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ورزشی شهرستان مالیر و ارائه ، گردشگری، توریستی، تحلیل کمپ تفریحی

ریزی راهبردی برای بهبود اعتالی شرایط موجود با تکیه بر دیدگاه برنامه

 ایریزی منطقه برنامه
 

 زهرا مومنی

 قزوین اسالمی آزاد دانشگاه ایمنطقه ریزی برنامه گرایش شهرسازی ارشد کارشناسی

 

 چکیده

گيرد و می قرار جهان پردرآمد صنایع جدول در صدر آینده دهه پایان تا توریستی و ورزشی، تفریحی، گردشگریکمپ  صنعت

، فرهنگی و تاریخی هایجاذبه وجود، نظيربی توپوگرافی وضعيت، زیستی و تنوع اقليمی بودن دارا دليل به ایران کشور

 ازنظرمالیر شهرستان . از اهميت باالیی برخوردار است، ری ورزشیگردشگ خصوصاً و جذب گردشگر برای های فراوانیتوانمندی

هکتار و با هدف ایجاد مرکز  22این کمپ با مساحت . استان دارد در جمعيت پس از شهرستان همدان دومين رتبه را

ا استفاده از باشد و بهای اقامتی و عمومی میشامل عرصه، فرهنگ و ورزش با هم پيوند داشته، اکوتوریسم که در آن مليت

 امکانات بالقوه و تبدیل آن به امکانات بالفعل و افزایش سرانه نشين خانواده در فضای سبز شهر و توسعه صنعت گردشگری و

که عده زیادی از شهروندان به دليل عدم توانایی وضعيت جسمانی قادر به بازدید از طبيعت  مسئلهاکوتوریسم و همچنين این 

-مبلمان مناسب و نورپردازی می، آب، صدا، های مذکور نيز فاقد عنصر حرکتذکور نبوده و محيطهای طبيعی مزیبای جنگل

های دولتی در منطقه بام ها و ارگانریزی صحيح با استفاده از مصالح همگن و توافق با سازماناین مقاله با هدف برنامه، باشند

های آبی و در زمستان با آب و ن با ارائه خدمات ساحلی و ورزشدر نتيجه این منطقه در تابستا.. شهرستان مالیر انجام شد

 پيمایشی در از روش استفاده با پژوهش در این. تواند گردشگران زیادی را به خود جلب نمایدای خود میهوای خاص کوهپایه

شيوه  منطقه وجود دارد به هایی که دربا توجه به پتانسيل، و تهدیدها هافرصت، قوت و ضعف نقاط تعيين و ميدانی مطالعات

ورزشی جذب توریسم پرداخته شد ، گردشگری، توریستی، ریزی راهبردی برای ایجاد کمپ تفریحیارزیابی منطقه جهت برنامه

ریزی زایی ساکنان منطقه طرحریزی راهبردی را برای اشتغالبرنامه، تا به دليل نبود اشتغال الزم و مناسب در منطقه بام مالیر

 . های بومی منطقه در جهت جذب توریسم قدم برداشته شودبا ایجاد کمپ پيشنهادی با استفاد از ظرفيتشده و 
 

 ریزی راهبردیبرنامه، SWOTجدول ، بام مالیر، کمپ گرشگریهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 اقتصادی، متفاوت اجتماعی نيازهای حسب و بر بوده انسانی جوامع مورد توجه دور هایاز گذشته که است ایپدیده گردشگری

 به ویژه گسيختهلجام شهرنشينی آن و متعاقب جمعيت افزونروز حاضر رشد عصر در. است داده ادامه خود پویایی به تاریخی و

 استفاده و فراغت اوقات گذراندن از لحاظ را فراوانی شهرها( مشکالت آلودگی، سبز فضای توسعه )کمبود در حال در کشورهای

 دامن به دست آلوده( و گرم جزیره شهری )این و ماشينی زندگی از فرار انسان برای. است وجودآورده به طبيعی هاییزیبای از

 طبيعی هایزیبایی از گيریبهره هدف با که فعاليتی است. اکوتوریسم نام به فعاليتی شروع مبنای خود این شود کهمی طبيعت

 منطقه فضای کالبدی بر محيطی پذیریآسيب کمترین پذیر بدونمسئوليت سفری حال عين در خلقت انگيزحيرت هایجلوه و

ریزی خود  کمپ صنعت گردشگری بخواهد از مواهب طبيعی برخوردار شود، باید حفاظت محيطی را در برنامه چنانچهباشدمی

، ینید فیشر نيو گل ییوزاده لسب-قرخلو، رمضان) دهد لحاظ کند. کمپ گردشگری را گردشگری متکی بر طبيعت تشکيل می

1822) 

ای به خودگرفته و هر سال به تعداد مسافرانی که با توسعه افزاینده و ابعاد بسيار گسترده، های اخيرصنعت گردشگری طی دهه

ای بسيار های گردشگری در ابعاد ملی و منطقهنقش اقتصادی ناشی از فعاليت. شودافزوده می، کنندمی های مختلف سفرانگيزه

های اخير موضوع توسعه در سال. شودجزء منابع اصلی درآمدشان محسوب می، با اهميت بوده و برای بسياری از کشورها

سازی و ایجاد بسترهای ضروری آن موجب گردیده در برنامه سوم با تأکيد بيشتر و در برنامه گردشگری در ایران و ظرفيت

از موانع اصلی . تر به آن پرداخته شوددی کشور در افق طرح به صورت جدیانداز توسعه اقتصاچهارم و نيز در برنامه چشم

فقدان تأسيسات و تجهيزات مورد نياز ، ها و امکاناتبودن نسبی زیرساختتوان به پایينتوسعه گردشگری در ایران می

باشد و مسایل فرهنگی ی روبرو میکشورها وجود داشته و با اقبال عموم قيمت که در اکثرهای ارزانفقدان اقامتگاه، گردشگری

 . (1821، ستایی اشاره کرد )پاپلی یزدی و.. .و مدیریتی و

بينی های متنوع و با پيشسازیهای گردشگری با ظرفيتطرح حاضر با هدف توسعه گردشگری از طریق ایجاد کمپينگ

، ط اقليمی و اکولوژیکی و فرهنگی در طراحیکردن شرایمحورها و شهرها با لحاظ، تسهيالت و تأسيسات مورد نياز در نواحی

 معماری و ساخت در هر منطقه بوده است

ای برای جذب توریست داخلی و خارجی های اساسی و پایهدر نقاط مختلف دنيا از جمله برنامه های توریستیساخت شهرك

های ها باشند. در تمام دنيا پتانسيلهای توریستی شاید مهمترین موضوع در ساخت این شهركیابی این شهركاست. اما مکان

دهند. به توریستی را تشکيل می یهاتوانند باعث جذب توریست شوند، پایه اوليه ساخت شهركطبيعی و یا مصنوعی که می

عبارتی نخست پتانسيل جذب توریست در آن مکان وجود داشته و سپس برای جذب بيشتر توریست و همچنين خدمات بيشتر 

 شود. های توریستی میا، اقدام به ساخت شهركهبه توریست

های توریستی در سواحل دریاست، برای پتانسيل استفاده و لذت به عنوان مثال در سواحل، بهترین مکان برای ساختن شهرك

سفر و یا جذبه جنگل و درختان است که باعث  کنند شود توریست و مسافران به این مناطق سفربردن از دریاست که باعث می

شود. حال در نظر بگيرید که بخواهند در مناطق ساحلی با آن همه جذبه و پتانسيل، شهرك جهانگردان به نقاط جنگلی می

 . توریستی را ایجاد کنند. طبيعی است که باید این شهرك توریستی در کنار ساحل زیبای دریا باشد

های دور مورد توجه جوامع انسانی بوده و بر حسب گذشتهای است که از پدیده ی، ورزشیستی، توریحیکمپ گردشگری، تفر 

 یموضوع توسعه گردشگر رياخ یها در سال .است پویایی خود ادامه داده بهوتاریخی نيازهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی
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در  زيچهارم و نو در برنامه  شتريب ديدر برنامه سوم با تأک دهیآن موجب گرد یضرور یبسترها جادیو ا یساز تيو ظرف رانیدرا

 یتوسعه گردشگر یبه آن پرداخته شود. از موانع اصل تریدکشور در افق طرح به صورت ج یانداز توسعه اقتصاد برنامه چشم

 ، فقدان اقامتگاهیگردشگر ازيمورد ن زاتيو تجه ساتيوامکانات، فقدان تأسها رساختیز ینسب بودن نیيبه پا توانی م رانیدر ا

 و... اشاره کرد یتیریو مد یگفرهن لیو مسا باشدی روبرو م یدر اکثر کشورها وجود داشته و با اقبال عمومکه  متيق ارزان یها

 .(1821، ییو ستا یزدی ی)پاپل

، فرهنگی تاریخی و هایجاذبه وجود، بی نظير توپوگرافيکی وضعيت، زیستی و تنوع اقليمی بودن دارا دليل به ایران کشور

منطقه بام شهرستان مالیر نيز این توانمندی . گردشگر ورزشی داراست خصوصاً و گردشگر جذب برای ار های فراوانیتوانمندی

ولی نتوانسته استفاده الزم را ببرد )طرح جامع ، ورزشی دارد، تورریستی، تفریحی، ریزی و ایجاد کمپ گردشگریرا برای برنامه

 . (1830مالیر 

 ینيب شيمتنوع و با پ یهایساز تيبا ظرفیگردشگر یهانگيکمپ جادیا قیاز طر یحاضر با هدف توسعه گردشگر طرح

، یدر طراح یو فرهنگ یکیواکولوژ یمياقل طیکردن شرا ، محورها و شهرها با لحاظیدر نواح ازيمورد ن ساتيو تأس التيتسه

 .و ساخت در هر منطقه بوده است یمعمار

 

 ادبیات تحقیق

شهر دیرسال نيشاپور در گذر زمان بارها : فرهنگ و هنر )نيشاپور( عنوان نمود ( در بررسی طراحی شهرك1872دوستی )-

دهی منطقه توریستی و در برآوردن این نياز و از طرفی سامان. ویران شده و امروز اثری از شکوه و عظمت گذشته را ندارد

-پيشنهاد می "شهرك فرهنگ و هنر"احتياج به تفکر و طراحی سایت فرهنگی شهرستان نيشاپور تحت عنوان ، تفریحی شهر

 . شود

را به  یا مجموعه جادیکانون جوانان انجام داد. ا یفرهنگ –یحیمجموعه تفر یرا با عنوان: بررس ی( پژوهش1821) یسلطان

متناسب با  ی، فرهنگیحیتفر یفضاها جادیا قیجوانان و پربارساختن اوقات فراغت جوانان از طر یازهايبه ن ییمنظور پاسخگو

به جوانان شهر تهران  یده سیجهت سرو، کند یکار م یشهر اسيکه در مق همجموع نی. ادینما یمطرح م شانیا اتيحرو

 . دهیجوانان ساکن شهر و محدوده شهرك غرب منظور گرد خصوصاً

توجه به  :صنعت گردشگری مطرح نمودند ای با عنوان نقش بازاریابی در توسعه( در مقاله1822و نظری ) بيدختی امين -

رسد با توسعه صنعت ها که به نظر میهای تبليغاتی و تنظيم راهبردها بر اساس توزیع جاذبهفعاليت، های گردشگریجاذبه

-آوری اطالعات و شناسایی جنبهپس از آن به جمع. به عنوان ابعاد موضوع مطرح شد، گردشگری استان سمنان مرتبط باشند

ای پرداخته و مطالعات کتابخانه، نظران حوزه گردشگریو صاحب، مدیران، با کارشناسان های مختلف موضوع از طریق مصاحبه

 . تدوین گردید، و برای پاسخگویی به چگونگی ارتباط این عوامل با توسعه صنعت گردشگری استان سمنان پنج فرضيه

نفر و حجم نمونه  800ری شامل ی گردشگنظران در حوزهکارشناسان و صاحب، ی مدیراندر جامعه آماری پژوهش کليه

آوری به منظور جمع. ای انتخاب شدگيری تصادفی طبقهو به شيوه نمونه، نفر برآورد گردید 163مطابق با جدول مورگان 

ای استفاده شده که پایایی آن از طریق آلفای % شاخص با مقياس پنج گزینه13ای با ساختهاطالعات از پرسشنامه محقق

ضریب آزمون کوهن و آزمون ، های آماری کای دوهای گردآوری شده با شاخصداده. % گزارش شده است22زان کرونباخ به مي
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در توسعه صنعت ، اندنتایج نشان داد تمام عوامل تأثيرگذار که در این پژوهش مطرح شده. فریدمن تجزیه و تحليل شدند

 . گردشگری استان سمنان موثرند

به ، توسعه صنعت گردشگری هدف با همدان شهر در کمپينگ ایجاد سنجیای با عنوان امکانه( در مقال1830پارسا ) بصيری

 کيفيت و درجه، قيمت. و توسعه گردشگری است گردشگر در جذب مهم عناصر از یکی اقامتی این نتيجه رسيد که تأسيسات

 عدم یا وجود. باشدمی اقامتی در مراکز دشگرانتوجه گر فاکتورهای مورد از نظر مورد مقصد به نزدیکی و استانداردها، بهداشت

 به در پاسخگویی مهمی نقش اما، شودنمی محسوب گردشگران در جذب عامل اصلی عنوان به عناصر از این هر کدام وجود

 . دارد ایمنطقه یا شهر هر آنها در گردشگر و جذب تقاضای

گامی برای توسعه ، ساحلی ایران در چابهار-های آبیدهکده ورزشاحداث : ای با عنوان( در مقاله1831چاهی و نصيری )قره -

مشرف به دریای ، های گردشگری طبيعی سواحل جنوبی ایرانها و جاذبهجنوب شرق ایران عنوان نمودند که با بررسی پتانسيل

قسمت جنوبی استان بندر چابهار در . های آبی ساحلی را مطرح کردندجانبه دهکده ورزشعمان ایده توسعه و ساخت همه

ای را برای جواری موقعيت ویژهاین هم. جوار استسيستان و بلوچستان با یکی از بزرگترین منابع آبی کشور دریای عمان هم

. آوردهای آبی از سواحل دریای عمان به ویژه در ایام زمستان فراهم میفرجگاهی و انواع ورزش –های توریستیبرداریبهره

 . نمایدپذیرتر میتحقق این امر را امکان، ب در تمام طول سالداشتن دمای مناس

ساحلی تحقق یابد، بدون تردید توسعه استان سيستان با الگوی از ساحل به خشکی  –های آبیاگر رویای ساخت دهکده ورزش

یش وفاق و همبستگی تواند در افزامی، های اقتصادی برای خطه جنوب کشوراین دهکده در کنار مزیت. افزایش خواهد یافت

ی های طبيعی به توسعههای سواحل مشرف به دریای عمان و بازدید از جاذبهملی کمک شایانی نماید و با توجه به ویژگی

 ساحلی و دریایی وابسته است پرداختند.، های طبيعیهایی که به منابع و جاذبهیابی مناسب برای ورزشورزش و طراحی مکان

 

 مبانی نظری

 مفاهیم کمپ و کمپینگ، تعاریف-

 کمپ واژه ریشه لغوی 

کمپينگ را  Longman در فرهنگ لغتگرفته شده است.  به معنی زمين رو باز، صحرا Campusواژه کمپ از واژه التين 

-که یک فرد، خانواده، گروه و یا حتی یک واحد نظامی ممکن است در آنجا اقامت کنند. کمپينگ می نموده استمحلی معرفی 

های ها محدودههر مکان طييعی را شامل گردد که فرد یا گروهی از افراد در آن اقامت کنند. اما به طور معمول کمپينگ تواند

داخل چادرها، کلبه ها،  شوند که فضاهای متنوعی را جهت استقرار افراد دروسيعی از سطح زمين باز را شامل می نسبتاَ

 شود... ارائه میواطی بر این فضاها نيز سایر خدمات اقامتی، بهداشتی، تفریحی، ارتگيرند. در کنادر بر می های موقتساختمان

 (. 82: 1822)اریسيان، 

 

 کمپینگ تعریف 

ها و یا در مناطق دیدنی و خوش آب و هایی هستند که در بين راهتعریف سازمان ميراث فرهنگی، کمپينگ استراحتگاهمطابق 

توانند با استفاده از های سرپوشيده هستند. مسافران میهای بهداشتی و استراحتگاهی سرویسدارا گردند. معموالَهوا احداث می

دار خود را پارك نمایند و شب را در همان منطقه سپری نمایند. های ایجاد شده چادر خود را بنا نهاده و یا ماشين واگنمحوطه
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به تبع رفت و آمد مسافر و استقرار آنها  ده شده است. معموالَپز نيز تدارك دی گاه تسهيالتی برای روشن کردن آتش و پخت و

ها امکانات آب و برق به صورتی که قابل اتصال شود. گاه در کمپينگهایی نيز در کنار آن ایجاد میر این استراحتگاه، فروشگاهد

 (http: //www. ichtohost. com)شود: ها باشد، تدارك دیده میکاروان به سيستم تأسيسات

 

 های کمپینگویژگی 

 های گردشگرینزدیکی به نقاط دیدنی و جاذبه -

 قيمتاقامت ارزان -

 اقامت موقت -

 ارائه و امکانات و خدمات تفریحی -

 فرصت کسب تجربه ماجراجویانه -

 تجربه یک اقامت متفاوت -

 های مورد نياز گردشگراندریافت اطالعات و آموزش -

 دریافت خدمات استاندارد -

 برگزاری تورهای دسته جمعی -

 های گوناگونآشنایی با فرهنگ -

 .http: //www) ها و اسکان موقت هنگام بروز بحران هاهمایش، هاها نظير جشنوارهاستفاده چندمنظوره از کمپ -

ichtohost. com) . 

 

 انواع کمپینگ 

 ی عمومی تفریحیهاکمپ -

 گردیهای طبيعتکمپ -

 آموزیدانش -های پيشاهنگیکمپ -

 های همایشیکمپ -

 های ورزشیکمپ -

 های نظامیکمپ -

 های علمیکمپ -

 های اقامتی صنعتیکمپ -

 جویانهای پناهکمپ -

 های زمستانیکمپ -

 . (http: //www. ichtohost. com) های ویژههای فعاليتکمپ -

یابی برای برپایی چادر است. برخالف زمستان  تابستانی با مدل زمستانی آن دارد در مکان ترین تفاوتی که کمپينگ مهم -

ای چادرمان را برپا کنيم که بادگير باشد و در عين  ای بادگير نباشد، در تابستان باید در نقطه که مکان برپایی چادر باید در نقطه

خالف مدل زمستانی آن که باید ضخيم و بادگير باشد،  ر نيز برحال کمتر در معرض تابش نور خورشيد قرار بگيرد. جنس چاد

ای مناسب  باید از چادرهای دو پوششی استفاده کنيم که یک پوشش روی چادر با فاصله و بهتر است مناسب این فصل باشد
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ر نتيجه چادر قرار بگيرد که هم برای پوشش اصلی ایجاد سایه کند و هم موجب فضایی برای رد و بدل شدن هوا شود که د

 تر خواهد شد.  خنک

 

 ریز فضاهای کمپینگ 

 شود: ها فضاهای ذیل را شامل میاکثر کمپينگ

 اطالعات پذیرش -

 پارکينگ  -

 هایی جهت استقرار چادرهاهمحدود -

 های کاروان هایی جهت استقرار اتومبيلمحدوده -

 های بهداشتیها و سرویسحمام -

 های گاز...(یی، اجاقهای ظرفشوپز )سينک فضاهایی جهت پخت و -

 شویی...(شویی، خشکشو )لباس فضاهایی جهت شست و -

 امکانات مورد نياز معلولين  -

 رستوران -

 سوپر مارکت -

 نتکافی -

 محل بازی کودکان -

 های ورزشی چندمنظورهزمين -

  اورژانس ساختمان -

 نمازخانه -

ها نقش اساسی بندی کمپينگها در درجههتل نسبت این جزء فضاها در سطح و همچنين کيفيت ارائه خدمات اقامتی به مانند

این است که حداقل مداخله در بستر طبيعی صورت گيرد. تعامل با بستر طبيعی موجب  دارد. در طراحی جزء فضاها سعی بر

 (. 81: 1822شود )اریسيان، تقویت احساس حضور در طبيعت مابين گردشگران می

 

  کمپینگ هایسایت انواع

 ساعت 12 توقف حداکثر و امکانات حداقل با: ترانزیت کمپ -

 ن یک روز یا حداکثر یک شبندشود. برای گذراهای تفریحی ایجاد میكپار بعضی در: روزانه هایکمپ -

-می ایجاد کودکان بازی فضای و ورزش، باز محيط در تفریحی امکانات با روستایی هایمحيط در: های آخرهفتهکمپ -

 . شود

های سبک فروخته ساختن کلبه برای حتی هایشزمين و باشندمی هفته آخر هایکمپ از تردائمی: های مسکونیکمپ -

 شود. می

 . شوندمی احداث هاجنگل و هادریاچه مثل طبيعی باارزش مناظر کنار در: های تعطیالتیکمپ -
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 مفصل امکانات و است همراه جنگل در گذار و گشت با که هاستخانواده تيپيک کمپينگ آمریکا در: های جنگلیکمپ -

 متر فاصله است(.  81واحد در هکتار و بين واحدها حداقل  21تراکم تا  کند)می عرضه افراد برای را

 هایکمپ از باالتر)دارند باالیی استانداردهای و شوندمی احداث گردشگری هایتفرجگاه کنار در: های گردشگریکمپ -

 . (1827عرفانی، گوران، ) د از چادر، کاروان، خانه متحركها عبارتن(. انواع سرپناه در کمپتعطيالتی

 

  آنها یبند سطح یارهایو استقرار کمپ و مع ریزی برنامه یمبان

 ها ریزی کالبدی کمپینگ مبانی برنامه 

نمایند. این نقش دارای ابعاد گسترده  گردشگری امروزه نقش مهمی را در توسعه و جذب گردشگران ایفا می های اقامتگاه

های طبيعی، باز و ارزان و با تسهيالت  قتصادی، اجتماعی، تفریحی و اکوتوریستی بوده و گردشگران خواستار اقامتگاه در محيطا

توانند با ساماندهی و  ها می رشد روزافزون گردشگری و تقاضا جهت اقامت، کمپينگ بهرو: با توجه  باشند از این مناسب می

های  مدت به بلندمدت مبدل شوند. با توجه به نوع تقاضا و سيستم برداری از کوتاه بهره تجهيز و ارائه خدمات و تسهيالت و

 :http) اند ریـزی شـده بـرنامه ملکـردیسطح ع 1های گردشگری در  تسهيالتی موردنياز گردشگـران، اقامتگاه خدماتی

//www. ichtohost. com).  
 

 نگیمناسب جهت استقرار کمپ یابی نمکا  

 ی، ورزشی، مذهبیخی، تاریعيطب یهای ژگی، ویآنها به نقاط جاذب گردشگر یامکان دسترس یبر مبنا ها نگيکمپ یابی مکان

است. در اکثر  دهیگرد یتخصص یها نگيکمپ یريگ جاست که موجب شکل تا بدان مسئله نیا تي. اهمرديگی صورت م

که دارند به  یاقامت یها یژگیماه از سال بوده و با توجه به و 3 یال 6 ها نگيکمپ تيزمان فعال مدت ییاروپا یکشورها

، یورزش نگيساکمپ نگي، کمپیکوهستان نگي، کمپیریکو نگيهمانند: کمپ شوندی م یعالقمندان و گردشگران معرف

 . یدرمان نگي، کمپیآموزش نگي، کمپیمذهب نگي، کمپیخیتار نگيکمپ

 

 توریسم در هتل انواع انیمک موقعیت 

تری وابسته باشد، مانند هتلی که یک هتل یک واحد اقتصادی است و باید سودآور باشد، مگر اینکه اقتصاد آن به نظام گسترده

سازد و سوددهی مستقيم آن هدف سازنده نيست. اما اگر هتل را یک نهاد یا صنعت خاص برای کارکنان و مهمانان خود می

بدانيم، اقتصاد آن به کل اقتصاد شبکه توریسم گره خورده است و ميزان درآمدزایی آن وابسته به رفتار شبکه واحد درآمدزا 

پذیرد. ذکر دو نمونه از اختالالتی که به دليل عوامل فراملی و درونی به ثير میأت است و از هر اختاللی که به شبکه وارد شود

 رسد. این نکته الزم به نظر می شبکه توریسم ایران وارد شده است، برای درك

توان مشکالت سياسی ایران با جهان غرب و کاهش سهم ایران از بازار بالقوه توریسم ر میضثيرگذار برونی را در حال حاأعامل ت

نزین بندی بداری، سهميهاروپا و آمریکا و حتی خاور دور دانست. نمونه بارز و اخير عوامل داخلی موثر در سالمت اقتصاد هتل

-دار و عميق است. به طور خالصه میاند. این بحث بسيار مهم، ریشهها اثر منفی داشتهاست. هر دو مورد بر ضریب اشتغال هتل

)ایرانگردی و  داری یک فعاليت خصوصی است، اما بسترسازی برای صنعت توریسمسازی و هتلچند هتل توان اشاره کرد که هر

ریزی است. نابسامانی در این بسترسازی به عوض رونق توریسم در ف دولت و نظام برنامهجهانگردی( در سطح ملی از وظای

-شود. درآمد حاصل از جهانگردی در کشورهایی که به این صنعت تسلط دارند و میتمام می هاایران، به سود رقبای همسایه
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ن تفاوت که درآمد نفتی متمرکز است، اما درآمد توریستی کند، با ایرا اداره کنند با درآمد نفتی ایران رقابت می دانند چگونه آن

 شود. بين مردم توزیع می

 

 کمپینگ بندیسطح معیارهای و اهداف

 های خدماتی موردنياز گردشگرانآستانه -

 تجهيزات و امکانات گردشگری، پذیر بودن تأسيساتانعطاف -

 ها با شرایط اقليمی و محيطیطراحی اقامتگاه -

 تسهيالت و خدمات گردشگری، ء امکاناتساماندهی و ارتقا -

 ایجاد قابليت پذیرش گردشگران خارجی -

 برداری چند منظورهها با قابليت بهرهطراحی کمپينگ -

 فرهنگی و تفریحی-های آموزشیتوسعه و ساماندهی انواع فعاليت -

 (http: //www. ichtohost. com)  

 

 ای گردشگری ه دهکده

های الزم را های طبيعی، فرهنگی و تاریخی، قابليتهایی از یک استان هستند که با فواصل نزدیک به آن به لحاظ جاذبهمکان

رسانی سيسات و امکانات جهانگردی و انجام اطالعأبرای جذب جهانگردان داخلی و خارجی الزم را دارند و نيازمند ایجاد ت

تواند، به عنوان یک اقامتگاه محل تمرکز جهانگردان داخلی و خارجی به منظور انجام دشگری میمناسب هستند. دهکده گر

 ساکنان، جهانگردان ونياز سفرهای فراغتی، تعطيالتی و حتی سکونتی باشد. این کانون باید دارای تمام امکانات ویژه مورد 

براین ساخت فضاهای تفریحی، ورزشی، اقامتی، خدماتی، تجاری گذرانند، باشد. بناکسانی که اوقات فراغت خود را در دهکده می

های دهکده گردآوردن همه نيازهای شهری در یک مجموعه متمرکز از ویژگی حد استانداردهای جهان امروز و و رفاهی در

 گردشگری است. 

های پيشنهادی مورد نظر هایی است که باید در طرحمحيطی و توسعه پایدار نيز از دیگر مشخصه رعایت مالحظات زیست

هایی از توان اطمينان داشت که چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ فرهنگی احداث چنين دهکدهقرارگيرد. در این صورت می

بازدهی مناسب برخوردار باشد. بهترین نتایج قابل تصور برای دهکده گردشگری با پيگيری راهبردهایی تحقق خواهد یافت که 

گيران از خدمات معطوف شود. این کارهای مورد نياز و نيز بهره کنندگان در ایجاد و توسعه ساز وبه مشارکت يماَمنافع آن مستق

مين کند. اهدافی که در نظر أامر از طریق نظام اداری هوشمند و مدیریتی قابل حصول است که بتواند نتایج مورد انتظار را ت

 رتند از: است دهکده جهانگردی به آن شناخته شود عبا

 کيفيت باالی اقامت و زندگی  -

 اقتصاد سالم  -

 پایداری محيط زیست -

 المللیوجهه ملی و بين -

سازی کل فضاهای شهری استان وضعيت توسعه گردشگری در دو دهه گذشته نشان داده است که به هر دليل امکان فراهم

کم در دهه آینده ممکن با جهانگردان دست برای پذیرش جهانگرد و ایجاد شرایط محيطی برای امنيت و آسایش متناسب
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تری فراهم شده نيست و به این دليل متمرکز کردن جهانگردان در یک منطقه که در آن تسهيالت و شرایط محيطی مناسب

 . (1828، )اشتری مهرجردی رسدمی باشد، راهکاری مطمئن به نظر

 

 گردشگری هایدهکده ایجاد و اهداف

 استانافزایش شمار جهانگردان  -

 افزایش درآمد عمومی از محل توسعه جهانگردی -

 های شغلیافزایش فرصت -

 های کشورهای بالقوه جهانگردی استانبالفعل کردن ظرفيت -

 جذب مشارکت بيشتر بخش خصوصی در توسعه جهانگردی -

 گذاریافزایش جذب سرمایه -

 . (1821، )ميرسنجری ارتقای سطح خدمات عمومی به جهانگردان -

 

 آن تیّکمپ و دالئل اهم یع طراحشناخت موضو

 گردشگری، ورزشی، کمپ تفریحی توریستی انتخاب و اهمیت موضوع طرح دالئل 

یابی  ها رخ داده است ظهور شهرهای متعدد تازه و توسعههای مهمی که در دو قرن اخير در زندگی اجتماعی انسان از پدیده

ه ه تنها در سيما و نمای شهرها بلکه در احوال درونی آنها نيز بشهرهای کهن و پيشرفت شهرنشينی و تحول شگرفی است که ن

داری است. شهرها با همه بزرگی و  وقوع پيوسته است، این پدیده نتيجه مستقيم انقالب صنعتی و ترقی اقتصادی سرمایه

، شيراز، مشهد و تبریز با محسنات و امکاناتی که دارند، از روح خالی بوده و غوغا و هياهوی شهرهای بزرگ چون تهران، اصفهان

شوند و موجب سلب آسایش  های روحی و روانی شهروندان خود می ای که در خود دارند، باعث ناراحتی آن مشکالت عدیده

 گردند.  اهالی می

ای ه کنيم که در روزهای تعطيل جاده های روانی و جنایات دال بر این امر است و از طرفی مشاهده میباال رفتن آمار بيماری

خارج شهر و مبادی ورودی و خروجی شهرها با چه سيل عظيم مسافران خسته از یک کار مداوم در طول هفته با انواع 

فشارهای ناهنجار چگونه از این مهلکه گریزانند، از سویی دیگر نگهداری گل و حوض آب و مجسمه حيوانات در طبقات 

ویژه در پنجاه سال اخير، تراکم جمعيت ه نشينی با طبيعت است. بمها حاکی از این خواهش دل در جهت همسکونی آپارتمان

در شهرها و فشار زندگی ماشينی موجب خستگی روحی افراد شده و تنها راه گریز از این ناگریزی، گرایش مردم به تفریح و به 

های مبارزه با این مشکل عظيم گونه تعادلی بر تأثير قهری ماشينيزم گردد. یکی از راه، تا بدیناست خصوص تفریحات سالم

کننده، ایجاد پارك، کتابخانه، کلوپ جوانان و ایجاد سایر وسایل و اماکن برای  های مفيد و سرگرم جوامع بشری، توسعه برنامه

 . (1820، گردیگردی و جهان)سازمان ایران تفریح عموم مردم، اعم از شهری و روستایی است

 

 شناخت موضوع طراحی کمپ 

شده پرداخته در این قسمت به شناخت کامل موضوع انتخاب، بيان دليل انتخاب موضوع و شرح مطالب کلی و مورد نيازبعد از 

که در این جا هر ، شامل دو بخش اقامتی و تفریحی است، طور که از نامش پيداستتفریحی همان -مجموعه اقامتی. شودمی

. از آنجا که این پروژه به منظور توسعه صنعت گردشگری و شودداخته میکدام جداگانه شرح داده و به معرفی کامل موضوع پر
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های نسيلشناخت مفهوم گردشگری و پتاو  است شمال کشورگذراندن اوقات فراغت مسافران اعم از ایرانی و خارجی در منطقه 

هوم و موضوع گردشگری و اوقات آن در ایران و منطقه مورد بحث بسيار الزم و ضروری است، سعی گردیده تا حد الزم و به مف

 ـ تفریحی با دالیل منطقی بيان گردد.  فراغت توجه گردد و لزوم ایجاد امکانات اقامتی

 

 کنون تا گذشته از طبیعت و انسان رابطه 

ت در غارها به گاه که انسان از شکار و اقامیایی انسان از دیرباز بوده است آنوو پ ءی از طبيعت الزمه بقایجو تمایل انسان به بهره

ی و گریز یجوآورد باز بهره می نشينی و شهرنشينی رو جاآورد. یا زمانی که به یک ها و چادرها رو می کشاورزی و اقامت در کلبه

 به طبيعت در ذات او نمایان است. 

محيط طبيعی و تالش ای بس تنگاتنگ با بستر طبيعی پيرامون خود داشته است و با کنکاش در  در دوران باستان انسان رابطه

گردد  ی خود را فراهم نموده است. احترام به طبيعت باعث مییکردن بر نامالیمات طبيعی، زمينه رشد و شکوفا به منظور غلبه

پردازد و طبيعت و مظاهر آن  که تمامی فعاليتش را با طبيعت هماهنگ سازد. تمدن ایران قدیم نيز به تقدیس طبيعت می

ن طبيعت بدون تعرض، جای مشوند. معماری این دوران نيز در کنار آب و در دا انسان شناخته می های مطلوبسمبل کمال

 گيرد.  می

 و انسان امروز، انسان عصر صنعت است. انسانی که در همهمة جمعيّت و غوغای شهر، مدام در شتاب و حرکت است. مدام کار

رکت باد در الی درختان، هوای پاك، آرامش طبيعت برای او غریب و کار، مدام دغدغه و فشار انسان امروز، صدای پرندگان و ح

ی است. مردمی که به طور ایی طبيعی ناپدید شده و یا در حال ناپيدیگرا اند. زندگی شهری، مصنوعی و اجباری است. افق بيگانه

فریح. در این شرایط است که باید کنند و هم استراحت و هم ت روح هم کار  روزافزون مجبورند در فضاهای مکانيزه و خشک و بی

 نو درانداخت و سقف فلک را شکافت.   طرحی

 

 تفرّج و اوقات فراغت، تفریح 

 تفریح 

گيرد. تفاوت  ست از هرگونه فعاليت یا عدم فعاليت که با قصد قبلی و با ميل و رغبت در اوقات فراغت انجام میا تفریح عبارت

دهد. تفریح با اوقات فراغت یکی  که در دو محل اشاره شده به افراد دست می تفریح و کار در وضع، حالت و احساسی است

گيرد، ولی همة اوقات فراغت صرف تفریح  ای نزدیک دارد. هر تفریحی در اوقات فراغت انجام می نيست، ولی با آن رابطه

در تمام دوران عمر برآورده شود و  طبيعی و فطری است و باید، نياز به تفریح. تفریح است، از مسائل مهم زندگیگردد.  نمی

ای بيشتر های تحصيلی و حرفهتالش، های اجتماعیهرچه کارها و فعاليت. آور استبخش و نشاطبرآوردن آن برای مردم لذت

دهد و انسان برای کار و ای میتفریح نيروی تازه، شودچون اعصاب خسته می. گردداحتياج به تفریح شدیدتر احساس می، باشد

 . کندفعاليت آمادگی بيشتری پيدا می

زیرا اگر وسایل تفریح سالم به قدر نياز در ، خطرات زیادی را به دنبال خواهد داشت، ی مهم حياتیتوجهی به این مسئلهبی 

قمار  مواد مخدر و، های خطرناکی چون الکلبندوباری کشيده شده و به داماکثر مردم به نام تفریح به بی، دسترس مردم نباشد

اهميت فراوانی قائل است و پيروانش را به تفریحات سالم رهبری کرده و از ، ی تفریحاسالم برای ارضای غریزه. افتندمی

 : کنيماینک به برخی از مظاهر تفریحات سالم اشاره می. های خطرناك بر حذر داشته استتفریحات و سرگرمی
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 ورزش و بازی -

. انگيز است و در تأمين سالمتی و بهداشت جان و تن اثر زیادی داردودمند و نشاطس، ورزش و بازی از تفریحات سالم 

سازد و در خوشبختی افراد با سالمت روح و بدن او ارتباط مستقيم دارد و اهميت ورزش به این است که بدن را نيرومند می

ثير متقابل دارند و سالمتی بدن به سالمتی حفظ و استمرار سالمتی آن نقش موثری دارد و از آنجا که روح و جسم روی هم تأ

: گویدپروفسور بایرد می. اهميت ورزش است، بعد دیگر. بخشدکند و سالمتی روح هم به سالمتی بدن تعادل میروح کمک می

 . وميه(ار دانشگاه، بدنی تربيت گروه، زاده)محرم "کاهدشدن افراد در بيمارستان میدرصد از ميزان بستری 10الی  20ورزش "

 

 ّجتفر 

توانند  ترین منابعی که می گيرد. از مناسب های بسته و محدود انجام می تفرج شامل کليه تفریحاتی است که در خارج از محيط

شناسی خود را حفظ  های زیبایی که هنوز جنبه یافته را نام برد کمتر تغيير توان مناطق طبيعی و کيفيت تفرج را باال برند، می

منظور بهره جستن کاملتر افراد از تفریح و تفرج بایستی شرایط الزم از جمله تنوع فرم و عملکرد معماری ایجاد  اند. به کرده

های دور از هرگونه اجبار و ایجاد امکانات همگون و متناسب و سازگار برای کلية افراد در سنين مختلف  گردد. ایجاد محيط

 افراد داشته باشد. های تفریحی  تواند تأثير شگرفی در فعاليت می

سال اخير تراکم جمعيت در شهرها و فشار زندگی ماشينی موجب خستگی روحی افراد شده و تنها راه گریز از این  10 در

گونه تعادلی بر تأثيری قهری ماشينيزم گردد. تمامی تفریحات سالم است. تا بدین خصوصاًناگریزی، گرایش مردم به تفریح و 

رو برای هر طبقه و هر  های معنوی و مادی باشد، از این بایستی توأم با استفاده ند، ليکن برآورد این نياز میامردم نيازمند تفریح

 گيرد.  فراگيری مسائل مورد توجه قرار می ازنظراحتياجات بدنی و چه  ازنظرسن، تفریحی مطابق با مقتضيات سن آنان، چه 

 

 اوقات فراغت 

برند و به معنی خوشی و لذت است. فراغت در لغت به معنی  فراغت کلمه تفریح را به کار میبه جای  در زبان فارسی معموالَ

گشتن است و به شدن و تهی ( فراغت از ریشه فرغ به معنی خالی1822باشد )معين،  آسایش، آسودگی، استراحت و آرامش می

 شود.  شدن از چيزی به کار برده میمعنی آسوده

نظر از وظایف شغلی، خانوادگی و اجتماعی، فرد به ميل خود به منظور استراحت و تجدید قوا و  رففراغت فعاليتی است که ص»

فراغت، آسودگی از کار یا « پردازد تر ساختن دانش و اعمال استعدادهای خالقه وجودش به انجام آن میسرگرمی و یا وسيع

توان اوقات فراغت را اوقات آزادی  گردد. در یک جمله می وقت آزاد یا اوقات خارج از وظایف رسمی و اجباری افراد تلقی می

 دانست. 

  

 منطقه  معماری در فراغت اوقات تأثیر

پدیده بزرگ تمدن حاضر ـ اوقات فراغت ـ احتياج به پژوهش و کشف یک معماری نوین دارد. فضاهای ویژه تعطيالت بر حسب 

گيرند. وسعت اوقات فراغت و تفریح  اقتصاد و زیباشناختی در بسترهای مختلف شکل میها، تکنولوژی، عملکرد، يلسنپتا

ی یگردهما های جدیدی را درها را از لحاظ کيفيت، شکل و مقياس دگرگون ساخته است. این دید نوین فرمسياسی ساختمان

 کند.  ی ایجاب میهای نوینی را در معماری و شهرسازچنين برداشت ها، روابط بين آنها و همانسان
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کننده باعث تغيير شکل های افراد استفاده ها و خواسته چنين سليقه های موجود در هر محيطی و هملها و پتانسي تنوع محيط

کالبد جدید و متنوع هستند تا بتوانند محيطی نوین، انسانی و سازگار را با طبيعت ایجاد مند نيازکه ها  محيط و تنوع خواسته

طلبد و تأثير متقابل اوقات فراغت به عامل فوق، باعث ایجاد  ط و بستری، معماری و کالبد خاص خودش را مینمایند. محي

های اقتصادی که حول این محور و این صنعت انجام ترین فعاليتعمدهگفته است. « معماری وقت آزاد»معماری نوین به نام 

 . (1821، فرودگاه است )پاپلی یزدی و ستایی، هجاد، های ساختمانی عمرانی هتلگذاریسرمایه، گيردمی

 

 منطقه عمران و زاییاشتغال در فراغت اوقات تأثیر

ن اوقات فراغت نيازمند خدمات جنبی از قبيل تفریحی، ورزشی، سرگرمی، ادامه مایحتاج، ارائه لوازم یدکی و... دارد. چه ندگذرا

فتگی )خارج شهری(، ارائه این خدمات موجب ایجاد مشاغلی پيرامون وقت وقت آزاد از نوع روزانه )شهری( باشد و چه از نوع ه

وجود آمده خود نياز به تأسيساتی از قبيل خيابان یا جاده، ه آزاد خواهد بود. آمد و شدهای مکرر به منطقه و نيز حرف جدید ب

کل باعث  و در موجب ایجاد بازارکار نها نيزیابی به آ رسانی، تأمين بهداشت، ایجاد فضای سبز و... دارند که دست رسانی، آب برق

 گردد. ساماندهی منطقه می

باعث عمران و آبادی منطقه نيز  بلکهسازد،  ن وقت آزاد را برآورده میندای نه تنها نياز افراد مشغول گذرا چنين ساماندهی

ها برای اثبات این مدعا  بهترین نمونه شهری، شهرهای زیارتی و...شهری و بيرونهای درونخواهد شد. شهرهای توریستی، پارك

ن اوقات فراغت دارند ندوجود آمده، دليلی خواهند بود برای جذب بيشتر افرادی که نياز به گذراه هستند. تأسيسات و خدمات ب

د و و از طرفی هر چه افراد بيشتری جذب منطقه گردند، باعث ایجاد مشاغل جدیدتر و در نتيجه عمران بهتر منطقه خواهند ش

 این دور و تسلسل همواره ادامه داشته و مکمل یکدیگرند. 

ناگفته نماند که ایجاد پارك یا شهری توریستی یا مذهبی و خدمات تأسيساتی و رفاهی پيرامون آنها، هزینه بسياری را دربر 

موفقيت شهرها یا کشورهای  شوند، بلکه سودرسان هم خواهند بود و این رمز زودی نه تنها بازگردانده میه خواهند داشت که ب

 پذیر و زیارتی است.  توریست

 

 اکیدراروپاوآمرخارجی  نگیکمپ روش هاوالگوها

 ( Chamonix Resort, France) فرانسه، شامونی ریزورت

  دو مرزهای از کيلومتر 11 حدوداَ که منطقه این فرانسه کشور، بالن مون در، آلپ کوهستان غربی شمال در: موقعیت 

 محل مجموعه این. است شده شناخته توریستی مرکزی عنوان به پيش سال 210 حدود از، دارد فاصله سوئيس و الياایت کشور

 شامونی. است شده بسياری تغييرات دچار حال به تا زمان آن از البته که بود 1321 سال در زمستانی المپيک اولين برگزاری

 دنبال به را «زمستان در جهان اسکی ملکه» و «تابستان در جهان کوهنوردی پایتخت» القاب که است فصل چهار ریزورتی

 . دارد

 

 مجموعه اصلی های بخش 

 هاخوابگاه(، چادرزنی) کمپينگ های محوطه، هاآپارتمان، هاشاله، هاهتل از ایگسترده طيف که شامل اقامتی بخش -

 فرهنگی فضاهای -



 فرهنگ  و هنر مطالعات

 1 -21، صفحات 1101 هارب ،1 شماره ،7 دوره

18 

 

 سينمایی مجموعه -

 آلپاین موزه -

 نمایشگاهی مرکز -

  مجموعه مرکزی محدوده در پياده به مختص بخش در خرید راسته جاری که شاملت فضاهای -

 طبيعت و هاپيست در اسکی شامل انواع زمستانی های فعاليت -

 اسکی هلی -

 اسنوبورد -

 برف در رویپياده -

 یخ روی اسکيت -

 پاراگالیدینگ -

 سواری سورتمه -

 

  (Snowmass Resort, USA) آمریکا، اسنومَس ریزورت

 درکشور آمریکا، در ایالت کلرادو، کيلومتری اسپن 20مجاورت دهکده قدیمی اسنومس در در : موقعیت 

سومين ، این مجموعه. است کيلومتر مربع آبی( 0/2کيلومترمربع خشکی و  66کيلومترمربع )شامل  66/2 مساحت زمين آن 

شده در ارتفاعات ای حفاظتنطقهکه م ELKریزورت اسکی محبوب در آمریکاست که دهکده قدیمی اسنومس را به چمنزار 

اما کامالَ حالت چهار ، های این ریزورت اسکی و ورزش های زمستانی استمحور اصلی فعاليتدهد. کوهستان است، پيوند می

 . فصل دارد

 

 های اصلی مجموعه بخش 

 . های متعدد است ویالها و آپارتمان، ها سوئيت، ها هتل که شامل بخش اقامتی -

 . هاست شاپ ها و کافی رستوران که شامل فضاهای پذیرایی -

  های عمومی تفریحگاه -

  مرکز کودکان -

  فضاهای تجاری -

  فضاهای کنفرانس -

 

 های مجموعه فعالیت  

 انواع اسکی -

 اسنو بورد -

 اسکيت روی یخ -

 تيوب سواری بر برف -

 پيماییبرف -

 دوچرخه سواری در برف -



 فرهنگ  و هنر مطالعات

 1 -21، صفحات 1101 هارب ،1 شماره ،7 دوره

11 

 

 سورتمه سواری -

 نوردی یخ -

 بانجی جامپينگ -

 بالپينت -

 از طبيعت زمستانیبازدید  -

 سوارکاری در برف -

 گيریماهی -

 کمپينگ زمستانی -

 گلف -

 بالون سواری -

 دوچرخه سواری کوهستان -

 اسکيت بورد -

 گردی طبيعت -

 کوهنوردی -

 روی پياده -

 پاراگالیدینگ -

 تور جيپ سواری -

 سوارکاری -

 بال پينت -

  مدرسه کودکان در طبيعت -

 است.  LEEDای استاندارد گرفته و داربر اساس اصول توسعه پایدار شکلاین مجموعه 

 

 : اند شاملاصولی که در این رابطه در طراحی این پروژه رعایت شده

 کاهش مصرف انرژی در مجموعه .1

  حداقل تأثير مخرب و آلودگی در محيط زیست .2

 آرامش و ورزش ، استراحت، ایجاد تعادل بين طبيعت .3

 

 خارجی در آسیا وآفریقا نگیکمپ روش هاوالگوها

 یجنوب یقایدر آفر یتیس شهرک سان

 یستیمجتمع بزرگ تور کی، بلکه ستيشهر ن کیدر واقع  یتيساست. سان یتيستا سان ایساعت فاصله از پروتور 2 حدود

 آن یحیتفر یهااز مکان یکی .در آمده است یحیشرکت تفر کیبه صورت  ميپروژه عظ کیآبرود است که در مانند نمک

(entertainment center)  ی، شهر بازنویاز جمله کاز یحیو شامل امکانات مختلف تفر دهيسر پوش یر واقع محلاست که د 

مانند  یگروه یباز یهاو سالن یدست عیصنا دی، مراکز خریالملل نيب یها، انواع رستوراننمايکودکان، سالن کنسرت، س

 نیترمعروف .ديکنیم یدبلنا باز یو گروهنشسته  ینفر 100سالن  کیمانند دبلنا است که شما در  ینگوميب. باشدیم ینگوميب
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کوه سنگ  وارهیدر اطراف قرار دارد و در د یدر اندازه واقع ليآن است، که از مجسمه ف یهاليمحوطه پل ف یتيسقسمت سان

حرکت  پل قرار دارد نیا ریکه در ز یبراتوریو ستميمختلف س یهامختلف وجود دارد. در شب و در زمان واناتياز ح ییهاتراشه

-آب کیو  شوندیوجود دارد که روشن و خاموش م ییهاکوه چراغ یها. در چشم مجسمهرديگیو دود همه جا را م کندیم

 است.  دهیگرد هيکوه تعب نیهم در ا مونيم یهابا مجسمه بایز ینما

 

 دبی در الجمیرا مدینه 

برداری شد. معماری این شهر تقليدی از بادگيرهای هرهای از دبی بمدینه الجميرا در حدود ده سال پيش به عنوان مجموعه

ایرانی بود و روزگاری نيز لقب یزدی را به خود گرفت. شهری که بر روی آب قرار داشت، اما در این ميان با توجه به سرعت 

سی به معنی شهر زیبا( به فزونی یافت. مدینه جميرا )در فار هایی از این قبيل به سرعت رودانش معماری پروژه روزافزون علم و

گاه با الهام از گاه مجلل در دبی، امارات متحده عربی است. طراحی این تفریحترین تفریح هکتار، بزرگ 10با مساحت بيش از 

را نيز جهان  ستاره 7است. مالک مدینه جميرا، شرکت جميرا است که مالکيت تنها هتل  نشين بوده شهرهای سنتی مناطق عرب

 داراست. 

رستوران لوکس و کالس جهانی  10است که بيش از « مينا السالم»و « القصر»های  گاه دارای دو هتل بوتيک به نامتفریح این

ترین  از لوکس، بسياری نيز در مدینه جميرا قرار دارد. به گفته« سوق مدینه جميرا»دارد. همچنين یک بازار به نام 

العرب، هتل جميرا بيچ و پارك آبی کيلومتری برج 1ایان خيابان جميرا و در . مدینه جميرا در پهای جهان است گاه استراحت

 . گاه قرار دارد ای این استراحت دقيقه 80زمانی  المللی دبی در فاصله وایلد وادی قرار دارد. فرودگاه بين

 

 های داخلی کمپینگ در ایراننمونه

 سقز  زوزان تجاری و سیاحتی، تفریحی، توریستی مجموعه

رود، در ابتدای جاده سقز به بانه در حال ساخت  مجموعه که در نوع خود بزرگترین مجموعه در غرب کشور به شمار می این

شود. مجموعه توریستی،  هکتاری ساخته می 12درصد در زمينی به مساحت  80است. مجموعه مذکور با پيشرفت فيزیکی 

مغازه در سه بلوك  100هزار و  ون مجتمع تجاری با بيش از یکتفریحی، سياحتی و تجاری زوزان سقز شامل امکاناتی همچ

(a-b-c)های مدرن،  دستی، سوئيت اقامت، آالچيق، رستوران ستاره، هتل آپارتمان، نمایشگاه دائم و صنایع ، هتل چهار

نما،  تظامی، بانک، آبنشانی و بهداشتی، ان خانه سنتی، سينما روباز و آمفی تئاتر، شهربازی مدرن، پارکينگ، خدمات آتش سفره

 . تدوانی اسسالن جلسات و مراسمات، تاالر، باغ، پيست اسب

 

 مشخصات پروژه

محصوالت محلی و  های متـفرقه جـهت عرضـه توليدغرفـه بازارچه عرضه مستقيم کاالهای تجاری و مصـرفی و -

 سقزشناسی

 ستاره  1هتل دو  -

  تفـریحی ضاهایفـ وبازی خدمات تفریحی سياحتی و گردشـگری، پارك -
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های خاص جهـت اقـامت یک روزه با امکانات الزم برای قيمت، خانه کاشانه، هتل آپارتمان، آالچيقسوئيت، کمپيگ ارزان -

 ها خانواده

بازی برای کودکان و  شهر هـای الکتـرونيـکی وهای ورزشـی و بـازیهای کامپيـوتری جهت سـرگرمیمجمـوعه بازی -

 نوجوانان

، بوفه و تریاشاپ، های متـنوع کافیرسـتوران رایی و تاالرهای عروسی و شادی و تاالر باغ و رسـتوران باغ وخدمات پـذی -

 سنتی هایخانهقهوه

 و کتابخانه هنری و فرهنگی ای و ملی، واحدهایهای منطـقههای موقت و دائمی و سالن همایشمحل نمایشگاه -

، زباله و آشيانه زون چندین در پارکينگ، بهداشتی سرویس ونشانی، آتـشخدمات اداری و بانکی، بهداری، مسجد، پست  -

شهری، انبار  ، آژانس ایاب و ذهاب و خدمات باربری وو انتظامی خدمات ایمنی، مدیریت ساختمان داریسـرای، خـانهتصفيه

 مرکزی مجموعه، آژانس توریستی. 

 و یدکی  ییخدمات خودرو  -

 یهای چندمنظوره تجارسالن -

  رکينگ زیر مجموعه تجاری و پارکينگ روبازپا -

 

آبرود نمک یستیشهرک تور   

 12راه چالوس به تنکابن در  نيآبرود ب¬در استان مازندران است. شهرك نمک ییالیو و یگردشگر یشهرک آبرود نمک

که به خاطر موقعيت آبرود یکی از محدود مراکز گردشگری در کشور است  چالوس قرار دارد. مجموعه توریستی نمک یلومتريک

 2شماری از گردشگران داخلی و خارجی )بالغ بر ¬ميزبان تعداد بی نهآب و هوایی، جغرافيایی و امکانات موجود در آن ساال

ظرفيت را دارد که برای پاسخگویی هرچه بهتر به انتظارات مسافران، امکانات رفاهی و تفریحی بيشتری  نیميليون نفر( بوده و ا

  .ابددر آن تمرکز ی

همين مبنا این شرکت در نظر دارد در راستای برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی بر توسعه صنعت  بر

آبرود با  اندازی یک مجموعه فرهنگی و تفریحی و توریستی مدرن در ضلع شمالی شهرك نمک گردشگری نسبت به احداث و راه

سواری ساخت که در فاز اول آن سه دستگاه رول کاستر، سقوط آزاد و قایق ایددام نمميليارد تومان اق 10ای بالغ بر  هزینه

آلمان خریداری و در مجموعه مذکور « هوس»سوئيس و یک دستگاه فرفره چرخشی ساخت شرکت « اینتامين»شرکت 

  .گردد اندازی می راه

اندازی شده است به خاطر  شرکت انتخاب و راههای تفریحی که تاکنون توسط این  است این طرح همانند دیگر پروژه اميد

زایی و رونق اقتصادی  آبرود و نهایتاَ توسعه اشتغال العاده آن باعث افزایش تعداد مسافر و گردشگر به شهرك نمک جذابيت فوق

 . شودی منطقه م

 

 روش تحقیق

های و با استفاده از اسناد و طرح ایبه صورت کتابخانه، روش تحقيق در پژوهش حاضر به ویژه در مطالعات مبانی نظری

، باشدهایی از کار که نياز به مشاهدات ميدانی و برداشت مستقيم اطالعات میهمچنين در بخش. باالدست صورت خواهد گرفت
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به صورت روش پيمایشی؛ با ابزار پرسشنامه انجام ، آوری اطالعاتکار تحقيق به کمک بازدید از منطقه مورد بررسی و جمع

 . مورد بررسی قرار خواهد گرفت SWOTتحليلی  -ه و در چارچوب جدول توصيفیگرفت

یافتن از آخرین جهت آگاهی، از طرفی با توجه به استفاده روزافزون از شبکه جهانی اینترنت و به دليل تازگی موضوع

، های کامپيوتریعاتی و شبکههای اطالاز این باب نيز وارد عمل شده و از بانک، دستاوردهای علمی در زمينه پژوهش حاضر

 . نيز استفاده خواهد شد... ای وماهواره

 

 های تحقیقروش تجزیه و تحلیل داده

با استفاده از نرم افزارهای؛ ، های موجودهای تحليل گرافيکی نقشهدر تجزیه و تحليل اطالعات در پژوهش حاضر؛ از روش

AutoCAD & 3Ds Max  از روش تحليلی، نيزو برای تحليل و ارائه راهبرد QSPM تحليلی –در جدول توصيفی

SWOT ،استفاده شده است . 

 3Ds &و نرم افزارهای  SWOTتحليلی  -با توجه به اینکه روش تجزیه و تحليل در این پژوهش با استفاده از جدول توصيفی

Max AutoCAD توریستی، بردی کمپ تفریحیریزی و طراحی راهبر این اساس برای برنامه، به صورت ترکيبی خواهد بود ،

، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، ساختاری، گردشگری شهرستان مالیر در ابتدا معيارهای الزم )تحليل کالبدی و نهادی، ورزشی

مسئولين گردشگری  شده )توسطی طراحیدهی طبق معيارها و پرسشنامهاقتصادی( امتيازدهی شده و این منطقه پس از وزن

دهی طبق ماتریس ریزی گردیده است و وزنطراحی و برنامه، یابیمکان AutoCADافزار دشگری( با نرمگر–ميراث فرهنگی

 . داده شده است SWOTتعيين شده در جدول 

 

 بررسی و شناخت وضعیت موجود منطقه مورد مطالعه

یران در ناحيه طبيعی در غرب ا، درصد از مساحت کل کشور 21/1حدود  مربع و کيلومتر 13138استان همدان با وسعت 

 'و 13تا ْ 81 'و 17عرض شمالی و ْ 12 'و  81تا ْ 13'و 88استان همدان در ْ. های زاگرس قرار دارد کوه شمال غرب و در پيش

اساس آخرین  های جغرافيایی استان همدان بر حدود قلمرو و محدوده. 1النهار گرینویچ واقع شده است طول شرقی از نصف 86

از جنوب به استان لرستان و ، از شرق به استان مرکزی، از شمال محدود به استان زنجان: به این شرح استتقسيمات کشوری 

 . باشدهای کردستان و کرمانشاه می از غرب به استان

، اسدآباد، تویسرکان، نهاوند، مالیر، های همدان این استان شامل هشت شهرستان به نام، اساس آخرین تقسيمات کشوری بر

 . دهستان است 70بخش و  20شهر و  21همچنين این استان متشکل از . باشد رزن و بهار می، رآهنگکبود

دارای آب و هوای متغيری است و پارامترهای جوی در ، استان همدان به دليل موقعيت جغرافيایی و وضع توپوگرافی که دارد

های آبریز ایران به عنوان زیر  بندی حوزه تقسيم ازنظرلعه منطقه مورد مطا. باشد این منطقه دارای نوسانات نسبتاً شدیدی می

 . آید حوزه رودخانه کرخه به شمار می
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 تحلیل وارائه یافته هاوآزمون فرضیات تحقیق، معرفی سایت پیشنهادی

که  قرار داردسد شهر چای ، این منطقه مشرف بر دریاچه ی سایت در کنار دریاچه واقع شده استدر این پروژه محدوده

های آبی و در زمستان  دهد. در نتيجه این منطقه در تابستان با ارایه خدمات ساحلی و ورزش انداز زیبایی به این منطقه می چشم

های بالقوه از توان توجه داشت که بایدتواند گردشگران زیادی را به خود جلب کند.  ای خود می با آب و هوای خاص کوهپایه

این ميان ارزشمند کردن منابع و استعدادهای توریستی  حيه متناسب با امکانات آن بهره برد و درمحيطی در کشور و در هر نا

 رساند. ای را به مقصود میگذاری دراین بخش، توسعه ناحيهمناطق، از طریق سرمایه

 

 سایت طراحی نظر مورد اهداف

های مسافرین و رانندگان عزیز و بهبود وضعيت راهی جهت رفع نيازرفاهی بين، برداری از مجتمع خدماتیاحداث و بهره (1

 ارایه خدمات به گردشگران محترم

 تفریحی و ورزشی، اجتماعی، فرهنگی، امکانات رفاهی ازنظرتوسعه و عمران منطقه  (2

 کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای افراد نيازمند کار (8

 توليد سرمایه و ایجاد روحيه سازندگی (1

 های مجاوردر مقایسه با استانامتياز رتبه گردشگری استانی  (1

ریزی و طراحی برنامه های طبيعی کشور به خصوص استان همدان )شهرستان مالیر( در نتيجه احداث ومعرفی جاذبه (6

 شهرك توریستی ایران کوچک

 ریستی در نتيجه احداث شهرك تو... و، گيلکی، بلوچ، کرد عرب، ترك، لر، های قبایل ایران زمين از جملهمعرفی توانمندی (7

 های گردشگری شهرستان مالیر با ایجاد شهرك توریستیمعرفی جاذبه (2

 معرفی فرهنگ غنی کشور در نتيجه با احداث مکان فرهنگی (3

 های مصنوعی و استخرهای روبازجلوگيری از آلودگی محيط زیست در نتيجه با طراحی فضای سبز و ایجاد دریاچه (10

-ستاره با متد و استانداردهای بين ارشناسی صنایع با احداث هتل پنجهمچنين ک، اقامت مسافرین و رانندگان محترم (11

 المللی

های ایجاد روحيه نشاط و بالندگی و به خصوص در بين نوجوانان و جوانان برومند سرزمين ایران اسالمی با احداث باشگاه (12

 ... دوچرخه سواری و پيست، تنيس، ورزشی نظير اسب سواری

های گرامی با احداث زندان ایران اسالمی و در نتيجه آن پر نمودن اوقات فراغت خانوادهایجاد روحيه نشاط برای فر (18

 ... ورزشی و، شهربازی سرپوشيده تفریحی

 ... اورژانس مجهز و، فراهم نمودن امکانات پزشکی مجهز برای استفاده هموطنان حادثه دیده با احداث درمانگاه (11

شده در شهرك گردشگری به جهت موقعيت بسيار مناسب محل پروژه و  ی امکانات مهيادسترسی مسافرین به کليه (11

 زمين مربوطه

 

 تیانداز سا چشم

 :شامل میمورد نظر به اطراف دار تیکه از سا یمناظر

 .شودیم یها منتهها و قلهکه به دامنه یاندازچشم
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 .باشدیم اهانياز گ دهيو سواحل آن که پوش اچهیکه به خود در یاندازچشم

 .باشدیکه به سمت شهر م یاندازچشم

-داده است. در جنوب مناظر رشته کوه یاالعاده فوق ییبایمنطقه ز نیکه به ا باشدی م اچهیدر تیشمال مناظر شمال سا در

 اند.  شده دهيکش تیکه به موازات شهر و سا ییهاجنوب شهر همراه با دامنه یها

 

 سایت انتخاب علت

عنوان یکی از به دارای اکسيژن خالص است که مناطقی است که  یکی ازهمدان ز توابع شهرستان اشهرستان مالیر )بام مالیر( 

، عدم وجود امکانات زیرساختی گردشگری سبب گمنامی این منطقه در اما منطقه نمونه گردشگری استان معرفی شده است

 هایتابر و چشمهرین مانند چشمه کانیهای متعدد آب شيمليان و چشمهبام های سرسبز ميان گردشگران شده است. دره

 . زیبایی خاصی رابرای این منطقه به ارمغان آورده است

« بام مالیر»تصویب شده است، تبدیل  1827ی گردشگری در سال  ی نمونه ینکه تبدیل این منطقه به عنوان منطقهتوجه به ابا 

های اقامتی مناسب  های استاندارد و هتل مناسب از جمله راههای  سازی زیرساخت ی گردشگری نيازمند آماده ی نمونه به منطقه

 کنار هم، این منطقه را مساعد و جنگل در همچون کوه، دریاچه، رودخانه و یوجود عناصر مختلف طبيعهمچنين است، 

 ، کنار دریاچه و... همه پتانسيل خوبی برایمحدودهمناسب برای جذب گردشگر معرفی کرده است. مناطق کوهستانی 

 گردشگری دارند. 

 

 سایت هایدسترسی

 دسترسی خشکی -1

 دسترسی آبی -2

 : دسترسی آبی

 . توان با استفاده از قایق از نواحی شرقی و غربی سایت به آن دسترسی داشتمی

 : دسترسی خشکی

اصلی های موجود شکل گرفته است که متشکل از یک حلقه اصلی است. حلقه این طرح بر اساس ساختار شبکه اصلی خيابان

های ارتباطی یک بلوار جهت تکميل راه است و قرار گرفتهخورد. این حلقه در گوشه جنوب شرقی پيوند میورودی شهرك به 

غربی نيز برای –و یک بلوار شرقی جنوبی در مرکز شهرك به عنوان مرکز محور جهت ارائه خدمات مورد نياز -جنوبی شمالی

 بينی شده است. بازدیدکنندگان پيشدر داخل سایت برای  های فرعیتر عالوه بر راهدسترسی آسان

 

 سایت خاک جنس

های شن و ماسه همراه با رس بنا شده و آبرفت به صورت منفصل بوده و  محدوده فعلی شهر ظاهراً بر روی آبرفت متشکل از دانه

 . گردد ای به صورت رس خالص یا به صورت جوش در آن مشاهده نمی الیه
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 سایت موعهمج کلی معرفی

 : با مشخصاتی شامل، باشدمی ..(.های عمومی)دوچرخه وهای اقامتی و عرصهشده بام مالیر که شامل عرصهسایت طراحی

های متفرقه جهت عرضه توليد شده شامل بازارچه عرضه مستقيم کاالهای تجاری و مصرفی و غرفهکمپ طراحی -

 محصوالت محلی

 پنج ستاره هتل -

 پارك بازی و فضاهای تفریحی، و گردشگری خدمات تفریحی سياحتی -

روزه با امکانات الزم برای  1های خاص جهت اقامت آالچيق، هتل آپارتمان، خانه و کاشانه، کمپينگ ارزان، سویت -

 هاخانواده

 های الکترونيکی و شهر بازی برای کودکان و نوجوانانهای ورزشی و بازیهای کامپيوتری جهت سرگرمیمجموعه بازی -

 ... بوفه و، کافی شاپ، های متنوعمات پذیرایی و تاالرهای عروسی و شادی و تاالر و باغ و رستورانخد -

-  

 تیسا یها یکاربر یبررس

 نگيپارک -

 سالن کنفرانس -

 یاستراحت قيآالچ -جهت استقرار چادرها  ییها محدوده -

 کاروان یها ليجهت استقرار اتومب ییها محدوده -

 رستوران -

 هتل -

 شاپ یفکا -

  گلف نيزم -

  ...و سيفوتبال، تن نيزم -

 نگيکارت -

 سبز یفضا -

 کودکان یمحل باز -

 چند منظوره یورزش یها نيزم -

  ساختمان اورژانس -

 

 اصولی که در این پروژه رعایت شده است شامل

 کاهش مصرف انرژی در مجموعه .1

 حداقل تأثير مخرب و آلودگی محيط زیست .2

 آرامش و ورزش، استراحت، تایجاد تعادل بين طبيع .8

 نمازخانه .1
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 نتیجه گیری

در این فصل مروری بر تجربيات ایران و جهان در زمينه کمپينگ انجام شده است که هدف از ذکر هر نمونه این است که 

فضایی و ، طبيعی، تواند با چهار نگرش اجتماعیهای گردشگری و یا یک منطقه میچگونه یک کمپ ورزشی با پتانسيل

المللی و تعدادی نيز دارای اهميت کشوری تعدادی از این مراکز دارای اهميت بين. تصادی اهداف اصلی پروژه را جوابگو باشداق

 . ای هستندو منطقه

تبليغات . گيرد و پس از آن باید برای اجرا به این موارد بپردازیمهای هر منطقه صورت میتوسعه هر منطقه با توجه به پتانسيل

های مختلف برای تمامی ارایه فعاليت، ایجاد فضای سرمایه گذاری، ها مکملی برای فصلی کردن منطقهب مناسب فعاليتو انتخا

های فرهنگی و آداب و سنن منطقه شناخته شود و همچنين باید باشد که در این راستا باید پتانسيلکننده میطبقات مصرف

 . های مناسب پياده بهبود یابندد راههایی مانند توسعه شبکه پياده و ایجازیرساخت

این نقش دارای ابعاد گسترده . نمایندهای گردشگری امروزه نقش مهمی را در توسعه و جذب گردشگران ایفا میاقامتگاه

ت باز و ارزان و با تسهيال، های طبيعیتفریحی و اکوتوریستی بوده و گردشگران خواستار اقامتگاه در محيط، اجتماعی، اقتصادی

 . باشندمناسب می

کنندگان با استفاده از چادر و یا وسایل نقليه سازگار با این طبق تعریف دایرة المعارف بریتانيکا یک فعاليت تفرجی که شرکت 

شود ای اطالق میمعموالً به محدوده، واژه کمپ. های طراحی شده مخصوص یک اقامت موقت را در پی گيرندفعاليت و یا سازه

هایی ، استراحتگاههاکمپينگدر واقع . کنندگروهی و یا واحدهای نظامی در آن اطراق می، خانوادگی، ت فردیکه به صور

از . باشندهایی مختلفی میو دارای ویژگی گردندها و یا در مناطق دیدنی و خوش آب و هوا احداث میهستند که در بين راه

 ... ارائه و امکانات و خدمات تفریحی و، اقامت موقت، قيمتاقامت ارزان، های گردشگریجمله نزدیکی به نقاط دیدنی و جاذبه

کشور به ، در طرح کالبدی ملی. شودها بر اساس آن یک سری الگوهای طراحی و ضوابط فنی تهيه میطرح احداث کمپينگ

در . یف و تعيين شده استهای توسعه هر بخش از منطقه از جمله گردشگری تعرمنطقه تقسيم شده و راهبردها و سياست 10

 16، بررسی تجارب جهانی در زمينه کمپينگ و به منظور شناخت و استفاده از تجارب ایجاد کمپينگ در کشورهای خارجی

جهت بررسی تعيين و ، کشور مطرح و فعال در این زمينه انتخاب شده و در هر کدام از کشورها نيز چند نمونه کمپينگ برتر

کشورهای انتخاب شده . های کالبدی و نيز مقررات آنها پرداخته شدتأسيسات و تجهيزات و ویژگی سپس به بررسی امکانات

هند و ، هلند، مصر، مالزی، کانادا، فرانسه، سوئيس، ترکيه، پرتغال، اسکاتلند، انگليس، استراليا، اسپانيا، آمریکا، آلمان: شامل

 . باشندیونان می

 محدود ساعت هر در (R. V) نقليه وسایط تعداد: مشتمل بر مواردی از قبيل اینکه اهکمپينگ در رایج مقررات و قوانين

ها کمپينگ بندیدر سطح. باشدمی... شوند و پارك شده تعبيه هایپارکينگ در باید شخصی نقليه بود و نيز وسایل خواهد

 بودن پذیرانعطاف، گردشگران مورد نياز تیخدما هایشود که عبارتند از آستانهمختلفی در نظرگرفته می معيارهای و اهداف

با ، هاپذیری کمپينگاندازه و ظرفيت. محيطی و اقليمی شرایط با هااقامتگاه طراحی، گردشگری امکانات و تجهيزات، تأسيسات

-کمپينگبندی سطحو  ، تعيين ظرفيتگردشگری تقاضای مالحظات اقليمی و اکولوژیکی و نيز با توجه به عواملی از قبيل نوع

ها و عملکردهای بينی عناصر کالبدی مورد نياز برای هر سطحی از کمپينگدر این مرحله پس از پيش. اندریزی شدهطرحها، 

بينی پيش، اقليم 1های موردنياز برای پذیری کاربریهای ظرفيتآن و با در نظر گرفتن شرایط محيطی و همچنين آستانه
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در اینجا به . باشندهای خاص خود را دارا میویژگی هریک سه نوع الگو وجود دارد که، طراحی در ارتباط با الگوی. اندگردیده

 . گردداشاره می، ذکر آنها به صورت موردی

  ایهای کوهپایهالف( الگوی طراحی کمپينگ

 های دشتیب( الگوی طراحی کمپينگ

 ایهای درهج( الگوی طراحی کمپينگ

دیر گذاشته م عهده شود و وظایفی است که برفی است که برای یک سازمان در نظر گرفته میمدیریت روش دستيابی به اهدا

شامل  کمپينگ در مختلف مدیریت ارکانریزی، سازماندهی، نظارت و ایجاد انگيزش است. شود. مدیریت به معنای برنامهمی

ارزشيابی و  و نظارت امور مدیر، اداری و مالی امور یرمد، المللبين امور مدیر، حقوقی امور مدیر، مدیر جانشين و کمپينگ مدیر

 . های مذکور وظایفی برعهده دارندشود که هریک از ارکانفيزیکی می حفاظت امور مدیر

یکی از شهرهای زیبای استان همدان ، های گذشته گفته شده استطور که در فصلدر نتيجه قطعه مورد نظر ما بام مالیر همان

 8210جمعيت پس از شهرستان همدان دومين رتبه را در استان دارد و با وسعتی معادل  ازنظرمالیر است که شهرستان 

درصد از کل وسعت استان را به خود اختصاص داده است که در این قطعه طراحی شده  3/16ای بالغ بر  محدوده، کيلومترمربع

فرهنگ با هم پيوند ، ورزش، اکوتوریسم که در آن طبيعتباشد و با اهداف ایجاد مراکز هکتار می 22که مساحت آن نزدیک 

باشد و به منظور می... های عمومی وهای اقامتی و عرصهریزی شده بام مالیر شامل عرصهسایت برنامه. داشته احداث کردیم

ده در فضای سبز شهر و توسعه نشين خانوااستفاده بهينه از منابع و امکانات بالقوه و تبدیل آن به امکانات بالفعل و افزایش سرانه

صعت گردشگری و اکوتوریسم و با توجه به اینکه عده زیادی از شهروندان بدليل عدم توانایی و وضعيت جسمانی قادر به بازدید 

مبلمان مناسب و ، صدای آب، باشند و محيط طبيعی مذکور فاقد عنصر حرکتهای طبيعی مذکور نمیاز طبيعت زیبای جنگل

ریزی صحيح با استفاده از مصالح همگن و توافق و پایاپای نمودن عوارض شهرداری با اراضی باشد ما با برنامهینورپردازی م

هزار متر  27اطراف از جمله اخذ زمين از هنرستان ابتکار دانشکده خوازرمی جهت ایجاد راه دسترسی مناسب و دریافت مقدار 

ای )بيمارستان قدیم هزار متر مربع زمين از فنی و حرفه 20گ عمومی و اخذ مربع زمين از دانشگاه مالیر جهت تأمين پارکين

ای و بنياد شهيد( جهت پارکينگ عمومی و همچنين ایجاد رودخانه و آبشار مصنوعی در فضای پارك مذکور و آبياری قطره

دیوار ، رستوران سنتی، و داخلی کمپ اقامتی وژه گردشگران خارجی، ایجاد المان شهدا و باغ موزه مشاهير و رستوران گردان

کيلومتر کمربندی فضای  1/12ساخت و احداث . مجموعه تفریحی و ورزشی و دروازه ملل و غيره اقدام نمودیم، نوردیصخره

متر و اجرای عمليات زیرسازی و آسفالت  20جاده سالمت به عرض ، بام مالیر، سبز پيرامون شهر مالیر شامل بلوار وکيل الرعایا

، های مذکور از جمله اقدامات مهم و موثر که این اقدام زیربنایی در راستای استراتژی تمرکززداییمتر در مجموعه 21رض به ع

های های مناسب و در راستای استراتژیبه طوری که با اتخاذ سياست، باشدکاهش ترافيک و افزایش سرانه فضای سبز می

 : مذکور

های مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت شهروندان با توجه به افزایش های در محلدهالف(سرانه فضای سبز و نشيمن خانوا

 . متر مربع افزایش یافته است 6/13به  2/12هکتاری فضای سبز از  160

کننده مناسب جاده سالمت شرق و غرب مالیر بر اساس یک محور اصلی و پخش، بام مالیر، الرعایاب(با اجرای کمربندی وکيل

گر وصل شده و باعث تسهيل در تردد و رفت و آمد شهروندان و کاهش بار ترافيکی شهر و افزایش سرانه معابر از به یکدی

 . متر مربع شده است 2/26به 6/21
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