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تاریخ دریافت 11/53/1:تاریخ پذیرش16/53/42:

چکیده
امروزه ،بررسی و شناخت مکانهای مستعد برای کاربری اکو توریسم یکی از موضوعات مهمی است که
موردتوجه برنامهریزان صنعت توریسم قرار گرفته است .استفاده از منابع طبیعی بهعنوان جاذبههای
گردشگری بدون آسیب رساندن به آن ،مقولهای ایدهآل در راستای توسعه پایدار است .هدف از این پژوهش،
بررسی و امکانسنجی ایجاد کمپ اکو توریستی تفرجگاه بالخلی بالغی شهر گرماب در شهرستان خدابنده
استان زنجان بوده است .جامعه آماری این تحقیق حدود  300نفر از بازدیدکنندگان در ماه و جمعاً در سال
 3600نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران نمونه آماری  244نفر محاسبه شد .در این پژوهش سعی شد با
استفاده از اطالعات حاصله از طریق پرسشنامه به روش تصادفی ساده و روش تجزیهوتحلیل مدل SWOT
و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو تحلیل اطالعات با استفاده از نرمافزار  ARC GISمکانهای
مستعد جهت اکو کمپ در منطقه شناسایی شود .نتایج حاصله از تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که تنها 0/5
درصد از مساحت شهرستان خدابنده برای استقرار کمپهای اکو توریستی بسیار مطلوب است .این موضوع
نشان داد که منطقه موردمطالعه ازلحاظ استقرار کمپهای گردشگری با محدودیتهای قابلتوجهی روبرو
است ،بهطوریکه تنها  2/17درصد از مساحت شهرستان دارای وضعیت مطلوب در این پهنه واقع شده
است .این در حالی است که نتایج بهدستآمده از تحلیل مدل  SWOTنشان داد که مجموع امتیاز وزنی
عوامل درونی  3/71و مجموع امتیاز عوامل بیرونی  3/12برای منطقه بالخلی بوالغی است که بررسیهای
حاصله با توجه به امتیاز وزنی راهبرد منطقه موردمطالعه نشانگر راهبرد تهاجمی است که این موضوع بیانگر
استفاده برنامهریزان از نقاط قوت و فرصت برای توسعه گردشگری منطقه موردمطالعه است.
واژگان کلیدی :اکو کمپ ،اکو توریسم ،مکانیابی ،بالخلی بوالغی AHP،و .SWOT

 . 1دانشیار ،گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست ،دانشگاه مالیر ،همدان.
( نویسنده مسئول) ildoromi@gmail.com
 .2کارشناس ارشد ،جغرافیا و برنامهریزی توریسم ،دانشگاه آزاد ،همدان.
 .3کارشناس ارشد ،محیطزیست ،دانشکده انرژی و محیطزیست ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران.
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مقدمه
گردشگری از فعالیتهایی است که اگرچه از رشد بسیاری در دهههای اخیر در سراسر جهان

برخوردار بوده است اما درعینحال یکی از تهدیدهای اصلی برای محیطزیست ،به شمار می-

رود (سیرجالیین .)2،4359،افزایش عالقه به مقوله گردشگری و حفاظت در  93سال گذشته
منجر به پیدایش اکوتوریسم گردیده است )باالنتین و پاکر.)4 ،4359،
به باور نظریهپردازان و محققین ،اکوتوریسم یك استراتژی جهت حمایت از حفاظت (از منابع)
و فراهم آوردن درآمد و اشتغال برای جوامع محلی است (داس و چاتر .)52،4351،با افزایش
توجهات بینالمللی نسبت به آثار زیستمحیطی بخش گردشگری اکو کمپها که در زمره
اقامتگاههای سبز به شمار میآیند با ارائه خدمات تفریحی و رفاهی و جاذبههای گردشگری
موجب توجه بسیاری از گردشگران برای گذراندن اوقات فراغت خود شدهاند (وثوقی،
 .)5911،99هدف اولیه اکو کمپها میتواند آموزش افراد برای فهم و قدردانی از طبیعت
مقصد باشد(المار.)554،4331، 4
اشکان بروج ( )5915به مطالعه تطبیقی اقامتگاههای بومگردی مناطق بیابانی ایران از منظر
توسعه پایدار گردشگری پرداخته است .نتایج تحقیق نشان داد اکو کمپ متینآباد و نیز
اکولوژهای موردمطالعه نسبتاً پایدار بوده درحالیکه اکو هتل موردمطالعه (هتل بالی) ،از
ناپایداری ضعیفی برخوردار بوده است .خالدی و همکاران ( )5915به اهمیت بیابانها در توسعه
طبیعتگردی پرداخته و اثرات آن بر توسعه این روستا را موردسنجش قرار میدهد .راستقلم و
همکاران ( )5914در مدیریت بوم اقامتگاههای بیابانی در استفاده از روش SMARTبه سنجش
تحققپذیری مشارکت در مدیریت بوم اقامتگاههای بیابانی در متینآباد پرداختهاند .نتایج تحقیق
آنان نشان داد که شاخص پذیرش فعالیت بومگردی بهعنوان مکمل تأمین معیشت ،دارای
بیشترین وزن بوده است.

موهد نور و شری ( )4352در مقالهای تحت عنوان "فعالیتهای دوستدار محیطزیست ،نگرش-

های دوستدار محیطزیست و تمایل مسافران برای انتخاب هتلهای سبز در مالزی" به بررسی

تأثیر نگرشهای زیستمحیطی و فعالیتهای دوستدار محیطزیست در خصوص انتخاب هتل-
1. Das & Chatterjee
2. Lamar
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های سبز پرداخته است .وجود ارتباط میان فعالیتهای دوستدار محیطزیست و تمایل جهت

اقامت در یك هتل سبز تأیید شده است (موهد نور و شری .)4352،5کاپیکی )4354( 4در مقاله-

"اجرای فعالیتهای پایدار در هتلهای دوستدار محیطزیست یونان" به منافع حاصل از اجرای
برنامههای دوستدار محیطزیست در هتلهای دوستدار محیطزیست پرداخته است و افزایش
رضایت مهمانان را از ویژگیها و منافع این هتلها ذکر نموده است (کاپیکی .)4354 ،زینگ

هان )4359( 9به بررسی ادراک گردشگران از فعالیتهای زیستمحیطی در هتلهای هنگ-
کنگ پرداخته است .نتایج نشان داد که صرفهجویی در انرژی ،استفاده از مواد دوستدار محیط-

زیست و عدم استفاده از ظروف یكبارمصرف از سوی گردشگران (دوستدار محیطزیست)
مورد تأکید قرار گرفته بود (زینگ .)4359 ،آدام یارنل ( )4354به ارزیابی موفقیت گواهینامه

گردشگری سبز در جزیره رود پرداخته است .روش تحقیق بهصورت پیمایشی و مقایسه پروژه-

های گواهینامه گردشگری بینالمللی ،ملی و منطقهای است (یارنل.)4354 ،2
پالی وال )4336( 1با استفاده از تحلیل  SWOTبه تجزیهوتحلیل روشهای رایج ارزیابی
اثرات در هند پرداخت و سپس ضعفها ،تهدیدها ،فرصتها و قوتهای روشهای ارزیابی
اثرات در هند را استخراج نمود و برای بهبود و پیشرفت در این روشها پیشنهادهایی را ارائه
مینماید .رن پینگ )4336( 6در مقالهای با عنوان تحلیل  SWOTاز صنعت اکوتوریسم پارک
جنگلی ملی کوهستان زیپنگ ،به تجزیهوتحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای
صنعت اکوتوریسم در پارک جنگلی ملی کوه زیپنگ9میپردازد .توجه به حفاظت و
بهره برداری ،گردشگری جنگل ،باال بردن سطح خدمات ،کامل کردن ساخت زیربنایی از نتایج
این تحقیق است.
لیکسودنگ )4331( 8در پژوهشی تحت عنوان کاربرد  SWOTدر برنامههای سفر به پارکها

1. Mohd & Shaari
2. Kapiki
3. Xing
4. Yarnell
5. Paliwal
6. Ren ping
7. Zipeng
8. Xiao-dong
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در جین یویی تان ،به تجزیهوتحلیل مزایا ،معایب ،فرصتها و تهدیدها از وضعیت فعلی این
منطقه و از طریق تجزیهوتحلیل کاملی از داخل و محیط خارج از آن ،پایه نظری برای تدوین
توسعه و برنامههای ساخت وساز پارک ملی کشت و زرع در جینگ گذاشته شد .وزین ()5919
در پژوهشی با عنوان تدوین الگوی برنامهریزی راهبردی توسعه اکوتوریسم تاالبی در راستای

سالمت اکوسیستم تاالب و پایداری جوامع روستایی پرداخته است .تحلیل کمی نشان می-
دهد توسعه اکوتوریسم تاالبی در منطقه منوط به اتخاذ راهبردهای بازنگری است .حیدری
( )5914در مطالعهای با عنوان "ارزیابی قابلیتهای گردشگری شهر زنجان و راهبردهای تقویت
جذب گردشگر پرداخته و توسعه کمپینگها ،مجتمعهای خدماتی رفاهی از پیشنهادها مهم این
تحقیق است.
جعفری ( )5914در پژوهشی به تدوین راهبردهای مدیریتی حفاظت از تاالب میانکاله با
استفاده از تجزیهوتحلیل SWOTپرداخته است .درنهایت با استفاده از ماتریس)(QSPM

راهبردها نمره دهی شد .تقوایی ( )5913در پژوهشی مکانیابی دهکدههای گردشگری با
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل  SWOTنمونه موردی:ساحل دریاچه کافتر را
انجام داده است .درنهایت ،راهبردهایی برای رشد و توسعه صنعت گردشگری در ساحل
دریاچه کافتر ارائه شد .رمضانی ( )5913در پژوهش خود به شناخت و ارزیابی آسیبپذیری
سواحل انزلی با استفاده از مدل  SWOTپرداخته است .نتایج تحقیق نشان داد که در نوار
ساحلی بندر انزلی عواملی چون سواحل شنی با شیب مناسب ،نقطه قوت ناحیه محسوب می
شود.ضیایی و میرزایی ( )5988به مطالعه چالشهای مدیریتی و توسعه گردشگری در
سواحل جنوبی دریای خزر در راستای حفاظت به ) (QSPMو ارائه بهترین راهبرد مدیریتی
با استفاده از ماتریس برنامهریزی کمی راهبردی  SWOTو مدیریت بهینه آن با استفاده از
منظور بهبود وضع حفاظت موجود و تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتها است.
ماتریس  SWOTبا در نظر گرفتن شرایط و عوامل داخلی و خارجی حاکم بر یك سیستم،
مبنای خوبی را برای تدوین راهبردها فراهم میآورد (چانگ .)516،4336،5قلیچ خانی
( )5911در پژوهشی نخست با بررسی وضع موجود پرداخته و درنهایت جدول اولویتدهی
1. Chang
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استراحتگاهها از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی  AHPبر اساس نقاط پیشنهادی و موجود ارائه
شده است .در این پژوهش سعی شده است تا با انتخاب روشی بهینه در جهت ساماندهی بخش
مهمی از اعتبارات گردشگری دست یافت .پژوهش حاضر باهدف عمده بررسی توانمندیها و
قابلیتهای منطقه و شناخت پتانسیلهای احداث اکو کمپها و پهنهبندی مناطق بااستعدادهای
مختلف با استفاده از  AHPو مدل  SWOTاست.

روش شناسی پژوهش
معرفی منطقه موردمطالعه
منطقه چشمه بالخلی بالغی در قسمت جنوب شرقی شهر زنجان در مسیر غار کتله خور
واقعشده است .ازلحاظ زمینشناسی در سازند کارستی قم آبخوان کارستی آن تشکیلشده
است .بهطورکلی ارتفاعات دارای آبوهوای سرد کوهستانی ،زمستانهای پربرف و سرد و در

تابستان معتدل و خشك است .متوسط حداقل دما در سردترین ماه "بهمن به  "-9.1و متوسط
حداکثر دما در گرمترین ماه "مرداد "94.5 ،درجه است .درطی سال  558روز دما به زیر صفر

میرسد .مرطوبترین ماه اردیبهشت با  14.1میلیمتر و خشكترین ماه شهریور با  9.1میلیمتر
هست .دسترسی استانهای همجوار شرقی و غربی به مجموعه بالخلی بالغی از طریق
شهرستانهای زنجان و ابهر شامل آزادراه و جاده اصلی (ترانزیت) را فراهم میسازد (شکل .)5

شکل  .1موقعیت منطقه موردمطالعه
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روش تحقیق
شناخت و تحلیل موضوع این تحقیق بر مبنای روش کتابخانهای ،میدانی و استفاده از اطالعات
و تجربیات جوامع محلی ،بازدیدکنندگان و گردشگران با روش پرسشنامه پنج گزینهای با طیف

لیکرت است .در این طیف با توجه به موضوع تحقیق ،تعدادی گویه را در اختیار شرکت-

کنندگان قرار میدهد تا بر اساس گویهها و پاسخهای چندگانه ،میزان گرایش خود را مشخص
کنند .تعداد گویهها در مقیاس لیکرت حداقل  51تا  93گویه است .سپس هر یك از گویهها
ازنظر عددی ارزشگذاری شده و حاصل جمع عددی این ارزشها نمره را در این مقیاس به
دست میدهد که بیانگر گرایش پاسخدهندگان است .در این بررسی همچنین با استفاده از
روش تجزیهوتحلیل دادهها از مدل  SWOTو  AHPبهره گرفته شده است .بهعالوه برای
تحلیل اطالعات پرسشنامه از نرمافزار  SPSSنیز استفاده گردید .در این رابطه سعی شده با
تحلیل اطالعات با استفاده از ماتریس ارزیابی ) (EFEو ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی )،(IEF
عوامل درونی مورد ارزیابی قرار گیرد .ماتریسهای یادشده بر اساس نظر  93نفر از
بازدیدکنندگان و  1نفر از کارشناسان منطقه تکمیل شده است .همچنین با انتخاب معیارها و زیر
معیارها و با استفاده از متخصصان به امتیازدهی آن پرداخته و منطقه موردمطالعه ازلحاظ استعداد
موردبررسی قرار گرفت.
استفاده از پتانسیل اکوریستی و اکو کمپها مورد ارزیابی قرار گیرد .در این روش مقایسه،
برای به دست آوردن وزن معیارها و اولویتهای مربوط به کالسهای مختلف معیارها پرداخته
شده است .قضاوتها بر مبنای مقایسه دودویی معیارها ،یا گزینهها بر اساس مقیاس  1کمیتی «ال
ساعتی» صورت میپذیرد و نتیجه در ماتریس دودویی معیارها یا گزینهها ثبت میشود و از
طریق نرمالیزه کردن ردیفهای این ماتریسها ،ضرایب اهمیت موردنظر به دست میآید.
معیارهای به کار گرفتهشده در این پژوهش بهصورت جدول زیر میباشند (جدول .)5
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جدول  .1معیارهای مکانیابی کمپ اکو توریستی

ردیف پارامتر
5

مخاطرات طبیعی (گسل -مسیل)

4

شیب

9

دسترسی به برق ،گاز

2

اقلیم

1

تراکم جمعیت

6

پوشش گیاهی

9

فاصله از شهر

8

شبکه راه

1

دسترسی به آب

53

جاذبههای طبیعی ،تاریخی

بررسی سازگاری در قضاوتها
مکانیزمی که ساعتی برای بررسی سازگاری در قضاوتها در نظر گرفته است ،محاسبه ضریبی

به ناضریب سازگاری ) (R.Iاست که از تقسیم شاخص ناسازگاری ) (I.I.به شاخص تصادفی

بودن ) (R.Iحاصل میشود .چنانچه مقدار نسبت توافق ) (CRﺍﺯ  CR ≤ ۰/۱باشد،

نشاندهنده این است که سازگاری الزم در قضاوتها رعایت شده و درصورتیکه این مقدار از
 3/5بیشتر باشد در آن صورت بایستی تجدیدنظر در قضاوتها صورت گیرد (جدول .)4
λmax − n

)(1

n −1

=  I.I.شاخص ناسازگاری

شاخص تصادفی بودن با توجه به تعداد معیارها  nاز جدول زیر قابل استخراج است.
جدول  .4شاخص تصادفی بودن
9

2

1

6

9

8

1

53

55

54

59

52

51

N

4

RI

5/11 5/19 5/16 5/28 5/15 5/21 5/21 5/25 5/94 5/42 5/54 3/1 3/18 3
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درروش میانگین هندسی که یك روش تقریبی است .بهجای محاسبه مقدار ویژه ماکزیمم (

 ) λmaxاز  lبه


شرح
زیر /W i ) 
استفاده میشود .

( AW i

1 n
∑
n  i =1

=l

( )4
که در آن  AWiبرداری است که از ضرب ماتریس مقایسه دودویی معیارها (ماتریس  )Aدر
بردار (Wiبردار وزن یا ضریب اهمیت معیارها) به دست میآید .برسی سازگاری قضاوتها در
ماتریسهای مقایسه دودویی معیارها ،حاکی از آن است که سازگاری در قضاوتها رعایت
شده است.

بحث و یافته ها
تعداد افرادی که پرسشنامه آنها مالک ارزیابی قرار گرفت  91نفر میباشند که این تعداد
برحسب جنس ،سن ،تحصیالت و  ...بررسی شدند .اکثریت پاسخدهندگان در فاصله سنی 93تا
 23سال قرار دارند .این گروه سنی  69/81درصد از کل پاسخدهندگان را تشکیل میدهند.
بعدازاین گروه ،گروه سنی  23تا  13سال هستند که  41/95درصد و نهایتاً گروه سنی باالی 13
سال که  55/24درصد از پاسخدهندگان را شامل میشوند .گفتنی است که هیچ پاسخدهندهای
در این گروه سنی زیر  93سال قرار نداشت .فراوانی پرسششوندگان مرد نسبت به
پرسششوندگان زن بیشتر است .بدین ترتیب که از  91پرسششونده 48 ،نفر مرد و  9نفر زن
میباشند .دارندگان مدرک لیسانس در بین پاسخدهندگان بیشتر از سایرین است .بدین ترتیب
که  99/52درصد دارای مدرک لیسانس 59/52 ،درصد دارای مدرک فوقلیسانس و 1/95
درصد از آنها دارای مدرک دکتری میباشند.
برای ارزیابی تفرجگاه بالخلی بالغی ،از متغیرهای توپوگرافی ،پوشش گیاهی ،دسترسی،
زیرساخت ها ،سیستم حمل نقل عمومی استفاده شده است .بدین منظور یك پرسشنامه با تعداد
 93سؤال طراحی گردید و از بازدیدکنندگان از منطقه بالخ بالغی و کارشناسان حوزه
گردشگری جهت پاسخگویی استفاده شده است .از میان پرسشنامههای تکمیلشده توسط
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بازدیدکنندگان تعداد  93پرسشنامه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت و از میان کارشناسان
حوزه گردشگری تعداد  1پرسشنامه مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفته است .از تعداد  93سؤال
طراحیشده در پرسشنامه تعداد  53سؤال مربوط به متغیر وابسته و تعداد  43سؤال مربوط به
متغیرهای مستقل است که تعداد جواب ها بر اساس دو نوع متغیر وابسته و مستقل بر اساس
جدول زیر است (جدول .)9
جدول  .8متغیر وابسته پاسخ بازدیدکنندگان

طیف پاسخ

فراوانی متغیر درصد
وابسته

کامالً موافق

553

فراوانی

فراوانی

تجمعی

553 96/66

موافق

523

26/66

413

بینظر

49

1

499

مخالف

51

1

414

کامالً مخالف

8

4/66

933

جمع

933

533

-

بر اساس جدول مربوط به تعداد و درصد پاسخ سؤاالت مربوط به بازدیدکنندگان برای
سؤالهای متغیر وابسته  96/66درصد از پاسخدهندگان نظر کامالً موافق دارند 26/66 ،درصد
پاسخدهندگان نظر موافق 1 ،درصد بینظر 1 ،درصد مخالف و  4/66درصد کامالً مخالف
بودهاند (جدول .)2
جدول  .4متغیرهای مستقل پاسخ بازدیدکنندگان

طیف پاسخ

فراوانی متغیرهای مستقل

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

کامالً موافق

493

98/99

493

موافق

421

23/89

291

بینظر

93

55/66

121

مخالف

25

6/89

186

کامالً مخالف

52

4/99

633

جمع

633

533

-
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بر اساس جدول و نمودار مربوط به تعداد و درصد پاسخ سؤاالت مربوط به بازدیدکنندگان
برای سؤالهای متغیرهای مستقل  98/99درصد از پاسخدهندگان نظر کامالً موافق دارند23/89 ،
درصد پاسخدهندگان نظر موافق 55/66 ،درصد بینظر 6/89 ،درصد مخالف و  4/99درصد
کامالً مخالف بودهاند.
طبق جمعبندی پاسخ پرسشنامه های مربوط به کارشناسان از منطقه بالخ بالغی ،نتایج برحسب
دو نوع متغیر وابسته و متغیرهای مستقل جمعبندی و بر اساس جدول ذیل است (جدول .)1
جدول  .1متغیر وابسته پاسخ کارشناسان

طیف پاسخ

فراوانی متغیر وابسته

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

کامالً موافق

44

22

44

موافق

58

96

23

بینظر

9

6

29

مخالف

1

53

28

کامالً مخالف

4

2

13

جمع

13

533

-

بر اساس جدول و نمودار مربوط به تعداد و درصد پاسخ سؤاالت مربوط به کارشناسان حوزه
گردشگری برای سؤالهای متغیر وابسته  22درصد از پاسخدهندگان نظر کامالً موافق دارند96 ،
درصد پاسخدهندگان نظر موافق 6 ،درصد بینظر 53 ،درصد مخالف و  2درصد کامالً مخالف
بودهاند (جدول .)6
جدول  .6متغیرهای مستقل پاسخ کارشناسان

طیف پاسخ

فراوانی متغیرهای مستقل

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

کامالً موافق

13

13

13

موافق

23

23

13

بینظر

6

6

16

مخالف

2

2

533

کامالً مخالف

3

3

533

جمع

533

533

-
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بر اساس جدول مربوط به تعداد و درصد پاسخ سؤاالت مربوط به کارشناسان حوزه
گردشگری برای سؤالهای متغیرهای مستقل  13درصد از پاسخدهندگان نظر کامالً موافق
دارند 23 ،درصد پاسخدهندگان نظر موافق 6 ،درصد بینظر 2 ،درصد مخالف و  3درصد کامالً
مخالف بودهاند.

برآورد نیاز به کمپهای اکو توریستی
با بررسیهای صورت گرفته مشخص گردید که در استان زنجان و بهخصوص در شهرستان
خدابنده هیچگونه کمپ اکو توریستی وجود ندارد و مکانهای موجود گردشگری تنها در حد
یك مکان گردشگری است و در حد کمپ هیچگونه مجموعهای در استان وجود ندارد و با
توجه به وجود حجم باالی گردشگر در منطقه بالخ بالغی و نبود مجموعههای مناسب
گردشگری ،مشخص میگردد که احداث یك کمپ گردشگری برای ساماندهی وضعیت
گردشگران موجود و ایجاد یك منطقه جذاب گردشگری در راستای توسعه پایدار منطقه
ضرورتی انکارناپذیر است.

وزن دهی به معیارها
بهمنظور یکسانسازی و مقایسه معیارها و تعیین میزان تأثیر هرکدام از آنها را ،به  1گروه اصلی
طبقهبندی نمودیم که این  1گروه اصلی بهصورت جدول زیر است (جدول .)9
جدول  .7درجهبندی میزان اهمیت هر گروه

اهمیت

درجه

بسیار مناسب

1

مناسب

2

متوسط

9

نامناسب

4

بسیار نامناسب

5
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شیب:
در مورد کمپ های اکو توریستی هر چه قدر شیب زمین کمتر باشد این زمین برای احداث
کمپ مناسبتر است و هر چه بر میزان شیب افزوده شود از ارزش زمین برای احداث کمپ
کاسته میشود .در این پژوهش معیار شیب زمین به  1دسته بهصورت جدول زیر تقسیمبندی
شده است که به هر دسته نیز امتیازی بین یك تا پنج برحسب درجه اهمیت تخصیص داده شد
(شکل ( )4جدول .)8
جدول  .1درجهبندی میزان اهمیت درجه شیب

درجه شیب

اهمیت

تا  4درجه

1

 4تا  8درجه

2

 8تا  51درجه

9

 51تا  93درجه

4

بیش از  93درجه

5

شکل  .2وضعیت شیب در شهرستان خدابنده
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مخاطرات طبیعی:
در مورد مخاطرات طبیعی در مکانگزینی کمپهای اکو توریستی در منطقه بالخ بالغی دو
مورد گسل زمین و مسیل موردبررسی قرار میگیرد که این مورد نیز به  1گروه اصلی
تقسیمبندی و ارزش دهی شده است در این مورد نیز هر چه قدر فاصله از عوامل مخاطرهآمیز
افزایش مییابد بر اهمیت زمین برای استقرار کمپ افزوده میشود و هر چه قدر فاصله کمتر
باشد از اهمیت زمین کاسته میشود .ارزشدهی به عوامل مخاطرات طبیعی بهصورت جدول
زیر است که نقشه موردنظر نیز بر این اساس تعیینشده است (شکل  9و ( )2جدول .)1

شکل  .8گسلها و مسیلهای محدوده

شکل  .4درجهبندی فاصله از عوامل مخاطرهآمیز
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جدول  .3درجهبندی فاصله از مخاطرات طبیعی

فاصله از عوامل مخاطرهآمیز طبیعی

میزان اهمیت

 3تا  133متری

5

 133تا  5333متری

4

 5333تا  5133متری

9

 5133تا  4333متری

2

بیش از  4333متر

1

شبکه معابر:

در این پژوهش برای مکان گزینی کمپهای اکو توریستی در سطح شهرستان خدابنده و منطقه
بالخ بالغی نوع و فاصله از شبکه معابر در نظر گرفتهشده است ،شبکه راههای اصلی که
عبارتاند از آزادراه و بزرگراه ،راه آسفالته و راه شوسه انتخاب گردید و مکانیابی برحسب
این نوع راهها انجام شد .این معیار نیز در  1گروه تقسیمبندی و بهصورت جدول زیر ارزشدهی
شده است .شبکه معابر شهرستان خدابنده بهصورت زیر میباشند (شکل  1و ()6جدول .)53

شکل  .6درجهبندی فاصله از راههای ارتباطی

شکل  .1شبکه معابر محدوده

جدول  .11ارزشدهی فاصله از شبکه جادهای

عرض معابر

میزان اهمیت

 433-3متری

1

 433تا  133متری

2

 133تا  5333متری

9

 5333تا  4333متری

4

بیش از  4333متر

5
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تراکم جمعیتی:
در این پژوهش برای تعیین نقاط تراکم جمعیتی ،سکونتگاههای جمعیتی شهرستان که عبارت از
شهرها و روستاها میباشند در نظرگرفتهشده و معیار تراکم جمعیتی به  1گروه اصلی تقسیمبندی
و بهصورت جدول زیر ارزشدهی شده است (شکل  9و ()8جدول .)55

شکل  .7سکونتگاههای جمعیتی محدوده

شکل  .1درجهبندی فاصله از مناطق پرتراکم
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جدول  .11ارزشدهی فاصله از سکونتگاههای جمعیتی
فاصله از مناطق پرتراکم

میزان اهمیت

کمتر از  133متر

1

 133تا  5333متر

2

 5333تا  4333متر

9

 4333تا  9333متر

4

بیش از  9333متر

5

دسترسی به برق و گاز
در سطح شهرستان خدابنده نقاطی که دارای امکانات برق و گاز میباشند تعیین و مکانگزینی
با لحاظ این نقاط انجام شده است این نقاط در سطح شهرستان بهصورت نقشه زیر میباشند
(شکل  1و ()53جدول .)54

شکل  .3نقاط دارای امکانات برق و گاز

شکل  .11ارزش فاصلهای از نقاط دارای امکانات برق و گاز
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جدول  .12ارزشدهی فاصلهای از نقاط دارای برق گاز

فاصله از نقاط دارای برق و گاز

میزان اهمیت

کمتر از  133متر

1

 133تا  5333متر

2

 5333تا  4333متر

9

 4333تا  9333متر

4

بیش از  9333متر

5

دسترسی به آب
در این پژوهش نقاط دارای آب آشامیدنی با توجه به فاصله از این نقاط بهصورت جدول زیر
ارزشدهی و نقشه آن تهیه گردیده است (شکل  55و ( )54جدول .)59

شکل  .55نقاط دارای آب آشامیدنی

شکل  .12ارزش فاصلهای نقاط دارای آب آشامیدنی
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جدول  .18ارزش فاصلهای از نقاط دارای آب آشامیدنی

فاصله

از

نقاط

دارای آب میزان

آشامیدنی

اهمیت

کمتر از  133متر

1

 133تا  5333متر

2

 5333تا  4333متر

9

 4333تا  9333متر

4

بیش از  9333متر

5

فاصله از نقاط شهری
در این پژوهش معیار فاصله از نقاط شهری بهصورت جدول زیر تعیین و نقشه مربوط به آن
استخراج شد (شکل  59و ()52جدول .)56

شکل  .18نقاط شهری محدوده

شکل  .14ارزشدهی فاصله از نقاط شهری
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جدول  .14ارزشدهی فاصله از نقاط شهری

فاصله از نقاط شهری

میزان اهمیت

کمتر از  5333متر

1

 5333تا  4333متر

2

 4333تا  9333متر

9

 9333تا  2333متر

4

بیش از  2333متر

5

اقلیم
مهمترین معیار در تعیین آبوهوای یك منطقه ناهمواریهای آن منطقه است ،برای تعیین
موقعیت بهینه ازلحاظ اقلیمی در سطح شهرستان خدابنده ناهمواریهای این شهرستان تعیین و بر
اساس جدول زیر ارزشگذاری شدهاند و نقشه آن تهیه گردید (شکل ()51جدول .)51
جدول  .11ارزشگذاری پهنهبندی اقلیمی
پهنهبندی اقلیمی ناهمواریها

میزان اهمیت

فالتها

1

دشتهای دامنهای

2

تپهای

9

واریزههای بادبزنی

4

کوهستانی

5

شکل  .11ناهمواریهای شهرستان خدابنده
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جاذبههای طبیعی تاریخی
برای تعیین فاصله از جاذبههای تاریخی ،فرهنگی و طبیعی بهصورت جدول زیر ارزشدهی شده
و نقشه مربوط به آن تهیه شده است (شکل  56و ()59جدول .)56

شکل  .16جاذبههای تاریخی ،فرهنگی و طبیعی

شکل  .17ارزش فاصلهای از جاذبه های تاریخی ،فرهنگی و طبیعی

جدول  .16ارزش فاصلهای از جاذبههای تاریخی ،فرهنگی و طبیعی

جاذبههای تاریخی ،فرهنگی و طبیعی

میزان اهمیت

کمتر از  133متر

1

 133تا  5333متر

2

 5333تا  5133متر

9

 5133تا  4333متر

4

بیش از  4333متر

5
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پوشش گیاهی
بر اساس کاربری اراضی شهرستان مناسبترین پهنهها برای ایجاد یك کمپ اکو توریستی
بهصورت جدول زیر تعیین و نقشه آن بیان شده است (شکل ()58جدول .)59
جدول  .17ارزشدهی پهنهبندی کاربری اراضی شهرستان

پهنهبندی

کاربری میزان

اراضی

اهمیت

مراتع کم تراکم و نیمه 1
متراکم
اراضی بایر

2

مراتع پرتراکم

9

اراضی دیمی

4

سایر پهنهها

5
شکل  .11کاربری اراضی شهرستان خدابنده

تشریح فرآیند وزن دهی و دستهبندی دادهها
در این پژوهش جهت وزن دهی به معیارها و پارامترهای مربوط ،از مدل سلسله مراتبی AHP

به دو روش استفاده شده است این دو روش عبارتاند از دانش کارشناسانه 5و مدلهای
ریاضی .4در روش اول از نظریات و تج ربیات کارشناسان و اساتید مجرب و در روش دوم از
نرمافزار  Export Choiceو با استفاده از نتایج پرسشنامههای جمعآوریشده ،استفاده شده
است (شکل .)51

1. Knowledge Driven
2. Data Driven
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شکل  .13وزندهی با استفاده از نظریات کارشناسان

بعد از استخراج معیارها و شاخصهای مربوطه ،فرآیند ارزشدهی به معیارها با استفاده از مدل
تحلیل سلسله مراتبی بهصورت مقایسه زوجی معیارها نسبت به هم صورت گرفته است .در این
جدول رنگ قرمز بیانکننده نسبت اهمیت سطر به ستون و رنگ مشکی بیانکننده نسبت اهمیت
ستون به سطر است (شکل ()43جدول .)58

شکل  .21مقایسه زوجی معیارها در محیط نرمافزار Expert Choice
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جدول  .11مقایسه زوجی معیارها و استخراج ارزش نهایی هر معیار
وزن
نهایی
3/329
3/319
3/598
3/354
3/399
3/348
3.391
3/315
3/562

جاذبههای
طبیعی،
تاریخی

دسترسی شبکه
به آب

راه

فاصله
از
شهر

پوشش تراکم
گیاهی جمعیت

دسترسی
برق شیب

اقلیم به
گاز

9

1

1

9

9

4

9

9

9

9

9

9

9

9

9

1

1

5

6

5

9

9

9

1

1

5

1

8

9

1

1

9

5

9

1

9

9

1

5

1

9

1

9

5

9

9

1

5

9

1

5

1

5

مخاطرات
طبیعی
5

پارامتر
مخاطرات
طبیعی
شیب
دسترسی به
برق ،گاز
اقلیم
تراکم
جمعیت
پوشش
گیاهی
فاصله
شهر
شبکه راه
دسترسی به
آب
جاذبههای

3/912

طبیعی،

5

تاریخی
5

جمع

وزن دهی به معیارها هر معیار در نرمافزار  Export Choiceانجام شد که به شکل نمودار زیر
نشان داده است (شکل  .)45معیارهای اصلی به ترتیب اولویت وزن دهی عبارتاند از( :جدول
)51

از
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شکل  .21وزندهی با استفاده از نرمافزار Export Choice

جدول  .13اولویتبندی معیارها بر اساس وزن هرکدام

معیار

وزن

جاذبههای طبیعی تاریخی

3/912

دسترسی به برق و گاز

3/598

دسترسی به آب

3/562

شبکه جادهها

3/315

شیب

3/319

مخاطرات طبیعی

3/329

فاصله از شهر

3/391

تراکم جمعیتی

3/399

پوشش گیاهی

3/348

اقلیم

3/354

جمع

5
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تخمین نسبت توافق
در این مرحله تعیین میشود که مقایسههای انجامشده بین معیارها سازگار هستند یا نه؟ این
مرحله شامل مراحل زیر است:
 -5تعیین بردار مجموع وزنی
 -4تعیین بردار توافق
پس از محاسبه بردار توافق ،اقدام به محاسبه مقادیر الندا ( )λو شاخص توافق ( )CIو شاخص
توافق ( )CRشده است.

λλλ λ -n/n-1= 8.25-8/8-1= 0.03
)(3
CR= CI/RI= 0,03/1.41= 0.02
)(4
در فرآیند مکانیابی کمپهای اکو توریستی در سطح شهرستان خدابنده این نسبت 3/31

بهدستآمده است که از درصد خطای بسیار پایین برخوردار است.

اولویتبندی بر اساس معیارها
در این قسمت منطقه موردمطالعه با لحاظ معیارهای مکانیابی در این پژوهش که از طریق مدل
 AHPو نرمافزار  Export Choiceوزن دهی شدهاند در نرمافزار  ARC GISباهم تلفیق و

کل محدوده به  1اولویت تقسیمبندی شده است که این اولویتها بهصورت نقشه زیر به مکان-
های بسیار مناسب تا بسیار نامناسب تقسیمبندی شده است (شکل .)44

شکل  .22نقشه اولویتبندی مناطق استقرار کمپ اکوتوریستی
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در سطح شهرستان خدابنده ،کل محدوده به پنج اولویت از مناطق بسیار مناسب تا بسیار
نامناسب تقسیم بندی شده است .بر طبق این نقشه ،مناطق بسیار مناسب و مناسب برای استقرار
کمپهای اکوتوریستی بیشتر در محدودههایی قرار دارند که دارای جاذبههای زیاد طبیعی و
تاریخی و فرهنگی هستند و تقریباً سایر پهنههای شهرستان برای استقرار کمپهای جدید
نامناسب و بسیار نامناسب ارزیابی میشود (شکل ()49جدول .)43
جدول  .21وضعیت پهنهبندی مطلوبیت استان به کیلومترمربع

پهنهبندی

مساحت

به

کیلومترمربع
بسیار مطلوب

4/44

مطلوب

555/89

متوسط

5592/92

کم

4112/92

نامطلوب

819/41

شکل  .28پهنهبندی نهایی شهرستان برای استقرار کمپهای اکو توریستی
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بر اساس این جدول مشخص میگردد که تنها  3/32درصد از مساحت شهرستان خدابنده برای
استقرار کمپهای اکو توریستی بسیار مطلوب است و  4/59درصد از مساحت شهرستان نیز
دارای وضعیت مطلوب است که با توجه به نقشه نهایی منطقه بالخ بالغی در این پهنه قرار دارد.
بیشترین مساحت شهرستان نیز دارای مطلوبیت کم ( 18/41درصد) برای استقرار کمپهای اکو
توریستی است و پهنه نامطلوب نیز  59.91درصد از مساحت شهرستان را شامل میگردد.

مکانیابی در منطقه بالخ بالغی
با ترکیب الیه مربوط به پهنهبندی نهایی مطلوبیت استقرار کمپهای اکوتوریستی در شهرستان
خدابنده و موقعیت منطقه بالخ بالغی در این شهرستان مشخص میگردد که منطقه بالخ بالغی
در پهنه مطلوب برای استقرار کمپ اکو توریستی واقعشده است که پهنه با مطلوبیت بسیار زیاد
برای استقرار کمپ اکوتوریستی در سطح شهرستان خدابنده دارای مساحت بسیار کمی است
(شکل .)42

شکل  .24وضعیت منطقه بالخی بوالغی در نقشه نهایی پهنهبندی مطلوبیت شهرستان

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

پس از شناس ایی عوامل ،ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی تشکیل شد؛ سپس با توجه به فرم-

های تکمیل شده توسط کارشناسان ،میانگین ضریب اهمیت و رتبهی هر عامل مشخص شد وبر
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اساس ضریب اهمیت وزن نرمال محاسبه و در مرحله بعد با ضرب وزن نرمال در رتبه جمع
نمرات به دست آمد (جدول  45و .)44
جدول  .21ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE

نقاط قوت بالقوه ( & )Sنقاط ضعف بالقوه ()W
عوامل اصلی داخلی (قوتها)S
S1

قرارگیری غار کتله خور بهعنوان یک ظرفیت
عظیم گردشگری در ( 4کیلومتری) بالخلی بالغی

ضریب ضریب

رتبهبندی

اولیه

ثانویه

25

5 0/048680

امتیاز
وزنی
0/23572

وجود آثار منحصربهفرد فرهنگی و تاریخی با
S2

ارزش (مقبرهی قیدار نبی ،مسجد تاریخی 23

5 0/046234

0/22505

سجاس)،
قرارگیری وهم نشینی تعدادی از جاذبههای
S3

طبیعی و تاریخی در کنار هم در محدودهی 23

5 0/046234

0/22505

بالخلی بالغی
S5
S4
S6
S7
S8
S0

جنگلهای پاییندست چشمه که دارای چشمانداز
سرسبزی است
اکوسیستم بالخلی بالغی که دارای تنوع زیستی
است
تنوع ماهیهای طبیعی چشمه
کوچه باغهای اطراف مجموعه جاذبه خوبی برای
پیادهروی ایجاد کرده
دسترسی مناسب به جاده و شهر
دسترسی به آب ظرفیت بزرگی برای مجموعه
است

 S10وجود اقلیم مناسب در فصول گردشگری
S11

نزدیکی به ورود گردشگران خارجی ورودی از
شمال غرب ،غرب و مرکز کشور

23

3 0/046234

0/168704

22

5 0/044012

0/220058

18

3 0/045270

0/162837

23

5 0/043454

0/21518

10

5 0/042812

0/221258

22

5 0/042087

0/208312

25

3 0/041354

0/145034

10

5 0/040611

0/202555

عوامل اصلی داخلی (ضعفها)W
W1

نامناسب بودن امکانات حملونقل و جادههای
ارتباطی

18

0/05501

5

0/17605
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W2
W3
W5
W4
W6
W7
W8

نامناسب بودن وعدم کفایت تسهیالت اقامتی،
رفاهی ،بهداشتی و خدماتی
فصلی بودن گردشگری
ضعف اطالعرسانی دربارهی جاذبههای تاریخی و
طبیعی منطقه
عدم ثبت بعضی از آثار طبیعی و تاریخی منطقه
در لیست آثار ملی
عدم تخصیص بودجه الزم جهت ساماندهی
جاذبههای گردشگری
نامناسب بودن تجهیزات و تأسیسات توریستی و
تفریحی
محرومیت و توسعهنیافتگی منطقه

جمع

105
16

0/03012

5

0/14658

22

0/04370

3

0/16137

25

0/04868

5

0/23572

22

0/04370

5

0/21416

25

0/04868

3

0/17605

18

0/05501

5

0/17605

20

0/0580

5

0/1046

500

71 0/008055

3/717840

جدول  .22ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE

فرصتها و امکانات ( & )Oچالشها ،محدودیتها
و تهدیدها ()T
عوامل اصلی خارجی (فرصتها)O

ضریب

ضریب

اولیه

ثانویه

رتبهبندی

امتیاز
وزنی

وجود آثار منحصربهفرد فرهنگی و تاریخی در
 O1پیرامون استانهای همجوار (رختشویخانه10 ،

0/007536

5

0/380755

مردان نمکی ،غار علیصدر و)...
قرارگیری مجموعه در مسیر گردشگری استان که
 O2موجب معرفی و تبلیغ سراسری مجموعه به 25

0/123077

5

0/502308

استانهای همجوار منجر میشود
O3

گرایش نسبی مردم در سالهای اخیر به سفر و
گردشگری

 O5موقعیت مناسب اقلیمی منطقه و استان
O4

نزدیکی به ورود گردشگران خارجی ورودی از
شمال غرب ،غرب و مرکز کشور

22

0/112821

3

0/338563

10

0/007536

3

0/202308

10

0/007536

2

0/105872
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عوامل اصلی خارجی (تهدیدها)T
T1
T2
T3
T5

رشد اندک بخش گردشگری استان و منطقه
نسبت به توان گردشگری
کمرنگ

بودن

توسعهی

زیرساختهای

گردشگری منطقه
عدم ثبات مدیریتی در بخش گردشگری استان
جابهجایی اعتبارات گردشگری وعدم رعایت
اولویت پروژههای گردشگری در استان

جمع

30

0/143856

2

0/307602

23

0/117050

3

0/343857

23

0/117050

5

0/571706

16

0/071704

5

0/28718

159

1/585744

25

3/12821

مجموع امتیاز وزنی عوامل درونی برای منطقه بالخ بالغی  9/95و مجموع امتیاز وزنی عوامل
بیرونی  9/54بهدستآمده است .حال با توجه به اعداد بهدستآمده برای عوامل داخلی و عوامل
بیرونی ،راهبرد منطقه بالخ بالغی را تعیین میکنیم که برای این منظور و با استفاده از نمودار زیر
وضعیت منطقه بالخ بالغی بر اساس راهبردها تعیین شد و در نمودار زیر نشان دادهشده است
(شکل .)41

شکل  .21ارزیابی راهبردهای منطقه بالخ بالغی

بر طبق نتیجه بهدست آمده و جایگذاری امتیاز هر یك از عوامل درونی و بیرونی در نمودار
ارزیابی مدل سوات ،راهبرد منطقه بالخ بالغی راهبرد تهاجمی است این راهبرد به دین معنی
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است که مسئولین باید سعی کنند از نقاط قوت و فرصت نهایت استفاده را برده و به سمت این
راهبردها گام بردارند تا وضعیت منطقه بالخ بالغی ازنظر گردشگری را ارتقا بدهند .در
استراتژی تهاجمی که تمرکز بر نقاط قوت و فرصتهای بیرونی استوار است.

نتیجهگیری
منطقه گردشگری بالخ بالغی در شهرستان خدابنده زنجان به دلیل داشتن جاذبههای طبیعی و
قرارگیری در محور گردشگری استان زنجان یکی از مناطق دارای قابلیت بسیار باال در جهت
برخورداری از صنعت گردشگری است یکی از راهکارهای عمده برای توسعه صنعت
گردشگری ایجاد کمپهای اکوتوریستی در منطقه است که این پژوهش با استفاده از معیارهای
مؤثر در مکانگزینی کمپهای اکوتوریستی ،ابتدا به پهنهبندی شهرستان خدابنده در  1پهنه با
توجه به معیارها نمود .طبق نتایج بهدست آمده منطقه بالخ بالغی در دومین پهنه مطلوبیت از
دیدگاه استقرار کمپهای اکو توریستی در شهرستان خدابنده قرارگرفته است .همچنین با
ترکیب الیه مربوط به پهنهبندی نهایی مطلوبیت استقرار کمپهای اکو توریستی در شهرستان
خدابنده و موقعیت منطقه بالخ بالغی در این شهرستان مشخص شد که پهنه با مطلوبیت بسیار
زیاد برای استقرار کمپ اکو توریستی در سطح شهرستان خدابنده دارای مساحت بسیار کمی
است.
بر اساس نتایج حاصل از معیارهای مکانیابی مؤثر در مکانگزینی کمپهای اکو توریستی و
نقشه نهایی حاصل از ترکیب این معیارها با استفاده از مدل  AHPدر محیط نرمافزار ،Arc Gis
در سطح شهرستان خدابنده ،کل محدوده به پنج اولویت از مناطق بسیار مناسب تا بسیار نامناسب
تقسیم بندی شده است .بر طبق این نقشه ،مناطق بسیار مناسب و مناسب برای استقرار کمپهای
اکوتوریستی بیشتر در محدودههایی قرار دارند که دارای جاذبههای زیاد طبیعی و تاریخی و
فرهنگی هستند و تقریباً سایر پهنههای شهرستان برای استقرار کمپهای جدید نامناسب و بسیار
نامناسب ارزیابی میشود .بر اساس نتایج حاصله مشخص شد که تنها  3/32درصد از مساحت
شهرستان خدابنده برای استقرار کمپهای اکو توریستی بسیار مطلوب است و  4/59درصد از
مساحت شهرستان نیز دارای وضعیت مطلوب است که با توجه به نقشه نهایی منطقه بالخ بالغی
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در این پهنه قرار دارد .بیشترین مساحت شهرستان نیز دارای مطلوبیت کم ( 18/41درصد) برای
استقرار کمپهای اکوتوریستی است و پهنه نامطلوب نیز  59/91درصد از مساحت شهرستان را
شامل میگردد .بر طبق نتایج بهدستآمده و جایگذاری امتیاز هر یك از عوامل درونی و
بیرونی در نمودار ارزیابی مدل سوات ،راهبرد منطقه بالخ بالغی راهبرد تهاجمی است این
راهبرد به دین معنی است که مسئولین باید سعی کنند از نقاط قوت و فرصت نهایت استفاده را
برده و به سمت این راهبردها گام بردارند تا وضعیت منطقه بالخ بالغی ازنظر گردشگری را
ارتقا بدهند .در استراتژی تهاجمی که تمرکز بر نقاط قوت و فرصتهای بیرونی استوار است.

پیشنهادها
• تدوین یك طرح توسعه گردشگری برای شهرستان خدابنده و منطقه بالخ بالغی
• انتشار کتابچه ،کاتـالوگ و بروشـورهایی در مـورد جاذبـههـای شهرسـتان و بـهخصـوص
منطقه بالخ بالغی و توزیع آن در پایانههای مسـافربری و فرودگـاههـای شـهرهای بـزرگ
کشور و همچنین تهیه مقاالت مختلف جهـت معرفـی جاذبـههـای اسـتان و انتشـار آن در
مطبوعات و مجالت معتبر کشور.
• تهیه برنامههایی از جاذبه های گردشگری منطقـه بـالخ بالغـی و پخـش آن از شـبکههـای
استانی و شبکههای ملی و بینالمللی
• ایجاد یك پایگاه اینترنتی جاذبههای گردشگری منطقه بالخ بالغی را معرفی کرد.
• با توجه به نتایج بهدستآمده یکی از مهمترین مشکالت منطقه بالخ بالغی ضعف سیسـتم
حملونقلی در این منطقه است و ازآنجاکه شبکه حملونقل یکی از ارکان اصـلی توسـعه
هر منطقه است .لذا پیشنهاد می شود مسئولین مرتبط نسبت به بهسـازی شـبکه حمـلونقـل
منطقه اقدام کنند .یکی دیگر از مشکالت منطقه عدم در نظر گـرفتن تسـهیالت و بودجـه
کافی برای این منطقه است لذا پیشنهاد میشود مسئولین مرتبط نسـبت بـه در نظـر گـرفتن
تسهیالت و بودجه مناسب برای این منطقه اقدام کنند.

امکانسنجی ایجاد کمپ اکو توریستی تفرجگاه بالخلی بوالغی...
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