
:ت های گردشگری شناسایی شده شرکت آب منطقه ای تهران به ترتیب اولویظرفیت 

(پلور)طرح گردشگری در  اراضی کمپ های سد الر •

طرح گردشگری در کمپ مسکونی کالن•

ه جاجرودمسکونی سد لتیان و پایین دست آن تا جاد-طرح گردشگری در محوطه کمپ اداری•

ان طرح گردشگری در  اراضی اطراف و تحت اختیار شرکت آب منطقه ای تهران سد طالق•

(در اراضی تحت اختیار شرکت آب منطقه ای  تهران)6طرح گردشگری سایت تصفیه خانه شماره •

طرح گردشگری رودخانه جاجرود پایین دست سد لتیان از خسروآباد تا سعیدآباد•

فیروزکوهطرح گردشگری تنگه واشی •



(پلور)های سد الر در اراضی کمپ گردشگری طرح 

کیلومتری شهر تهران در مسییر  ایهده ایرا  ر در مه  ی 70: موقعیت
پلور

اکتهر، 8: راقع در پلور1کمپ شمهره : مساحت کمپ ها
 اکتهر  23: راقع در پهیین دست بدن  سد 2کمپ شمهره
جاذبه های منطقه:
(دمهرند ر پهشوره)قل  اه •
(ش هیق ر آ ر)دشت اه •
(گل  رد ر اسک)غهراه •
(شهاهندشت، بر ، یخی، آبمراد، قلع  دختر ر ترا)آبشهراه •
(الر، آب اسک، تهر ر اویر)دریهچ  اه •
(الر، دلیچهی ر ارا )رردخهن  اه •
پیست آبعلی•
چشم  اهی آبگرم ریه •

نمونه پروژه های پیشنهادی

طبیعت گردی-تفریحیرر شیاقهمتیفراهگی

ربه آمفی تئهتر سرپوشیده ر ر•
سهلن اهی امهیش ر نمهیش•
بهغ مو ه اس وره اهی ایرانی•

اکوکمپ ر اقهمتگهه اهی کمپیهگ ر •
استراحت

(vipمعمولی، لوکس ر )ریالاه •
اتل•

 مین رر شی درمهظوره •
اسکیت ر پهتیههژ

مجموع  رر شی برفی•
سهلن صخره نوردی•
پهرک آبی سرپوشیده•

 مین به ی کودکهن•
سهیت پررا  بهلن•
به ی اهی ایجهنی ر مهارااویهن •
ایستگهه طبیعت گردی•
ر پهرک آشههیی به حیوانهت ر آبشهراهی الب•
 مجموع  آشههیی به گیهاهن ر دشت اهی البر•



طرح گردشگری کمپ مسکونی نیروگاه کالن

کیلومتری شهر تهران24:  موقعیت
 اکتهر14:  مسهحت کمپ
   اهذب  اهی مه:
کالنشهر تهران مجهررت •
امجواری به سد لتیهن ر گردشگهه اهی آن •
ر شهر پردیسمجهررت محور گردشگری لواسهنهت•
سرمهی  سهختمهنی ر فضهی مههسب برای سرمهی  گذاری•
امکهنهت ر تهسیسهت رر شی•
فضهی سبز گسترده ر محیط طبیعی مههسب گردشگری ر آب ر اوای کواستهنی•

نمونه پروژه های پیشنهادی

رر شی ر سالمتاقهمتی

، به سه ی نمه ر فضهی بیررنی(پالن)معمهری ر تزییههت داخلی ، تغییر فضهی داخلی : به سه ی ریال اهی کمپ شهمل•
به سه ی فضهی ،(سهختمهن مدرس  سهبق)به سه ی نمهی ررردی ر فضهی بیررنی فررشگهه ر کهفی شهپ : به سه ی کهربری اهی تجهری شهمل•

داخلی ر مبلمهن رستوران ر مرکز تفریحی
(شبک  دسترسی)به سه ی  یرسهختهه •

به سه ی کهربری اهی رر شی مواود•
راه اندا ی استخر سرپوشیده ر  مین تهیس•
احداث پیهده راه سالمت•



مسکونی سد لتیان-طرح گردشگری  در کمپ اداری

کیلومتری شهر تهران10: موقعیت
اکتهر محوط  مسکونی 7اکتهر فضهی سبز ر 17: مساحت
جاذبه های منطقه:
دریهچ  ر تأسیسهت سد لتیهن•
کالنشهر تهرانمجهررت •
مجهررت به اهده اهاررد•
لواسهن شهر مجهررت •
سرمهی  سهختمهنی مههسب•
امکهنهت ر تهسیسهت رر شی•

نمونه پروژه های پیشنهادی

رر شی ر سالمتاقهمتی

احداث مهمهنسرا•
بیررنی، به سه ی نمه ر فضهی(پالن)معمهری ر تزییههت داخلی ، تغییر فضهی داخلی : به سه ی ریال اهی کمپ شهمل•
به سه ی آالچیق اهی مواود ر اارای آالچیق اهی ادید•
(شبک  دسترسی)به سه ی  یرسهختهه •

به سه ی کهربری اهی رر شی مواود•
راه اندا ی استخر رر به  ر  مین تهیس•
احداث پیهده راه سالمت•
ر سهلمهداناحداث داکده سالمت •



طرح گردشگری اراضی محدوده سد طالقان

کیلومتری شهر تهران130: موقعیت
اکتهر 87حدرد :  مساحت
جاذبه های منطقه:
مهظره  یبهی دریهچ  سد طهل هن•
بدن  ر تأسیسهت سد طهل هن•
امهکن تهریخی شهمل قلع  ر کتیب •
طبیعت کواستهنی  یبه ر آبشهر•
خهن  آیت اهلل طهل هنی در شهر طهل هن•

نمونه پروژه های پیشنهادی
تفریحی-رر شیداکده سالمت-اقهمتی

 (  هتدر محدرده بهغ ر قه)اقهمتگهه بومگردی–داکده سالمت
هت سهمهندای کمپ به ادف بهبود کهرایی فضهاه ر تهسیس

(محدرده کمپ مسکونی)
رستوران، کهف ، فررشگهه، ر...
محوط  سه ی ر سهمهندای مسیل اه
دسترسی اهی امداد ر مسیراهی پیهده رری تفرای
گلخهن  ر حوضچ  پرررش مهای

(اسکی، سرسره ر بولیهگ برفی ر)رر ش اه ر تفریحهت  مستهنی...
سورتم  سواری
یپ الین 
پرررش اسب ر سوارکهری
طراحی فضهی تجمعی ر پهرک به ی
مین رر شی چهد مهظوره رربه  ر پهرک به ی کودک 
بهسه ی ر سهمهندای سول  اهی رر شی
میهی گلف
ات اسکی ر اسکی رری چمن



طرح گردشگری رودخانه جاجرود پایین دست سد لتیان

 کیلومتری شهر تهران30:  موقعیت
 اکتهر15: سررآبهدخررسییتهی در مجهررت :  مساحت

اکتیهر 22:رسییتهی سعیدآبهددر مجهررت ر
جاذبه های منطقه:
کالنشهر تهرانمجهررت •
(رردخهن  ر پهرک ملی خجیر)راود اهذب  اهی طبیعی گردشگری•
فبرر کوه-دمهرند-مجهررت به اهده اصلی تهران•

در دو ناحیـهپیشنهادی پروژه های نمونه 
رر شی-تفریحی

احداث پهرک ر فضهی سبز رآالچیق•
ایجهد مسیر پیهده رری ر درچرخ  سواری•
احداث سد الستیکی•
احداث محل به ی کودکهن•
احداث رستوران ر بوف  خهرج ا  حریم کیفی•
غرف  اهی نمهیشگهای راحداث قفس پرندگهن•



تهران6طرح گردشگری در اراضی مازاد تصفیه خانه آب شماره 

 تهران22مه    : موقعیت
اکتهر1.2: 2اکتهرر   فه   2.7:  1اکتهر،   فه  20: سهیت :  مساحت
جاذبه های منطقه:
ایران مهل-نزدیکی مجتمع گردشگری دریهچ  چیتگر•
تهران22داخل بهفت شهری مه    •
نزدیکی مجتمع گردشگری ازار ر یک شهر•

نمونه پروژه های پیشنهادی

فراهگی-اقهمتی
تفریحی-رر شی

اقهمتگهه اهی بومگردی•
تهالر ر مرکز امهیش•
پهرکیهگ •
نیررگهه خورشیدی•

فضهی سبز ر پهرک به ی کودک
  مجموعSPA

احداث استخر
رستوران ر کهفی شهپ



(رودخانه ساواشی)طرح گردشگری تنگه واشی فیروزکوه 

ی شهر فیرر کوهکیلومتر17:  موقعیت

جاذبه های موجود:

طبیعت  یبه ر آب  الل ر خهک •

(  ا  امل  یکی ا  س  کتیب  قهاهر)بههاهی تهریخی •

مجهررت به دریهچ  سد نمررد•

نمونه پروژه های پیشنهادی

تفریحیاقهمتی
احداث اکوکمپ•
احداث فررشگهه•
سهخت اهده دسترسی گردشگران ب  داهن  ارل•
احداث فضهی پهرکیهگ خهرج ا  بستر ر حربم رردخهن •

شیش  ای ا  ابتدای تهگ  ارل ته انتههی آن-احداث پل کهبلی•
احداث گیت اهی رررد ر خررج•
احداث گیش  اهی فررش بلیط مکهنیزه •
احداث پهرک به ی کودکهن•
احداث رستوران•


