
 و تفریحیهای گردشگری معرفی ظرفیت 

 سذزًَزتَاًوٌذیْای تالمَُ ٍ تالفعل هٌطمِ ٍ زهیي ّای حاضیۀ دریاچۀ                   

 ضْر زًَز-ضْرستاى هرًذ –استاى آررتایجاى ضرلی 
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 خاکی:ًَع سذ هرًذ:ضْرستاى سذزًَز:ًام سذ

 هتش180:طول تاج هیلیوى هتش هکؼة1: حجن هشده    هیلیَى هترهکعة6:حجن هفیذ هخسى

 کیلوهتش 1.5:طول دسیاچه هکتاس 30:سطح دسیاچه هتر60:ارتفاع سذ

 تاهیي آب کطاٍرزی ٍصٌعت:اّذاف سذ

 : سذ زًَزهطخصات 

 7( : km)طَل جادُ آسفالتِ از ًسدیکتریي ضْر

   :اهکاى تْیِ زهیي

آب هٌطمِ ای آررتایجاى ضرلی  زهیي هٌاسة ترای اجرای طرح ّای گردضگری در هالکیت ضرکت 
 .یا لاتل تْیِ از اضخاظ حمیمی یا حمَلی درهٌطمِ هحذٍدُ سذ زًَز هَجَد هی تاضذتَدُ ٍ 



:هَلعیت ٍ راّْای دسترسی  
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 هختصاتکرٍکی راّْای دسترسی ٍ 
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:تفریحات لاتل اجراظرفیتْا ٍ   

ٍ اهکاى تازدیذ در زهاًْای خاظ  .... اهکاى تازدیذ از سذ، سرریس، ترج آتگیر ٍ تخلیِ ّا ٍ 1.
 از جولِ زهاى سرریس سذ یا تخلیِ آب از خرٍجی ّا

 اهکاى ًَرپردازی سذ ٍ ایجاد جلَُ ّای ٍیص2ُ.

رستَراى، آالچیك ، سالي   :اهکاى احذاث هجوَعِ ّای رفاّی، تفریحی ٍ الاهتی ضاهل3.
ّوایص، تاالر، ّتل، کافی ضاپ،ٍ رستَراى ضٌاٍر، پالش ساحلی ٍ هجوَعِ ٍیالیی،  

 آالچیك ضٌاٍر

اهکاى ایجاد ًوایطگاُ ٍ فرٍضگاُ فرٍش هحصَالت هحلی، صٌایع دستی ٍ چادرّای  4.
 عطایری

اهکاى ایجاد  فضاّای فرٌّگی ٍ آهَزضی،ٍرزضی ٍ هساتمات ٍ ًوایطگاّْای فصلی ٍ  5.
 دائوی

 اهکاى ایجاد سکَّای هاّیگیری، اهکاى ایجاد هحَطِ ضٌا6.

 اهکاى احذاث هسیرّای دٍچرخِ سَاری، پیادُ رٍی ٍ زهیٌْای تازی ّای هفرح7.

 اسکلِ ّای لایمراًی تفریحی ٍ ٍرزضی8.

 جت اسکی، لایمراًی ٍ سایر تفریحات آتی 9.
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: تصاویش اص هناظش و چشن انذاصهای سذ  
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 :ًماط لَت هٌطمِ

 وجود جارته های طثیؼی تاسیخی، تفشیحی و هزهثی دس هنطقه*

 وجود هناظش صیثا دس اطشاف هنطقه*

 تنوع استفاػی دس هنطقه*

 تنوع اقلیوی دس هنطقه*

 وجود پیشینۀ قوهی و هیشاث فشهنگی اسصشونذ*

 ییالقی تودى هنطقه دس تاتستاى تشای تفشیح دس کناس آب*

 غنی تودى هنطقه اص نظش اهکانات و هناتغ آب غنی*

 وجود دسیاچه و سذ *         

 اهکاى انجام وسصشهای آتی و هاهیگیشی*

 هناسة تودى حجن تشافیک ته ظشفیت شثکۀ ساههای استثاطی*

 وجود آب تشای تهشه تشداسی دس هوۀ هواقغ سال*        

 اهکاى اختصاص فضاهای غیشکاستشی ته فضای کاشت گیاهی*

اهکاى هشاسکت تخش ػووهی و خصوصی دس ایجاد و اداسة ػناصش اػن اص سودآوس  *
 و  غیشسودآوس

 سذساهساصی و تهیۀ اهکانات اقاهتی هناسة دس حاشیۀ *

ایجاد فؼالیتهایی نظیش قایق سانی، پیاده سوی، کوه پیوایی، دوچشخه سواسی و  *
 هاهیگیشی

ظرفیت های گردشگری و تفریحی و  توانمندیهای بالقوه و  
 بالفعل  حاشیۀ دریاچۀ سدزنوز
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:ظرفیتْای ٍیصُ هٌطمِ زًَز  
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 ظرفیت های گردشگری و تفریحی و  توانمندیهای بالقوه و بالفعل  حاشیۀ دریاچۀ سدزنوز

 شهر زنوز-شهرستان مرند –استان آذربایجان شرقی 

  



:ظرفیتْای ٍیصُ هٌطمِ زًَز  

:رٍستای گردضگری ٍپلکاًی زًَزق  
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 (:زنوز–پل طال )زنوزقیزیل کورپی 
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صخرُ ّای حاضیِ سذ زًَز هٌاسة  
 ترای صخرُ ًَردی ٍ کایت سَاری
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 باغات زنوز

 ظرفیت های گردشگری و تفریحی و  توانمندیهای بالقوه و بالفعل  حاشیۀ دریاچۀ سدزنوز

 شهر زنوز-شهرستان مرند –استان آذربایجان شرقی 

  
دیَارّای خطتی تذٍى هالت در 

 هٌطمِ سذ زًَز

 تاغات سیة هرغَب زًَز 



 دره وآبشاردارانداش
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   پایان
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