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**سمیل علیباغکمرکزيتنگستان144

516سه چاهباغکمرکزيتنگستان145

3931,415شورکیباغکمرکزيتنگستان146

6092,248عالی حسینیباغکمرکزيتنگستان147

617علی محمديباغکمرکزيتنگستان148

722قایدابراهیمیباغکمرکزيتنگستان149

3021,022قباکلکیباغکمرکزيتنگستان150

**قنبريباغکمرکزيتنگستان151
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416مورديانارستانریزجم171
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1638اسفندیارتشانریزجم173

**اناركتشانریزجم174
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**چالهتشانریزجم179
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40149حرمیکتشانریزجم181

2701,012دره بانتشانریزجم182

**دوتوولیتشانریزجم183

**رازیانهتشانریزجم184

127471گندمزارتشانریزجم185

**پس گلیریزریزجم186

270985پشتوریزریزجم187

97342حسین آبادریزریزجم188
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2481احمد آبادجممرکزيجم191

**اربانه باغجممرکزيجم192
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230840بابامبارکیجممرکزيجم194

3241,058بس ملخیجممرکزيجم195

69250بندانوجممرکزيجم196
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6872,351بهرباغجممرکزيجم199
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2885بیدانجممرکزيجم202

83288بیدخوارجممرکزيجم203

**پاتوهجممرکزيجم204

**پارگاوهجممرکزيجم205

**پایهجممرکزيجم206

**پدريجممرکزيجم207

66254پلنگیجممرکزيجم208

**پهکوجممرکزيجم209

56214تل قلعهجممرکزيجم210

4381,664چاههجممرکزيجم211

**چم برکهجممرکزيجم212

2899چم درهجممرکزيجم213

117410حاجی آبادجممرکزيجم214

**حرمیجممرکزيجم215

**خانیچهجممرکزيجم216

2590دایوجممرکزيجم217

**دوگلیجممرکزيجم218

1551دومیتیجممرکزيجم219
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**سرخ کوهجممرکزيجم222

**سه چاهجممرکزيجم223

**سینه زريجممرکزيجم224

180674صیديجممرکزيجم225

943طاقوجممرکزيجم226

**طاالنهجممرکزيجم227

414طوف ماهیخوارجممرکزيجم228

4861,430علی آبادجممرکزيجم229

**عوض مردجممرکزيجم230
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2064غربهجممرکزيجم231

65217فرامرزيجممرکزيجم232

284975قایديجممرکزيجم233

**قره چناقجممرکزيجم234

510قصابجممرکزيجم235

**قلعه گرگجممرکزيجم236

32118کوچو خر زهرهجممرکزيجم237

**کربیزوجممرکزيجم238

**کالتوجممرکزيجم239

**کنارشیبجممرکزيجم240

165574کوريجممرکزيجم241

**کوري بلوچجممرکزيجم242
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**نرگسیجممرکزيجم254
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162589باریکانکوريمرکزيجم260

**باغ میان رودکوريمرکزيجم261

**پیر بیراههکوريمرکزيجم262

1750تاك پوكکوريمرکزيجم263

**تنگ حناکوريمرکزيجم264

84331چم چشمهکوريمرکزيجم265

52176حسین آبادکوريمرکزيجم266

32117دره چاهکوريمرکزيجم267

836دوتوسوروکوريمرکزيجم268

**سمدانکوريمرکزيجم269

182895شهرخاصکوريمرکزيجم270

3311,136کوري حیاتیکوريمرکزيجم271
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76251خیركارمارمدشتستان289

5391,917رودفاریابارمارمدشتستان290

52190سناوین سناارمارمدشتستان291

59215شکركارمارمدشتستان292

1173گشنیارمارمدشتستان293

827لردهارمارمدشتستان294

516مزرعه آب شیرینارمارمدشتستان295

519ناخاارمارمدشتستان296

2693آقا میراحمددهرودارمدشتستان297

**بنگ تردهرودارمدشتستان298
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**چاوكدهرودارمدشتستان301

81284چهوكدهرودارمدشتستان302

6022,218دهرود سفلیدهرودارمدشتستان303

265992دهرود علیادهرودارمدشتستان304

104450رونیدهرودارمدشتستان305
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**نصاددهرودارمدشتستان312

163616بنار آزادگاندرواهیآب پخشدشتستان313

**تل سبزدرواهیآب پخشدشتستان314
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1542گناوه کاندرواهیآب پخشدشتستان318

2475مشفق آباددرواهیآب پخشدشتستان319

3331,116میان دشت  /چاه موشی /درواهیآب پخشدشتستان320

29106بصريدشتی اسماعیل خانیآب پخشدشتستان321

46137بنارسلیمانیدشتی اسماعیل خانیآب پخشدشتستان322

1229بند محمد عبدالهدشتی اسماعیل خانیآب پخشدشتستان323

2798چم تنگدشتی اسماعیل خانیآب پخشدشتستان324

**خمیسیدشتی اسماعیل خانیآب پخشدشتستان325

**دره دوندشتی اسماعیل خانیآب پخشدشتستان326

155546دشتی اسماعیل خانیدشتی اسماعیل خانیآب پخشدشتستان327

**سه کناردشتی اسماعیل خانیآب پخشدشتستان328

2791مکابريدشتی اسماعیل خانیآب پخشدشتستان329

47181احمديبوشکانبوشکاندشتستان330

75252امامزاده بدهبوشکانبوشکاندشتستان331

134525ایلشهربوشکانبوشکاندشتستان332

**تنگ رودبوشکانبوشکاندشتستان333

47156حاجی آبادبوشکانبوشکاندشتستان334

47178حسین آبادبوشکانبوشکاندشتستان335

100368شلدانبوشکانبوشکاندشتستان336

1979منصور آبادبوشکانبوشکاندشتستان337

209689نورآباد- خونبوشکانبوشکاندشتستان338

624آبپاي ارغوانپشتکوهبوشکاندشتستان339

**بیشه نرپشتکوهبوشکاندشتستان340

**پل اشکنپشتکوهبوشکاندشتستان341

138468تنگ زردپشتکوهبوشکاندشتستان342

108357درنگپشتکوهبوشکاندشتستان343

623زیرملهپشتکوهبوشکاندشتستان344

521سرملهپشتکوهبوشکاندشتستان345

47155شاه پسرمردپشتکوهبوشکاندشتستان346

صفحه 12
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

59209شاهی جانیپشتکوهبوشکاندشتستان347

6962,433طلحهپشتکوهبوشکاندشتستان348

**غنچه بگیپشتکوهبوشکاندشتستان349

6922,221فاریابپشتکوهبوشکاندشتستان350

**کله گرگیپشتکوهبوشکاندشتستان351

**کمرزردپشتکوهبوشکاندشتستان352

**هفت ملهپشتکوهبوشکاندشتستان353

58232اسالم آبادزیرراهسعدآباددشتستان354

**آل یوسفی سفلیزیرراهسعدآباددشتستان355

62193آل یوسفی علیازیرراهسعدآباددشتستان356

196673برمکزیرراهسعدآباددشتستان357

3801,331بشیر آبادزیرراهسعدآباددشتستان358

**بنه فارسیزیرراهسعدآباددشتستان359

3251,085تل سرکوهزیرراهسعدآباددشتستان360

**تل قاتلزیرراهسعدآباددشتستان361

3341,143جتوطزیرراهسعدآباددشتستان362

8322,820درودگاهزیرراهسعدآباددشتستان363

3293زیرراهزیرراهسعدآباددشتستان364

190673سربستزیرراهسعدآباددشتستان365

**سرکوردانزیرراهسعدآباددشتستان366

7882,649نظر آقازیرراهسعدآباددشتستان367

3951,427هلپه ايزیرراهسعدآباددشتستان368

**ایستگاه بهره برداري نرگسیوحدتیهسعدآباددشتستان369

**برنگ بزرگوحدتیهسعدآباددشتستان370

**برنگ کوچکوحدتیهسعدآباددشتستان371

**بنه فرامرزوحدتیهسعدآباددشتستان372

**بی منوحدتیهسعدآباددشتستان373

**جره سفلیوحدتیهسعدآباددشتستان374

520جره علیاوحدتیهسعدآباددشتستان375

صفحه 13
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44149جره میانوحدتیهسعدآباددشتستان376

**چوگرگوحدتیهسعدآباددشتستان377

**دره چاهوحدتیهسعدآباددشتستان378

2077سبا/ڈکان سرخ /وحدتیهسعدآباددشتستان379

**سدهوحدتیهسعدآباددشتستان380

2811,052سرقناتوحدتیهسعدآباددشتستان381

1243سیاه منصورسفلیوحدتیهسعدآباددشتستان382

1141سیاه منصورعلیاوحدتیهسعدآباددشتستان383

**شاه قاسموحدتیهسعدآباددشتستان384

98338شولوحدتیهسعدآباددشتستان385

**گلی ماردونوحدتیهسعدآباددشتستان386

**ماردونوحدتیهسعدآباددشتستان387

**مجتمع دامپروري وکشاورزيوحدتیهسعدآباددشتستان388

**بنه حاج غالمشبانکارهشبانکارهدشتستان389

732بنه حاج نعمتشبانکارهشبانکارهدشتستان390

**بنه رضاشبانکارهشبانکارهدشتستان391

30100بنه عباسشبانکارهشبانکارهدشتستان392

2065بنه محمدشبانکارهشبانکارهدشتستان393

**بنه محمد علیشبانکارهشبانکارهدشتستان394

**بنه محمدوخانعلیشبانکارهشبانکارهدشتستان395

4131,452بویريشبانکارهشبانکارهدشتستان396

111430بهرشبانکارهشبانکارهدشتستان397

152579پلنگیشبانکارهشبانکارهدشتستان398

143508چاه دولشبانکارهشبانکارهدشتستان399

519چاه زنگیشبانکارهشبانکارهدشتستان400

144476چهل زرعی عجمشبانکارهشبانکارهدشتستان401

125469چهل زرعی عربشبانکارهشبانکارهدشتستان402

5471,976خلیفه ايشبانکارهشبانکارهدشتستان403

113408خیار زارشبانکارهشبانکارهدشتستان404

صفحه 14
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5151,872دهداران سفلیشبانکارهشبانکارهدشتستان405

112410دهداران علیاشبانکارهشبانکارهدشتستان406

207650ذکریاییشبانکارهشبانکارهدشتستان407

**سر دشتکشبانکارهشبانکارهدشتستان408

**سر رودشبانکارهشبانکارهدشتستان409

206826سراج آباد/سرخره /شبانکارهشبانکارهدشتستان410

84275سمیعیشبانکارهشبانکارهدشتستان411

86318شاه فیروزشبانکارهشبانکارهدشتستان412

1957شلدان وباغیشبانکارهشبانکارهدشتستان413

**طاوه سیاهشبانکارهشبانکارهدشتستان414

205725عطیبهشبانکارهشبانکارهدشتستان415

3171,126گلدشتشبانکارهشبانکارهدشتستان416

94349الیپهشبانکارهشبانکارهدشتستان417

245827محمد جمالیشبانکارهشبانکارهدشتستان418

129454میلکشبانکارهشبانکارهدشتستان419

108347ابوالفیروزحومهمرکزيدشتستان420

**باغ حصارحومهمرکزيدشتستان421

7513,724بنداروزحومهمرکزيدشتستان422

2777جنوبگازحومهمرکزيدشتستان423

42141حسن آبادحومهمرکزيدشتستان424

3031,087خوش مکانحومهمرکزيدشتستان425

250914خوشابحومهمرکزيدشتستان426

**دره چیتوحومهمرکزيدشتستان427

724رجب آباد /رجو آباد/حومهمرکزيدشتستان428

5722,062سرکرهحومهمرکزيدشتستان429

155541گزبلندحومهمرکزيدشتستان430

31110گندم ریزحومهمرکزيدشتستان431

**مرغداري دشتستانحومهمرکزيدشتستان432

159576نی نیزكحومهمرکزيدشتستان433

صفحه 15
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**ایستگاه شهید صالحیدالکیمرکزيدشتستان434

**آب میخکدالکیمرکزيدشتستان435

77295بارگاهیدالکیمرکزيدشتستان436

34111بنه جابريدالکیمرکزيدشتستان437

104364خیرآباددالکیمرکزيدشتستان438

2,0817,509دهقایددالکیمرکزيدشتستان439

4161,574راهداردالکیمرکزيدشتستان440

139471قراول خانهدالکیمرکزيدشتستان441

5421,883قلعه سفیددالکیمرکزيدشتستان442

**کارخانه تیرسیمانی  /شرکت تیرسازان /دالکیمرکزيدشتستان443

**گچ پزي شاه حسینیدالکیمرکزيدشتستان444

**مجتمع صنایع غذایی دبشدالکیمرکزيدشتستان445

**معدن سنگ گچودالکیمرکزيدشتستان446

**معدن گچ تنگ توسه /معدن سنگ شوسه /دالکیمرکزيدشتستان447

**معدن مورگ چردالکیمرکزيدشتستان448

120395بناراب شیرینزیارتمرکزيدشتستان449

**جرافیزیارتمرکزيدشتستان450

**جیمهزیارتمرکزيدشتستان451

4791,784چاه خانیزیارتمرکزيدشتستان452

1239چاه عربیزیارتمرکزيدشتستان453

52171ده نوزیارتمرکزيدشتستان454

8592,758زیارتزیارتمرکزيدشتستان455

1449صفی آبادزیارتمرکزيدشتستان456

230823عیسوندزیارتمرکزيدشتستان457

169614کللزیارتمرکزيدشتستان458

**مزرعه علی پیشاهنگزیارتمرکزيدشتستان459

2185اسالم آبادشنبهشنبه و طسوجدشتی460

4151,574باغانشنبهشنبه و طسوجدشتی461

516بشکشنبهشنبه و طسوجدشتی462
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51170بن بیدشنبهشنبه و طسوجدشتی463

92334چاه گاهشنبهشنبه و طسوجدشتی464

**حموییشنبهشنبه و طسوجدشتی465

1134خروكشنبهشنبه و طسوجدشتی466

122426درویشیشنبهشنبه و طسوجدشتی467

**دشت زال حاج مرادشنبهشنبه و طسوجدشتی468

**دشت زال حسین آبادشنبهشنبه و طسوجدشتی469

**دشت زال شمالیشنبهشنبه و طسوجدشتی470

**دشت زال نرگسیشنبهشنبه و طسوجدشتی471

**رزم آبادشنبهشنبه و طسوجدشتی472

3931,411سناشنبهشنبه و طسوجدشتی473

2269کاردانهشنبهشنبه و طسوجدشتی474

170617کردالنشنبهشنبه و طسوجدشتی475

1244کشتوشنبهشنبه و طسوجدشتی476

**گرازيشنبهشنبه و طسوجدشتی477

725مزرعه حاج احمدئشنبهشنبه و طسوجدشتی478

1859اژدرخوسطسوجشنبه و طسوجدشتی479

415بنوطسوجشنبه و طسوجدشتی480

**تنگ باغطسوجشنبه و طسوجدشتی481

**چاه باالطسوجشنبه و طسوجدشتی482

37135حناشورطسوجشنبه و طسوجدشتی483

50167دشت پلنگطسوجشنبه و طسوجدشتی484

67245دهوكطسوجشنبه و طسوجدشتی485

89291سرمکطسوجشنبه و طسوجدشتی486

2377سهوطسوجشنبه و طسوجدشتی487

**سیل گاهطسوجشنبه و طسوجدشتی488

**صحبتیطسوجشنبه و طسوجدشتی489

1544کناربندكطسوجشنبه و طسوجدشتی490

628محمدریزطسوجشنبه و طسوجدشتی491
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**اسماعیل محموديچغاپورکاکیدشتی492

46153امام آبادچغاپورکاکیدشتی493

**آب سبزچغاپورکاکیدشتی494

47باغ علی باقرچغاپورکاکیدشتی495

129417بامنیرچغاپورکاکیدشتی496

**بریدچغاپورکاکیدشتی497

**بیکسانچغاپورکاکیدشتی498

**چغاپورچغاپورکاکیدشتی499

**چم کورچغاپورکاکیدشتی500

99341حسین زایريچغاپورکاکیدشتی501

**خانیچغاپورکاکیدشتی502

**درگوجنوبیچغاپورکاکیدشتی503

**درگوشمالیچغاپورکاکیدشتی504

2582دولت آبادچغاپورکاکیدشتی505

41136دهداريچغاپورکاکیدشتی506

**زیدونچغاپورکاکیدشتی507

**سالیچغاپورکاکیدشتی508

**سرکمرچغاپورکاکیدشتی509

715طویل درازچغاپورکاکیدشتی510

**فقیه احمدانچغاپورکاکیدشتی511

**فقیه صالحیچغاپورکاکیدشتی512

53161گز درازچغاپورکاکیدشتی513

**لوکیچغاپورکاکیدشتی514

**ماندوچغاپورکاکیدشتی515

2056مرحوايچغاپورکاکیدشتی516

717مقاتلچغاپورکاکیدشتی517

**مله خرگچغاپورکاکیدشتی518

48177ناصريچغاپورکاکیدشتی519

**باغ خرهکاکیکاکیدشتی520

صفحه 18



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**باغ شلیکاکیکاکیدشتی521

1133باغ شورکاکیکاکیدشتی522

221819بنیادکاکیکاکیدشتی523

187690تلخوکاکیکاکیدشتی524

**حاجی محمدکاکیکاکیدشتی525

**حیدر عبدالحسینکاکیکاکیدشتی526

**زارقنديکاکیکاکیدشتی527

**شعريکاکیکاکیدشتی528

57161علی آبادکاکیکاکیدشتی529

**گزكکاکیکاکیدشتی530

1754گنخک رئیسیکاکیکاکیدشتی531

199687گنخک شیخیکاکیکاکیدشتی532

80292گنخک کوراکاکیکاکیدشتی533

**گورکیکاکیکاکیدشتی534

524مسیله بهمنیکاکیکاکیدشتی535

1143مسیله عبديکاکیکاکیدشتی536

722مسیله فخريکاکیکاکیدشتی537

520مسیله کشوريکاکیکاکیدشتی538

1022مسیله کلوکاکیکاکیدشتی539

**مله گردهکاکیکاکیدشتی540

**منگه زارکاکیکاکیدشتی541

**نوشادکاکیکاکیدشتی542

47هاللی حاج عوضکاکیکاکیدشتی543

**هاللی منصورکاکیکاکیدشتی544

54181اسماعیل محموديکبگانکاکیدشتی545

35109باغ پیرکبگانکاکیدشتی546

182595بالنگستان / گلستان/کبگانکاکیدشتی547

**برمصارکبگانکاکیدشتی548

**تلکبگانکاکیدشتی549
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**تل چاهکبگانکاکیدشتی550

41123چاه حسین جمالکبگانکاکیدشتی551

1140زایر ابولکبگانکاکیدشتی552

223699زیارتکبگانکاکیدشتی553

33115شیخیان سلنجیکبگانکاکیدشتی554

2784شیخیان شهابکبگانکاکیدشتی555

50171شیخیان ماريکبگانکاکیدشتی556

**کلبیا امامزادهکبگانکاکیدشتی557

**کلبیا حاجی پورکبگانکاکیدشتی558

**کلبیا کوچککبگانکاکیدشتی559

**کلبیا میراحمدکبگانکاکیدشتی560

79274کبگانکبگانکاکیدشتی561

109413کردوان رئیسیکبگانکاکیدشتی562

160509کردوان سفلیکبگانکاکیدشتی563

221696کردوان علیاکبگانکاکیدشتی564

828کالتکبگانکاکیدشتی565

**کلبیا محموديکبگانکاکیدشتی566

**کوريکبگانکاکیدشتی567

153531الورساحلیکبگانکاکیدشتی568

**مرده شوريکبگانکاکیدشتی569

3084میتهکبگانکاکیدشتی570

**میدريکبگانکاکیدشتی571

60181احشام قائدهاخورموجمرکزيدشتی572

2154باغ بهشتخورموجمرکزيدشتی573

615جبريخورموجمرکزيدشتی574

242738چاركخورموجمرکزيدشتی575

189630چاووشیخورموجمرکزيدشتی576

47143چهلهخورموجمرکزيدشتی577

3193حیدريخورموجمرکزيدشتی578
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300892درازيخورموجمرکزيدشتی579

3297زایر عباسیخورموجمرکزيدشتی580

50155زیزارخورموجمرکزيدشتی581

65275فقیه حسنانخورموجمرکزيدشتی582

271876کللخورموجمرکزيدشتی583

59161میان خره باالخورموجمرکزيدشتی584

79239وراويخورموجمرکزيدشتی585

3099بادام زارمرکزئمرکزيدشتی586

**بندومرکزئمرکزيدشتی587

**بنگهمرکزئمرکزيدشتی588

3281,070بوحیريمرکزئمرکزيدشتی589

**زرگريمرکزئمرکزيدشتی590

3341,135عربیمرکزئمرکزيدشتی591

**گوريمرکزئمرکزيدشتی592

254959الور رزمیمرکزئمرکزيدشتی593

6892,547محمد آبادمرکزئمرکزيدشتی594

**مزرعه شیربنومرکزئمرکزيدشتی595

45139مل گاودانمرکزئمرکزيدشتی596

104356مل گلمرکزئمرکزيدشتی597

1446منقلمرکزئمرکزيدشتی598

**احشام نوآبدانآبداندیر599

**احشام نوآبدانآبداندیر600

1651احمدآباد/خرگونه /آبدانآبداندیر601

**بحردنآبدانآبداندیر602

**تل سنگآبدانآبداندیر603

**تنگ نخلآبدانآبداندیر604

51192جاشکآبدانآبداندیر605

41155چاه قدآبدانآبداندیر606

**راهدارآبدانآبداندیر607

صفحه 21



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

**زعفرانیآبدانآبداندیر608

**زیباآبدانآبداندیر609

**سهولآبدانآبداندیر610

**قلیلآبدانآبداندیر611

**کرواآبدانآبداندیر612

59230کنارترشانآبدانآبداندیر613

36151گشیآبدانآبداندیر614

**گله زنیآبدانآبداندیر615

**مردابهآبدانآبداندیر616

1990مل گاهآبدانآبداندیر617

1235مال سالمیآبدانآبداندیر618

**نوکنآبدانآبداندیر619

**آسیاب مظفرسرمستانآبداندیر620

32107تنگ خوشسرمستانآبداندیر621

**خمه دانسرمستانآبداندیر622

127468سرمستانسرمستانآبداندیر623

2267سوروسرمستانآبداندیر624

**شطررودسرمستانآبداندیر625

**فاریابسرمستانآبداندیر626

**گچوي مظفر آبادسرمستانآبداندیر627

727گنويسرمستانآبداندیر628

2375لوهکسرمستانآبداندیر629

199750ابکشآبکشبردخوندیر630

**احشام منواحمديآبکشبردخوندیر631

**برام حسنآبکشبردخوندیر632

5672,070شهنیاآبکشبردخوندیر633

**غذاخوري زائريآبکشبردخوندیر634

75265کناريآبکشبردخوندیر635

**مجمبوآبکشبردخوندیر636
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243942مخدانآبکشبردخوندیر637

86325وحدت آبادآبکشبردخوندیر638

**اشکوبردخونبردخوندیر639

**اشکوريبردخونبردخوندیر640

213826بردخون کهنهبردخونبردخوندیر641

1139بریدبردخونبردخوندیر642

**چاه پهنبردخونبردخوندیر643

**حاجی مهديبردخونبردخوندیر644

**درود احمدبردخونبردخوندیر645

1543دمی گزبردخونبردخوندیر646

1233دوپلنگوبردخونبردخوندیر647

**زیدونبردخونبردخوندیر648

**زیرودبردخونبردخوندیر649

114398سجادیهبردخونبردخوندیر650

718شیبرمبردخونبردخوندیر651

**کالیبردخونبردخوندیر652

**کمال احمديبردخونبردخوندیر653

**کوركبردخونبردخوندیر654

**گزخونبردخونبردخوندیر655

830مل سوختهبردخونبردخوندیر656

**مل کوريبردخونبردخوندیر657

**مل گنزهبردخونبردخوندیر658

**میرزا حبیببردخونبردخوندیر659

**نرکوبردخونبردخوندیر660

**نودراربردخونبردخوندیر661

110364اولی جنوبی(سفلی)اولیمرکزيدیر662

2201,269اولی شمالی(علیا)اولیمرکزيدیر663

**بطانهاولیمرکزيدیر664

837بی بی خاتوناولیمرکزيدیر665
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67289جبرانیاولیمرکزيدیر666

**گزنکاولیمرکزيدیر667

**احشام احمدحومهمرکزيدیر668

**الخشیحومهمرکزيدیر669

**باغ عالیحومهمرکزيدیر670

**باغ ناصرحومهمرکزيدیر671

30107بناي راشدحومهمرکزيدیر672

1349پادگان انصارالمهديحومهمرکزيدیر673

**پشت آسمانحومهمرکزيدیر674

1245تل رئیسحومهمرکزيدیر675

**تلمبه حاتمیحومهمرکزيدیر676

**جمرك جنوبیحومهمرکزيدیر677

**جمرگ شمالیحومهمرکزيدیر678

**خره خرگیحومهمرکزيدیر679

**سنک شکنحومهمرکزيدیر680

3211,256لمبدان باالئی  /لمبدان مجید/حومهمرکزيدیر681

188688لمبدان حاجی آبادحومهمرکزيدیر682

614لمبدان شیخ احمدحومهمرکزيدیر683

179704لمبه دان پائینحومهمرکزيدیر684

**محمد علی درویشیحومهمرکزيدیر685

823مخدانحومهمرکزيدیر686

**مرگیحومهمرکزيدیر687

**مل خرك جنوبیحومهمرکزيدیر688

939مل خرك شمالیحومهمرکزيدیر689

622بنه احمدانلیراوي جنوبیامام حسندیلم690

3198بوالفتحلیراوي جنوبیامام حسندیلم691

50167چاه تلخلیراوي جنوبیامام حسندیلم692

234909حصارلیراوي جنوبیامام حسندیلم693

32113شیرینکلیراوي جنوبیامام حسندیلم694
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**قناتلیراوي جنوبیامام حسندیلم695

2072گاودارلیراوي جنوبیامام حسندیلم696

106420لیلتینلیراوي جنوبیامام حسندیلم697

526مال سنانلیراوي جنوبیامام حسندیلم698

2372مال میرلیراوي جنوبیامام حسندیلم699

410اسفندیاريلیراوي میانیامام حسندیلم700

1029بازتینلیراوي میانیامام حسندیلم701

**چاه شیرینلیراوي میانیامام حسندیلم702

931حسن آباد بوالفتحلیراوي میانیامام حسندیلم703

**شرکت گرهلیراوي میانیامام حسندیلم704

**شهر ویرانلیراوي میانیامام حسندیلم705

**گرهلیراوي میانیامام حسندیلم706

**مالکیلیراوي میانیامام حسندیلم707

32138والفجر /گربه اي /لیراوي میانیامام حسندیلم708

54193بنه خاطرحومهمرکزيدیلم709

74263بیدوحومهمرکزيدیلم710

1033تنوب سیدحومهمرکزيدیلم711

**حاج حیدريحومهمرکزيدیلم712

4431,558عامريحومهمرکزيدیلم713

99348کنارکوهحومهمرکزيدیلم714

1249باباحسن جنوبیلیراوي شمالیمرکزيدیلم715

626باباحسن شمالیلیراوي شمالیمرکزيدیلم716

2379بنه احمدلیراوي شمالیمرکزيدیلم717

104362بنه اسماعیللیراوي شمالیمرکزيدیلم718

1226بویراتلیراوي شمالیمرکزيدیلم719

1448خواجه گیرلیراوي شمالیمرکزيدیلم720

**دهکلیراوي شمالیمرکزيدیلم721

179702سیاه مکان بزرگلیراوي شمالیمرکزيدیلم722

928سیاه مکان کوچکلیراوي شمالیمرکزيدیلم723
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1136شیخ زنگیلیراوي شمالیمرکزيدیلم724

2175گاو زردلیراوي شمالیمرکزيدیلم725

49179گز لوريلیراوي شمالیمرکزيدیلم726

1673مال شهابلیراوي شمالیمرکزيدیلم727

618مظفري جنوبیلیراوي شمالیمرکزيدیلم728

34129مظفري شمالیلیراوي شمالیمرکزيدیلم729

4401,870بستانوچاه مباركچاه مباركعسلویه730

186738بندوچاه مباركچاه مباركعسلویه731

**تنگ نخیالتچاه مباركچاه مباركعسلویه732

**تنگ وج وجچاه مباركچاه مباركعسلویه733

**جالالتچاه مباركچاه مباركعسلویه734

1,2254,968چاه مباركچاه مباركچاه مباركعسلویه735

197756خیاروچاه مباركچاه مباركعسلویه736

**دزدانهچاه مباركچاه مباركعسلویه737

420زمینوچاه مباركچاه مباركعسلویه738

124505سواحلچاه مباركچاه مباركعسلویه739

3201,225سهموي جنوبیچاه مباركچاه مباركعسلویه740

3221,340سهموي شمالیچاه مباركچاه مباركعسلویه741

**عین السادهچاه مباركچاه مباركعسلویه742

156656مروعچاه مباركچاه مباركعسلویه743

**نحیرچاه مباركچاه مباركعسلویه744

2501,244بساتینناي بندچاه مباركعسلویه745

172691بنودناي بندچاه مباركعسلویه746

165777خرهناي بندچاه مباركعسلویه747

3051,138زبارناي بندچاه مباركعسلویه748

33157صفیهناي بندچاه مباركعسلویه749

140632کنارخیمهناي بندچاه مباركعسلویه750

**ناي بندناي بندچاه مباركعسلویه751

233986هالهناي بندچاه مباركعسلویه752
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9066,775اخنداخندمرکزيعسلویه753

3991,930ده نواخندمرکزيعسلویه754

**شن و ماسه دردانه اخنداخندمرکزيعسلویه755

216907عسکرياخندمرکزيعسلویه756

233729کالتاخندمرکزيعسلویه757

1044گود اخنداخندمرکزيعسلویه758

4272,286بزبازعسلویهمرکزيعسلویه759

**بو تنگعسلویهمرکزيعسلویه760

2,0718,886بیدخونعسلویهمرکزيعسلویه761

**تنگ بیدخونعسلویهمرکزيعسلویه762

**دروكعسلویهمرکزيعسلویه763

**گللوزعسلویهمرکزيعسلویه764

51,789منطقه ویژه پارس جنوبی 1عسلویهمرکزيعسلویه765

**منطقه ویژه پارس جنوبی 2عسلویهمرکزيعسلویه766

2231,235برکه چوپانحومهمرکزيکنگان767

215824تنبکحومهمرکزيکنگان768

253928قلعه میانحومهمرکزيکنگان769

2273الوردحومهمرکزيکنگان770

**لودرحومهمرکزيکنگان771

93271نخل غانمحومهمرکزيکنگان772

627هاکونحومهمرکزيکنگان773

1749باغ شیخطاهريمرکزيکنگان774

**باغ کم کوداغطاهريمرکزيکنگان775

**برپهنطاهريمرکزيکنگان776

**بنوطاهريمرکزيکنگان777

8853,582پركطاهريمرکزيکنگان778

1270پشت تنگطاهريمرکزيکنگان779

1027چاه درویشانطاهريمرکزيکنگان780

39125چاه مجنونطاهريمرکزيکنگان781
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1,0879,976شیرینوطاهريمرکزيکنگان782

289,307منطقه ویژه پارس جنوبی 3طاهريمرکزيکنگان783

1242احشام احمدرودحلهریگگناوه784

**امامزاده میرحاجرودحلهریگگناوه785

**انجیرورودحلهریگگناوه786

**بیدورودحلهریگگناوه787

182629پوزگاهرودحلهریگگناوه788

198748جزیره جنوبیرودحلهریگگناوه789

2601,005جزیره شمالیرودحلهریگگناوه790

**جمولیرودحلهریگگناوه791

57170چهار برجرودحلهریگگناوه792

6932,365چهار روستاییرودحلهریگگناوه793

128461چهار محلرودحلهریگگناوه794

**حاج حجیرودحلهریگگناوه795

**رملهرودحلهریگگناوه796

48192رود شوررودحلهریگگناوه797

**سمندکیرودحلهریگگناوه798

511عرشرودحلهریگگناوه799

1543قلعه سرهانرودحلهریگگناوه800

**کوهک بزرگرودحلهریگگناوه801

57186کوهک کوچکرودحلهریگگناوه802

76232گاو سفید بزرگرودحلهریگگناوه803

2786گاو سفید کوچکرودحلهریگگناوه804

**گاو سفید وسطرودحلهریگگناوه805

1438گدائیرودحلهریگگناوه806

93325گوابینرودحلهریگگناوه807

132476مال محمودرودحلهریگگناوه808

29101مجنونرودحلهریگگناوه809

131444محمديرودحلهریگگناوه810
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1334احمدحسینحیات داودمرکزيگناوه811

**بزئحیات داودمرکزيگناوه812

623بقعهحیات داودمرکزيگناوه813

**بنکی سید عباسحیات داودمرکزيگناوه814

**بنکی سیدحسینحیات داودمرکزيگناوه815

410بنکی صدرالدین /امامزاده صدرالدین /حیات داودمرکزيگناوه816

95316بهمنیار شرقیحیات داودمرکزيگناوه817

3190بهمنیار غربیحیات داودمرکزيگناوه818

1339بینکحیات داودمرکزيگناوه819

413تاج ملکیحیات داودمرکزيگناوه820

415تل برجحیات داودمرکزيگناوه821

**تل پرونحیات داودمرکزيگناوه822

62206تل تلحیات داودمرکزيگناوه823

**تل کالتحیات داودمرکزيگناوه824

177699چاه برديحیات داودمرکزيگناوه825

**چاه شورحیات داودمرکزيگناوه826

828چاهکحیات داودمرکزيگناوه827

**چشمهحیات داودمرکزيگناوه828

33115چم شهابحیات داودمرکزيگناوه829

4271,724سربستحیات داودمرکزيگناوه830

**شرکت بینکحیات داودمرکزيگناوه831

251824شولحیات داودمرکزيگناوه832

189704عباسیحیات داودمرکزيگناوه833

56178غولکل - اسالم آبادحیات داودمرکزيگناوه834

117386فخرآوريحیات داودمرکزيگناوه835

84291قلعه حیدرحیات داودمرکزيگناوه836

**کنار سیاهحیات داودمرکزيگناوه837

3596کلرحیات داودمرکزيگناوه838

1448کمالیحیات داودمرکزيگناوه839
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**کوکرئحیات داودمرکزيگناوه840

121465گشوییحیات داودمرکزيگناوه841

71241گمارونحیات داودمرکزيگناوه842

1238گنجشکیحیات داودمرکزيگناوه843

6802,463مال خلیفهحیات داودمرکزيگناوه844

1,2734,564مال قایدحیات داودمرکزيگناوه845

514مال محمد عبدالعلیحیات داودمرکزيگناوه846

4091,515محمد صالحیحیات داودمرکزيگناوه847

**مرغدارئ حسین زاده /مرغداري صنعتی /حیات داودمرکزيگناوه848

**میلکحیات داودمرکزيگناوه849

**مینی فیلدحیات داودمرکزيگناوه850

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