

614رضاآبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2088

723رضاخانکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2089

73239زرده سوارکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2090

**زرسکه چمن آبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2091

89342زرگرانکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2092

**سلطان آبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2093

1657سنجدانکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2094

**سنگ سیاهکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2095

1134سیرکانهکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2096

518سیل  چشمه  پایینکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2097

1444سیل چشمه باالکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2098

518شاه ولیکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2099

**عشق آبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2100

**علی آباد پشته وارکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2101

715علی آباد یه رزگیکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2102

622فرخ آباد باالکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2103

**فرخ  آباد پایینکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2104

**فرضاکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2105

95302قاضی خانیکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2106

1035کاوه باالکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2107

35126کاوه باال / ده سفیدکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2108

**کاوه پایینکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2109

921کاوه پایینکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2110

612کاوه وسطیکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2111

**کاهریزکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2112

**کالش گرانکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2113

**گرچکهکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2114

**گرگهکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2115
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**گشور امید آبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2116

927گشورامیرآبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2117

66201گشورعلی آبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2118

1140گشورقلعه محمدکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2119

827گل بسرکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2120

516گل زرد / تازه آباد بهرامکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2121

123439گلستانهکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2122

1340گلگییکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2123

1640گله ویسکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2124

2262مرده شور پشت تنگکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2125

1447معمولهکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2126

39128مله  کبود باالکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2127

1026مله  کبود  پایینکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2128

1945مومن آبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2129

**مهدي آبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2130

1234مهر آبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2131

1440میان  تنگ  باالکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2132

43152میان چقاکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2133

2263میان تنگ پایینکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2134

618میرمالگهکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2135

**ورملهکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2136

2270ونو / جعفرآبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2137

212738هزارخانیکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2138

**هفت چشمه غالم آبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2139

44133یارآبادکاکاوندشرقیکاکاونددلفان2140

**اسدآبادکاکاوندغربیکاکاونددلفان2141

**الماس آبادکاکاوندغربیکاکاونددلفان2142

**امام زاده  باولینکاکاوندغربیکاکاونددلفان2143

725ایرانشاهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2144
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33118باغ کرهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2145

**بشته وارکاکاوندغربیکاکاونددلفان2146

734بن جوفیضیکاکاوندغربیکاکاونددلفان2147

31117بوربور پایینکاکاوندغربیکاکاونددلفان2148

934بوربورباالکاکاوندغربیکاکاونددلفان2149

45182بوربوروسطیکاکاوندغربیکاکاونددلفان2150

29132پاروزنکاکاوندغربیکاکاونددلفان2151

833ترك آویزکاکاوندغربیکاکاونددلفان2152

**تودارکاکاوندغربیکاکاونددلفان2153

1680جاروسانکاکاوندغربیکاکاونددلفان2154

**چاالبکاکاوندغربیکاکاونددلفان2155

633چراغ آباد چم  نوسکاکاوندغربیکاکاونددلفان2156

60237چشمه خانیکاکاوندغربیکاکاونددلفان2157

55194چشمه کیزاب باالکاکاوندغربیکاکاونددلفان2158

**چشمه کیزاب پایینکاکاوندغربیکاکاونددلفان2159

1870چم انجیرکاکاوندغربیکاکاونددلفان2160

128516چم قالتهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2161

**چنارهیلکاکاوندغربیکاکاونددلفان2162

**چیاملککاکاوندغربیکاکاونددلفان2163

**چینه وارکاکاوندغربیکاکاونددلفان2164

1440خاکی باالکاکاوندغربیکاکاونددلفان2165

**خاکی برانازارکاکاوندغربیکاکاونددلفان2166

33102خاکی پایینکاکاوندغربیکاکاونددلفان2167

1439خاکی وسطیکاکاوندغربیکاکاونددلفان2168

2595خاکی پیزول مالگهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2169

135508دانه میسیکاکاوندغربیکاکاونددلفان2170

417درکه نورمرادکاکاوندغربیکاکاونددلفان2171

**دره حیشهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2172

**دره خانگهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2173
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**دره خدامرادکاکاوندغربیکاکاونددلفان2174

30124ده گرزهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2175

2169زچکاکاوندغربیکاکاونددلفان2176

**زیرکمرهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2177

**سرچالکاکاوندغربیکاکاونددلفان2178

523سردشتکاکاوندغربیکاکاونددلفان2179

622سرکمرهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2180

**سرگویژهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2181

**سرگیجه کاکاوندغربیکاکاونددلفان2182

71300سرمهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2183

411سه گرکاکاوندغربیکاکاونددلفان2184

84291سیالیاکاکاوندغربیکاکاونددلفان2185

518سیل خانعلیکاکاوندغربیکاکاونددلفان2186

68260شرف آبادباالکاکاوندغربیکاکاونددلفان2187

848شرف آبادپایینکاکاوندغربیکاکاونددلفان2188

**شورزهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2189

1560طارمکاکاوندغربیکاکاونددلفان2190

**کره گه باالکاکاوندغربیکاکاونددلفان2191

722کره گه پایینکاکاوندغربیکاکاونددلفان2192

**کنک سرخ داراب پیرکاکاوندغربیکاکاونددلفان2193

2297کنک سرخ عظیم خانکاکاوندغربیکاکاونددلفان2194

**کنوله باالکاکاوندغربیکاکاونددلفان2195

**کنوله پایینکاکاوندغربیکاکاونددلفان2196

52194گاو میر باالکاکاوندغربیکاکاونددلفان2197

**گرمابه محمدعلیکاکاوندغربیکاکاونددلفان2198

**گرمابه مکاییلکاکاوندغربیکاکاونددلفان2199

524گرهیمگهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2200

**گلدرهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2201

1135گور محمد ولیکاکاوندغربیکاکاونددلفان2202
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28122گویژه باالکاکاوندغربیکاکاونددلفان2203

**گویژه پایینکاکاوندغربیکاکاونددلفان2204

2252ماموکاکاوندغربیکاکاونددلفان2205

**مامو باالکاکاوندغربیکاکاونددلفان2206

1436مجشتیکاکاوندغربیکاکاونددلفان2207

**مل هوعظیم خانکاکاوندغربیکاکاونددلفان2208

821میشه کشهکاکاوندغربیکاکاونددلفان2209

**هویانکاکاوندغربیکاکاونددلفان2210

938انبارته باال/ کنی سردهمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2211

**انبارته پایینمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2212

**باویله شاه علیمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2213

65196چراغ آبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2214

1034چم ظل شاه علی / نظرآبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2215

1049حاجی آباد / حاجی اصغرمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2216

1866حاجی مرادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2217

522خداورديمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2218

164602دم باغ یوسف آبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2219

1347دول بیدمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2220

822ده یوسفان باال / ترکلهمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2221

1638ده یوسفان وسطیمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2222

66212ده یوسفان پایینمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2223

56189رضاآبادرضاویسمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2224

1568زیور باالمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2225

844زیور پایینمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2226

45166سرمرنگمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2227

2182شاه قلی آبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2228

1037عباس آبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2229

933عبدل آباد / چم زکریامیریگ جنوبیمرکزيدلفان2230

55204عزیز کشته / عزیزآبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2231
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24102علی آبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2232

81296فاضل آبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2233

34123کاظمی / کاظم آبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2234

935کریم آبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2235

726کریم آبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2236

**کن خان معصوممیریگ جنوبیمرکزيدلفان2237

27105کن خان یعقوبمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2238

40135گردکانهمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2239

63193گنج دره باالمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2240

627گنج دره پایینمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2241

27122گورمحمد/تیزابمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2242

**مرمرنگمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2243

66195ملک آبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2244

248870مله خانمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2245

256851میرزا آبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2246

39135میرعلی / تیتان سرمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2247

40115نعمتآبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2248

22102هدایت اله / گچ بنديمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2249

727یارآبادمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2250

2676یوسف آباد عبدالمنیمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2251

**یوسفان وسطیمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2252

34100یوسفآبادچم چالمیریگ جنوبیمرکزيدلفان2253

2397احمدوندمیریگ شمالیمرکزيدلفان2254

30109اسدآباد چنارمیریگ شمالیمرکزيدلفان2255

1556پیر کرممیریگ شمالیمرکزيدلفان2256

57206جعفرآباد باالمیریگ شمالیمرکزيدلفان2257

101363جعفرآبادپایینمیریگ شمالیمرکزيدلفان2258

45146چشمه کبودمیریگ شمالیمرکزيدلفان2259

1873حاتم آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2260
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**حسن آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2261

143463حسن آباد بی بابامیریگ شمالیمرکزيدلفان2262

46188داربیدزنگیوندمیریگ شمالیمرکزيدلفان2263

87330دیماندولمیریگ شمالیمرکزيدلفان2264

39142رمضان آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2265

216822زالی آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2266

75273زالی آباد یارنظرمیریگ شمالیمرکزيدلفان2267

**زالی دم برهمیریگ شمالیمرکزيدلفان2268

90320زالی الغريمیریگ شمالیمرکزيدلفان2269

2998سردارآبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2270

**سرناوهمیریگ شمالیمرکزيدلفان2271

2983سهراب آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2272

3791,276شهرك امام خمینیمیریگ شمالیمرکزيدلفان2273

4021,450شهن آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2274

82287شیخ آباد شیخهمیریگ شمالیمرکزيدلفان2275

2189صحبت آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2276

1461عباس آباد کانی کبودمیریگ شمالیمرکزيدلفان2277

1870عبدل آبادکانی کبودمیریگ شمالیمرکزيدلفان2278

**علی آبادکانی کبودمیریگ شمالیمرکزيدلفان2279

131452فتاح آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2280

**فتیآبادچاله چالهمیریگ شمالیمرکزيدلفان2281

3931,635فرهادآبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2282

**قنبرآبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2283

1038کاظم آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2284

2181کرم آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2285

1368گرگعلی آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2286

33107گوهرگوشمیریگ شمالیمرکزيدلفان2287

1237محمدشاه آباد/عزیز آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2288

53189مرادآبادکل کلمیریگ شمالیمرکزيدلفان2289
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64234مرادآبادمیراخورمیریگ شمالیمرکزيدلفان2290

160624معصوم آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2291

42174نصرتآبادباالمیریگ شمالیمرکزيدلفان2292

62239نصرتآبادپایینمیریگ شمالیمرکزيدلفان2293

37146نظرآبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2294

936نوروزآبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2295

38117ورمله/ محمدمرادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2296

27103همت آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2297

3271,211یارآبادمیربیگمیریگ شمالیمرکزيدلفان2298

27109یارحسین آبادمیریگ شمالیمرکزيدلفان2299

103374اسماعیل آبادنورآبادمرکزيدلفان2300

59251اشرف آبادنورآبادمرکزيدلفان2301

106372اکبرآبادنورآبادمرکزيدلفان2302

518امام زاده حسن گاویارنورآبادمرکزيدلفان2303

191678باباجاننورآبادمرکزيدلفان2304

515پاچالنورآبادمرکزيدلفان2305

1557چال سیلنورآبادمرکزيدلفان2306

4231,603چشمه خانینورآبادمرکزيدلفان2307

47185چشمه رشنونورآبادمرکزيدلفان2308

511چشمه کمرهنورآبادمرکزيدلفان2309

611چشمه گشهنورآبادمرکزيدلفان2310

2485چشمه مورینهنورآبادمرکزيدلفان2311

47163حاجی آبادنورآبادمرکزيدلفان2312

**حسین آبادنورآبادمرکزيدلفان2313

119420حسین آبادنورآبادمرکزيدلفان2314

1439خاتون آبادنورآبادمرکزيدلفان2315

42155خان آبادنورآبادمرکزيدلفان2316

5041,864خلیفه آبادنورآبادمرکزيدلفان2317

**خیرآبادنورآبادمرکزيدلفان2318
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**دوستعلی آبادنورآبادمرکزيدلفان2319

**رستم آبادنورآبادمرکزيدلفان2320

77262رضا آبادنورآبادمرکزيدلفان2321

414زردآلو باالنورآبادمرکزيدلفان2322

**زردآلود پاییننورآبادمرکزيدلفان2323

83287سبزه خانینورآبادمرکزيدلفان2324

274935سراب احمدوندنورآبادمرکزيدلفان2325

1138سنگ کرباالنورآبادمرکزيدلفان2326

1539سنگ کرپاییننورآبادمرکزيدلفان2327

837شش نرمنورآبادمرکزيدلفان2328

65235شکرآبادنورآبادمرکزيدلفان2329

221795ظفرآبادنورآبادمرکزيدلفان2330

619قیصورآبادنورآبادمرکزيدلفان2331

3641,381کاظم آبادنورآبادمرکزيدلفان2332

192746کرم آبادنورآبادمرکزيدلفان2333

621کریم آباد قدیمنورآبادمرکزيدلفان2334

1092کریم آباد نورعلینورآبادمرکزيدلفان2335

1866کمره حشمت آبادنورآبادمرکزيدلفان2336

31116کول مرز باالنورآبادمرکزيدلفان2337

1348کول مرز پاییننورآبادمرکزيدلفان2338

1142گرمه خانینورآبادمرکزيدلفان2339

51173گل باغینورآبادمرکزيدلفان2340

413ماسی مردهنورآبادمرکزيدلفان2341

110420مختارآبادنورآبادمرکزيدلفان2342

49160مرادآبادنورآبادمرکزيدلفان2343

245863مرادآباد نورعلینورآبادمرکزيدلفان2344

**مزرعه کول مرز مرتیانورآبادمرکزيدلفان2345

35117ونابنورآبادمرکزيدلفان2346

69214هاشم آبادنورآبادمرکزيدلفان2347
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2178اسدآباد وسطینورعلیمرکزيدلفان2348

723اسدآبادباالنورعلیمرکزيدلفان2349

1771اسدآبادپاییننورعلیمرکزيدلفان2350

**ایمان آباد باالنورعلیمرکزيدلفان2351

720ایمان آباد پاییننورعلیمرکزيدلفان2352

40164بابا محمد سنجابینورعلیمرکزيدلفان2353

57195تیمورگالم بهرينورعلیمرکزيدلفان2354

1574جشینوندنورعلیمرکزيدلفان2355

**چشمه کورهنورعلیمرکزيدلفان2356

**چقا سلمان  باالنورعلیمرکزيدلفان2357

**چقا سلمان  پاییننورعلیمرکزيدلفان2358

154582حسن آباد سنجابینورعلیمرکزيدلفان2359

**حسن بیگینورعلیمرکزيدلفان2360

41159حیدرآباد مرالینورعلیمرکزيدلفان2361

623حیدرآباد نورعلینورعلیمرکزيدلفان2362

725خاکینورعلیمرکزيدلفان2363

525خدارحم دهنونورعلیمرکزيدلفان2364

133602دره ده پهلواننورعلیمرکزيدلفان2365

**دره دیمهنورعلیمرکزيدلفان2366

**دره میرزانورعلیمرکزيدلفان2367

100331دوآب زالینورعلیمرکزيدلفان2368

2376ده فروزوند باالنورعلیمرکزيدلفان2369

27116ده فروزوند پاییننورعلیمرکزيدلفان2370

111434ده فروزوند وسطینورعلیمرکزيدلفان2371

197750ده کبودچوارينورعلیمرکزيدلفان2372

78264دهنونورعلیمرکزيدلفان2373

**رحمت آبادنورعلیمرکزيدلفان2374

84290سیکوندچوارينورعلیمرکزيدلفان2375

**شهبازآبادنورعلیمرکزيدلفان2376

صفحه 82
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66241صیدعلینورعلیمرکزيدلفان2377

**طرح پرواربندي حاج غالمرضا قبادينورعلیمرکزيدلفان2378

617عزیزآباد باالنورعلیمرکزيدلفان2379

45211عزیزآباد پاییننورعلیمرکزيدلفان2380

**علی آباد جدیدنورعلیمرکزيدلفان2381

**قاسم آبادنورعلیمرکزيدلفان2382

1249کریموندنورعلیمرکزيدلفان2383

**کورانینورعلیمرکزيدلفان2384

31113گردکانه سنجابینورعلیمرکزيدلفان2385

3241,148گالم بهرينورعلیمرکزيدلفان2386

**محمدقلی آبادنورعلیمرکزيدلفان2387

191681مرادجاننورعلیمرکزيدلفان2388

75255نبی وندنورعلیمرکزيدلفان2389

**نورمراد آبادنورعلیمرکزيدلفان2390

1753نوروزآبادنورعلیمرکزيدلفان2391

**هفت چشمه زنگیوندنورعلیمرکزيدلفان2392

**یارعلی باالنورعلیمرکزيدلفان2393

419یارعلی  پاییننورعلیمرکزيدلفان2394

101330احمدآبادچاالنچوالنسیالخوردورود2395

118352افراوندهچاالنچوالنسیالخوردورود2396

85294باباپشمانچاالنچوالنسیالخوردورود2397

76259بهزادآبادچاالنچوالنسیالخوردورود2398

168538بیاتانچاالنچوالنسیالخوردورود2399

1447پشته باالچاالنچوالنسیالخوردورود2400

1971پشته پایینچاالنچوالنسیالخوردورود2401

170565پهلوان کلچاالنچوالنسیالخوردورود2402

121407حاجی آباد یاراحمديچاالنچوالنسیالخوردورود2403

2697حشمت آبادچاالنچوالنسیالخوردورود2404

57192حشویدچاالنچوالنسیالخوردورود2405
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44150حیدرآبادچاالنچوالنسیالخوردورود2406

68235دوسرچاالنچوالنسیالخوردورود2407

124403ده حاجیچاالنچوالنسیالخوردورود2408

239776زرگران باالچاالنچوالنسیالخوردورود2409

77274زرگران پایینچاالنچوالنسیالخوردورود2410

415زرین خانیچاالنچوالنسیالخوردورود2411

1139زیوه دارچاالنچوالنسیالخوردورود2412

127456عربانچاالنچوالنسیالخوردورود2413

59183قلعه بهاالدینچاالنچوالنسیالخوردورود2414

168578کارخانه سفیدکنچاالنچوالنسیالخوردورود2415

89312گاراژچاالنچوالنسیالخوردورود2416

116371میدانچاالنچوالنسیالخوردورود2417

61211نیله سفیدچاالنچوالنسیالخوردورود2418

91315یکدانگچاالنچوالنسیالخوردورود2419

162502ازناسیالخورسیالخوردورود2420

**پایگاه امداد جاده اي هالل احمرسیالخورسیالخوردورود2421

131420پوش کشانسیالخورسیالخوردورود2422

2592جهان آبادسیالخورسیالخوردورود2423

55197دَره تنَگ/دهکلهسیالخورسیالخوردورود2424

70238دایی چیسیالخورسیالخوردورود2425

48169دواریجانسیالخورسیالخوردورود2426

929دوخواهرانسیالخورسیالخوردورود2427

100313عالم آبادسیالخورسیالخوردورود2428

92341عزیزآبادسیالخورسیالخوردورود2429

**علی آبادسیالخورسیالخوردورود2430

**قاضی آبادسیالخورسیالخوردورود2431

271953کاغهسیالخورسیالخوردورود2432

178594کلنگانهسیالخورسیالخوردورود2433

59235کول آبادسیالخورسیالخوردورود2434
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57166گوشهسیالخورسیالخوردورود2435

110363لبان باالسیالخورسیالخوردورود2436

53176لبان پایینسیالخورسیالخوردورود2437

55183مروكسیالخورسیالخوردورود2438

40124همیانهسیالخورسیالخوردورود2439

1856یزدگردسیالخورسیالخوردورود2440

102356اکبرآبادحشمت آبادمرکزيدورود2441

105356امام آبادحشمت آبادمرکزيدورود2442

**ایستگاه راه اهن رودكحشمت آبادمرکزيدورود2443

108353برزانحشمت آبادمرکزيدورود2444

2701,103بنک آبادحشمت آبادمرکزيدورود2445

2499بودینهحشمت آبادمرکزيدورود2446

3201,161ترشابحشمت آبادمرکزيدورود2447

1139تی دار / توت دارحشمت آبادمرکزيدورود2448

111872چغادونحشمت آبادمرکزيدورود2449

129488چمنارحشمت آبادمرکزيدورود2450

214710حشمت آبادحشمت آبادمرکزيدورود2451

3481,308خانه هاي  صنایع دفاع/صنایع زرهی بنی هاشمحشمت آبادمرکزيدورود2452

824خرگوش خانیحشمت آبادمرکزيدورود2453

58197درب آستانهحشمت آبادمرکزيدورود2454

51183دره اسبرحشمت آبادمرکزيدورود2455

116434رضورحشمت آبادمرکزيدورود2456

80305سراوندحشمت آبادمرکزيدورود2457

39148سرنجهحشمت آبادمرکزيدورود2458

**سیره باالحشمت آبادمرکزيدورود2459

1143سیره پایینحشمت آبادمرکزيدورود2460

71226سیزانحشمت آبادمرکزيدورود2461

115388گاوکشتهحشمت آبادمرکزيدورود2462

46127گندابحشمت آبادمرکزيدورود2463
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141537امیرآباددورودمرکزيدورود2464

**امیرآبادگورکشدورودمرکزيدورود2465

1241اندیکاندورودمرکزيدورود2466

1452آب بیددورودمرکزيدورود2467

120415باباخانیدورودمرکزيدورود2468

24110برآفتابدورودمرکزيدورود2469

129492پشت قلعهدورودمرکزيدورود2470

49228توتدورودمرکزيدورود2471

32159تی / تپه تیدورودمرکزيدورود2472

838جلهدورودمرکزيدورود2473

119469چشمه سرنجهدورودمرکزيدورود2474

1,3014,441چغابداردورودمرکزيدورود2475

**چم چیتدورودمرکزيدورود2476

41151چناردورودمرکزيدورود2477

2061چنارخاتوندورودمرکزيدورود2478

1752حسین آباددورودمرکزيدورود2479

**حمزه علیدورودمرکزيدورود2480

164558خسرو آباددورودمرکزيدورود2481

6572,361داریابدورودمرکزيدورود2482

523راکن باالدورودمرکزيدورود2483

1354راکن پاییندورودمرکزيدورود2484

1355زیرتنگدورودمرکزيدورود2485

1042سراب بیشهدورودمرکزيدورود2486

145538سندرکاندورودمرکزيدورود2487

1,0794,034سیاه کلهدورودمرکزيدورود2488

3298شکرآباددورودمرکزيدورود2489

153612عمارتدورودمرکزيدورود2490

50181فرمان آباددورودمرکزيدورود2491

155550گوشه پلدورودمرکزيدورود2492
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939لنج آباددورودمرکزيدورود2493

1147ماسورابیدورودمرکزيدورود2494

67258یوسف آباددورودمرکزيدورود2495

29122بابامحمدژانمرکزيدورود2496

720باغ جمالژانمرکزيدورود2497

413باغ  علی  پایینژانمرکزيدورود2498

1053باغ علی باالژانمرکزيدورود2499

1344بام سرژانمرکزيدورود2500

727برآفتاب درازژانمرکزيدورود2501

88312بهرام آباد پایینژانمرکزيدورود2502

270982بهرام آبادباالژانمرکزيدورود2503

**پاپیونژانمرکزيدورود2504

3611,334پیرآبادژانمرکزيدورود2505

29119تقی آبادژانمرکزيدورود2506

163637تنوردرژانمرکزيدورود2507

98337چقابهرامژانمرکزيدورود2508

2987چوبدر باالژانمرکزيدورود2509

2062چوبدرپایینژانمرکزيدورود2510

948خانورديژانمرکزيدورود2511

138548درمیانژانمرکزيدورود2512

524دره هداوندژانمرکزيدورود2513

45148دریژان باالژانمرکزيدورود2514

55164دریژان پایینژانمرکزيدورود2515

6762,649ده نوژانمرکزيدورود2516

1348زاغهژانمرکزيدورود2517

5341,945ژانژانمرکزيدورود2518

93382سابندانژانمرکزيدورود2519

95370سنگرژانمرکزيدورود2520

124470سورانژانمرکزيدورود2521
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89306سیاولژانمرکزيدورود2522

1668شرشرهژانمرکزيدورود2523

1448قلعه جهانگیرژانمرکزيدورود2524

46177قلعه کامحمدرضاژانمرکزيدورود2525

1276کوشکژانمرکزيدورود2526

140499گل گورچکژانمرکزيدورود2527

2270لطیف آبادژانمرکزيدورود2528

1880میدانکژانمرکزيدورود2529

1870هاویالنژانمرکزيدورود2530

727ینگه حسینژانمرکزيدورود2531

56209اسالم آبادتشکنچگنیدوره2532

123456امیر آبادتشکنچگنیدوره2533

51160آزادخانتشکنچگنیدوره2534

54204بن مزرعهتشکنچگنیدوره2535

**پاپل کشکانتشکنچگنیدوره2536

105415پانسارتشکنتشکنچگنیدوره2537

43153پیر شمس الدینتشکنچگنیدوره2538

71249تاف تافینه  شمس علیتشکنچگنیدوره2539

134492چاه ذوالفقارتشکنچگنیدوره2540

1441خیر آباد باالتشکنچگنیدوره2541

31114خیر آباد پایینتشکنچگنیدوره2542

39144دره زیرگر/ زوران چمتشکنچگنیدوره2543

2391سادات تشکنتشکنچگنیدوره2544

119461سراب رفتخانتشکنچگنیدوره2545

75245سرانبار سادات و نصرتیتشکنچگنیدوره2546

98342سرانبارکالنتريتشکنچگنیدوره2547

77285طوالبی برآفتابتشکنچگنیدوره2548

54170قاسمعلی برافتابتشکنچگنیدوره2549

56182قلعه بهادرتشکنچگنیدوره2550
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45157کریه دو/ عباس آبادتشکنچگنیدوره2551

936کریه سه /عبداله شیراوندتشکنچگنیدوره2552

1558کریه یک /خدادادتشکنچگنیدوره2553

38137کی برافتابتشکنچگنیدوره2554

1146مرادآبادتشکنچگنیدوره2555

518مزرعه پاپی آبادتشکنچگنیدوره2556

2381نورمحمدخانتشکنچگنیدوره2557

1558هزارمنیتشکنچگنیدوره2558

**بداقدورهچگنیدوره2559

166554برکهدورهچگنیدوره2560

45146بزابدورهچگنیدوره2561

**بن زورهدورهچگنیدوره2562

**پادگان شهید رستمیدورهچگنیدوره2563

35115پاکدشتدورهچگنیدوره2564

31127چاه چراغدورهچگنیدوره2565

511چاه موريدورهچگنیدوره2566

1042چم چره دودورهچگنیدوره2567

2074چم چره سهدورهچگنیدوره2568

417چم چره یکدورهچگنیدوره2569

35131چنارمیشاخوردورهچگنیدوره2570

49174چهارمله گل سرخهدورهچگنیدوره2571

141483حسیونددورهچگنیدوره2572

71245درب چاهدورهچگنیدوره2573

157542دره بادامدورهچگنیدوره2574

1661دره ساکیدورهچگنیدوره2575

1041رحیم آباددودورهچگنیدوره2576

1137رحیم آبادسهدورهچگنیدوره2577

2897رحیمآباد یک/ چنارخسرودورهچگنیدوره2578

141465ریخاندورهچگنیدوره2579

صفحه 89



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

93330زرین چغادورهچگنیدوره2580

221801سراب چگهدورهچگنیدوره2581

39135سراب کی حاتمدورهچگنیدوره2582

1020سراب کی گر شیخان دودورهچگنیدوره2583

1341سراب کی گر شیخان یکدورهچگنیدوره2584

40143سراب کی میرزاوند دودورهچگنیدوره2585

2181سراب کی میرزاوند یکدورهچگنیدوره2586

275983سراب ناوه کشدورهچگنیدوره2587

1242سفیدابدورهچگنیدوره2588

44155سه کرهدورهچگنیدوره2589

1139شورآباددورهچگنیدوره2590

87312شهرك دامپروريدورهچگنیدوره2591

106372کله نیدورهچگنیدوره2592

34109گل زاردورهچگنیدوره2593

147517گندابهدورهچگنیدوره2594

1455لره سبزيدورهچگنیدوره2595

**محمدنظريدورهچگنیدوره2596

35104مله امیريدورهچگنیدوره2597

122424مله بلوطدورهچگنیدوره2598

932مله شباناندورهچگنیدوره2599

**مله شبانان یکدورهچگنیدوره2600

87304میشکردورهچگنیدوره2601

30101نرگسهدورهچگنیدوره2602

57209هرفتهدورهچگنیدوره2603

73273بنارکبوددوکشکان جنوبیشاهیونددوره2604

32121بنارکبودسهکشکان جنوبیشاهیونددوره2605

29114بنارکبودیککشکان جنوبیشاهیونددوره2606

49158چرخستانهکشکان جنوبیشاهیونددوره2607

2590چشمه جومیلهکشکان جنوبیشاهیونددوره2608
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101364چشمه زمزمکشکان جنوبیشاهیونددوره2609

43149چشمه سرده/ دره نورمرادکشکان جنوبیشاهیونددوره2610

515چم پونهکشکان جنوبیشاهیونددوره2611

195728چم خوشه صفرعلیکشکان جنوبیشاهیونددوره2612

135445چمداودکشکان جنوبیشاهیونددوره2613

1446چنار باال/چنار کالیابکشکان جنوبیشاهیونددوره2614

414چنار پایین باباخانیکشکان جنوبیشاهیونددوره2615

1959حسین آباد شاهیوند / میرحسینکشکان جنوبیشاهیونددوره2616

147399خاطرهکشکان جنوبیشاهیونددوره2617

2160دره رحمانهکشکان جنوبیشاهیونددوره2618

29114دول گاو میشانکشکان جنوبیشاهیونددوره2619

47190سرزمانکشکان جنوبیشاهیونددوره2620

37114سیاه دره 1  فرهاديکشکان جنوبیشاهیونددوره2621

1345سیاه دره 2کشکان جنوبیشاهیونددوره2622

39159سیاه دره 3 کوسهکشکان جنوبیشاهیونددوره2623

61229شهبازبککشکان جنوبیشاهیونددوره2624

1647صیدحسن کاله فتحعلیکشکان جنوبیشاهیونددوره2625

56200کچکانکشکان جنوبیشاهیونددوره2626

**کرم بگکشکان جنوبیشاهیونددوره2627

41154کله بان / کله بان 2کشکان جنوبیشاهیونددوره2628

3011,107کله هوکشکان جنوبیشاهیونددوره2629

193703ملک آباد سماقکشکان جنوبیشاهیونددوره2630

55226ولی آباد شیريکشکان جنوبیشاهیونددوره2631

1656یارحسینکشکان جنوبیشاهیونددوره2632

1771انارستانکشکان شمالیشاهیونددوره2633

33135بلوط بان / مراد علیکشکان شمالیشاهیونددوره2634

1029بیگ میرزا شاهی وندکشکان شمالیشاهیونددوره2635

49196پیر صمدین / پیر سید احمدکشکان شمالیشاهیونددوره2636

28127پیري رضا / پیري سوخته زارکشکان شمالیشاهیونددوره2637
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1968تازه آبادکشکان شمالیشاهیونددوره2638

1236چشمه کوره / بهرامکشکان شمالیشاهیونددوره2639

186707چم پلککشکان شمالیشاهیونددوره2640

256785چم خوشه شیر کشکشکان شمالیشاهیونددوره2641

68297چناران / حسین خانکشکان شمالیشاهیونددوره2642

54216چهارابکشکان شمالیشاهیونددوره2643

222772خانه سرخکشکان شمالیشاهیونددوره2644

170645درمرهکشکان شمالیشاهیونددوره2645

32118ریخته کوه ورپلکشکان شمالیشاهیونددوره2646

35132زنگی بان/شترملکشکان شمالیشاهیونددوره2647

514زوران چم باالکشکان شمالیشاهیونددوره2648

125490ژریژبانکشکان شمالیشاهیونددوره2649

33123سیاه چمکشکان شمالیشاهیونددوره2650

34122شیخ گلکشکان شمالیشاهیونددوره2651

60221طالقان یککشکان شمالیشاهیونددوره2652

42165طالقان2کشکان شمالیشاهیونددوره2653

1767عباس خان / مله گاوکشکان شمالیشاهیونددوره2654

2084کتلکشکان شمالیشاهیونددوره2655

34122کرگزکشکان شمالیشاهیونددوره2656

45169کرم / میان کنانکشکان شمالیشاهیونددوره2657

27120کرم آبادکشکان شمالیشاهیونددوره2658

132497گاوگیرچمدانهکشکان شمالیشاهیونددوره2659

**گردکانه / شاه کرمکشکان شمالیشاهیونددوره2660

128460گرمورت میرزاخانیکشکان شمالیشاهیونددوره2661

54198گرمورت نصرتیکشکان شمالیشاهیونددوره2662

832گلم کبودکشکان شمالیشاهیونددوره2663

834گوران چم شاهیوندکشکان شمالیشاهیونددوره2664

60221ملک میرزاچم دشتیکشکان شمالیشاهیونددوره2665

93345ورپلکشکان شمالیشاهیونددوره2666

صفحه 92



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

74314ولدکشکشکان شمالیشاهیونددوره2667

54190هفت  چشمهکشکان شمالیشاهیونددوره2668

39150هودر بساط علیکشکان شمالیشاهیونددوره2669

47155بستان رود شرفشورابویسیاندوره2670

1452بن روتلهشورابویسیاندوره2671

830پشت  تنگ  چنارشورابویسیاندوره2672

40124پل شوراب باالشورابویسیاندوره2673

1960پل شورآ ب پایینشورابویسیاندوره2674

2990تایابشورابویسیاندوره2675

523تل امان الهشورابویسیاندوره2676

**تل رفیعشورابویسیاندوره2677

67239تل ساالرشورابویسیاندوره2678

1861تل عجمشورابویسیاندوره2679

38117تل محمد یوسفشورابویسیاندوره2680

514تل محمدمیرزاشورابویسیاندوره2681

2289تل مراد خانیشورابویسیاندوره2682

34136تل نعمتشورابویسیاندوره2683

732جعفرآبادشورابویسیاندوره2684

410چم کبودشورابویسیاندوره2685

2887چم  وزیرشورابویسیاندوره2686

3092چهارگوششورابویسیاندوره2687

1031دره محمدقلیشورابویسیاندوره2688

**راهدارخانه شورابشورابویسیاندوره2689

1549زهراکارنساردلهشورابویسیاندوره2690

2698زیرچشمهشورابویسیاندوره2691

2890سرکانهشورابویسیاندوره2692

1345سفیددشتشورابویسیاندوره2693

**شرف احمدآبادشورابویسیاندوره2694

54198شرکت نفت چنارشورابویسیاندوره2695
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112341شوراب محمودوندشورابویسیاندوره2696

37141شوراب معدن گچشورابویسیاندوره2697

99331شوراب نجم سهیلیشورابویسیاندوره2698

1965شیران بیشهشورابویسیاندوره2699

2687غالمان باالشورابویسیاندوره2700

56190غالمان پایینشورابویسیاندوره2701

1037قلعه ناوه کششورابویسیاندوره2702

1548قلعه نشین شاهیشورابویسیاندوره2703

2364کرفلهشورابویسیاندوره2704

716کرفله ایمان آبادشورابویسیاندوره2705

3086کرفله الونشورابویسیاندوره2706

72232کوماسشورابویسیاندوره2707

45138لجام گیرشورابویسیاندوره2708

**مجتمع کشت وصنعت ودامپروريشورابویسیاندوره2709

29100مزرعه جودول دولشورابویسیاندوره2710

108371مینهشورابویسیاندوره2711

2668نقارهشورابویسیاندوره2712

**نیروگاه برق 400 ولتشورابویسیاندوره2713

38111ابوذرویسیانویسیاندوره2714

1642اثرزمین کالیابویسیانویسیاندوره2715

931باریکهویسیانویسیاندوره2716

52174پاهلتویسیانویسیاندوره2717

**تنگ دوگرویسیانویسیاندوره2718

3797تنگ موسیویسیانویسیاندوره2719

416توه چاه فالوندویسیانویسیاندوره2720

59184جوان آبادویسیانویسیاندوره2721

**چشمه  برجعلیویسیانویسیاندوره2722

1030چم  باغ  باالویسیانویسیاندوره2723

37118چم  باغ  پایینویسیانویسیاندوره2724
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829چم حسینویسیانویسیاندوره2725

279892چم دیوانویسیانویسیاندوره2726

725چنار گل آبان دوویسیانویسیاندوره2727

**چنار گل آبان سهویسیانویسیاندوره2728

1133چنار گل آبان یکویسیانویسیاندوره2729

83244حیات الغیبویسیانویسیاندوره2730

72188دلبر رکركویسیانویسیاندوره2731

47146دلبر سادات پایینویسیانویسیاندوره2732

34101دلبر سادات وسطیویسیانویسیاندوره2733

54161دلبرسادات باالویسیانویسیاندوره2734

75219دوابویسیانویسیاندوره2735

725رستم خان جودکیویسیانویسیاندوره2736

60165زوراندولویسیانویسیاندوره2737

70209زهراکارویسیانویسیاندوره2738

232703سبزوارویسیانویسیاندوره2739

2389عباس آبادویسیانویسیاندوره2740

**علی حسینویسیانویسیاندوره2741

2160فرضالیویسیانویسیاندوره2742

76222قالبی باالویسیانویسیاندوره2743

124391قالبی پایینویسیانویسیاندوره2744

41127کوشکیویسیانویسیاندوره2745

3396گلزارویسیانویسیاندوره2746

**مولهویسیانویسیاندوره2747

520پاپی آبادکلیوندرومیانیسوريرومشکان2748

159595پادروندباالرومیانیسوريرومشکان2749

216811پادروندپایینرومیانیسوريرومشکان2750

167681پادروندوسطیرومیانیسوريرومشکان2751

89377حسین آبادرومیانیسوريرومشکان2752

9163,458رومیانیرومیانیسوريرومشکان2753
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158580مرادآبادرومیانیسوريرومشکان2754

198709موسیآبادباالرومیانیسوريرومشکان2755

162583موسیآبادپایینرومیانیسوريرومشکان2756

3261,178نظرعلیوندرومیانیسوريرومشکان2757

220781اسدآبادسوريسوريرومشکان2758

**پوالدکشسوريسوريرومشکان2759

44143توحیدسوريسوريسوريرومشکان2760

109398چغاسبزخدانظرسوريسوريرومشکان2761

**چم کبودسوخته صیدمحمدسوريسوريرومشکان2762

121461رماوندي پایینسوريسوريرومشکان2763

62223سفیدخانی جدیدسوريسوريرومشکان2764

1,1093,832سوريسوريسوريرومشکان2765

126479شیخه آبادسوريسوريرومشکان2766

67250شیراوندسوريسوريرومشکان2767

**صیدنظرآبادسوريسوريرومشکان2768

191684عزیزآبادسوريسوريرومشکان2769

730مراد آبادسوريسوريرومشکان2770

**مزرعه بن هرسوريسوريرومشکان2771

**مزرعه محمدسوريسوريرومشکان2772

1553مهکی ملکشاهیسوريسوريرومشکان2773

193655نسارخاصی آبادسوريسوريرومشکان2774

4181,474بازونديبازوندمرکزيرومشکان2775

4981,757خیردراربازوندمرکزيرومشکان2776

4931,748رنگین بانبازوندمرکزيرومشکان2777

78266عبدل بیگی محمديبازوندمرکزيرومشکان2778

4611,576کهریزبازوندمرکزيرومشکان2779

3791,293گلستانهبازوندمرکزيرومشکان2780

6442,364اقاجانرومشکانمرکزيرومشکان2781

191663چغاپوررومشکانمرکزيرومشکان2782
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235833رحمن آباد زاغه اللوندرومشکانمرکزيرومشکان2783

4611,664رشنودهرومشکانمرکزيرومشکان2784

**کرم رهرومشکانمرکزيرومشکان2785

248898اللوندرومشکانمرکزيرومشکان2786

49176محمدآبادگراوندرومشکانمرکزيرومشکان2787

3021,216مهکیرومشکانمرکزيرومشکان2788

1145اسد آباد باالفیروزآبادفیروزآبادسلسله2789

1856اسد آباد وسطیفیروزآبادفیروزآبادسلسله2790

2378اسدآبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2791

200655اصالن شاهیفیروزآبادفیروزآبادسلسله2792

415امیدآباد رشنوفیروزآبادفیروزآبادسلسله2793

418امیرآبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2794

115449آب باریک باالفیروزآبادفیروزآبادسلسله2795

1975آب باریک پایینفیروزآبادفیروزآبادسلسله2796

79289بتکیفیروزآبادفیروزآبادسلسله2797

**بهارآبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2798

2091پشت تنگ فیروزآبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2799

2577پشت تنگ گل گلفیروزآبادفیروزآبادسلسله2800

143508پیرمحمدشاهفیروزآبادفیروزآبادسلسله2801

3331,114تملیهفیروزآبادفیروزآبادسلسله2802

2182تیمور سوري پایینفیروزآبادفیروزآبادسلسله2803

73243تیمور سوري باالفیروزآبادفیروزآبادسلسله2804

1955جعفرآبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2805

1544جهان آبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2806

35105چاله چالهفیروزآبادفیروزآبادسلسله2807

61219چشمه علی اکبرفیروزآبادفیروزآبادسلسله2808

62224حاتم آبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2809

825حسین آبادخیاطفیروزآبادفیروزآبادسلسله2810

60216درویش آبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2811
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93325ده اقافیروزآبادفیروزآبادسلسله2812

139473ده حسنعلیفیروزآبادفیروزآبادسلسله2813

90312ربیع آبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2814

1142رستم آباداب باریکفیروزآبادفیروزآبادسلسله2815

84323رومشتهفیروزآبادفیروزآبادسلسله2816

40157رومشته مؤمن آبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2817

50188زیر تنگ خیاطفیروزآبادفیروزآبادسلسله2818

66232ژیریانفیروزآبادفیروزآبادسلسله2819

124426سراب شیخ عالیفیروزآبادفیروزآبادسلسله2820

1756سیف آبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2821

113411سیل هابیلفیروزآبادفیروزآبادسلسله2822

3001,058شیخ آباد زنگیوندفیروزآبادفیروزآبادسلسله2823

**علم آبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2824

2487غالم آباد خیاطفیروزآبادفیروزآبادسلسله2825

**کارخانه آسفالت فیروزآبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2826

99322کرکرفیروزآبادفیروزآبادسلسله2827

90276کهریزفیروزآبادفیروزآبادسلسله2828

1456گلستانفیروزآبادفیروزآبادسلسله2829

**لشگريفیروزآبادفیروزآبادسلسله2830

113406محمدآبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2831

935مرادآبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2832

1867میرآبادفیروزآبادفیروزآبادسلسله2833

928میرزا آبادخیاطفیروزآبادفیروزآبادسلسله2834

37120هره باغ خیاطفیروزآبادفیروزآبادسلسله2835

1971اسحاق آبادقالییفیروزآبادسلسله2836

**امیرآباددرکهقالییفیروزآبادسلسله2837

**تک تکهقالییفیروزآبادسلسله2838

**تودارقالییفیروزآبادسلسله2839

1143چال سوزقالییفیروزآبادسلسله2840
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49203چشمه طالقالییفیروزآبادسلسله2841

1144چم سرخهقالییفیروزآبادسلسله2842

1471چم شاهیقالییفیروزآبادسلسله2843

423چم شته باالقالییفیروزآبادسلسله2844

529چم شته پایینقالییفیروزآبادسلسله2845

25107چم قبرستانقالییفیروزآبادسلسله2846

24100چم گرگعلیقالییفیروزآبادسلسله2847

**چوكقالییفیروزآبادسلسله2848

69275داربید باالقالییفیروزآبادسلسله2849

1141داربید پایینقالییفیروزآبادسلسله2850

34125داربید وسطیقالییفیروزآبادسلسله2851

**داردیده بانقالییفیروزآبادسلسله2852

**درشت دارقالییفیروزآبادسلسله2853

**سرناب بهرامیقالییفیروزآبادسلسله2854

32122سرنجه قالییقالییفیروزآبادسلسله2855

1144شاییلهقالییفیروزآبادسلسله2856

63238شینه باالقالییفیروزآبادسلسله2857

2081شینه پایینقالییفیروزآبادسلسله2858

181614عدل آبادقالییفیروزآبادسلسله2859

622علی آباد  میرآخورقالییفیروزآبادسلسله2860

1544علی آباد برانازار/کاظم آبادقالییفیروزآبادسلسله2861

**قنبر علی پایینقالییفیروزآبادسلسله2862

**قنبرعلی باالقالییفیروزآبادسلسله2863

**کلکستانقالییفیروزآبادسلسله2864

46215لعل آبادقالییفیروزآبادسلسله2865

**ورنابقالییفیروزآبادسلسله2866

26130ورنمهقالییفیروزآبادسلسله2867

**وزمقالییفیروزآبادسلسله2868

**یه رزگیقالییفیروزآبادسلسله2869
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831ابراهیم آباددوآبمرکزيسلسله2870

2995احمدآباددوآبمرکزيسلسله2871

1755ازادخانیدوآبمرکزيسلسله2872

73246اهنگراندوآبمرکزيسلسله2873

2065اهنگريدوآبمرکزيسلسله2874

1874باباخانیدوآبمرکزيسلسله2875

1659تترآباددوآبمرکزيسلسله2876

828چقابلدوآبمرکزيسلسله2877

**چم کاشیدوآبمرکزيسلسله2878

1884چیالکاندوآبمرکزيسلسله2879

1343حسین آباددوآبمرکزيسلسله2880

415حیدرآباددوآبمرکزيسلسله2881

**دارمرودوآبمرکزيسلسله2882

**دره باغ باالدوآبمرکزيسلسله2883

414دره باغ پاییندوآبمرکزيسلسله2884

**دواب علیشاهیدوآبمرکزيسلسله2885

1859ده سرخهدوآبمرکزيسلسله2886

**ده سفیدسالیانهدوآبمرکزيسلسله2887

**ده کدخدادوآبمرکزيسلسله2888

38146دهنودوآبمرکزيسلسله2889

69229رضاآباددوآبمرکزيسلسله2890

415رضاآبادمیان والندوآبمرکزيسلسله2891

1240ریگ سفیددوآبمرکزيسلسله2892

412زورآباددوآبمرکزيسلسله2893

2799زیرطاق دوآبدوآبمرکزيسلسله2894

828سالیانهدوآبمرکزيسلسله2895

2890سراب سیدعلیدوآبمرکزيسلسله2896

2699سرنجهدوآبمرکزيسلسله2897

2680شیخ آباددوآبمرکزيسلسله2898
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32111عالم آباد پاییندوآبمرکزيسلسله2899

31118عالم آبادباالدوآبمرکزيسلسله2900

523عزیزآباددوآبمرکزيسلسله2901

60215علم آباددوآبمرکزيسلسله2902

928علی آباددوآبمرکزيسلسله2903

29102علی آباد پاییندوآبمرکزيسلسله2904

1042علیآبادباالدوآبمرکزيسلسله2905

62212فیض آباددوآبمرکزيسلسله

50163کاظم آباددوآبمرکزيسلسله

934کبودباندوآبمرکزيسلسله

514کرم آباددوآبمرکزيسلسله

1656کرم جان آباددوآبمرکزيسلسله

2588محمدتیپدوآبمرکزيسلسله

1756مرشدآباددوآبمرکزيسلسله

1240مرشدآباددوآبمرکزيسلسله

**مرکز ترویج و خدمات کشاورزيدوآبمرکزيسلسله

**مزرعه بهارستاندوآبمرکزيسلسله

**مزرعه جوادخانیدوآبمرکزيسلسله

**مزرعه عیسی آباددوآبمرکزيسلسله

621موسی آباددوآبمرکزيسلسله

1547موسی آباددوآبمرکزيسلسله

119406مومن آباددوآبمرکزيسلسله

518میان والن سفلیدوآبمرکزيسلسله

516میان والن وسطیدوآبمرکزيسلسله

2683میان والن  باالدوآبمرکزيسلسله

2491میرزایی اهنگريدوآبمرکزيسلسله

**میوله باالدوآبمرکزيسلسله

**میوله پاییندوآبمرکزيسلسله

2171نجف قلیدوآبمرکزيسلسله
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2595نظرآباددوآبمرکزيسلسله

3296نیازآباددوآبمرکزيسلسله

115393هنديدوآبمرکزيسلسله

65235القاس آبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

929امام قلیقلعه مظفريمرکزيسلسله

203686امیر باالقلعه مظفريمرکزيسلسله

203724امیر پایینقلعه مظفريمرکزيسلسله

55168امیرآباد ندرقلعه مظفريمرکزيسلسله

39133بادام شیرینقلعه مظفريمرکزيسلسله

50163پابرجقلعه مظفريمرکزيسلسله

88304پیرکهقلعه مظفريمرکزيسلسله

2791پیرکه باالقلعه مظفريمرکزيسلسله

521جمشیدآبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

1451حاجی آبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

512حسن آبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

34107حسین آبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

2798حیدرآبادساکیقلعه مظفريمرکزيسلسله

**دانشگاه پیام نورقلعه مظفريمرکزيسلسله

724درویش آبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

87317رضی آباد جوانمردقلعه مظفريمرکزيسلسله

**زیرگرسفلیقلعه مظفريمرکزيسلسله

1548ساالريقلعه مظفريمرکزيسلسله

51180سراب پاپیقلعه مظفريمرکزيسلسله

72235سراب سرخه احمدآبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

2060سراب سرخه صادق آبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

1652سیاهدول باالقلعه مظفريمرکزيسلسله

1965شاه آبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

1036صادق آبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

95342طرهانی پایینقلعه مظفريمرکزيسلسله
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75267عباس آبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

144510علی آبادجوانمردقلعه مظفريمرکزيسلسله

47160علی آبادچشمه برقیقلعه مظفريمرکزيسلسله

2377فتح آبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

25124فرهادآبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

1653قادرآبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

38134قاسم آبادچشمه برقیقلعه مظفريمرکزيسلسله

93311کرت آبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

69184کرم  آبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

29104ملک آبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

47173نقی آبادندرقلعه مظفريمرکزيسلسله

45166نور آباد چشمه برقیقلعه مظفريمرکزيسلسله

102351نورآبادچشمه برقیقلعه مظفريمرکزيسلسله

2169نورآبادندرقلعه مظفريمرکزيسلسله

1666ولی آبادقلعه مظفريمرکزيسلسله

**ازناوله گنجیهناممرکزيسلسله

**اسپژهناممرکزيسلسله

1138اسدآبادهناممرکزيسلسله

1669ایوان درهناممرکزيسلسله

28104بردبلهناممرکزيسلسله

67217بید قطار پایینهناممرکزيسلسله

1238بید قطارباالهناممرکزيسلسله

**پاسگاه راهنمایی و رانندگیهناممرکزيسلسله

108378پرسکهناممرکزيسلسله

1651جعفرآبادهناممرکزيسلسله

2178جهان آبادهناممرکزيسلسله

2297چشمه بیدهناممرکزيسلسله

27100چشمه سرده باالهناممرکزيسلسله

**چشمه سرده پایینهناممرکزيسلسله
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**چشمه سرده وسطیهناممرکزيسلسله

43137چشمه شاه قلیهناممرکزيسلسله

940چشمه صالحهناممرکزيسلسله

45159چم تکله باالهناممرکزيسلسله

1758چم تکله پایینهناممرکزيسلسله

727چوالن ابیهناممرکزيسلسله

2487چوالن دیمهناممرکزيسلسله

48168چهارتختههناممرکزيسلسله

**چهارشاخهناممرکزيسلسله

**حاج محمدعلیهناممرکزيسلسله

2286حسن آبادهناممرکزيسلسله

1962حسین آبادهناممرکزيسلسله

414حیدرآبادهناممرکزيسلسله

85280خسرو آباد پرسکهناممرکزيسلسله

414خسروآبادهناممرکزيسلسله

84277دارماهیهناممرکزيسلسله

**دارونههناممرکزيسلسله

523دره جنیهناممرکزيسلسله

79263سراب چنارباالهناممرکزيسلسله

120435سراب سقاهناممرکزيسلسله

55200سراب سیاه پوشهناممرکزيسلسله

1037سراب شهبازهناممرکزيسلسله

1657سراب صندلهناممرکزيسلسله

67232سراب هنامهناممرکزيسلسله

59215سراب چنارپایینهناممرکزيسلسله

1548سالحورزيهناممرکزيسلسله

29106سول مرجانهناممرکزيسلسله

2380سیدعالیهناممرکزيسلسله

2369شاه رضاآبادهناممرکزيسلسله
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49شبسی (چهاردوالن )هناممرکزيسلسله

2891شترمل پایینهناممرکزيسلسله

37106شترمل باال هناممرکزيسلسله

517شیر آبادهناممرکزيسلسله

1969عادل آبادهناممرکزيسلسله

1553فرج الهیهناممرکزيسلسله

41164کٍل دولتشاهیهناممرکزيسلسله

**کاکارضا باالهناممرکزيسلسله

36130کاکارضا پایینهناممرکزيسلسله

2183کاکارضاامیدعلیهناممرکزيسلسله

619کاکارضاوسطیهناممرکزيسلسله

1046کرم الهیهناممرکزيسلسله

**کرمانجوبهناممرکزيسلسله

38120کشورزه باالهناممرکزيسلسله

2585کشورزه پایینهناممرکزيسلسله

2179کاله هیلهناممرکزيسلسله

35132کمرسیاههناممرکزيسلسله

**گاپتهناممرکزيسلسله

**لمدرهناممرکزيسلسله

**محمدحسنوندهناممرکزيسلسله

1661مرادآبادهناممرکزيسلسله

836مشهدي حسینهناممرکزيسلسله

42150مشهدي قاسمهناممرکزيسلسله

**نورالهیهناممرکزيسلسله

2998ورنمدهناممرکزيسلسله

2891هزارمنیهناممرکزيسلسله

2687هموارکولیوندهناممرکزيسلسله

30107یاري آبادهناممرکزيسلسله

2478اکبر آبادیوسف وندمرکزيسلسله
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29109الماس آبادیوسف وندمرکزيسلسله

51198امیرآبادحق ندریوسف وندمرکزيسلسله

2488بساط آبادیوسف وندمرکزيسلسله

64246بمارشهیوسف وندمرکزيسلسله

1554تیمور آبادیوسف وندمرکزيسلسله

27106جمشیدآبادیوسف وندمرکزيسلسله

2795جوادآبادیوسف وندمرکزيسلسله

47189چراغ آبادباالیوسف وندمرکزيسلسله

35138چراغ آبادپایینیوسف وندمرکزيسلسله

59192چناره باالیوسف وندمرکزيسلسله

1651چناره پایینیوسف وندمرکزيسلسله

2698حسین آبادامیريیوسف وندمرکزيسلسله

411حسین آباد هندي باالیوسف وندمرکزيسلسله

33125حیدرآبادچنارهیوسف وندمرکزيسلسله

130463در تنگ باالیوسف وندمرکزيسلسله

242846در تنگ پایینیوسف وندمرکزيسلسله

181654دکاموند باالیوسف وندمرکزيسلسله

101368دکاموند پایینیوسف وندمرکزيسلسله

115435ده رحمیوسف وندمرکزيسلسله

624رحمت آبادیوسف وندمرکزيسلسله

1336رضاآبادیوسف وندمرکزيسلسله

46162شاهپورآبادیوسف وندمرکزيسلسله

36149شکرآبادیوسف وندمرکزيسلسله

96325صالح آبادیوسف وندمرکزيسلسله

28103صالح آبادامیدعلییوسف وندمرکزيسلسله

2173عباس آبادیوسف وندمرکزيسلسله

626عبدل آبادیوسف وندمرکزيسلسله

1343کرد آباد باالیوسف وندمرکزيسلسله

826کرد آباد پایینیوسف وندمرکزيسلسله
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51179کرم آباد حق ندریوسف وندمرکزيسلسله

**کره جانیوسف وندمرکزيسلسله

1038کریم آبادیوسف وندمرکزيسلسله

29117کاله کجیوسف وندمرکزيسلسله

72266گرکان باالیوسف وندمرکزيسلسله

100385گرکان پایینیوسف وندمرکزيسلسله

68250گریران باالیوسف وندمرکزيسلسله

96359گریران پایینیوسف وندمرکزيسلسله

69238گل زردیوسف وندمرکزيسلسله

56232محمدعلی آبادیوسف وندمرکزيسلسله

2066مصدق آبادیوسف وندمرکزيسلسله

2396مقصودآبادیوسف وندمرکزيسلسله

2196ملک آبادیوسف وندمرکزيسلسله

39144میان خرانیوسف وندمرکزيسلسله

**میرآبادیوسف وندمرکزيسلسله

51192ناصروندیوسف وندمرکزيسلسله

38110ناصروندرحیمییوسف وندمرکزيسلسله

719نامداریوسف وندمرکزيسلسله

2693بره اناربلوراندرب گنبدکوهدشت

**بره اناربلوراندرب گنبدکوهدشت

2596بره تركبلوراندرب گنبدکوهدشت

25106بره جوالبلوراندرب گنبدکوهدشت

46166بره خیرهبلوراندرب گنبدکوهدشت

1359بره سیداحمدبلوراندرب گنبدکوهدشت

521بره شیخ عالیبلوراندرب گنبدکوهدشت

**بره کاظمبلوراندرب گنبدکوهدشت

203734بره کلکبلوراندرب گنبدکوهدشت

217742بلورانبلوراندرب گنبدکوهدشت

2383چشمه سفیدبلوراندرب گنبدکوهدشت
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53185خیران برهبلوراندرب گنبدکوهدشت

1248سرناوه چنگیزي / گل کرمبلوراندرب گنبدکوهدشت

2085سرناوه چنگیزي/ رشنوبلوراندرب گنبدکوهدشت

111488سیاه چشمهبلوراندرب گنبدکوهدشت

938کاظم آباد / چنارگرهبلوراندرب گنبدکوهدشت

1862گنج علیبلوراندرب گنبدکوهدشت

1876گنج علی پایین /بلینبلوراندرب گنبدکوهدشت

1860اسیاولهدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

164665آقاباباشیراوند / شیراوند باالدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

73276باغله باالدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

57210باغله پاییندرب گنبددرب گنبدکوهدشت

34145باوینهدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

58220چروگرهدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

85301چم دیالوندباالدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

28127چم زرشکدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

73290چم سنگر / سرسنگردرب گنبددرب گنبدکوهدشت

118462چم قلعهدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

105347چم کوشک طوالبیدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

2799چمدیالوند پاییندرب گنبددرب گنبدکوهدشت

415سیاه پله امید علی / سه نیدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

**سیاه پله باالدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

**سیاه پله پاییندرب گنبددرب گنبدکوهدشت

169589شرشرهدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

1964کاللی / باغ کالییدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

248994کوچکه شیراوند / شیراوند پاییندرب گنبددرب گنبدکوهدشت

69259گرمه خانیدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

70264گمبله / گوملهدرب گنبددرب گنبدکوهدشت

40146اسدآبادطرهانطرهانکوهدشت

40156اوالد نقی آبادطرهانطرهانکوهدشت
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50161باویلهطرهانطرهانکوهدشت

2677پشت تنگ پایین رحیم خانطرهانطرهانکوهدشت

42148پشت تنگ پایین صیدرضاطرهانطرهانکوهدشت

28104پشت تنگ پایین ملک علیطرهانطرهانکوهدشت

123434پشت تنگ وسطی باپیرولی الهطرهانطرهانکوهدشت

2881,113دم روستانطرهانطرهانکوهدشت

104398رییس وندطرهانطرهانکوهدشت

64222کل سرخ عیديطرهانطرهانکوهدشت

126453گراب کوچکطرهانطرهانکوهدشت

76240مراد خان / پشت تنگ وسطیطرهانطرهانکوهدشت

75257میره و احمدطرهانطرهانکوهدشت

95368تنگ کبود گالبیطرهان غربیطرهانکوهدشت

99388چاه خیرهطرهان غربیطرهانکوهدشت

838چاه درازرضاطرهان غربیطرهانکوهدشت

43156چاه شوره باال/ صید حسین کوشکیطرهان غربیطرهانکوهدشت

2488چاه شوره پایین/ محمد زکی کوشکیطرهان غربیطرهانکوهدشت

188761چشمه سفیدطرهان غربیطرهانکوهدشت

159607چغاپیت باالطرهان غربیطرهانکوهدشت

203713چغاپیت پایینطرهان غربیطرهانکوهدشت

428چم چلطرهان غربیطرهانکوهدشت

**چه کرمخانطرهان غربیطرهانکوهدشت

29114حسین آبادسرطرهانطرهان غربیطرهانکوهدشت

41125حیدرعلی  فاضلیطرهان غربیطرهانکوهدشت

1773خانگهطرهان غربیطرهانکوهدشت

**درمرهطرهان غربیطرهانکوهدشت

43174زولهطرهان غربیطرهانکوهدشت

**شیره / کلکطرهان غربیطرهانکوهدشت

168585صیدکریم کوشکیطرهان غربیطرهانکوهدشت

**طاهربیکطرهان غربیطرهانکوهدشت
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139545قبلهطرهان غربیطرهانکوهدشت

33140قلندرطرهان غربیطرهانکوهدشت

1559کول بادام نورمرادطرهان غربیطرهانکوهدشت

2088کول بادام یاورطرهان غربیطرهانکوهدشت

**گل نظر / میدانطرهان غربیطرهانکوهدشت

56166لطیف  احمديطرهان غربیطرهانکوهدشت

30122محمدعلی کوشکی/چاه شوره وسطیطرهان غربیطرهانکوهدشت

45164محمدکریم کوشکیطرهان غربیطرهانکوهدشت

**وزمطرهان غربیطرهانکوهدشت

2984احمدخان / دم تنگزیرتنگکوهنانیکوهدشت

84294اوالد دربندکبودزیرتنگکوهنانیکوهدشت

**آب باریک / میرزیرتنگکوهنانیکوهدشت

944پرچه سرخهزیرتنگکوهنانیکوهدشت

**پیرمکاییلزیرتنگکوهنانیکوهدشت

44172تازه آبادزیرتنگکوهنانیکوهدشت

418جهانگیرزیرتنگکوهنانیکوهدشت

50164چاه قاضی / حاجی علیزیرتنگکوهنانیکوهدشت

1040چشمه حیدرزیرتنگکوهنانیکوهدشت

**چغاسبز بساط بیگیزیرتنگکوهنانیکوهدشت

49199چقاسبزنقدعلیزیرتنگکوهنانیکوهدشت

136532چله بانزیرتنگکوهنانیکوهدشت

2072چم برزوزیرتنگکوهنانیکوهدشت

31108چم لتورزیرتنگکوهنانیکوهدشت

42168چم میربیگزیرتنگکوهنانیکوهدشت

1449درویشان سربیشهزیرتنگکوهنانیکوهدشت

82310ده برادرزیرتنگکوهنانیکوهدشت

52189ده علی قلیزیرتنگکوهنانیکوهدشت

45150ده منتعلیزیرتنگکوهنانیکوهدشت

**رماوند پیروز علی / چم چراغزیرتنگکوهنانیکوهدشت

صفحه 110



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

922رماوندي بساط بیگی / بردقبالهزیرتنگکوهنانیکوهدشت

28111رودبارحسین بیگزیرتنگکوهنانیکوهدشت

122469سرخه لیژه کرمعلی / ده کرمعلیزیرتنگکوهنانیکوهدشت

620سرگنداب سفلیزیرتنگکوهنانیکوهدشت

1565سرگنداب باالزیرتنگکوهنانیکوهدشت

33120سیاه کمره زالیزیرتنگکوهنانیکوهدشت

1238شاهیوند علی مرادزیرتنگکوهنانیکوهدشت

729عادل / کله گاوراهزیرتنگکوهنانیکوهدشت

831عالین آبادزیرتنگکوهنانیکوهدشت

32118قبرمحمدمرادزیرتنگکوهنانیکوهدشت

1241کاکاوندزیرتنگکوهنانیکوهدشت

1970کالرچه شورهزیرتنگکوهنانیکوهدشت

**کلکزیرتنگکوهنانیکوهدشت

**کول نبی صحرازیرتنگکوهنانیکوهدشت

90364گرخوشاب زیرتنگکوهنانیکوهدشت

2179گري اسالم آبادزیرتنگکوهنانیکوهدشت

625مله چه شورهزیرتنگکوهنانیکوهدشت

187638نام کول / عبدالعلی کریمیزیرتنگکوهنانیکوهدشت

517یک رزگی / رحیم بیگزیرتنگکوهنانیکوهدشت

3651,265باباگردعلیکوهنانیکوهنانیکوهدشت

1965باغ پاي استانکوهنانیکوهنانیکوهدشت

**باغ تیمورکوهنانیکوهنانیکوهدشت

**بگاله گراوندکوهنانیکوهنانیکوهدشت

59208پاي استانکوهنانیکوهنانیکوهدشت

61216پشمکوهنانیکوهنانیکوهدشت

209827توه خشکهکوهنانیکوهنانیکوهدشت

1667چشمه میرزاکوهنانیکوهنانیکوهدشت

166612خسروآبادکوهنانیکوهنانیکوهدشت

938خیاران/خانیکوهنانیکوهنانیکوهدشت
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**شکرگراوندکوهنانیکوهنانیکوهدشت

236840شورابه بهرام بیگکوهنانیکوهنانیکوهدشت

48174شورابه پایین  دوکوهنانیکوهنانیکوهدشت

157577شورابه پایین یککوهنانیکوهنانیکوهدشت

145512شورابه کریم خانکوهنانیکوهنانیکوهدشت

60212شورابه وسطیکوهنانیکوهنانیکوهدشت

1668شورابه وسطی شاهمرادکوهنانیکوهنانیکوهدشت

48156صفرآبادکوهنانیکوهنانیکوهدشت

**عبدالمحمدکوهنانیکوهنانیکوهدشت

31117علی عسگر / منارکوهنانیکوهنانیکوهدشت

**کارخانه گچ لرستانکوهنانیکوهنانیکوهدشت

153583کت کنکوهنانیکوهنانیکوهدشت

23105یوسف آبادکوهنانیکوهنانیکوهدشت

**اداره غله کوهدشتکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

86296انبارکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

4671,726آب باریکیکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

87339آزاد بخت  کره  پا باالکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

**آزاد بخت  کره  پا پایینکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

104389باباقلیکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

**باغ زالکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

75313برافتاب سیدمحمدکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

931بوگالن عبدولیکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

26105پاپل مادیان رودکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

89373تنگ داراب ریکاکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

64243تنگ گراز / رشیدکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

32117تنگقلعهکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

84291چشمه بارانی/پشت باغ ضرونیکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

51151چشمه میرزاحسینکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

**چغا پوکهکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت
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1039چم چقاکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

520چم کبودوسطیکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

2191چم کبودباالکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

827چم کبودپایینکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

135488چنار باال آزاد بختکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

146595چنارپایین آزاد بختکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

622چهارقلعه بارانیکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

1155چهارقلعه  باالکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

2089چهارقلعه  پایینکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

749چهارقلعه ساداتکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

**چهارقلعه وسطیکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

33113چیاسوره شیخ احمدکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

1247حاجی مرادکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

1356حسن بگی ریکاکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

4981,826خوشناموندکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

138507داودرشیدکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

2390ده خسروکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

70292ذالیابکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

77283ذقکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

37137ساري کوچکهکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

111410ساري میريکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

41117سرچشمه ضرونیکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

51187سه اسیابکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

**سیمرغ طالیی / مرغداري 2000 قطعه ايکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

30112شاه نظر میریانکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

**شرکت پنیر زردالنکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

**شرکت تولیدفرش ماشینی شباهنگ صحراکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

**شرکت طلوع گازکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

8782,908شهرك امام خمینیکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت
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**شهرك صنعتی کوهدشتکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

**عبدولی ذالیابکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

181696قبرموسیکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

5461,979قرعلیوندکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

2374کره ضرونیکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

34121کل گاوراهکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

201780کیلهکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

**گل زردباالکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

1769گل زردپایینکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

29115گنجینه ضرونیکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

31113میانرودضرونیکوه دشت جنوبیمرکزيکوهدشت

2087اب چیکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1141اکبرآبادکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**آب گرمهکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

731باباعلیکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**بادام وره زردکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**بادره باالکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**بادره پایینکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

523بانه محمد علی زمانیکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**بن دوزخکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**پرواربندي 400 رأس گوسالهکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**پرورش گوسفند پرواري حیدربگ شهبازيکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**پروژه آبرسانی کوهدشتکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

521پشت کیو وره زردکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

621پشت کیوبادامکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1773پیره برکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

95384تکیه اوالد قبادکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**جعفر آباد زیتونکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

112522جعفرآبادکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت
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36168چال اب مرادعلیکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1456چشمه دارا / شرفعلیکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

29121چشمه کبودکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

27130چم آستانکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

31129چم سیل / سرخ مهرکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

31131چنارمدوي باالکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

25101چنارمدوي پایینکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1367چیابله باالکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

34159چیابله پایینکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1349حسن آباد سرکوه ضرونکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1971خاص علی / باغ باالکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

727خاص مرادکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

936خدارحم زیتونکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

519داراب باالکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**دارابککوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**دارابیکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

34153دارسیدگل / علی حسین آبادکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

841درزمستانی گدارکهکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

419درگه سید علیرضاکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

41180دره خوشیکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

27116دم دره هومیانکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1035دم قلعهکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

43198سراب هومیانکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

2280سرخ دم لکیکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1579سررگ / سید احمدبگکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

736سرسورنکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

59260سرکوره  نورخداکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1050سفید قله ضرونکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1664سلنجه ضرونی / علی حسینکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

صفحه 115



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

423سی گر عظیم خانکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**سی گرنورمحمدکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

22117سید احمد شاه / چشمه کبودکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

50212سیدصالحکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1994سیردرباالکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

522سیردرپایینکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1571سیروله ضرونکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

944شیخ عالیکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**طرح پرواربندي گوسالهکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**علی عبدالکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1462علیداد قاسم بیگیکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**علیمحمد زیتونکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

53169فتح اله آبادکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**قاسم  بیگیکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**قلعه دوستانکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**قلعه  شه ماشکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**کروزم صفی الهکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**کسعلی میرزایی / غالمعلیکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**کلک  میرزا علی  اشرفکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1348کنی سرده/ کوره دشت باالکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

90400کوره دشت  پایینکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

1055گردلمهرکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

23115گل اغه مردهکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

418گلمرادکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**مرغداري شاه عباس کوهنانیکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

420مزرعه احمد آبادکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**مزرعه چیازرگرکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

515مزرعه یوسف آبادکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

68304میان مله عباس آبادکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت
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524میرزا رحیم / زخلیکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

101442نامجوکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

49204نیلهکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

**ورپلکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

109426هرین خلیفهکوه دشت شمالیمرکزيکوهدشت

111382ابوالوفاگل گلمرکزيکوهدشت

**ارجنهگل گلمرکزيکوهدشت

2771,047اشتره گل گلگل گلمرکزيکوهدشت

4401,641اکبرآبادگل گلمرکزيکوهدشت

734آوارهگل گلمرکزيکوهدشت

**باغ شیروان نادريگل گلمرکزيکوهدشت

**باغ میوه محمد قلندرگل گلمرکزيکوهدشت

**بن سردهگل گلمرکزيکوهدشت

126467پریان اله مرادگل گلمرکزيکوهدشت

519پشت  تنگ پریانگل گلمرکزيکوهدشت

103372پشته ساريگل گلمرکزيکوهدشت

**پمپ  بنزین زانوگهگل گلمرکزيکوهدشت

**تلمبه خانه نفت برداسبیگل گلمرکزيکوهدشت

416چال بردینگل گلمرکزيکوهدشت

**چیاسی / گاوداري امراییگل گلمرکزيکوهدشت

51188داالب  پایینگل گلمرکزيکوهدشت

515زرده سوارگل گلمرکزيکوهدشت

255955سپیده گل گلگل گلمرکزيکوهدشت

83310سعادت آبادگل گلمرکزيکوهدشت

57208سفیدخانیگل گلمرکزيکوهدشت

**شرکت قطعه گستر عادلگل گلمرکزيکوهدشت

**شرکت ماکارونی زرین رهگل گلمرکزيکوهدشت

**شیراوندگل گلمرکزيکوهدشت

214770شیراوندگندابهگل گلمرکزيکوهدشت
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159588شیراوندناوهگل گلمرکزيکوهدشت

926ضرونی همت بیگگل گلمرکزيکوهدشت

34118فرخآبادباالگل گلمرکزيکوهدشت

81297فرخآبادپایینگل گلمرکزيکوهدشت

**قالچکگل گلمرکزيکوهدشت

**کارخانهگل گلمرکزيکوهدشت

**کارخانه آردگل گلمرکزيکوهدشت

**کارخانه ذرت خشک کنی نعمتیگل گلمرکزيکوهدشت

**کارخانه یخ کوهدشتگل گلمرکزيکوهدشت

180685کبوده ابوالوفاگل گلمرکزيکوهدشت

30140کمربلهگل گلمرکزيکوهدشت

80279کمره میشنانگل گلمرکزيکوهدشت

1770کمره هاشم بگگل گلمرکزيکوهدشت

161588کمیر مالمیرگل گلمرکزيکوهدشت

64224کوتوله باباکرمگل گلمرکزيکوهدشت

1868کوتوله حسنگل گلمرکزيکوهدشت

43155کوتوله عزیزخانگل گلمرکزيکوهدشت

**مرغداري و نهالستان ملکشاهیگل گلمرکزيکوهدشت

515مزرعه آناهیتاگل گلمرکزيکوهدشت

**مزرعه نعمتیگل گلمرکزيکوهدشت

3097میناپریانگل گلمرکزيکوهدشت

228854هاشم بگگل گلمرکزيکوهدشت

**هزار منیگل گلمرکزيکوهدشت

149584هفت  چشمهگل گلمرکزيکوهدشت
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