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ی ده قاض

سیدآبادو

ذیل اباد

سوسن وار

اله آباد

چشمه سفید

ی آبادو عل

قاسم آباد

رسم رودبار

کالته میرزا

ی انگ سینگ/س

مزرعه جماران
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توتو
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ده نو
حصارو
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ددحسن

شوراب
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شش وسط
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شش باال
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زرشک آب
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میان آب شیخ گله

اقبالیه

بحرآباد

کیوتنگه

سکریکال

تولم نوچمبل آب

خیرآباد

ی آباد عل

ت باغ دوس

ی چاه موس
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انجیلبان

حسن آباد
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ضامن آهوسید آباد
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حیدرآباد

ت آباد جن

مجیداباد
کبوترخان

فخر آباد

معدن آهک

محمدآباد
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کالته داود

معصوم آباد
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معدن پوسیده

مزرعه سندار

مزرعه عطاري

پرپاي پائین

مزرعه سوکان ی مزرعه گلوک
مزرعه ونکان نائینک باال

مزرعه آبشرف

مزرعه مهران

چاه موسویان

کامران آباد
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ایستگاه گرداب

مزرعه ترخستان
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معدن مس مهران

کالته سید آقا
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معدن خانه جار
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ی ی آباد خرگوش عل

کالته تنگه/تنگه

مزرع مبارك آباد

ی آباد مزرعه حاج

کالته حسین آباد

ایستگاه الرستان

چاه فراق/چاه فرا

مزرعه با با حافظ
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ی گروه حسین سبحان
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قاسم آباد موقوفه
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امامزاده پیرمردان

نیم ایستگاه گرداب

ی فلسطین گروه مشاع

ی مزرعه حاج غالمعل

کارخانه آهک آهوان

معدن نمک سیف نهاجا

سالن غذاخوري آهوان

ی 13 آبان نیم ایستگاه شریفیهگروه مشاع

نیم ایستگاه عمروان

گروه شهیدامیراحمدي

ت شیالت مروارید شرک

ی کالته حاج اسحق عل
اسالم آباد/زرشک آب

سلطان آباد رئیسیان

ی قوشه معدن خاك چین

گروه امام جعفرصادق

ی آباد عطار مزرعه عل

ی ی طباطبائ گروه مشاع

ی ابراهیم آباد یزدان

چاه کشاورزي هنرستان

ی امام رضا گروه مشاع

کالته حسین مظلومیان

نیم ایستگاه الرستان

ی کاظم گروه امام موس

ی مزرعه خیر آباد فروغ

ی منبع اب پایگاه هوائ

راهدارخانه اداره راه

ی ن تیرصنایع نظام میدا

ت آباد چاه کشاورزي هم

ی ی حسین کوره اجرسیدعل

چاه کشاورزي عیش آباد

ی ماه اندام ت تعاون شرک

چاه عال/چاه عال پایین

ی انباروچاه منابع طبیع

ی جهاد ایستگاه تحقیقات

ت تولیدي ابزارمهدي شرک

معدن خاك نسوز چمبل آب

نیم ایستگاه چاه شیرین

ی اسالم آباد گروه مشاع

ت آبشرف ت و صنع ت کش شرک
ت جماران ت و صنع ت کش شرک

ی آباد میاندره مزرعه حاج

نیم ایستگاه گرداب آبگرم

ی ریونکوه ایستگاه مخابرات

ی ی دامغان پادگان شهید هاشم

/مزرعه احمداباد/کالته امیر

/ گرماب /نیم ایستگاه گرماب

ی اهوان پارس ایستگاه مخابرات

ی کشاورزي شماره 8 ت تعاون شرک

ایستگاه بنوار/ایستگاه بناور

ی شماره 1 ت حجاج ت و صنع ت کش شرک
ی ی شهیدسیدحسن شاهچراغ گروه مشاع

ی دارابیان ی عل پرواربندئ  50راس

/مزرعه عبداهللا اباد/مزرعه عبدل اباد
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خط ساحلی ـ رودخانه
خط ساحلی ـ مسیل
خط ساحلی ـ دریا
خط ساحلی ـ دریاچه
خط ساحلی ـ تاالب

آبادي ـ از 0 تا 3 خانوار
آبادي ـ از 4 تا 20 خانوار
آبادي ـ از 21 تا 50 خانوار
آبادي ـ از 51 تا 100 خانوار
آبادي ـ بیش از 100 خانوار
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