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35121راکیبازفت باالبازفتکوهرنگ289

628رباطکبازفت باالبازفتکوهرنگ290

1051سربیشهبازفت باالبازفتکوهرنگ291

1163شرمکبازفت باالبازفتکوهرنگ292

**شرنگ دورنگبازفت باالبازفتکوهرنگ293

**شنگیبازفت باالبازفتکوهرنگ294

1055شولهبازفت باالبازفتکوهرنگ295

33147شیخ عالیبازفت باالبازفتکوهرنگ296
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728کسريبازفت باالبازفتکوهرنگ300

**کیارس علیابازفت باالبازفتکوهرنگ301

**کیکاوسبازفت باالبازفتکوهرنگ302

31108گراببازفت باالبازفتکوهرنگ303

**گله سه گاوبازفت باالبازفتکوهرنگ304

84396لبدسفلیبازفت باالبازفتکوهرنگ305

1167لبدعلیابازفت باالبازفتکوهرنگ306

2056لیروبازفت باالبازفتکوهرنگ307

55283مازه سوخته(شهرك)بازفت باالبازفتکوهرنگ308

34131مازه فرامرزيبازفت باالبازفتکوهرنگ309

728مزانبازفت باالبازفتکوهرنگ310

524موچانبازفت باالبازفتکوهرنگ311

**مور هرهبازفت باالبازفتکوهرنگ312

36127مهدي آبادبازفت باالبازفتکوهرنگ313

**هل گالبیبازفت باالبازفتکوهرنگ314

**هل نصیربازفت باالبازفتکوهرنگ315
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625الوركبازفت پایینبازفتکوهرنگ318

**بادام شیرینبازفت پایینبازفتکوهرنگ319

102447باغ چناربازفت پایینبازفتکوهرنگ320

**بناببازفت پایینبازفتکوهرنگ321

113572تبرك سفلیبازفت پایینبازفتکوهرنگ322

92404تبرك علیابازفت پایینبازفتکوهرنگ323

49197تلخه دانبازفت پایینبازفتکوهرنگ324

40145تنه زنیبازفت پایینبازفتکوهرنگ325

**چاهکبازفت پایینبازفتکوهرنگ326

**چم عباسعلیبازفت پایینبازفتکوهرنگ327

49217چم غریببازفت پایینبازفتکوهرنگ328

3091,469چم قلعهبازفت پایینبازفتکوهرنگ329

**حرموبازفت پایینبازفتکوهرنگ330

66306حسین آبادبازفت پایینبازفتکوهرنگ331

939خیارکاربازفت پایینبازفتکوهرنگ332

36150دره موالبازفت پایینبازفتکوهرنگ333

113472دم تنگبازفت پایینبازفتکوهرنگ334

61212دورك سفلیبازفت پایینبازفتکوهرنگ335

54226دورك علیابازفت پایینبازفتکوهرنگ336

**ده بزرگبازفت پایینبازفتکوهرنگ337

**ده کوچکبازفت پایینبازفتکوهرنگ338

**راهداري گردنه چريبازفت پایینبازفتکوهرنگ339

**رباطکوهبازفت پایینبازفتکوهرنگ340

411سرتنگ بادام شیرینبازفت پایینبازفتکوهرنگ341

**سروه پایینبازفت پایینبازفتکوهرنگ342

1045سه جويبازفت پایینبازفتکوهرنگ343

2797طارمبازفت پایینبازفتکوهرنگ344

57231فریکبازفت پایینبازفتکوهرنگ345

51198قلعه تبركبازفت پایینبازفتکوهرنگ346
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421قلعه کشگیبازفت پایینبازفتکوهرنگ347

1158کچوزبازفت پایینبازفتکوهرنگ348

**کول سرخبازفت پایینبازفتکوهرنگ349

2175گاوشیربازفت پایینبازفتکوهرنگ350

187742گزستانبازفت پایینبازفتکوهرنگ351

**گنگرستانبازفت پایینبازفتکوهرنگ352

**ال باریکبازفت پایینبازفتکوهرنگ353

43158محمودآبادبازفت پایینبازفتکوهرنگ354

3151,201مورزبازفت پایینبازفتکوهرنگ355

61223میان دوهان علیابازفت پایینبازفتکوهرنگ356

46172میاندوهان سفلیبازفت پایینبازفتکوهرنگ357

1756نازيبازفت پایینبازفتکوهرنگ358

**وزگابازفت پایینبازفتکوهرنگ359

1147وزگاگنگرستانبازفت پایینبازفتکوهرنگ360

415هردانبازفت پایینبازفتکوهرنگ361

122329افسرآباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ362

55161امیرآباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ363

34101باغ الگیدوآبدوآب صمصامیکوهرنگ364

45184بهمن آباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ365

**تیرك احمدآباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ366

2748جمال آباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ367

518چريدوآبدوآب صمصامیکوهرنگ368

2781حاجی آباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ369

3388حیدر آباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ370

1137دره بیددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ371

1527دزك وسطیدوآبدوآب صمصامیکوهرنگ372

52126دزك سرچشمهدوآبدوآب صمصامیکوهرنگ373

48160دزك سفلیدوآبدوآب صمصامیکوهرنگ374

86250دزك علیادوآبدوآب صمصامیکوهرنگ375
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2971دم تنگدوآبدوآب صمصامیکوهرنگ376

38119ده گه شامنصوريدوآبدوآب صمصامیکوهرنگ377

2890رزگهدوآبدوآب صمصامیکوهرنگ378

2595ریزك روزعلیدوآبدوآب صمصامیکوهرنگ379

1968زمنکدوآبدوآب صمصامیکوهرنگ380

2882سیاوش آبادچنداردوآبدوآب صمصامیکوهرنگ381

59سیاوش آبادعلی خاندوآبدوآب صمصامیکوهرنگ382

50177سیاوش آبادگردودوآبدوآب صمصامیکوهرنگ383

40103سیف آباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ384

2996سیف آبادالهیاردوآبدوآب صمصامیکوهرنگ385

42114صفاآباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ386

2380علی آباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ387

72261فخرآباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ388

1034فرخ آباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ389

2354کریم آباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ390

3544کوفیدوآبدوآب صمصامیکوهرنگ391

35118گل سرخدوآبدوآب صمصامیکوهرنگ392

38122مالک آباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ393

**ولی آباددوآبدوآب صمصامیکوهرنگ394

48بردگپشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ395

53195بیدامینشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ396

**پاچه گاوشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ397

19108پرجفتشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ398

**جوب سردشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ399

**چشمه استهلشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ400

**چغاخرگوششهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ401

**چگالهشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ402

818چم آبادشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ403

28100حاجی جلیلشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ404
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27100درك آبادشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ405

1961دره اشگفتشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ406

1846دوروزن آبادشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ407

**ذکراشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ408

**ذوذوشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ409

1646سرتنگ شهریاريشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ410

620سفیدارشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ411

514شاه عبدالعظیمشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ412

46169شهریاريشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ413

1541علی نقی آبادشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ414

**قدرت آبادشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ415

**کلگیانشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ416

**کلونچیشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ417

**کوچريشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ418

**گردوشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ419

**گشدلشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ420

47139گل آبادشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ421

**گیالسشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ422

**الغركشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ423

**ماربرشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ424

1850محمدآبادشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ425

2057ملک آباد1شهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ426

2562موردلشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ427

**مهدي آبادشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ428

1850نصیرآبادشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ429

47هربکولشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ430

2865یاورآبادشهریاريدوآب صمصامیکوهرنگ431

1426ابدال آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ432

1654ابوالقاسم آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ433
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1335اسد آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ434

2169اسمی آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ435

130450امیر آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ436

37167امیرآباددشت زرینمرکزيکوهرنگ437

38133بخش آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ438

**تکثیربذردشت زريدشت زرینمرکزيکوهرنگ439

2163چشمه چلیدشت زرینمرکزيکوهرنگ440

611چل آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ441

**چوبین رحماندشت زرینمرکزيکوهرنگ442

45206چهارموراندشت زرینمرکزيکوهرنگ443

39130حمزه آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ444

1037حمیدآباددشت زرینمرکزيکوهرنگ445

1869حیدرآباددشت زرینمرکزيکوهرنگ446

58217حیدرآبادمیههدشت زرینمرکزيکوهرنگ447

70261خونکاردشت زرینمرکزيکوهرنگ448

926دامدارئ شجاعیدشت زرینمرکزيکوهرنگ449

32123دره بیددشت زرینمرکزيکوهرنگ450

2582دره پیردشت زرینمرکزيکوهرنگ451

**دره گرم سفلیدشت زرینمرکزيکوهرنگ452

**دره گرم علیادشت زرینمرکزيکوهرنگ453

1034زمان آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ454

1426سردارآباددشت زرینمرکزيکوهرنگ455

46سیدمراددشت زرینمرکزيکوهرنگ456

43168سیل گاهدشت زرینمرکزيکوهرنگ457

**شهرك صنعتی دشت زریندشت زرینمرکزيکوهرنگ458

216820شهرك میههدشت زرینمرکزيکوهرنگ459

41151صالح آبادزريدشت زرینمرکزيکوهرنگ460

1545عباسعلی آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ461

424علیشاه آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ462
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50171غالم آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ463

**غالم آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ464

**غالم شاآباددشت زرینمرکزيکوهرنگ465

**غالمرضاآباددشت زرینمرکزيکوهرنگ466

928فاضل آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ467

34130قباد آباد سفلیدشت زرینمرکزيکوهرنگ468

75310قبادآباددشت زرینمرکزيکوهرنگ469

80336قریب آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ470

**قلعه اخونددشت زرینمرکزيکوهرنگ471

30127قلعه بختیاردشت زرینمرکزيکوهرنگ472

2178قلعه سنگیدشت زرینمرکزيکوهرنگ473

40164قلعه سینیدشت زرینمرکزيکوهرنگ474

246929قلعه علی آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ475

1762قلعه علی حسین سلجوقیدشت زرینمرکزيکوهرنگ476

57231قلعه فریدوندشت زرینمرکزيکوهرنگ477

**قلعه مرغدشت زرینمرکزيکوهرنگ478

**کارگاه تونل سومدشت زرینمرکزيکوهرنگ479

**کیکاوسدشت زرینمرکزيکوهرنگ480

61221گردوسفلیدشت زرینمرکزيکوهرنگ481

50155گردوعلیادشت زرینمرکزيکوهرنگ482

46145مردخانهدشت زرینمرکزيکوهرنگ483

**مزرعه سیف الهدشت زرینمرکزيکوهرنگ484

**مزرعه محمدعلیدشت زرینمرکزيکوهرنگ485

1551مصطفی آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ486

1130موسی آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ487

**موسیريدشت زرینمرکزيکوهرنگ488

**مهدي آباددشت زرینمرکزيکوهرنگ489

**میههدشت زرینمرکزيکوهرنگ490

3188نادرآباددشت زرینمرکزيکوهرنگ491
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241885نصیرآباددشت زرینمرکزيکوهرنگ492

2777نعل اشکنان سفلیدشت زرینمرکزيکوهرنگ493

41145نعل اشکنان علیادشت زرینمرکزيکوهرنگ494

**نوروزعلیدشت زرینمرکزيکوهرنگ495

**اب باریک 1شوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ496

2993ابحرهشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ497

411ابکاسهشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ498
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**برافتاب راكشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ500
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40142غالم آبادشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ521

**غالم اقاشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ522

43157فانی آبادشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ523

2397قاسم آبادشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ524

37124قلعه تکشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ525

2488قلعه خونکارشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ526

48قلعه سبزيشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ527

228797قلعه کوشککشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ528

**قلعه مرغ حمولهشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ529

**قیقاجشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ530

**کوچک علیشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ531

52179کوي شهیدبهشتیشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ532

**گاوپیسهشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ533

**گاوخفتشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ534

44168محمد آباد1شوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ535

85313ملک آبادشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ536

**موردرازشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ537

71250مهدي آباد1شوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ538

109439میانرودان1شوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ539

30111نظرآبادشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ540

41175نیاکانشوراب تنگزيمرکزيکوهرنگ541

637اي نازمیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ542

**بی آبهمیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ543

51213بیراهگانمیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ544

**پاتاگاهمیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ545

417پیر عالیمیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ546

33158تلومیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ547

24110چینمیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ548

2631,046خویهمیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ549
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524دره توتمیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ550

1666دره زرگهمیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ551

28129رزگمیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ552

836روستامیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ553

3801,698سراقاسیدمیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ554

77358سرصالح کوتاهمیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ555

22100سوهمیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ556

**الوهمیان کوه موگوئیمرکزيکوهرنگ557

8812,942دزكکیارشرقیمرکزيکیار558

8562,919سرتشنیزکیارشرقیمرکزيکیار559

97303قلعه سلیمکیارشرقیمرکزيکیار560

322944گشینرجانکیارشرقیمرکزيکیار561

179591موسی آبادکیارشرقیمرکزيکیار562

2064اسالم آبادکیارغربیمرکزيکیار563

91281امیرآبادکیارغربیمرکزيکیار564

4941,538تشنیزکیارغربیمرکزيکیار565

196624جعفرآبادکیارغربیمرکزيکیار566

169534حاجی آبادکیارغربیمرکزيکیار567

9472,880خراجیکیارغربیمرکزيکیار568

**دره بیدکیارغربیمرکزيکیار569

4071,213سلمکیارغربیمرکزيکیار570

133420شهرك زوردگانکیارغربیمرکزيکیار571

203707قلعه تککیارغربیمرکزيکیار572

233750قلعه ممکاکیارغربیمرکزيکیار573

**همائیکیارغربیمرکزيکیار574

**اب سفیدمشایخناغانکیار575

88314ابشاران سفلیمشایخناغانکیار576

73256ابشاران علیامشایخناغانکیار577

1242ابگلورمشایخناغانکیار578
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1338اسالم آبادمشایخناغانکیار579

127439برنجگانمشایخناغانکیار580

930پورازمشایخناغانکیار581

**پیرنسامشایخناغانکیار582

**تخته چوبمشایخناغانکیار583

151509جوزستانمشایخناغانکیار584

62216دره بیدمشایخناغانکیار585

46152دره عشقمشایخناغانکیار586

92364دره یاسمشایخناغانکیار587

98439دوپالنمشایخناغانکیار588

77263دورك شاپوريمشایخناغانکیار589

2981رحیم آبادمشایخناغانکیار590

109319سرتنگ محمودمشایخناغانکیار591

104363سرركمشایخناغانکیار592

54175شهرك بره مردهمشایخناغانکیار593

**شهرك بلوط سبز دورك انارئمشایخناغانکیار594

229664شهرك دوركمشایخناغانکیار595

99300شهرك گل سفیدمشایخناغانکیار596

57172فیروزآبادمشایخناغانکیار597

86272کاونددرویشانمشایخناغانکیار598

99365کل کلهمشایخناغانکیار599

**مزرعه موسی محمدتقیمشایخناغانکیار600

3261,320معدنمشایخناغانکیار601

**انجیرچکناغانناغانکیار602

95303باجگیرانناغانناغانکیار603

**بردبردانناغانناغانکیار604

**بطه وندناغانناغانکیار605

156523جغدانناغانناغانکیار606

**جنده بالغناغانناغانکیار607
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60204جهمانناغانناغانکیار608

35117چهارطاقناغانناغانکیار609

112371چهرازناغانناغانکیار610

**چهرازگونناغانناغانکیار611

149525حیدر آبادناغانناغانکیار612

72227دم ابناغانناغانکیار613

619ده نوسفلیناغانناغانکیار614

45163ده نوعلیاناغانناغانکیار615

**رودارودناغانناغانکیار616

1035فرخورناغانناغانکیار617

**کرچ سفلیناغانناغانکیار618

**کرچ علیاناغانناغانکیار619

**کردانناغانناغانکیار620

2471گاوتوتناغانناغانکیار621

44162گوشهناغانناغانکیار622

**له درازعلیاوسفلیناغانناغانکیار623

**معدن گل سفیدناغانناغانکیار624

**مهریکناغانناغانکیار625

180655بابامنصورجوانمرديخانمیرزالردگان626

7322,454باغ بهزادجوانمرديخانمیرزالردگان627

7142,385جوانمرديجوانمرديخانمیرزالردگان628

4321,535حسن هندوجوانمرديخانمیرزالردگان629

78274خسروآبادجوانمرديخانمیرزالردگان630

133475ده ترکانجوانمرديخانمیرزالردگان631

78276ده نوجوانمرديخانمیرزالردگان632

193711سلح چینجوانمرديخانمیرزالردگان633

243858سیلهجوانمرديخانمیرزالردگان634

144511قلعه افغانجوانمرديخانمیرزالردگان635

112411قلعه چهجوانمرديخانمیرزالردگان636
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1764قلعه مزعلجوانمرديخانمیرزالردگان637

46166کرتگلجوانمرديخانمیرزالردگان638

21101امامزاده عباسعلیخانمیرزاخانمیرزالردگان639

1541برافتابخانمیرزاخانمیرزالردگان640

6562,650برجوئیخانمیرزاخانمیرزالردگان641

7542,696بردبرخانمیرزاخانمیرزالردگان642

126477درکهخانمیرزاخانمیرزالردگان643

7362,764دومکانخانمیرزاخانمیرزالردگان644

156584ده چنارسفلیخانمیرزاخانمیرزالردگان645

1457ده چنارعلیاخانمیرزاخانمیرزالردگان646

123423ده رشیدخانمیرزاخانمیرزالردگان647

6432,697ده صحراخانمیرزاخانمیرزالردگان648

59209ده علیخانمیرزاخانمیرزالردگان649

141591ده نوهوشنگ خانخانمیرزاخانمیرزالردگان650

117421زرین درختخانمیرزاخانمیرزالردگان651

197812سرتنگ دینارعالیخانمیرزاخانمیرزالردگان652

70304سفیالنخانمیرزاخانمیرزالردگان653

122463صالحاتخانمیرزاخانمیرزالردگان654

2580صفی آبادخانمیرزاخانمیرزالردگان655

67225علی آبادپشتهخانمیرزاخانمیرزالردگان656

30109فیض آبادخانمیرزاخانمیرزالردگان657

3261,249کرتگل سفلیخانمیرزاخانمیرزالردگان658

254919کالموییخانمیرزاخانمیرزالردگان659

112376گوشکیخانمیرزاخانمیرزالردگان660

5921,961مرادونخانمیرزاخانمیرزالردگان661

32128هرموخانمیرزاخانمیرزالردگان662

827ابزادودرادودراءروددشتلردگان663

41177ابالراندودراءروددشتلردگان664

45187احمدآباددودراءروددشتلردگان665
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**اینکک دودراڈدودراءروددشتلردگان666

**آبکالیه 1دودراءروددشتلردگان667

**آبکالیه 2دودراءروددشتلردگان668

**باغ قلندردودراءروددشتلردگان669

**تنگ گهرابدودراءروددشتلردگان670

**چاهگاهدودراءروددشتلردگان671

935چل برديدودراءروددشتلردگان672

824چلمانگاسیون سفلیدودراءروددشتلردگان673

58273چیلته دودرادودراءروددشتلردگان674

46185حاجی آباددودراءروددشتلردگان675

24126ده زیردودرايدودراءروددشتلردگان676

41205ده کهنه امامزادهدودراءروددشتلردگان677

419سرتنگ گهرابدودراءروددشتلردگان678

**سرزاگاهدودراءروددشتلردگان679

60284طلینه دودرادودراءروددشتلردگان680

1785عدوكدودراءروددشتلردگان681

1465غربادودراءروددشتلردگان682

**گندم زاردودرادودراءروددشتلردگان683

31152گوروندودراءروددشتلردگان684

**ماموردودراءروددشتلردگان685

**مل سفیددودراءروددشتلردگان686

**میان قلعهدودراءروددشتلردگان687

2841,306ابزیرسردشتروددشتلردگان688

131521اتشگاهسردشتروددشتلردگان689

**اسالم آبادسردشتروددشتلردگان690

158704امام آبادسردشتروددشتلردگان691

42202اینککسردشتروددشتلردگان692

1042جاجوفاجسردشتروددشتلردگان693

624چال خزینهسردشتروددشتلردگان694

صفحه 24



یف
جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

117456چال شیرینسردشتروددشتلردگان695

**دشت درازسردشتروددشتلردگان696

133598دلیسردشتروددشتلردگان697

633دوركسردشتروددشتلردگان698

27113ده باغسردشتروددشتلردگان699

1361ده تلسردشتروددشتلردگان700

28140ده گاهسردشتروددشتلردگان701

**شوشسردشتروددشتلردگان702

6942,861شهرك مامورسردشتروددشتلردگان703

2531,235طالیهسردشتروددشتلردگان704

**علی آبادسردشتروددشتلردگان705

737فاجسردشتروددشتلردگان706

118614کلگه سردشتسردشتروددشتلردگان707

1571گاه کدهسردشتروددشتلردگان708

**گلمتینسردشتروددشتلردگان709

414له ماري1سردشتروددشتلردگان710

**له ماري2سردشتروددشتلردگان711

728مونومسردشتروددشتلردگان712

**نجیلدون باالسردشتروددشتلردگان713

1157نخودکارسردشتروددشتلردگان714

**نربلندسردشتروددشتلردگان715

1044ورکابسردشتروددشتلردگان716

418هزارجریبسردشتروددشتلردگان717

104364اسالم آبادپشتکوهفالردلردگان718

1972اسالم آباد نارمهپشتکوهفالردلردگان719

43162اکبرآبادپشتکوهفالردلردگان720

86345امام آبادپشتکوهفالردلردگان721

140522امامزاده حسنپشتکوهفالردلردگان722

**بازنگیپشتکوهفالردلردگان723
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52177باغ کاجپشتکوهفالردلردگان724

122423باغ محمدعلیپشتکوهفالردلردگان725

39156بیژگنپشتکوهفالردلردگان726

2998پروزپشتکوهفالردلردگان727

80303چنارانپشتکوهفالردلردگان728

**دره بیدپشتکوهفالردلردگان729

2896دره شیرپشتکوهفالردلردگان730

116439دره نامداريپشتکوهفالردلردگان731

75236دره نیکپشتکوهفالردلردگان732

2292دستگردپشتکوهفالردلردگان733

245777دم ابپشتکوهفالردلردگان734

107409ده کهنهپشتکوهفالردلردگان735

51187دهنوپشتکوهفالردلردگان736

31105رستم بیگپشتکوهفالردلردگان737

123489سفیدارپشتکوهفالردلردگان738

3071,131شاه نجفپشتکوهفالردلردگان739

66249شورابپشتکوهفالردلردگان740

1034علی آبادپشتکوهفالردلردگان741

239962قلعه سوختهپشتکوهفالردلردگان742

1659کالتپشتکوهفالردلردگان743

36140کوه نارمهپشتکوهفالردلردگان744

27103گیسارانپشتکوهفالردلردگان745

1346لیرپشتکوهفالردلردگان746

141517منارجانپشتکوهفالردلردگان747

29109نارگیلیپشتکوهفالردلردگان748

48176نارمه سفلیپشتکوهفالردلردگان749

1565نارمه علیاپشتکوهفالردلردگان750

622نورآبادپشتکوهفالردلردگان751

**اب گرمکفالردفالردلردگان752
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198690ابواسحق سفلیفالردفالردلردگان753

233781ابواسحق علیافالردفالردلردگان754

2282امیران سفلیفالردفالردلردگان755

31112امیران علیافالردفالردلردگان756

102394تل اشگفتیفالردفالردلردگان757

270856چهاردهفالردفالردلردگان758

188643دشت پاگردفالردفالردلردگان759

143520ده چناردالورافالردفالردلردگان760

141519ده سوختهفالردفالردلردگان761

67266ده گالبی علیافالردفالردلردگان762

2171سلمانک سفلیفالردفالردلردگان763

1965سلمانک علیافالردفالردلردگان764

255816سندگان سفلیفالردفالردلردگان765

3021,035سندگان علیافالردفالردلردگان766

3111,171سهل آبادفالردفالردلردگان767

162748شهرك امام خمینیفالردفالردلردگان768

6142,076شهریارفالردفالردلردگان769

191577شیرمردفالردفالردلردگان770

3871,429قرحفالردفالردلردگان771

215829کلواري سفلیفالردفالردلردگان772

152564کلواري علیافالردفالردلردگان773

211747کندرفالردفالردلردگان774

174626گرداب سفلیفالردفالردلردگان775

76269گرداب علیافالردفالردلردگان776

624گالبی سفلیفالردفالردلردگان777

100352گنجفالردفالردلردگان778

126480میان ابفالردفالردلردگان779

62216میانطالنفالردفالردلردگان780

87327میشان سفلیفالردفالردلردگان781
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142543میشان علیافالردفالردلردگان782

144520میالن بابااحمديفالردفالردلردگان783

30108یوردسوختهفالردفالردلردگان784

4041,449یونکیفالردفالردلردگان785

2941,163اب چنارارمندمرکزيلردگان786

3421,201ارمندسفلیارمندمرکزيلردگان787

5632,070ارمندعلیاارمندمرکزيلردگان788

190727امام آبادارمندمرکزيلردگان789

1029برافتاب خنکارمندمرکزيلردگان790

7342,775بوگرارمندمرکزيلردگان791

254975تنگ کلورهارمندمرکزيلردگان792

**تنگاركارمندمرکزيلردگان793

39156جغدارمندمرکزيلردگان794

109389جوب نساارمندمرکزيلردگان795

2761,058چاه گاهارمندمرکزيلردگان796

1032داداارمندمرکزيلردگان797

91371دشتینهارمندمرکزيلردگان798

3198ده کهنهارمندمرکزيلردگان799

128484رحیم آبادارمندمرکزيلردگان800

221893سرتنگ مسنارمندمرکزيلردگان801

3921,602شهرك سونکارمندمرکزيلردگان802

179747فارسونارمندمرکزيلردگان803

3291,262کینکارمندمرکزيلردگان804

**مزرعه ارمندباالارمندمرکزيلردگان805

3371,309مسنارمندمرکزيلردگان806

1027نازكارمندمرکزيلردگان807

110404امیري سفلیریگمرکزيلردگان808

33119امیري علیاریگمرکزيلردگان809

2741,076چله گاهریگمرکزيلردگان810

صفحه 28
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جمعیتخانوارآباديدهستانبخششهرستانرد

178676چمن بیدریگمرکزيلردگان811

4151,498چنارمحموديریگمرکزيلردگان812

**خلیل آبادریگمرکزيلردگان813

185674دوله سیبریگمرکزيلردگان814

194640ده نوگرك الهریگمرکزيلردگان815

61195دهنو محمد حسینریگمرکزيلردگان816

75255دهنواله مرادریگمرکزيلردگان817

33119دهنوشمسعلیریگمرکزيلردگان818

2992دهنوعباسعلیریگمرکزيلردگان819

51186دهنوعلی باباریگمرکزيلردگان820

58203دهنوگودرزریگمرکزيلردگان821

120409دهنومحمدقلیریگمرکزيلردگان822

413ساختمان رحیمیریگمرکزيلردگان823

48186قطعهریگمرکزيلردگان824

1659قلعه شاه ولی شهیدرجائیریگمرکزيلردگان825

70261کالرسفلیریگمرکزيلردگان826

152632کالرعلیاریگمرکزيلردگان827

5692,015کهیانریگمرکزيلردگان828

7032,778منجرموییریگمرکزيلردگان829

30116میج قاپان علیاریگمرکزيلردگان830

36151میچ قاپان سفلیریگمرکزيلردگان831

936اب تلکمیالسمرکزيلردگان832

**احمدخواجهمیالسمرکزيلردگان833

118498اسالم آبادمیالسمرکزيلردگان834

94362انجومیالسمرکزيلردگان835

8643,132باغ انارمیالسمیالسمرکزيلردگان836

188727برافتاب شیدانمیالسمرکزيلردگان837

3251,223برافتاب میالسمیالسمرکزيلردگان838

1774بردکارخانهمیالسمرکزيلردگان839

صفحه 29
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**پاتوهمیالسمرکزيلردگان840

82320پیرانمیالسمرکزيلردگان841

210846تل مارانمیالسمرکزيلردگان842

64241چالبتانمیالسمرکزيلردگان843

168637چاهگاه میالسمیالسمرکزيلردگان844

1958چرکنمیالسمرکزيلردگان845

**حاجی آبادمیالسمرکزيلردگان846

144628حسین آبادمیالسمرکزيلردگان847

**خاردانمیالسمرکزيلردگان848

90334خلیل آبادمیالسمرکزيلردگان849

264976دارجونهمیالسمرکزيلردگان850

56284دره چنارمیالسمرکزيلردگان851

**دره روآبمیالسمرکزيلردگان852

190736دره شورمیالسمرکزيلردگان853

84348دره شورخنگمیالسمرکزيلردگان854

65245دره شورمهديمیالسمرکزيلردگان855

**دره مرغیمیالسمرکزيلردگان856

1,0084,131دهنو میالس سفلیمیالسمرکزيلردگان857

89359دهنو میالس علیامیالسمرکزيلردگان858

30118سرپوتمیالسمرکزيلردگان859

114452سرقلعهمیالسمرکزيلردگان860

43218سلطانیمیالسمرکزيلردگان861

930شاه حسینیمیالسمرکزيلردگان862

88316شش بهره سفلیمیالسمرکزيلردگان863

3461,435شش بهره علیامیالسمرکزيلردگان864

3461,302شش بهره میانهمیالسمرکزيلردگان865

**شملکمیالسمرکزيلردگان866

35107شیدانمیالسمرکزيلردگان867

**شیرانیمیالسمرکزيلردگان868
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128542علی آبادمیالسمرکزيلردگان869

1,6776,895فجر بر آفتابمیالسمرکزيلردگان870

**قطب صنعتیمیالسمرکزيلردگان871

39184قلعه چهمیالسمرکزيلردگان872

59200کرف سفلیمیالسمرکزيلردگان873

3501,198کرف علیامیالسمرکزيلردگان874

415کل ابچنارمیالسمرکزيلردگان875

86339کل گچیمیالسمرکزيلردگان876

29105گرگرمیالسمرکزيلردگان877

2981,211گوشهمیالسمرکزيلردگان878

115455له درازمیالسمرکزيلردگان879

67226لیرابیمیالسمرکزيلردگان880

**لیرشملکمیالسمرکزيلردگان881

521مجتمع کارگاههاي تولیديمیالسمرکزيلردگان882

221824میالسمیالسمرکزيلردگان883

4781,792ناغان سفلیمیالسمرکزيلردگان884

160612ناغان علیامیالسمرکزيلردگان885

931نساکوهمیالسمرکزيلردگان886

164647اب چنارسفلیبارزمنجلردگان887

57226اب چنارعلیابارزمنجلردگان888

**امیريبارزمنجلردگان889

1993بادامستان اقاجونبارزمنجلردگان890

631بادامستان امیدعلیبارزمنجلردگان891

1033بادامستان مشهدي امیربارزمنجلردگان892

**باغ اناربارزمنجلردگان893

**برافتاب مرده شوربارزمنجلردگان894

723بندون علیابارزمنجلردگان895

**بنگردبارزمنجلردگان896

42161پل بارزبارزمنجلردگان897

صفحه 31
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**پل مالعباسبارزمنجلردگان898

**پل میربارزمنجلردگان899

**تیرزمینبارزمنجلردگان900

40156جرجیسبارزمنجلردگان901

55198چال چنداربارزمنجلردگان902

2061چال درازاسفندیاربارزمنجلردگان903

32122چال درازغالمعلیبارزمنجلردگان904

**چال درازنعمت الهبارزمنجلردگان905

2287چال درازهاديبارزمنجلردگان906

33120چال درازیدالهبارزمنجلردگان907

70279چالدرازبیت الهبارزمنجلردگان908

107411چشمه خانیبارزمنجلردگان909

**چلنبارزمنجلردگان910

70281حاتم آبادبارزمنجلردگان911

45خانه علی بخشبارزمنجلردگان912

**دره اب ساحلبارزمنجلردگان913

44176دره اشگفتبارزمنجلردگان914

**دره تنگی سفلیبارزمنجلردگان915

**دره تنگی علیابارزمنجلردگان916

1437دره سوربارزمنجلردگان917

1358دره قواطیبارزمنجلردگان918

**دم درهبارزمنجلردگان919

61247ده بارزبارزمنجلردگان920

64231ده تلبارزمنجلردگان921

**ده چال بیدبارزمنجلردگان922

**ده چلبارزمنجلردگان923

2711,171ده نوبارزبارزمنجلردگان924

1860دهنوگودسربارزمنجلردگان925

41182رمرونبارزمنجلردگان926
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**زیتونبارزمنجلردگان927

**زیتی1بارزمنجلردگان928

1241زیتی2بارزمنجلردگان929

921زیتی3بارزمنجلردگان930

**سربیشهبارزمنجلردگان931

**سرچولبارزمنجلردگان932

**سرخاببارزمنجلردگان933

**سردرهبارزمنجلردگان934

32106سرکمربارزمنجلردگان935

2172شکرتهبارزمنجلردگان936

80357شواربارزمنجلردگان937

**عاقلبارزمنجلردگان938

**قلعه بارزبارزمنجلردگان939

186729قلعه مدرسهبارزمنجلردگان940

**کتهبارزمنجلردگان941

412گاوراهبارزمنجلردگان942

**گچ اهنبارزمنجلردگان943

**گلستانبارزمنجلردگان944

722گودبنوشیربارزمنجلردگان945

120463گودسربارزمنجلردگان946

516گورزردعلیابارزمنجلردگان947

**لیرانبارزمنجلردگان948

**لیرودبارزمنجلردگان949

**لیروكبارزمنجلردگان950

**میان ماالنبارزمنجلردگان951

134527میانجوبارزمنجلردگان952

**میش خوسبارزمنجلردگان953

**میلشابارزمنجلردگان954

100413نصیرآبادبارزمنجلردگان955
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149550اب بیدكمنجمنجلردگان956

48اسمان نیرمنجمنجلردگان957

45169البرزآبادمنجمنجلردگان958

96355برافتاب چیگومنجمنجلردگان959

4801,807بیدلهمنجمنجلردگان960

93364پاگچمنجمنجلردگان961

3041,112پل بریدهمنجمنجلردگان962

56232تیرسامانمنجمنجلردگان963

105436چیگومنجمنجلردگان964

927خارستونمنجمنجلردگان965

1972دره گرممنجمنجلردگان966

117454دوله خرگوشمنجمنجلردگان967

61212ده سوختهمنجمنجلردگان968

71289سردارمنجمنجلردگان969

618سرقلعهمنجمنجلردگان970

1045سورمندهمنجمنجلردگان971

105410سیدمحمدمنجمنجلردگان972

185753شهرك مشک دوزانمنجمنجلردگان973

1148شهسوارمنجمنجلردگان974

38199قلعه سمهمنجمنجلردگان975

1353کلگهمنجمنجلردگان976

2183کلواريمنجمنجلردگان977

83306گاودانهمنجمنجلردگان978

721الچنارمنجمنجلردگان979

827مشگدوزانمنجمنجلردگان980

135523ورکهلهمنجمنجلردگان981

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