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5221,686غالم ویسبزینه رودبزینه رودخدابنده277

5641,947کهالبزینه رودبزینه رودخدابنده278

4851,518محمدخلجبزینه رودبزینه رودخدابنده279

**مزرعه کهریز درهبزینه رودبزینه رودخدابنده280

147615اردهینزرینه رودبزینه رودخدابنده281

217728ارقین بالغزرینه رودبزینه رودخدابنده282

177561اغوزلوزرینه رودبزینه رودخدابنده283

66202امام کهریززرینه رودبزینه رودخدابنده284

158508امیرلوزرینه رودبزینه رودخدابنده285

57223بصركزرینه رودبزینه رودخدابنده286

**بولدوقزرینه رودبزینه رودخدابنده287

113391پنبه زبانزرینه رودبزینه رودخدابنده288

صفحه 10
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

206732پیرمرزبانزرینه رودبزینه رودخدابنده289

4911,580حسام آبادزرینه رودبزینه رودخدابنده290

100401داشبالغزرینه رودبزینه رودخدابنده291

33122دربندزرینه رودبزینه رودخدابنده292

1546دوراخلوزرینه رودبزینه رودخدابنده293

300951زاغجزرینه رودبزینه رودخدابنده294

109344زاغه لوزرینه رودبزینه رودخدابنده295

60249سرابزرینه رودبزینه رودخدابنده296

57172سرشبارزرینه رودبزینه رودخدابنده297

92317سریینزرینه رودبزینه رودخدابنده298

156479سقرچینزرینه رودبزینه رودخدابنده299

194673شهیدآبادزرینه رودبزینه رودخدابنده300

47177عموکنديزرینه رودبزینه رودخدابنده301

119446قجورزرینه رودبزینه رودخدابنده302

157505قره کهریززرینه رودبزینه رودخدابنده303

49206قره محمدزرینه رودبزینه رودخدابنده304

205685قزل بالغزرینه رودبزینه رودخدابنده305

3121,100قشقجهزرینه رودبزینه رودخدابنده306

93333قیاسکنديزرینه رودبزینه رودخدابنده307

201691گل تپهزرینه رودبزینه رودخدابنده308

**مزرعه چهارباغزرینه رودبزینه رودخدابنده309

56232یاستی بوالغزرینه رودبزینه رودخدابنده310

3321,110ارقینآقبالغسجاس رودخدابنده311

162597اقبالغ سفلیآقبالغسجاس رودخدابنده312

83288النچهآقبالغسجاس رودخدابنده313

49157اوچ بالغآقبالغسجاس رودخدابنده314

2986باریک ابآقبالغسجاس رودخدابنده315

32106چراغ حصاريآقبالغسجاس رودخدابنده316

2274چراغ مزرعهآقبالغسجاس رودخدابنده317
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261949زرندآقبالغسجاس رودخدابنده318

52181سرین درهآقبالغسجاس رودخدابنده319

44155شیخ موسیآقبالغسجاس رودخدابنده320

2479شینآقبالغسجاس رودخدابنده321

49172قره گلآقبالغسجاس رودخدابنده322

2068قمشلوآقبالغسجاس رودخدابنده323

67234گورانآقبالغسجاس رودخدابنده324

**مزرعه قاقابالغیآقبالغسجاس رودخدابنده325

**ممقانآقبالغسجاس رودخدابنده326

106386مهدي آبادآقبالغسجاس رودخدابنده327

2595مهرین آبادآقبالغسجاس رودخدابنده328

145490نصرت آبادآقبالغسجاس رودخدابنده329

54171اسپرینسجاس رودسجاس رودخدابنده330

51150اسالم آبادسجاس رودسجاس رودخدابنده331

131444اقاجريسجاس رودسجاس رودخدابنده332

60222امام کنديسجاس رودسجاس رودخدابنده333

240781بوالماجیسجاس رودسجاس رودخدابنده334

119368پابندسجاس رودسجاس رودخدابنده335

71262چالخورسجاس رودسجاس رودخدابنده336

160489چنگورسجاس رودسجاس رودخدابنده337

197785چنگوريسجاس رودسجاس رودخدابنده338

5491,787چوزكسجاس رودسجاس رودخدابنده339

**حسن آبادسجاس رودسجاس رودخدابنده340

99366خماركسجاس رودسجاس رودخدابنده341

4901,646خندابسجاس رودسجاس رودخدابنده342

244830خوشسجاس رودسجاس رودخدابنده343

202630دابانلوسجاس رودسجاس رودخدابنده344

76224دولجینسجاس رودسجاس رودخدابنده345

128439ده جاللسجاس رودسجاس رودخدابنده346
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128433ذوینقسجاس رودسجاس رودخدابنده347

176578زرزرسجاس رودسجاس رودخدابنده348

**سرخه دیزجسجاس رودسجاس رودخدابنده349

3488سیامانسجاس رودسجاس رودخدابنده350

88296شورابسجاس رودسجاس رودخدابنده351

**کارخانه سیمان زنجانسجاس رودسجاس رودخدابنده352

**کبوتركسجاس رودسجاس رودخدابنده353

96370کشک آبادسجاس رودسجاس رودخدابنده354

**مجتمع خدمات دامپروري و دامپروران قیدارسجاس رودسجاس رودخدابنده355

210654مجیدآبادسجاس رودسجاس رودخدابنده356

128453محمدآبادسجاس رودسجاس رودخدابنده357

**مزرعه پیوند پرهامسجاس رودسجاس رودخدابنده358

266934مزیدآبادسجاس رودسجاس رودخدابنده359

95281نهاویسسجاس رودسجاس رودخدابنده360

93314نهروانسجاس رودسجاس رودخدابنده361

209691ینگجهسجاس رودسجاس رودخدابنده362

4011,426اقچه قیاحومهمرکزيخدابنده363

2781,079بلگه شیرحومهمرکزيخدابنده364

3081,065بیجقینحومهمرکزيخدابنده365

118367پرچینحومهمرکزيخدابنده366

277890توپ قرهحومهمرکزيخدابنده367

49162چپقلوحومهمرکزيخدابنده368

127450داشلوجهحومهمرکزيخدابنده369

1,2094,094دوتپه سفلیحومهمرکزيخدابنده370

62203دوتپه علیاحومهمرکزيخدابنده371

161555ده شیرحومهمرکزيخدابنده372

67207رحمت آبادحومهمرکزيخدابنده373

261856زواجرحومهمرکزيخدابنده374

519شهر صنعتی خدابندهحومهمرکزيخدابنده375

صفحه 13
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215726شیخ الوحومهمرکزيخدابنده376

68265قانلیحومهمرکزيخدابنده377

836قطاربالغیحومهمرکزيخدابنده378

**کشت و صنعت دشت میرحومهمرکزيخدابنده379

2693گلمکانحومهمرکزيخدابنده380

270870گوندرهحومهمرکزيخدابنده381

5581,914الچوانحومهمرکزيخدابنده382

**مزرعه خان کنديحومهمرکزيخدابنده383

**مزرعه قره بالغحومهمرکزيخدابنده384

2911,028نظرقلیحومهمرکزيخدابنده385

3171,088نعلبندانحومهمرکزيخدابنده386

177609ورجوشانحومهمرکزيخدابنده387

5151,875ابی سفلیخرارودمرکزيخدابنده388

111382اقبالغ علیاخرارودمرکزيخدابنده389

241916اهارمشکینخرارودمرکزيخدابنده390

4711,642اینچه خدابنده لوخرارودمرکزيخدابنده391

64205پیرگاوگلخرارودمرکزيخدابنده392

92314تورپاخلوخرارودمرکزيخدابنده393

3251,023جرینخرارودمرکزيخدابنده394

94321حسین آبادخرارودمرکزيخدابنده395

219870خالق آبادخرارودمرکزيخدابنده396

2186دوالبخرارودمرکزيخدابنده397

1029رباطخرارودمرکزيخدابنده398

3811,307زرین گلخرارودمرکزيخدابنده399

48156سازینخرارودمرکزيخدابنده400

32109سعید آباد/سعد آبادخرارودمرکزيخدابنده401

35127سعید محمد/سید محمدخرارودمرکزيخدابنده402

132484شعبانخرارودمرکزيخدابنده403

34107شهرستانکخرارودمرکزيخدابنده404
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156555علی آبادخرارودمرکزيخدابنده405

117467قوشه کندخرارودمرکزيخدابنده406

167618قینرجهخرارودمرکزيخدابنده407

291994کوچ تپهخرارودمرکزيخدابنده408

108368کوسج آبادخرارودمرکزيخدابنده409

65231کهریزخرارودمرکزيخدابنده410

142520کهل آبادخرارودمرکزيخدابنده411

117407گنگکخرارودمرکزيخدابنده412

213657گوگجه ییالقخرارودمرکزيخدابنده413

**گیلخرارودمرکزيخدابنده414

7822,802محمودآبادخرارودمرکزيخدابنده415

**مزرعه بابالرخرارودمرکزيخدابنده416

**مزرعه خان آبادخرارودمرکزيخدابنده417

**مزرعه شور کهریزخرارودمرکزيخدابنده418

**مزرعه کیلنکخرارودمرکزيخدابنده419

38130منطشخرارودمرکزيخدابنده420

86279هیرآبادخرارودمرکزيخدابنده421

**ینگی کندخرارودمرکزيخدابنده422

51176ابدالرسهروردمرکزيخدابنده423

826اوشتانیانسهروردمرکزيخدابنده424

**چوخوریوردسهروردمرکزيخدابنده425

**سنگدهسهروردمرکزيخدابنده426

**گوشتینسهروردمرکزيخدابنده427

48178مادآبادسهروردمرکزيخدابنده428

32100ابراهیم آبادکرسفمرکزيخدابنده429

66192بیگم اقاکرسفمرکزيخدابنده430

40120بیوك قشالقکرسفمرکزيخدابنده431

3441,184پسکوهانکرسفمرکزيخدابنده432

48144چپقلوکرسفمرکزيخدابنده433
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4791,688حصارکرسفمرکزيخدابنده434

**داشالتوکرسفمرکزيخدابنده435

137459دالیرسفلیکرسفمرکزيخدابنده436

65208دالیرعلیاکرسفمرکزيخدابنده437

**دالیروسطیکرسفمرکزيخدابنده438

1957دوغانلوکرسفمرکزيخدابنده439

128427شهیدچمنیکرسفمرکزيخدابنده440

70236صالح آبادکرسفمرکزيخدابنده441

**عباسلوکرسفمرکزيخدابنده442

234820عینجیککرسفمرکزيخدابنده443

194630قره محمدکرسفمرکزيخدابنده444

62190قلعلی /گلعلیکرسفمرکزيخدابنده445

121382قلعه جوقکرسفمرکزيخدابنده446

3196کره چالکرسفمرکزيخدابنده447

157570کسیککرسفمرکزيخدابنده448

103327گمش تپهکرسفمرکزيخدابنده449

**گوگشلوکرسفمرکزيخدابنده450

**محمد لوکرسفمرکزيخدابنده451

1966مزرعه تختکرسفمرکزيخدابنده452

**مزرعه نیازقلیکرسفمرکزيخدابنده453

3299یاراحمدلوکرسفمرکزيخدابنده454

**یارمجاکرسفمرکزيخدابنده455

**ارانجالوندمرکزيخرمدره456

2463اسالم آبادالوندمرکزيخرمدره457

126380الوندالوندمرکزيخرمدره458

2184انجلینالوندمرکزيخرمدره459

30116پالسالوندمرکزيخرمدره460

1348خلیفه لوالوندمرکزيخرمدره461

**معدن آذر چینالوندمرکزيخرمدره462
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3251,008اردجینخرمدرهمرکزيخرمدره463

62188باغ درهخرمدرهمرکزيخرمدره464

932خلجخرمدرهمرکزيخرمدره465

267854رحمت آبادخرمدرهمرکزيخرمدره466

7862,560سوکهریزخرمدرهمرکزيخرمدره467

**شرکت سیلیس آراخرمدرهمرکزيخرمدره468

**شرکت سیمین تخمخرمدرهمرکزيخرمدره469

خرمدرهمرکزيخرمدره470
شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري و 

مرغداري خرمدره
**

5451,850شویرخرمدرهمرکزيخرمدره471

**شهرك صنعتی خرمدرهخرمدرهمرکزيخرمدره472

206654فلجخرمدرهمرکزيخرمدره473

7872,534قلعه حسینیهخرمدرهمرکزيخرمدره474

**کلوچ/کوچخرمدرهمرکزيخرمدره475

**مجتمع خدمات رفاهی غزال / رستوران غزالخرمدرهمرکزيخرمدره476

**مزرعه خان محمديخرمدرهمرکزيخرمدره477

**مزرعه سبز دشتخرمدرهمرکزيخرمدره478

6132,042نصیرآبادخرمدرهمرکزيخرمدره479

34107ویستان باالخرمدرهمرکزيخرمدره480

2159ویستان پایینخرمدرهمرکزيخرمدره481

2089ایلنچایپاره باالزنجانرودزنجان482

60234چوروك علیاچایپاره باالزنجانرودزنجان483

**شکربالغیچایپاره باالزنجانرودزنجان484

718عزیزلوچایپاره باالزنجانرودزنجان485

108427قره اوغالنلوچایپاره باالزنجانرودزنجان486

8322,594قره بوطهچایپاره باالزنجانرودزنجان487

79242قیطولچایپاره باالزنجانرودزنجان488

96360گوگ تپهچایپاره باالزنجانرودزنجان489

1569گوگلرچایپاره باالزنجانرودزنجان490

55195انجمن سفلیچایپاره پایینزنجانرودزنجان491
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47175انجمن علیاچایپاره پایینزنجانرودزنجان492

148547ایلجاقچایپاره پایینزنجانرودزنجان493

1763چپرچایپاره پایینزنجانرودزنجان494

179551حصارچایپاره پایینزنجانرودزنجان495

56198ساري کند سفلیچایپاره پایینزنجانرودزنجان496

29107ساري کندعلیاچایپاره پایینزنجانرودزنجان497

**سد مشمپاچایپاره پایینزنجانرودزنجان498

35113شکورچیچایپاره پایینزنجانرودزنجان499

66237قره اغاج سفلیچایپاره پایینزنجانرودزنجان500

66260قره اغاج علیاچایپاره پایینزنجانرودزنجان501

3821,203مشمپاچایپاره پایینزنجانرودزنجان502

519نوروزآبادچایپاره پایینزنجانرودزنجان503

90239اسفناجزنجانرودپایینزنجانرودزنجان504

2174المالوزنجانرودپایینزنجانرودزنجان505

1147الوارلوزنجانرودپایینزنجانرودزنجان506

**اوینادانزنجانرودپایینزنجانرودزنجان507

**ایده لوزنجانرودپایینزنجانرودزنجان508

**ایستگاه راه آهن  رجعینزنجانرودپایینزنجانرودزنجان509

**ایستگاه راه آهن آذر پیزنجانرودپایینزنجانرودزنجان510

**ایستگاه راه آهن سرچمزنجانرودپایینزنجانرودزنجان511

**ایستگاه راه آهن نیک پیزنجانرودپایینزنجانرودزنجان512

**باش سیززنجانرودپایینزنجانرودزنجان513

3099باغلوجه اقازنجانرودپایینزنجانرودزنجان514

1251باغلوجه سردارزنجانرودپایینزنجانرودزنجان515

931بلوغزنجانرودپایینزنجانرودزنجان516

617تازه کندزنجانرودپایینزنجانرودزنجان517

96295تلخابزنجانرودپایینزنجانرودزنجان518

1051تلمبه خانه ایده لوزنجانرودپایینزنجانرودزنجان519

**چاورزنجانرودپایینزنجانرودزنجان520
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173621چپ چپزنجانرودپایینزنجانرودزنجان521

63228چوروك سفلیزنجانرودپایینزنجانرودزنجان522

621حسن آبادزنجانرودپایینزنجانرودزنجان523

816حماملو باالزنجانرودپایینزنجانرودزنجان524

1954حماملو پایینزنجانرودپایینزنجانرودزنجان525

99330دره لیکزنجانرودپایینزنجانرودزنجان526

3099دلکیزنجانرودپایینزنجانرودزنجان527

161529دوالنابزنجانرودپایینزنجانرودزنجان528

59دولکزنجانرودپایینزنجانرودزنجان529

5411,640رجعینزنجانرودپایینزنجانرودزنجان530

**زنگی حاج اصغرزنجانرودپایینزنجانرودزنجان531

721سر چم علیازنجانرودپایینزنجانرودزنجان532

37112سر دهات شیخزنجانرودپایینزنجانرودزنجان533

45146سرچم سفلیزنجانرودپایینزنجانرودزنجان534

1762سردهات بیات جعفرزنجانرودپایینزنجانرودزنجان535

1451سیف آبادزنجانرودپایینزنجانرودزنجان536

**صو فی لرزنجانرودپایینزنجانرودزنجان537

1033عربچهزنجانرودپایینزنجانرودزنجان538

2874فیله خاصهزنجانرودپایینزنجانرودزنجان539

68206قاهرانزنجانرودپایینزنجانرودزنجان540

75234قره اغاجزنجانرودپایینزنجانرودزنجان541

2355قره آقاجلوزنجانرودپایینزنجانرودزنجان542

108359قره چریانزنجانرودپایینزنجانرودزنجان543

2167قالیچیزنجانرودپایینزنجانرودزنجان544

200628قو لی قصه /سلطان آبادزنجانرودپایینزنجانرودزنجان545

2590قیطورزنجانرودپایینزنجانرودزنجان546

212641کزبرزنجانرودپایینزنجانرودزنجان547

49157کهاب /قهاب /زنجانرودپایینزنجانرودزنجان548

213726گمش آبادزنجانرودپایینزنجانرودزنجان549
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66222گواالنزنجانرودپایینزنجانرودزنجان550

**مجتمع خدماتی رفاهی عدلزنجانرودپایینزنجانرودزنجان551

**مزر عه سام بورازنجانرودپایینزنجانرودزنجان552

**مزرعه احمد  خانزنجانرودپایینزنجانرودزنجان553

**مزرعه امینیزنجانرودپایینزنجانرودزنجان554

**مزرعه بادامزنجانرودپایینزنجانرودزنجان555

**مزرعه شیرین بالغزنجانرودپایینزنجانرودزنجان556

**مزرعه گچی لیکزنجانرودپایینزنجانرودزنجان557

**نجیزنجانرودپایینزنجانرودزنجان558

34117ابراهیم آبادغنی بیگلوزنجانرودزنجان559

**احمدآبادغنی بیگلوزنجانرودزنجان560

33114اربطغنی بیگلوزنجانرودزنجان561

191570اندآبادسفلیغنی بیگلوزنجانرودزنجان562

131477اندآبادعلیاغنی بیگلوزنجانرودزنجان563

**اوزجغنی بیگلوزنجانرودزنجان564

170655بزوشاغنی بیگلوزنجانرودزنجان565

41152تقی کنديغنی بیگلوزنجانرودزنجان566

616جنت اولنگغنی بیگلوزنجانرودزنجان567

40128چر النقوشغنی بیگلوزنجانرودزنجان568

95262چهره آبادغنی بیگلوزنجانرودزنجان569

2382حبشغنی بیگلوزنجانرودزنجان570

2065حسین آبادغنی بیگلوزنجانرودزنجان571

619حمزه لوغنی بیگلوزنجانرودزنجان572

**خرابه آغبالغغنی بیگلوزنجانرودزنجان573

70193دگرمان درسیغنی بیگلوزنجانرودزنجان574

137433رضاآبادغنی بیگلوزنجانرودزنجان575

29113زنگینغنی بیگلوزنجانرودزنجان576

1861سنگبینغنی بیگلوزنجانرودزنجان577

38107علی آبادغنی بیگلوزنجانرودزنجان578

صفحه 20



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**قاضی کنديغنی بیگلوزنجانرودزنجان579

**قالیچه بالغغنی بیگلوزنجانرودزنجان580

70215قره کولغنی بیگلوزنجانرودزنجان581

1139قزالربالغیغنی بیگلوزنجانرودزنجان582

1446قزلجه سفلیغنی بیگلوزنجانرودزنجان583

51198قزلجه علیاغنی بیگلوزنجانرودزنجان584

**کنگرلوغنی بیگلوزنجانرودزنجان585

47147لولک آبادغنی بیگلوزنجانرودزنجان586

56169ملک باغیغنی بیگلوزنجانرودزنجان587

147416مهرآبادغنی بیگلوزنجانرودزنجان588

1346میاندرهغنی بیگلوزنجانرودزنجان589

4151,270میرجانغنی بیگلوزنجانرودزنجان590

2485مینانغنی بیگلوزنجانرودزنجان591

124470نصیرآبادغنی بیگلوزنجانرودزنجان592

80273اورتا بالغسهرینقره پشتلوزنجان593

**پادگان مالک اشترسهرینقره پشتلوزنجان594

1634پالتلوسهرینقره پشتلوزنجان595

56185دگاهیسهرینقره پشتلوزنجان596

164528سارمساقلو/سارمساخلوسهرینقره پشتلوزنجان597

7712,424سهرینسهرینقره پشتلوزنجان598

**فرودگاه زنجانسهرینقره پشتلوزنجان599

170532قشالقسهرینقره پشتلوزنجان600

71246کردکنديسهرینقره پشتلوزنجان601

132451لگاهیسهرینقره پشتلوزنجان602

60225محمودآبادسهرینقره پشتلوزنجان603

**مزرعه گل تپهسهرینقره پشتلوزنجان604

**مزرعه نوهلسهرینقره پشتلوزنجان605

**مزرعه یاقمردرقسهرینقره پشتلوزنجان606

174591ولیارانسهرینقره پشتلوزنجان607
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253849وننقسهرینقره پشتلوزنجان608

1136اسالم آبادقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان609

3199اق کندقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان610

55179اوچ بالغقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان611

619اوراچیقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان612

78298باغقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان613

118358بهرامبیکقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان614

1237پازوکی/دروشتا نقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان615

84242تیکمه داشقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان616

82266جلیل آبادقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان617

118422جوره کنديقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان618

75251داش تپهقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان619

34114دوسرانقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان620

2993زریکقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان621

39134زنگی کوهقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان622

**طاق کنديقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان623

**قارقاقولونقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان624

2993قارلوققره پشتلوباالقره پشتلوزنجان625

2271قاشقاتپهقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان626

186630قره تپهقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان627

944کردقشالققره پشتلوباالقره پشتلوزنجان628

619کالسرقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان629

53166گلجهقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان630

1131گلچینقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان631

80281ماريقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان632

**مزرعه بیگ بالغیقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان633

**مزرعه قارباسانقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان634

**مزرعه قره داشقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان635

**مزرعه گوزلکقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان636
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3661,264مشکینقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان637

**یله قارشانقره پشتلوباالقره پشتلوزنجان638

**احمدآبادقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان639

57169اقجه قلعهقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان640

2151ام آبادقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان641

60185بیروندهقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان642

**توغايقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان643

3193جزوانقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان644

49168جزیمق /جزیمن /قره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان645

70235چومالوقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان646

106321حاج سیرانقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان647

**حبشقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان648

1952داش بالغقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان649

**رشت آبادقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان650

615ساالرآبادقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان651

3275سلیمان بالغیقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان652

**شهرآبادقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان653

**طیرستانقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان654

66248قبله بالغیقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان655

2990قره حصارلوقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان656

64227قندرقالوقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان657

**کبریکقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان658

1863کلهینقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان659

2378لهرگینقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان660

**مزرعه البینقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان661

**مزرعه چاخماق کنديقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان662

**مزرعه خلیل بالغیقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان663

**مزرعه دمیردرققره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان664

**مزرعه روملوقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان665
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**مزرعه سوشبالغ /مزرعه سویوخ بالغقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان666

**مزرعه گرولیقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان667

**مزرعه ماتوزقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان668

**معدن رشید آبا دقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان669

1958ورمزیارسفلیقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان670

62194ورمزیارعلیاقره پشتلوپایینقره پشتلوزنجان671

35150ابراهیم آبادبنابمرکزيزنجان672

40127اردینبنابمرکزيزنجان673

81266اسکندبنابمرکزيزنجان674

131433امامبنابمرکزيزنجان675

**امندبنابمرکزيزنجان676

**ایستگاه راه آهن بناببنابمرکزيزنجان677

**بابالنگبنابمرکزيزنجان678

1043بادامستانبنابمرکزيزنجان679

178588بناببنابمرکزيزنجان680

98300بوالماجیبنابمرکزيزنجان681

4201,466پا یین کوهبنابمرکزيزنجان682

**پارس سویچبنابمرکزيزنجان683

**پلیس راه اتوبان زنجان قزوینبنابمرکزيزنجان684

720جارچیبنابمرکزيزنجان685

**جورین دهبنابمرکزيزنجان686

**چالبنابمرکزيزنجان687

67223چوره ناببنابمرکزيزنجان688

7742,726دواسببنابمرکزيزنجان689

1,2944,157دیزج آبادبنابمرکزيزنجان690

174533ذاکربنابمرکزيزنجان691

**ریچه خورهبنابمرکزيزنجان692

86294زرنانبنابمرکزيزنجان693

2573سولی چايبنابمرکزيزنجان694
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**شهرك صنعتی بناببنابمرکزيزنجان695

1867طرازوجبنابمرکزيزنجان696

934علی آبادشرقیبنابمرکزيزنجان697

**قزل داشبنابمرکزيزنجان698

43160قلعهبنابمرکزيزنجان699

936قوزلجابنابمرکزيزنجان700

**قیاس آبادبنابمرکزيزنجان701

821کج کالهبنابمرکزيزنجان702

2263کرده ناببنابمرکزيزنجان703

1133کهناببنابمرکزيزنجان704

1034گلستانهبنابمرکزيزنجان705

52187گلیجه سفلیبنابمرکزيزنجان706

3090گلیجه علیا(گلیجه امام )بنابمرکزيزنجان707

2683گوالیبنابمرکزيزنجان708

40141الربنابمرکزيزنجان709

**مجتمع صنعتی نیماوربنابمرکزيزنجان710

166533مرواریدبنابمرکزيزنجان711

**ناصرآبادبنابمرکزيزنجان712

2155نقطه بنديبنابمرکزيزنجان713

3961,160نیماوربنابمرکزيزنجان714

1338یحیی آبادبنابمرکزيزنجان715

**ییالق اولن دلبربنابمرکزيزنجان716

4801,646اق کندبوغداکنديمرکزيزنجان717

3461,086بوغداکنديبوغداکنديمرکزيزنجان718

257840تلخاببوغداکنديمرکزيزنجان719

824جشن سرابوغداکنديمرکزيزنجان720

65205حسین آبادبوغداکنديمرکزيزنجان721

211636دهشیر علیابوغداکنديمرکزيزنجان722

68203سعیدکنديبوغداکنديمرکزيزنجان723

صفحه 25



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

3197سنقربوغداکنديمرکزيزنجان724

211628کاوندبوغداکنديمرکزيزنجان725

2677گل بداغبوغداکنديمرکزيزنجان726

130409گل بالغیبوغداکنديمرکزيزنجان727

269872گل تپهبوغداکنديمرکزيزنجان728

2063گلیجهبوغداکنديمرکزيزنجان729

105347مرصعبوغداکنديمرکزيزنجان730

**پادگان ولی عصرتهممرکزيزنجان731

3481,073تهمتهممرکزيزنجان732

76262چلگانتهممرکزيزنجان733

56169خشکه رودتهممرکزيزنجان734

517شهرك صنعتی شماره یک شهرستان زنجانتهممرکزيزنجان735

510شیالندرتهممرکزيزنجان736

2163طاهرآبادتهممرکزيزنجان737

**علی آبادمعینیتهممرکزيزنجان738

23100کلکشتهممرکزيزنجان739

49149گلهرودتهممرکزيزنجان740

**گمانتهممرکزيزنجان741

**مزرعه لیل ابا دتهممرکزيزنجان742

224728همایونتهممرکزيزنجان743

**ابدالزنجانرودباالمرکزيزنجان744

261927اسفجینزنجانرودباالمرکزيزنجان745

148439اقبالغ حومهزنجانرودباالمرکزيزنجان746

3481,121امین آبادزنجانرودباالمرکزيزنجان747

**ایستگاه خرم پیزنجانرودباالمرکزيزنجان748

210712آمادگاه اصلی زنجانزنجانرودباالمرکزيزنجان749

37112باغلوجه بیاتزنجانرودباالمرکزيزنجان750

**بیات لرزنجانرودباالمرکزيزنجان751

2988تازه کندضیاآبادزنجانرودباالمرکزيزنجان752
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154498چیرزنجانرودباالمرکزيزنجان753

118321حاج آرشزنجانرودباالمرکزيزنجان754

2368حاجی کنديزنجانرودباالمرکزيزنجان755

36102داش کسنزنجانرودباالمرکزيزنجان756

273,881دانشگاه زنجانزنجانرودباالمرکزيزنجان757

**رحیم آبادزنجانرودباالمرکزيزنجان758

**علی ابا دزنجانرودباالمرکزيزنجان759

2981قره بوالغزنجانرودباالمرکزيزنجان760

60198قزل تپه بیاتزنجانرودباالمرکزيزنجان761

110374قزل تپه علیقلیزنجانرودباالمرکزيزنجان762

150488کناوندزنجانرودباالمرکزيزنجان763

135647کوشکنزنجانرودباالمرکزيزنجان764

613گلجیکزنجانرودباالمرکزيزنجان765

517مجتمع صنعتی دوالبارزنجانرودباالمرکزيزنجان766

90282مجینهزنجانرودباالمرکزيزنجان767

32103محسن آبادزنجانرودباالمرکزيزنجان768

136459ماللرزنجانرودباالمرکزيزنجان769

38125مهترزنجانرودباالمرکزيزنجان770

1856نظام آبادزنجانرودباالمرکزيزنجان771

163521واالرود/باري /زنجانرودباالمرکزيزنجان772

281966یامچیزنجانرودباالمرکزيزنجان773

305967ینگیجهزنجانرودباالمرکزيزنجان774

184544چایرلوقلتوقمرکزيزنجان775

615حاجی بچهقلتوقمرکزيزنجان776

234589خاتون کنديقلتوقمرکزيزنجان777

1744دهشیر سفلیقلتوقمرکزيزنجان778

63178شیخ جابرقلتوقمرکزيزنجان779

**علی آبادقلتوقمرکزيزنجان780

97257قره گوزلوقلتوقمرکزيزنجان781
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333986قلتوققلتوقمرکزيزنجان782

71177قوزلوقلتوقمرکزيزنجان783

**کلتکهقلتوقمرکزيزنجان784

262734گوگجه قیاقلتوقمرکزيزنجان785

236840ازادسفلیمعجزاتمرکزيزنجان786

112377ازادعلیامعجزاتمرکزيزنجان787

4211,276اژدهاتومعجزاتمرکزيزنجان788

1863اقچه پیرهمعجزاتمرکزيزنجان789

101335باروت اغاجیمعجزاتمرکزيزنجان790

**بایندرمعجزاتمرکزيزنجان791

159486پاپاییمعجزاتمرکزيزنجان792

**پلیس راه زنجان بیجارمعجزاتمرکزيزنجان793

79273پنبه جوقمعجزاتمرکزيزنجان794

3781,262چورزقمعجزاتمرکزيزنجان795

102323حسن ابدالیمعجزاتمرکزيزنجان796

52176دورانمعجزاتمرکزيزنجان797

121367دیزج باالمعجزاتمرکزيزنجان798

3611,102رازبینمعجزاتمرکزيزنجان799

221734رامینمعجزاتمرکزيزنجان800

46160ریحانمعجزاتمرکزيزنجان801

37124زنگل آبادمعجزاتمرکزيزنجان802

2790سقل طولیمعجزاتمرکزيزنجان803

27109سلمانلومعجزاتمرکزيزنجان804

720سورمعلیمعجزاتمرکزيزنجان805

2891,003سهلهمعجزاتمرکزيزنجان806

**شرکت شهرك صنعتی ناجی زنجانمعجزاتمرکزيزنجان807

**شهرك صنعتی رويمعجزاتمرکزيزنجان808

**شهرك صنعتی شماره 2 زنجانمعجزاتمرکزيزنجان809

1453قاضی آبادمعجزاتمرکزيزنجان810
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89304قره تپهمعجزاتمرکزيزنجان811

46146قلی کنديمعجزاتمرکزيزنجان812

71235قینرجهمعجزاتمرکزيزنجان813

104333گوگجه قیامعجزاتمرکزيزنجان814

**مزرعه حسینیه اعظم زنجانمعجزاتمرکزيزنجان815

2581اقزوجقره بالغباغ حلیسلطانیه816

723امیرآبادقره بالغباغ حلیسلطانیه817

2693برنقورقره بالغباغ حلیسلطانیه818

2266بوجیقره بالغباغ حلیسلطانیه819

2574پرنگینقره بالغباغ حلیسلطانیه820

1231چمرودقره بالغباغ حلیسلطانیه821

510چمهقره بالغباغ حلیسلطانیه822

8232,764خیرآبادقره بالغباغ حلیسلطانیه823

226741سرخه دیزجقره بالغباغ حلیسلطانیه824

**علی آبادقره بالغباغ حلیسلطانیه825

3811,242قره بالغقره بالغباغ حلیسلطانیه826

1326قشالققره بالغباغ حلیسلطانیه827

133453کاکاآبادقره بالغباغ حلیسلطانیه828

1948کنگهقره بالغباغ حلیسلطانیه829

**مرکزتحقیقات کشاورزي استان زنجانقره بالغباغ حلیسلطانیه830

**مزرعه بالوفقره بالغباغ حلیسلطانیه831

**نیروگاه سیکل ترکیبی سلطانیهقره بالغباغ حلیسلطانیه832

3496ونونانقره بالغباغ حلیسلطانیه833

302951یوسف آبادقره بالغباغ حلیسلطانیه834

244781خرمدرقگوزلدرهباغ حلیسلطانیه835

176553ساریجالوگوزلدرهباغ حلیسلطانیه836

89271سبزدرقگوزلدرهباغ حلیسلطانیه837

91332سلمان کنديگوزلدرهباغ حلیسلطانیه838

3021,014شکورآبادگوزلدرهباغ حلیسلطانیه839
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3281کردرقگوزلدرهباغ حلیسلطانیه840

76230کردنابگوزلدرهباغ حلیسلطانیه841

5421,532گوزلدره سفلیگوزلدرهباغ حلیسلطانیه842

**گوزلدره علیا/ باش کندگوزلدرهباغ حلیسلطانیه843

**معدن سنگ پازرگوزلدرهباغ حلیسلطانیه844

45155ارجینسلطانیهمرکزيسلطانیه845

130454المکیسلطانیهمرکزيسلطانیه846

31112اولنگسلطانیهمرکزيسلطانیه847

3489چپ درهسلطانیهمرکزيسلطانیه848

**سرد خانه پِیوند پرهامسلطانیهمرکزيسلطانیه849

**شهرك صنعتی سلطانیهسلطانیهمرکزيسلطانیه850

36121طهماسب آبادسلطانیهمرکزيسلطانیه851

518عباس آبادسلطانیهمرکزيسلطانیه852

99306قلعهسلطانیهمرکزيسلطانیه853

80249کبودگنبدسلطانیهمرکزيسلطانیه854

**مزرعه اویسیسلطانیهمرکزيسلطانیه855

**مزرعه بنگاه تعاونسلطانیهمرکزيسلطانیه856

**مزرعه کشت و صنعت دشت سلطانیهسلطانیهمرکزيسلطانیه857

**مزرعه مهندس باغ کنديسلطانیهمرکزيسلطانیه858

150488مشک آبادسلطانیهمرکزيسلطانیه859

815مهمانشهر سلطانیهسلطانیهمرکزيسلطانیه860

521ندیرآبادسلطانیهمرکزيسلطانیه861

37101اسدآبادسنبل آبادمرکزيسلطانیه862

4311,358بویینسنبل آبادمرکزيسلطانیه863

48156ترکاندهسنبل آبادمرکزيسلطانیه864

3092چشمه سارسنبل آبادمرکزيسلطانیه865

183535حسین آبادسنبل آبادمرکزيسلطانیه866

**دربندخرابهسنبل آبادمرکزيسلطانیه867

85273دوسنگانسنبل آبادمرکزيسلطانیه868
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218721سنبل آبادسنبل آبادمرکزيسلطانیه869

**شرکت آرین توتون صنعتسنبل آبادمرکزيسلطانیه870

85277قیاسیهسنبل آبادمرکزيسلطانیه871

**مزرعه کشت و صنعت باغ فدكسنبل آبادمرکزيسلطانیه872

**مزرعه کشت و صنعت تاجیکسنبل آبادمرکزيسلطانیه873

276882واالیشسنبل آبادمرکزيسلطانیه874

1,0753,548ویرسنبل آبادمرکزيسلطانیه875

114375ویکسنبل آبادمرکزيسلطانیه876

251871استاکولآب برمرکزيطارم877

1966باکلورآب برمرکزيطارم878

**جمال آبادآب برمرکزيطارم879

**خان بالغیآب برمرکزيطارم880

**دیز آ بآب برمرکزيطارم881

2793عزیزآبادآب برمرکزيطارم882

60197قانقلی سفلیآب برمرکزيطارم883

53163قانقلی علیاآب برمرکزيطارم884

1238کرد ابا دآب برمرکزيطارم885

37137کوهکن سفلیآب برمرکزيطارم886

123379کوهکن علیاآب برمرکزيطارم887

145502هارون آبادسفلیآب برمرکزيطارم888

128425هارون آبادعلیاآب برمرکزيطارم889

174596هزاررودسفلیآب برمرکزيطارم890

3051,044هزاررودعلیاآب برمرکزيطارم891

**ییالق پلنگاهآب برمرکزيطارم892

**ییالق وجر گاهآب برمرکزيطارم893

**باباروددراممرکزيطارم894

1730باالکوهدراممرکزيطارم895

1538بناروددراممرکزيطارم896

724بندرگاهدراممرکزيطارم897
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51163ته درهدراممرکزيطارم898

128426جزالندشتدراممرکزيطارم899

**چناردراممرکزيطارم900

1640خسارهدراممرکزيطارم901

**خشخاشدراممرکزيطارم902

5201,701درامدراممرکزيطارم903

3785سرخه سنگدراممرکزيطارم904

**سیاودراممرکزيطارم905

80213سیاهوروددراممرکزيطارم906

172558شهرك پاوه روددراممرکزيطارم907

**شیرین سودراممرکزيطارم908

3079غالم چمدراممرکزيطارم909

**قشالق استینگاهدراممرکزيطارم910

1349قشالق پاوروددراممرکزيطارم911

**قشالق پسیکدراممرکزيطارم912

1027قشالق خسارهدراممرکزيطارم913

510قشالق درگه درهدراممرکزيطارم914

**قوهیجاندراممرکزيطارم915

38115کلتاندراممرکزيطارم916

**کلوبیندراممرکزيطارم917

120386کلوچدراممرکزيطارم918

38108گاوخسدراممرکزيطارم919

2365گماندشتدراممرکزيطارم920

55167میر زا خانلودراممرکزيطارم921

**مینابدراممرکزيطارم922

2559نوکیاندراممرکزيطارم923

2052وزنه سردراممرکزيطارم924

**ونابدراممرکزيطارم925

**ییالق آق بالغدراممرکزيطارم926
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**ییالق برز مرزدراممرکزيطارم927

**ییالق پلنگه سردراممرکزيطارم928

**ییالق دزودراممرکزيطارم929

**ییالق دستگیردراممرکزيطارم930

**ییالق زنزیلدراممرکزيطارم931

**ییالق سراي علیدراممرکزيطارم932

**ییالق سفید دشتدراممرکزيطارم933

**ییالق سوره خانیدراممرکزيطارم934

**اسبلگیلوانمرکزيطارم935

40131انارستانگیلوانمرکزيطارم936

**اولیکگیلوانمرکزيطارم937

**باغ مطهريگیلوانمرکزيطارم938

**بلوارگیلوانمرکزيطارم939

1445پرچینهگیلوانمرکزيطارم940

54151پسارگیلوانمرکزيطارم941

30106پیر چم قدیمگیلوانمرکزيطارم942

219757تسکینگیلوانمرکزيطارم943

3781,249تشویرگیلوانمرکزيطارم944

1635جیش آبادگیلوانمرکزيطارم945

510چرزهگیلوانمرکزيطارم946

63201چملهگیلوانمرکزيطارم947

**چوبدر چا هیگیلوانمرکزيطارم948

**چوقورگیلوانمرکزيطارم949

130432خرم آبادکهریزگیلوانمرکزيطارم950

211625ده بهارگیلوانمرکزيطارم951

**زاالنگیلوانمرکزيطارم952

3196زردهگیلوانمرکزيطارم953

**زریچ لوگیلوانمرکزيطارم954

142418زهترآبادگیلوانمرکزيطارم955
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**سردابگیلوانمرکزيطارم956

**شندستانگیلوانمرکزيطارم957

41114صومعه برگیلوانمرکزيطارم958

192609قارقلی چمگیلوانمرکزيطارم959

**قاضی النگیلوانمرکزيطارم960

**قلیالنگیلوانمرکزيطارم961

**قمشکگیلوانمرکزيطارم962

**گره لوگیلوانمرکزيطارم963

5741,794گیالنکشهگیلوانمرکزيطارم964

8032,508گیلوانگیلوانمرکزيطارم965

**گیوه چاالنگیلوانمرکزيطارم966

**الرجدیدگیلوانمرکزيطارم967

1130لهنهگیلوانمرکزيطارم968

126359ماماالنگیلوانمرکزيطارم969

32105محمدآبادخواجه بیگلوگیلوانمرکزيطارم970

**مریالگیلوانمرکزيطارم971

2777میدان مطهريگیلوانمرکزيطارم972

**ولگاهگیلوانمرکزيطارم973

237772هندي کندي جدیدگیلوانمرکزيطارم974

67206هندي کندي قدیمگیلوانمرکزيطارم975

170526ارشتچورزقچورزقطارم976

202634انذر جدیدچورزقچورزقطارم977

88279انذر قدیمچورزقچورزقطارم978

170627ایچچورزقچورزقطارم979

34112تازه کندچورزقچورزقطارم980

211727جزالچورزقچورزقطارم981

2264جوزرگانچورزقچورزقطارم982

182577جیاچورزقچورزقطارم983

56184زاچکانچورزقچورزقطارم984
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41128زرنیچورزقچورزقطارم985

73233سرخ آبادچورزقچورزقطارم986

93302سرخه میشهچورزقچورزقطارم987

102337شقاقی انذر/شقاق انذر/چورزقچورزقطارم988

150536شقاقی جزالچورزقچورزقطارم989

2885شقاقی چورزقچورزقچورزقطارم990

284896شیتچورزقچورزقطارم991

1860شیرمیشهچورزقچورزقطارم992

48183عالرودچورزقچورزقطارم993

64229کسرانچورزقچورزقطارم994

61189کلوج آبادچورزقچورزقطارم995

142481کلوییمچورزقچورزقطارم996

33110کله سیرانچورزقچورزقطارم997

84268کمر کوه/کره مالیمچورزقچورزقطارم998

199604گوهرچورزقچورزقطارم999

**مزرعه کامبارچورزقچورزقطارم1000

**مزرعه مند چالچورزقچورزقطارم1001

**مزرعه نیابچورزقچورزقطارم1002

**ولی آبادچورزقچورزقطارم1003

228794ولیدرچورزقچورزقطارم1004

124459ولیسچورزقچورزقطارم1005

124398الزیندستجردهچورزقطارم1006

**بابامرغوزدستجردهچورزقطارم1007

**بومن مزرعهدستجردهچورزقطارم1008

926جزونقدستجردهچورزقطارم1009

3861,169دستجردهدستجردهچورزقطارم1010

228761دهنهدستجردهچورزقطارم1011

191625رزه بنددستجردهچورزقطارم1012

**زاچکاندستجردهچورزقطارم1013
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3271,074سانسیزدستجردهچورزقطارم1014

98313سرخه دیزجدستجردهچورزقطارم1015

**شورزگاهدستجردهچورزقطارم1016

930شیرابدستجردهچورزقطارم1017

149477قاضی بالغیدستجردهچورزقطارم1018

184607قالتدستجردهچورزقطارم1019

**کویاندستجردهچورزقطارم1020

177582کهیادستجردهچورزقطارم1021

76235مورستانهدستجردهچورزقطارم1022

**نقل آباددستجردهچورزقطارم1023

3471,149ونی سردستجردهچورزقطارم1024

**ابراقانگورانانگورانماهنشان1025

1857استی گلانگورانانگورانماهنشان1026

**اقبالغ سردارانگورانانگورانماهنشان1027

1448اکیزقشالقانگورانانگورانماهنشان1028

412امیرآبادانگورانانگورانماهنشان1029

4001,282انگورانانگورانانگورانماهنشان1030

84295ایالوانگورانانگورانماهنشان1031

1955اینچه سفلیانگورانانگورانماهنشان1032

**اینچه علیاانگورانانگورانماهنشان1033

1232آقبالغ حسن آبادانگورانانگورانماهنشان1034

51150بلندپرچینانگورانانگورانماهنشان1035

**تازه کندانگورانانگورانماهنشان1036

517حاجی اینکانگورانانگورانماهنشان1037

172604حسن آباد چایکندانگورانانگورانماهنشان1038

74214خایینکانگورانانگورانماهنشان1039

1034خضرآبادانگورانانگورانماهنشان1040

62194خورجهانانگورانانگورانماهنشان1041

67228زماینانگورانانگورانماهنشان1042
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2690ساغرچیانگورانانگورانماهنشان1043

**سد مراشانگورانانگورانماهنشان1044

1130سیاه خانهانگورانانگورانماهنشان1045

171532شهرك حلبانگورانانگورانماهنشان1046

54191شیخ لرانگورانانگورانماهنشان1047

931قراگل /طومار خانانگورانانگورانماهنشان1048

1756قرقان سفلیانگورانانگورانماهنشان1049

2268قرقان علیاانگورانانگورانماهنشان1050

2781قره زکیانگورانانگورانماهنشان1051

143490قره نا سانگورانانگورانماهنشان1052

**قزلجه قشالقانگورانانگورانماهنشان1053

2164قشالق جوق سفلیانگورانانگورانماهنشان1054

1138قشالق جوق علیاانگورانانگورانماهنشان1055

44140قلعه جوق ساداتانگورانانگورانماهنشان1056

113334قواق سفلیانگورانانگورانماهنشان1057

1540قواق علیاانگورانانگورانماهنشان1058

53173قوزلوانگورانانگورانماهنشان1059

37134قوزیجاق سفلیانگورانانگورانماهنشان1060

3598قوزیجاق علیاانگورانانگورانماهنشان1061

**کارخانه روي دنديانگورانانگورانماهنشان1062

2067کاروانسراانگورانانگورانماهنشان1063

41124کاکاانگورانانگورانماهنشان1064

72244کپزانگورانانگورانماهنشان1065

**کش آبادانگورانانگورانماهنشان1066

64195کوسج سفلیانگورانانگورانماهنشان1067

98315کوسج علیاانگورانانگورانماهنشان1068

1852گالبلوانگورانانگورانماهنشان1069

928گنج آبادانگورانانگورانماهنشان1070

59182مراشانگورانانگورانماهنشان1071

صفحه 37
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1341مزرعهانگورانانگورانماهنشان1072

**معدن سرب و روي انگورانانگورانانگورانماهنشان1073

125371میانجانگورانانگورانماهنشان1074

1644نصیرآبادانگورانانگورانماهنشان1075

3196یاستی قلعهانگورانانگورانماهنشان1076

65208ینگجهانگورانانگورانماهنشان1077

3089یوسف آبادانگورانانگورانماهنشان1078

102320ابراهیم آبادقلعه جوقانگورانماهنشان1079

56157امام کنديقلعه جوقانگورانماهنشان1080

73216اوچ تاشقلعه جوقانگورانماهنشان1081

95287اوغلبیک علیاقلعه جوقانگورانماهنشان1082

65222ایده لوقلعه جوقانگورانماهنشان1083

47150ایمیر/ایمر/قلعه جوقانگورانماهنشان1084

57155تبریزكقلعه جوقانگورانماهنشان1085

1034توت اغاجیقلعه جوقانگورانماهنشان1086

**تودارقلعه جوقانگورانماهنشان1087

**جداقیهقلعه جوقانگورانماهنشان1088

**چوخ بالغقلعه جوقانگورانماهنشان1089

2276چهارطاققلعه جوقانگورانماهنشان1090

1849حمزه آبادقلعه جوقانگورانماهنشان1091

187556دوزکندقلعه جوقانگورانماهنشان1092

**زرگرقلعه جوقانگورانماهنشان1093

**زرگرانقلعه جوقانگورانماهنشان1094

**سرچمقلعه جوقانگورانماهنشان1095

144466سونتوقلعه جوقانگورانماهنشان1096

**شهرك صنعتی انگورانقلعه جوقانگورانماهنشان1097

1133قاسم آبادقلعه جوقانگورانماهنشان1098

1858قره آییقلعه جوقانگورانماهنشان1099

134465قره درهقلعه جوقانگورانماهنشان1100

صفحه 38
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

45147قره قشالققلعه جوقانگورانماهنشان1101

153437قلعه جوق سیاه منصورقلعه جوقانگورانماهنشان1102

2170کاوکلقلعه جوقانگورانماهنشان1103

**کلیقلعه جوقانگورانماهنشان1104

**کوهولقلعه جوقانگورانماهنشان1105

103318کهریزبیکقلعه جوقانگورانماهنشان1106

**محمودآبادقلعه جوقانگورانماهنشان1107

**مزرعه خجالوقلعه جوقانگورانماهنشان1108

2792مغانلوقلعه جوقانگورانماهنشان1109

48187وزمکقلعه جوقانگورانماهنشان1110

**احمد آباداوریادمرکزيماهنشان1111

62216ارزه خوراناوریادمرکزيماهنشان1112

39141اورجکاوریادمرکزيماهنشان1113

49181بیانلواوریادمرکزيماهنشان1114

247855پرياوریادمرکزيماهنشان1115

61166تات قشالقاوریادمرکزيماهنشان1116

**تازه کند(داغ مالوداشاوریادمرکزيماهنشان1117

54164تازه کندفخرلواوریادمرکزيماهنشان1118

89312تخته یورداوریادمرکزيماهنشان1119

**توزالراوریادمرکزيماهنشان1120

2675چاي قشالقیاوریادمرکزيماهنشان1121

**حسن آبادجدیداوریادمرکزيماهنشان1122

2057حسن آبادقدیماوریادمرکزيماهنشان1123

74218خضرچوپاناوریادمرکزيماهنشان1124

44143خندق لواوریادمرکزيماهنشان1125

1050خوییناوریادمرکزيماهنشان1126

120398خیرآباداوریادمرکزيماهنشان1127

69252سعیدکندياوریادمرکزيماهنشان1128

180584علم کندياوریادمرکزيماهنشان1129

صفحه 39
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

117365قاضی کندياوریادمرکزيماهنشان1130

82257قره داشاوریادمرکزيماهنشان1131

3092قزلجهاوریادمرکزيماهنشان1132

47159قلعه ارزه خوراناوریادمرکزيماهنشان1133

417قلعه جوقاوریادمرکزيماهنشان1134

59179کلیسااوریادمرکزيماهنشان1135

61182لرده شوراوریادمرکزيماهنشان1136

822لهجبیناوریادمرکزيماهنشان1137

**معدن مس بایچه باغاوریادمرکزيماهنشان1138

3095میانجاوریادمرکزيماهنشان1139

75232امیرآبادقزل گچیلومرکزيماهنشان1140

1138اینچه سعیدنظامقزل گچیلومرکزيماهنشان1141

159509برون قشالققزل گچیلومرکزيماهنشان1142

**بکتاشقزل گچیلومرکزيماهنشان1143

47139چتزقزل گچیلومرکزيماهنشان1144

50162چناقبالغقزل گچیلومرکزيماهنشان1145

133373قره گلقزل گچیلومرکزيماهنشان1146

**گادلقزل گچیلومرکزيماهنشان1147

82259گونیقزل گچیلومرکزيماهنشان1148

86262مغانلوقزل گچیلومرکزيماهنشان1149

137444اق کندماه نشانمرکزيماهنشان1150

70223المالوماه نشانمرکزيماهنشان1151

3481,155ایلی بالغماه نشانمرکزيماهنشان1152

55184باغچهماه نشانمرکزيماهنشان1153

**باي گلیماه نشانمرکزيماهنشان1154

**بک آبادماه نشانمرکزيماهنشان1155

132446بهستانماه نشانمرکزيماهنشان1156

625بیاملوماه نشانمرکزيماهنشان1157

107316پشتکماه نشانمرکزيماهنشان1158
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**پیرقشالقماه نشانمرکزيماهنشان1159

43149تک اغاجماه نشانمرکزيماهنشان1160

**چهره تپهماه نشانمرکزيماهنشان1161

152484خلجماه نشانمرکزيماهنشان1162

**دام الرماه نشانمرکزيماهنشان1163

2689رزماه نشانمرکزيماهنشان1164

41152ساري اغلماه نشانمرکزيماهنشان1165

212714سرپل /میر آخورماه نشانمرکزيماهنشان1166

263904سریکماه نشانمرکزيماهنشان1167

2598سرین درهماه نشانمرکزيماهنشان1168

203731سهندسفلیماه نشانمرکزيماهنشان1169

201649سهندعلیاماه نشانمرکزيماهنشان1170

**سیدلرماه نشانمرکزيماهنشان1171

**شهرك صنعتی ماهنشا نماه نشانمرکزيماهنشان1172

1135عوج موسیماه نشانمرکزيماهنشان1173

198651قره باطالقماه نشانمرکزيماهنشان1174

**قره تپهماه نشانمرکزيماهنشان1175

95286کرديماه نشانمرکزيماهنشان1176

**کوشکماه نشانمرکزيماهنشان1177

60234گنديماه نشانمرکزيماهنشان1178

190666مادآبادماه نشانمرکزيماهنشان1179

**مزرعه اغدوزماه نشانمرکزيماهنشان1180

**مزرعه بک آبادماه نشانمرکزيماهنشان1181

414مزرعه تک آغاج /چپ چپماه نشانمرکزيماهنشان1182

47154مزرعه لیالنماه نشانمرکزيماهنشان1183

154535وهرانماه نشانمرکزيماهنشان1184

83256ینگجه سینارماه نشانمرکزيماهنشان1185

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