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 :تعاریف و معیارها 

به تعاریف و  ،ضروری است که قبل از پرداختن به شرح خدمات ،اف کردن اطالعات مورد درخواستبه منظور شف -1     

 :مبذول شودذیل  توجه کافی  ارهایمعی

 ،تاریخی هایو مساحت معین که در جوار جاذبه است با مرز و بوم مشخص ایمنطقه منطقه نمونه گردشگری،  ●        

 تاسیس و بخش غیر دولتیبه  منظور ارایه خدمات به گردشگران توسط  کهگردشگری کشور و  فرهنگی،  مذهبی، طبیعی

 . شوداداره  می

، دهستان، بخش در حوزه باال دست منطقه نمونه گردشگری در برگیرنده روستا، شهرنمونه، محدوده منطقه   ●          

های محدوده منطقه نمونه، بر حسب نیاز، عالوه مشاور در بررسی ویژگی پذیرد.ایجاد این منطقه تاثیر مستقیم میاست که از 

 ز انتخاب و مورد مطالعه قرار خواهد داد. بر سایت پروژه، محدوده حوزه نفوذ مستقیم پروژه را نی

و یا حتی کشور  استان و در برگیرنده شهرستانعالوه بر سایت منطقه نمونه  ،نمونهحوزه نفوذ کالن منطقه   ●          

 پذیرد.نطقه تاثیر غیر مستقیم میگردشگری واقع شده و از ایجاد این م منطقه نمونه در حوزه فرادستکه است 

 

 ، به  شرح زیر از  شرح  خدمات  درج  شده  است  هایی که  عناوین  آنها  در  خروجی  بندهاییمقیاس و  فرمت نقشه -2

 :*است د  نظر مور

تا     500 :1مقیاسهای بزرگ مقیاس، با منطقه نمونه گردشگری، نقشهپالن  های مورد نظر از  سایتنقشه  -الف 

 GISو  Auto Cad ، در محیط   1:10000

و در  50000 :1تا  10000 :1مقیاس های میان مقیاس، با ونه، نقشهمحدوده  منطقه  نم های مورد نظر ازنقشه   - ب

 GIS محیط  

 :1 الی   50000 :1 مقیاسای کوچک مقیاس، با هحوزه نفوذ کالن منطقه  نمونه، نقشه های مورد نظر ازنقشه   -ج 

 .است  GISدر محیط   250000

  مانز ده از تولیداتاستفا های مورد نظر، بابا مقیاس آنکالن  نفوذمحدوده منطقه نمونه و حوزه  هاینقشهتهیه 

پذیر است، اما امکان ... ایران، مرکز آمار ایران و سالمیا برداری کشور، سازمان جغرافیایی ارتش جمهورینقشه

ت نقشه برداری خدماگیری از گردشگری با مقیاس مورد نظر،  بهره نمونهمنطقه پالن های سایت برای تهیه نقشه

 .باشدضروری می
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 شرح خدمات:

 ( مبانی نظری ها، روش شناسی و)ضرورت کلیات –بخش اول    

   طرح مسئله  -1-1           

                  اهداف  -1-2           

 هاضرورت  -1-3           

              و مقیاس طرح ماهیت  -1-4           

  موقعیت مکانی طرح  -1-5           

  ماهیت و مقیاس پروژه  -1-6          

   شناسی انجام کارریزی و روشبرنامه -1-7            

 تعاریف و مفاهیم مرتبط با موضوع -1-8            

 خارجیهای مشابه داخلی و تجارب و نمونه  -1-9            

 منطقه نمونهموضوع و موقعیت های فرادست مرتبط با اسناد و طرح -1-11            

 

 موجود    وضع شناخت  -دوم بخش     

  جغرافیایی -محیط و شرایط طبیعی -2-1          

 آن حدوده منطقه نمونه و حوزه نفوذ کالنو موقعیت جغرافیایی م ی عمومیهاویژگی -2-1-1          

 محدوده منطقه نمونههای اقلیمی ویژگی  -2-1-2          

  گردشگری محدوده منطقه نمونه شناسی و ژئومورفولوژیتوپوگرافی، فیزیوگرافی، زمین  -2-1-3              

 منطقه نمونه گردشگری و محدوده آن آب منابع  -2-1-4                   

  محدوده منطقه نمونه گردشگری خاکشناسی در  -2-1-5                

 طبیعی منطقه نمونه گردشگری و محدوده آن  بندی مخاطراتپهنه  -2-1-6                
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 خشکسالی و...( ،خیزیسیل فرسایش، زمین لغزش، )زلزله،                            

 نوری پوشش گیاهی و حیات جا  -2-1-7               

 اراضی منطقه نمونه گردشگری و محدوده آنکاربری  -2-1-8       

 

 ه منطقه نمونه فرهنگی در محدود –سیمای اجتماعی -2-3

 موقعیت منطقه نمونه در نسبت با نظام تقسیمات سیاسی و اداری -2-3-1            

 ویژگی های جمعیتی  -2-3-2            

 وضعیت سواد و آموزش   -2-3-3            

 درمانی  –خدمات بهداشتی  -2-3-4            

  ، تاریخی و پیشینه منطقهفرهنگی هایویژگی -2-3-5            

 صنایع دستی، محصوالت خانگی و آداب و سنن محدوده در منطقه نمونه   -2-3-6            

 وضعیت امنیت و خدمات انتظامی  -2-3-7            

 

 نمونه حدوده منطقه مدر  اوضاع اقتصادی -2-4

 ساختار عمده  بخش های عمده اقتصادی  -2-4-1            

 هزینه و در آمد خانوار -2-4-2            

 نیروی  انسانی و اشتغال و بیکاری  -2-4-3            

 براساس مدل های پایه و تبعیتعیین فعالیت -2-4-4            

 مالکیت اراضی در منطقه نمونه گردشگری -2-4-5            

 

                                                 
 برخودار است. از این رو، به منظور  محدودههایی است که از تمرکز نسبی در اشتغال منظور از فعالیت پایه، فعالیت

توان به بر پایه اشتغال، می محدودهبراساس اشتغال، و به تبع آن، تحلیل فعالیت تبعی  محدودهتحلیل فعالیت پایه
را در برابر نسبت اشتغال  محدودهخاص در  بخشمحاسبه ضریب مکانی پرداخت. این ضریب، نسبت اشتغال در یك 

 کند.بیان می  استانهمان بخش در 
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 ها در منطقه نمونهساختوضعیت زیر فضائی و -سیمای کالبدی -2-5

                              ، ریلی(ها و حمل و نقل  )زمینی، هوایی، دریاییراه وضعیت -2-5-1           

 وضعیت آب آشامید نی-2-5-2           

 وضعیت دسترسی به انرژی        -2-5-3            

 )مخابرات( گرد ش اطالعات ارتباطات و وضعیت -2-5-4               

 تأسیسات و تجهیزات( -)مبلمانخدمات عمومی  وضعیت -2-5-5            

 بررسی عملکردها و کاربریهای درونی منطقه -2-5-6            

 سی عملکردها و کاربریهای همجوار منطقهبرر -2-5-7            

 بررسی موقعیت منطقه در نسبت با مراکز فعال عملکردی و مسکونی همجوار -2-5-7-1    

 منطقه نمونه سطحبررسی دید و منظر در  -2-5-8            

 

 صنعت گردشگری در محدوده منطقه نمونه -2-6  

 گردشگری  جاذبه های -2-6-1           

 هانحوه اداره و مدیریت جاذبه -2-6-2            

 هاها در جاذبهزیر ساختوضعیت  -2-6-3              

 وضعیت امکانات اقامتی -2-6-4                

 پذیراییوضعیت امکانات  -2-6-5              

  و دسترسی به منطقه نمونه گردشگریوضعیت  حمل  و نقل  -2-6-6             

 بانکی –خدمات مالی   -2-6-7                

 تعداد  گردشگران کنونی  -2-6-8             

 های گردشگریمشارکت جامعه محلی در فعالیت -2-6-9             

 نیروی انسانی بخش گردشگری وضعیت مدیریت و -2-6-11                 
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ها، )تحلیل قوت منطقه نمونه گردشگری و ارزیابی وضع موجود هاداده تحلیل  –سوم  بخش

 ردشگری و محدوده آن(  گ ها در سطح منطقه نمونهها و تهدیدها، فرصتضعف

 جغرافیایی –عوامل طبیعی  -3-1           

 نقاط  قوت و ضعف -3-1-1                         

 تهدیدهاها و فرصت -3-1-2                         

 عوامل زیست محیطی -3-2           

 قوت و ضعف نقاط -3-2-1                        

 ها و تهدیدهافرصت -3-2-2                       

 فرهنگی -عوامل اجتماعی -3-3          

 قوت و ضعفنقاط  -3-3-1                        

 و تهدیدها  هافرصت -3-3-2                        

 عوامل اقتصادی -3-4          

 قوت و ضعف  نقاط -3-4-1                      

 ها و تهدیدهافرصت -3-4-2                      

 هافضایی و وضعیت زیرساخت -کالبدیعوامل  -3-5          

 قوت و ضعف نقاط -3-5-1                      

 ها و تهدیدهافرصت -3-5-2                      

 صنعت گردشگری -3-6          

 قوت و ضعفنقاط  -3-6-1                      

 ها و تهدیدهافرصت -3-6-2                      
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ها و ارزشتحلیل )  SWOTارزیابی  بندیجمع بر اساس چشم اندازکلی وضع موجود -3-7

 منطقه نمونه در وضع موجود(های پتانسیل

 ایهای جامع توسعهها و برنامهبخش چهارم: ارائه طرح 

 ای:تدوین اهداف توسعه -4-1

 ایهای عمومی در مقیاس ملی و منطقهای و سیاستاهداف کالن توسعه -4-1-1

 محیطیاهداف محیطی و زیست-4-1-2

 فضائی و زیرساختی -اهداف کالبدی -4-1-3

 فرهنگی و اجتماعیاهداف  -4-1-4

 اهداف اقتصادی -4-1-5

 اهداف گردشگری -4-1-6

  برنامه فیزیکی منطقه نمونه گردشگری جامع تدوین نظام -4-2  

 های کالن عملکردی منطقه نمونه گردشگری  تعیین حوزه -4-3-1

 های خرد منطقه نمونه گردشگری  ها و فعالیتتعیین زیرحوزه -4-3-2

 تدوین نظام تقسیمات کالبدی منطقه نمونه گردشگری   -4-3-3

 منطقه نمونه گردشگریتدوین برنامه فیزیکی تفصیلی  -4-3-4

 ، فضای سبز ، تراکم و سطح اشغال ساختمانیهاتعیین مساحت-4-3-5

 پذیری )برد خدماتی( عملکردهایعیتتعیین تراکم جمعیتی و آستانه جم -4-3-6

 منطقه نمونه گردشگری

  تدوین نظام جامع عملکردی منطقه نمونه گردشگری -4-3  

 تدوین الگوی ساماندهی منطقه نمونه گردشگری -4-3-1

 نظام استقرار عملکردها -4-3-1-1
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 نظام استقرار مراکز -4-3-1-2 

 هانظام استقرار دسترسی -4-3-1-3

 )جانمائی کاربریهای مختلفارائه طرح جامع منطقه نمونه گردشگری  -4-3-2

 (در قالب سایت پالن منطقه نمونه گردشگری سطح در پیشنهادی

 ریزی زمانی و عملیاتی ایجاد منطقه نمونهبندی اجرائی و برنامهنظام اولویت -4-3-3

 در منطقه نمونهخدماتی تعریف ظرفیت کاربردی و برد  -4-3-4

 نهبرداری در منطقه نموتعریف نظام بهره -4-3-5

 تعریف نظام مدیریت و حفظ و نگهداری در منطقه نمونه  -4-3-6

 برآورد میزان نیازهای آبی پروژه )شرب و خام( -4-3-7

 برآورد میزان برق مصرفی و خطوط تلفن مورد نیاز پروژه -4-3-8

 گردشگری نمونه منطقه جامعطرح  مالی و اقتصادیبخش پنجم: ارزیابی 

 های مورد نیاز:فهرست نقشه

 بخش اول: 

 های مشابه معرفی شدهنقشه یا تصویر از نمونه (1-1)

 بخش دوم:

 ( نقشه پایه محدوده مورد مطالعه2-1-1)

 بندی عناصر اقلیمی در محدوده منطقه نمونه گردشگری و حوزه نفوذ آن( نقشه پهنه2-1-2)

شیب در محدوده منطقه نمونه شناسی، ژئومورفولوژی، توپوگرافی، فیزیوگرافی، شیب و جهت های زمین( نقشه2-1-3)

 گردشگری

 های آب ریز فرادست آنها و قنوات در محدوده منطقه نمونه گردشگری و حوزهها، چاه( نقشه شبکه آبراهه2-1-4)

 بندی خاک در محدوده منطقه نمونه گردشگری ( نقشه تیپ2-1-5)

 عات موجود با ذکر مأخذ( نقشه کاربری اراضی محدوده منطقه نمونه با استفاده از اطال2-1-8) 
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 ( موقعیت منطقه نمونه گردشگری در نسبت با مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست-2-2-2)

 اداری کشور -( نقشه موقعیت منطقه نمونه گردشگری در نظام تقسیمات سیاسی2-3-1)

 آنها و حمل و نقل در محدوده منطقه نمونه و حوزه نفوذ ( نقشه شبکه راه2-5-1)

( نقشه پراکنش عملکردها و کاربریهای درونی، خدمات عمومی و زیرساختها در محدوده منطقه 6-5-2( الی )2-5-2)

 نمونه گردشگری

( موقعیت منطقه نمونه گردشگری در نسبت با عملکردها و مراکز فعال عملکردی و مسکونی 1-7-5-2( و )2-5-7)

 همجوار

 نسیل بصری در محدوده منطقه نمونه گردشگری ( نقشه جانمائی نقاط دارای پتا2-5-8)

 بخش چهارم:

 های الگوی ساماندهی منطقه نمونه گردشگری( ارائه نقشه4-4-1)

 ها()الگوی تجریدی، الگوی تطبیقی، الگوی استقرار عملکردها، الگوی استقرار مراکز و الگوی استقرار دسترسی

 شگری در قالب سایت پالن( نقشه طرح جامع پیشنهادی منطقه نمونه گرد4-4-2)

 بندی اجرائی منطقه نمونه گردشگری( نقشه اولویت4-4-3)

  


