چهارچوب ضرح خذمات تعیین ظرفیت ترد گردضگری
یک – عنوان
عنوان  :تعیین ظرفیت ترد گردضگری
سفارش دهنذه :طرح حفاظت از تاالب های ایران
دوره زمانی :آرر ماه  8931تا تیر ماه  7( 8933ماه)
محل انجام پروژه :تاالب های کانی ترازان ،خورخوران و گواتر

دو – پیطینه و/یا ضرورت
سؿذ ػشیغ صٌؼت گشدؿگشی دس ًین لشى اخیش ،فـاس سٍص افضٍى تش هحیظ صیؼت سا دس پی داؿتِ اػت .تشسػی ّا حاوی اص آى اػت وِ اٍلَیت دادى تِ هٌاتغ
التصادی ًاؿی اص تَػؼِ ػٌاى گؼیختِ صٌؼت گشدؿگشی هَرة خذؿِ داس ؿذى اصَل تَػؼِ پایذاس دس هٌاعك هختلف ؿذُ ٍ هحیظ صیؼت سا تا خغشات
سٍص افضًٍی هَارِ وشدُ اػت .تش ایي اػاع یىی اص ساُ ّای واّؾ فـاس تش هحیظ صیؼت ،تؼییي ظشفیت تشد هٌاعك هختلف گشدؿگشی ٍ تؼییي همذاس فضای
هَسد ًیاص واستشی ّا تشاػاع ایي ظشفیت اػت .تؼییي همذاس فضای هَسد ًیاص تشای ّش واستشی تؼتگی تِ ػَاهل هختلفی داسد وِ هْوتشیي آى تؼذاد ٍ ًَع
گشدؿگشاى ٍ هؼافشاًی اػت وِ اص ػایت ّای گشدؿگشی تشای اّذاف هختلف اػتفادُ هی وٌٌذ .تؼییي تؼذاد گشدؿگش هزاص تشای ٍسٍد تِ ػایت ًیض تا تَرِ
تِ ظشفیت تشد هزوَػِ ّای گشدؿگشی تؼییي هی ؿَد.
عشح حفاظت اص تاالبّای ایشاى اص ػال  13۳4تِ ػٌَاى پشٍطُ هـتشن ػاصهاى حفاظت هحیظ صیؼت ٍ تشًاهِ ػوشاى هلل هتحذ آغاص تِ واس ًوَدُ اػت .ایي
عشح ًوًَِای اص تالؽ ّای صَست گشفتِ دس ساػتای استمای هذیشیت تاالبّا دس وـَس ایشاى تِ ؿواس هیسٍد وِ تش اػتمشاس هذیشیت صیؼتتَهی دس ػغَح هلی
ٍ هحلی ،فضای هٌاػة تشای هـاسوت ریٌفؼاى ٍ تذٍیي ٍ ارشای تشًاهِّای هذیشیت راهغ تشای تاالبّای هْن وـَس توشوض ًوَدُ اػت
تاالب ّای واًی تشاصاى ،خَسخَساى ٍ گَاتش ّشػالِ خصَصاً دسفصَل پاییض ٍ صهؼتاى هیضتاى ٍ پزیشای ّضاساى پشًذُ هْارش هی تاؿٌذ ایي تاالب صیؼتگاُ اهٌی
تشای پشًذگاى تا اسصؽ ٍ دس هؼشض خغش اًمشاض دسػغح رْاًی هی تاؿٌذ وِ ایي ٍیظگی تیاًگش اّویت ٍ هٌحصش تِ فشد تَدى تاالب ّا هی تاؿذ.
ًگاّی تِ تشًاهِ ّای هذیشیت راهغ تاالب ّا ًـاى هی دّذ وِ تا تَرِ تِ پتاًؼیل هَرَد دس تاالب ّا یىی اص اّذاف ساّثشدی ایي تشًاهِ ّا ارشای فؼالیت
گشدؿگشی دس تاالب ّا هی تاؿذ .یىی اص ساُ ّای واّؾ احشات ًاهغلَب گشدؿگشی تش هحیظ ّای عثیؼی ،تشآٍسد ظشفیت تشد ایي هٌاعك اػت .اػتفادُ اص
ظشفیت تشد اص اّویت تاالیی تشخَسداس اػت صیشا دس صَستی وِ ظشفیت تشد تِ عَس صحیح ٍ اػتاًذاسد هَسد هحاػثِ لشاس گیشد ،هی تَاى تشًاهِ سیضی هٌاػة
تشی سا دس صهیٌِ ی گشدؿگشی اًزام داد.
تا تَرِ تِ هثاحج تاال دس ایي پشٍطُ تالؽ ؿذُ اػت تا تا تؼییي ظشفیت تشد گشدؿگشی واس تشی هتٌاػة تا پتاًؼیل ّای گشدؿگشی تاالب تؼییي ٍ هحاػثِ
گشدد.
الصم تِ روش اػت تشًاهِ هذیشیت راهغ تاالب ّای واًی تشاصاى ،خَسخَساى ٍ گَاتش ٍ هغالؼات عشح راهغ گشدؿگشی واًی تشاصاى تِ ػٌَاى اػٌاد تاالدػتی
پشٍطُ تایؼتی هَسد ًظش لشاس تگیشًذ.
سه -گروه مخاطة و کارترد یافته ها  :هخاعثاى ایي پشٍطُ اداسات حفاظت هحیظ صیؼت ؿْشػتاًی ،اداسات ول حفاظت هحیظ صیؼت اػتاى ،ػاصهاى
حفاظت هحیظ صیؼت ،وویتِ ّای هحلی اعشاف ایي تاالب ّا ٍ ّوچٌیي ػوي ّای حَضِ ایي تاالب ّا هی تاؿٌذً .تایذ ارشای ایي پشٍطُ تِ ػٌَاى الگَیی
تشای اػتفادُ دس ػایش تاالب ّا ٍ ّوچٌیي ػشهایِ گزساى دس حَصُ گشدؿگشی هی تاؿذ.
چهار – هذف ها :اّذاف ولی پشٍطُ تؼییي ظشفیت تشد گشدؿگشی ؿاهل هَاسد صیش اػت اها هحذٍد تِ آى ّا ًوی ؿَد.
 -1ارشایی ؿذى تشًاهِ هذیشیت راهغ تاالب ّای واًی تشاصاى ،خَسخَساى ٍ گَاتش
 -2حفاظت تْیٌِ ٍ تْشُ تشداسی خشدهٌذاًِ اص تاالب ّای فَق
 -3رلة هـاسوت رَاهغ هحلی دس حفاظت اص تاالب ّا
 -4فشاّن ًوَدى صهیٌِ اًتفاع هؼتمین رَاهغ هحلی اص دسآهذ حاصل اص گشدؿگشی ٍ عثیؼت گشدی

پنج – روش ضناختی پیطنهادی :گام ّای پیـٌْادی تِ ؿشح صیش هی تاؿذ (تِ تفىیه تشای ّش تاالب):
 -1تطریح وضعیت محیط زیست منطقه ( :تؼییي هحذٍدُ هَسد هغالؼِ (تشاػاع ًـؼت هـتشن تا واسفشها) ،تـشیح هحیظ صیؼت فیضیىی،
تـشیح هحیظ صیؼت تیَلَطیىی ٍ هخاعشات گشدؿگشی ؿاهل (خـىؼالی ،گؼل ،ساًؾ ،آتؾ ػَصی ٍ عَفاى))
 -2تررسی ظرفیت های گردضگری منطقه( :اًَاع رارتِ ّای گشدؿگشی ،تشسػی رارتِ ّای تاسیخی ،فشٌّگی ٍ ارتواػی ٍ سٍػتایی ،رارتِ ّای
تفشیحی ٍ ٍسصؿی ،تاػیؼات ٍ تزْیضات گشدؿگشی ،الاهتگاُ ّا ٍ تفشرگاُ ّا ،اًَاع خذهات گشدؿگشی ٍ ًمـِ پشاوٌذگی پتاًؼیل ٍ رارتِ ّای
گشدؿگشی هٌغمِ)
 -3انتخاب پهنه ها و تعیین ظرفیت ترد گردضگری ( :اًتخاب ٍ تؼییي هؼاحت پٌِْ ّای هؼتؼذ واستشی گشدؿگشی (گؼتشدُ ٍ هتوشوض) اص
عشیك ػاهاًِ اعالػات رغشافیایی ( ، )GISػٌزؾ اص دٍس ( ٍ ) RSتاصدیذ هیذاًی  ،عشاحی هؼیشّا ٍ تشیل ّای خـىی ٍ آتی تفشد گؼتشدُ،
عشاحی پٌِْ ٍ ػایت تفشد هتوشوض ،هحاػثِ ظشفیت تشد فیضیىی یا تالمَُ ،هحاػثِ ظشفیت تشد ٍالؼی (اوَلَطیه) ،هحاػثِ ظشفیت تشد هَحش)

ضص -تولیذات پروژه :تْیِ هزوَػِ ای ؿاهل :گضاسؽ الذاهات اًزام ؿذُ ٍ الگَی لاتل گؼتشؽ ،چىیذُ هذیشیتی دس لالة فایل  ،wordگضاسؿات
پیـشفتِ دس لالة  ، power point ٍ wordچىیذُ اًگلیؼی .فایل ّای پیَػت (ػىغً ،مـًِ ،وَداس ،فایل ّای راًثی ّ ٍ wordش فایل دیگش).
توضیح :هَاسد تاال تِ تفىیه تشای ّش یه اص تاالب ّا تْیِ گشدد.
هفت -مطخصات و تجرته تیم کاری پروژه :ضشٍسی اػت تین واسی هؼشفی ؿذُ داسای هْاستّا ٍ ٍیظگیّای (هذسن داًـگاّی ٍ تزشتِ واسی تشریحا
هشتثظ تا ػلَم عثیؼی ،اوَلَطی ٍ گشدؿگشی ٍ عثیؼت گشدی هحیظ صیؼت ٍ هٌاتغ عثیؼی ،داسا تَدى هْاست هزاوشُ ٍ استثاط ،داسا تَدى هْاست واس تا سایاًِ،
تخصص دس صهیٌِ ػاهاًِ اعالػات رغشافیایی ( ٍ )GISػٌزؾ اص دٍس ( ،)RSعشف لشاسداد ؿخصیت حمَلی تَدُ ٍ داسای تزشتیات هشتثظ ) تاؿذ.
هطت -نتایج :اًتظاس هی سٍد دس اًتْای ایي پشٍطُ ظشفیت تشد پٌِْ ّای هؼتؼذ گشدؿگشی دس هحذٍدُ ّش تاالب تشای فؼالیت ّای هختلف تؼییي ٍ تشآٍسد
گشدد.
نه -مالحظات حقوقی  -مالی
 ولیِ ّضیٌِّای ارشایی هشتثظ تا ؿشح خذهات فَق ٍ ّوچٌیي ّضیٌِ ّای تیوِ (حَادث ٍ  )...واسوٌاى ؿشوت ٍ هالیات دس عَل هذت صهاى لشاسداد تِ
ػْذُ ؿشوت هزشی هیتاؿذ.
 حذ ًصاب ایي اػتؼالم دس لالة حذ ًصاب هؼاهالت هتَػظ دٍلتی هیتاؿذ.
 دس پیـٌْادی هالی تشای ّش یه اص اًَاع خشٍری ّای ،لیوت تِ تفىیه اػالم ؿَد.
 لیوت پیـٌْادی تْوشاُ وؼَسات لاًًَی ٍ تصَست هزضا تشای ّش تاالب اػالم گشدد.
 ؿشایظ ٍیظُ :دس لؼظ آخش لشاسداد هؼادل  %35ول هثلغ لشاسداد لحاػ ٍ تؼذ اص تاییذ ًْایی ٍ اتوام واهل تؼْذات پشداخت خَاّذ ؿذ.
 الصم تِ روش اػت تشًذُ هٌالصِ هی تایؼت ضواًت ارشایی هؼادل  % 10ول هثلغ لشاسداد سا دس اختیاس واسفشها لشاس دّذ ٍ تذیْی اػت تؼذ اص اتوام تؼْذات
ػَدت دادُ خَاّذ ؿذ.


اؿخاصی وِ توایل تِ ّوىاسی داسًذ لغفا ،عشح تَریْی ،لیوت پیـٌْادی ٍ هذاسن هَسد ًیاص (سٍصًاهِ تاػیغ ،سٍصًاهِ تغییشات ،اػاػٌاهِ ؿشوت،
گَاّی اسصؽ افضٍدُ ،ػَاتك واسی -سصٍهِ ٍ عشح پیـٌْادی) سا عثك فشایٌذ اػتؼالم دس دٍ پاوت هزضا (پاوت الف :هذاسن حمَلی ٍ عشح پیـٌْادی تِ
ّوشاُ فاصتٌذی ٍ گامّای ارشایی -پاوت ب :پیـٌْاد هالی تِ ّوشاُ سیض ّضیٌِّا ٍ وؼَسات لاًًَی) حذاوخش تا تاسیخ  9۳/9/5تِ آدسع :تْشاى ،تضسگشاُ
حىین ،پاسن پشدیؼاى ،هؼاًٍت هحیظ صیؼت دسیایی ،عشح حفاظت اص تاالبّای ایشاى اسػال ًوائیذ.

