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 فصل اول

 

 ی ایرانها کوه نگرش اصولی اجرای سیمرغ

گزا در غٌقت  هلی ٍ یک اقذام تَسقِ عزحثِ فٌَاى کبر  15/09/95تبریخ  4294/263ایي عزح ثزاسبس ثخطٌبهِ ضوبرُ 

هَرد تػَیت فذراسیَى قزارگزفت کِ ارائِ ٍ جبیگبُ ایي عزح فبهلی  "ی ایزاىّب کَُسیوزك "گزدضگزی کَّستبى ثب ًبم 

راّی ضْزّب ثطًَذ ٍ ثتَاًٌذ ثِ ثلٌذای ّز استبى غقَد کٌٌذ ٍ اس  ضذ کِ خیل هطتبقبى ثِ قلل ایزاى ٍ عجیقت ٍ تبریخص

ّب ٍ آثبر دیذًی ضْزّب آضٌب ضًَذ ٍ ّذفی ثشرگ را ثزای هقیطت رٍستبئیبى ٍ فقبل ضذى چزخِ  ًشدیک ثب هزدهبى ٍ فزٌّگ

 اقتػبدی آى هٌغقِ ثِ ارهغبى ثیبٍرًذ.

 انضباطی ،حقوقی ،اخالقی ،اصول و مبانی فرهنگی

 ی ایرانها کوه سیمرغ نامه شیوه

افتقبد ٍ التشام ثِ قَاًیي جبری کطَر ثِ ٍیژُ قَاًیي ٍ هقزرات ٍ آییي ًبهِ ّب ٍ ضیَُ ًبهِ ّب هػَة ضذُ ٍ هزتجظ ثب  .1

 ًبهِ ضیَُایي 

  سیوزكًبهِ  ضیَُدارا ثَدى حسي خلق ٍ ضْزت تَام ثب تَاضـ ٍ هتبًت ٍ ثزدثبری در اجزا ٍ اداهِ  .2

رفبیت فذالت ٍ غذاقت در توبهی اثقبد ٍ اجزای غقَدّبی اجزایی ّوزاُ ثب هستٌذات رٍی قلِ ٍ پزّیش اس جقل  .3

 فکس ٍ فتَضبح ٍ پزّیش اس استفبدُ خَدرٍ در جبدُ ّبی فطبیزی هبضیي رٍ 

یوٌی ٍ دٍری پذیزی ٍ تَجِ در ا رفبیت ًؾن ٍ احتزام فی هب ثیي در ثیي افضبی تین ٍ افتقبد ثِ اغل هْن هسئَلیت .4

 کزدى اس حزکبت هخبعزُ آهیش در ارتفبفبت تَسظ سزپزست ثزًبهِ 

هٌذی اس پَضص هٌبست اسالهی ثبًَاى ٍ حفؼ ثْذاضت فزدی ٍ جسوی ٍ هحیغی در هٌبعق  آراستگی ؽبّزی ٍ ثْزُ .5

 ضْزی ٍ رٍستبیی 

ثب هزدهبى رٍستب ٍ ضْز در غَرت ثزٍس هطکالت اهذادی پشضکی حول ٍ ًقل  عزح سیوزكّویبری غقَدکٌٌذگبى  .6

 فزٌّگی ٍ آهَسضی–

استبى جْت ایوٌی غقَد ٍ ّوبٌّگی  ّیأتاًذیطی سزپزست قجل اس غقَد ثب افضبی تین ٍ  ثزگشاری جلسِ ّن .7

 حول ٍ ًقل،رکبتتذا،آهبدُ سبسی ٍ آهَسش تین ،َّاضٌبسی ،تغذیِ ،پشضکی ،اداری هتقبثل در خػَظ تجْیشات
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حول ٍ ًقل رٍستبییبى ٍ ضْز در فقبل ضذى چزخِ اقتػبدی –حوبیت ٍ خزیذ اس هحػَالت ٍ تَلیذات ٍ اسکبى  .8

 هٌغقِ هَرد ًؾز

ی استبى ثِ هٌؾَر حفؼ هحیظ کَّستبًی اس اجزای غقَدّبی گزٍّی ٍ ثب تقذاد ًَرد کَُ ّیأتًؾبرت ثبضگبُ ٍ  .9

 ی ًَرد کَُي ضذُ رسوی تَسظ فذراسیَى ثبال خَدداری ضَد هگز در رٍسّبی تقیی

هٌدذاى   ی در ثیي فالقًَِرد کَُبفِ رسبلت ی ٍ غقَدّبی ٍرسضی جْت پیطجزد ٍ اضًَرد کَُسخي آخز فذراسیَى  .10

تٌْب خَاّدبى ًگزضدی فویدق اس سدَی ّودزاُ ثدب در ًؾدز گدزفتي ایوٌدی در غدقَد ٍ کودک ثدِ تَسدقِ               عزحثِ ایي 

 پذیز خَاّذ ثَد.   د جَاهـ هحلی ٍ ضْزی اس سَی ضوب اهکبىگزدضگزی کَّستبى ٍ ضکَفبیی اقتػب
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 "ی ایرانها کوه سیمرغ" توضیحات تکمیلی

 

 تعریف: -1ماده 

ثز استبى ایزاى ٍ  31قلِ ثلٌذ  31ضَد کِ ثِ هٌؾَر غقَد ثِ  گفتِ هی یّبی ثِ هجوَفِ کَّپیوبیی "ی ایزاىّب کَُ سیوزك"

 سبسد. ی ایزاى هیّب کَُآیذ ٍ هجزی آى را هستحق دریبفت ًطبى سیوزك  هیجزا در اضیَُ ًبهِ ثِ  اسبس هفبد ایي

 :طرحاهداف  -2ماده 

 ّبی کَّپیوبیی ٍ غقَد قلل در سغح کطَر ٍ ثب اّذاف سیز هذل ٍ الگَی هطخع ثزای فقبلیت " ی ایزاىّب کَُ سیوزك "

 ثبضذ: هی

 کَّپیوبییّبی  ثِ فقبلیت هٌذاى فالقِآگبّی  سغح داًص، تجزثِ کوک ثِ ارتقبی -1

 آضٌبیی ثب ثخطی اس جغزافیبی کَّستبًی ایزاى -2

 کَّستبًی ایزاىّبی  آضٌبیی اجوبلی ثب اکَسیستن -3

 آضٌبیی ثب اقَام، فطبیز ٍ جَاهـ هحلی هٌبعق کَّستبًی -4

 ی در سبیز ًقبط ایزاىًَرد کَُاى ٍ فقبلیي ًَرد کَُکوک ثِ آضٌبیی ٍ ارتجبط گستزدُ ثب  -5

 ٍ فکبسی عجیقت گشارش ًَیسی، ًَیسی هٌبست ثِ هٌؾَر کوک ثِ گستزش فزٌّگ کَُ ایجبد سهیٌِ -6

 :های ایران کوه شرایط الزم برای شرکت در سیمرغ -3ماده 

 ی استبى ًَرد کَُّبی  داضتي سالهت کبهل جسوی ٍ رٍحی ثب تأییذ پشضک هقتوذ فذراسیَى ٍ ّیأت -1

 داضتي آهبدگی جسوبًی ٍ تَاى کَّپیوبیی هٌبست -2

 کَّپیوبیی ٍ غقَد قللّبی  داضتي تجزثیبت ضخػی هٌبست در فقبلیت -3

 ارسبل ٍ تحَیل هذارک ثِ دثیزخبًِ فذراسیَى  آهَسضی سیزّبی  دارا ثَدى هذارک دٍرُ

 دٍرُ کبرآهَسی کَّپیوبیی 

 دٍرُ کبرآهَسی هقذهبتی سٌگ 

 دٍرُ کبرآهَسی هقذهبتی ثزف 

 کبرگبُ ًقطِ خَاًی ٍ کبرثب قغت ًوب  ٍGPS 

 رگبُ هقذهبتی پشضکی کَّستبى کب 

  دٍرُ حفؼ هحیظ کَّستبى 
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  دٍرُ هقذهبتی ٍ َّاضٌبسی 

 اًجبم هزاحل ثجت ًبم ثزاسبس هفبد ایي ضیَُ ًبهِ  -4

 فزآیٌذ اجزایی سیوزك  -4هبدُ 

 :های ایران کوه سیمرغورود و ثبت نام در  -1

  فضَیت در پزتبل فذراسیَى 

  تکویل فزم ثجت ًبم 

 ُآهَسضی ّبی  اسکي هذارک دٍر 

 یًَرد کَُّبی  تأییذیِ پشضک هقتوذ فذراسیَى ٍ یب ّیأت 

  ّبی سیوزك سبل جْت اجزای ثزًبهِ 18رضبیت ًبهِ کتجی ٍ رسوی یکی اس ٍالذیي یب قین هجٌی ثز اجبسُ افزاد سیز 

 داضتي ثیوِ ٍرسضی 

 اسکي فکس پزسٌلی 

  اسکي اس کبرت هلی 

  (سیوزكکٌٌذُ )کذ  ضوبرُ ضٌبسبیی ضزکتتطکیل پزًٍذُ ثزای فزد ثجت ًبم ضذُ ّوزاُ ثب 

 

 ثِ فٌَاىثبیست هَارد سیز در ًؾز گزفتِ ٍ  هی )در حیي اجزای ثزًبهِ اجرای برنامه کوهپیمایی و صعود -2

 عجق:  هستٌذات غقَد ارائِ ضَد(

  ِتکویل فزم گشارش ثزًبه 

 شرایط و مستندات مدارک صعود :

 ى اقبهت دارد تب سهبى ثزگطتاجزای ثزًبهِ اس ضْزی کِ در آّبی  سهبى ثٌذی 

 کِ هسیزی  اجزای ثزًبهِ اس ضْزی کِ در آى اقبهت دارد تب غقَد قلِ ٍ ثزگطت ) در غَرتیّبی  هسبفت سٌجی

 دیگز ثزای ثبسگطت در ًؾز گزفتِ ضذُ ثبضذ(

 در غَرت ًجَد  سٌجی کَّپیوبیی اس هجذا غقَد تب قلِ ارتفبؿGPS  هَققیت هسیز ٍ ججِْ غقَد هطخع ضَد 

  اجزای غقَدّبی سیوزك ثِ لحبػ ایوٌی ٍ داضتي اعالفبت هٌغقِ ضٌبسی حتوب ثب راٌّوبی هٌغقِ اًجبم ضَد 

 ِ(اهذادگز ٍ -راٌّوبی هحلی -راٌّوبی ثزًبهِ -اسبهی ّوزاّبى ٍ فَاهل اجزایی ثزًبهِ )سزپزست ثزًبه 

  ِدیذى ضذُ ثبضذ(ارائِ گشارضی اس ٍضقیت پَضص گیبّی، تٌَؿ جبًَری )در غَرتیکِ هَفق ث 

 ٍِضقیت هٌبثـ آة در هسیز غقَد ٍ در سهبى اجزا ثزًبه 
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 ُهسیز ٍ هٌبعق هٌبست ثزای ثزقزاری چبدرگبُّبی  ٍضقیت جبًپٌب 

  (یبهسیز کَّپیوبیی ٍ یب هسیز سفز بیطبى)هجذا غقَد ٍّگشارضی اس ارتجبط ثب جبهقِ هحلی ٍ رٍستبیی ٍ اعالفبت 

 در ّوبٌّگی  ضخع هزثَعِاى ضْزستبى)در غَرتیکِ ثب ًَرد کَُحلی ٍ گشارضی اس ارتجبط ثب راٌّوبیبى ه

 ایذ( ثَدُ

  ًِاهکبى تْیِ خَراک هحلی  – ًَرد کَُاهکبًبت هحلی هَجَد در هٌغقِ )هبًٌذ: خبًِ رٍستبیی ثزای اقبهت یب خب

 استفبدُ اس چبرپب(اهکبى  –اهکبى استفبدُ اس راٌّوبی هحلی، اهکبى استفبدُ اس ٍسیلِ ًقلیِ هحلی  –در هٌغقِ 

  دریبفت اعالفبت َّاضٌبسی قجل اس غقَد 

 ٍُضقیت آًتي دّی تلفي ّوزا 

 ّبی  راُ 141ٍ ّالل احوز  112ّبی  ثب ضوبرُ توبساهذادی ٍ پشضکی  تزیي پبسگبُ اًتؾبهی ٍ یب اهکبًبت ًشدیک

 در ارتجبط ثبضیذ.کطَر 

  ثبضذ هی پذیز )پزتبل( فذراسیَى اهکبىالکتزًٍیک دریبفتی اس سبیت ارسبل اسکي گَاّی غقَد. 

 ِیک فکس رٍستب ٍ یک فکس  ،یک فکس پٌبّگبُ یب ٍسظ هسیز ،) دٍ فکس قلِ ارسبل تػَیز فکس قل

 دیذًی(د  تبریخی

 هسیز غقَد ٍ ّبی  کٌٌذُ ٍیژگی ثبیست ثیبى هی ارسبل تػبٍیز هزثَط ثِ کَّپیوبیی ٍ هسیز غقَد )تػبٍیز

 ّب ارائِ ضَد.( ٍ تَضیحبت السم ّوزاُ ثب فکس َد در هسیز ثبضٌذفَارؼ هَج

 )ٍضقیت پبکَة هسیز کَّپیوبیی )در غَرت هَجَد ثَدى 

 ِهَجَد در عَل هسیزّبی  چطو 

 جبًپٌبُ هَجَد در عَل هسیز 

 هَجَد در عَل هسیزّبی  سٌگ چیي 

  ثکبرگیزیGPS ِّبی سیوزك  در اجزای ثزًبه 

 ِتزک ّب( ارسبل  ثزف سفت، یخچبلّبی  ّب ٍ گذرگبُ سٌگی، ثزفچبلسخت گذر هسیز )هبًٌذ: هقبثز ّبی  فبرض

GPS  هطخع کزدى هسیز غقَد( ُهسیز غقَد ضذGPS در سی دی ارسبلی ثِ فذراسیَى) 

 ثجت رسوی اجزای ثزًبهِ غقَد: -1

 استبى کطَر هالک 31ثبیذ در ًؾز داضتِ ثبضٌذ دستیبثی ثِ قلل ثلٌذ  ّبی ایزاى کَُ در سیوزكکٌٌذگبى  ضزکت

ثلکِ در ًؾز گزفتي اّذاف تقزیف ضذُ ٍ عزاحی  ًیستی ایزاى ّب کَُهَرد تَجِ ثزای دریبفت ًطبى هلی سیوزك 

لذا  ثبضذ. هی ثزًبهِ سفز ٍ غقَد ثزاسبس آى اّذاف ٍ ارائِ گشارش ثزًبهِ ضزط ضزٍری ثزای ثجت رسوی غقَدّب

 .است رائِ اعالفبت درخَاستی اهکبى پذیزاس ا پسثجت رسوی ّز ثزًبهِ در کبرًبهِ فزد ثجت ًبم ضذُ تٌْب 
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 ی ایران:ها کوهنشان سیمرغ 

ایي ًطبى ثِ کسبًی افغب خَاّذ ضذ کِ توبهی هزاحل فزآیٌذ اجزایی را عی ًوَدُ ثبضٌذ ٍ پزًٍذُ ایطبى تکویل 

ٍ ثب ًؾز ّیأت داٍراى ثذست  سیوزكکٌٌذگبًی کِ در ّز سبل ثْتزیي ارسیبثی را ثب تَجِ ثِ اّذاف  ضزکت ثبضذ.

 ی ایزاى خَاٌّذ ضذ.ّب کَُثیبٍرًذ کبًذیذ دریبفت تٌذیس سیوزك 

 :های ایران سیمرغ کوهمالحظات 

  ٍ ی استبى ّب در غقَد سهستبًی ٍ ارتجبط فی هبثیي ثب ًَرد کَُ ّیأتّوبٌّگی اداری ثبضگبُ ّب ٍ تین ّب ثب فذراسیَى

 هسئَلیي اهذاد ٍ ثَهیبى هٌغقِ قجل اس غقَد 

 ِتَجِ ٍ رفبیت ًکبت ٍ اغَل سیست هحیغی در عزاحی ٍ اجزای ثزًبه 

  ًبهحذٍد است سیوزكسهبى غقَد ثزای ضزٍؿ ٍ پبیبى.  

  ثزداری کل کطَر استخزاج  اثقبد سبسهبى ًقطِهزجـ ثجت دقیق ارتفبفبت قلل سیوزك در لیست فذراسیَى اس کتبة

  .گزدیذُ است

 هٌبعق  جْت ایوٌی ثیطتز غقَد ثِ هٌبعق سزد ٍ پز ثزف در فػل ثْبر ٍ تبثستبى ٍ ّوچٌیي اٍایل پبییش ٍ سهستبى

 .گزم جٌَثی را ثزای غقَد در ًؾز ثگیزًذ

 ُپذیز ًیست ی ٍ هَثبیل اهکبىای ثزای غقَدّبی سهستبًی خبظ کِ اًتي دّ ّوزاُ داضتي تلفي هبَّار.  

  هَجَد ّوچَى اسکبى، حول ٍ ًقل ٍ تَجِ ثِ ٍضقیت هقیطتی جَاهـ هحلی ٍ رٍستبیی)استفبدُ اس خذهبت

 (ضَد در هقبثل پزداخت ّشیٌِ ججزاى خذهت هحػَالت ثَهی ٍ غیزُ

  ضزفی ٍ فزف هٌبعق هغبیزت احتزام ثِ ثبٍرّبی سٌتی ٍ افتقبدی جَاهـ هحلی ٍ پزّیش اس رفتبرّبیی کِ ثب اغَل

 دارد.

 است.فکس ٍ ثبسدیذ اهکبى تبریخی ٍ هذّجی ضْز ٍ رٍستب در اّذاف اغلی سیوزك  ،تْیِ گشارش  

 استفبدُ اس راٌّوبیی  ثزای اجزای ثزًبهِّبی السم ی ضْزستبى ٍ استبى ٍ ّوبٌّگی ًَرد کَُّبی  ارتجبط ثب ّیأت ٍ

 هحلی ثزای کلیِ فػَل 

  گزدی هغبثق  ّبی ثَم ٍ خبًِ ًَرد کَُثِ هطتبقبى در ایجبد خبًِ  ٍ غقَدّبی ٍرسضی یًَرد کَُتطَیق فذراسیَى

 اىًَرد کَُثب فضبّبی سٌتی ٍ هحلی ضْزّب جْت اسکبى 

 است.پذیز  ارتجبط غقَدکٌٌذگبى سیوزك ثب ثبضگبُ ّبی رسوی جْت اًجبم غقَدّبی ایوي اهکبى  

  خَدداری غقَدکٌٌذگبى در سیوزك ثب گزٍُ ّبی غیز رسوی در کلیِ استبًْبی کطَر 
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 ثِ فلت فَارؼ سبل( ثِ قلل سیوزك  18سي خَد )سیز  فزسًذاى کنّبی خبًَادگی اس ثزدى  ضَد تین تَغیِ هی

 ّبی جذی اجتٌبة ًوبیٌذ.  ارتفبؿ ٍ آسیت

 نکات قابل توجه:

 السم دادُ خَاّذ ضذ.ّبی  ًوبیٌذ. هقزفی ًبهِ هی سیوزكکِ اقذام ثِ ثجت ًبم در  ثِ کسبًی 

 ثبیست ثِ تفکیک ثزًبهِ اجزاضذُ غقَد پذیزد. هی ارائِ اعالفبت ٍ گشارش ّز غقَد 

 غقَد قلل سیوزك در سبلْبی گذضتِ ثب ٍجَد فکس ٍ گشارش تبریخ هٌغقِ هَرد ًؾز قبثل تبییذ هی ثبضذ.  

  ثِ تقذاد افزاد در تین ٍ راٌّوبیبى هحلی ّز هٌغقِپزداخت حق الشحوِ قبًًَی رٍساًِ ًسجت 

  ی در اجزای ثزًبهِ ّبی سیوزك الشاهی است ًَرد کَُداضتي تجْیشات استبًذارد 

  آدرس ثبیست ثزای هسئَل هزثَعِ اس عزیق  هی هبُ ثقذ اس اجزای ثزًبهِ یکگشارش ٍ اعالفبت غقَد حذاکثز تب

 ارسبل ضَد.دثیز سیوزك  یثزا پستی فذراسیَى ثِ غَرت سی دی یب فلص

 .فزم گشارش ثزًبهِ در اختیبر ثجت ًبم ضذگبى قزار خَاّذ گزفت 

  ضَد خَدداری ًوبییذ. هی هٌؾَر کست رکَرد اًجبمٍ اًفزادی کِ ثِ اس اجزای غقَدّبی سزفتی ٍ پی در پی 

  ًِثزرسی کٌٌذ ریشی ٍ ٍ سهستبًِ را قجل اس حزکت ثزًبهِغقَدکٌٌذگبى هَؽفٌذ هسیزّبی ایوي تبثستب.  

  اتوبم آى ًب هحذٍد است سیوزكسهبى ثزای اجزای ٍ.  

  هزثَعِ  ّیأتهجَس چْبر قلِ ًبی ثٌذ ٍ اٍریي . ثیزهی ٍ قَلی سٍلیخب سِ رٍس قجل اس اجزای ثزًبهِ ثب هسئَلیي

آقبی سیزٍاى  0913253972آقبی اثزاّیوی در عجس  09143635477ّوبٌّگ ضَد . تلفي آقبی ضیبفتی در خَی 

  09174029827در ثَضْز  آقبی اکجز حیذرپَر ٍ 09188708466احوذی در کزدستبى 

 



 

 ایران(ی ها کوه)سیمرغ  ینورد کوهگزارش برنامه 

 13  /  /  تاریخ گسارش:

 از       صفحِ:

 )مشخصات کلی(

 سطح ترًاهِ: -2 ـ عٌَاى ترًاهِ:1

 ـ هٌطقِ / رٍستا:5 ـ ضْرستاى:4 ـ استاى3

 E              هختصات قلِ: ـ ًام قلِ:6

 ـ جثِْ فرٍد:10 ـ جثِْ صعَد:9 هتر        ـ ارتفاع قلِ:8

 کیلَهتر       هسافت کل: کیلَهتر         هسافت فرٍد: هتر     ارتفاع پایاى کار: هتر      ارتفاع پای کار:

 ساعت         هذت زهاى فرٍد: ساعت       هذت زهاى صعَد: کیلَهتر           هسافت کل:

 . تاریخ ٍ ساعت ضرٍع پیوایص:18

     /      /    13       ٍ        : 

 . تاریخ ٍ ساعت فتح قلِ:19

     /      /    13       ٍ        : 

 . تاریخ ٍ ساعت پایاى پیوایص:20

     /      /    13       ٍ        : 
 ٍ              . دهای )کویتِ ٍ تیطیٌِ( پای کار:21

 . دهای )کویتِ ٍ تیطیٌِ( قلِ:              22ٍ

 . لَازم فٌی تکار گرفتِ ضذُ در ترًاهِ:23

 هاًی: اهکاًات ضة. هحل ٍ 24

 . پَضص گیاّی هٌطقِ:25

 . گًَاگًَی جاًَری هٌطقِ:26

 . پَضص آًتي تلفي ّوراُ:28 . دسترسی تِ آب آضاهیذًی:27

 . زتاى ٍ گَیص هحلی:30 . اهکاًات رفاّی هسیر:29

 ّا ٍ آثار تاستاًی هٌطقِ: . جارت31ِ

 . ًام ٍ تلفي راٌّوا:33 . ًام ٍ تلفي سرپرست:32

34 .GPS :اهذادگر:35 خَاى ٍ ثثات هسیر . 

 دار: . عقة38 . جلَدار:37 . تذارکات:36

 کٌٌذُ: . اساهی ّوٌَرداى ضرکت39

 

 )صعَدکٌٌذگاى: ............ ّوٌَرد( کٌٌذگاى: ............. ّوٌَرد( . جوع: )ضرکت40 

 . اهضاء:42 ًَیس: . گسارش41 

 



   

 جغرافیایي قلل طرح ملي سیمرغو ارتفاع مختصات 
 

 GPSمختصات جغرافیایي ثبت شذه با  ارتفاع )متر( استان نام قله ردیف
 N38 16.068 E47 50.211 4811 اردتیل سثالى 1

 N32 48.183 E49 58.974 4040 اصفْاى ضاّاى 2

 N33 23.599 E46 46.865 2807 ایالم کاى صیفی 3

 N37 43.783 E46 30.000 3707 آررتایجاى ضرقی کوال 4

 N38 33.250 E44 34.423 3633 آررتایجاى غرتی اٍریي 5

 N36 18.890 E50 45.155 4160 الثرز ضاُ الثرز 6

 N28 43.228 E51 28.013 1960 تَضْر تیرهی 7

 N36 03.864 E51 33.133 4390 تْراى خلٌَ 8

 N32 21.899 E50 04.642 4230 چْارهحال ٍ تختیاری کلًَچیي 9

 N32 26.428 E57 22.122 2992 خراساى جٌَتی ًایثٌذ 10

 N36 16.808 E59 02.949 3327 خراساى رضَی ضیرتاد 11

 N37 01.944 E57 54.029 3081 خراساى ضوالی ضاُ جْاى 12

 N32 34.158 E49 33.809 3761 خَزستاى کیٌَ 13

 N36 40.145 E47 17.908 3363 زًجاى تلقیس 14

 N36 34.574 E54 45.820 3905 سوٌاى ضاَّار 15

 N28 36.027 E61 07.946 3911 سیستاى ٍ تلَچستاى تفتاى 16

 N30 46.630 E52 45.031 3953 فارس تل 17

 N36 30.698 E50 41.908 4197 قسٍیي سیاالى 18

 N34 11.866 E50 52.785 3233 قن ترف اًثار 19

 N35 49.135 E46 32.186 3196 کردستاى زلیخا 20

 N29 30.682 E57 16.400 4510 کرهاى ّسار 21

 N34 25.106 E47 14.594 3405 کرهاًطاُ پراٍ 22

 N30 57.068 E51 26.169 4431 کْگیلَیِ ٍ تَیراحوذ قاش هستاى 23

 N36 31.423 E54 26.853 3841 گلستاى گاٍکطاى 24

 N36 50.444 E50 23.051 3716 گیالى سواهَس 25

 N33 20.421 E49 18.264 4095 لرستاى سٌثراى 26

 N35 57.258 E52 06.623 5609 هازًذراى دهاًٍذ 27

 N33 55.602 E51 02.584 3501 هرکسی دٍهیر 28

 N27 53.204 E56 20.809 3243 ّرهسگاى تطگر 29

 N34 49.51 E48 29.10.1 3586 ّوذاى کَترُ 30

 N31 36.337 E54 04.067 4075 یسد ضیرکَُ 31

  هیسر است. 1400اهکاى صعَد قلِ کَُ ترُ در استاى ّوذاى از تْار سال 


