
کوه جاوداهنش   
اریان زیبای من ،سراتسر شکوه و زیبایی است.ره گوهش اش عطری دارد و ره کنارش رنگی.               

م زبان اقرد هب توصیف زیبایی اهی این خاک زر مانند  است؟ ای کاش توان آن را داشتم هک می توانستم هب ره گوهش این کشور پهناور سف                          رکدا
 کنم و داستان اهی زیبای مردمش را بشنوم.

ن خود ،رد کنار هم  زندگی کنند و هب این گوره گرانی  ات همه گشوده  آغوشاریان ،این شکوه جاوداهن ماننده ماردی دلسوز                       و بها عشق بورزند. فرزندا
ری از آب و خاک این کشور بکوشم.پاسن هک فرزند این سرزمینم وظیفه دارم وطن خود را بشناسم و رد م  دا  

 
 
 
 
 
 
 
 



متر است. این منطقه طبیعی حدود ده  ۶۳۶۵کیلومتری شهر خوانسار یکی از زیبارتین کوههای اصفهان با ارتفاع  ۵۱رد  ،رد مسیر خوانسار هب اصفهان،گلستانکوه                
است هک هب رنگ سرخ مایل هب بنفش بوده و از روز چهلم ات شستم بعد از عید شکفته  ی واژگونکیلومتر مربع وسعت دارد و رد فصل بهار مملو از گلهای طبیعی هب وژیه الهل 

 .و روشن می شوندتیره می شوند و رد موقع وزش باد 
جلوه بی نظیر و کمیاب طبیعت گوانگون حیات وحش رد اریان را نمایان می کند.  ،«گلستانکوه»رد اوان ره بهار رد دشت زیبای  ،رویش زهاران الهل واژگون                     

و انواع « واژگون یالهل »اب رد وسعتی افزون رب یک زهار هکتار رد منطقه سردسیر رغب استان اصفهان قرارگرفته و رواگشیه گل منحصر هب فرد و کمی« گلستانکوه»
 .دیگری از گیااهن مرتعی خوردو است

یز هب سبب آنکه ردمیان الهل واژگون ربخالف ساری گوهن اهی الهل و ساری گلها از ساهق هب سوی زمین ربگشته است و بدین سبب انمش را واژگون نهاده اند و ربخی ن                    
ن  گلبرگهایش همواره قطره آبی جاری   .نیز می گویند« الهل اکش»است، بدا

، گل بومی سرزمین اریان است هک رد قرن شازندهم میالدی هب اروپا ربده شد و رد اقلیم مناسب اقره سبز «الهل واژگون»گوهن گل زتینیی الهل،  ۵۱از مجموع                 
 .رپورش یافت

 

 

 

 

 

 

 



رتفاعات ا قسمتی از  کیلومتری جنوب رغبی فومن رد 02رد افصله  است. نظامی و حکومتی گیالن رتین ژد قلعه رودخان عظیم                 
کند هک هیبت و  پوشیده از ردخت شهرستان سرسبز فومن رد جنوب رغبی استان گیالن،بقایای ژد مستحکم و عظیمی خودنمایی می

 سازد. این قلعه مهم  متحیر می  مسحور و ای را  صالبت آن ره دننیبه
 است  فرمارنوایان گیالن بوده  اتریخی هک مدتها مرکز

 نظامی  رتین ژداهی زبرگترین و با عظمت  از
  .آید گیالن و حتی اریان هب شمار می 

 

 

 

 

 

زه اهی سیارهنگ آتشفشانی پوشیده شده است.  ۰۸۴تپه ای هب مساحت ،گندم ربیان                                             کیلومتر مربع است هک از گدا
              ردهج سلیسوس می رسد و رد  ۳۶این تپه هب عنوان یکی از گرمترین نقاط کره زمین معرفی شده است هک دمای آن رد ساهی رد اتبستان هب  

                                     زمین با دمای زندیک  رتین نقاط موجود رد کره  حقیقت قطب گرمایی کره زمین بشمار می رود. یکی از گرم                                                                                                
  .شده استشت لوت اریان واقع د   ردهج رد ساهی هک رد  02هب                                                                                                                                                                                                                                                                          
زه    اهی سنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       هک ارتفاع  سیارهنگ   ای گدا

 متر است نیز تمامی سطح فواقنی 4انن حدود ربخی از آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
اهی خاکی را پوشانده است. همزیستی خاک زرد رنگ  دیواره                                                                                                                                                                                                                                                                             

کان است هک زیبایی فراوانی هب منطقه گندم ربیان بخشیده است. اهی بی اهی سیاه ، از جمله پدیده پاهی و سنگ  نظیر رد این م
معلم خوانساری)مهدوی(   
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