مالکیت
ردیف

خط

کدخط مبدا موقعیت

مقصد

مسیر رفت

مسیر برگشت

منطقه
فطحعاز  -يازگاض جٌَب  -خ کَّؿتاى -خ قْیس

پل هسيطيت  -خ زضيا -خ قْیس هسزی  -فطحعازی  -م

1

2

211

فطحعاز

پل هسيطيت

2

2

212

ؾعازت آتاز

پل هسيطيت

3

2

213

هیساى صٌعت

هتطٍ قطيف

4

2

214

زضياى ًَ

ظًجاى

خ ؾتاضذاى  -خ هیکائیلی -زضياًَ يکن  -اًتْای ظًجاى

5

2

215

هیساى صٌعت

هیساى اهام

تعضگطاُ ّوت ،تعضگطا ُ هسضؼ ،م ّفتن تیط .

اهام ذویٌی،تعضگطاُ ًَاب  -م حکین ،قید فضل الِ -

ذویٌی(تاظاض)

هفتح،ؾعسی،پاياًِ اهام

هیساى صٌعت

6

2

216

هیساى صٌعت

م صٌعت -قید فضل الِّ،وت،هسضؼ جٌَب -م ّفت

اٍل قائن هقام،هطْطی،هسضؼّ،وت غطب ،قید فضل الِ،

تیط -اٍل قائن هقام

هیساى صٌعت

7

2

217

اتتسای طاّطذاًی

اًتْای طاّطذاًی

اتتسای ذیاتاى طاّطذاًی

اًتْای ذیاتاى طاّطذاًی

8

2

218

اتتسای اضغَاى

اًتْای اضغَاى

اٍل اضغَاى  -ج ذضط هقسم -خ قْیس زضذتی  -اًتْای

اًتْای اضغَاى -خ قْیس زضذتی  -تلَاض فطحعازی  -خ

اضغَاى

پاضک -خ فرط هقسم  -اٍل اضغَاى

9

2

219

اتتسای کَی ًصط

اًتْای کَی ًصط

ذیاتاى ًصط -تاًثف خ 40

ذیاتاى ًصط  -تقاطع ذیاتاى ًصط -پل ًصط

10

2

221

قْطک ؾیٌا

ايطاى ظهیي،خ،هْؿتاى،خ گلؿتاى ،تا ؾط ذَاجِ تیگی

11

2

222

قائن هقام
فطاّاًی(ّفت
تیط)

ايطاى ظهیي (هیساى
صٌعت)
ؾتاضذاى -
قازهاى

تْثَزی  -آظازی

هسزی  -فطحعازی  -خ زضيا  -پل هسيطيت

گلسيؿاى  -يازگاض قوال -اٍل فطحعازی

پل هسيطيت -ذیاتاى فطٌّگ  -هیساى فطٌّگ-

هیساى کاج  -ؾطٍقطقی -هیساى فطٌّگ  -ذیاتاى

ؾطٍقطقی  -هیساى کاج

فطٌّگ  -پل هسيطيت

م صٌعت  -قید فضل الِّ -وت غطب -يازگاض جٌَب-

هتطٍ قطيف -تیوَضی -قید فضل الِ -يازگاض قوال -

حثیة الْی  -تیوَضی -هتطٍ قطيف

ايَاًک قطق  -فطحعازی  -م صٌعت

قازهاى خ آظازی غطب زٍض تطگطزاى پل يازگاضخ آظازی
قطق اتتسای تْثَزی

اًتْای ظًجاى يکن -زضياًَ زّن -خ ًْن  -ؾتاضذاى -
ؾط زضاًَ

خ ذَاجِ تیگی ،خ گلؿتاىً،ثف خ هْؿتاى،اتتسای
ايطاى ظهیي
خ تْثَزی،خ ؾتاضذاى ،اتتسای قازهاى

مالکیت
ردیف

خط

کدخط مبدا موقعیت

مقصد

مسیر رفت

مسیر برگشت

منطقه
12

2

224

پل ًصط (گیكا)

پاتطيؽ

13

2

225

پاياًِ ؾاظهاى آب

پل ًصط

14

2

226

پل ًصط (گیكا)

15

2

227

هیساى صٌعت

پل ًصط

16

2

228

زضياى ًَ

حثیة الْی

17

2

229

پاياًِ ؾاظهاى آب

اتتسای هطْطی

18

2

231

هیساى صٌعت

ضطاتراًِ

19

2

232

پًَک

پل ؾیسذٌساى

20

2

233

هیساى صٌعت

پل ؾیسذٌساى

خ کاضزاى  -خ ًؿین -خ پاتطيؽ  -چْاض ضاُ هلکَتی  -خ

ؾتاضذاى -پاتطيؽ  -جالل آل احوس  -ظيط پل ًصط -

گصض ًاهِ -خ يکن  -خ پاتطيؽ

ًثف خ کاضزاى

پل ًصط  -جالل آل احوس  -تقاطع اقطفی اصفْاًی-پاياًِ
ؾاظهاى آب

ؾاظهاى آب -اقطفی اصفْاًی -جالل آل احوس -خ پاک
جٌَتی-ظيط پل ؾتاضذاى -قید فضل الِ قوال -جالل
 -ظيط پل ًصط

اتتسای پل ًصط -جالل آل احوس  -خ جاًثاظاى  -خ ؾپْط -7هطظزاضاى  -ظيط پل هطظزاضاى  -قید فضل الِ-
قْطک غاًساضهطی ؾط ؾثع جٌَتی  -تلَاض هطظزاضاى  -ؾِ ضاُ آظهايف  -خ
الثطظ  -خ آفتاب -ک ؾپْط 7
م صٌعت -قید فضل الِ،حکین قطق ،کَی ًصط ،پل ًصط
زضياًَ -يکن ّ-وايَى قْط -تیوَضی -حثیة الْی -
ؾط آظازی

پل آظهايف  -پل ًصط ً-ثف فطٍظاًفط -خ پٌجن زٍضی
فطفٌس -جٌة کفف هلی
پل ًصط -جالل آل احوس،قید فضل الِ ،م صٌعت  -تلَاض
فطحعازی
ؾط آظازی -حثیة الْی -تیوَضی ّ-وايَى قْط يکن -
زضياًَ -ؾط حثیة الْی

تعضگطاُ جالل آل احوس -هیساى گلْا-خ فتحی ققاقی -خ فتحیكقاقیٍ-ضٍزيجالل آل احوس -ظيطگصض کطزؾتاى
تقاطع فتحی ققاقی

ضاهیي آتاز-هؿتقین اًتْای خ جالل آل احوسپاياًِ ضطاتراًِ  -خ قطيعتی -تعضگطاُ ّوت غطب -

قید فضل الِّ،وت قطق ،قطيعتی -پاياًِ ضطاتراًِ

تعضگطاُ قید فضل الِ قوال  -هیساى صٌعت-تلَاض
فطحعازی

اقطفی اصفْاًی ّ -وت قطق  -قید فضل الِ  -حیکن
قطق -خ ؾْطٍزضی -هیساى قٌسی  -خ قطيعتی  -ظيط

قطعتی ّ-وت غطب  -اقطفی اصفْاًی  -هیساى پًَک

پل ؾیس ذٌساى
قید فضل الِ جٌَب  -حکین قطق  -خ تطاظًسُ  -خ

خ قطيعتی ّ -وت غطب  -تعضگطاُ قید فضل الِ قوال-

ؾطٍـ  -خ اتي يویي  -خ ؾْطٍزی -خ قطيعتی

م صٌعت

مالکیت
ردیف

خط

کدخط مبدا موقعیت

مقصد

مسیر رفت

مسیر برگشت

منطقه
تعضگطاُ حکین  -قید فضل الِ -جالل آل احوس  -پاياًِ

21

2

234

پاياًِ ؾاظهاى آب

پل ؾیسذٌساى

آل احوس،يازگاضاهام،حکین،ظيط پل ؾیس ذٌساى،

22

2

235

چْاضزيَاضی

فطحعاز

فطحعاز  -زضُ فطحعاز  -چْاض زيَاضی

ؾیوَى تَلیَاض  -زضُ فطحعاز  -فطحعاز  -خ آتكاض

23

2

236

هطظزاضاى

قْطک پاؼ

تقاطع اقطفی اصفْاًی -تلَاض هطظزاضاى -اًتْای

ضٍتطٍی قْطک آظهايف  -اتتسای تلَاض هطظزاضاى -

هطظزاضاى-جٌة قْطک آظهايف

تقاطع اقطفی اصفْاًی

قید فضل الِ جٌَب -جالل آل احوس قطق  -چوطاى

هیساى اًقالب  -کاضگط قوالی  -خ ًصطت  -خ جوالعازُ -

24

2

237

هیساى صٌعت

هیساى اًقالب

جٌَب  -هیساى تَحیس -چوطاى قوال -خ تاقطذاى -زکتط

خ زکتط فاطوی -چوطاى قوال-حکین غطب -قید

غطية  -خ آظازی  -خ کاضگط قوالی

فضل الِ  -هیساى صٌعت

25

2

238

پاياًِ ؾاظهاى آب

هیساى صٌعت

26

2

239

پاياًِ ؾاظهاى آب

هیساى ًٍک

27

2

241

پًَک

هیساى تجطيف

28

2

242

اتتسای ؾتاضذاى

تَحیس

29

2

243

هیساى صٌعت

پل ؾتاضذاى

30

2

244

هیساى کاج

قْطک تَ علی

31
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245

هیساى صٌعت

پًَک

ؾاظهاى آب

جالل آل احوس -خ ايثاض  -تعضگطاُ يازگاض اهام  -خ ايَاًک قید فضل الِ،حالل آل احوس ،اهیطکثیط،پاياًِ ؾاظهاى
 هیساى صٌعتاقطفیاصفْاًی -حکین -کطزؾتاى -خ ًٍک -هیساى ًٍک

آب
خ هالصسضا -کطزؾتاى -حکین -قید فضل الِ -جالآلل
احوس  -کَچِ اهیط کثیط  -پاياًِ ؾاظهاى آب

تعضگطاُ ًیايف -تعضگطاُ چوطاى قوال -چْاضضاُ پاضک ٍی

خ ٍلیعصط  -چوطاى جٌَب -تعضگطاُ ًیايف -تعضگطاُ

 -خ ٍلیعصط قوال -هیساى تجطيف

اقطفی اصفْاًی  -هیساى پًَک

هیساى تَحیس  -خ ؾتاضذاى  -چْاضاضُ ذؿطٍ -خ ؾاظهاى
آب  -تعضگطاُ اقطفی اصفْاًی -هیساى صازقیِ -جٌة
گلسيؽ

هیساى صازقیِ -خ ؾتاضذاى -چْاضاُ ذؿطٍ -هیساى
تَحیس

پايا ًِ صٌعت  -تعضگطاُ قید فضل الِ -پل ؾتاضذاى

پل ؾتاضذاى  -قید فضل الِ -هیساى صٌعت

هیساى کاج -تلَاض ؾعازت آتاز  -کَچِ زٍم  -خ تْساز

هیساى تَعلی -الزى قطقی -تلَاضتطق -ذیاتاى تْعاز-

قوالی -الزى قطقی -اًتْای الزى غطتی  -اٍل تَعلی

ذیاتاى عثقطيسٍم -ؾعازت آتاز-هیساى کاج

قید فضل الِ ّ-وت غطب  -اقطفی اصفْاًی -تلَاض

اقطفی اصفْاًی قوال  -تعضگطاُ ًیايف -تلَاض پاکٌػاز -

ّویال

تلَاض زازهاى تلَاض فطحعازی -هیساى صٌعت

مالکیت
ردیف

خط

کدخط مبدا موقعیت

مقصد

مسیر رفت

مسیر برگشت

منطقه
خ فطحعازی  -خ ايَاًک  -خ فالهک قوالی  -پًَک

پػٍّكگاُ ًیطٍ -پًَک تاذتطی -فالهک قوالی -ايَاًک

تاذتطی  -پػٍّكگاُ ًیطٍ

 -خ فطحعازی  -هیساى صٌعت

هیساى صٌعت  -تلَاض ذَضزيي  -چْاض ضاُ هؿجس -تلَاض

هیساى کاج،تلَاض ؾعازت آتاز -چْاضضاُ هؿجس -تلَاض

ؾعازت آتاز  -هیساى کاج

ذَضزيي-قید فضل الِ جٌَب -هیساى صٌعت
گلفكاى جٌَتی  -گلفكاى قوالی  -تلَاض زازهاى  -تلَاض
پاکٌػاز  -هیساى صٌعت

32

2

246

هیساى صٌعت

پًَک تاذتطی

33

2

247

هیساى صٌعت

ؾعازت آتاز (کاج)

34

2

248

هیساى صٌعت

فاظ قكن (گل

فطح ظازی -ايَاًک  -يازگاض اهام  -ايَاًک غطتی -

افكاى جٌَتی)

گلفكاى جٌَتی

35

2

249

هیساى صٌعت

هراتطات

36

2

251

هیساى صٌعت

فطحعاز

37

2

252

هیساى صٌعت

هیساى فاطوی

38

2

253

قْطک غاًساضهطی

هیساى فاطوی

39

2

254

اًتْای گیكا

هیساى فاطوی

40

2

255

هیساى کاج

41

2

257

ؾعازت آتاز

هیساى تَؾتاى
(کتاب)
ًٍک

م صٌعت -تلَاض پاک ًػاز  -چْاضضاُ زازهاى -زضيا  -چْاض م تْطٍز  -قْطک هراتطات  -تلَاض پیام  -چْاض ضاُ ؾطٍ
ضاُ ؾطٍ  -تلَاض پیام  -قْطک هراتطات  -م تْطٍز
تلَاض فطحعازی  -م کتاب -تلَاض گطاًٍسی  -م گلؿتاى-
ًثف خ ؾپیساض

 زضيا  -چْاضضاُ زازهاى -خ ّطهعاى -م صٌعتتلَاض گطاًٍسی -م کتاب -خ کَّؿتاى زٍض تطگطزاى -
تلَاض فطحعازی  -قید فضل الِ جٌَبّ -وت قطق -م
صٌعت

قید فضل ا - ..حکین قطق -کطزؾتاى جٌَب -قْیس

جْاًوْط -قْیس گوٌام -کطزؾتاى -حکین غطب -قید

گوٌام -خ کاج جٌَتی  -م فاطوی

فضل ا -..صٌعت

تلَاض هطظزاضاى -خ زاًف  -جالل آل احوس -خ اهیط آتاز -

خ جْاًوْط -خ فاطوی  -گوٌام-جالل آل احوس  -ؾط

خ گوٌام  -هیساى گلْا  -خ کاج -فاطوی

اقطفی تِ هطظزاضاى

گیكا -ظيط پل  -زٍض تطگطزاى -چوطاى -کاضگط هیساى
گلْا  -کاج جٌَتی -م فاطوی
کاج -هیساى قْطزاضی  -م ؾطٍ-م کتاب -اًتْای
کَّؿتاى

فاطوی  -م گلْا  -گوٌام -پل گیكا -اًتْای پل گیكا

اًتْای کَّؿتاى-م کتاب  -هؿطٍ-م قْطزاضی  -م کاج

تلَاض ؾعازت آتاز  -اتَتاى ًیايف  -اتَتاى کطزؾتاى-خ

خ هالصسضا -خ پطزيؽ -اتَتاى کطزؾتاى -اتَتاى

ًٍک-پاياًِ ًٍک

ًیايف -تلَاض ؾعازت آتاز -خ صطاف زاذل کَچِ 11

مالکیت
ردیف

خط

کدخط مبدا موقعیت

مقصد

مسیر رفت

مسیر برگشت

منطقه
پًَک -تعضگطاُ اقطفی اصفْاًی -تعضگطاُ ًیايف -
42
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258

پًَک

هیساى ًٍک
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259

هیساى صٌعت

هیساى ًٍک

تعضگطاُ کطزؾتاى جٌَب  -زٍض تط گطزاى ظيط پل کطزؾتاى
 -کطزؾتاى قوال  -خ ًٍک

ًٍک  -خ هالصسضا -کطزؾتاى جٌَب ّ -وت غطب -
اقطفی اصفْاًی قوال  -خ ّویال

قید فضل الِ،جٌَبّ -وت قطق  -پل تَاًیط -خ تطظيل -

خ هالصسضا -تعضگطاُ کطزؾتاى جٌَبّ -وت غطب -

م ًٍک  -پاياًِ ًٍک

قید فضل الِ قوال -م صٌعت -پاياًِ صٌعت

44
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261

هیساى کاج

هراتطات

م کاج -م قْطزاضی  -م ؾطٍ  -م تْطٍز

م تْطٍز  -م ؾطٍ  -م قْطزاضی -م کاج
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262

ؾعازت آتاز

هیساى اًقالب

م کاج  -تِ ؾوت چوطاى جٌَب -م تَحیس  -م اًقالب
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263

پاياًِ ؾاظهاى آب

هیساى تجطيف
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264

پل ًصط (گیكا)

هیساى اًقالب

48
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267

هتطٍ ططقت

49
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268
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269

اقطفی اصفْاًی -جالل آل احوس  -يازگاض قوال  -حکین
چوطاى قوال -خ ٍلیعصط قوال -هیساى تجطيفپل ًصط  -تعضگطاُ چوطاى جٌَب -هیساى تَحیس  -زٍض
تطگطزاى چوطاى قوال  -خ تاقطذاى -خ قطية  -خ آظازی
-هیساى اًقالب

اتتسای
يازگاضاهام(ضُ)

ؾتاضذاى(تاظاض
ؾٌتی)
هتطٍ قازهاى

پاياًِ قْیس
ًظطی(هیساى
آظازی )

ؾعازت آتاز

هتطٍ ططقت-خ.جَتطاـ-خ.گالب-خ.ذؿطٍ ،خ
صازقی پَض -تقاطع ؾتاضذاى

م اًقالب،خ ًصطت ،خ جوالعازُ قوالی  -خ فاطوی
غطتی -اتَتاى چوطاىً،یايف،ؾعازت آتاز
خ ٍلیعصط -چوطاى جٌَب -تعضگطاُ ًیايف -يازگاض
جٌَب -جالل آل احوس  -پاياًِ ؾاظهاى آب
هیساى اًقالب  -کاضگط قوالی  -خ ًصطت -هیساى تَحیس
 خ ؾتاضذاى  -خ پاتطيؽ -جالل ال احوس  -پل ًصطذؿطٍ جٌَتی -قْیس گالب -ذیاتاى چَب تطاـ

هتطٍ قازهاى  -خ آظازی  -يازگاض اهام  -پل گلسيؿاى -

يازگاض جٌَب -زٍض تطگطزاى تعس اظ آظازی  -خ آظازی -

ايثاضگطاى  -يازگاض جٌَب  -ؾط فطحعازی

ؾط تْثَزی  -هتطٍ قازهاى

جٌاح  -قید فضل اهلل  -يازگاض اهام قوال  -خ ؾعازت

هیساى ؾعازت آتاز -اتَتاى ًیايف  -يازگاض جٌَب-

آتاز  -هیساى کاج  -هیساى قْطزاضی  -خ صطاذی خ 11

حثیة الْی  -خ آظازی  -هیساى آظازی

مالکیت
ردیف

خط

کدخط مبدا موقعیت

مقصد

مسیر رفت

مسیر برگشت

منطقه
51

2

275

52

2

276

53

2

277

54

2

279

55

2

281

هیساى صٌعت

56

2

282

هیساى صٌعت

قْطک پاؾاضگاز

57

2

285

هیساى کاج

پل پاضک ٍی

58

2

286

پل هسيطيت

هیساى ًٍک

هیساى صٌعت

هیساى آظازی

پاياًِ قْیس
ًظطی(هیساى

ضطاتراًِ

آظازی )
پاياًِ قْیس
ًظطی(هیساى

پل ؾیسذٌساى

آظازی )
پاياًِ قْیس
ًظطی(هیساى

هیٌی ؾیتی

آظازی )
قْطک تاهیي
اجتواعی

قید فضل الِ -يازگاض  -ايَاًک -تلَاض فطحعازی -هیساى

قید فضل الِ -يازگاض جٌَب -هیساى تیوَضی -اؾتاز

صٌعت

هعیي -هیساى ؾواء -م آظازی

تعضگطاُ جٌاح  -قید فضل الِّ -وت قطق  -پل قطيعتی

ّوت غطب -قید فضل الِ  -يازگاض جٌَب -ططقت -

 -پاياًِ ضطاتراًِ

آظازی

تعضگطاُ جٌاح  -قید فضل الِ- -حکین قطق  -پل

هیط هطْطی -اتي يویي  -قٌسی  -عطب علی  -حکین

ؾتاضذاى

غطب  -قید فضل الِ -ططقت  -هیساى آظازی

قید فضل الِ -اتَتاى ّوت -اهام علی -تلَاض اضتف-

تعضگطاُ اهام علی-اتَتاى ّوت-قید فضل الِ -ططقت -

چْاضضاُ هکیٌی ؾیتی-پاياًِ هحالتی

پاياًِ آظازی

م صٌعت  -تلَاض فطحعازی  -ايثاض قوالی  -قْطک تاهیي قْطک تاهیي اجتواعی-ايثاض قوالی -قْیس فطحعازی -
اجتواعی
م/صٌعت تلَاض فطحعازی  -خ عؿگط گطاًٍسی  -هیساى
گلسيؿاى  -خ ترف قْطک پاؾاضگاز
م کاج  -م فطٌّگ  -خ 24هتطی  -خ زقت تْكت -خ
ؾطٍی  -تعضگطاُ چوطاى -پاضک ٍی
پل هسيطيت  -چوطاى جٌَتی  -هالصسضا  -قیطاظ قوالی
خ حکین اعظن  -کطزؾتاى خ  /پطزيؽ خ /هالصسضا -م /
ًٍک

م صٌعت
قْطک پاؾاضگاز  -م گلسيؿاى  -ايثاض جٌَتی -تلَاض
فطحعازی  -هیساى صٌعت
تعضگطاُ چوطاى  -اٍل ًیايف غطب ٍ -ضٍزی اٍيي تِ
ؾعازت آتاز  -م کاج

کطزؾتاى قوال ً -یايف غطب  -چوطاى جٌَب  -پل
هسيطيت ًٍ -ک

مالکیت
ردیف

خط

کدخط مبدا موقعیت

مقصد

مسیر برگشت

مسیر رفت

منطقه
پل هسيطيت  -چوطاى جٌَب -هالصسضا-قیطاظ قوالی -خ
59

2

287

پل ؾتاضذاى

هیساى ًٍک

60

2

288

پل هسيطيت

هیساى اًقالب

61

2

289

هیساى صٌعت

تجطيف

62

2

291

پاياًِ قْیس
ًظطی(هیساى

هیساى ًٍک

آظازی )
63

2

293

پاياًِ ؾاظهاى آب

هیساى فاطوی

64

2

294

هیساى کاج

اًتْای  24هتطی

65

2

295

66

2

296

پاياًِ قْیس
ًظطی(هیساى

گیكا

آظازی )
پاياًِ قْیس
ًظطی(هیساى
آظازی )

تیواضؾتاى هیالز

حکین اعظن  -کطزؾتاى قوال -خ فطزيؽ  -م ًٍک

هالصسضا -کطزؾتاى جٌَب  -حکین غطب
-قید فضل الِ ًَضی جٌَب -پل ؾتاضذاى

پل هسيطيت  -چوطاى جٌَب  -اًطغی اتوی  -اهیط آتاز

خ کاضگط  -خ ًصطت  -م تَحیس  -چوطاى قوال ً -یايف

قوالی -تلَاض کكاٍضظ -خ  16آشض  -م اًقالب

قطق  -چوطاى جٌَب  -پل هسيطيت

ذیاتاى ذَضزيي-اتَتاى ًیايف قطق  -چوطاى قوال -

ٍلیعصط جٌَب -چْاض ضاُ پاضک ٍی  -چوطاى جٌَب-

چْاضاُ پاضک ٍی -خ ٍلیعصط قوال  -م تجطيف  -پاياًِ

ّوت غطب  -قید فضل الِ قوال  -هیساى صٌعت -

اضم

تلَاض ذَضزتیي

جٌاح -قید فضل الِ -حکین قطق -چوطاى قوال -

ًٍک-هالصسضا-کطزؾتاى جٌَبّ -وت يا حکین غطب -

ّوت قطق-کطزؾتاى قوال -خ ًٍک

يازگاض اهام جٌَب -م حثیة الْی-م تیوَضی -آظازی

جالل آل احوس  -چْاض ضاُ اهیي آتاز -هیساى گلْا -خ کاج خ گوٌام -جالل آل احوس -خ اهیط کثیط  -پاياًِ ؾاظهاى
خ فاطوی  -م فاطویم.کاج-ؾطٍ قطقی-م.فطٌّگ24-هتطی-ؾعازت آتاز
قوالی-اًتْای  24هتطی،ظًساى اٍيي

آب
اًتْای  24هتطی-م.فطٌّگ-خ.ؾطٍ قطقی-م.کاج

جٌاح  -هیساى تیوَضی -خ حثیة الْی-خ ًیايف -خ

جالل -قید فضل الِ جٌَب -يازگاض اهام -هیساى

اهام هٌتظط-خ قْط آضا -خ پاتطيؽ -پل گیكا

تیوَضی -هیساى ؾواء  -هیساى آظازی

جٌاح -قید فضل الّ -وت قطق -ذطٍجی اًتقال ذَى

حکین غطب -قید فضل الِ جٌَب -يازگاض جٌَب-

-هیساى آضـ

حثیة الْی  -خ آظازی

مالکیت
ردیف

خط

کدخط مبدا موقعیت

مقصد

مسیر رفت

مسیر برگشت

منطقه
پاياًِ قْیس
67

2

297

68

2

298

69

2

299

ًظطی(هیساى

قْطک آظهايف

آظازی )
پاياًِ قْیس
ًظطی(هیساى

م.فاطوی

آظازی )

جٌاح  -قید فضل الِ -يازگاض قوال -تلَاض هطظزاضاى -

قید فضل الِ -يازگاض جٌَب -ططقت -هتطٍ زاًكگاُ

قْطک آظهايف

قطيف -تلَاض صالحی  -م آظازی

جٌاح قید فضل الِ -جالل آل احوس  -هیساى گلْا -خ

قْیس گوٌام-جالل آل احوس  -قید فضل الِ -يازگاض

4.1خ تیؿتَى  -هیساى فاطوی

جٌَب -ططقت -هیساى ؾواء -خ ععيعی  -هیساى آظازی

جالل آل احوس -يازگاض قوال -حکین قطق -قید فضل
پاياًِ ؾاظهاى آب

ؾِ ضاُ ضطاتراًِ

الِ قوال ّ-وت قطق
-ؾِ ضاُ ضطاتراًِ

ّوت غطب  -هسضؼ جٌَب -حیکن غطب -قید فضل
الِ جٌَب -جالل آل احوس  -پاياًِ ؾاظهاى آب

