
یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

230550آق گنبد / آغ گنبد/جزیرهایلخچیاسکو1

2874بوراچالوجزیرهایلخچیاسکو2

34110بهرام آبادجزیرهایلخچیاسکو3

4094تیمورلوجزیرهایلخچیاسکو4

332927سراي دهجزیرهایلخچیاسکو5

129335قپچاقجزیرهایلخچیاسکو6

174409گمیچیجزیرهایلخچیاسکو7

412ایرنچیشورکات جنوبیایلخچیاسکو8

156512بیگلوشورکات جنوبیایلخچیاسکو9

33104حسن آبادشورکات جنوبیایلخچیاسکو10

4271,370خاص آباد / خاصبان/شورکات جنوبیایلخچیاسکو11

3401,082خاصه لر / خصیل/شورکات جنوبیایلخچیاسکو12

262907خورخورشورکات جنوبیایلخچیاسکو13

5461,808زین الحاجیلو / زینال اغاج/شورکات جنوبیایلخچیاسکو14

2901,002سرین دیزجشورکات جنوبیایلخچیاسکو15

65202شللوشورکات جنوبیایلخچیاسکو16

**عباس آباد / خانلیق/شورکات جنوبیایلخچیاسکو17

80268علی آبادشورکات جنوبیایلخچیاسکو18

85300قشالقشورکات جنوبیایلخچیاسکو19

9442,818کردلرشورکات جنوبیایلخچیاسکو20

120423مرجانلوشورکات جنوبیایلخچیاسکو21

**مزرعه لیوهشورکات جنوبیایلخچیاسکو22

269937مهدینلوشورکات جنوبیایلخچیاسکو23

**میرانشورکات جنوبیایلخچیاسکو24

جدول آبادي هاي استان آذربایجان شرقی به تفکیک عناصر جغرافیایی به همراه جمعیت و خانوار

صفحه ١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

4651,332باویل سفلیباویلمرکزياسکو25

156426باویل علیاباویلمرکزياسکو26

9772,982بایرامباویلمرکزياسکو27

9422,946دیزجباویلمرکزياسکو28

5891,593کله جاهباویلمرکزياسکو29

40118کوشن میرزارحیمباویلمرکزياسکو30

1,1683,544اسفنجانسهندمرکزياسکو31

307894اسکندانسهندمرکزياسکو32

229728امقانسهندمرکزياسکو33

4421,418عنصرودسهندمرکزياسکو34

151450کندوانسهندمرکزياسکو35

7522,305کهنموسهندمرکزياسکو36

129391اربطگنبرمرکزياسکو37

38112اشستانگنبرمرکزياسکو38

67223آقچه کهلگنبرمرکزياسکو39

1964اوچ تپهگنبرمرکزياسکو40

**دره کهلگنبرمرکزياسکو41

**قلعه بجکگنبرمرکزياسکو42

2683قندیلوگنبرمرکزياسکو43

6792,396کردآبادگنبرمرکزياسکو44

**کوه دلگنبرمرکزياسکو45

1,0023,460گنبرگنبرمرکزياسکو46

2951,034مجارشینگنبرمرکزياسکو47

101366انجرداوچ هاچامرکزياهر48

825بینقاوچ هاچامرکزياهر49

53175پسته بیگ لواوچ هاچامرکزياهر50

صفحه ٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

416جوان شیخاوچ هاچامرکزياهر51

66193جوبنداوچ هاچامرکزياهر52

57231چاپاناوچ هاچامرکزياهر53

2074چوبانالراوچ هاچامرکزياهر54

1546حاجی علی بیگ کندياوچ هاچامرکزياهر55

2567زگلیک سفلیاوچ هاچامرکزياهر56

1558زگلیک علیااوچ هاچامرکزياهر57

298975زندآباداوچ هاچامرکزياهر58

56219سامبراناوچ هاچامرکزياهر59

44174شیرین درقاوچ هاچامرکزياهر60

2677صومعهاوچ هاچامرکزياهر61

**علیرضاکندياوچ هاچامرکزياهر62

2169قلعه ملکاوچ هاچامرکزياهر63

179563قلندراوچ هاچامرکزياهر64

621قورشاقلواوچ هاچامرکزياهر65

44162کردلقاناوچ هاچامرکزياهر66

2276کوساالراوچ هاچامرکزياهر67

28105گاودلاوچ هاچامرکزياهر68

**گنداباوچ هاچامرکزياهر69

1967مزرعه مزارعاوچ هاچامرکزياهر70

2894مصطفی چاياوچ هاچامرکزياهر71

**معدن سنگ مزارعاوچ هاچامرکزياهر72

37127ونه آباداوچ هاچامرکزياهر73

1864یاغ بستلواوچ هاچامرکزياهر74

128363یخفروزاناوچ هاچامرکزياهر75

61191ابریقآذغانمرکزياهر76

صفحه ٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

35102ابللوآذغانمرکزياهر77

3461,011اذغانآذغانمرکزياهر78

615آرپالیقآذغانمرکزياهر79

1758اقاکنديآذغانمرکزياهر80

91308اورنگآذغانمرکزياهر81

49182برمسآذغانمرکزياهر82

**تازه کندچالنآذغانمرکزياهر83

86265تازه کندمسقرانآذغانمرکزياهر84

**چالنآذغانمرکزياهر85

80283دغلیان باالآذغانمرکزياهر86

43135دغلیان پایینآذغانمرکزياهر87

104345دوپیقآذغانمرکزياهر88

722رشت آبادجدیدآذغانمرکزياهر89

160525رشت آبادقدیمآذغانمرکزياهر90

273984رواسجانآذغانمرکزياهر91

617زنگ ملکآذغانمرکزياهر92

111375سراجلو /سوروجر/آذغانمرکزياهر93

1148شیخ احمدآذغانمرکزياهر94

56216علیرضاچايآذغانمرکزياهر95

146411کسانقآذغانمرکزياهر96

121416کنگل آبادآذغانمرکزياهر97

2270گلوجه ابللوآذغانمرکزياهر98

**المانآذغانمرکزياهر99

**محمودآبادآذغانمرکزياهر100

54173نهارآذغانمرکزياهر101

1446هالنآذغانمرکزياهر102

صفحه ۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

72253المان قدیمبزکشمرکزياهر103

2070الپاویتبزکشمرکزياهر104

2254المان جدیدبزکشمرکزياهر105

64207تازه کندطهماسببزکشمرکزياهر106

936جالیقبزکشمرکزياهر107

38118خضرکنديبزکشمرکزياهر108

29102داشلوجهبزکشمرکزياهر109

36116دهستانبزکشمرکزياهر110

**دیزج تلخاجبزکشمرکزياهر111

31122دیزج جالوبزکشمرکزياهر112

2485رزینبزکشمرکزياهر113

84261ریحانبزکشمرکزياهر114

1968زرگربزکشمرکزياهر115

32138سرقینبزکشمرکزياهر116

178675شله برانبزکشمرکزياهر117

1449طویله شامیبزکشمرکزياهر118

1857علی آبادبزکشمرکزياهر119

1134قره بورونبزکشمرکزياهر120

138416کردلربزکشمرکزياهر121

205626کقالقبزکشمرکزياهر122

90278کلهوربزکشمرکزياهر123

64200گرنگاهبزکشمرکزياهر124

2992مرده کتانبزکشمرکزياهر125

**ینگجهبزکشمرکزياهر126

2566یوزبند / یوزبنده/بزکشمرکزياهر127

5021,733افیلقشالقفندقلواهر128

صفحه ۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1440آق دیوارقشالقفندقلواهر129

227789اللونقدوزفندقلواهر130

35101الوارقشالقفندقلواهر131

1452انباق جوادقشالقفندقلواهر132

**انباق حاجی خانقشالقفندقلواهر133

519انباق سرخايقشالقفندقلواهر134

414انباق علیاقشالقفندقلواهر135

2359انداب جدیدقشالقفندقلواهر136

37116انداب قدیمقشالقفندقلواهر137

**اولی خانلو / ولی خانلو/قشالقفندقلواهر138

42150باباجانقشالقفندقلواهر139

118437باللی قشالقنقدوزفندقلواهر140

1142بصیرآبادقشالقفندقلواهر141

128395بهلقشالقفندقلواهر142

412بیدلوقشالقفندقلواهر143

2484پارچه قشالقنقدوزفندقلواهر144

414پارچه قشالقنقدوزفندقلواهر145

1136پالدرننقدوزفندقلواهر146

2689پیجیکنقدوزفندقلواهر147

43134تازه کندشاهوردي / تازه کند/قشالقفندقلواهر148

**جالیقنقدوزفندقلواهر149

617جالیرنقدوزفندقلواهر150

**چرچلی قشالققشالقفندقلواهر151

273844چل قشالقیقشالقفندقلواهر152

513حصارسیدلرقشالقفندقلواهر153

**خان ولیقشالقفندقلواهر154

صفحه ۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

105342خلفیاننقدوزفندقلواهر155

1153دمیرتپهنقدوزفندقلواهر156

44137دوغانقشالقفندقلواهر157

44131ریحالقشالقفندقلواهر158

46145زگلیک کوربالغنقدوزفندقلواهر159

120414ساري سولینقدوزفندقلواهر160

829ساري الرقشالقفندقلواهر161

1748سیدلرقشالقفندقلواهر162

49سیدلینقدوزفندقلواهر163

40119سیدلیقشالقفندقلواهر164

625شاه مرادلونقدوزفندقلواهر165

**شاه نظرنقدوزفندقلواهر166

175614شاه وردي / قشالق شاهوردي/قشالقفندقلواهر167

52167شنقوش آبادقشالقفندقلواهر168

**شیخ قشالق سفلینقدوزفندقلواهر169

1462شیخ قشالق علیانقدوزفندقلواهر170

1038صفی خانلونقدوزفندقلواهر171

**طرالن قشالقینقدوزفندقلواهر172

**عنبرلوقشالقفندقلواهر173

42143قراجه لوقشالقفندقلواهر174

518قره قشالقنقدوزفندقلواهر175

**قره یاشماخنقدوزفندقلواهر176

**قشالق تاپدوغقشالقفندقلواهر177

1044قشالق جدید /اوچ آغل/نقدوزفندقلواهر178

**قشالق حاج احمدقشالقفندقلواهر179

2480قشالق حاج اوغلونقدوزفندقلواهر180

صفحه ٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**قشالق حاجیالرنقدوزفندقلواهر181

**قشالق حسینقشالقفندقلواهر182

1445قشالق خیاللونقدوزفندقلواهر183

**قشالق شامیقشالقفندقلواهر184

**قشالق قهرمانقشالقفندقلواهر185

1038قشالق میدان باغینقدوزفندقلواهر186

1873قشالق نجف خانلونقدوزفندقلواهر187

**قشالق یوسفلوقشالقفندقلواهر188

1650قلعه باشیقشالقفندقلواهر189

1340کرملونقدوزفندقلواهر190

2061کوربالغنقدوزفندقلواهر191

31103کوساالرقشالقفندقلواهر192

**گاوسرقشالقفندقلواهر193

36120گلیزهقشالقفندقلواهر194

1243گوروان بزرگنقدوزفندقلواهر195

**گوروان کوچکنقدوزفندقلواهر196

**گوندوغديقشالقفندقلواهر197

**مزرعه باباخانقشالقفندقلواهر198

**مزرعه پهنلیقشالقفندقلواهر199

**مالبیگلوقشالقفندقلواهر200

47150ناظم آبادقشالقفندقلواهر201

86284نقاره کوب جدیدقشالقفندقلواهر202

42137نقاره کوب قدیمقشالقفندقلواهر203

140459نقدوزنقدوزفندقلواهر204

110341یاورکنديقشالقفندقلواهر205

817یوزباشلوقشالقفندقلواهر206

صفحه ٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**یوسفلونقدوزفندقلواهر207

**ابراهیم کنديگویجه بلمرکزياهر208

2045اشدلقگویجه بلمرکزياهر209

1646ایلکدهگویجه بلمرکزياهر210

36129پیره یوسفیانگویجه بلمرکزياهر211

122467چشمه وزانگویجه بلمرکزياهر212

52179خرم آبادگویجه بلمرکزياهر213

198647خونیقگویجه بلمرکزياهر214

38131دامنابگویجه بلمرکزياهر215

103384دایالرگویجه بلمرکزياهر216

65215دیزبینگویجه بلمرکزياهر217

48169زنجیربالغگویجه بلمرکزياهر218

33109ساري یارقانگویجه بلمرکزياهر219

719قراجهگویجه بلمرکزياهر220

**قرخبالغگویجه بلمرکزياهر221

28108قزلجهگویجه بلمرکزياهر222

67237قورچی کنديگویجه بلمرکزياهر223

1766کاشانگویجه بلمرکزياهر224

2175کرداحمدسفلیگویجه بلمرکزياهر225

1249کرداحمدعلیاگویجه بلمرکزياهر226

2793کوره درقگویجه بلمرکزياهر227

**گلوجه ماالالرگویجه بلمرکزياهر228

2589گمیش آبادگویجه بلمرکزياهر229

**گنده یاماخگویجه بلمرکزياهر230

206686گونجیکگویجه بلمرکزياهر231

43130مزرعه حاج عابدینگویجه بلمرکزياهر232

صفحه ٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1964مالالرگویجه بلمرکزياهر233

515مالالرمحمدرضاکنديگویجه بلمرکزياهر234

2048وردینگویجه بلمرکزياهر235

2692یایجیلوگویجه بلمرکزياهر236

**ارمدلوسفلیورگهانمرکزياهر237

523ارمدلوعلیاورگهانمرکزياهر238

2281اق بالغورگهانمرکزياهر239

**االصندلورگهانمرکزياهر240

**بالنورگهانمرکزياهر241

**تازه کندورگهانمرکزياهر242

**تاقالرورگهانمرکزياهر243

931ترانچهورگهانمرکزياهر244

419ترکالنورگهانمرکزياهر245

2489حسین کنديورگهانمرکزياهر246

**خرده قشالقورگهانمرکزياهر247

1134داش بالغورگهانمرکزياهر248

43155داش بالغ مغارورگهانمرکزياهر249

**داش قایه لی / داش قاپه لیورگهانمرکزياهر250

**داش کنديورگهانمرکزياهر251

1140دره قشالق سفلیورگهانمرکزياهر252

**دره قشالق علیاورگهانمرکزياهر253

282969دوشدورورگهانمرکزياهر254

2277زردخانهورگهانمرکزياهر255

52164سوتاتورگهانمرکزياهر256

720سیدقشالقیورگهانمرکزياهر257

829سیه دوالنورگهانمرکزياهر258

صفحه ١٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

410شوره نابورگهانمرکزياهر259

2479شیربیتورگهانمرکزياهر260

2578شیشهورگهانمرکزياهر261

937قره قشالقورگهانمرکزياهر262

2172قره گوزلوورگهانمرکزياهر263

79299قشالق ذاخرورگهانمرکزياهر264

1873قشالق قلعه جیقورگهانمرکزياهر265

620قشالق کنه لوورگهانمرکزياهر266

1353قشالق کهلورگهانمرکزياهر267

516قوري گلورگهانمرکزياهر268

31112کردلرترانچهورگهانمرکزياهر269

822کولی دره / گوي دره/ورگهانمرکزياهر270

2284کین اب / چنابگو/ورگهانمرکزياهر271

2572گرده سنگورگهانمرکزياهر272

2065گل لرورگهانمرکزياهر273

2283لیملوورگهانمرکزياهر274

30109مغارورگهانمرکزياهر275

131400وجنیورگهانمرکزياهر276

231861ورگهانورگهانمرکزياهر277

**هالنورگهانمرکزياهر278

41118ارمکچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند279

200687ارنانچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند280

828اریک لوچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند281

120379ازناب سفلیچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند282

54164ازناب علیاچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند283

50175ازنابخالصهچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند284

صفحه ١١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

174645اق برازچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند285

1433الچالوچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند286

34108بال داغیچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند287

**بزولقچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند288

2481پیراسمیلوچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند289

**پیرلرچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند290

129431تابستانقچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند291

85239تازه کندداودلوچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند292

2473تمباکولوقچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند293

82275توبینچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند294

1647تینچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند295

2776خان کنديچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند296

42124خوي سورقچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند297

722داودلوچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند298

47دیبکلوچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند299

51182زیارلوچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند300

1227شیخ برانچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند301

412صوفیچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند302

31122عزیزلوچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند303

2080عسگرلوچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند304

179629قره قیه شکرلوچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند305

1332قشالق ارض بیکچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند306

81311قلعه کنديچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند307

163580قمیشلو (ممیشلو)چهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند308

**قوت دره سیچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند309

2374قیه دیبیچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند310

صفحه ١٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

89311کویرچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند311

49گورم درقچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند312

144600مردي لوچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند313

**مزرعه هواي درقچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند314

78279ماللوچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند315

2684ملک درقچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند316

33122وروجن سفلیچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند317

65196وروجن علیاچهاردانگه شمالیچهاردانگههوراند318

90284هالن صفرعلیچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند319

1245هوینچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند320

3198اواالندودانگهمرکزيهوراند321

202708اینجاردودانگهمرکزيهوراند322

1131بزیناندودانگهمرکزيهوراند323

2165پریجان / بریحان/دودانگهمرکزيهوراند324

65267پشتابدودانگهمرکزيهوراند325

1545تازه کندنیقدودانگهمرکزيهوراند326

1228تازه کندیافت /  تازه کندچاي/دودانگهمرکزيهوراند327

1029تقی کنديدودانگهمرکزيهوراند328

38111جاباندودانگهمرکزيهوراند329

**جرزنگ / گرزلیک/دودانگهمرکزيهوراند330

1859جعفرآبادچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند331

1753چرمه داشدودانگهمرکزيهوراند332

**خانباغیدودانگهمرکزيهوراند333

1126خداقلیدودانگهمرکزيهوراند334

3496دلقنابدودانگهمرکزيهوراند335

80245ده روددودانگهمرکزيهوراند336

صفحه ١٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**رزدرقدودانگهمرکزيهوراند337

35117شغاالندودانگهمرکزيهوراند338

1040شلوريدودانگهمرکزيهوراند339

42145قتانلودودانگهمرکزيهوراند340

**قره تیکانلوچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند341

51162قره درویشچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند342

1860کرگسچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند343

**کره میداندودانگهمرکزيهوراند344

47121کلی سفلیدودانگهمرکزيهوراند345

2994کنبداندودانگهمرکزيهوراند346

**کوجاندودانگهمرکزيهوراند347

135403کورنچهاردانگه جنوبیچهاردانگههوراند348

67257گوالندودانگهمرکزيهوراند349

81282لغالندودانگهمرکزيهوراند350

2387محمدآباددودانگهمرکزيهوراند351

515مزرعه گورادودانگهمرکزيهوراند352

718مالحونیدودانگهمرکزيهوراند353

621ملخاصدودانگهمرکزيهوراند354

40127منجاب جدیددودانگهمرکزيهوراند355

2571منجاب قدیمدودانگهمرکزيهوراند356

2780میدانالردودانگهمرکزيهوراند357

2991نقديدودانگهمرکزيهوراند358

619نقديدودانگهمرکزيهوراند359

69175نیقدودانگهمرکزيهوراند360

31122ویزنابدودانگهمرکزيهوراند361

1951ویقدودانگهمرکزيهوراند362

صفحه ١۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

37114هرسباندودانگهمرکزيهوراند363

203677هوايدودانگهمرکزيهوراند364

616یدي بالغدودانگهمرکزيهوراند365

515اجاقالردیکلهمرکزيهوراند366

**اغ درهدیکلهمرکزيهوراند367

1950امپاردیکلهمرکزيهوراند368

49163ایدین لودیکلهمرکزيهوراند369

1449تازه کندنصیرآباددیکلهمرکزيهوراند370

719جاباندیکلهمرکزيهوراند371

71222چینابدیکلهمرکزيهوراند372

143454حوریدرقدیکلهمرکزيهوراند373

2277خلیفه لودیکلهمرکزيهوراند374

622سلطان آباددیکلهمرکزيهوراند375

2490سنگرآباددیکلهمرکزيهوراند376

**سولیدرقدیکلهمرکزيهوراند377

514سیدبنهدیکلهمرکزيهوراند378

723قلعه جیق / قلعه بیق/دیکلهمرکزيهوراند379

58219کندهدیکلهمرکزيهوراند380

70250لرومدیکلهمرکزيهوراند381

33118لقماندیکلهمرکزيهوراند382

97341مجیدآباددیکلهمرکزيهوراند383

163512مرادلودیکلهمرکزيهوراند384

**مزرعه جهانگیردیکلهمرکزيهوراند385

**معروفاندیکلهمرکزيهوراند386

514نصیرآباددیکلهمرکزيهوراند387

88322نوانسردیکلهمرکزيهوراند388

صفحه ١۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

35111هلیلودیکلهمرکزيهوراند389

178512الوانقشیرامینحومهآذرشهر390

**ایستگاه راه اهن شیرامینشیرامینحومهآذرشهر391

84256پیرچوپانشیرامینحومهآذرشهر392

3591,060خانقاهشیرامینحومهآذرشهر393

139452داشکسنشیرامینحومهآذرشهر394

71295زینتلوشیرامینحومهآذرشهر395

4941,530سیالبشیرامینحومهآذرشهر396

1,0573,282شیرامینشیرامینحومهآذرشهر397

50163کوخالوشیرامینحومهآذرشهر398

7752,424اخی جهانقاضی جهانحومهآذرشهر399

53153دیزج اقاحسنقاضی جهانحومهآذرشهر400

43147غله زارقاضی جهانحومهآذرشهر401

1,1073,359قاضی جهانقاضی جهانحومهآذرشهر402

**امیرانگهقبله داغیحومهآذرشهر403

253999امیردیزج / اال کوزه/قبله داغیحومهآذرشهر404

**باباقشالقی / علی قشالقی/قبله داغیحومهآذرشهر405

**ترش کوهقبله داغیحومهآذرشهر406

281892خراجوقبله داغیحومهآذرشهر407

142477دین آبادقبله داغیحومهآذرشهر408

132409قدمگاه / بادامیار/قبله داغیحومهآذرشهر409

47176قوشقواقبله داغیحومهآذرشهر410

**کابدولقبله داغیحومهآذرشهر411

100324کلوانققبله داغیحومهآذرشهر412

1,0833,436نادیلوقبله داغیحومهآذرشهر413

4601,526هفت چشمهقبله داغیحومهآذرشهر414

صفحه ١۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**تاج الدینینگجهحومهآذرشهر415

**تاجینه / قشالق/ینگجهحومهآذرشهر416

115375چراغیل /جراغیلینگجهحومهآذرشهر417

7232,381خان میرینگجهحومهآذرشهر418

252932داش المالوینگجهحومهآذرشهر419

187604صغایشینگجهحومهآذرشهر420

**قاضی کنديینگجهحومهآذرشهر421

81258قرمزي گلینگجهحومهآذرشهر422

32114گواهرینگجهحومهآذرشهر423

6672,119ینگجهینگجهحومهآذرشهر424

313950خاصلوتیمورلوگوگانآذرشهر425

4781,723قراغیلتیمورلوگوگانآذرشهر426

**گوي گنبد  / کبود گنبد/تیمورلوگوگانآذرشهر427

619ایستگاه راه اهن اذرشهردستجردگوگانآذرشهر428

5191,608دستجرددستجردگوگانآذرشهر429

8392,582فیروزساالردستجردگوگانآذرشهر430

215705قشالق پیازيدستجردگوگانآذرشهر431

58166قلعه شیخدستجردگوگانآذرشهر432

**معدن سردارآباددستجردگوگانآذرشهر433

**بودجهشهركممقانآذرشهر434

**تیرامین  /تورامینشهركممقانآذرشهر435

45125اغچه کهل زمانیاوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد436

35128اقاجان / اتاجان/اوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد437

**با شبالغاوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد438

39141تازه کند/ امین آباد/اوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد439

724جغراوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد440

صفحه ١٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

620جوریماوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد441

98364خشندرقاوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد442

83298خلیله دهاوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد443

237782زگلوجهاوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد444

**علی آباداوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد445

7062,423عین الدیناوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد446

**قازان قوزاناوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد447

619قرونااوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد448

9293,085قره بابااوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد449

49181قوزلواوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد450

53175کلغاناوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد451

**کنگرلواوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد452

1450گل قاسماوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد453

55176گلوجه سعیداوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد454

34119مشگین جیقاوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد455

64231نوشهراوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد456

2588ینگجهاوجان شرقیتیکمه داشبستان آباد457

1273ابدارسهند آبادتیکمه داشبستان آباد458

2987اقدرهسهند آبادتیکمه داشبستان آباد459

64207المالوسهند آبادتیکمه داشبستان آباد460

2653ایشکه درهسهند آبادتیکمه داشبستان آباد461

**چیچکلوسهند آبادتیکمه داشبستان آباد462

2065چینی بالغسهند آبادتیکمه داشبستان آباد463

16132خا چیکسهند آبادتیکمه داشبستان آباد464

844دلی قوروقچیسهند آبادتیکمه داشبستان آباد465

48184دهنابسهند آبادتیکمه داشبستان آباد466

صفحه ١٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

528ساري گونیسهند آبادتیکمه داشبستان آباد467

31102سیر سفلیسهند آبادتیکمه داشبستان آباد468

34128سیرعلیاسهند آبادتیکمه داشبستان آباد469

38140سیروسطیسهند آبادتیکمه داشبستان آباد470

**شیخ جعفرسهند آبادتیکمه داشبستان آباد471

1656قبله مسجدسهند آبادتیکمه داشبستان آباد472

1034قرا ینسهند آبادتیکمه داشبستان آباد473

104407قره چاي  حاج  علیسهند آبادتیکمه داشبستان آباد474

1548قلعه جوق سفلیسهند آبادتیکمه داشبستان آباد475

2250قلعه جوق علیاسهند آبادتیکمه داشبستان آباد476

**گرگرسهند آبادتیکمه داشبستان آباد477

1253گلشن آبادسهند آبادتیکمه داشبستان آباد478

514گوندوغديسهند آبادتیکمه داشبستان آباد479

**مجید  ا با دسهند آبادتیکمه داشبستان آباد480

1134مالقاسمسهند آبادتیکمه داشبستان آباد481

1758منصور  ا با دسهند آبادتیکمه داشبستان آباد482

2890ورگلسهند آبادتیکمه داشبستان آباد483

**هیکل آبادسهند آبادتیکمه داشبستان آباد484

**ا ما میهعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد485

1432ازومچیعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد486

2357بنفشه درقعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد487

2999پیرلوجهعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد488

1338جد ا قیهعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد489

3283حافظعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد490

47خشگنابعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد491

2562داش اتان / دانش آباد/عباس شرقیتیکمه داشبستان آباد492

صفحه ١٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

68155زرین قباعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد493

1129زگلوجهعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد494

1335سعديعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد495

99316شنگل آبادعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد496

2156قا شقايعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد497

44127قران قیهعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد498

414قره باباعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد499

77186قره چمنعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد500

4297قره قیشهعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد501

2369قزلجهعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد502

5182قییش قورشا قعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد503

48کوخا لوعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد504

68گجینعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد505

711گلوجهعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد506

46119گلهینعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد507

1441مالمحمودعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد508

**نا رینعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد509

2767یله قارشوعباس شرقیتیکمه داشبستان آباد510

193670احمدآبادعباس غربیتیکمه داشبستان آباد511

51188اغچه کهل رجبانلوعباس غربیتیکمه داشبستان آباد512

5391,730الخلجعباس غربیتیکمه داشبستان آباد513

37144با شکندعباس غربیتیکمه داشبستان آباد514

31105بهجت آبادعباس غربیتیکمه داشبستان آباد515

46134پستکانعباس غربیتیکمه داشبستان آباد516

117370پیرسلطانعباس غربیتیکمه داشبستان آباد517

39142تازه کندعباس غربیتیکمه داشبستان آباد518

صفحه ٢٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1863چرم خوران باالعباس غربیتیکمه داشبستان آباد519

85258چرم خوران سفلیعباس غربیتیکمه داشبستان آباد520

**چینی بالغعباس غربیتیکمه داشبستان آباد521

1240دره چه / دره چی/عباس غربیتیکمه داشبستان آباد522

**دیبکلوعباس غربیتیکمه داشبستان آباد523

38157سرخهعباس غربیتیکمه داشبستان آباد524

**سرخه  /سرخه ساروخلیل/عباس غربیتیکمه داشبستان آباد525

69239سلطا نگهعباس غربیتیکمه داشبستان آباد526

60258شیخ بیگلوعباس غربیتیکمه داشبستان آباد527

4521,573شیروانه دهعباس غربیتیکمه داشبستان آباد528

827طبقلوعباس غربیتیکمه داشبستان آباد529

2999علی گاو /علی گوعباس غربیتیکمه داشبستان آباد530

3089قپچا قعباس غربیتیکمه داشبستان آباد531

34130قره بالغعباس غربیتیکمه داشبستان آباد532

1853قره چاي نقشیعباس غربیتیکمه داشبستان آباد533

41146قزل احمدعباس غربیتیکمه داشبستان آباد534

1450کورمالعباس غربیتیکمه داشبستان آباد535

65246گنبدعباس غربیتیکمه داشبستان آباد536

3199نوسا لهعباس غربیتیکمه داشبستان آباد537

49209ینگجهعباس غربیتیکمه داشبستان آباد538

53170اسب ا با داوجان غربیمرکزيبستان آباد539

61241اشرف آباداوجان غربیمرکزيبستان آباد540

**اغچه کهلاوجان غربیمرکزيبستان آباد541

46160اغورآباداوجان غربیمرکزيبستان آباد542

71237امراهللاوجان غربیمرکزيبستان آباد543

104356باش سیزاوجان غربیمرکزيبستان آباد544

صفحه ٢١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

109356باشسیزاوجاناوجان غربیمرکزيبستان آباد545

190568بنه کهلاوجان غربیمرکزيبستان آباد546

515بها د راوجان غربیمرکزيبستان آباد547

48204پشیکلواوجان غربیمرکزيبستان آباد548

41147تندراغاجاوجان غربیمرکزيبستان آباد549

127526جوقان / جوقان کوچک/اوجان غربیمرکزيبستان آباد550

228840جوقان بزرگاوجان غربیمرکزيبستان آباد551

4631,679چرزه خوناوجان غربیمرکزيبستان آباد552

48حسن کهلاوجان غربیمرکزيبستان آباد553

2795حصاراوجان غربیمرکزيبستان آباد554

174632خیرآباداوجان غربیمرکزيبستان آباد555

823زنگباراوجان غربیمرکزيبستان آباد556

1340شاه میرساوجان غربیمرکزيبستان آباد557

51158علیجاناوجان غربیمرکزيبستان آباد558

81284قازانچاياوجان غربیمرکزيبستان آباد559

200725قره کوشناوجان غربیمرکزيبستان آباد560

72230قلعه علیااوجان غربیمرکزيبستان آباد561

89295قوروقچی رود /چاي قوروقچی/اوجان غربیمرکزيبستان آباد562

179723گل آخراوجان غربیمرکزيبستان آباد563

47153موسی قیه ابوالحسناوجان غربیمرکزيبستان آباد564

**ا یستگا ه  فرستنده تلویزیونشبلیمرکزيبستان آباد565

7882,675ایرانقشبلیمرکزيبستان آباد566

34109ثمرخیزانشبلیمرکزيبستان آباد567

8583,054سعیدآبادشبلیمرکزيبستان آباد568

1742شبلیشبلیمرکزيبستان آباد569

2961,018قزلجه میدانشبلیمرکزيبستان آباد570

صفحه ٢٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**کند و لشبلیمرکزيبستان آباد571

137440متنقشبلیمرکزيبستان آباد572

38131ارشتنابقوریگلمرکزيبستان آباد573

723اسفنگرهقوریگلمرکزيبستان آباد574

65239اعناب/ امن اب قدیم/قوریگلمرکزيبستان آباد575

1,1643,646االنققوریگلمرکزيبستان آباد576

717امین آبادقوریگلمرکزيبستان آباد577

**تازه کندقوریگلمرکزيبستان آباد578

179659ترکه داريقوریگلمرکزيبستان آباد579

106394خیره مسجدقوریگلمرکزيبستان آباد580

511زینکشقوریگلمرکزيبستان آباد581

3941,262علی آبادقوریگلمرکزيبستان آباد582

71275قیصنابقوریگلمرکزيبستان آباد583

5841,948کرقوریگلمرکزيبستان آباد584

29108کزبینقوریگلمرکزيبستان آباد585

43153گله خانهقوریگلمرکزيبستان آباد586

147662نوجه ده کوهقوریگلمرکزيبستان آباد587

59212هرابقوریگلمرکزيبستان آباد588

2874یوسف آبادقوریگلمرکزيبستان آباد589

147525اکین آبا دمهرانرود جنوبیمرکزيبستان آباد590

1239ایقرچمن سفلیمهرانرود جنوبیمرکزيبستان آباد591

1858ایقرچمن علیامهرانرود جنوبیمرکزيبستان آباد592

78253آغبالغمهرانرود جنوبیمرکزيبستان آباد593

4611,443حاج اقامهرانرود جنوبیمرکزيبستان آباد594

32102خاتون آبادمهرانرود جنوبیمرکزيبستان آباد595

49163دیزنابمهرانرود جنوبیمرکزيبستان آباد596

صفحه ٢٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

81304سا را نمهرانرود جنوبیمرکزيبستان آباد597

717سیسا ن قدیممهرانرود جنوبیمرکزيبستان آباد598

7292,742کرگان قدیممهرانرود جنوبیمرکزيبستان آباد599

928میا ردا نمهرانرود جنوبیمرکزيبستان آباد600

1949نهرمهرانرود جنوبیمرکزيبستان آباد601

112361هالنمهرانرود جنوبیمرکزيبستان آباد602

4071,463ابریزمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد603

146440اشدلق سفلیمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد604

2751,063اشدلق علیامهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد605

725الونديمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد606

4921,553انباردانمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد607

74234انرجانمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد608

91288آتباتانمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد609

88285تازه کندمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد610

86275ترکمپورمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد611

205712جا نبها نمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد612

66205زیرکانمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد613

5752,077سقین سراي / سکان سراي/مهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد614

223826سیه ناب /سین آباد  /سین اب/مهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد615

2691,032طوراقیهمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد616

**قرنجهمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد617

126556قلعه قاضی  /قلعه باالمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد618

153567قوزلوجه (شیرین بالغ )مهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد619

1,2534,439کردکنديمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد620

1657کلومهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد621

201756گورچینمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد622

صفحه ٢۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

4891,527نوجه ده ساداتمهرانرود مرکزيمرکزيبستان آباد623

4381,358تازه کندخوشه مهربناجوي شرقیمرکزيبناب624

1,1853,412چلقاییبناجوي شرقیمرکزيبناب625

1,0713,528خوشه مهر/ خواجه امیر/بناجوي شرقیمرکزيبناب626

292931دیزج پروانهبناجوي شرقیمرکزيبناب627

3141,061ینگی کندخوشه مهربناجوي شرقیمرکزيبناب628

5071,564القوبناجوي شمالیمرکزيبناب629

182608توته خانهبناجوي شمالیمرکزيبناب630

3211,003دوشبناجوي شمالیمرکزيبناب631

7212,231روشت بزرگبناجوي شمالیمرکزيبناب632

4551,524روشت کوچکبناجوي شمالیمرکزيبناب633

1,4064,539زاوشتبناجوي شمالیمرکزيبناب634

124418شورگلبناجوي شمالیمرکزيبناب635

72249صوربناجوي شمالیمرکزيبناب636

**فرودگاه مراغه (سهند)بناجوي شمالیمرکزيبناب637

35111قره زکیبناجوي شمالیمرکزيبناب638

515قیما س خانبناجوي شمالیمرکزيبناب639

1,4364,611اخوندقشالقبناجوي غربیمرکزيبناب640

1,0963,644چپقلوبناجوي غربیمرکزيبناب641

2066حاجی مصییببناجوي غربیمرکزيبناب642

7852,426خانه برق جدیدبناجوي غربیمرکزيبناب643

826خانه برق عیسی خانیبناجوي غربیمرکزيبناب644

4971,650خانه برق قدیمبناجوي غربیمرکزيبناب645

3901,313خلیلوندبناجوي غربیمرکزيبناب646

6542,539زوارقبناجوي غربیمرکزيبناب647

5161,663علی خواجهبناجوي غربیمرکزيبناب648

صفحه ٢۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1,7615,456قره چپقبناجوي غربیمرکزيبناب649

164550قره قشالقبناجوي غربیمرکزيبناب650

4291,424قشالق خانه برقبناجوي غربیمرکزيبناب651

97332کوته مهربناجوي غربیمرکزيبناب652

4281,366ینگی کندخانه برقبناجوي غربیمرکزيبناب653

8742,826اخولهتازه کندخسروشاهتبریز654

4001,242بارانلوتازه کندخسروشاهتبریز655

6381,980تازه کندتازه کندخسروشاهتبریز656

4101,470ساتللوتازه کندخسروشاهتبریز657

**سعیدبیگتازه کندخسروشاهتبریز658

159486قره تپه / قشالق قره تپه/تازه کندخسروشاهتبریز659

6862,397نوجه دهتازه کندخسروشاهتبریز660

203690اسپسالهیجانخسروشاهتبریز661

1,5874,939اسفهالنالهیجانخسروشاهتبریز662

105596رادارتبریزالهیجانخسروشاهتبریز663

7762,515شیخ حسنالهیجانخسروشاهتبریز664

60163قلعه چهالهیجانخسروشاهتبریز665

1,6635,430الهیجانالهیجانخسروشاهتبریز666

114361نیروگاه حرارتیالهیجانخسروشاهتبریز667

5091,596ینگی کنديالهیجانخسروشاهتبریز668

122322اسایشگاه باباباغیاسیرانمرکزيتبریز669

48161اغاج اوغلیاسیرانمرکزيتبریز670

49149اقداشاسیرانمرکزيتبریز671

2,3688,288اناخاتوناسیرانمرکزيتبریز672

220695اولیاسیرانمرکزيتبریز673

72268سفیدان عتیق / داش اسپران/اسیرانمرکزيتبریز674

صفحه ٢۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**شیرینجهاسیرانمرکزيتبریز675

933کردکندياسیرانمرکزيتبریز676

37127کزنق / کترنق/اسیرانمرکزيتبریز677

723گلزاراسیرانمرکزيتبریز678

63191گلوجهاسیرانمرکزيتبریز679

39135گمانج سفلیاسیرانمرکزيتبریز680

77225گمانج علیااسیرانمرکزيتبریز681

**گوي بالغ باالاسیرانمرکزيتبریز682

2373گوي بالغ پاییناسیرانمرکزيتبریز683

1041مشیرآباداسیرانمرکزيتبریز684

42147نصرت آباد / قره قوزي/اسیرانمرکزيتبریز685

**نوروزآباداسیرانمرکزيتبریز686

1,0923,515ینگی اسپران / سفیدان جدید/اسیرانمرکزيتبریز687

2,0666,916الوارسفلیآجی چايمرکزيتبریز688

4801,761الوارعلیاآجی چايمرکزيتبریز689

8052,651اوغلیآجی چايمرکزيتبریز690

3,69512,068باغ معروفآجی چايمرکزيتبریز691

6161,944خواجه دیزجآجی چايمرکزيتبریز692

1,0363,664سهالنآجی چايمرکزيتبریز693

**شهرك صنعتی چرم شهرآجی چايمرکزيتبریز694

**فخرآبادآجی چايمرکزيتبریز695

3651,580قزل دیزجآجی چايمرکزيتبریز696

1,8816,001کجوارآجی چايمرکزيتبریز697

1,9656,596مایان سفلیآجی چايمرکزيتبریز698

8422,871مایان علیاآجی چايمرکزيتبریز699

4371,745اسنجانسردصحرامرکزيتبریز700

صفحه ٢٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

243909انرجانسردصحرامرکزيتبریز701

5971,693زینجنابسردصحرامرکزيتبریز702

154469کرجانسردصحرامرکزيتبریز703

149471ورنقسردصحرامرکزيتبریز704

267834هزه بورانسردصحرامرکزيتبریز705

3221,033ارپادره سیمیدان چايمرکزيتبریز706

137496استیارمیدان چايمرکزيتبریز707

3821,301اسکندرمیدان چايمرکزيتبریز708

252815باغ یعقوبمیدان چايمرکزيتبریز709

1,0853,498بیرقمیدان چايمرکزيتبریز710

285958جانقورمیدان چايمرکزيتبریز711

7372,457چاوانمیدان چايمرکزيتبریز712

296937حاج عبدالمیدان چايمرکزيتبریز713

8782,875دیزج لیلی خانیمیدان چايمرکزيتبریز714

7152,415زرنقمیدان چايمرکزيتبریز715

6621,929سفیده خوان /اسپرج خوان /میدان چايمرکزيتبریز716

6752,229شادبادعلیامیدان چايمرکزيتبریز717

1,7655,524شادبادمشایخمیدان چايمرکزيتبریز718

81284طویقونمیدان چايمرکزيتبریز719

5061,616فتح آبادمیدان چايمرکزيتبریز720

2,5038,496کرکجمیدان چايمرکزيتبریز721

2485کلوکدرقمیدان چايمرکزيتبریز722

2,6718,518کندرودمیدان چايمرکزيتبریز723

32114گوارمیدان چايمرکزيتبریز724

1,5435,122لیقوانمیدان چايمرکزيتبریز725

3521,216ملک کیانمیدان چايمرکزيتبریز726

صفحه ٢٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

6181,898نعمت آبادمیدان چايمرکزيتبریز727

8902,861هرويمیدان چايمرکزيتبریز728

5811,800ایري سفلیدیزمار غربیسیه رودجلفا729

188664کمارسفلیدیزمار غربیسیه رودجلفا730

119370کمارعلیادیزمار غربیسیه رودجلفا731

2360ودیقدیزمار غربیسیه رودجلفا732

110297هلقدیزمار غربیسیه رودجلفا733

**اردوکیننوجه مهرسیه رودجلفا734

42151اروجنوجه مهرسیه رودجلفا735

**اعقاننوجه مهرسیه رودجلفا736

618الف آبادنوجه مهرسیه رودجلفا737

2896انیقنوجه مهرسیه رودجلفا738

132490اوشتبیننوجه مهرسیه رودجلفا739

725ایل سوننوجه مهرسیه رودجلفا740

53180پهناورنوجه مهرسیه رودجلفا741

**پیربالغنوجه مهرسیه رودجلفا742

33115تلکرينوجه مهرسیه رودجلفا743

165532دوزالنوجه مهرسیه رودجلفا744

**دوست اشنانوجه مهرسیه رودجلفا745

**قره چی معدننوجه مهرسیه رودجلفا746

**قره درقنوجه مهرسیه رودجلفا747

1134قشالق ارامنهنوجه مهرسیه رودجلفا748

**قشالق حاج حق وردينوجه مهرسیه رودجلفا749

**قشالق نواکینوجه مهرسیه رودجلفا750

128395قوالننوجه مهرسیه رودجلفا751

103355کردشتنوجه مهرسیه رودجلفا752

صفحه ٢٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**گل اخرنوجه مهرسیه رودجلفا753

56135مسننوجه مهرسیه رودجلفا754

1030میانه کرداحمدنوجه مهرسیه رودجلفا755

3398نظرکندينوجه مهرسیه رودجلفا756

2572نمنقنوجه مهرسیه رودجلفا757

157515نوجه مهرنوجه مهرسیه رودجلفا758

**نوردوزنوجه مهرسیه رودجلفا759

342873ارسیارسیمرکزيجلفا760

3060دشت گوردیانارسیمرکزيجلفا761

171520زاویهارسیمرکزيجلفا762

269699سیه سرانارسیمرکزيجلفا763

103268قشالقارسیمرکزيجلفا764

6521,900لیوارجانارسیمرکزيجلفا765

88269نوشیروانارسیمرکزيجلفا766

47131احمدآباددارانمرکزيجلفا767

86167افشاردارانمرکزيجلفا768

2763الواندارانمرکزيجلفا769

381900داراندارانمرکزيجلفا770

**دیزه مزرعه الواندارانمرکزيجلفا771

129310مرازاددارانمرکزيجلفا772

**مزرعه منجان آباددارانمرکزيجلفا773

57171اغبالغشجاعمرکزيجلفا774

3392تازه کندشجاعمرکزيجلفا775

2270حیدرآبادشجاعمرکزيجلفا776

1326دشت گل فرجشجاعمرکزيجلفا777

**سرکششجاعمرکزيجلفا778

صفحه ٣٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

118386سیلگردشجاعمرکزيجلفا779

8192,538شجاعشجاعمرکزيجلفا780

2034طالب گلیشجاعمرکزيجلفا781

159469قره بالغ / قلعه زیر/شجاعمرکزيجلفا782

**قره نازشجاعمرکزيجلفا783

**قزل ونکشجاعمرکزيجلفا784

1434کلیدداغیشجاعمرکزيجلفا785

**کلیسا کنديشجاعمرکزيجلفا786

72184گل فرجشجاعمرکزيجلفا787

1030ویران باغشجاعمرکزيجلفا788

2068اربطچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق789

175597اغبالغ کورانلوچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق790

416اغداشچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق791

30105االکینچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق792

**انابالغیچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق793

**انباردانچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق794

833اوچبالغچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق795

**اورتایالچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق796

2492ایدوغموشچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق797

1134بابونه سفلیچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق798

1432بابونه علیاچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق799

2051بابونه وسطیچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق800

518بناکوهچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق801

2167بنفشه درقچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق802

67247بیگلرکنديچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق803

**تخلی جاقچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق804

صفحه ٣١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**جعفرآبادچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق805

**جویزاالنچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق806

2173چوکتوچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق807

411چوللوچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق808

1147حمامچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق809

**خضرگوران سفلیچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق810

832خضرگوران علیاچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق811

2585خواجه لرسفلیچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق812

3299خواجه لرعلیاچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق813

2697خواجه لروسطیچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق814

933دوزایچیچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق815

140456ذاکرکنديچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق816

1447زرین دهچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق817

828علی جوالچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق818

51208قرمزي باغچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق819

2148قره اغاج کوشکچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق820

51202قره سفرچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق821

44198قزل قلعه کورانلوچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق822

2691قزلجه ارشدچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق823

**قطعهچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق824

127474قلچ خان کنديچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق825

41120قوچ احمدچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق826

**قورت یمزچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق827

**قوزلوچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق828

2585قوي دالنچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق829

1338قیزلقچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق830

صفحه ٣٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2373قینرجه سفلیچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق831

1232قینرجه علیاچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق832

**کهریزچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق833

56194گلچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق834

1348گونه قارشوچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق835

2597مرتضی قلی کنديچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق836

**مزرعه بیگلرکندي  /زرین آباد/چاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق837

2881منیشگهچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق838

1856ناچیت کورانلوچاراویماق جنوب شرقیشادیانچاراویماق839

112384اغچه ریشچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق840

1855اغچه مشهدچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق841

1565امیرآبادچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق842

3031,201اورتاسوچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق843

35120بارگاهچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق844

63233باروت اغاجیچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق845

2067باغلوجهچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق846

**بایرام کنديچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق847

1870بنیادکنديچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق848

**پاییزگاهچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق849

2262پیرعزیزچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق850

2482پیرقلیچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق851

28102تخت سفلیچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق852

2182تخت علیاچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق853

101343تریان قشالقیچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق854

1648تکانچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق855

30102چرچراچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق856

صفحه ٣٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**حجم کندي / جاجیم کندي/چاراویماق شرقیشادیانچاراویماق857

617حصارچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق858

2587خان خانمچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق859

1024خندقچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق860

156592دوه یاتاقی  /کورانلوچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق861

718ساري قمشچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق862

**شکربالغیچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق863

2177شورتپهچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق864

35120شورقشالقچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق865

2290صوفی احمدچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق866

826صومعهچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق867

123436عمواوغلی  سفلیچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق868

43168عمواوغلی علیاچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق869

**قره اغاج کوشکچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق870

724قره داشچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق871

30117قره کندچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق872

41133قره گناي سفلیچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق873

57174قره گناي علیاچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق874

69214قره گناي وسطیچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق875

2163قره گنبد سفلیچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق876

33134قره گنبدعلیاچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق877

827قره ولیچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق878

51188قزل جه قشالق / قزلجه قشالق/چاراویماق شرقیشادیانچاراویماق879

125394قلعه حسین آبادچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق880

**قوریچاقچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق881

35118کهنه قشالقچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق882

صفحه ٣۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**گوراسرسفلیچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق883

**گوراسرعلیاچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق884

51196ماخچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق885

**مرادخان کنديچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق886

**مزرعه زرین آبادچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق887

**مزرعه کهلوچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق888

50197مسنلوچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق889

2585مولوي کورانلوچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق890

54204یاربالغیچاراویماق شرقیشادیانچاراویماق891

1031ابدارالرچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق892

62224ابگرمچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق893

1346اخساخالرچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق894

34115ارسکناي سفلیچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق895

1872ارسکناي علیاچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق896

40136اسالم آبادچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق897

1975الوچینچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق898

2058بایجوقچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق899

3395پیرسقاچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق900

620حاجی آبادچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق901

1450حاجی کندي سفلیچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق902

31120حاجی کندي علیاچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق903

826خاتون گنايچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق904

724داش کسنچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق905

39125داشبالغ پایینچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق906

2175داشبالغ علیاچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق907

725دیبکلوچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق908

صفحه ٣۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2075ساري اغلچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق909

2585شعبانچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق910

628شورجه اله امانلوچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق911

622شیرعلیچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق912

2585طالبچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق913

2256علی بیگلوي سفلیچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق914

2265علی بیگلوي علیاچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق915

730علی کنديچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق916

2779فوجه کنديچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق917

2693قره صوفیچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق918

39128قزل قلعه موسوالنلوچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق919

925قملوچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق920

1756قودچی / قدچی/چاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق921

**گللرقره صوفی / گللر/چاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق922

66239گلیچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق923

47154گوي داشچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق924

172534گویجه قلعهچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق925

1747ماخوله  /ماخوله باال/چاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق926

32100مریمچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق927

830مالحمزهچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق928

70235ویران قیهچاراویماق جنوب غربیمرکزيچاراویماق929

**التنجیچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق930

**اهللا کنديچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق931

131420اوچ درقچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق932

1669ایشلق کنديچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق933

1024پالچقلوچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق934

صفحه ٣۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

84246پیکچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق935

27106تکانلوي سفلیچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق936

2473تکانلوي علیاچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق937

2575تیکمه تپهچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق938

29100جارچی کندي کوهچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق939

1136چوبدارکنديچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق940

65227چوگانلوچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق941

78227خادم کنديچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق942

70241خرمدرقچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق943

**خوبیارچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق944

58214دبردان سفلیچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق945

32112دبردان علیاچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق946

31113دوه یاتاقیچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق947

2263سریکچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق948

50157شاهقلی کنديچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق949

31103شیویار /شیویارباال/چاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق950

1342طاالرچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق951

1771علی بیگ کنديچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق952

59193قرخ بالغچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق953

58195قزل آبادچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق954

42129قزل داغچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق955

2594قزل قیه/ قزل دره /چاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق956

30102قزلجه قمشلو / قزلجه هاشم خان/چاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق957

616قمشلوچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق958

1952قوجورسفلیچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق959

2378قوجورعلیاچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق960

صفحه ٣٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1134قوشقوان سفلیچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق961

1871قوشقوان علیاچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق962

411قوشقوان وسطیچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق963

33132کردکنديچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق964

1147کورجه / گورجه/چاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق965

54167گردالوچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق966

44141گل تپهچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق967

2169گل ویرانچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق968

**گلوجه سفلیچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق969

**گلوجه علیاچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق970

2670گلی بالغچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق971

1350مجیرآبادچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق972

41134مخدوم کنديچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق973

824مصطفی کنديچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق974

517مهدي خان کنديچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق975

56180مهمانلوچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق976

1557میررزابیگ کنديچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق977

2984ناچیت کورانلو /ناچیت حوله وران /چاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق978

2072نبی صوفیچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق979

721یالی قورتچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق980

61194یانبالغیچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق981

415یساولچاراویماق مرکزيمرکزيچاراویماق982

101317اغ زیارتقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق983

1956اغ کندقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق984

40135االچیققوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق985

2689ایده لوقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق986

صفحه ٣٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1542تازه کندصولتیقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق987

618جعفرآبادقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق988

2679جلیل آبادقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق989

96305چپقلوقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق990

قوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق991
سلطان آباداغ زیارت /سلطان 

آبادصولتی
93278

419شرشرقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق992

33106شهنوازسفلیقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق993

2981شهنوازعلیاقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق994

3498شهنوازوسطیقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق995

41125قلی کنديقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق996

1542کریم آبادقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق997

2272گل تپهقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق998

**گلوجه امیرانلوقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق999

35120گلیتر / گلیتربالغی/قوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق1000

28106نصیرکندي / نصیرآباد/قوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق1001

**هزاران سفلیقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق1002

724هزاران علیاقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق1003

1957یاغلی بالغقوري چاي شرقیمرکزيچاراویماق1004

**اغچه اوغالنورقهمرکزيچاراویماق1005

**اغداغ رودورقهمرکزيچاراویماق1006

49155القوورقهمرکزيچاراویماق1007

2262امین آبادورقهمرکزيچاراویماق1008

92331ایمشجهورقهمرکزيچاراویماق1009

38114بلقانورقهمرکزيچاراویماق1010

**چوگان خرابهورقهمرکزيچاراویماق1011

**حسینی سفلیورقهمرکزيچاراویماق1012

صفحه ٣٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

86313حسینی علیاورقهمرکزيچاراویماق1013

615حیدرآبادورقهمرکزيچاراویماق1014

**خلجورقهمرکزيچاراویماق1015

97325خواجه شاهیورقهمرکزيچاراویماق1016

**دالك قبريورقهمرکزيچاراویماق1017

**دوه میدانیورقهمرکزيچاراویماق1018

**دین اوغلیورقهمرکزيچاراویماق1019

40136سختدلورقهمرکزيچاراویماق1020

2677سلطان آبادورقهمرکزيچاراویماق1021

**سوغانچی  /مهمان بالغی/ورقهمرکزيچاراویماق1022

935سوغانچی رودورقهمرکزيچاراویماق1023

70220سوغانچی کوهورقهمرکزيچاراویماق1024

45134شورجه امام جمعهورقهمرکزيچاراویماق1025

81268شورقره کندورقهمرکزيچاراویماق1026

**قبله بالغیورقهمرکزيچاراویماق1027

1551قره گلورقهمرکزيچاراویماق1028

**قوچی کنديورقهمرکزيچاراویماق1029

721قیه قشالقیورقهمرکزيچاراویماق1030

831کلب کنديورقهمرکزيچاراویماق1031

**گنبدورقهمرکزيچاراویماق1032

45139نرگس آبادورقهمرکزيچاراویماق1033

**ورقه سفلیورقهمرکزيچاراویماق1034

90307ورقه علیاورقهمرکزيچاراویماق1035

**ورقه وسطیورقهمرکزيچاراویماق1036

71234قشالق مقدم شابنده /قشالق شاه بنده/گرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1037

1760اغ قشالقگرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1038

صفحه ۴٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

109374ایري بوجاقگرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1039

1228حسن قشالقی / علیقلی قشالقیگرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1040

50170خلف بیگلوي سفلیگرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1041

101368خلف بیگلوي علیاگرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1042

2587قشالق حاج لطفعلیگرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1043

گرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1044
قشالق حسن کنگرلو / حسن قشالقی 

کنگرلو/
60199

60202قشالق داغلوگرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1045

**قشالق قلی بیگلوسفلیگرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1046

**قشالق قلی بیگلوي علیاگرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1047

42144قشالق مددلوگرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1048

163598قورتلوجه سفلیگرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1049

176634قورتلوجه علیاگرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1050

3261,138محمودآبادگرمادوز شرقیگرمادوزخدا آفرین1051

**ابوترابگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1052

2164احمدلوي سفلیگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1053

63194احمدلوي علیاگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1054

107363باقراوغلیگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1055

77237پرویزخانلوگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1056

158557جعفرقلی اوشاغیگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1057

227730حسرتانگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1058

53216حسنعلی کدخدالوگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1059

1451حسنلوگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1060

70236خطايگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1061

47167ساري بیگلوگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1062

219697شرفهگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1063

61187عنابلوگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1064

صفحه ۴١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

249760قارلوجهگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1065

180670قشالق اوزبکگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1066

60203قشالق شاه ولیگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1067

48177قشالق صومعهگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1068

1439قشالق یوزقویی / سیدلرگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1069

1235قشالق یوسفلو / چاخرلوگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1070

2061کهل جیکگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1071

295992گون گورمزگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1072

3351,094الریجانگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1073

2264محمد علیلو / یوزقویی /گرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1074

107373محمدصالحلوگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1075

1658میرزامحمدآبادگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1076

2883همراهلوگرمادوز غربیگرمادوزخدا آفرین1077

75267اجاق کنديبسطاملومرکزيخدا آفرین1078

143564اسکانلوي سفلی / ایده لو/بسطاملومرکزيخدا آفرین1079

117384اسکانلوي علیا / قره ایدي/بسطاملومرکزيخدا آفرین1080

**اغدامبسطاملومرکزيخدا آفرین1081

615باغشلوبسطاملومرکزيخدا آفرین1082

142465بسطاملوبسطاملومرکزيخدا آفرین1083

1336حسبان / حسبانلو/بسطاملومرکزيخدا آفرین1084

3192حسینعلی بیگلوبسطاملومرکزيخدا آفرین1085

35109داودان باالبسطاملومرکزيخدا آفرین1086

26100داودان پایینبسطاملومرکزيخدا آفرین1087

94297دورمیشکانلوبسطاملومرکزيخدا آفرین1088

1653ساري یاتاقبسطاملومرکزيخدا آفرین1089

1958شاه بداغلوبسطاملومرکزيخدا آفرین1090

صفحه ۴٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**شاه گلديبسطاملومرکزيخدا آفرین1091

2994شجاع خانلوبسطاملومرکزيخدا آفرین1092

2475عطالوبسطاملومرکزيخدا آفرین1093

27122علی خانلوبسطاملومرکزيخدا آفرین1094

199675علیوردي اوشاقیبسطاملومرکزيخدا آفرین1095

616قره پاچانلوبسطاملومرکزيخدا آفرین1096

100317قلی بیگلو /قلی بیگلو کدخدالوبسطاملومرکزيخدا آفرین1097

2264قوتورالربسطاملومرکزيخدا آفرین1098

88322کدخدالوباالبسطاملومرکزيخدا آفرین1099

1025کدخدالوپایین / هاشم آباد/بسطاملومرکزيخدا آفرین1100

53178کوساالربسطاملومرکزيخدا آفرین1101

2465گوي اغاجبسطاملومرکزيخدا آفرین1102

2886هللا لوبسطاملومرکزيخدا آفرین1103

3074محب علی لوبسطاملومرکزيخدا آفرین1104

931اسیرانکیوانمرکزيخدا آفرین1105

412اشرفکیوانمرکزيخدا آفرین1106

**اقاکیشی لوکیوانمرکزيخدا آفرین1107

2474اوارسینکیوانمرکزيخدا آفرین1108

822اوانلوکیوانمرکزيخدا آفرین1109

**اوغاشکیوانمرکزيخدا آفرین1110

59ایچی درقکیوانمرکزيخدا آفرین1111

3072بایدوقکیوانمرکزيخدا آفرین1112

2363پیرهادیانکیوانمرکزيخدا آفرین1113

45136چناقچیکیوانمرکزيخدا آفرین1114

825دایانکیوانمرکزيخدا آفرین1115

1551ددلوکیوانمرکزيخدا آفرین1116

صفحه ۴٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

620دوگی درقکیوانمرکزيخدا آفرین1117

2368زرنقکیوانمرکزيخدا آفرین1118

107330زنبالنکیوانمرکزيخدا آفرین1119

2174سقه سايکیوانمرکزيخدا آفرین1120

1654سقینکیوانمرکزيخدا آفرین1121

**سولی پیرکیوانمرکزيخدا آفرین1122

65246صفرلوکیوانمرکزيخدا آفرین1123

**طینکیوانمرکزيخدا آفرین1124

49151قزل یولکیوانمرکزيخدا آفرین1125

1234قشالق پیرانلوکیوانمرکزيخدا آفرین1126

412قلملوکیوانمرکزيخدا آفرین1127

1438کابل آبادکیوانمرکزيخدا آفرین1128

**کارگرانکیوانمرکزيخدا آفرین1129

**کفشن شیخالرصفرلوکیوانمرکزيخدا آفرین1130

1852گاواهنکیوانمرکزيخدا آفرین1131

518گنانلوحسن سلطان لوکیوانمرکزيخدا آفرین1132

3681الریجان سفلیکیوانمرکزيخدا آفرین1133

1637الریجان علیاکیوانمرکزيخدا آفرین1134

1227الالن سفلیکیوانمرکزيخدا آفرین1135

926الالن علیاکیوانمرکزيخدا آفرین1136

3279لوتجان / لته جانکیوانمرکزيخدا آفرین1137

52131همدانکیوانمرکزيخدا آفرین1138

2478همدملوکیوانمرکزيخدا آفرین1139

1223اجاق کنديدیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1140

50174احمدآباددیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1141

71228اولی / اولیق/دیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1142

صفحه ۴۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**تازه کنددیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1143

**تیرواندیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1144

37106چاي کنديدیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1145

**حضی کنديدیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1146

2690خانقاهدیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1147

**خایالردیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1148

1848خوش تازه / هوش/دیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1149

67194دارانیدیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1150

1866دیشگدوگی / دیش گدیگدیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1151

33123دینه وردیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1152

**سردابدیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1153

**ضیاگاهدیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1154

2375علی بالغیدیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1155

**قاشقچیدیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1156

**قلی کنديدیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1157

71174کالله اسالمیدیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1158

41116کوانقدیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1159

195601مرداناقم / مردانقم/دیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1160

205742مرزآباد/قره چی احمدآباد/دیزمار شرقیمنجوانخدا آفرین1161

**ابریق سفلیمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1162

2159اورشان آباد/ قره لر/منجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1163

39101اوريمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1164

54152بابایلوي جانانلومنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1165

82230تاتارسفلیمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1166

118358تاتارعلیامنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1167

33112تازه کندوینقمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1168

صفحه ۴۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

5551,742جانانلومنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1169

412جعفرآبادمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1170

95226حیدرکانلومنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1171

1747داراغزي / حیدرکانلوي سفلی/منجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1172

**داش اراسیمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1173

1330داش باشیمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1174

**دره جیکمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1175

140407دریلومنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1176

**ساري جالو / علی آباد/منجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1177

1134سرخه کمرانمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1178

32103شاه حیدرمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1179

512شجایلومنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1180

123364طوعلی سفلیمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1181

87242طوعلی علیامنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1182

34113عمارتمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1183

2542قاقالومنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1184

619قره گونیمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1185

32103کریشانمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1186

512کشیش قشالقیمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1187

78244کورزهمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1188

918گندم نانمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1189

1031محمودکاغیمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1190

616مزرعه پریدان / مزرعه یرپاقلی/منجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1191

**مشهدحسنلومنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1192

**مفروضلومنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1193

3278وینقمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1194

صفحه ۴۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

417همانمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1195

39126همنشینمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1196

**هوج سفلیمنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1197

**هوج علیامنجوان شرقیمنجوانخدا آفرین1198

1756ابراهیم بیگلومنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1199

116382ابراهیم سمیعمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1200

723اقامیرلومنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1201

72230االجوجهمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1202

1652الهردمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1203

101297اوزانمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1204

**اینه لومنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1205

**برزگرمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1206

34123بویدوزمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1207

80247پسیانمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1208

**تازه کنداسالممنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1209

1856تیموربیگلومنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1210

34102چوبه درق / قلعه چپدرق/منجوان غربیمنجوانخدا آفرین1211

32114حسن بیگلومنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1212

42154دوالب کرانلومنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1213

926رزین  /ارزینمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1214

623رشدینمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1215

65184ستنمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1216

2987شیخ حسینلومنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1217

**صادق بیگلومنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1218

**ضیا کنديمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1219

168534عاشقلومنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1220

صفحه ۴٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1656عباس آبادمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1221

**قره توپراقمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1222

511قره تیکانلومنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1223

828قره قوچ / قره قوچ سفلیمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1224

1536قره قوچ مین باشی / قره قوچ علیامنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1225

2278قشالق عشقعلی /  شام شرفه/منجوان غربیمنجوانخدا آفرین1226

628قشالق کرانلومنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1227

65216کالله سفلیمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1228

66211کالله علیامنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1229

41127کنزه رودمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1230

2279گرمنابمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1231

**لمه ارامنهمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1232

57189لمه اسالممنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1233

619مرادلو / احمدلو/منجوان غربیمنجوانخدا آفرین1234

**مزرعه چوانمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1235

1030مسجدلومنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1236

47153مشدحسنلومنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1237

**موسی کنديمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1238

3389وایقان مقدسمنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1239

826یوسفلومنجوان غربیمنجوانخدا آفرین1240

291840ابرغانابرغانمرکزيسراب1241

71219احمدآبادسفلیابرغانمرکزيسراب1242

617احمدآبادعلیاابرغانمرکزيسراب1243

34120اغچه کندابرغانمرکزيسراب1244

130438اناقیزابرغانمرکزيسراب1245

121434بافتانابرغانمرکزيسراب1246

صفحه ۴٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2267بالستانابرغانمرکزيسراب1247

205689بهرمانابرغانمرکزيسراب1248

153490جهیزدانابرغانمرکزيسراب1249

69261چرلوابرغانمرکزيسراب1250

68273چیچکلوابرغانمرکزيسراب1251

55207خاتون آبادابرغانمرکزيسراب1252

272825دارابابرغانمرکزيسراب1253

274845دامبارانابرغانمرکزيسراب1254

4861,847دامنجانابرغانمرکزيسراب1255

94292دولت آبادابرغانمرکزيسراب1256

44150قارخونابرغانمرکزيسراب1257

86337قارقاابرغانمرکزيسراب1258

205691قزل گچیابرغانمرکزيسراب1259

2969قزلجه اکرادابرغانمرکزيسراب1260

209661قوشچیابرغانمرکزيسراب1261

118418قوشه گنبدابرغانمرکزيسراب1262

89339گل آباد  / منکرآباد/ابرغانمرکزيسراب1263

64206محسن آباد  / گاودوش آباد/ابرغانمرکزيسراب1264

1145مردآباد / قریق/ابرغانمرکزيسراب1265

**مزرعه احدخانابرغانمرکزيسراب1266

90339اسبگرانآغمیونمرکزيسراب1267

3641,146اسفستانآغمیونمرکزيسراب1268

3681,205اسالم آباد / گرده مهین/آغمیونمرکزيسراب1269

4021,234اغمیونآغمیونمرکزيسراب1270

140486تکلدانآغمیونمرکزيسراب1271

**ججوآغمیونمرکزيسراب1272

صفحه ۴٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2057چله خانهآغمیونمرکزيسراب1273

**دیزج میرزاحسنآغمیونمرکزيسراب1274

**زیراسفآغمیونمرکزيسراب1275

715سرخه ریزآغمیونمرکزيسراب1276

93258سندانآغمیونمرکزيسراب1277

184569سنزیقآغمیونمرکزيسراب1278

74227سوینآغمیونمرکزيسراب1279

268748سهزابآغمیونمرکزيسراب1280

121391شوره دلآغمیونمرکزيسراب1281

2584صومعه زرینآغمیونمرکزيسراب1282

103334طارانآغمیونمرکزيسراب1283

264943فرگوشآغمیونمرکزيسراب1284

**فسروانآغمیونمرکزيسراب1285

3531,113کادیجانآغمیونمرکزيسراب1286

**گلیآغمیونمرکزيسراب1287

62210گنبدانآغمیونمرکزيسراب1288

9762,898اسبفروشانحومهمرکزيسراب1289

117362اشتجرانحومهمرکزيسراب1290

56204اله حقحومهمرکزيسراب1291

6172,296اندرابحومهمرکزيسراب1292

4501,554اوغانحومهمرکزيسراب1293

44149ایدرشانحومهمرکزيسراب1294

5431,684بیجندحومهمرکزيسراب1295

1854پرکابحومهمرکزيسراب1296

173544تازه کندحومهمرکزيسراب1297

1262تیرشابحومهمرکزيسراب1298

صفحه ۵٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**جقرحومهمرکزيسراب1299

87303حصارحومهمرکزيسراب1300

70244سرانسرحومهمرکزيسراب1301

3541,126سردهاحومهمرکزيسراب1302

2481صومعه حق / صومعه ملکشاه/حومهمرکزيسراب1303

30100قشالقحومهمرکزيسراب1304

**مقربهحومهمرکزيسراب1305

125415مهینحومهمرکزيسراب1306

**نوجه دهحومهمرکزيسراب1307

4001,381هریسحومهمرکزيسراب1308

94277هولیقحومهمرکزيسراب1309

68191ابرسرازلیقمرکزيسراب1310

57192اسبقرانرازلیقمرکزيسراب1311

63247اسطلو / اسطلولجبین/رازلیقمرکزيسراب1312

39155انگیزرازلیقمرکزيسراب1313

60193بالسجینرازلیقمرکزيسراب1314

**پیرکمانرازلیقمرکزيسراب1315

64233چوللورازلیقمرکزيسراب1316

3981,364چه گوشرازلیقمرکزيسراب1317

715چهرقرازلیقمرکزيسراب1318

37120حسنجان کوهرازلیقمرکزيسراب1319

2991دیزج سفیدرازلیقمرکزيسراب1320

517دیزج عظیمرازلیقمرکزيسراب1321

**دیزج غفاررازلیقمرکزيسراب1322

1131دیزج میرهماي / هماي آباد/رازلیقمرکزيسراب1323

4251,254رازلیقرازلیقمرکزيسراب1324

صفحه ۵١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**ساري قیهرازلیقمرکزيسراب1325

2381شاللورازلیقمرکزيسراب1326

2581شیرمردانرازلیقمرکزيسراب1327

3551,135شیره جینرازلیقمرکزيسراب1328

70208قره قیهرازلیقمرکزيسراب1329

2071قزلقیهرازلیقمرکزيسراب1330

6642,129قلعه جوقرازلیقمرکزيسراب1331

1649قورخودرازلیقمرکزيسراب1332

62197کندوانرازلیقمرکزيسراب1333

74247گواشینرازلیقمرکزيسراب1334

34100میرکوه سفلی / میرکوه حاجی/رازلیقمرکزيسراب1335

43144میرکوه علیا / میرکوه سلطان/رازلیقمرکزيسراب1336

2070میرکوه وسطی / میرکوه علی میرزا/رازلیقمرکزيسراب1337

161568ینگجهرازلیقمرکزيسراب1338

84304امام چايصایینمرکزيسراب1339

34117اورتاکندصایینمرکزيسراب1340

40162ایده لوصایینمرکزيسراب1341

2173باشکندصایینمرکزيسراب1342

**بایندرصایینمرکزيسراب1343

**تازه کندصایینمرکزيسراب1344

1639حیدرآبادصایینمرکزيسراب1345

523خضرآبادصایینمرکزيسراب1346

1555درابصایینمرکزيسراب1347

2260دکالنلوصایینمرکزيسراب1348

2372دیبکلوصایینمرکزيسراب1349

26108زیريصایینمرکزيسراب1350

صفحه ۵٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

46187ساري قیهصایینمرکزيسراب1351

2796سقزچیصایینمرکزيسراب1352

1654صندوقلوصایینمرکزيسراب1353

87272عسگرآبادصایینمرکزيسراب1354

69257قرخ بالغصایینمرکزيسراب1355

1647قره کانلوصایینمرکزيسراب1356

2193قره مسجدصایینمرکزيسراب1357

**کاظم چاییصایینمرکزيسراب1358

2573کالنترسفلی /  کالنتربابالو/صایینمرکزيسراب1359

2780کالنترعلیا / کالنترغالم/صایینمرکزيسراب1360

106423کلیانصایینمرکزيسراب1361

2063محمدکنديصایینمرکزيسراب1362

2365مشهدي کنديصایینمرکزيسراب1363

30118منقوطايصایینمرکزيسراب1364

2390میدانجیقصایینمرکزيسراب1365

**نشتبانصایینمرکزيسراب1366

5031,647اردهامالیعقوبمرکزيسراب1367

**اغبالغمالیعقوبمرکزيسراب1368

2586اقبالغ بهمنمالیعقوبمرکزيسراب1369

2163ایرجمالیعقوبمرکزيسراب1370

195643جلده باخانمالیعقوبمرکزيسراب1371

**جندیلمالیعقوبمرکزيسراب1372

106353حسنجانمالیعقوبمرکزيسراب1373

77265دونیقمالیعقوبمرکزيسراب1374

64275سلطان آبادمالیعقوبمرکزيسراب1375

270878شالقونمالیعقوبمرکزيسراب1376

صفحه ۵٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

827شکردرقمالیعقوبمرکزيسراب1377

46150شیخ سرجینمالیعقوبمرکزيسراب1378

2274عبداهللا آبادمالیعقوبمرکزيسراب1379

1559کوشنقمالیعقوبمرکزيسراب1380

51173مالیعقوبمالیعقوبمرکزيسراب1381

34131نارابمالیعقوبمرکزيسراب1382

114351نرمیقمالیعقوبمرکزيسراب1383

65190وانق سفلیمالیعقوبمرکزيسراب1384

1242وانق علیامالیعقوبمرکزيسراب1385

166664هیروانمالیعقوبمرکزيسراب1386

1244اجیرآباداردالنمهربانسراب1387

181572اردالناردالنمهربانسراب1388

3291,139ارزنقاردالنمهربانسراب1389

187520اسنقاردالنمهربانسراب1390

**بهمن آباداردالنمهربانسراب1391

**دیزج شوراردالنمهربانسراب1392

3295رجل آباداردالنمهربانسراب1393

48139زنجیل آباداردالنمهربانسراب1394

108390شادباغیاردالنمهربانسراب1395

7002,155قیصریه (قیصرق)اردالنمهربانسراب1396

100327کیوجاردالنمهربانسراب1397

1241اتمیان سفلیآالن برآغوشمهربانسراب1398

617اتمیان علیاآالن برآغوشمهربانسراب1399

2275اتمیان وسطیآالن برآغوشمهربانسراب1400

**اسداله کنديآالن برآغوشمهربانسراب1401

**اقبالغ / اقبالغ سامان کوه /آالن برآغوشمهربانسراب1402

صفحه ۵۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

4941,759االنآالن برآغوشمهربانسراب1403

210675براغوشآالن برآغوشمهربانسراب1404

**تلخ ابآالن برآغوشمهربانسراب1405

110368جمال آبادآالن برآغوشمهربانسراب1406

81294دمیرچیآالن برآغوشمهربانسراب1407

67296دي جانآالن برآغوشمهربانسراب1408

1350دیلم شاهآالن برآغوشمهربانسراب1409

30108رزگاهآالن برآغوشمهربانسراب1410

36147سیه دوالنآالن برآغوشمهربانسراب1411

112368صومعه زرینآالن برآغوشمهربانسراب1412

**قاسم کندي / مزرعه گل کندي/آالن برآغوشمهربانسراب1413

2068قره بالغآالن برآغوشمهربانسراب1414

39139قزلجه ساداتآالن برآغوشمهربانسراب1415

1242گلوجهآالن برآغوشمهربانسراب1416

2057نرمیقآالن برآغوشمهربانسراب1417

153396اسماعیل آبادشربیانمهربانسراب1418

3531,157ایوقشربیانمهربانسراب1419

109405برنج آبادشربیانمهربانسراب1420

4561,465خاکیشربیانمهربانسراب1421

3499دهدوالنشربیانمهربانسراب1422

62224سرچشمهشربیانمهربانسراب1423

**عباس آبادشربیانمهربانسراب1424

71271کهدالنشربیانمهربانسراب1425

2466لنجوانشربیانمهربانسراب1426

109254امستجانچهرگانتسوجشبستر1427

53133انگشت جانچهرگانتسوجشبستر1428

صفحه ۵۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

89275توپچیچهرگانتسوجشبستر1429

146324چشمه کنانچهرگانتسوجشبستر1430

4711,297چهرگانچهرگانتسوجشبستر1431

157524غلما نسرا يچهرگانتسوجشبستر1432

63174قزلجهچهرگانتسوجشبستر1433

126360الماسگونی غربیتسوجشبستر1434

1,1093,303تیلگونی غربیتسوجشبستر1435

188578حیدرآبادگونی غربیتسوجشبستر1436

261786شیخ ولیگونی غربیتسوجشبستر1437

5801,634قره تپهگونی غربیتسوجشبستر1438

64214قلعه مراغوشگونی غربیتسوجشبستر1439

**مقبره علی علمدارگونی غربیتسوجشبستر1440

330840هریسگونی غربیتسوجشبستر1441

198624هفت چشمهگونی غربیتسوجشبستر1442

136402اندبیلچله خانهصوفیانشبستر1443

**ایستگاه سهالنچله خانهصوفیانشبستر1444

325914تازه کندچله خانهصوفیانشبستر1445

89276چله خانه سفلیچله خانهصوفیانشبستر1446

6161,983چله خانه علیاچله خانهصوفیانشبستر1447

215739خواجه مرجانچله خانهصوفیانشبستر1448

102313قره اغاجچله خانهصوفیانشبستر1449

230768قم تپه / قوم تپه/چله خانهصوفیانشبستر1450

76251کالشچله خانهصوفیانشبستر1451

5822,002گروسچله خانهصوفیانشبستر1452

**گمرك سهالنچله خانهصوفیانشبستر1453

76229مرودیزجچله خانهصوفیانشبستر1454

صفحه ۵۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

31104الوچه ملکرودقاتصوفیانشبستر1455

5771,664امندرودقاتصوفیانشبستر1456

3311,043ایوندرودقاتصوفیانشبستر1457

71224پردولرودقاتصوفیانشبستر1458

41123تازه کندرودقاتصوفیانشبستر1459

235648ترپرودقاتصوفیانشبستر1460

2568چراغلورودقاتصوفیانشبستر1461

55179زبرلورودقاتصوفیانشبستر1462

248861زین آبادرودقاتصوفیانشبستر1463

4001,311سا ررودقاتصوفیانشبستر1464

**ساري قیهرودقاتصوفیانشبستر1465

48165سهرلرودقاتصوفیانشبستر1466

270981کالنکشرودقاتصوفیانشبستر1467

86257کهلرودقاتصوفیانشبستر1468

133476الر / الري/رودقاتصوفیانشبستر1469

4951,558مزرعهرودقاتصوفیانشبستر1470

120384منوررودقاتصوفیانشبستر1471

103384موجومبا ررودقاتصوفیانشبستر1472

169597ورکشرودقاتصوفیانشبستر1473

44131هرزنقرودقاتصوفیانشبستر1474

179558باغ وزیرمیشوجنوبیصوفیانشبستر1475

214568سرکندیزجمیشوجنوبیصوفیانشبستر1476

174424سفیدکمر/ اسم کمر/میشوجنوبیصوفیانشبستر1477

241799علی اکبرلومیشوجنوبیصوفیانشبستر1478

245658کندرودمیشوجنوبیصوفیانشبستر1479

189531گل آبادمیشوجنوبیصوفیانشبستر1480

صفحه ۵٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

66198مهتراحمدمیشوجنوبیصوفیانشبستر1481

1,2163,773نظرلومیشوجنوبیصوفیانشبستر1482

3071,014نعمت اهللامیشوجنوبیصوفیانشبستر1483

50125هارونیه / هارون آباد/میشوجنوبیصوفیانشبستر1484

73214اق کهریزسیسمرکزيشبستر1485

229665امیرذکریاسیسمرکزيشبستر1486

207635بیگجه خاتونسیسمرکزيشبستر1487

241747درویش بقالسیسمرکزيشبستر1488

171539زنگیسیسمرکزيشبستر1489

3321,036زینابسیسمرکزيشبستر1490

4211,276ساربانقلیسیسمرکزيشبستر1491

1,0023,010علیشاهسیسمرکزيشبستر1492

140490غالملوسیسمرکزيشبستر1493

3231,122ملک زادهسیسمرکزيشبستر1494

296709بنیسگونی شرقیمرکزيشبستر1495

92303پادگان امام زمانگونی شرقیمرکزيشبستر1496

1,0483,137دیزج خلیلگونی شرقیمرکزيشبستر1497

199571شانجانگونی شرقیمرکزيشبستر1498

**قلعه حسن آباد/گاوداري جهاد/گونی شرقیمرکزيشبستر1499

301859نوجه دهگونی شرقیمرکزيشبستر1500

1,2424,138داریانگونی مرکزيمرکزيشبستر1501

221699شنگل آبادگونی مرکزيمرکزيشبستر1502

5851,828علی بیگلوگونی مرکزيمرکزيشبستر1503

4401,251کافی الملکگونی مرکزيمرکزيشبستر1504

282865کوشکگونی مرکزيمرکزيشبستر1505

214515مشنقگونی مرکزيمرکزيشبستر1506

صفحه ۵٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

255840یوسف آبادگونی مرکزيمرکزيشبستر1507

109355اغاجريدیزجرود شرقیقلعه چايعجب شیر1508

146425الینجقدیزجرود شرقیقلعه چايعجب شیر1509

167463بوکتدیزجرود شرقیقلعه چايعجب شیر1510

60248تپیک درهدیزجرود شرقیقلعه چايعجب شیر1511

131425تجرقدیزجرود شرقیقلعه چايعجب شیر1512

3701,277چناردیزجرود شرقیقلعه چايعجب شیر1513

201718حوريدیزجرود شرقیقلعه چايعجب شیر1514

144483دیزج حسن بیگدیزجرود شرقیقلعه چايعجب شیر1515

65212زاویهدیزجرود شرقیقلعه چايعجب شیر1516

89304صومعهدیزجرود شرقیقلعه چايعجب شیر1517

96305گنبددیزجرود شرقیقلعه چايعجب شیر1518

108293محمودآباد / پیش روآباد/دیزجرود شرقیقلعه چايعجب شیر1519

314947مهمانداردیزجرود شرقیقلعه چايعجب شیر1520

127384ولینجقدیزجرود شرقیقلعه چايعجب شیر1521

4021,452المالو / باش المالو/کوهستانقلعه چايعجب شیر1522

162540بارازلو / بازار/کوهستانقلعه چايعجب شیر1523

235855چهاربرود / چروري/کوهستانقلعه چايعجب شیر1524

**چهارطاقکوهستانقلعه چايعجب شیر1525

3811,245قوزلوجهکوهستانقلعه چايعجب شیر1526

9553,371هرگالنکوهستانقلعه چايعجب شیر1527

3411,225یایچیکوهستانقلعه چايعجب شیر1528

252780ینگجهکوهستانقلعه چايعجب شیر1529

**ایستگاه راه اهن دیزج رودخضرلومرکزيعجب شیر1530

126435پسیانخضرلومرکزيعجب شیر1531

1,1153,505خضرلوخضرلومرکزيعجب شیر1532

صفحه ۵٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

230766رازیانخضرلومرکزيعجب شیر1533

6791,995شیرازخضرلومرکزيعجب شیر1534

**گچی قرانخضرلومرکزيعجب شیر1535

245790نانساخضرلومرکزيعجب شیر1536

206629اقچه اوبه  /آغجه اوبهدیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1537

**ایستگاه پرویزبهمندیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1538

99298بواللودیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1539

1485,423پادگان 03عجب شیردیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1540

**پارك ملی دریاچه ارومیهدیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1541

**تازه کنددیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1542

**جرتادیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1543

65192چوپانکرهدیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1544

3381,014خانیاندیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1545

**خراجودیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1546

172551دانالودیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1547

96345رحمانلودیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1548

85289قبادلودیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1549

3531,043گل تپهدیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1550

3691,172گوراوان  /گورواندیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1551

190565مهرآباددیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1552

274811نبریندیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1553

108322هرواندیزجرود غربیمرکزيعجب شیر1554

153488اجودان آبادآبش احمدآبش احمدکلیبر1555

176580امیرآبادآبش احمدآبش احمدکلیبر1556

71249ایللیآبش احمدآبش احمدکلیبر1557

105395باش کالنآبش احمدآبش احمدکلیبر1558

صفحه ۶٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

63240پیره لرشاه قاسمآبش احمدآبش احمدکلیبر1559

2174چناقآبش احمدآبش احمدکلیبر1560

2467خوبیارلوآبش احمدآبش احمدکلیبر1561

**داشلیآبش احمدآبش احمدکلیبر1562

211768دالوران (دیل بیلمز)آبش احمدآبش احمدکلیبر1563

1845رستم کنديآبش احمدآبش احمدکلیبر1564

73253زربیلآبش احمدآبش احمدکلیبر1565

132411سردارآبادآبش احمدآبش احمدکلیبر1566

939سولی درقآبش احمدآبش احمدکلیبر1567

71262سیركآبش احمدآبش احمدکلیبر1568

97355شیخالن سفلیآبش احمدآبش احمدکلیبر1569

43142شیخالن علیاآبش احمدآبش احمدکلیبر1570

39138صالح پیه سآبش احمدآبش احمدکلیبر1571

170544علولوآبش احمدآبش احمدکلیبر1572

2780علیشاريآبش احمدآبش احمدکلیبر1573

42173قاطارآبش احمدآبش احمدکلیبر1574

26104قانلوآبش احمدآبش احمدکلیبر1575

36134قره درق سفلیآبش احمدآبش احمدکلیبر1576

1234قره درق علیا/1/آبش احمدآبش احمدکلیبر1577

48قره درق علیا/2/آبش احمدآبش احمدکلیبر1578

823قره درق وسطیآبش احمدآبش احمدکلیبر1579

1134قشالق اغالقانآبش احمدآبش احمدکلیبر1580

40142قشالق خانلوآبش احمدآبش احمدکلیبر1581

40132قشالق دارچینآبش احمدآبش احمدکلیبر1582

1571قشالق قانهآبش احمدآبش احمدکلیبر1583

1038قشالق لوله دره حاج مین باشی سفلیآبش احمدآبش احمدکلیبر1584

صفحه ۶١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

829قشالق لوله دره حاج مین باشی علیاآبش احمدآبش احمدکلیبر1585

247936قلعه کنديآبش احمدآبش احمدکلیبر1586

2364قوشچیآبش احمدآبش احمدکلیبر1587

105368قوشچی بایرام خواجهآبش احمدآبش احمدکلیبر1588

140487قوشه بالغآبش احمدآبش احمدکلیبر1589

2176قویطولآبش احمدآبش احمدکلیبر1590

173608کالنترآبش احمدآبش احمدکلیبر1591

152632لمه درقآبش احمدآبش احمدکلیبر1592

**لوله درقآبش احمدآبش احمدکلیبر1593

46127متعلقآبش احمدآبش احمدکلیبر1594

50175محمدانآبش احمدآبش احمدکلیبر1595

2377مزرعه اکرادآبش احمدآبش احمدکلیبر1596

40144ماللوآبش احمدآبش احمدکلیبر1597

3781,405نجف تراکمهآبش احمدآبش احمدکلیبر1598

51210هارناآبش احمدآبش احمدکلیبر1599

47166هموآبش احمدآبش احمدکلیبر1600

228791اتی کنديسیدانآبش احمدکلیبر1601

84274اقامیرلوسیدانآبش احمدکلیبر1602

3085ایل یوردي / شاه گلدي/سیدانآبش احمدکلیبر1603

79245باالنسیدانآبش احمدکلیبر1604

**پرتلوسیدانآبش احمدکلیبر1605

50159پیرلرسفلیسیدانآبش احمدکلیبر1606

1119پیرلرعلیاسیدانآبش احمدکلیبر1607

**پیره گورسیدانآبش احمدکلیبر1608

33107پیره ماشانسیدانآبش احمدکلیبر1609

139402حدادانسیدانآبش احمدکلیبر1610

صفحه ۶٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

76221خاالنسیدانآبش احمدکلیبر1611

42140خان کنديسیدانآبش احمدکلیبر1612

2077سیدلرسفلیسیدانآبش احمدکلیبر1613

**سیدلرعلیاسیدانآبش احمدکلیبر1614

41115عبدالرزاقسیدانآبش احمدکلیبر1615

**عزیزبیگلوسیدانآبش احمدکلیبر1616

**غمیش عونیسیدانآبش احمدکلیبر1617

**قلیانسازسیدانآبش احمدکلیبر1618

**لکانسیدانآبش احمدکلیبر1619

1352اسبهارسفلیقشالقآبش احمدکلیبر1620

44153اوزون قیهقشالقآبش احمدکلیبر1621

2056بختیارلوقشالقآبش احمدکلیبر1622

2697پیراحمدلوقشالقآبش احمدکلیبر1623

45143جیغ جیغقشالقآبش احمدکلیبر1624

49160چات قیهقشالقآبش احمدکلیبر1625

**چپرقیهقشالقآبش احمدکلیبر1626

29106ساري درققشالقآبش احمدکلیبر1627

164542شاملوبزرگقشالقآبش احمدکلیبر1628

51176شاملوي کوچکقشالقآبش احمدکلیبر1629

1246علی کلبی / قشالق علی کلبی/قشالقآبش احمدکلیبر1630

208714قره قیهقشالقآبش احمدکلیبر1631

144474قره وانلوقشالقآبش احمدکلیبر1632

1762قشالق اخمودبزرگقشالقآبش احمدکلیبر1633

1344قشالق اخمودسفلیقشالقآبش احمدکلیبر1634

524قشالق اخمودعلیاقشالقآبش احمدکلیبر1635

618قشالق اخمودوسطیقشالقآبش احمدکلیبر1636

صفحه ۶٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

922قشالق حاج حسینقشالقآبش احمدکلیبر1637

515قشالق قراخانلو / کهلی قره خانلو/قشالقآبش احمدکلیبر1638

35109قشالق قره باغلوقشالقآبش احمدکلیبر1639

113391قشالق قره داغلوقشالقآبش احمدکلیبر1640

926قشالق گازلوحاجی محمدقشالقآبش احمدکلیبر1641

52188قشالق گازلوحاجی یونسقشالقآبش احمدکلیبر1642

1134قشالق نره کشقشالقآبش احمدکلیبر1643

145489قوش قیه سیقشالقآبش احمدکلیبر1644

99379کاغلوگوزلوقشالقآبش احمدکلیبر1645

29127کهل قو / بابا قشالقی چوپان الرقشالقآبش احمدکلیبر1646

39148یلی سفلیقشالقآبش احمدکلیبر1647

38136یلی علیاقشالقآبش احمدکلیبر1648

515احمدآبادتازه کندپیغان چاییمرکزيکلیبر1649

2358ارمنیانپیغان چاییمرکزيکلیبر1650

1534اس جدیدپیغان چاییمرکزيکلیبر1651

39111اس قدیمپیغان چاییمرکزيکلیبر1652

**اسب قلیانپیغان چاییمرکزيکلیبر1653

**اغچه قشالق سفلیپیغان چاییمرکزيکلیبر1654

520اغچه قشالق علیاپیغان چاییمرکزيکلیبر1655

40144اق درق جدیدپیغان چاییمرکزيکلیبر1656

2485اق درق قدیمپیغان چاییمرکزيکلیبر1657

53169انباستیقپیغان چاییمرکزيکلیبر1658

48153اوزيپیغان چاییمرکزيکلیبر1659

**پیري کنديپیغان چاییمرکزيکلیبر1660

248741پیغانپیغان چاییمرکزيکلیبر1661

2483جانی بیگلوپیغان چاییمرکزيکلیبر1662

صفحه ۶۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

31100جغناب سفلیپیغان چاییمرکزيکلیبر1663

820جغناب علیاپیغان چاییمرکزيکلیبر1664

2156چلپاقالرپیغان چاییمرکزيکلیبر1665

**چله خانهپیغان چاییمرکزيکلیبر1666

**حیران سفلیپیغان چاییمرکزيکلیبر1667

2998حیران علیاپیغان چاییمرکزيکلیبر1668

44134دمریقپیغان چاییمرکزيکلیبر1669

**ریدیلپیغان چاییمرکزيکلیبر1670

1865زردوغانپیغان چاییمرکزيکلیبر1671

39135زیریانپیغان چاییمرکزيکلیبر1672

927ساري بالغپیغان چاییمرکزيکلیبر1673

3272ساري درقپیغان چاییمرکزيکلیبر1674

48152سهریقپیغان چاییمرکزيکلیبر1675

2078شکرعلی کنديپیغان چاییمرکزيکلیبر1676

1134علویقپیغان چاییمرکزيکلیبر1677

**قاوشوقپیغان چاییمرکزيکلیبر1678

2054قشالق کلیبرپیغان چاییمرکزيکلیبر1679

1946کاردوجینپیغان چاییمرکزيکلیبر1680

44138کردلرپیغان چاییمرکزيکلیبر1681

2584کرسفلیپیغان چاییمرکزيکلیبر1682

932کرعلیاپیغان چاییمرکزيکلیبر1683

122413کاللقپیغان چاییمرکزيکلیبر1684

47152کلی علیاپیغان چاییمرکزيکلیبر1685

1226کومهپیغان چاییمرکزيکلیبر1686

**گچی کاغیپیغان چاییمرکزيکلیبر1687

3081گلدرپیغان چاییمرکزيکلیبر1688

صفحه ۶۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

44144گلدرقپیغان چاییمرکزيکلیبر1689

**نجی کنديپیغان چاییمرکزيکلیبر1690

178562نوجه ده علیا/نوجه ده کریمی /پیغان چاییمرکزيکلیبر1691

54158ولندرانپیغان چاییمرکزيکلیبر1692

2174هناآبادسفلیپیغان چاییمرکزيکلیبر1693

2269هناآبادعلیاپیغان چاییمرکزيکلیبر1694

412هورمغان سفلیپیغان چاییمرکزيکلیبر1695

2063هورمغان علیاپیغان چاییمرکزيکلیبر1696

515یارالوجهپیغان چاییمرکزيکلیبر1697

255719یوزبندپیغان چاییمرکزيکلیبر1698

30112اسبهارعلیاموالنمرکزيکلیبر1699

47150اصالن بیگلوموالنمرکزيکلیبر1700

44132اولی قشالقموالنمرکزيکلیبر1701

2246بابایلوموالنمرکزيکلیبر1702

2370بالی بیگ لوموالنمرکزيکلیبر1703

96283بشابموالنمرکزيکلیبر1704

1033پالتلوموالنمرکزيکلیبر1705

2051خان باغیموالنمرکزيکلیبر1706

2269خانقاه سفلیموالنمرکزيکلیبر1707

**خانقاه کالهیموالنمرکزيکلیبر1708

**خانقاه کندي / خانقاه/موالنمرکزيکلیبر1709

**داش قیه باشیموالنمرکزيکلیبر1710

31113سراجلوموالنمرکزيکلیبر1711

40126سراملوموالنمرکزيکلیبر1712

830شخملوموالنمرکزيکلیبر1713

818شریقموالنمرکزيکلیبر1714

صفحه ۶۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**عمران آبادموالنمرکزيکلیبر1715

48171فتحعلی سلطان لوموالنمرکزيکلیبر1716

1132فرهادلوموالنمرکزيکلیبر1717

1025قاسم کنديموالنمرکزيکلیبر1718

2979قران چاي کنديموالنمرکزيکلیبر1719

514قلعه لوموالنمرکزيکلیبر1720

4661,456قیه باشی بزرگموالنمرکزيکلیبر1721

46118کمانموالنمرکزيکلیبر1722

**گدیکلوموالنمرکزيکلیبر1723

1948گرده زایلوموالنمرکزيکلیبر1724

615لمهونیموالنمرکزيکلیبر1725

1655محمدحسنلوموالنمرکزيکلیبر1726

245734موالنموالنمرکزيکلیبر1727

614یل دره سیموالنمرکزيکلیبر1728

132393اسکلومیشه پارهمرکزيکلیبر1729

83242اغویهمیشه پارهمرکزيکلیبر1730

515ایالن کشمیشه پارهمرکزيکلیبر1731

818باالسنگمیشه پارهمرکزيکلیبر1732

929باالنمیشه پارهمرکزيکلیبر1733

53164برزندیقمیشه پارهمرکزيکلیبر1734

**برنه دلمیشه پارهمرکزيکلیبر1735

627بنه دیقمیشه پارهمرکزيکلیبر1736

**بهروزمیشه پارهمرکزيکلیبر1737

1953جندمیشه پارهمرکزيکلیبر1738

1629چریقمیشه پارهمرکزيکلیبر1739

1656خریلمیشه پارهمرکزيکلیبر1740

صفحه ۶٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

826خونیرودمیشه پارهمرکزيکلیبر1741

**دره قلعه سیمیشه پارهمرکزيکلیبر1742

54223دمیرچی حدادانمیشه پارهمرکزيکلیبر1743

3097زاویهمیشه پارهمرکزيکلیبر1744

**سردرقمیشه پارهمرکزيکلیبر1745

1235شبخانهمیشه پارهمرکزيکلیبر1746

3186شجاع آبادمیشه پارهمرکزيکلیبر1747

**شیرنقمیشه پارهمرکزيکلیبر1748

**طوقمیشه پارهمرکزيکلیبر1749

3169علی آبادمیشه پارهمرکزيکلیبر1750

**قره گونیمیشه پارهمرکزيکلیبر1751

2371کالسورمیشه پارهمرکزيکلیبر1752

417کلشلومیشه پارهمرکزيکلیبر1753

**کیارقمیشه پارهمرکزيکلیبر1754

**گلوسنگمیشه پارهمرکزيکلیبر1755

**گویرانمیشه پارهمرکزيکلیبر1756

821لته دهمیشه پارهمرکزيکلیبر1757

3084محمودآبادمیشه پارهمرکزيکلیبر1758

74214مرزرودمیشه پارهمرکزيکلیبر1759

37118مزگرمیشه پارهمرکزيکلیبر1760

**مولودمیشه پارهمرکزيکلیبر1761

52158میکندي / مکیدي/میشه پارهمرکزيکلیبر1762

1243ناپشتهمیشه پارهمرکزيکلیبر1763

2172نبی جانمیشه پارهمرکزيکلیبر1764

40103نوجه ده سفلی /نوجه ده شجاعان /میشه پارهمرکزيکلیبر1765

99273هجران دوستمیشه پارهمرکزيکلیبر1766

صفحه ۶٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**هجق سفلیمیشه پارهمرکزيکلیبر1767

**هجق علیامیشه پارهمرکزيکلیبر1768

**ینگی قشالقمیشه پارهمرکزيکلیبر1769

**اسکندرآبادییالقمرکزيکلیبر1770

616باغالرییالقمرکزيکلیبر1771

513پیره یوسفیان سفلیییالقمرکزيکلیبر1772

719پیره یوسفیان علیاییالقمرکزيکلیبر1773

127395چاي کنديییالقمرکزيکلیبر1774

1956خانه خسروییالقمرکزيکلیبر1775

2055دوالنییالقمرکزيکلیبر1776

510سیرانییالقمرکزيکلیبر1777

714شیروان کاغیییالقمرکزيکلیبر1778

**صومعهییالقمرکزيکلیبر1779

182512عربشاه خانییالقمرکزيکلیبر1780

2172عربشاه خرگوشانییالقمرکزيکلیبر1781

1955عربشاه درقییالقمرکزيکلیبر1782

**علیش لوییالقمرکزيکلیبر1783

**قبادلوییالقمرکزيکلیبر1784

2939کبودانییالقمرکزيکلیبر1785

618کپیرآبادییالقمرکزيکلیبر1786

3188کالنییالقمرکزيکلیبر1787

512کلکینییالقمرکزيکلیبر1788

112339کلی قوزيییالقمرکزيکلیبر1789

**کهلیکییالقمرکزيکلیبر1790

2678کیقبادییالقمرکزيکلیبر1791

89293گوارییالقمرکزيکلیبر1792

صفحه ۶٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

116357گوزاالنییالقمرکزيکلیبر1793

40121مقاس جدیدییالقمرکزيکلیبر1794

821مقاس قدیمییالقمرکزيکلیبر1795

2971ملوكییالقمرکزيکلیبر1796

33101میاندرقییالقمرکزيکلیبر1797

169409اغبالغ فتوحیسراجوي جنوبسراجومراغه1798

114341اغچه دیزجسراجوي جنوبسراجومراغه1799

1335اغچه مشهد / پسیانلو/سراجوي جنوبسراجومراغه1800

70206اوخچیسراجوي جنوبسراجومراغه1801

2559اوزون اوبهسراجوي جنوبسراجومراغه1802

228761آغچه کهلسراجوي جنوبسراجومراغه1803

57169حاجی کنديسراجوي جنوبسراجومراغه1804

85219ساري قیهسراجوي جنوبسراجومراغه1805

3893سرکارآبادسراجوي جنوبسراجومراغه1806

32105قراجه قیهسراجوي جنوبسراجومراغه1807

96309قره کندسراجوي جنوبسراجومراغه1808

1544قطانسراجوي جنوبسراجومراغه1809

50132کوسه صفرسراجوي جنوبسراجومراغه1810

726گنجیسراجوي جنوبسراجومراغه1811

716ممه شیرسراجوي جنوبسراجومراغه1812

2433مندل سرسراجوي جنوبسراجومراغه1813

75249احمدآبادسراجوي شرقیسراجومراغه1814

68224ارگونسراجوي شرقیسراجومراغه1815

3991,476الماچوانسراجوي شرقیسراجومراغه1816

**ایستگاه خراجوسراجوي شرقیسراجومراغه1817

210729بلوك آبادسراجوي شرقیسراجومراغه1818

صفحه ٧٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

121442بیانلوچهسراجوي شرقیسراجومراغه1819

160592پالچقلوسراجوي شرقیسراجومراغه1820

1548تازه کندگل چوان / تازه گند چالنسراجوي شرقیسراجومراغه1821

2046تازه کنه گل جوان / تازه کنه کهالن/سراجوي شرقیسراجومراغه1822

3198جمال آبادسراجوي شرقیسراجومراغه1823

2257جیران سفلیسراجوي شرقیسراجومراغه1824

2580جیران علیاسراجوي شرقیسراجومراغه1825

60197چبینلوسراجوي شرقیسراجومراغه1826

212589چالن سفلیسراجوي شرقیسراجومراغه1827

193688چالن علیاسراجوي شرقیسراجومراغه1828

34109شاه وردي کنديسراجوي شرقیسراجومراغه1829

62146شیخجانسراجوي شرقیسراجومراغه1830

4541,464صومعه سفلیسراجوي شرقیسراجومراغه1831

160700صومعه علیاسراجوي شرقیسراجومراغه1832

7372,584کرمجوانسراجوي شرقیسراجومراغه1833

51140گلچوانسراجوي شرقیسراجومراغه1834

225724گلستان سفلی /قاطرگوتورن سفلی /سراجوي شرقیسراجومراغه1835

219770گلستان علیا/قاطرگوتورن علیا/سراجوي شرقیسراجومراغه1836

77199گلی کندسراجوي شرقیسراجومراغه1837

33133محسن آبادسراجوي شرقیسراجومراغه1838

126386مالقاسمسراجوي شرقیسراجومراغه1839

825مولوي سفلیسراجوي شرقیسراجومراغه1840

3787مولوي علیاسراجوي شرقیسراجومراغه1841

60211نصیرکنديسراجوي شرقیسراجومراغه1842

516یونجالوسراجوي شرقیسراجومراغه1843

50162اغبالغ سفلیقوري چاي غربیسراجومراغه1844

صفحه ٧١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

58213اغبالغ علیاقوري چاي غربیسراجومراغه1845

514اللوقوري چاي غربیسراجومراغه1846

**اورتاقشالق سفلیقوري چاي غربیسراجومراغه1847

48184اورتاقشالق علیا / اورتاقشالق/قوري چاي غربیسراجومراغه1848

935باداملوقوري چاي غربیسراجومراغه1849

927باغ یريقوري چاي غربیسراجومراغه1850

27106بالی قیهقوري چاي غربیسراجومراغه1851

32143بلبلقوري چاي غربیسراجومراغه1852

**تازه کند  / تازه کندعیدلو/قوري چاي غربیسراجومراغه1853

1452تازه کندنصیرپورقوري چاي غربیسراجومراغه1854

730جوکی بیژنقوري چاي غربیسراجومراغه1855

**جوکی تیمورقوري چاي غربیسراجومراغه1856

46جوکی محمدرضاقوري چاي غربیسراجومراغه1857

1953جوکی وسطیقوري چاي غربیسراجومراغه1858

1456جهانگیرکنديقوري چاي غربیسراجومراغه1859

38135چاللوبادیانلو / چاللونصیرپور/قوري چاي غربیسراجومراغه1860

28105چاللوچلبیانلوقوري چاي غربیسراجومراغه1861

2375چناقبالغ سفلیقوري چاي غربیسراجومراغه1862

1246چناقبالغ علیاقوري چاي غربیسراجومراغه1863

2993حاجی باقرکنديقوري چاي غربیسراجومراغه1864

45191خطب سفلی / خطب/قوري چاي غربیسراجومراغه1865

**خطب علیاقوري چاي غربیسراجومراغه1866

68238داش بالغ بازار / داش بالغ/قوري چاي غربیسراجومراغه1867

1434دراج سفلیقوري چاي غربیسراجومراغه1868

928دراج علیاقوري چاي غربیسراجومراغه1869

66204ساروجهقوري چاي غربیسراجومراغه1870

صفحه ٧٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**ساري قشالق سفلیقوري چاي غربیسراجومراغه1871

626ساري قشالق علیاقوري چاي غربیسراجومراغه1872

32118سیدکنديقوري چاي غربیسراجومراغه1873

1137شخته لوقوري چاي غربیسراجومراغه1874

2274شیخ لرسفلیقوري چاي غربیسراجومراغه1875

**شیخلرعلیاقوري چاي غربیسراجومراغه1876

513شیرین کندقوري چاي غربیسراجومراغه1877

1441عید لوقوري چاي غربیسراجومراغه1878

924فتح اله بالغیقوري چاي غربیسراجومراغه1879

**قره قلعه / قلعه قلعه/قوري چاي غربیسراجومراغه1880

65159قم تپهقوري چاي غربیسراجومراغه1881

**قواقلو / قباخلی/قوري چاي غربیسراجومراغه1882

2491قوش قیه سیقوري چاي غربیسراجومراغه1883

1441قوشه بالغقوري چاي غربیسراجومراغه1884

1134قویون قشالققوري چاي غربیسراجومراغه1885

**قیزچه  /قینرچهقوري چاي غربیسراجومراغه1886

2992کرگرتان / کورتان/قوري چاي غربیسراجومراغه1887

2151گونه باخانقوري چاي غربیسراجومراغه1888

1863گویجه قلعه سفلیقوري چاي غربیسراجومراغه1889

2277گویجه قلعه علیاقوري چاي غربیسراجومراغه1890

74194گویجه قمالققوري چاي غربیسراجومراغه1891

**الله زارقوري چاي غربیسراجومراغه1892

23107مولوقوري چاي غربیسراجومراغه1893

1649مین باش حصارلوقوري چاي غربیسراجومراغه1894

4298یگورگقوري چاي غربیسراجومراغه1895

**یله قارشوسفلیقوري چاي غربیسراجومراغه1896

صفحه ٧٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**یله قارشوعلیاقوري چاي غربیسراجومراغه1897

**اغبالغ علمدارسراجوي شمالیمرکزيمراغه1898

164552اقاجريسراجوي شمالیمرکزيمراغه1899

**ایستگاه خواجه نصیرسراجوي شمالیمرکزيمراغه1900

سراجوي شمالیمرکزيمراغه1901
تازه کندعلی آباد /تازه کندقاسم خان 

/
143506

2931,022چکانسراجوي شمالیمرکزيمراغه1902

2651,039چوان باغسراجوي شمالیمرکزيمراغه1903

1652چوان علمدار /علمدارسراجوي شمالیمرکزيمراغه1904

106389خلیفه کنديسراجوي شمالیمرکزيمراغه1905

4061,296داش اتانسراجوي شمالیمرکزيمراغه1906

**دربندسراجوي شمالیمرکزيمراغه1907

2164دوه بوینیسراجوي شمالیمرکزيمراغه1908

78266دیورزم  /دوه زیم /سراجوي شمالیمرکزيمراغه1909

3781,271سرگزهسراجوي شمالیمرکزيمراغه1910

3311,114شلیلوندسراجوي شمالیمرکزيمراغه1911

**علوکنديسراجوي شمالیمرکزيمراغه1912

114394علی آبادسراجوي شمالیمرکزيمراغه1913

3401,157قراتلوسراجوي شمالیمرکزيمراغه1914

6082,011قرطاولسراجوي شمالیمرکزيمراغه1915

177639قیه بالغیسراجوي شمالیمرکزيمراغه1916

192654کامل آبادسراجوي شمالیمرکزيمراغه1917

6602,325کرج آبادسراجوي شمالیمرکزيمراغه1918

4901,691کرده دهسراجوي شمالیمرکزيمراغه1919

4031,382کهجوقسراجوي شمالیمرکزيمراغه1920

138546کهالنسراجوي شمالیمرکزيمراغه1921

73234گشایشسراجوي شمالیمرکزيمراغه1922

صفحه ٧۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

85292گلسراجوي شمالیمرکزيمراغه1923

315986گل تپهسراجوي شمالیمرکزيمراغه1924

2375گوي درق سفلیسراجوي شمالیمرکزيمراغه1925

1021گوي درق علیاسراجوي شمالیمرکزيمراغه1926

229869مردوق / مردقسراجوي شمالیمرکزيمراغه1927

7222,183مغانجیقسراجوي شمالیمرکزيمراغه1928

134456میمونقسراجوي شمالیمرکزيمراغه1929

120398هرقسراجوي شمالیمرکزيمراغه1930

5111,758ینگجهسراجوي شمالیمرکزيمراغه1931

42140ازبکسراجوي غربیمرکزيمراغه1932

121391اسفستانجسراجوي غربیمرکزيمراغه1933

3311,279اشانسراجوي غربیمرکزيمراغه1934

2501,047اصفهانجیقسراجوي غربیمرکزيمراغه1935

3741,095اهقسراجوي غربیمرکزيمراغه1936

2481,111بهنقسراجوي غربیمرکزيمراغه1937

3151,112تازه کندقشالقسراجوي غربیمرکزيمراغه1938

3561,354چوان سفلیسراجوي غربیمرکزيمراغه1939

3221,134چوان علیاسراجوي غربیمرکزيمراغه1940

6031,908حاجی کردسراجوي غربیمرکزيمراغه1941

271813خرمازردسراجوي غربیمرکزيمراغه1942

36188خطبسراجوي غربیمرکزيمراغه1943

54193سعیدآبادسراجوي غربیمرکزيمراغه1944

207711سنوکشسراجوي غربیمرکزيمراغه1945

127442صومعهسراجوي غربیمرکزيمراغه1946

8442,848طالبخانسراجوي غربیمرکزيمراغه1947

7232,544علویانسراجوي غربیمرکزيمراغه1948

صفحه ٧۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

3671,224قره برقعسراجوي غربیمرکزيمراغه1949

33101قره کنه موسوي  /قرکند خطب /سراجوي غربیمرکزيمراغه1950

101353قشالقسراجوي غربیمرکزيمراغه1951

167661قوزلوجهسراجوي غربیمرکزيمراغه1952

4511,489کهقسراجوي غربیمرکزيمراغه1953

5141,620نواسراجوي غربیمرکزيمراغه1954

69232هریسسراجوي غربیمرکزيمراغه1955

141475یاي شهر /یاي شهريسراجوي غربیمرکزيمراغه1956

97338اغکند ثمرققره نازمرکزيمراغه1957

206671اکیسقره نازمرکزيمراغه1958

65192امیرقره نازمرکزيمراغه1959

5994,562پادگان اسالمی امام رضاقره نازمرکزيمراغه1960

115352تازه کند سفلیقره نازمرکزيمراغه1961

46143تازه کند قره نازقره نازمرکزيمراغه1962

135485تازه کندعلیاقره نازمرکزيمراغه1963

83267چاي باغیقره نازمرکزيمراغه1964

236695خانقاهقره نازمرکزيمراغه1965

39138زنققره نازمرکزيمراغه1966

4241,363سرجقره نازمرکزيمراغه1967

2780قره نازسفلیقره نازمرکزيمراغه1968

33120قره نازعلیاقره نازمرکزيمراغه1969

1329قشالق امیرقره نازمرکزيمراغه1970

273850قلعه خالصهقره نازمرکزيمراغه1971

216775موسی درققره نازمرکزيمراغه1972

4881,553نرج آبادقره نازمرکزيمراغه1973

9992,989ورجويقره نازمرکزيمراغه1974

صفحه ٧۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1,7175,985اردکلوبنابمرکزيمرند1975

231699اسداغیبنابمرکزيمرند1976

3451,086النجقبنابمرکزيمرند1977

265833جواشبنابمرکزيمرند1978

229841دوگیجانبنابمرکزيمرند1979

193613زرغانبنابمرکزيمرند1980

121421قینربنابمرکزيمرند1981

**گوشه درقبنابمرکزيمرند1982

31101مجیدآبادبنابمرکزيمرند1983

3389نوجه ده درقبنابمرکزيمرند1984

6002,022ابرغاندولت آبادمرکزيمرند1985

3751,214بنگیندولت آبادمرکزيمرند1986

6812,450تازه کنداخونددولت آبادمرکزيمرند1987

1,1853,868دولت آباددولت آبادمرکزيمرند1988

149558ساري تپهدولت آبادمرکزيمرند1989

35129کوهنابدولت آبادمرکزيمرند1990

1663مجتمع کوره هاي اجرپزيدولت آبادمرکزيمرند1991

52161نوجه ده شیخلردولت آبادمرکزيمرند1992

5681,705هوجقاندولت آبادمرکزيمرند1993

69222چرچرزنوزقمرکزيمرند1994

63189درقزنوزقمرکزيمرند1995

52107زمهریرزنوزقمرکزيمرند1996

3541,052زنوزقزنوزقمرکزيمرند1997

105378کوه کمرزنوزقمرکزيمرند1998

**گله خانهزنوزقمرکزيمرند1999

43126هریسزنوزقمرکزيمرند2000

صفحه ٧٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

4231,420ارسیکشکسرايمرکزيمرند2001

5371,713ارالنکشکسرايمرکزيمرند2002

4251,441ایالت یالقوزاغاجکشکسرايمرکزيمرند2003

54176باغالر ارالنکشکسرايمرکزيمرند2004

188613جامعه بزرگکشکسرايمرکزيمرند2005

**حیدرآباد/موتوراب /کشکسرايمرکزيمرند2006

819خلخالکشکسرايمرکزيمرند2007

132437درویش محمدکشکسرايمرکزيمرند2008

1,2734,060دیزج حسین بیگکشکسرايمرکزيمرند2009

7512,597زنجیرهکشکسرايمرکزيمرند2010

124417سرخهکشکسرايمرکزيمرند2011

60197سیدلوکشکسرايمرکزيمرند2012

172595قاپولوخکشکسرايمرکزيمرند2013

6021,842قراجه فیض الهکشکسرايمرکزيمرند2014

4471,455قراجه محمدکشکسرايمرکزيمرند2015

6373قرخالرکشکسرايمرکزيمرند2016

231824قرمزي قشالقکشکسرايمرکزيمرند2017

**کهنه سوکشکسرايمرکزيمرند2018

239730گزافرکشکسرايمرکزيمرند2019

1965نورآبادکشکسرايمرکزيمرند2020

3711,302وانلوجقکشکسرايمرکزيمرند2021

1,0643,537یالقوزاغاجکشکسرايمرکزيمرند2022

4371,452انامقمیشاب شمالیمرکزيمرند2023

**بخش کندمیشاب شمالیمرکزيمرند2024

3841,322بهراممیشاب شمالیمرکزيمرند2025

3491,135پیاممیشاب شمالیمرکزيمرند2026

صفحه ٧٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

270811پیرباالمیشاب شمالیمرکزيمرند2027

229746دیده بانمیشاب شمالیمرکزيمرند2028

8842,925دیزج علیامیشاب شمالیمرکزيمرند2029

80212سگبان  /سیوانمیشاب شمالیمرکزيمرند2030

3241,021شوردرقمیشاب شمالیمرکزيمرند2031

111335عیش آبادمیشاب شمالیمرکزيمرند2032

5831,745کندلجمیشاب شمالیمرکزيمرند2033

148465گلجارمیشاب شمالیمرکزيمرند2034

3601,181محبوب آبادمیشاب شمالیمرکزيمرند2035

187864مالیوسفمیشاب شمالیمرکزيمرند2036

73210اویندینهرزندات شرقیمرکزيمرند2037

**ایستگاه هرزندهرزندات شرقیمرکزيمرند2038

115347بابره سفلیهرزندات شرقیمرکزيمرند2039

69195بابره علیاهرزندات شرقیمرکزيمرند2040

**خانه سرهرزندات شرقیمرکزيمرند2041

54209دارانداشهرزندات شرقیمرکزيمرند2042

56139قره تپههرزندات شرقیمرکزيمرند2043

223485میابهرزندات شرقیمرکزيمرند2044

53167میزابهرزندات شرقیمرکزيمرند2045

48158هاویستینهرزندات شرقیمرکزيمرند2046

313841هرزندجدیدهرزندات شرقیمرکزيمرند2047

190625هرزندعتیقهرزندات شرقیمرکزيمرند2048

**ایستگاه زالهرزندات غربیمرکزيمرند2049

1439پیراسحقهرزندات غربیمرکزيمرند2050

2472چایکسنهرزندات غربیمرکزيمرند2051

**چراگاه امیر /چرك امیر/هرزندات غربیمرکزيمرند2052

صفحه ٧٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

213613دیزج قربانهرزندات غربیمرکزيمرند2053

144383زالهرزندات غربیمرکزيمرند2054

5091,524عریان تپههرزندات غربیمرکزيمرند2055

42132قره بالغهرزندات غربیمرکزيمرند2056

830قره گوزهرزندات غربیمرکزيمرند2057

119299کرابهرزندات غربیمرکزيمرند2058

6821,990گلین قیههرزندات غربیمرکزيمرند2059

**مولوهرزندات غربیمرکزيمرند2060

**ینگجه ساداتهرزندات غربیمرکزيمرند2061

4681,563ارباتانذوالبینیامچیمرند2062

7432,481باروجذوالبینیامچیمرند2063

**حصارحاج احمدذوالبینیامچیمرند2064

516حصارحاج محمدذوالبینیامچیمرند2065

**حصارعباس وکیل  /حصارعباسعلی /ذوالبینیامچیمرند2066

515روم قویوسیذوالبینیامچیمرند2067

248778فارفارذوالبینیامچیمرند2068

**قلندرذوالبینیامچیمرند2069

256913قمیش اغلذوالبینیامچیمرند2070

**قوش قیه سیذوالبینیامچیمرند2071

32107گل زارذوالبینیامچیمرند2072

1,0273,070گله بانذوالبینیامچیمرند2073

4031,178لیوار باالذوالبینیامچیمرند2074

282895لیوار پایینذوالبینیامچیمرند2075

9543,104مرکیدذوالبینیامچیمرند2076

1029مرکیدخرابه سیذوالبینیامچیمرند2077

1651مزرعه قراج سفلیذوالبینیامچیمرند2078

صفحه ٨٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**مزرعه قراج علیاذوالبینیامچیمرند2079

**مزرعه قراج وسطیذوالبینیامچیمرند2080

3398اصلی کنديیکاناتیامچیمرند2081

**اغ کهریزیکاناتیامچیمرند2082

37134امیرآبادیکاناتیامچیمرند2083

**بهشت دره سییکاناتیامچیمرند2084

**حبیب کنديیکاناتیامچیمرند2085

**شامقلوي سفلییکاناتیامچیمرند2086

**شامقلوي علیایکاناتیامچیمرند2087

519عرب کهریزیکاناتیامچیمرند2088

**قوچ علی کنديیکاناتیامچیمرند2089

**قیصریکاناتیامچیمرند2090

720کهریزیکاناتیامچیمرند2091

**مغولویکاناتیامچیمرند2092

148508یکان سعديیکاناتیامچیمرند2093

242754یکان علیایکاناتیامچیمرند2094

5301,694یکان کهریزیکاناتیامچیمرند2095

**ینگجه کردیکاناتیامچیمرند2096

827ینگجه یارانمیشیکاناتیامچیمرند2097

170565اغکند قره خضرلیالن جنوبیلیالنملکان2098

4331,556تورچیلیالن جنوبیلیالنملکان2099

138466چغالولیالن جنوبیلیالنملکان2100

3411,144حسن آبادلیالن جنوبیلیالنملکان2101

3031,024شریفلولیالن جنوبیلیالنملکان2102

8152,744شیرین کندلیالن جنوبیلیالنملکان2103

54158عبدل آبادلیالن جنوبیلیالنملکان2104

صفحه ٨١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

84297فتح اله کنديلیالن جنوبیلیالنملکان2105

5651,813قره خضرلیالن جنوبیلیالنملکان2106

217770قره گللیالن جنوبیلیالنملکان2107

4101,436قندهارلیالن جنوبیلیالنملکان2108

4401,481گدکلولیالن جنوبیلیالنملکان2109

96355لطف آبادلیالن جنوبیلیالنملکان2110

2811,044محسن آبادلیالن جنوبیلیالنملکان2111

117426آرپادره سیلیالن شمالیلیالنملکان2112

36119باباقاضیلیالن شمالیلیالنملکان2113

114379تازه کندحوریلرلیالن شمالیلیالنملکان2114

97295حوري لرلیالن شمالیلیالنملکان2115

32118زمان آبادلیالن شمالیلیالنملکان2116

86327شورجه طوراغايلیالن شمالیلیالنملکان2117

219718طوراغايلیالن شمالیلیالنملکان2118

113367قاشقچیلیالن شمالیلیالنملکان2119

138420قوزلولیالن شمالیلیالنملکان2120

1963قوش بالغلیالن شمالیلیالنملکان2121

265940قوش قیهلیالن شمالیلیالنملکان2122

3179ا وچ  بالغگاودول شرقیمرکزيملکان2123

2045اغچه مشهد چا رد ولیگاودول شرقیمرکزيملکان2124

5141,573اق منارگاودول شرقیمرکزيملکان2125

95315امیرغایبگاودول شرقیمرکزيملکان2126

160532ایده لوي بزرگگاودول شرقیمرکزيملکان2127

39136ایده لوي کوچکگاودول شرقیمرکزيملکان2128

139427باباکلکگاودول شرقیمرکزيملکان2129

100371بایرام کنديگاودول شرقیمرکزيملکان2130

صفحه ٨٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

96292بنایمگاودول شرقیمرکزيملکان2131

80264پرچین بالغگاودول شرقیمرکزيملکان2132

49چاللوگاودول شرقیمرکزيملکان2133

57184داشبالغگاودول شرقیمرکزيملکان2134

3101,084دمیرچیگاودول شرقیمرکزيملکان2135

55172ساري قیهگاودول شرقیمرکزيملکان2136

34121شیروان شاهلوگاودول شرقیمرکزيملکان2137

124437قربان کنديگاودول شرقیمرکزيملکان2138

126390قره چناقگاودول شرقیمرکزيملکان2139

120386قوزوچی اوین / قوزوچی یولن/گاودول شرقیمرکزيملکان2140

1969لیلی داغیگاودول شرقیمرکزيملکان2141

720ناخرچی بالغیگاودول شرقیمرکزيملکان2142

69223نصرت آبادگاودول شرقیمرکزيملکان2143

107339هپیک بالغی / هپی بالغ/گاودول شرقیمرکزيملکان2144

159546احمدآبادگاودول غربیمرکزيملکان2145

7702,362اغچه دیزجگاودول غربیمرکزيملکان2146

1,1423,920بایقوتگاودول غربیمرکزيملکان2147

1,3404,058تازه قلعهگاودول غربیمرکزيملکان2148

165538تازه کندخانکنديگاودول غربیمرکزيملکان2149

2779ساالرآبادگاودول غربیمرکزيملکان2150

158618سرمه لوگاودول غربیمرکزيملکان2151

56183شرازولگاودول غربیمرکزيملکان2152

140534شرانلوگاودول غربیمرکزيملکان2153

158568مجیدآبادگاودول غربیمرکزيملکان2154

262951مالسرابگاودول غربیمرکزيملکان2155

7782,522یولقنلوي جدیدگاودول غربیمرکزيملکان2156

صفحه ٨٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

213694یولقنلوي قدیمگاودول غربیمرکزيملکان2157

1,2864,462اروقگاودول مرکزيمرکزيملکان2158

**امیرآبادگاودول مرکزيمرکزيملکان2159

41125تازه کندشیخ االسالمگاودول مرکزيمرکزيملکان2160

4851,720تپه اسماعیل آبادگاودول مرکزيمرکزيملکان2161

6852,258حسین آبادگاودول مرکزيمرکزيملکان2162

**دیزج / دیزج شیخ االسالم/گاودول مرکزيمرکزيملکان2163

119394شیخ االسالمگاودول مرکزيمرکزيملکان2164

122386شیخ باباگاودول مرکزيمرکزيملکان2165

251877عباس آبادگاودول مرکزيمرکزيملکان2166

3181,118علی آباد قشالق / قشالق گوران/گاودول مرکزيمرکزيملکان2167

7352,391قره چالگاودول مرکزيمرکزيملکان2168

**قزلجه میدانگاودول مرکزيمرکزيملکان2169

5921,863قلعه جوقگاودول مرکزيمرکزيملکان2170

149518قلی کنديگاودول مرکزيمرکزيملکان2171

7222,371قوریجانگاودول مرکزيمرکزيملکان2172

60210کوره بالغ / کورابالغ/گاودول مرکزيمرکزيملکان2173

1,3754,767لکلرگاودول مرکزيمرکزيملکان2174

2921,008مهماندارسفلیگاودول مرکزيمرکزيملکان2175

31108مهماندارعلیاگاودول مرکزيمرکزيملکان2176

6462,087میدانجیقگاودول مرکزيمرکزيملکان2177

199643نصرت آباد لکلرگاودول مرکزيمرکزيملکان2178

5031,693یوزباش کنديگاودول مرکزيمرکزيملکان2179

**اوچموشاوج تپه غربیترکمانچايمیانه2180

420ایستگاه شیخ صفیاوج تپه غربیترکمانچايمیانه2181

52149بیات سفلیاوج تپه غربیترکمانچايمیانه2182

صفحه ٨۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**بیات علیااوج تپه غربیترکمانچايمیانه2183

**تازه کندکسجیناوج تپه غربیترکمانچايمیانه2184

87282خاتون آباداوج تپه غربیترکمانچايمیانه2185

**رضاخانلوي سفلیاوج تپه غربیترکمانچايمیانه2186

**رضاخانلوي علیااوج تپه غربیترکمانچايمیانه2187

612سیدلراوج تپه غربیترکمانچايمیانه2188

**شالاوج تپه غربیترکمانچايمیانه2189

39107شیخ طبقاوج تپه غربیترکمانچايمیانه2190

**طاوس لواوج تپه غربیترکمانچايمیانه2191

**عبدالرحمانلواوج تپه غربیترکمانچايمیانه2192

80259قباق تپهاوج تپه غربیترکمانچايمیانه2193

135447قلعه جوق نجف قلی خاناوج تپه غربیترکمانچايمیانه2194

39144کسجیناوج تپه غربیترکمانچايمیانه2195

2162گلوجه غمیاوج تپه غربیترکمانچايمیانه2196

73249ناولیقاوج تپه غربیترکمانچايمیانه2197

165566اشناربروانان شرقیترکمانچايمیانه2198

57141برزلیقبروانان شرقیترکمانچايمیانه2199

129372بلوکانبروانان شرقیترکمانچايمیانه2200

2468چپقلوبروانان شرقیترکمانچايمیانه2201

2156چناق بالغبروانان شرقیترکمانچايمیانه2202

186582حلمسیبروانان شرقیترکمانچايمیانه2203

132393دستجردبروانان شرقیترکمانچايمیانه2204

**سیه دوالنبروانان شرقیترکمانچايمیانه2205

48139صومعه سفلیبروانان شرقیترکمانچايمیانه2206

7912,432صومعه علیابروانان شرقیترکمانچايمیانه2207

**عجمی  /عجمی اوچ تپه /بروانان شرقیترکمانچايمیانه2208

صفحه ٨۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2590قره تپهبروانان شرقیترکمانچايمیانه2209

53128قشالق برزلیقبروانان شرقیترکمانچايمیانه2210

110340گاوینه رودبروانان شرقیترکمانچايمیانه2211

51133نودیقبروانان شرقیترکمانچايمیانه2212

356916ورنکشبروانان شرقیترکمانچايمیانه2213

1032االتیموربروانان غربیترکمانچايمیانه2214

3798بالسین شریف آبادبروانان غربیترکمانچايمیانه2215

519برجوانبروانان غربیترکمانچايمیانه2216

32102بقرآبادبروانان غربیترکمانچايمیانه2217

70192بلغه تیموربروانان غربیترکمانچايمیانه2218

47152بیجرلوبروانان غربیترکمانچايمیانه2219

3881تندرلوبروانان غربیترکمانچايمیانه2220

3495تیرآبادبروانان غربیترکمانچايمیانه2221

43124جیرانبالغیبروانان غربیترکمانچايمیانه2222

86263سانیان سفلیبروانان غربیترکمانچايمیانه2223

**سرخه گاوبروانان غربیترکمانچايمیانه2224

58189سونج سفلیبروانان غربیترکمانچايمیانه2225

1128سونج علیابروانان غربیترکمانچايمیانه2226

46133شیخ احمدلوبروانان غربیترکمانچايمیانه2227

113353غریب دوستبروانان غربیترکمانچايمیانه2228

51148قره جه قیهبروانان غربیترکمانچايمیانه2229

254779کلهربروانان غربیترکمانچايمیانه2230

100289گوگدرقبروانان غربیترکمانچايمیانه2231

47125مالحاجیبروانان غربیترکمانچايمیانه2232

86290مهماندوستبروانان غربیترکمانچايمیانه2233

159432یالقوزاغاجبروانان غربیترکمانچايمیانه2234

صفحه ٨۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

85208ینگجهبروانان غربیترکمانچايمیانه2235

**اتدره سیبروانان مرکزيترکمانچايمیانه2236

**اورنجقبروانان مرکزيترکمانچايمیانه2237

138423خواجه غیاثبروانان مرکزيترکمانچايمیانه2238

**سلطان احمدلوبروانان مرکزيترکمانچايمیانه2239

**کرده دهبروانان مرکزيترکمانچايمیانه2240

3592کوهساالرسفلی / کوساالرسفلی/بروانان مرکزيترکمانچايمیانه2241

70191کوهساالرعلیا / کوساالرعلیا/بروانان مرکزيترکمانچايمیانه2242

3521,015ورزقانبروانان مرکزيترکمانچايمیانه2243

109296احمدآبادگروسقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2244

50135افشارقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2245

2555ایدمیرقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2246

2368بادلوقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2247

101267باغجغازعلیاقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2248

**باغچغازسفلیقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2249

**جفیرقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2250

**جمال آبادقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2251

39111چوالقلوقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2252

2061حسن آبادقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2253

1029سلیمانلوقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2254

2876قاضی کندقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2255

**قراجه اربطقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2256

3392قره حاجیلوقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2257

1552قزل بالغقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2258

156388قوشه بالغقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2259

63184گل تپه حسن آبادقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2260

صفحه ٨٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

215640هللا لوقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2261

33104نوروزآبادقافالنکوه شرقیکاغذکنانمیانه2262

2766ابابینکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2263

42118احمدآبادخانلیقکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2264

45اسکوقکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2265

**اورقکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2266

1030اولیاجهکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2267

**باغبانان سفلیکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2268

**باغبانان علیاکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2269

4795برانقارکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2270

68196بهمن آبادکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2271

**تازه کندکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2272

3178تختمیشلوکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2273

3275خلفکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2274

59151خورده بالغکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2275

2151رشیدآبادکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2276

45113زرنجینکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2277

2970سورقکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2278

3158سهل آبادکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2279

52125شاه علی بیگلوکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2280

1626قاراب سفلیکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2281

2765قاراب علیاکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2282

272865قره بالغکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2283

**قره صفرلو/دول باغی /کاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2284

3794قشالقکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2285

48قلعه اصالنیانکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2286

صفحه ٨٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

712قلعه سنگیکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2287

2378قوچغارکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2288

61191کلیانکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2289

42103کهورینکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2290

2248گل گالبکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2291

2972گلوجهکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2292

2659گنجینکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2293

58111گورجیقکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2294

3477ماويکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2295

70176یان بالغکاغذکنان شمالیکاغذکنانمیانه2296

96255استانجینکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2297

**اسله مزکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2298

38120اندرودسفلیکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2299

2469اندرودعلیاکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2300

616باش بالغکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2301

37131حاجی محمودلوکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2302

2667حاجی میرکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2303

2067خیرآبادکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2304

926داش بالغکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2305

**دونبلیکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2306

3091دویچکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2307

3293سردرق / ساري درق/کاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2308

821سلیمان قشالقکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2309

**سنجدهکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2310

36101شیخلرکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2311

42136شیرین بالغکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2312

صفحه ٨٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

3386طوینکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2313

3078قاضیلوکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2314

2582قره قانلوکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2315

**قره قیهکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2316

613قزلجهکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2317

69172گاوکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2318

41124گل تپه خیرآبادکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2319

57139مندجینکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2320

3587ولستانکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2321

**ویگاهکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2322

1960ینگی کندکاغذکنان مرکزيکاغذکنانمیانه2323

412اغچه قشالقتیرچاییکندوانمیانه2324

5641,774اونلیقتیرچاییکندوانمیانه2325

160380ایشلقتیرچاییکندوانمیانه2326

115392ایورقتیرچاییکندوانمیانه2327

3651,115بالسینتیرچاییکندوانمیانه2328

414برنجقتیرچاییکندوانمیانه2329

39120تجره رودتیرچاییکندوانمیانه2330

51167چرنتیرچاییکندوانمیانه2331

2464چنارتیرچاییکندوانمیانه2332

**چهاردیوارتیرچاییکندوانمیانه2333

**خانیورديتیرچاییکندوانمیانه2334

33119خلیفه لوتیرچاییکندوانمیانه2335

39121خواجه دهتیرچاییکندوانمیانه2336

2453دیشابتیرچاییکندوانمیانه2337

**شریف یورديتیرچاییکندوانمیانه2338

صفحه ٩٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

94262شیویارتیرچاییکندوانمیانه2339

2461قشالق سلمانیتیرچاییکندوانمیانه2340

2057قشالق سوپورگلی / قشالق اران/تیرچاییکندوانمیانه2341

80258قشالق موسی بیگتیرچاییکندوانمیانه2342

66162کسالنتیرچاییکندوانمیانه2343

2278کاللهتیرچاییکندوانمیانه2344

917گاولیقتیرچاییکندوانمیانه2345

73174نقاآبادتیرچاییکندوانمیانه2346

1443نقالنتیرچاییکندوانمیانه2347

62184نودوزقتیرچاییکندوانمیانه2348

80170ونجانتیرچاییکندوانمیانه2349

40125افضلکندوانکندوانمیانه2350

71202النجارق /النجالیق /کندوانکندوانمیانه2351

204658اوین مسجدلوکندوانکندوانمیانه2352

64190ایدي گوز /سفیدخانی/کندوانکندوانمیانه2353

48142باللوجهکندوانکندوانمیانه2354

84245بناروانکندوانکندوانمیانه2355

2379تازه کندپروچکندوانکندوانمیانه2356

83250ترنابکندوانکندوانمیانه2357

78259چرورکندوانکندوانمیانه2358

146477چشمه کش / ساري قمیش/کندوانکندوانمیانه2359

48129حاجی همتلوکندوانکندوانمیانه2360

54172حصارمیدان داغیکندوانکندوانمیانه2361

277827خانقاهکندوانکندوانمیانه2362

64191دیزجکندوانکندوانمیانه2363

91307زرنکشکندوانکندوانمیانه2364

صفحه ٩١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

57178سرخه حصارکندوانکندوانمیانه2365

67164صومعه کبودینکندوانکندوانمیانه2366

109342طارونکندوانکندوانمیانه2367

1547علی بیگلوکندوانکندوانمیانه2368

131391فندقلوکندوانکندوانمیانه2369

1337قراجه میدان داغیکندوانکندوانمیانه2370

1030قره حاجی سفلیکندوانکندوانمیانه2371

1130قره حاجی علیاکندوانکندوانمیانه2372

71244قشالق سیف الدینکندوانکندوانمیانه2373

75241کزرجکندوانکندوانمیانه2374

97290کندوانکندوانکندوانمیانه2375

2467گمینکندوانکندوانمیانه2376

3073گنگدیککندوانکندوانمیانه2377

**گورگ ارخجکندوانکندوانمیانه2378

133474ماهی آبادکندوانکندوانمیانه2379

**مسجديکندوانکندوانمیانه2380

64193مونقکندوانکندوانمیانه2381

162404نشقکندوانکندوانمیانه2382

47153نشالندهکندوانکندوانمیانه2383

88246هندالنکندوانکندوانمیانه2384

185603ارموداقگرمه شمالیکندوانمیانه2385

1528اکبرآبادگرمه شمالیکندوانمیانه2386

1855برزقگرمه شمالیکندوانمیانه2387

926بسیطگرمه شمالیکندوانمیانه2388

156512تجرقگرمه شمالیکندوانمیانه2389

118418توشمانلوگرمه شمالیکندوانمیانه2390

صفحه ٩٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**چخماقلوگرمه شمالیکندوانمیانه2391

3496حاج خلیلگرمه شمالیکندوانمیانه2392

1653حاجی یوسف لوسفلیگرمه شمالیکندوانمیانه2393

42126حاجی یوسف لوعلیاگرمه شمالیکندوانمیانه2394

1243خناوندگرمه شمالیکندوانمیانه2395

84255دلی قیزگرمه شمالیکندوانمیانه2396

720ذاکرگرمه شمالیکندوانمیانه2397

122435سنقرآبادگرمه شمالیکندوانمیانه2398

61221سوتیگرمه شمالیکندوانمیانه2399

4189سورباقگرمه شمالیکندوانمیانه2400

101294سوینگرمه شمالیکندوانمیانه2401

60165سیدلرگرمه شمالیکندوانمیانه2402

44131سیدمنصورگرمه شمالیکندوانمیانه2403

**شامقلویورديگرمه شمالیکندوانمیانه2404

114333طوینگرمه شمالیکندوانمیانه2405

1536قره قیهگرمه شمالیکندوانمیانه2406

1645قزل یاتاقگرمه شمالیکندوانمیانه2407

723کلکشگرمه شمالیکندوانمیانه2408

2133کله گاهگرمه شمالیکندوانمیانه2409

106328لیوانلوگرمه شمالیکندوانمیانه2410

**محمودآبادگرمه شمالیکندوانمیانه2411

129367ملکگرمه شمالیکندوانمیانه2412

143457نی باغیگرمه شمالیکندوانمیانه2413

30111هفت چشمهگرمه شمالیکندوانمیانه2414

1346یال قشالقی / یارقشالقی/گرمه شمالیکندوانمیانه2415

3197ینگجه دلیگانلوگرمه شمالیکندوانمیانه2416

صفحه ٩٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**ابکاوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2417

517اغ ورناوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2418

522اغچه دربنداوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2419

**ایستگاه قرانقواوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2420

44140بیگ بالغیاوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2421

66210پورسخلواوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2422

**تازه کندشوراوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2423

**جعفرآباداوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2424

35122حصارقرانقواوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2425

**خطباوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2426

2784داش بالغاوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2427

1139داش کسناوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2428

32116سیاه کمراوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2429

922شمی کندياوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2430

417شورجه قاسماوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2431

60223قاسم درقاوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2432

1864قاضی ولیاوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2433

**قره اغاجاوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2434

2995قره جه قیااوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2435

1636قلعه جوق الفلواوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2436

1865قلیج چیاوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2437

2568قمقاناوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2438

2065قهرمانلواوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2439

1752گلوجه اسالماوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2440

100337گونلواوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2441

**الهروداوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2442

صفحه ٩۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1544مزمیناوچ تپه شرقیمرکزيمیانه2443

**امیرآبادشیخ درآبادمرکزيمیانه2444

5051,681شیخدرآبادشیخ درآبادمرکزيمیانه2445

**کرکچیشیخ درآبادمرکزيمیانه2446

37112ینگ ا با د چايشیخ درآبادمرکزيمیانه2447

4201,322ارباطقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2448

6622,281اسالم آبادقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2449

60159اغ قشالق/ اغچه قشالق /قافالنکوه غربیمرکزيمیانه2450

**ایستگاه پل دخترقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2451

**ایستگاه میانهقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2452

55170بالش کنديقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2453

37112جهنددیزقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2454

3291,088حسن آباد /گلنگدر/قافالنکوه غربیمرکزيمیانه2455

1537دیزگوینقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2456

75226زاویهقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2457

3941,162سبزقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2458

514شهیدلوقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2459

**فراهیهقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2460

1638قواق عمولرقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2461

40134کهقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2462

**گچلیکقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2463

1030گرده الیینقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2464

**گل میشهقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2465

190599گلوجه خالصهقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2466

**مظفرلوقافالنکوه غربیمرکزيمیانه2467

35107ارسقزل اوزنمرکزيمیانه2468

صفحه ٩۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

90304بوالنلیققزل اوزنمرکزيمیانه2469

82325حالج سفلیقزل اوزنمرکزيمیانه2470

103393حالج علیاقزل اوزنمرکزيمیانه2471

162658دادلوقزل اوزنمرکزيمیانه2472

**ساري کندقزل اوزنمرکزيمیانه2473

**سنگرقزل اوزنمرکزيمیانه2474

3185طغايقزل اوزنمرکزيمیانه2475

1658قالوجهقزل اوزنمرکزيمیانه2476

**قره اغاجقزل اوزنمرکزيمیانه2477

47154قره اوريقزل اوزنمرکزيمیانه2478

76230قویوجاققزل اوزنمرکزيمیانه2479

2386قویوالرقزل اوزنمرکزيمیانه2480

42133کهریزقزل اوزنمرکزيمیانه2481

2484گوگرچین لوقزل اوزنمرکزيمیانه2482

72270اکرم آبادکله بوز شرقیمرکزيمیانه2483

**ایده لوکله بوز شرقیمرکزيمیانه2484

**باش بالغکله بوز شرقیمرکزيمیانه2485

47167بداغ بیگکله بوز شرقیمرکزيمیانه2486

**چاي تلوارکله بوز شرقیمرکزيمیانه2487

**چپ چپکله بوز شرقیمرکزيمیانه2488

**خانیورديکله بوز شرقیمرکزيمیانه2489

**دام جغازکله بوز شرقیمرکزيمیانه2490

**دورانکله بوز شرقیمرکزيمیانه2491

621زرده ملککله بوز شرقیمرکزيمیانه2492

2790زرنقکله بوز شرقیمرکزيمیانه2493

**سمکلوکله بوز شرقیمرکزيمیانه2494

صفحه ٩۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

5731,961طوقکله بوز شرقیمرکزيمیانه2495

939عاقلکله بوز شرقیمرکزيمیانه2496

**قاشقابالغکله بوز شرقیمرکزيمیانه2497

45150قراجهکله بوز شرقیمرکزيمیانه2498

70228قره بالغکله بوز شرقیمرکزيمیانه2499

**قره زیارتکله بوز شرقیمرکزيمیانه2500

48160قورجاقکله بوز شرقیمرکزيمیانه2501

37117کرامهکله بوز شرقیمرکزيمیانه2502

80359کمرکوهکله بوز شرقیمرکزيمیانه2503

78254کنگاورکله بوز شرقیمرکزيمیانه2504

37132کوالکله بوز شرقیمرکزيمیانه2505

59210گلبوسکله بوز شرقیمرکزيمیانه2506

**گلوجه یدي بالغکله بوز شرقیمرکزيمیانه2507

2489یدي بالغکله بوز شرقیمرکزيمیانه2508

42144ینگ آبادکوهکله بوز شرقیمرکزيمیانه2509

**یوشانلوکله بوز شرقیمرکزيمیانه2510

2279اغ طورقکله بوز غربیمرکزيمیانه2511

2375اغدركکله بوز غربیمرکزيمیانه2512

2479اهللا دادکله بوز غربیمرکزيمیانه2513

156533باشماقکله بوز غربیمرکزيمیانه2514

70225تلواربالغیکله بوز غربیمرکزيمیانه2515

50213تلیم کنديکله بوز غربیمرکزيمیانه2516

30111چخمورکله بوز غربیمرکزيمیانه2517

**خلیفه کمالکله بوز غربیمرکزيمیانه2518

197649دریندرقکله بوز غربیمرکزيمیانه2519

2165دمیرچیکله بوز غربیمرکزيمیانه2520

صفحه ٩٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

76243دوزنانکله بوز غربیمرکزيمیانه2521

1559زرشلوکله بوز غربیمرکزيمیانه2522

38158عجمی کله بوزکله بوز غربیمرکزيمیانه2523

220841قره طورقکله بوز غربیمرکزيمیانه2524

2490قواق سفلیکله بوز غربیمرکزيمیانه2525

2688قواق علیاکله بوز غربیمرکزيمیانه2526

1135کریم آبادکله بوز غربیمرکزيمیانه2527

**استورگرمه جنوبیمرکزيمیانه2528

44129امیرآبادگرمه جنوبیمرکزيمیانه2529

**اهاراگرمه جنوبیمرکزيمیانه2530

1645باطالقگرمه جنوبیمرکزيمیانه2531

1327باغ دره سیگرمه جنوبیمرکزيمیانه2532

**برنلیق اقاکریمگرمه جنوبیمرکزيمیانه2533

2996برنلیق حسین خانگرمه جنوبیمرکزيمیانه2534

85262برنلیق مددخانگرمه جنوبیمرکزيمیانه2535

1121بنیان آبادگرمه جنوبیمرکزيمیانه2536

1937بیرونگرمه جنوبیمرکزيمیانه2537

48112پاورسگرمه جنوبیمرکزيمیانه2538

2866تازه کنددیوانعلیگرمه جنوبیمرکزيمیانه2539

2993توپقرهگرمه جنوبیمرکزيمیانه2540

1544جلودارگرمه جنوبیمرکزيمیانه2541

719جین قشالقیگرمه جنوبیمرکزيمیانه2542

47157چتاب سفلی/ چتاب اقاکریم/گرمه جنوبیمرکزيمیانه2543

127448چتاب علیا / چتاب حسین خان/گرمه جنوبیمرکزيمیانه2544

137415چرکینلوگرمه جنوبیمرکزيمیانه2545

515چهارخانوارگرمه جنوبیمرکزيمیانه2546

صفحه ٩٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**حسن خان باغیگرمه جنوبیمرکزيمیانه2547

82289خلیفه باغیگرمه جنوبیمرکزيمیانه2548

128329خوبستانگرمه جنوبیمرکزيمیانه2549

3785داوندگرمه جنوبیمرکزيمیانه2550

**دول قشالقیگرمه جنوبیمرکزيمیانه2551

2977دوه داشیگرمه جنوبیمرکزيمیانه2552

79226زناريگرمه جنوبیمرکزيمیانه2553

2052ساوجبالغگرمه جنوبیمرکزيمیانه2554

1448سورناکهلگرمه جنوبیمرکزيمیانه2555

**علی قشالقیگرمه جنوبیمرکزيمیانه2556

**قره قانلوي مامان/ قشالق ماوي/گرمه جنوبیمرکزيمیانه2557

**قشالق اصلی کیشی / اهسته کیش/گرمه جنوبیمرکزيمیانه2558

**قشالق پاپرانگرمه جنوبیمرکزيمیانه2559

**کوخه قشالقگرمه جنوبیمرکزيمیانه2560

1127کوهستانقگرمه جنوبیمرکزيمیانه2561

97230کهبانگرمه جنوبیمرکزيمیانه2562

821گاوانیگرمه جنوبیمرکزيمیانه2563

3041,024گوندوغديگرمه جنوبیمرکزيمیانه2564

410مروشینگرمه جنوبیمرکزيمیانه2565

**مسجدلوگرمه جنوبیمرکزيمیانه2566

135372ممانگرمه جنوبیمرکزيمیانه2567

2553وردوقگرمه جنوبیمرکزيمیانه2568

2884وکندگرمه جنوبیمرکزيمیانه2569

1641ولیینگرمه جنوبیمرکزيمیانه2570

1022وهیلگرمه جنوبیمرکزيمیانه2571

33101هشی آبادگرمه جنوبیمرکزيمیانه2572

صفحه ٩٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2776همپاگرمه جنوبیمرکزيمیانه2573

60175یله قارشوگرمه جنوبیمرکزيمیانه2574

**ینگجهگرمه جنوبیمرکزيمیانه2575

1552ینگی کنديگرمه جنوبیمرکزيمیانه2576

**اتش خسروارزیلخارواناورزقان2577

179528ارزیلارزیلخارواناورزقان2578

56157استرقانارزیلخارواناورزقان2579

3211,162اندرگانارزیلخارواناورزقان2580

231670ایري علیاارزیلخارواناورزقان2581

54169جوانان گروه / گون گیروه/ارزیلخارواناورزقان2582

43140حاجی الرارزیلخارواناورزقان2583

59184سهران / سهرون/ارزیلخارواناورزقان2584

1954سیوانارزیلخارواناورزقان2585

191576طرزمارزیلخارواناورزقان2586

41133عظیم آبادارزیلخارواناورزقان2587

611قشالق حاجیالرارزیلخارواناورزقان2588

65200کوراکشارزیلخارواناورزقان2589

131373گل اخورارزیلخارواناورزقان2590

71234مشاهیرارزیلخارواناورزقان2591

80259میوه رودارزیلخارواناورزقان2592

185514استمالجوشینخارواناورزقان2593

85272انویقجوشینخارواناورزقان2594

80237اوانجوشینخارواناورزقان2595

74248اوانسرجوشینخارواناورزقان2596

68230بیشکجوشینخارواناورزقان2597

831جعفرآبادجوشینخارواناورزقان2598

صفحه ١٠٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

122382جوشینجوشینخارواناورزقان2599

1965چشمقانجوشینخارواناورزقان2600

89242سرکشجوشینخارواناورزقان2601

222722سقايجوشینخارواناورزقان2602

90285علی یارجوشینخارواناورزقان2603

43164گل چولجوشینخارواناورزقان2604

132327گلوجوشینخارواناورزقان2605

117371نگارستانجوشینخارواناورزقان2606

115364ینگجهجوشینخارواناورزقان2607

2271بیورقدیزمار مرکزيخارواناورزقان2608

157504دستجرددیزمار مرکزيخارواناورزقان2609

77246سونداخردیزمار مرکزيخارواناورزقان2610

725قره قیهدیزمار مرکزيخارواناورزقان2611

1032قشالق خورشاسفلیدیزمار مرکزيخارواناورزقان2612

2167قشالق خورشاعلیادیزمار مرکزيخارواناورزقان2613

**قشالق رحیمدیزمار مرکزيخارواناورزقان2614

**قشالق قزل داشدیزمار مرکزيخارواناورزقان2615

**قشالق مرزآباددیزمار مرکزيخارواناورزقان2616

59226کبودگنبددیزمار مرکزيخارواناورزقان2617

3177کلودیزمار مرکزيخارواناورزقان2618

76246کوجاندیزمار مرکزيخارواناورزقان2619

70237گورانددیزمار مرکزيخارواناورزقان2620

227764لیالبدیزمار مرکزيخارواناورزقان2621

116333مرزآباددیزمار مرکزيخارواناورزقان2622

143479ملک قضاتدیزمار مرکزيخارواناورزقان2623

56179میلقدیزمار مرکزيخارواناورزقان2624

صفحه ١٠١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

115398نچقدیزمار مرکزيخارواناورزقان2625

82189ورزقاندیزمار مرکزيخارواناورزقان2626

120390اره جانازومدل جنوبیمرکزيورزقان2627

**اغ دركازومدل جنوبیمرکزيورزقان2628

2397ایشقلوازومدل جنوبیمرکزيورزقان2629

54177چاي کندي خیرالدینازومدل جنوبیمرکزيورزقان2630

49149چراغلوازومدل جنوبیمرکزيورزقان2631

51169چلنابازومدل جنوبیمرکزيورزقان2632

57186حماملوازومدل جنوبیمرکزيورزقان2633

70200خلف انصارازومدل جنوبیمرکزيورزقان2634

2045خمسلوازومدل جنوبیمرکزيورزقان2635

1956خیرالدینازومدل جنوبیمرکزيورزقان2636

1750دهلیقازومدل جنوبیمرکزيورزقان2637

148467دیزج صفرعلیازومدل جنوبیمرکزيورزقان2638

3721,235دیزج ملکازومدل جنوبیمرکزيورزقان2639

53175روادانقازومدل جنوبیمرکزيورزقان2640

233796روزيازومدل جنوبیمرکزيورزقان2641

128405زغن آبادازومدل جنوبیمرکزيورزقان2642

164437زنگ آبادازومدل جنوبیمرکزيورزقان2643

131455سرخه دیزجازومدل جنوبیمرکزيورزقان2644

828سردار کندي / بیشک/ازومدل جنوبیمرکزيورزقان2645

44137سغندلازومدل جنوبیمرکزيورزقان2646

85270شیخملوازومدل جنوبیمرکزيورزقان2647

5571,772صومعه دلازومدل جنوبیمرکزيورزقان2648

3061,034علویقازومدل جنوبیمرکزيورزقان2649

65213علی آبادازومدل جنوبیمرکزيورزقان2650

صفحه ١٠٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

55209علی بیگ کنديازومدل جنوبیمرکزيورزقان2651

1664قراجه ملکازومدل جنوبیمرکزيورزقان2652

97293قره بالغازومدل جنوبیمرکزيورزقان2653

8402,780کاسینازومدل جنوبیمرکزيورزقان2654

2464کالنازومدل جنوبیمرکزيورزقان2655

1338کلغايازومدل جنوبیمرکزيورزقان2656

57197گل عنبرازومدل جنوبیمرکزيورزقان2657

243806گویجه سلطانازومدل جنوبیمرکزيورزقان2658

268822هللا لوازومدل جنوبیمرکزيورزقان2659

**مزرعه کوربالغازومدل جنوبیمرکزيورزقان2660

281923مهترلوازومدل جنوبیمرکزيورزقان2661

74213میرزاعلی کنديازومدل جنوبیمرکزيورزقان2662

44125نصیرآبادازومدل جنوبیمرکزيورزقان2663

2255نصیرآبادازومدل جنوبیمرکزيورزقان2664

55168ونستانازومدل جنوبیمرکزيورزقان2665

53146هیبت بیگلوازومدل جنوبیمرکزيورزقان2666

2597اردشیرازومدل شمالیمرکزيورزقان2667

4511,418اغبالغ سفلیازومدل شمالیمرکزيورزقان2668

**اغکندازومدل شمالیمرکزيورزقان2669

116358اقاباباسنکازومدل شمالیمرکزيورزقان2670

2392امیرآبادازومدل شمالیمرکزيورزقان2671

1542بجوشنازومدل شمالیمرکزيورزقان2672

63222برازینازومدل شمالیمرکزيورزقان2673

37123بنه کاغیازومدل شمالیمرکزيورزقان2674

37119تازه کندبکرآبادازومدل شمالیمرکزيورزقان2675

237698تخمدلازومدل شمالیمرکزيورزقان2676

صفحه ١٠٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

201652جاجانازومدل شمالیمرکزيورزقان2677

94285خوین دیزجازومدل شمالیمرکزيورزقان2678

**دوزکندازومدل شمالیمرکزيورزقان2679

**زرین رکابازومدل شمالیمرکزيورزقان2680

**سیدآبادازومدل شمالیمرکزيورزقان2681

114374سیه کالنازومدل شمالیمرکزيورزقان2682

2579گشایشازومدل شمالیمرکزيورزقان2683

77221الله بجانازومدل شمالیمرکزيورزقان2684

283842مسقرانازومدل شمالیمرکزيورزقان2685

177518نهریقازومدل شمالیمرکزيورزقان2686

79257الوچه قشالقبکر آبادمرکزيورزقان2687

46143اوزيبکر آبادمرکزيورزقان2688

1126بالوجهبکر آبادمرکزيورزقان2689

230717بکرآبادبکر آبادمرکزيورزقان2690

2474بورملکبکر آبادمرکزيورزقان2691

1449خوینرودبکر آبادمرکزيورزقان2692

1329دایممقبکر آبادمرکزيورزقان2693

1235دنگاهبکر آبادمرکزيورزقان2694

95250دوریقبکر آبادمرکزيورزقان2695

1859ساري چمنبکر آبادمرکزيورزقان2696

1859سرپادرقبکر آبادمرکزيورزقان2697

32115طویلبکر آبادمرکزيورزقان2698

**قوردالربکر آبادمرکزيورزقان2699

2678قیه قشالقبکر آبادمرکزيورزقان2700

**کاکاوربکر آبادمرکزيورزقان2701

71231کرویقبکر آبادمرکزيورزقان2702

صفحه ١٠۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1447کلمبکر آبادمرکزيورزقان2703

168541کیغالبکر آبادمرکزيورزقان2704

37111لیلی خانهبکر آبادمرکزيورزقان2705

**معدن مس سونگونبکر آبادمرکزيورزقان2706

74231یاشیلبکر آبادمرکزيورزقان2707

100305ابخوارهسینامرکزيورزقان2708

35109اغبالغسینامرکزيورزقان2709

83247اقابابافرامرزيسینامرکزيورزقان2710

2285الهردسینامرکزيورزقان2711

163495اویلقسینامرکزيورزقان2712

935بورون درقسینامرکزيورزقان2713

2590بهربیگسینامرکزيورزقان2714

2680خاکوانق / خاي فانا/سینامرکزيورزقان2715

41109داشکسنسینامرکزيورزقان2716

1864رستم آبادسینامرکزيورزقان2717

128453شرف آبادسینامرکزيورزقان2718

931صمصام کنديسینامرکزيورزقان2719

96323صیفارسینامرکزيورزقان2720

80291فرخرانسینامرکزيورزقان2721

928قره قیهسینامرکزيورزقان2722

2376کالیجانسینامرکزيورزقان2723

512کامبالشسینامرکزيورزقان2724

1965کرنگانسینامرکزيورزقان2725

**کوربالغسینامرکزيورزقان2726

127471کهنه لوسینامرکزيورزقان2727

43149گزان بندسینامرکزيورزقان2728

صفحه ١٠۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

66199لمبرانسینامرکزيورزقان2729

67241لیجینسینامرکزيورزقان2730

**مزرعه تیالبسینامرکزيورزقان2731

36101مزرعه سوارهسینامرکزيورزقان2732

126399مزرعه شاديسینامرکزيورزقان2733

47162مشک عنبرسینامرکزيورزقان2734

53167ملک طالشسینامرکزيورزقان2735

122387وردینسینامرکزيورزقان2736

50132هماي سفلیسینامرکزيورزقان2737

2990هماي علیاسینامرکزيورزقان2738

30100هیزه جانسینامرکزيورزقان2739

1843احمدآبادشهركبدوستان غربیخواجههریس2740

37113احمدآبادلیقلی / احمدآبادسفلی/بدوستان غربیخواجههریس2741

9363,233اربطانبدوستان غربیخواجههریس2742

36160اقاعلی لوبدوستان غربیخواجههریس2743

3561,215بیلورديبدوستان غربیخواجههریس2744

6312,221جانقوربدوستان غربیخواجههریس2745

117404جغناببدوستان غربیخواجههریس2746

263909جیقه  /جقهبدوستان غربیخواجههریس2747

158600خرمالوبدوستان غربیخواجههریس2748

41149ساخسلوبدوستان غربیخواجههریس2749

4351,484سرايبدوستان غربیخواجههریس2750

97300شاملوبدوستان غربیخواجههریس2751

172518شهرك پایینبدوستان غربیخواجههریس2752

116400شهسواريبدوستان غربیخواجههریس2753

207681شیخ رجببدوستان غربیخواجههریس2754

صفحه ١٠۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

53196طرفبدوستان غربیخواجههریس2755

36115عبدالجبا ربدوستان غربیخواجههریس2756

3231,089قراجهبدوستان غربیخواجههریس2757

1030قره گونیبدوستان غربیخواجههریس2758

30102قیزقاپانبدوستان غربیخواجههریس2759

45152گوي درق کنديبدوستان غربیخواجههریس2760

265974گیلدیر / گیلدر/بدوستان غربیخواجههریس2761

181618مرکیدبدوستان غربیخواجههریس2762

107362ولیلوبدوستان غربیخواجههریس2763

58174ینگجهبدوستان غربیخواجههریس2764

60223استیارمواضع خان شرقیخواجههریس2765

1456الپاوتمواضع خان شرقیخواجههریس2766

257870امنديمواضع خان شرقیخواجههریس2767

48179پا کچینمواضع خان شرقیخواجههریس2768

71225تازه کند نهندمواضع خان شرقیخواجههریس2769

2969سولوجهمواضع خان شرقیخواجههریس2770

34112قلعه لرمواضع خان شرقیخواجههریس2771

620قویوجاقمواضع خان شرقیخواجههریس2772

**کهلیک بالغیمواضع خان شرقیخواجههریس2773

251891گمندمواضع خان شرقیخواجههریس2774

514گوگرچینمواضع خان شرقیخواجههریس2775

1022محمود آباد گودلرمواضع خان شرقیخواجههریس2776

**مرنا بمواضع خان شرقیخواجههریس2777

3271,061نهندمواضع خان شرقیخواجههریس2778

**ونیا رمواضع خان شرقیخواجههریس2779

81272افشردمواضع خان شمالیخواجههریس2780

صفحه ١٠٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

65213با جا با جمواضع خان شمالیخواجههریس2781

42138بشیرمواضع خان شمالیخواجههریس2782

57167تازه کند سرندمواضع خان شمالیخواجههریس2783

138468چاي کنديمواضع خان شمالیخواجههریس2784

34114چخما ق  بالغ  سفلیمواضع خان شمالیخواجههریس2785

510چخماق بالغ علیامواضع خان شمالیخواجههریس2786

1966چمن زمینمواضع خان شمالیخواجههریس2787

3198چنزقمواضع خان شمالیخواجههریس2788

86267چوبانالرسردارلومواضع خان شمالیخواجههریس2789

1544حسین آبادمواضع خان شمالیخواجههریس2790

**حشمت آبادمواضع خان شمالیخواجههریس2791

62165دغدغانمواضع خان شمالیخواجههریس2792

89276دیبگلومواضع خان شمالیخواجههریس2793

1032دیزج ورمواضع خان شمالیخواجههریس2794

1979سرخه گا ومواضع خان شمالیخواجههریس2795

144467سرندمواضع خان شمالیخواجههریس2796

515سولی درقمواضع خان شمالیخواجههریس2797

1540شالیمواضع خان شمالیخواجههریس2798

59202عباس آبادمواضع خان شمالیخواجههریس2799

39128قشالق باالمواضع خان شمالیخواجههریس2800

1347قشالق پایینمواضع خان شمالیخواجههریس2801

176551گویجمواضع خان شمالیخواجههریس2802

41120مشیرآبادمواضع خان شمالیخواجههریس2803

78223نیچرانمواضع خان شمالیخواجههریس2804

1854هرزندیق / هرزنق/مواضع خان شمالیخواجههریس2805

3091هفدرانمواضع خان شمالیخواجههریس2806

صفحه ١٠٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

50174هیقمواضع خان شمالیخواجههریس2807

45142اسبخانبدوستان شرقیمرکزيهریس2808

222806برازینبدوستان شرقیمرکزيهریس2809

76234بزوانبدوستان شرقیمرکزيهریس2810

248870پارامبدوستان شرقیمرکزيهریس2811

119379ترکا یشبدوستان شرقیمرکزيهریس2812

53161خلجبدوستان شرقیمرکزيهریس2813

2066صمدآبادبدوستان شرقیمرکزيهریس2814

33105صومعهبدوستان شرقیمرکزيهریس2815

256799مقصودلوبدوستان شرقیمرکزيهریس2816

40113موسالو / موسی لو/بدوستان شرقیمرکزيهریس2817

2459میان با زوربدوستان شرقیمرکزيهریس2818

248826مینقبدوستان شرقیمرکزيهریس2819

4241,424نمروربدوستان شرقیمرکزيهریس2820

**اسماعیل کنديخانمرودمرکزيهریس2821

108372اندیسخانمرودمرکزيهریس2822

**اینچه کنديخانمرودمرکزيهریس2823

293913باروقباروقمرکزيهریس2824

616تازه کندباروقمرکزيهریس2825

33117تازه کندعلیاخانمرودمرکزيهریس2826

**جنگلخانمرودمرکزيهریس2827

96289خانقاهخانمرودمرکزيهریس2828

74239خوشگنابخانمرودمرکزيهریس2829

52159شیرانخانمرودمرکزيهریس2830

**قانقالوخانمرودمرکزيهریس2831

**قره ترپاقخانمرودمرکزيهریس2832

صفحه ١٠٩



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2582قزلجه خرابه / قزلجه زرین/باروقمرکزيهریس2833

**قوملوخانمرودمرکزيهریس2834

285817کرم جوانباروقمرکزيهریس2835

222796گواروانخانمرودمرکزيهریس2836

**ممی کنديخانمرودمرکزيهریس2837

615مهرام / بهرام/خانمرودمرکزيهریس2838

67193ناحیهخانمرودمرکزيهریس2839

126415نوجه دهخانمرودمرکزيهریس2840

104328نهرانخانمرودمرکزيهریس2841

50167هرزه ورزخانمرودمرکزيهریس2842

79231هیقخانمرودمرکزيهریس2843

2188احمدآبادچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2844

**اوریادجیق / اوریاجیق/چاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2845

**بایزیدچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2846

724بزنی بداقچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2847

817بزنی چراغ مردانچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2848

**تازه کندچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2849

**حسین االنچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2850

**خواجه محمودچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2851

**دانقارانچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2852

**دینی درقچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2853

2069زاویهچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2854

2487طالش کنديچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2855

726کلب علی کنديچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2856

421گوگ االچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2857

35114مکتوچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2858

صفحه ١١٠



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1336مولوي چراغ مردانچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2859

195542نصیرآبادسفلیچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2860

49111نصیرآبادعلیاچاراویماق شمال شرقیمرکزيهشترود2861

127422ارقنهسلوكمرکزيهشترود2862

105386بایقرارودسلوكمرکزيهشترود2863

91321بیگ بالغیسلوكمرکزيهشترود2864

2064جیران درهسلوكمرکزيهشترود2865

96357چراغچیسلوكمرکزيهشترود2866

55176چرلوسلوكمرکزيهشترود2867

42149خلیفه کندي حاتمسلوكمرکزيهشترود2868

158464سلوكسلوكمرکزيهشترود2869

131546صیدبیگسلوكمرکزيهشترود2870

1526قره اغاج رودسلوكمرکزيهشترود2871

64205کماجريسلوكمرکزيهشترود2872

149446گله ده رودسلوكمرکزيهشترود2873

1446یساولسلوكمرکزيهشترود2874

38140اغبالغ حسن کندي / اغبالغ/علی آبادمرکزيهشترود2875

63209افشارجیقعلی آبادمرکزيهشترود2876

2067ایستگاه بابکعلی آبادمرکزيهشترود2877

1342ایستگاه خراسانکعلی آبادمرکزيهشترود2878

2171بلقان حسن کنديعلی آبادمرکزيهشترود2879

علی آبادمرکزيهشترود2880
حسن کندي رود / حسن کندي 

هشترود/
243705

86289خراسانلوعلی آبادمرکزيهشترود2881

100335داشبالغعلی آبادمرکزيهشترود2882

**دلمهعلی آبادمرکزيهشترود2883

58208دودهعلی آبادمرکزيهشترود2884

صفحه ١١١



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

1136زرین سفلی (زردین سفلی )علی آبادمرکزيهشترود2885

823زرین علیا (زردین علیا)علی آبادمرکزيهشترود2886

35140عجمیعلی آبادمرکزيهشترود2887

**عربلوعلی آبادمرکزيهشترود2888

193646علی آبادسفلیعلی آبادمرکزيهشترود2889

249825علی آبادعلیاعلی آبادمرکزيهشترود2890

**قره بالغعلی آبادمرکزيهشترود2891

58217قره سقالعلی آبادمرکزيهشترود2892

**قوري درقعلی آبادمرکزيهشترود2893

100338کله گردعلی آبادمرکزيهشترود2894

**مسعودآبادعلی آبادمرکزيهشترود2895

723مهمانعلی آبادمرکزيهشترود2896

56149اغچه رودقرانقومرکزيهشترود2897

69236اغچه کنديقرانقومرکزيهشترود2898

2397اق داغ علیا /اغ داغ کوه/قرانقومرکزيهشترود2899

2268ایازقرانقومرکزيهشترود2900

**ایستگاه شاپورقرانقومرکزيهشترود2901

158496باباکندي رودقرانقومرکزيهشترود2902

38135بایقراکوهقرانقومرکزيهشترود2903

2391بره دهقرانقومرکزيهشترود2904

51154بزوجیققرانقومرکزيهشترود2905

1547بیاتقرانقومرکزيهشترود2906

160508بیک کنديقرانقومرکزيهشترود2907

2967پوستین دوزقرانقومرکزيهشترود2908

78257تارقلیقرانقومرکزيهشترود2909

1343تلخابقرانقومرکزيهشترود2910

صفحه ١١٢



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

2259چیبنیقرانقومرکزيهشترود2911

**حاجی کندي رودقرانقومرکزيهشترود2912

70237خواجه عورقرانقومرکزيهشترود2913

3281,051خورجستانقرانقومرکزيهشترود2914

283940دامنابقرانقومرکزيهشترود2915

52133دربندقرانقومرکزيهشترود2916

**دشمنلوقرانقومرکزيهشترود2917

4161,309ذوالبینقرانقومرکزيهشترود2918

256807سعادتلوقرانقومرکزيهشترود2919

2044سیف الدین رودقرانقومرکزيهشترود2920

2573صوفی الرقرانقومرکزيهشترود2921

2787طمطراققرانقومرکزيهشترود2922

59132عرقطوقرانقومرکزيهشترود2923

77256عزیزکنديقرانقومرکزيهشترود2924

1438عین آبادقرانقومرکزيهشترود2925

**قره اغاج کوهقرانقومرکزيهشترود2926

**قزلجهقرانقومرکزيهشترود2927

90276قزللوقرانقومرکزيهشترود2928

**قشالققرانقومرکزيهشترود2929

44قلعه جوققرانقومرکزيهشترود2930

36110قوبوزقرانقومرکزيهشترود2931

727قوجورقرانقومرکزيهشترود2932

99355قویون قشالقیقرانقومرکزيهشترود2933

**گل تپه رود /گل تپه/قرانقومرکزيهشترود2934

69221گلوجه محمدخانقرانقومرکزيهشترود2935

714گلی بالغ گنبدلوقرانقومرکزيهشترود2936

صفحه ١١٣



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**گورچین لوقرانقومرکزيهشترود2937

3295گویجه قمالققرانقومرکزيهشترود2938

121429المشانقرانقومرکزيهشترود2939

51167مغامیرقرانقومرکزيهشترود2940

202714وظیفه خورانقرانقومرکزيهشترود2941

87284ینگجهقرانقومرکزيهشترود2942

1953ینگی کندقرانقومرکزيهشترود2943

89299اغ بالغکوهسارمرکزيهشترود2944

125435اکیزگنبدي (اکوزگنبدي)کوهسارمرکزيهشترود2945

262853اوشندلکوهسارمرکزيهشترود2946

65230باباکنديکوهسارمرکزيهشترود2947

55193باشماقکوهسارمرکزيهشترود2948

2054تنه دهکوهسارمرکزيهشترود2949

42142دهالنکوهسارمرکزيهشترود2950

242702دیزج رضاقلی بیگ / علی قلی بیگ/کوهسارمرکزيهشترود2951

1433سیفالدین کوهکوهسارمرکزيهشترود2952

**سیه دوالنکوهسارمرکزيهشترود2953

921صومعه سنگکوهسارمرکزيهشترود2954

100311عمودیزجکوهسارمرکزيهشترود2955

**قاضی کنديکوهسارمرکزيهشترود2956

36122قرجه قیه پناهیکوهسارمرکزيهشترود2957

37100قره بالغکوهسارمرکزيهشترود2958

2145گله ده کوهکوهسارمرکزيهشترود2959

**باتمانقلنج علیا/باش باتمانقلنج/آلمالونظرکهریزيهشترود2960

111381اتش بیگآلمالونظرکهریزيهشترود2961

**ارشدآبادآلمالونظرکهریزيهشترود2962

صفحه ١١۴



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

510اشمقآلمالونظرکهریزيهشترود2963

39135ایده لوخانآلمالونظرکهریزيهشترود2964

42132ایده لوي خلیفهآلمالونظرکهریزيهشترود2965

51167ایلخچیآلمالونظرکهریزيهشترود2966

81291باتمانقلنج سفلیآلمالونظرکهریزيهشترود2967

1756باغچه جیقآلمالونظرکهریزيهشترود2968

166599بسیطآلمالونظرکهریزيهشترود2969

103315پاشابیگآلمالونظرکهریزيهشترود2970

37111تاغچه جیقآلمالونظرکهریزيهشترود2971

76299توپاغاجآلمالونظرکهریزيهشترود2972

51156جبیندآلمالونظرکهریزيهشترود2973

826حسن کندي کوهآلمالونظرکهریزيهشترود2974

**حسینلو/ حسنلو/آلمالونظرکهریزيهشترود2975

44180دلوحسنآلمالونظرکهریزيهشترود2976

2060دمیرچیآلمالونظرکهریزيهشترود2977

47120دوشدور / دوشر/آلمالونظرکهریزيهشترود2978

1234زنجیرآبادآلمالونظرکهریزيهشترود2979

44147سراسکندسفلیآلمالونظرکهریزيهشترود2980

1658سراسکندعلیاآلمالونظرکهریزيهشترود2981

816سلطان آبادآلمالونظرکهریزيهشترود2982

2795شیخ االسالمآلمالونظرکهریزيهشترود2983

2055صوفی حسنآلمالونظرکهریزيهشترود2984

2893طهرابندآلمالونظرکهریزيهشترود2985

37142عزیزآبادآلمالونظرکهریزيهشترود2986

**قربان کنديآلمالونظرکهریزيهشترود2987

65216قره دیوآلمالونظرکهریزيهشترود2988

صفحه ١١۵



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

96364قره کلکآلمالونظرکهریزيهشترود2989

2689کله نوآلمالونظرکهریزيهشترود2990

2357کهل بالغ/ کهل بالغ سهند/آلمالونظرکهریزيهشترود2991

60229گلوجه حسن بیگآلمالونظرکهریزيهشترود2992

**مجیدآبادآلمالونظرکهریزيهشترود2993

**مالقیاسیآلمالونظرکهریزيهشترود2994

66253مهردارآلمالونظرکهریزيهشترود2995

171559نخودآبادآلمالونظرکهریزيهشترود2996

**یانبالغآلمالونظرکهریزيهشترود2997

1258اجاق کندينظر کهریزينظرکهریزيهشترود2998

57172اسایشنظر کهریزينظرکهریزيهشترود2999

32112اغبالغنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3000

2166اغبالغ هشترودنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3001

1045اغچه ریشنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3002

**اقاجانکندينظر کهریزينظرکهریزيهشترود3003

120396االقیهنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3004

**ایستگاه اتش بیگنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3005

**ایستگاه سراجونظر کهریزينظرکهریزيهشترود3006

**ایستگاه هشترودنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3007

**باباگرگرنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3008

35138باش خلجنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3009

67166برج سفلینظر کهریزينظرکهریزيهشترود3010

1863برج علیانظر کهریزينظرکهریزيهشترود3011

727بیگ کندينظر کهریزينظرکهریزيهشترود3012

48150پاراالرنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3013

3191تازه کندقراجه قیهنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3014

صفحه ١١۶



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**ترخانالرنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3015

39140تکانلوسفلینظر کهریزينظرکهریزيهشترود3016

28109تلم خاننظر کهریزينظرکهریزيهشترود3017

**تیکمه داشنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3018

**تیمورآبادنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3019

51162جغل سفلینظر کهریزينظرکهریزيهشترود3020

1248جغل علیانظر کهریزينظرکهریزيهشترود3021

**چبانلونظر کهریزينظرکهریزيهشترود3022

138468چرتقلونظر کهریزينظرکهریزيهشترود3023

2171چکننظر کهریزينظرکهریزيهشترود3024

617حبش / سرچشمه/نظر کهریزينظرکهریزيهشترود3025

**حیدرآبادنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3026

76246خلیفه کندي / حمیدیه/نظر کهریزينظرکهریزيهشترود3027

**خورشیدنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3028

1325داش التینظر کهریزينظرکهریزيهشترود3029

42121داشبالغ خرابه گلکنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3030

44109درین سونظر کهریزينظرکهریزيهشترود3031

**ذوالقدرنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3032

139500ساري قیهنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3033

26103سلمان کندينظر کهریزينظرکهریزيهشترود3034

1443شبدهنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3035

**شکربالغینظر کهریزينظرکهریزيهشترود3036

1555شوردرقنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3037

**طاستغارنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3038

34108طالب چمننظر کهریزينظرکهریزيهشترود3039

106355عمران کندينظر کهریزينظرکهریزيهشترود3040

صفحه ١١٧



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

50204قارقانظر کهریزينظرکهریزيهشترود3041

**قانلودرقنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3042

**قراجه قیهنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3043

39139قرخ سقرنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3044

2773قره غورت / قره عورت/نظر کهریزينظرکهریزيهشترود3045

**قره قیهنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3046

521قزل بالغنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3047

38123قطانقونظر کهریزينظرکهریزيهشترود3048

**قطعاتنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3049

2359قمرکندينظر کهریزينظرکهریزيهشترود3050

31116قورت قیه سینظر کهریزينظرکهریزيهشترود3051

35126قوشه لرنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3052

**قویوجیقنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3053

29113کتله کمرنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3054

28105کلب کندينظر کهریزينظرکهریزيهشترود3055

2076کهل بالغنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3056

1452گرامینظر کهریزينظرکهریزيهشترود3057

48196گشایشنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3058

36159گنج آبادسفلینظر کهریزينظرکهریزيهشترود3059

31134گنج آبادعلیانظر کهریزينظرکهریزيهشترود3060

**گوبک تپهنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3061

1760لکلرنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3062

628مشک آبادجدیدنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3063

**مشگ آبادقدیمنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3064

100334مالجیقنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3065

619مندربالغینظر کهریزينظرکهریزيهشترود3066

صفحه ١١٨



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**نیازکندينظر کهریزينظرکهریزيهشترود3067

**وفادارنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3068

2888ولی کندينظر کهریزينظرکهریزيهشترود3069

519یان بالغی سفلینظر کهریزينظرکهریزيهشترود3070

2059یانبالغی علیانظر کهریزينظرکهریزيهشترود3071

77277یانوقنظر کهریزينظرکهریزيهشترود3072

2787یله قارشونظر کهریزينظرکهریزيهشترود3073

1749یلی درق سفلینظر کهریزينظرکهریزيهشترود3074

46135یلی درق علیانظر کهریزينظرکهریزيهشترود3075

1344یهرچینظر کهریزينظرکهریزيهشترود3076
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صفحه ١١٩


