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                                                               18او معفففففدن  پهنلفففففو                                

                                                                                                   19او معفففففدن  یففففف  سفففففو                           

                  31ابگفففففففرم قهفففففففوه سفففففففو                            

                     31و                   ابگففففففرم معففففففدن  قففففففره سفففففف

                    31مجتمفففففففففففففففف  ابففففففففففففففففدرمان  سففففففففففففففففبالن        

                      31امکانففففففففففففففففففات رفففففففففففففففففففاه  سففففففففففففففففففرعین    

فصفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  پففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففنجم                                                 

                      31پیشففففففففففففففففففففففففففففنهادات و انتقففففففففففففففففففففففففففففادات      

                                    34ی           جفففففففففففففففففففففففففففففففواو  فرضففففففففففففففففففففففففففففففف

                              36    نتیجففففففففففففففففففففففففففففففففففف  گیفففففففففففففففففففففففففففففففففففری   
                .         .          .          .

نقش و جایگفاه جهفانگردی در 

  اقتصففادی و اجتمففاع  توسففع

                                      اسففففففففففففففففففففففتان اردبیفففففففففففففففففففففف 
   / 11ت گردشففگری در اسففتان اردبیفف  / نقففش صففنع
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وضففففعیت موجففففود اسففففتان در رونففففد توسففففع  لففففود 

هکایت از ان دارد ک  معیارهای توسع  استان قاب  

مقایسفففت  بفففا دوران قبففف  نبفففوده اسفففت و مهورهفففای 

توسففع  دچففار تفییففر و تهففو ت اساسفف  شففده اسففت 

بررسفف  هففای موجففود بیففانگر ایففن اسففت کفف  در بعففد 

گفرایش   از چهره کشاورزی اقتصادی استان اردبی

بففف  سفففمت لفففدمات و صفففنعت یافتففف  و دیگفففر بلفففش 

کشاورزی جوابگوی تعداد  تقاضای نیروی کار در 

استان نبوده و این گرایش بف  سفمت لفدمات توسفع  

مففف  یابفففد وجفففود اسفففتعدادهای بفففالقوه توریسفففت  در 

سفففففطب اردبیففففف  باعفففففع شفففففده اسفففففت کففففف  صفففففنعت 

م در جهففانگردی بفف  عنففوان یکفف  از مهورهففای مهفف

توسففع  اسففتان اردبیفف  اعففم از ابهففای معففدن  بسففار 

مشهور شهر سرعین جاذب  های طبیع  ب  نظیری 

بکر دشت ها و رودلانف  مانند قل  سبالن و طبیعت 

هفففا و دریاچففف  هفففای اسفففتان شفففکارگاه هفففای زیبفففای 

شفففیروان دره و جنگففف  هفففای بهفففم پیوسفففت  فنفففدقلو و 
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و منففاظر شففگحت انگیففز گردنفف  هیففران و نیففز اثففار 

جاذبفف  هففای تففاریل  بسففیار نحففی  و ارزشففمند بقعفف  

شیی صح  الدین اردبیل  . بقع  شیی جبرایی  . پلها               

قلعف  هفا و هفزاران هفزار ویرگف  هفای توریسففت  و 

از سوی  دیگفر تقاضفای بسفیار مناسفو در نمونفدار 

عرض  و تقاضای اقتصادی صنعت توریسفم اسفتان 

  مالهظف  اسفت مهفور اردبی  ک  در نوع لفود قابف

تقاضففای توریسففم در اسففتان اردبیفف  معیففاری بسففیار 

دوارکننففده اسففت کفف  شففام  تجهیففزات و امکانففات امی

رفاه  و تاسیسات مورد نیاز جهفانگردان اسفت کف  

عنایففت بیشففتر برنامفف  ریففزان را بفف  لففود جلففو مفف  

کند این صراهت دقت زمان  قابف  توجف  مف  گفردد 

صففنعت توریسففم کفف  شففام  شففالا هففای اقتصففادی 

در کنففار اوضففاع و اهففوا  اقتصففادی اسففتان مففورد 

تجزیفففف  و تهلیفففف  قففففرار گیففففرد از ایففففن رو مسفففف ل  

بیکاری و پایین بودن سفطب درامفد هفا از مشفکالت 

اصفففل  اسفففتان مففف  باشفففد کففف  توجففف  بففف  بفففا  بفففردن 
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بازده  صنعت توریسفم و نیفز اشفتفا  زایف  ان بف  

بففردن عنففوان یکفف  از اهففرم هففای مففوثر در از بففین 

نارسففا یها و معضففالت اقتصففادی موجففود مفف  تففوان 

مطففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر  گففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففردد .                                                                      

نففففاهمواری هففففای کوهسففففتان                      
این شیو ناهمواری عمدتا بر تفوده هفای کوهسفتان  

سفففبالن و تفففالش و قلففف  اق داس منطبفففق اسفففت و از 

متففر بفف  بففا  ارتحففاع دارد و تمففام  نففواه   1411

مرکفففففزی و شفففففرق  اسفففففتان را پوشفففففانده اسفففففت .                         

وضفففففففففففففففففففعیت اقلیمففففففففففففففففففف                              
شرایط توپوگراف  استان اردبی  از شما  ب  جنفوو 

ک  ارتحفاع اسفتان اففزایش مف  یابفد وضفعیت اقلیمف  

نیز متناسو بفا ارتحفاع تفییفر مف  کنفد بفیش از اتکف  

در میففزان بففارش مهسففو  باشففد در افففت شففدید دمففا 

اسففتان بففروز مفف  کنففد .                     بفف  ویففره در بلففش جنففوب  
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                   عوامففففففففففففف  او و هفففففففففففففوای    
ویرگفف  هففای اقلیمفف  شهرسففتان اردبیفف  تهففت تففاثیر 

عوامفففففففففففففف  او و هففففففففففففففوای  زیففففففففففففففر اسففففففففففففففت                                               

                          ارتحففففففففففففففففففففاع از سففففففففففففففففففففطب دریففففففففففففففففففففا   1-1

ارتحاع در کاهش دمفا و میفزان و نفوع بفارش مفوثر 

 4811تا  41ز است ارتحاع عموم  استان اردبی  ا

درصففد  11نتففر از سففطب دریففا متفییففر اسففت هففدود 

متففففر اسففففت  1111اسففففتان دارای ارتحففففاع بففففیش از 

لصوصففیات ارتحففاع  ایففن اسففتان از طریففق تففوده 

هفای کوهسفتان  سفبالن بفا جهفت شفرق  و اربف  و 

تففالش بففا جهففت شففمال  و جنففوب  تعریففب مفف  شففود 

ارتحففاع ایففن رشففت  کففوه هففا و جهففت گیففری انهففا در 

عامفف    بفا تفابش افتففاو و جریفان هفای هفوای  رابطف

                             مهمفف  در تعیففین عناصففر اقلیمفف  اسففتان مفف  باشففد .                               

عفففففففففففففففففففففففففففففففففر  جفرافیفففففففففففففففففففففففففففففففففای                                                 1-1

عر  جفرافیای  زاویف  و مفدت تفابش افتفاو و در 

ن انرری را تعیین مف  کنفد اسفتان اردبیف  نتیج  بیال
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درج   41/39و  41/31در بین عر  جفرافیای  

در شمال  ترین قسمت ایران قرار دارد ک  التالب 

درج  با قسمتهای جنوب  ایران  11زاوی  در هدود 

در زاوی  تابش افتاو سبو م  شفود بف  همفین دلیف  

استان ب  طفور کلف  از جملف  منفاطق  اسفت کف  بعفد 

ز سواه  لزر کمترین میفزان انفرری در مقایسفت  ا

با مناطق مرکفزی و جنفوب  کشفور را دریاففت مف  

کنففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد .                                                                     

جریفففففففففففففففففففففان هفففففففففففففففففففففای هفففففففففففففففففففففوای                                                   3-1

اردبیففف  را سففف  جریفففان هفففوای  او و هفففوای اسفففتان 

تهت تاثیر قرار م  دهد یک جریان هوی مدیترانف  

ایفف  بففا ماهیففت معتففد  و بهففری از طففرب مفففرو 

وارد کشور شفده ورود ایفن تفوده هفوای مرطفوو و 

از نفزو ت جفوی باران زا ک  منشفا بلفش اعظمف  

ایران است در تعدی  درجف  هفرارت و رطوبفت هفا 

ای در استان اردبی  موثر است منشفا ایفن جریفان هف

هوای  مربوط ب  سیکلون های  است کف  در دریفای 
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مدیترانففف  تشفففکی  مففف  شفففود . دومفففین تفففوده هفففوای  

جریفففان هفففوای  سفففیبری اسفففیای مرکفففزی اسفففت کففف  

ماهیت بری و سرد دارد این جریان از سمت شما  

و شففما  شففرق پفف  از عبففور دریففای لففزر و جففذو 

مففف  وزد در رطوبفففت ان بفففر روی اسفففتان اردبیففف  

قفففدار زیفففادی از رطوبفففت ان در فصففف  زمسفففتان م

دامن  های شرق  تالش تللی  م  شود و با سفرما و 

افزایش میفزان رطوبفت هفوا همفراه اسفت در فصف  

تابستان سبو کاهش شفدید گرمفا و لنفک شفدن هفوا 

مفف  گففردد . سففومین جریففان هففوای  جریففان اطلفف  

سفرد و بهفری اسفت شمال  است ک  دارای ویرگف  

وارد اسففتان مفف  و از سففمت شففما  و شففما  اففرو 

گففردد ورود ایففن تففوده هففوا تففوام بففا سففرمای شففدید و 

بارش بفرب اسفت عفالوه بفر اینهفا از وجفود دریفای 

لففزر بفف  عنففوان یففک عامفف  مهففم دیگففر در تعیففین 

لصوصیات اقلیم  استان م  توان نفام بفرد دریفای 

لففزراز جملفف  عوامفف  منطقفف  ایفف  اسففت کفف  اسففتان 
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رود اردبیففففف  را از شفففففرایط مثبفففففت لفففففود یعنففففف  و

 بلارات و تعدی  درج  هرارت بهره مند مف  کنفد .                      
منففففففاطق توریسففففففم ورزشفففففف                

/ گزارش جاذبف  هفای توریسفت  از سفازمان برنامف  

     و بودجففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  /                                        
فعالیتهففففای گردشففففگری ورزشفففف  بففففر اسففففا  چنففففد 

د کففف  عبارتنفففد از                          شفففالا طبقففف  بنفففدی مففف  شفففو

. شففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففالا فصفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف                                                        1

. شفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففالا مهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففیط                                                      1

. شففففففففففففففففففففالا فعالیففففففففففففففففففففت و نففففففففففففففففففففوع ان                                        3

تففوان از ورزشففهای بففر اسففا  شففالا فصفف  مفف  

زمسففتان  و تابسففتان  نففام بففرد بففر اسففا  شففالا 

مهیط م  توان از ورزشهای اب  و لشک  نام برد 

ک  ورزشهای اب  ب  رودلان  ای  و دریاچ  ایف  و 

ورزشهای لشک  ب  کوهستان  و دشت  تقسفیم مف  

شود بر اسا  شالا نوع فعالیت م  تفوان شفکار 

کفف  هففم در نففوع  از همففین فعالیففت ورزشفف  اسففت 
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مهیط اب  و هم در مهفیط لشفک  و هفم در فصفو  

                                                   .   ملتلفففففففففففففففففب انجفففففففففففففففففام پفففففففففففففففففذیر اسفففففففففففففففففت 

الففففففففففففففففففففوار  سففففففففففففففففففففبالن                                            
/ گزارش جاذبف  هفای توریسفت  از سفازمان برنامف  

                          و بودجففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  /                       
روستای الوار  در ارتحاعات جبه  جنفوب  سفبالن 

قرار دارد مسفیر اصفل  الفوار  دسترسف  سفرعین 

الففوار  اسففت کفف  اسففحالت  بففوده و بففا قابلیتهففای   –

چففون دیففد و منظففر . او و هففوای ییالقفف  . قابلیففت 

کوه نوردی . پیاده روی . شکار . وجود ابگیرهای 

سیار مناسو برای تحریب شهروندان و زیبا و...... ب

این مسفیر بسفیار وسفی  و فنف  گردشگران م  باشد 

اهداع شده اسفت کف  یکف  از مهمتفرین تاسیسفات و 

تجهیزات الوار  پیست اسک  روی برب است کف  

هففزار هکتففار بففوده از امکانففات  31نسففاهت کفف  ان 

سففالتاری دیگففر الففوار  مفف  تففوان بفف  هتفف  اشففاره 

لیففف  ان اافففاز شفففده در فاصفففل  کفففرد کففف  مراهففف  او
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نزدیکففف  بففف  هتففف  و ایسفففتگاه تلففف  سففف  ایفففر ملفففزن 

کوچک  بفرای یکف  از چشفم  هفای معفدن  او سفر 

الفففففففففففففففففوار  تعبیففففففففففففففففف  شفففففففففففففففففده اسفففففففففففففففففت .                                               

اثفففففففففار تفففففففففاریل  اردبیففففففففف                               

. امفففففامزاده هفففففای اردبیففففف                 1
   /1313/ اصفففففو  جهفففففانگردی از مهفففففدی الفففففوان  

دو تن از فرزندان امام موس  کاظم /ع / ب  نامهای 

ک  بفا هفدب تبلیفس اسفالم بف  ابفن همزه و صدرالدین 

زمفان شهر امدند و در این شهر سفاکن شفدند در ان 

اردبیفف  مرکففز اذربایجففان و شففهر ری مرکففز ایففران 

بود مدفن هضفرت همفزه در چنفد متفری بقعف  شفیی 

جبراییففف  در روسفففتای کللفففوران و قبفففر هضفففرت 

صدرالدین نیز در همین روستا است عالوه بفر ایفن 

امامزاده هفا دو مقبفره دیگفری در اردبیف  مف  باشفد 

بفا ک  متعلق ب  فرزندان امام موس  کاظم مف  باشفد 

نفففام هفففای امفففامزاده صفففالب در نزدیکففف  بقعففف  شفففیی 
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متفری  111صح  الدین اردبیل  اسفت و بف  فاصفل  

ان واقففف  مففف  باشفففد امفففامزاده دیگفففری بففف  نفففام قیفففز 

امففامزاده سفف  یعنفف  امففامزاده دلتففر کفف  بففین مهلفف  

.                                اوچفففففدکان و بفففففازار اردبیففففف  واقففففف  شفففففده اسفففففت 

                   همففففففففففام هففففففففففای تففففففففففاریل  
  / نقففففش صففففنعت گردشففففگری در اسففففتان اردبیفففف  /

همففففففففففففام کهنفففففففففففف  و همففففففففففففام عففففففففففففبش ابففففففففففففاد                                        

همام کهن  در مهل  پیرعبدالملک و همام عبش اباد 

در نزدیک  بازار مسگران و بفر سفرراه ارد میفدان 

  و واق  بودند ک  ب  دلی  اهداع لیابفان امفام لمینف

لیابفففففففففففان سففففففففففف  متفففففففففففری لفففففففففففراو شفففففففففففدند                                        

کلیسففففففففففففففففففففای اردبیفففففففففففففففففففف                          
 / 1311اصففففو  جهففففانگردی از مهففففدی الففففوان  / 

قدمت این بنا شاید از یک قرن هم بیشتر نمف  باشفد 

ول  از لهاظ معنفوی و اجتمفاع  از اهمیفت زیفادی 

هتفف  قبفف  از تاسففی   برلففوردار مفف  باشففد اردبیفف 
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سلسففل  صففحوی نیففز شففاهد مهففاجرت ارامنفف  بففوده و 

انها در این شهر کلیسفای  اهفداع کردنفد کف  چنفدین 

بار تجدید بنا شده اسفت ولف  کلیسفای فعلف  در سفا  

شمسفف  بفف  وسففیل  لففانواده میرزایففان سففالت   1111

شده و نام ایفن کلیسفا مفریم مقفد  مف  باشفد و قبفور 

نففف  در ان مفففدفون هسفففتند .                      متعفففددی از اجفففداد ارام

بقعففففففففففف  شفففففففففففیی جبراییففففففففففف                          
  / نقففففش صففففنعت گردشففففگری در اسففففتان اردبیفففف  / 

یفا  1این بقع  در وسط باا  ب  نام باس شیی ک  در 

کیلففففومتری شففففما  شففففهر اردبیفففف  در روسففففتای  3

این قلع  ب  صورت هشفت کللوران واق  شده است 

توسفط سفالطین صفحوی اهفداع گردیفد در  ضلع  و

این بقع  صال  الدین جد شیی جبرایی  . شیی قطو 

الففففففدین جففففففد شففففففیی صففففففح  الففففففدین قففففففرار دارد .                             

بقع  شیی صح  الدین اردبیلف               
  / اذربایجففان در سففیر تففاریی از رهففیم ر ففی  نیففا /
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عف  زیبفای بقعف  مهمترین اثر تفاریل  اردبیف  مجمو

شیی صح  الدین اردبیل  است ک  جفز یکف  از پفن  

اثر جاویدان اثفار تفاریل  ایفران بف  شفمار مف  رود 

ایفففن اثفففر از هیفففع صفففنعت یکففف  از شفففاهکارهای 

معمففففاری و کاشفففف  کففففاری قففففرن هشففففتم هجففففری و 

سالهای بعد از ان م  باشد و شفام  مجموعف  هفای  

هفر ک  در ط  زمان سفالت   شفده اسفت و در است 

دوره بر ان افزوده گشت  است بنای اصل  ان شام  

مقبره شیی صح  الدین و گنبد هللا هللا در زمان شفیی 

صدر الفدین موسف  سفالت  شفده اسفت ایفن مجموعف  

در کفف  شففام    هففرم لانفف  . چینفف  لانفف  . مسففجد 

جنت سفرا . سفر در بیرونف  بقعف  . هیفاط بفزر  . 

ه . چففراس شففهید گففاه . مقبففره شففاه اسففماعی  . لانگففا

لان  . مقبفره مفادر شفاه اسفماعی  . سفلطان هیفدر و 

متعلقات دیگر است کف  در اطفراب ایفن بقعف  بفازار 

و امفففففففففففففففففاکن سفففففففففففففففففنت  مففففففففففففففففف  باشفففففففففففففففففد .                                                    

پلهفففففففففففففففففففففای تفففففففففففففففففففففاریل                          
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 / اذربایجففان در سففیر تففاریی از رهففیم ر ففی  نیففا /  
ر قلمرو سبالن اثار و ابنی  تاریل  متعددی وجود د

دارد ایفففففففففففففففففففففن پلهفففففففففففففففففففففا عبارتنفففففففففففففففففففففد از                                             

پففففففف  سفففففففامیان بفففففففر روی رودلانففففففف  قفففففففره سفففففففو                                

پفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  یعقوبیفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف                                                                  

ابففففففففففففففففففففففففففففففففراهیم ابففففففففففففففففففففففففففففففففاد                                                       پفففففففففففففففففففففففففففففففف  

پففففففففففففففففففففففففففففففففف  سفففففففففففففففففففففففففففففففففوار ابفففففففففففففففففففففففففففففففففاد                                                                         

  پفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  کللففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوران                                                                                              

بففففففففففففففففففففففازار اردبیفففففففففففففففففففففف                         
       / نقففففش صففففنعت گردشففففگری در اسففففتان اردبیفففف  /
شففهر اردبیفف  بفف  دلیفف  واقفف  شففدن در مسففیر جففاده 

ابریشففم از دیربففاز مرکففز بازرگففان  ایففا ت اطففراب 

بففوده در ایففن راسففتا اردبیفف  دارای بففازار وسففی  و 

و مجموعفف  بففازار ان در هففا  پررونففق بففوده اسففت 

شفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففام                                                             هاضفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففر 

راسففففففففففففففففففففففففففففت  اصففففففففففففففففففففففففففففل  بففففففففففففففففففففففففففففازار                                                   

راسففففففففففففففففففففففففففت  پیففففففففففففففففففففففففففر عبففففففففففففففففففففففففففدالملک                                                  
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           راسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففت  قیصفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففری                                              

کحاشان  . عالفان . سراجان . بازار زرگران . پنب  

فروشان . چاقو سازان . اهنگران و چنفدین سفرا ی 

شفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففام                                                                

سفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرای لشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففکبار                                                 

                                              سففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرای گلشففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففن                 

سففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرای وکیفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف                                                               

سففففففففففففففففففففففففففففففرای زنجیففففففففففففففففففففففففففففففر لففففففففففففففففففففففففففففففو                                                                  

               سففففففففففففففففففففففففففففففرای هففففففففففففففففففففففففففففففا  اهمففففففففففففففففففففففففففففففد                                               

سففففففففففففففففففففففففففففففرای هففففففففففففففففففففففففففففففا  شففففففففففففففففففففففففففففففکر                                                           

سففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرای مهدیفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف                                                                                                  

وایره مف  باشفد لوشفبلتان  اداره میفراع فرهنگف  

ا و ..... پردالتفففف  .                              بفففف  مرمففففت سففففردرهاردبیفففف  

سفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففبالن                                                           
/ گزارش جاذبف  هفای توریسفت  از سفازمان برنامف  

  /                                             1381و بودجففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  
قل  سبالن ک  در مفرو شهرستان اردبی  واق  شده 
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متففر از سففطب دریففا  دومففین  4811اسففت بففا ارتحففاع 

قلففف  بلنفففد رشفففت  کفففوه البفففرز مففف  باشفففد قلففف  سفففبالن 

همچنفففان بفففا صفففالبت و اسفففتوار نفففاظر بفففر طبیعفففت 

زیبفففای اردبیففف  مففف  باشفففد کفففوه سفففبالن کففف  مفففا بفففین 

دریاجفففف  مشففففهور اردبیفففف  و رودلانفففف  ار  قففففرار 

ت از دره قره سو در شما  افرو اردبیف  گرفت  اس

و  اربفف  بفف  طفف –شففروع شففده و در جهففت شففرق  

کیلففومتر تففا کففوه  48کیلففومتر و عففر  تقریبفف   61

قو شاداس در جنوو اهر امتداد م  یابد همچنفین در 

رشت  کوه سبالن اثار قدیم  یلچالها دیفده مف  شفود 

کفف  علففت ان بارنففدگ  زیففاد و ارتحففاع دامنفف  شففمال  

سففت در قسففمت شففما  و قاعففده بلنففدترین قلفف  بففوده ا

سفففبالن بففف  نفففام سفففلطان سفففاوا ن دریاچففف  کفففوچک  

وجففففود دارد عففففالوه بففففر ایففففن وجففففود دامنفففف  هففففای 

هاصللیز و مرات  سرسبز و لرم با پوشش گیفاه  

ظیففر در تابسففتانها یففیالق پففر ارزشففش ایففالت و بفف  ن

عشایر دشت مفان و ای  سونها م  باشد بعد از قلف  
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وه بلند در کنار این قل  قرار گرفت  است ک 3سبالن 

ب  نام هرم یک . هرم دو و هفرم سف  مشفهور اسفت 

.  4681.  4611کففف  ارتحفففاع انهفففا عبارتنفففد از   

                                                      متفففففففففففففففففففففففففر مففففففففففففففففففففففففف  باشفففففففففففففففففففففففففد .  4111

دریاچفففففففففففففففففف  شففففففففففففففففففورابی                             
 تففاریی از رهففیم ر ففی  نیففا / / اذربایجففان در سففیر

این دریاج  در جنوو شفهر اردبیف  واقف  شفده و از 

ارومیف  مف  باشففد نظفر زمفان  قفدیم  تفراز دریاچف  

این دریاچ  عمق زیادی دارد عمفق ایفن دریاچف  بف  

و راهفف  بففرای لففرو  متففری مفف  رسففد  11تففا  31

او نداشت  و موقعیت  مناسو برای ذلیفره او دارد 

د سففا  الیففر بفف  عنففوان کففانون ایففن دریاچفف  در چنفف

توریست  منطق  شنالت  شده است انچ  در ایفن بفین 

مهففم اسففت کمیففت و کیحیففت تاسیسففات . عمففارات و 

تجهیزات م  باشفد چفرا کف  تفاکنون هفر چف  سفالت  

مفف  برلففوردار بففوده و شففده از کیحیففت و جففذابیت ک

       تنهفففا شفففاید بفففرای مفففردم لفففود شفففهر جالفففو باشفففند .                     
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قلففو توریسففت  گردنفف  هیففران              
        / نقففففش صففففنعت گردشففففگری در اسففففتان اردبیفففف  /

استارا واقف  اسفت  –گردن  هیران در مسیر اردبی  

ویک  از کانون های توریست  مهسوو م  شود ب  

طوری ک  جاذب  های طبیعف  ایفن منطقف  بف  نظیفر 

ریفای است شرایط اقلیمف  گردنف  هیفران متفاثر از د

لففزر بففوده تیففر بففرق هففا نیففز جففذابیت دیگففری بفف  

گردن  هیران بلشیده گردن  هیفران بف  دلیف  داشفتن 

ی لففود زبففانزد هففر ایرانفف  دره هففا و درلتففان زیبففا

مففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  باشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد                                                                  

فنففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدقلو                                          
 اصفففففففففو  جهفففففففففانگردی از مهفففففففففدی الفففففففففوان  /                  / 

جنگففف  هفففای فنفففدقلو یکففف  دیگفففر از کفففانون هفففای 

توریسففت  اسففت ایففن جنگفف  بفف  دلیفف  داشففتن درلتففان 

انبفففففوه فنفففففدق در سفففففطب کشفففففور شفففففهرت دارد در 

روزهففای تعطیفف  تعففداد زیففادی از مسففافران بفف  ایففن 
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منطقفف  مفف  اینففد بفف  لصففوا بفف  هنگففام برداشففت 

ایفن کفانون توریسفت  فاقفد هفر گونف   مهصو  فنفدق

         امکانففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففات اسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففت .                                                         

ابشفففففففار گورگفففففففور سفففففففبالن                      
  / اذربایجففان در سففیر تففاریی از رهففیم ر ففی  نیففا /
این ابشار در یک  از زیبفاترین نقفاط طبیعف  اسفتان 

متفففر  11یعنففف  کفففوه سفففبالن قفففرار دارد در هفففدود 

متر مرب  مهوط  گردشگاه  اسفت                          111ارتحاع و 

او معففففففففففففففففدن  سففففففففففففففففرداب                  
                    /اذربایجففففففففففففففففففففففان در سففففففففففففففففففففففیر تففففففففففففففففففففففاریی/

اففرو اردبیفف   کیلففومتری شففما  31ایففن ابگففرم در 

در دهسفففتان وکیففف  ابفففاد واقففف  شفففده منطقففف  سفففرداب  

بسیار د  انگیفز و او و هفوای مطبفوع دارد جاذبف  

هفففای طبیعففف  کفففم نظیفففر سفففرداب  بفففرای پوینفففدگان 

    جالفففففففو لواهفففففففد بفففففففود .                                   اسفففففففتراهت و ارامفففففففش 
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                            زبففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففان          
 /  81نعت گردشففگری در اسففتان اردبیفف  /نقففش صفف

          مردم استان اردبی  ب  زبان ترک  صهبت م  کننفد 
مهصفففففو ت اسفففففتان اردبیففففف                 

عسفف  . سففیو زمینفف  . لبنیففات . فففرش بففاف  . گلففیم 

بفففاف  . سفففحالگری . صفففنای  چفففوو ماننفففد معفففرق و 

منبففت کففاری . ورنفف  بففاف  . لراطفف  . مصففنوعات 

م . جاجیم باف  . سالت و سازهای سنت  تلحیق  چر

. تفففراش شیشففف . نگفففارگری . سفففراج  . گلسفففازی                                  

سففففففففواات اسففففففففتان اردبیفففففففف                      
هلفففوای سفففیاه . عسففف  . لبنیفففات مهلففف  . ابنبفففات . 

             شفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففیرهای مهلففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف                                                          

فصففففففففففففففففففففففف  چهفففففففففففففففففففففففارم                                                                                                     

چشفم  شهر توریست  سرعین 
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هففففففففففففففففففففففففای بهشففففففففففففففففففففففففت                                                

موقعیففت جفرافیففای  و طبیعفف             
توریسفت  از سفازمان برنامف  / گزارش جاذب  های 

 و بودجففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  /                                                      
طفففو  شفففرق  و درجففف   14/48شفففهر سفففرعین در 

درجفف  عففر  شففمال  بففا مسففاهت  بففیش از  19/38

کیلفففومتری افففرو  18متفففر مربففف  در  1181111

شفففهر اردبیففف  قفففرار دارد ارتحفففاع متوسفففط شفففهر از 

م  باشفد قسفمت عمفده شفهر  متر 1611سطب دریا 

در دره ایففف  کاسففف  ماننفففد کففف  از شفففیو هفففای مالیفففم 

دامنفف  هففای ارتحاعففات سففبالن بفف  وجففود امففده قففرار 

گرفتفف  اسففت ایففن شففیو هففا در بلففش اربفف  هماننففد 

دره ایفف  در جهففت جنففوو شففرق  بففاز مفف  گففردد از 

نظر زمین شناس  منطق  ایف  کف  شفهر سفرعین در 

وسففن پففایین و میوسففن ان اسففتقرار یافتفف  از دوره می

میففان  و سففنگهای ان از جففن  اذریففن اسففیدی و از 
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گففففدازه هففففا و نهشففففت  هففففای رسففففوب  مفففف  باشففففد .                                     

سیاسففف  و  –تقسفففیمات اداری 

جمعیتففففففف  بلفففففففش سفففففففرعین                   
   /1311/ بررسففففف  وضففففف  موجفففففود در سفففففرعین 

سففرعین یکفف  از بلشففهای تففاب  شهرسففتان اردبیفف  

کیلففومتر مربفف   111اسففت مسففاهت منففاطق تففاب  ان 

م  باشد ک  از ارو ب  شهرستان نیر از جنوو ب  

بسفففتر رودلانففف  بفففالیقلو از شفففرق بففف  اردبیففف  و از 

شما  بف  ارتحاعفات و قلف  کفوه سفبالن مهفدود اسفت 

دهسفففتان بففف  نفففام هفففای ابگفففرم و  1سفففرعین دارای 

مففف  باشفففد دهسفففتان سفففبالن بفففا مسفففاهت  در  سفففبالن

روسفتا دارای  11کیلومتر مرب  دارای  161هدود 

نحفففر مففف  باشفففد .  9111سفففکن  بفففا جمعیتففف  هفففدود 

روسفففتای مسفففکون  بفففا  11دهسفففتان سفففبالن دارای 

نحففففر بفففف   6139کیلففففومتر مربفففف  و جمعیففففت  114

مرکزیفففففت روسفففففتای اردی موسففففف  مففففف  باشفففففد .                            
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رافیففففای تففففاریل  سففففرعین                 جف
  / نقففففش صففففنعت گردشففففگری در شففففهر سففففرعین / 
سرعین در فرهنگ لفت فارس  ب  معن  سرچشفم  

سرا ن م  باشد در گذشت  از این منطق  ب  نام های 

و سرقین یاد مف  شفده سفرعین و منفاطق هفوال  ان 

ب  سبو موقعیت جفرافیای  و ویرگف  هفای طبیعف  

مواره مورد توج  انسفان هفای گذشفت  و اقلیم  ان ه

بوده است تاریی این منطق  جدا از تاریی اذربایجان 

و بلصففوا اردبیفف  نمفف  باشففد بففا توجفف  بفف  نامیففده 

شدن قسمت  از اذربایجان ب  لصوا شفرق ان بف  

نفففام زیکرتفففو / سفففنگ کفففن /  و سفففاگارت  در دوره 

مادهففا و هلامنشفف  در هففزار او  قبفف  از مففیالد بففا 

انبففففوه دهکففففده هففففا و معابففففد و منففففاز  توجفففف  بفففف  

زیرزمینفف  کنففده شففده در د  صففلره هففا و تپفف  هففای 

باق  مانده از ان دوران بیانگر این است کف  منطقف  

بلفففش وسفففیع  از سفففرزمین زیکرتفففو یفففا سفففاگارت  

دوران اشففاره شففد در سففنگ نوشففت  هففا و کتیبفف  هففا 
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هلامنشفف  و اثففار مففورلین مفف  باشففد بففا ایففن وجففود 

اثار مربفوط بف  دوره هفای سفلجوق  . بقایای  ک  از 

ایللففان  .قراقویونلوهففا و اق قویففو نلوهففا کفف  نشففان  

های  از هکومت انان بر ایفن سفرزمین وجفود دارد 

از طففرب اردبیفف  و سففبالن از ابگففرم گرفتفف  تففا دره 

ایفف  بفف  نففام سففاری دره در شففما  سففرعین فعلفف  یففاد 

                           شفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففده اسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففت .                                      

راه هففففای ارتبففففاط  سففففرعین             
 /  1311/بررسففففف  وضففففف  موجفففففود در سفففففرعین 

مسفافرت بف  سفرعین صفرفا از طریفق جفاده زمینف  

اسحالت  امکان پذیر م  باشد مسفیر اصفل  دسترسف  

ب  سرعین از طریق یک جاده فرعف  و منشفعو از 

ین در راهفف  سففرع 3جففاده اصففل  اردبیفف  بفف  تبریففز 

 3کیلومتری بف  سفمت تبریفز قفرار گرفتف  و از  11

راه  تا شهر سرعین جفاده نسفبتا مناسفب  بف  طفو  

کیلومتر کشیده شده است راه هفوای  ارتبفاط  بف   8

 41سفففففففرعین از طریفففففففق فرودگفففففففاه اردبیففففففف  در 



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی  
 www.shahrsazionline.com 

11 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
 www.shahrsazionline.com 

 

کیلففومتری شففرق سففرعین مقففدور مفف  باشففد کفف  راه 

راهف  سفرعین از طریفق  3ارتباط  از فرودگاه تفا 

نیر امکان پذیر م  باشد .                           –توبان چهار باند نمین ا

موقعیففففففت توریسففففففت  شففففففهر 

سفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرعین                                  
  /  1381/نقش صنعت گردشگری در شهر سرعین 

 11نحفففففر در  1183شفففففهر سفففففرعین بفففففا جمعیفففففت 

کیلومتری جنوو اربف  اردبیف  و در دامنف  جنفوو 

 1681اتشحشففان  سففبالن و در ارتحففاع  شففرق  تففوده

متففری از سففطب دریففای ازاد قففرار دارد سففرعین بفف  

واسط  قابلیت های توریست پفذیری لفود کف  ناشف  

چشففم  ابگففرم  14از او و هففوای ییالقفف  و وجففود 

درجفف  سففانتیگراد  41تففا  11معففدن  بففا دمففای  بففین 

بزرگترین مرکفز توریسفت  اسفتان اردبیف  و منطقف  

ود .                                                               را شففففففففففففففففففففففففففففام  مفففففففففففففففففففففففففففف  شفففففففففففففففففففففففففففف
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تعریفففب ابگفففرم و او معفففدن                         

چشففففففففففففففففففففففم  ابگففففففففففففففففففففففرم                                                          
        /  1311/ بررسفففففففففففف  موجففففففففففففود در سففففففففففففرعین 

دود هنگام  ک  درج  هرارت او چشم  ایف  در هف

درج  سفانتیگراد از درجف  هفرارت متوسفط  6تا  1

سا ن  هوای مهفیط یفک منطقف  بیشفتر باشفد چشفم  

مفففففففففذبور را چشفففففففففم  ابگفففففففففرم مففففففففف  گوینفففففففففد .                                   

چشفففففففففففففففففم  او معفففففففففففففففففدن                                          
او معفففدن  بففف  ابففف  گحتففف  مففف  شفففود کففف  یکففف  از 

بفففا او سفففایر چشفففم  هفففا و او هفففا لصوصفففیات ان 

تحففاوت بسففیاری داشففت  باشففد مففثال در صففورت  کفف  

درجفف  هففرارت او بففیش از درجفف  هففرارت مهففیط 

بوده و یا او دارای ترکیبات لاص  باشد ب  نهوی 

بتفوان وجفود مفواد معفدن  ک  بدون انجام ازمایشات 

ان را تشففلیا داده و شناسففای  نمففود و هتفف  اگففر 
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و یفا بفودار باشفد بف  ایفن او  مزه او ترش یا گزنده

ابمعفففدن  اطفففالق مففف  گفففردد ابمعفففدن  بففف  او هفففای  

اطففالق مفف  شففود کفف  دارای امففال  معففدن  عناصففر 

جزی  و یا دیگر ترکیبات باشد و مستقیما از چشفم  

یا نقاط هحر شفده از طبقفات زیرزمینف  بدسفت امفده  

و دارای لففففففواا بهداشففففففت  و درمففففففان  باشففففففد و 

برسففف  متلصصفففان قفففرار  سفففرانجام مفففورد تاییفففد و

گرفتففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  باشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد .                                                           

چشففففم  هففففای ابگففففرم معففففدن  

سفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرعین                                   
                         /  1311/ بررسففففف  وضففففف  موجفففففود در سفففففرعین 

چشفففم  ابگفففرم معفففدن   11شفففهر سفففرعین مجموعفففا 

کففف  متناسفففو بفففا لصوصفففیات دمفففای   وجفففود دارد

اشنای  تاسیسات و تجهیزات بهره برداری و میزان 

مففردم بففا انهففا مففورد بهففره بففرداری قففرار مفف  گیففرد 

چشم  های ابگرم معفدن  سفرعین مهمتفرین انگیفزه 
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سففففففحر توریسففففففت  بفففففف  ایففففففن شففففففهر مفففففف  باشففففففد                                    

ابگففففرم گففففاومیش گففففول                  1.1
/ گزارش جاذبف  هفای توریسفت  از سفازمان برنامف  

        و بودجففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  /                                         
ایفففن نفففام بففف  معنفففای بفففزر  در ایفففن صفففورت از 

گففاومیش گففول  بفف  محهففوم اسففتلر بففزر  مفف  باشففد 

ایففن چشفففم  در مرکفففز شففهر سفففرعین قفففرار دارد و 

  از قدیم  ترین چشم  هاست میفزان ابفده  ان یک

لیتففر در ثانیفف  اسففت و از جملفف  پففر او تففرین  141

 111چشم  هفای سفرعین اسفت کف  فضفای اسفتلر 

متفر مربف   411متر مرب  و مساهت استلر هفدود 

است جریان او در ان ب  صورت دایمف  مف  باشفد 

درجفففف   46و جوشففففان اسففففت دمففففای او ان هففففدود 

نظففر کیحفف  در ردیففب ابهففای  سففانتیگرد اسففت و از

قففرار دارد کفف  دارای مقففادیری  کلففر و بفف  کربنففات

سففولحات نیففز هسففت او ان کمفف  تففرش بفف  رنففگ و 

     انفففففففففففففففففدک  سفففففففففففففففففولحوره هیفففففففففففففففففدرورن دارد .                                     
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ابفففدرمان  بفففش بفففاجیالر                  1.1
 1381/ نقش صنعت گردشگری در شفهر سفرعین 

   /                                                   
توسففط  19اهففداع شففد و در سففا   1313در سففا  

شففرکت او و فاضففالو بازسففازی شففد مسففاهت ان 

 1111کفف  بففا پارکینففگ بفف  متففر مربفف  بففوده  1111

متر م  رسد این مجتم  دارای یک اسفتلر بفزر  

 1سفففانتیمتری مففف  باشفففد و وجفففود  111بففف  عمفففق 

ابگففرم مفف  باشففد و از طریففق ایففن چشففم  کوچففک 

چشففم  هففای ابمعففدن  بففا هففرارت نسففنتا بففا  از د  

طب زمففین راه مفف  یابففد ترکیبففات ان از زمففین بفف  سفف

نففوع کلففر و بیکربنففات و گففرم اسففت و از نففوع او 

اسیدی بوده و دارای عناصفر شفیمیای  سفدیم و کلفر 

و کلسیم م  باشد رنگ ان کدر و اندک  تفرش مفزه 

 1درجفف  سففانتیگراد و دارای  41اسففت و دمففای ان 

     لیتفففر در ثانیففف  مففف  باشفففد                              13چشففم  و در مجمفففوع 
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ابگففرم معففدن  همففام شففحا           1.3
          /  1311/ بررسففففف  وضففففف  موجفففففود در سفففففرعین 

طبقفف  همکففب در لیابففان ولفف  عصففر و طبقفف   1در 

بفف  پففایین تففر در مهففدوده شففهر و ضففل  شففما  ار

 1ابففدرمان  سففبالن واقفف  شففده ایففن چشففم  بففا ابففده  

لیتففففر در ثانیفففف  مفففف  باشففففد و کاتیونهففففای مهففففم ان 

بیکربنات . سفدیم . کلسفیم . کلفرور و .... و او ان 

در ردیب ابهای کلر و بیکربنات سدیک م  باشفد .                          

ابگفففففففرم سفففففففاری سفففففففو        1.4
                      /برسففففففففففف  وضففففففففففف  موجفففففففففففود در سفففففففففففرعین /
ایففن چشففم  در مهففدوده شففهر قففرار دارد و از یففک 

متر مربف  و هفو   41قسمت  ب  اندازه  1هو  

لیتفر  6درج  سفانتیگراد ابفده  ان  41ان دمای ان 

و جریان او ب  صورت دا م  رنگ ان کم  مایف  

بفف  سففبز مفففز مفففز پسففت  ایفف  و مففزه ان کمفف  تففرش 

و ور. بیکربنففات اسففت انیونهففای ان سففولحات . کلففر
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کفففاتیون هفففای ان سفففدیم . پتاسفففیم . منیفففزیم اسفففت .                            

 ابگفففففففففففففففرم رنفففففففففففففففرا               1.1

/ گزارش جاذبف  هفای توریسفت  از سفازمان برنامف  

                           و بودجففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  /
در قسمت شما  شرق  سرعین در کنار لیابان  بف  

از سفطب لیابفان قفرار گرفتف   همین نام در پایین تر

متففر لففار   11/1او ان از کففب هوضفف  بفف  قطففر 

درج  سانتیگراد و ابفده  ان  44م  شود دمای ان 

لیتر در ثانیف  او ان کمف  تفرش و مفزه ان بف   1/1

رنففگ مفف  باشففد انیففون هففای ان کربنففات .کلففرور . 

سولحات و کاتیون های ان سدیم . پتاسیم . منیفزیم و 

                                                                          کلسففففففففففففففففففففففففففففففیم مفففففففففففففففففففففففففففففف  باشففففففففففففففففففففففففففففففد .

او معففففففففففففدن  پهنلففففففففففففو                1.6
          /   1311/ برسفففففف  وضفففففف  موجففففففود در سففففففرعین 

در شففرق  تففرین و پسففت تففرین ارتحففاع سففطب شففهر 

 31واقفف  شففده اسففت او ان از هوضفف  بفف  مسففاهت 



 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی  
 www.shahrsazionline.com 

34 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-آنالینشهرسازی 
 www.shahrsazionline.com 

 

درجففف   43ن متفففر مربففف  لفففار  مففف  شفففود دمفففای ا

بففف  لیتفففر در ثانیففف   3سفففانتیگراد میفففزان ابفففده  ان 

صففورت دا مفف  انیففون هففای ان کلففرور . سففولحات . 

پتاسفففففففففففففیم . سفففففففففففففدیم و .... مففففففففففففف  باشفففففففففففففد .                                          

او معففففدن  یفففف  سففففو                1.1
          /      1311/ برسفففففف  وضفففففف  موجففففففود در سففففففرعین 

ربف  ابگفرم هفای قهفوه سفو   در کنفار در قسمت ا

لیابان در سطه  پایین تر از ان م  باشد هوضف  

 1/1متففر مفف  باشففد ابففده  ان  1/3*  1/4بفف  ابعففاد 

درج  انیون هفا و کفاتیون هفای  38لیتر و دمای ان 

ان کلففرور . بیکربنففات . سففدیم . پتاسففیم . مفف  باشففد                              

           ابگففففففرم قهففففففوه سففففففو 1.8

/ گزارش جاذب  های تورست  از سازمان برنامف  و 

                      بودجفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  /                                 
او این چشم  از تیپ کلرور بیکربنات سفدیک مف  

درج  سانتیگراد و در گفروه او  44باشد دمای او 
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لیتففر در  4میففزان ابففده  ان معففدن  گففرم مفف  باشففد 

از نظفففر ظفففاهری کمففف  تیفففره رنفففگ و ثانیففف  اسفففت 

انفففدک  تفففرش مفففزه اسفففت و بیشفففتر بفففرای درمفففان 

بیمففاری هففای عصففب  و محاصفف  توصففی  مفف  گففردد 

*  1/8تجهیففزات اصففل  قهففوه سففو   یففک اسففتلر 

عدد  4متری و  1/1*  1/1متر و یک استلر  1/1

دوش مففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  باشفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد                                                         

ابگفففرم معفففدن  قفففره سفففو                1.9
    ضفففففففففف  موجففففففففففود در سففففففففففرعین /                 / بررسفففففففففف  و

اربفف  تففرین او موجففود در شففهر مفف  باشففد دارای 

متففر مربفف  مفف   31قسففمت  بفف  انففدازه  1هوضففچ  

باشففد کفف  او ان بعففد از پففر شففدن هففو  اولفف  بفف  

هففو  دومفف  مفف  ریففزد و هففو  ان روبففاز مفف  

درجفف  سففانتیگراد میففزان ابففده   41باشففد دمففای او 

بفف  صففورت دا مفف  مفف  باشففد لیتففر در ثانیفف   1/3ان 

انیون های ان سولحات کلرور . بیکربنفات . کفاتیون 

هفففففای ان سفففففدیم . پتاسفففففیم . منیفففففزیم مففففف  باشفففففد                                        
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مجتم  ابدرمان  سبالن           1.11
 /                     1311/بررسففففف  وضففففف  موجفففففود در سفففففرعین 

 11دسففففففتگاه اسففففففتلر .  31ایففففففن مجتمفففففف  دارای 

هوضفففچ  ابگفففرم گروهففف  بفففا ابگفففرم تهفففت فشفففار 

دستگاه هوضچ  ابگفرم گروهف  سفاده            1جکوزی . 

واهففففد لففففدمات پزشففففک  او  1دسففففتگاه سففففونا .  4

هکتفففار و  1درمفففان  واقففف  در پفففارک  بففف  مسفففاهت 

 1تمف  دارای پارکینگ التصاص  م  باشد این مج

طبقففف  مجفففزا جهفففت اسفففتحاده اقایفففان و بفففانوان اسفففت 

 1استلر طبق  دوم متعلق ب  لفانم هفا و بفا ظرفیفت 

اسففتلر بففا ابگففرم معففدن  و بهداشففت  یففک دسففتگاه 

و دارای او استا و یک دستگاه او در ها  گردش 

هففففدود هففففم  1دسففففتگاه سففففونای لشففففک و در  11

هوضففچ  تهففت فشففار جکففوزی مفف  باشففد ابففدرمان  

وان یکنحره التصاصف  مردانف   113سبالن دارای 

طبقففف  مجفففزا از هفففم مففف  باشفففد ایفففن  1و زنانففف  در 

مجتم  دارای مرکز بهداشفت  و ابفدرمان  بفوده ایفن 
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تاسفی  شفد او مصفرف  در  1314مجتم  در سا  

این مجتم  از چشم  گاومیش گول  تامین مف  شفود 

             متر مرب  اسفت      1111زیربنای سالتمان در هدود 

امکانففات رفففاه  چشففم  هففای 

ابگففففففففرم معففففففففدن  سففففففففرعین              
       /اصفففففففففو  جهفففففففففانگردی از مهفففففففففدی الفففففففففوان  /                  

تنهفففا تعفففداد معفففدودی از مجموعففف  هفففای ابفففدرمان  

سرعین دارای طر  از پیش اندیشیده شده م  باشفد 

و بفففا اسفففلوو جدیفففد معمفففاری مبتنففف  بفففر تلصفففیا 

سالت  شده و کاربری هفای  از قبیف  صهیب فضای 

سالن انتظفار . فروشفگاه . رسفتوران . نمفاز لانف  . 

سففروی  بهداشففت  و پارکینففگ اهففداع گردیففده لففذا 

نبفففود امکانفففات رفففففاه  بففف  سفففرگردان  مففففراجعین 

ابدرمان  در ط  زمان انتظار در هواشف  لیابانهفا 

یا مراکز ابدرمان  و یا ب  دستحروشهای مجاور این 

بففرای تهیفف  برلفف  از مففواد اففذای  و کففا ی مراکففز 
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موردنیازشففان مفف  گففردد ایففن امففر عففالوه برایجففاد 

مشففکالت و زهمففت بففرای لففود اسففتحاده کننففدگان از 

اسفتلرهای او گففرم بف  شففلوا  و اشفحتگ  بففیش از 

هد نیز دامن م  زند و بف  کفاهش مطلوبیفت مکفان  

          از دیفففففففففففد گردشفففففففففففگر منجفففففففففففر مففففففففففف  شفففففففففففود                          

فصففففففففففففففففففففففففف  پفففففففففففففففففففففففففنجم                                                       

پیشفففففففففففففنهادها و انتقفففففففففففففادات                                     

شففففففففففففففففففففففهر سففففففففففففففففففففففرعین                           
/ گزارش جاذبف  هفای توریسفت  از سفازمان برنامف  

                  و بودجفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف   /                                     
. تفییففر در تابلوهففای شففهری و اسففتاندارد کففردن 1

انهففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا                                                       

. تهففففففو  در وضففففففعیت پارکینگهففففففای عمففففففوم                                  1

. سفففففففففففففففففامانده  پیفففففففففففففففففاده روی شفففففففففففففففففهرها                                     3

  کردن واهد پروهش  ویره بفرای شناسفای  . فعا4
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لفففففففواا درمفففففففان  او چشفففففففم  هفففففففای ملتلفففففففب                                

جدیففففففد در قالففففففو                                                                  . ایجففففففاد سففففففالت و سففففففازهای 1

پرورههای بزر  بصفورت مجتمف  هفای توریسفت  

باید در هوزه های پیرامون  جدید دالل  و لارج  

                                                                                                                                                                                                                 شفففففففففففففففففهر سفففففففففففففففففرعین انجفففففففففففففففففام بگیفففففففففففففففففرد                                                                                                        

. سامانده  ابفزار و تجهیفزات واهفد هفای اقفامت                          6

. نوع سالت و ساز در شفهر سفرعین بایفد بیشفتر 1

بفف  سففوی سففالت و سففاز مهندسفف  و برلففوردار از 

انفففففات رففففففاه  و ادلفففففری امکانفففففات اسفففففتلر و امک

تجهیفففزات اسفففتحاده از او هفففای معفففدن  کففف  انگیفففزه 

اصففل  مسففافران را تشففکی  مفف  دهففد هففدایت شففود                                    

                                    هفففففففففففا      جفففففففففففواو فرضفففففففففففی
جاذب  های توریست  از سازمان برنامف  و /گزارش 

  /                                            بودجفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف    
افففففزایش ظرفیففففت ارانسففففهای تففففور گردانفففف                          . 1

این افزایش ظرفیت مف  توانفد از طریفق تلصصف  

کففردن در هففوزه یففا در زمینفف  هففای ملتلففب بشففر  
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             زیفففففففففففففففففففففففففففففففر انجفففففففففففففففففففففففففففففففام گیفففففففففففففففففففففففففففففففرد                                                       

ارانسففففففففففففففهای تففففففففففففففور گردانفففففففففففففف  شففففففففففففففهری                                            

ارانسفففففففففففففهای تفففففففففففففور گردانففففففففففففف  عشفففففففففففففایری                                     

//      //         //              //    تحریهففففففففففففففففففف                                

//    کففففففوه پیمففففففای                         //      //          //            

//      //          //             //  طبیعففففففت گففففففری                           

//      //           //            // اسفففففففتان گفففففففردی                              

. بهسازی و نو سازی رسفتوران هفای بفین راهف  1

                                              و شفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففهری                

وضعیت رستوران هفای بفین راهف  و اسفتان نسفبت 

ب  استانهای مجاور در شرایط بسار نامطلوب  قرار 

دارنففففد از ایففففن رو اجففففرای یففففک برنامفففف  عملیففففات  

تعریففب شففده بففرای بهسففازی و نوسففازی انهففا بسففیار 

ضروریست بف  رسفتوران هفای موجفود اعفالم شفود 

پوشفش  –فهرست اذاهای لود را تنفوع بلشفند ک  

ظاهری میزبان و اشپزها متناسو با کفار انهفا باشفد 

 –بهسففففففازی کففففففب و دیففففففوار رسففففففتوران هففففففا  –
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لصوصیات کم  و کیح  ظروب سرو افذا کنتفر  

شفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففود .                                                                    

. ایجففاد ظرفیففت امففداد رسففان  ویففره گردشففگران 3

کوهسففففتان    بففففا توجفففف  بفففف  ایففففن کفففف  فعالیتهففففای 

گردشفففگری در منفففاطق کوهسفففتان  فاقفففد امکانفففات 

یففک واهففد امففداد  دسترسفف  جففاده ایفف  اسففت تجهیففز

رسففان  هففوای  بففا هلفف  کففوپتر ویففره کوهسففتان در 

در مواقفف  ضففروری منطقفف  ضروریسففت تففا بتوانففد 

مصففففدومین را بفففف  مراکففففز درمففففان  انتقففففا  دهففففد .                              

               نتیجففففففففففففففففففففففف  گیفففففففففففففففففففففففری       

/گزارش جاذب  های تورسفت  از سفازمان برنامف  و 

                                                                                                                                                                             بودجفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  /

بلفففففش مجفففففزا  1شفففففهر توریسفففففت  سفففففرعین از .1

      توریسفففففففففت  و مسفففففففففکون  برلفففففففففوردار اسفففففففففت                              

درصد گردشگران در چهارماه  81تا  11. هدود 1

لرداد . تیر . مرداد . شهریور ب  سفرعین امفده در 

نتیج  ترافیک سنگین بر مرکفز توریسفت  و مراکفز 
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لفففففففففففففففففففدمات  شفففففففففففففففففففهر مففففففففففففففففففف  شفففففففففففففففففففود                                                               

. شففففففهر از کمبودهففففففای اساسفففففف  در تلصففففففیا 3

ی  زم بلصوا فضاهای مربوط ب  معابر فضاها

شهری . فضای سبز . پارکینفگ و گذرانفدن اوقفات 

فرااففففففففففففففففففففففففت برلففففففففففففففففففففففففوردار اسففففففففففففففففففففففففت                                                 

. سرعین در دنیا شفنالت  شفده نیسفت و هفیع نفوع 4

تبلیفات موثری از طریق رسفان  هفای نفوین جهفان  

هففففت معففففدن  بلصففففوا از طریففففق اینترنففففت در ج

جاذبففف  هفففای توریسفففت  سفففرعین بفففرای گردشفففگران 

                                                                                                                                                                          لارج  وجود ندارد .                                              


