
نوك آباد

نازیل

کاواري

زورآباد

سیداباد

شیراباد

ده پاپید

ک اباد مل

کله شهتوت

ت اباد نعم

اسکل اباد

چاه حاجی احمد

ت(چاه میرین( شهیدآی

اسالم آبادکله اسپید
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ت تخ

تنگل

سنیب

ک گون

ک کهن

ک گون

نارون

سرکنگ

اناري

خازپري
چانعلی

تالرك1

تودلنگ

ماریشان

ده ندام

بهراباد

میراباد

قلعه بیدده تجگی
محمداباد

موتورعمر

الل اباد

ک سیاه کل

محمداباد

ت آباد دول

روشن آباد

ت اباد رحم

ت باران دش

دجنگ باال

کوته باال

حاجی اباد

حاجی آباد

بهادراباد

شهیدرسولی

حسین آباد

یوسف اباد

حسین اباد

کوته پایین

بوالن آباد

محمود اباد

سهراب اباد

بیدك پایین

گروك پایین

ت آبادکچ نعم

خارستان باال

اسماعیل اباد

جدیدابادشندك

موتورامیراباد
گلنگور(کلنگور(

آلی سلطان(شندي(

حاجی اباد مینویی

عیدآباد(علی آباد(

امیدآباد(موتورامید(

خالصولی (قلعه صولی (

غریب اباد(طویل آباد(

ولی محمدآباد(ولی آباد(

گود

ک کم

شند

تودك

شهرك

ک چاه

کلیکه

توزکی

پتمتی

گرجرك

بیدلنگ

ت تل پش

ده رضا

ک سازین

کم زرد

انجیرك
مهرآباد

چاه شور

کم سگري

نظراباد

گل اباد

خیراباد

پورجنکی

سیاه دره

خیر اباد

چاه مجید

ک آباد مل

علی اباد
ناصراباداکبراباد

خازبهاري

وحیداباد

میدان سرخ

دره پلفته

توکل اباد

ت آباد رحم

چاه زیالن

موتورگالب

رحیم آباد

ت اباد دول

محموداباد

یوسف اباد
کریم اباد

دره طالیی

حافظ اباد

فیصل اباد

ت اباد رحم

حاجی اباد

رستم اباد

رحیم آباد

حبیب آباد

حبیب آباد

سرگدارچشمه

تختون باال

سیهکی کوته

بیدان سرزه

شهیدشاه نظر

ک پایین مورت

شهیدمحمداباد

ک ابادشندك مل

موتور پیرمحمد

خیرآبادکالیکه
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گوهرکوه  شهرك

سیاه تیرپایین

الل اباد هوتی

قادرآبادمینویی

ت کریم آبادسردش

موتورحاجی چراغ

گل آبادچاه شور

محمدابادشه نور

اله آباداستخرو

اهللا ابادمینویی
کریم ابادمینویی

ک اباد مینویی مل

موتورسلطان محمد

هول مادیان باال

موتوربوالنزهی کچ

محمدآبادعبدالنبی

چاه حاجی سیاه خان

توکل آباد گل زمان

محراب آباد(کفتاري(

کله شوره اي جعفراباد

محمد آباد پایین تالرك

ت( ت تخ چوکالکی باال (پش

کنده میرشیخی (احمدآباد(

اسالم آباد(خلیفه جان محمدقنبرزهی(

گتی

کلی

کسور

سیري

ک خان

دودر

دهنو

بیدك

شنزي

نراپ

نلکی

ک زارچ

گزیکه

کوتون

ماشین

سنجدك

سر تل

امرودك

ک بند ش

گرگوکش

ارزونی

ریحانی

زردوکی

شکرآباد

مهرآباد

شیراباد

بدراباد

نوراباد

رضاآباد

نظرآباد

نظراباد

نوراباد

اب نمرد

روباهوك

کهن نوك

شیرآباد

شورآباد

زردریشان
کم زارچو

حمیداباد

چشمه سرخ

ک باال نی

موتورنظر

ک نوك کان

ارزانتاك

انورآباد ک چاه ریگ

مرادآباد

عزیزآباد

ناصرآباد

اله آباد

قادرآباد

دره ملخی

ولی اباد

علی اباد

ریگ اباد

عزیزاباد

غالم نبی

مراداباد

ک اباد مل

محمداباد

ک اباد ری

ولی اباد

حسن آباد

مرادآباد

علی اباد

ت آباد رحم

ت خارکی پش

موتور عمر

موتورکریم

امام قادر

مومن آباد

کریم اباد

حاجی اباد

شریف اباد

موتورزمان

موتورنواب

پودینه اي

اهللا آباد

روشن آباد

محسن آباد

محله چراغگروك باال

موسی اباد

ت میران دش

طویل آبادخلیل آباد

کله اسپید

عیسی اباد
پردل اباد

یوسف آباد

گل گزاباد

مراد اباد

حسین اباد

ت اباد رحم

بیدك باال

ک شیمان کل

گردنه زرد

جیهل اباد

احمد آبادسعید آباد

نعیم آباد
عزیز آباد

حاجی اباد

موتور خلیل

موتور بلوچ

موتور رشید

موتور حیات

موتور توکل

دجنگ پایین

اسالم اباد

دهکده کوثر

موتور محمود

موتور بیجار

موتور جمشید

درخشان آباد

کرچرك پایین

عیدوقنبرزهی

دهکده رحمان

بیدوك پایین

ک بیدوك مورت

ک گلستان زارچ

موتور بی برگ

موتورمحمدعمر

ک عمل موتورنی

اسماعیل اباد
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چاه امان اله

موتورعلم خان

محمدآبادسنیب

ت محمد ده دوس

شورچه پورگزي

شهیدابادسروك

اسماعیل آباد

چاه موتورشهید

موتورحلیم خان

موتورحاجی نظر

موتورکمال خان

موتورپتی محمد

موتورپتی محمد

ت سعید آبادرحم

موتورتاج محمد

موتوراحمدریگی

حاجی ابادکلکی

محمودآبادشندك

موتورانورریگی

ک( کسورباال(دیم

موتور حاج محمد

موتور الل محمد

موتور حاجی پتی

موتورعبدالکریم

کافه حاجی اباد

موتورشهیدمطهري

ک آباد(نادر( مل

ک میان بازارکهن

زیندوینی انجرك

موتور حاجی نصیر

موتوراحمد  نایب

موتور نیاز محمد

غریب ابادمینویی

موتور مال سلیمان

موتور مولوي علیم موتور نظر شه بخش

خانه هاي داد خدا

فضل آباد(شورچاه(

توکل اباد مینویی

ت آبادگردتاگز دوس

سیاه کوت  انجیره

قنات حاجی ابراهیم

موتور حافظ عطااله

گوهرشهر چاه درختی

حمل آباد(سه راهی(

غریب آباداهللا داد

موتور عمر(محمدعمر(

موتور رحمان شه بخش

امیرآباد(احمدآباد(

موتور حاجی قادربخش

اله آبادکوته پایین
سرگز(گزمه ماریشان(

نبی آباد(یوسف آباد(

موتور مهراب  مهراباد

چاه منصور(امان آباد(

نظرآباد(موتورخدانظر(

موتورحاجی موسی شه بخش

موتور سلطان محمد(عزیز(

موتوربلوچ خان(نورآباد(

موتور حاجی حسین(اوکابی(

چاه حاجی آباد(حاجی علی(

موتورکمال الدین محمدانی

موتور غالمرضا(حاجی عبدل(

موتور عبدالرحمن نوك بندك

ک( خانه هاي خداداد(درودي کم

موتور حاجی خواستی قنبر زهی

موتورمحمداندرواژ(موتورجعفرمهراب(

ک بگ

جهله

هلور

چوري

کاشی

بیدي

ک باغ

ک پشت

پوسه

سرکم

پدگی

ک برج

ک برج

ک ریگ

نوکجو

گل گز

نراب2

تنکوك

گل گز
تختون

سنگري

میرهین

پتکوکی

تالرك2

گاودان

مالقوس

سر بند

ک گرگون

چوکالکی

چوکالکی

کهن شور

گل آباد

چهارداب

میل مان

خیراباد

نظراباد

خیراباد

حشراباد

گل اباد

حق اباد

سیداباد

تیراباد

کهن عزت

گزرماهی

حبش آباد

ت قنات حج
قنات جما

عزیزآباد

ت تمپ شرک

موتورغنی

چاه محمد

موتوراسا

احمداباد

علی آباد

عزیزآباد قادرآباد

اله آباد

تل خنجکی

احمدآباد

علی آباد

محمدآبادحیدرعالی

حمیداباد

عزیزاباد

محمداباد

ک چشمه اب

دره پیشی

تاج اباد

کله شاهو

علی آباد
قادراباد

اکبراباد
محمداباد

محمدشیرو

حسن اباد

حسن اباد

محمداباد

خون کاکا

انجیرمهی

کرغانشور

دره مزار

کرم اباد

ولی اباد

ک پایین نی

موتور نظر

موتورکیچی

موتورشریف

موتور نظر

موتورستار
موتوریوسف

موتوراحمد

جمال اباد

حمید آباد

حافظ آباد

رحیم اباد

موتورنادر

موتورزمان

موتورخلیل

موتورغالم

چاه میرزا

موتورعبدل

ک پایین کل

محمودآباد

بهمن آباد

مهدي آباد

ت آباد نعم

حاجی غالم

کریم اباد

ک دره ابری

زمان آباد

یوسف آباد

بیدي باال

ت آباد رحم

شهدادشیرو

ک زنگري کل

چلچل اباد

خلیل اباد

یوسف اباد

یونس آباد

یوسف اباد

مهیم آباد

منصوراباد
محسن آباد

عظیم اباد

غریب اباد

رحیم اباد

ت اباد رحم

ت ده شهدوس

سنگ پلنگی

اسدابادکچ

ت اباد رحم

کریم اباد

صاحب اباد

محمود اباد

موتور مجید

موتور رحیم

موتور شریف

موتوربهادر

چاه دادخدا

موتورچنگیز

موتور یوسف موتور پریا

پدگی پایین

ک کافه مورت

موتورجمشید

چاه گواتام

موتورگرگیج

موتور سراج

موتور بجار

یعقوب آباد

ک باال مورت

بیدي پایین

خرابه دکال

یعقوب اباد

مشاع رضوان

(2(نظرآباد

بیدي بیدلنگ

امرودك باال

موتور چنگیز

قنات دادخدا

گزك (موته (

شورابادفندق

عیدمحمداباد

گوشان پایین
کالته گوشان

موتور درمحمد

موتور بی برگ

موتور خدابخش

موتورقادربخش

موتور سلیمان

ت اله چاه رحم

موتوراله داد

موتور عمرشاه
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موتورابراهیم

موتورحاج آساموتورقنبرزهی
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چاه بهارستان

موتورگل محمد

موتور خداداد

موتورابراهیم

چاه نبی اباد

قدرت آبادکلی

علی آبادسنیب

اسماعیل اباد

حسن ابادشندك

ابراهیم اباد

سیاه گورحاجی

سیاه تیرباال

انجیرك اناري
موتور عیدمحمد

موتور عبداهللا

موتور ابراهیم

موتورامام بخش

موتورالل محمد
قنات تاج محمد

موتورحاجی کرم

موتورحاج غفور

موتورغفورآباد

موتورفیض محمد

ت اباد چاه رحم

ک سیاپرك سازین

یوسف ابادتودك

غریب اباد نرك

موتور حاج امید

موتور زمان خان

موتور امام بخش

موتور تاج محمد

موتورعبدالواحد

موتورحاجی رستم

موتورحاجی احمد

موتورعبدالسالم

قنات امام قادر

موتورحاجی امید

موتورحاج گدایی

موتورعبدالستارموتورعبدالحکیم
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موتورمختارریگی

موتورعبدالکریم

موتورحاجی انور

ک پایین چشمه آب

ت آباد مشاع رحم

اسالم آبادلندي

ت ابادجمشید دول

چاچراغ حق اباد

بلوچ ابادکهنکی

موتور حاجی سعید

موتور ماه خاتون

موتور حاجی حمید

موتور استوارنظر

موتور حاجی پکیر

موتور محمد زمان

موتور عبدالعزیز

موتور عبدالخلیل

موتور حاجی کمال

حسن اباد مینویی

کوره بی برگ خان

چاه حاجی رودینی

کالیکه نادراباد

احمدآبادشورآباد

زیروکی حاج محمد

یعقوب ابادمینویی

ت تل سیاه کسور پش

هول مادیان پایین

موتور حاجی بیداله

موتورحاجی ابراهیم

موتور نظر قنبرزهی

موتورموسی(ارتزین(

موتورحاج اهللا داد

حاجی رحیم براهویی

ک شه بخش موتور درمل

موتورغالم عیسی زهی

موتورعبداله(کدخدا(

موتورحاجی امان اله

موتور یوسف حسن زهی

گل آباد(حاج محمود(

احمدآباد(کهن فقیر(

ت آبادچاه زیالن نعم

ده سنکر(حسین آباد(

خرابه کوه شهسواران

محله نورمحمدچوکالکی

موتور حاجی عید محمد

موتورمهربان براهویی

ک محمد( موتور نمرد(مل

موتور حاجی عبدالحمید

موتور حاجی عبدالرحمان

موتورمحمدحیات شاهوزهی

موتورخدارحم رحیم اباد

موتور یوسف (حاجی درخان(

ایستگاه مخابراتی دوجینگ

چاه حاجی غالم(چاه مجید(

موتورحاجی یارمحمدشه بخش

جون آباد(موتورحاج لطیف(

موتور صوفی جما(غالم نبی(

ایستگاه مخابراتی میراباد

موتوربی برگ ریگی(حامدیه(

مرغداري حاج یونس ساالرزهی

کریم آباد (کریم ابراهیمی(

موتورحاج مرادریگی(دادمحمد(

ت اباد ک دادرحم موتورحاجی مل

ک بهادراباد( بهادراباد (کهن

مشاع گلستان (محمدحسین کربالیی(

نبی اباد

موتور اسا

موتور خیر محمد

موتورحاجی پیرمحمد

موتور نورمحمد لهداد
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