
 

 هٌثغ آتٖ: ًام

 

 هشخصات سذ: 

 خاکی تا ّستِ رسی ًَع سذ: اّر شْرستاى: ستارخاى اّر ًام سذ:

 هتر 313 طَل تاج: ه٘لَ٘ى هتش هکؼة 22 حجن هردُ: هیلیَى هتر هکعة121 حجن هفیذ هخسى:

 کیلَهتر 8 طَل دریاچِ: کیلَهتر هرتع 7 سطح دریاچِ: هتر 59 ارتفاع سذ:

 شرب، صٌعت، کشاٍرزی اّذاف سذ:

 

 :ٍ راّْای دسترسی هَقعیت

 

 :ٍ هختصات راّْای دسترسی کرٍکی

 : پالى تذًِ سذ ٍ را ّْای دسترسی تِ سذ1تصَیر شوارُ 

 

 معرفی ظرفیت گردشگری و تفریحی

 ستارخاى اّر ْای تالقَُ ٍ تالفعل هٌطقِ ٍ زهیٌْای حاشیۀ دریاچۀ سذیتَاًوٌذ

 



 

 پیراهًَی:کرٍکی سذ ٍ اتٌیِ ٍ فضاّای 

 ّکتار 24تذًِ سذ ٍ هحذٍدُ اختصاصی پٌجِ سذ در سطح : 2تصَیر شوارُ 

 



: پالى کوپ گردشگری هشرف تِ هخسى در ساحل چپ )جاًوایی در هقایسِ تا 3تصَیر شوارُ

هحَر سذ(

 

 

 ل هَجَد:عپتاًسیلْای تالف

 اجاسُ، اهکاى استفادُ هستق٘ن اص دسٗاچِ سذ ٍ حشٗن آى ٍضشح صه٘ي ٍ فضاّإ قاتل استفادُ، اتٌِ٘ ٍ ساصُ ّإ قاتل ٍاگزاسٕ ٗا 

 : ٕ تالقٍَُ پتاًس٘ل ّا ظشف٘تْا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سایر ظرفیتْای هوکي:

 

 

 

 

 

 

 

 

خاظ اص جولِ صهاى  ٕدس صهاًْا ذّٗا ٍ .... ٍ اهکاى تاصد ٍِ٘ تخل ش٘تشج آتگ ض،ٗاص سذ، سشس ذٗاهکاى تاصد -1

 )تالهاًغ هٖ تاضذ( ّا ٖآب اص خشٍج ِ٘تخل اٗسذ  ضٗسشس

 )اهکاى اٗجاد ٍجَد داسد( ظٍُٗ ٕجلَُ ّا جادٗسذ ٍ ا ٕاهکاى ًَسپشداص -2

سفاّٖ، تفشٗحٖ ٍ اقاهتٖ ضاهل:سستَساى، آالچ٘ق ، سالي ّواٗص، تاالس، ّتل، احذاث هجوَػِ ّإ اهکاى  -3

 )اهکاى اٗجاد ٍجَد داسد( ، آالچ٘ق ضٌاٍسکافٖ ضاج،ٍ سستَساى ضٌاٍس، پالط ساحلٖ ٍ هجوَػِ ٍٗالٖٗ

)اهکاى  ٍ فشٍضگاُ فشٍش هحصَالت هحلٖ، صٌاٗغ دستٖ ٍ چادسّإ ػطاٗشٕاهکاى اٗجاد ًواٗطگاُ  -4

 اٗجاد ٍجَد داسد(

)اهکاى  ٍ ًواٗطگاّْإ فصلٖ ٍ دائوٖ ٍسصضٖ ٍ هساتقاتاهکاى اٗجاد  فضاّإ فشٌّگٖ ٍ آهَصضٖ، -5

جطٌَاسُ ساالًِ ستاسخاى ضاهل ٍسصش ّإ ضٌإ اصاد، اسة سَاسٕ، هساتقات داست  -اٗجاد ٍجَد داسد

 آصاد ٍ.. تا ّواٌّگٖ اداسُ ٍسصش ٍ جَاًاى ساالًِ اًجام هٖ پزٗشد.(

)تا اتخار توْ٘ذات فٌٖ ٍ ک٘فٖ ٍجَد  اهکاى اٗجاد هحَطِ ضٌا،سکَّإ هاّ٘گ٘شٕاهکاى اٗجاد  -6

 داسد(

 اهکاى احذاث هس٘شّإ دٍچشخِ سَاسٕ، پ٘ادُ سٍٕ ٍ صهٌْ٘إ تاصٕ ّإ هفشح، صه٘ي تٌ٘س، گلف ٍ ... -7

 ،قاٗقشاًٖ تفشٗحٖ ٍ ٍسصضٖاسکلِ ّإ  -8

 جت اسکٖ، قاٗقشاًٖ ٍ ساٗش تفشٗحات آتٖ -9

 پرٍرش هاّی√

 غَاصی√

 ٍجَد جسایر√

 هعلق اهکاى احذاث پل√

 )اهکاى احذاث دارد(زیپ الیي √

 کایت سَاری √

 هحَطِ اسة دٍاًی√
 



ٍجَد صه٘ي هٌاسة تشإ اجشإ طشح ّإ گشدضگشٕ دس هالک٘ت ضشکت ٍ ٗا قاتل تِْ٘ اص  :هکاى تْیِ زهیيا

حذٍد پٌجاُ ّکتاس صه٘ي دس هٌتْٖ الِ٘ هخضى ٍ حذٍد پٌج ّکتاس صه٘ي دس داخل  –اضخاظ حق٘قٖ ٗا حقَقٖ

 هحذٍدُ پٌجِ سذ قاتل ٍاگزاسٕ هٖ تاضذ.

 :ی هٌطقِ ٍ تعریف هسیر گردشگری، جارتِ ّای گردشگرراّْای دسترسی، اهکاًات زیرتٌایی

هحَس ٍهحل سذ ستاسخاى اص دٍ هحَس اّش تثشٗض تا جادُ دٍتاًذُ ٍ ً٘ض جادُ اّش ٍسصقاى تا جادُ تک تاًذُ قاتل 

ک٘لَهتش تا اهکاى پ٘ادُ ٍسٕ، دٍچشخِ سَاسٕ، اسة دٍاًٖ،  16دستشسٖ هٖ تاضذ. سَاحل سذ ستاسخاى تِ طَل 

 اًذاص صٗثاٖٗ تشإ گشضگشاى خَاّذ داضت.  ٍ سٍدخاًِ داٗوٖ اّش چاٖٗ چطن

 ًقشِ هسیر گردشگری:

 ٍیژُ: ظرفیتْای-----

فصلْإ  تصاٍٗش صٗثا تا چطن اًذاصّإ هختلف دس )دس صَست ٍجَد اص:تصاٍٗش اص هٌاظش ٍ چطن اًذاصّإ سذ

 ---- هتفاٍت ً٘ض آٍسدُ ضَد(

 تصاٍٗش اص اتٌِ٘ ٍ هَقؼ٘تْإ هٌاسة استقشاس: 

------ 

 ًوًَِ إ اص تصاٍٗش جاًواٖٗ فضاّا:

---- 

 :ًقاط قَتچک لیست 

 ×ٍِجَد جارتْْإ طث٘ؼٖ تاسٗخٖ، تفشٗحٖ ٍ هزّثٖ دس هٌطق 

 √ٍِجَد هٌاظش صٗثا دس اطشاف هٌطق 

 √ِتٌَع استفاػٖ دس هٌطق 

  ×ِتٌَع اقل٘وٖ دس هٌطق 

 √ٍجَد پ٘طٌ٘ٔ قَهٖ ٍ ه٘شاث فشٌّگٖ اسصضوٌذ 



 √اى تشإ تفشٗح دس کٌاس آبٗ٘القٖ تَدى هٌطقِ دس تاتست 

  ×ٌٖغٌٖ تَدى هٌطقِ اص ًظش اهکاًات ٍ هٌاتغ آب غ 

 √ ٍجَد دسٗاچِ ٍ سذ 

 √ٕاهکاى اًجام ٍسصضْإ آتٖ ٍ هاّ٘گ٘ش 

 √ٖهٌاسة تَدى حجن تشاف٘ک تِ ظشف٘ت ضثکٔ ساّْإ استثاط 

 √ٍجَد آب تشإ تْشّثشداسٕ دس ّؤ هَاقغ سال 

 √ ِفضإ کاضت گ٘اّٖاهکاى اختصاظ فضاّإ غ٘شکاستشٕ ت 

 √ ٍ ٘شسَدآٍسغ اهکاى هطاسکت تخص ػوَهٖ ٍ خصَصٖ دس اٗجاد ٍ اداسٓ ػٌاصش اػن اص سَدآٍس 

  ×االى اقاهتگاُ ً٘ست لکي پتاًس٘ل احذاث ساّساصٕ ٍ تْ٘ٔ اهکاًات اقاهتٖ هٌاسة دس حاض٘ٔ سٍد(

 داسد(

 √ِافضاٗص اًگ٘ضُ تشإ هسافشت ٍ تفشٗح دس هشدم ضْشٕ ٍ حَه 

 √ًگ٘ضٓ تخص خصَصٖ تِ سشهاْٗگزاسٕ دس اٗي هٌطقِافضاٗص ا 

 √ٕاٗجاد فؼال٘تْاٖٗ ًظ٘ش قاٗق ساًٖ، پ٘ادُ سٍٕ، کَُ پ٘واٖٗ، دٍچشخْسَاسٕ ٍ هاّ٘گ٘ش 

 √ ٍٕٗظگٖ اضتغالضاٖٗ ٍ دسآهذصاٖٗ صٌؼت جْاًگشد 

 ×ٕتصح٘ح ساختاس اقتصادٕ ٍ تخص خذهات هٌطقِ اص طشٗق تَسؼٔ فؼال٘ت گشدضگش 

 

 

 

 


