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چکیده
منطقه گاوخوني از مناطق نمونه گردشگري ايران است که با داشتن طيف متعددي از جاذبههاي گردشگري مثل وجوود اوا ،ب بنود شوا
کنارب گونههاي متعدد جانوران و پرندگان مهاجرب اپههاي ماسه ايب آثار متعدد اواريييب باسوتاني و فرهنو

خوام مي وي و فر وتهاي

افرجي مط وبي را براي گردشگران امکان پذير مي سازد با اوجه به اين که منطقه از ارزش افرجي فراواني برخوردار اسوت و متسسوفانه در
سالهاي اخير به ع ت سوء مديريت دستيوش ايريب هاي زيادي شدهب لزوم برنامه ريزي در اين امر ضروري مي نمايد اين ايقيق با هود
ارايه راهبردهاي مديريتي براي اراقاي کيفيت طبيعت گردي منطقه گاوخوني انجام شده است
اين الگوي مدي ريتي با اوجه به استعدادهاب مزيتهاي نسبي و حساسيتها و نابسامانيهاي منطقه ارايه شده است بعد از مورور منوابو و انجوام
بازديدهاي ميداني از منطقه و همچنين مصاحبه با کارشناسان نسبت به اعيين مهمترين پارامترهاي اسثيرگذار بر وضعيت طبيعوت گوردي
منطقه اقدام شد و با استفاده از روش شبکههاي بيزينب مدل مديريت طبيعت گردي منطقوه طراحوي و وارد نورم افوزار  Neticaشود بوا
استفاده از اين مدل سازي اسثير پارامترهاي ميت ف بر وضعيت طبيعت گردي منطقوه در قالوس سوه گوروه ک وي جوذابيتهاي گردشوگريب
وضعيت اقتصادي اجتماعي و اسهيالت و خدمات مشيص شد
نتايج اين ايقيق نشان داد که جذابيتهاي گردشگري موجود در منطقهب بيشترين اوسثير را در جوذ گردشوگران و رونوق طبيعوت گوردي
منطقه دارند سپس با اوجه به ميزان اسثيرگذاري پارامترهاي مدل بر اساس مقوادير کمويب راهبردهواي موديريتي بوراي اراقواي وضوعيت
طبيعت گردي منطقه ارايه شدند
کلمات کلیدي :مديريت طبيعت گرديب روش شبکههاي بيزينب منطقه نمونه گردشگريب اا ،گاوخوني
 -1دانشجوي کارشناسي ارشدب مديريت مييط زيستب دانشگاه آزاد اسالميب واحد ع وم و ايقيقات خوزستانب ايران(مسئول مکاابات)
 -2استاديارب دکتراي مراعداريب دانشگاه نعتي ا فهانب ايران
 -3استاديارب دکتراي جنگ داريب دانشگاه نعتي ا فهانب ايران
 -4دانشيارب دکتراي ارزيابي اوان اکولوژيکب دانشگاه اربيت مدرس نورب مازندرانب ايران
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مقدمه
اوسووعه گردشووگري بووه عنوووان مجموعووه فعاليتهوواي

فرهنگي اوجه کرد( )6نگراني اوجيوه پوذيري از احتموال آثوار

اقتصاديب اسثير بسزايي در اقويوت بنيانهواي اقتصوادي جواموو

منفي گردشگري وجود دارد که ايجواد اعوادل بوين سوود آوري

دارد نقش گردشگري بوه عنووان منبوو جديودي بوراي ايجواد

بهينه نعت گردشگري و پيشگيري از مشکالت حواد ناشوي از

اشتغالب کسس درآمدب دريافتهواي ماليوااي بيشوترب جوذ ارز و

آن را بر مبناي يک روش برنامهريزي و کنترل شدهب ايجا موي

اقويت زيرساخت هاي اجتماعي که موجس رشود و اوسوعه سواير

کند

نايو مي شودب در مطالعات متعدد مورد اسييد قرار گرفته است

از راهبردهاي اوسعه پايدارب اوسعه فعاليتهاي افرجي و طبيعوت

( )1به طوري که امروزه اوسوعه و اراقواي گردشوگري بوه طوور

گردي مي باشد با بررسي مناطق اوسوعه يافتوه گردشوگري در

وسيعي به خصوم در کشورهاي در حال اوسعه پذيرفته شده و

سووالهاي اخيوورب آن منوواطقي کووه اسووتعداد ذااووي در اوسووعه

در دستور کار دولتها قرار گرفته است()2

گردشووگري داشووته انوود اکنووون در حووال نوآزمووايي بيش وهاي

نعت گردشگري براي کشور موا و بسوياري از کشوورهايي کوه

گردشگري خود هستند و در بسياري از مناطق کشش به سمت

هنوز اجربه کافي در اوسعه اين بيش عمده اقتصادي به دسوت

اوسووعه و پيشوورفت بوور اسوواس اسووتانداردهاي جديوود و عواموول

نياوردهاندب فعاليت جديدي است به دليل اين کوه ايون ونعت

مييطي وجود دارد بازشناسي ايون اسوتانداردها و نيوز فرآينود

هنوز نوپاستب نمونههايي از اوسثيرات نوامط و و م ور اوسوعه

منطقي در بازشناسي اين منواطقب رفتوه رفتوه بوه ضوروراي در

اافاقي و بدون برنامه در برخوي نقوا آن مشوهود اسوت ماننود

اوسعه گردشگري ابديل مي شود اا براساس روشوي وييح از

ايريبهوواي جبووران ناپووذيري کووه بووه طبيعووت وارد شووده و يووا

اباه شدن ميراث فرهنگي و طبيعي کشورها ج وگيري به عمول

پيامدهاي منفي که براي ارزشهاي فرهنگي برخي جوامو داشته

آيد()7

است به اين سبس امروزه مطالعات زيادي در راستاي دسوتيابي

ايران داراي جاذبههاي گردشگري فوراوان و پتانسوي هاي بوا،ي

به گردشگري پايدار ورت مي گيرد()3

افرجي است که با مديريت آنها مي اوان همگام با بهره برداري

بنا به اعريف ااياديه بين الم ي گردشگريب گردشگري عبوارت

معقووول از طبيعووت بووه اوسووعه درآموودهاي اقتصووادي از طريووق

از مجموع اغييرات مکاني انسانها و فعاليتهوايي اسوت کوه از آن

طبيعت گوردي پرداخوت و در عوين حوال از اعموال فشوارهاي

نتيجه مي شود اين اغييرات خود ناشي از به واقعيوت پيوسوتن

روزافزون بر طبيعت ج وگيري نمود با اوجه به اين کوه ميويط

خواست هايي است که انسان را به جابه جايي وادار مي کنود و در

زيست طبيعي اوان اکولوژيکي ميودودي را بوراي اسوتفادههاي

هر شيصي به ورت بالقوه با شودت و ضوعف متفواوتب وجوود

بشر داراستب برنامه ريزي و مديريت طبيعت گردي بوا رويکورد

دارد()4

زيست مييطي امري ضروري به شمار مي آيد

از نظر انجمن آماري سوازمان م ول( )1993گردشوگري شوامل

ايران از نظر جاذبههاي گردشگري جزو ده کشور اول جهان قرار

فعاليتهاي افراد از جم ه مسافرت به مکانهايي خارج از ميويط

دارد و از پتانسيل بسيار زيادي براي جهوانگردي و گردشوگري

معمول زندگي شان و ماندن در آن جا براي کمتر از يک سوال

بين الم ي برخوردار است ( )8استان ا فهان به عنوان يکوي از

به منظور افريحب اجارت و هدفهاي ديگر ميشود()5

پرجاذبه ارين مناطقب رابه اول کشوور را در جوذ گردشوگر و

در رويکرد امروزي اوريسمب به ويژه اوريسم در نواحي روستاييب

اعداد آثار گردشگري و مناطق ديدني بوه خوود اختصوام داده

اگرچه اوريسم راه ح ي براي کاهش اثرات منفي زيست مييطي

اسووت ( )9اووا ،گوواوخوني از انوودوختگاههاي زيسووت سووپهر

و بستري براي اوسعه اجتماعي -اقتصادي ميسوو موي شوودب

کشورمان است که هنوز ناشناخته مانده و داراي ج وههايي بکور

نبايد مييط را انها به عنوان ابزاري براي اوسعه اقتصادي ا قوي

زيبا و پررمز و راز است ( )11اين منطقه به دليول مجواورت بوا

کرد ب که بايستي در ايون راسوتا بوه اموامي عوامول فيزيکوي و

جاذبههاي متعدد گردشگري (نظيور آثوار باسوتاني و )ب طيوف

برنامه مدیریت طبیعت گردي در منطقه ....
وسيعي از جذابيتها و پتانسي هاي افرجي را در خوود جواي داده
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است و داراي جاذبههاي گردشگري متعددي نظير يد و شکارب

در مجموعههايي متشکل از عنا ر ميت فب براي اعيوين

فعاليتهاي ورزشيب افرج متمرکز و گسترده نيوز موي باشود کوه

طبقه دادهها از روشهاي طبقهبندي استفاده ميشوود روشوهاي

متسسفانه با وجود اين جذابيتها به دليل عدم اعمال يک مديريت

يادگيري ماشين و داده کاويب عموماً براي طبقهبندي فراگير به

وييح و يووک پارچوه در منطقووه و دخالتهواي گسووترده در آن

کووار ميرونوود در دو دهووه گذشووته الگوريتمهوواي زيووادي بووراي

بيشي از ويژگيهاي بارز و زيباييهاي منطقه از بين رفتوه اسوت

يادگيري درخت اصوميم گيوري و شوبکههاي عصوبي طراحوي

( )11در نتيجه بوه دليول شورايط خوام منطقوه و دارا بوودن

شدهاند( )12شبکههاي بيزين ابزاري قووي بوراي مودل سوازي

پتانسي هاي فراوان و همچنين پيشگيري از نابودي ساير جاذبهها

روابط ع ي و مع ولي در حيطههاي ميت ف ميباشد اين ساختار

و اقويت طبيعت گردي در منطقهب اعمال راهکارهاي موديريتي

شامل شبکههاي به هوم پيوسوتهاي از احتموا،ت ميباشود کوه

در زمينه طبيعت گردي با رويکرد زيست مييطيب ضروري موي

وابستگي متغيرهاي مدل را نشوان ميدهود کواربرد ايون روش

نمايد

براي مدل سازي در مواردي اطالعات به طوور کامول در دسوت
هوود ا وو ي در ايوون ايقيووق شناسووايي پتانسووي هاي

نيست يا دادههاي ورودي از لياظ کمي قطعي و دقيق نيسوتندب

گردشگري و همچنين چالشهاي موجود در ايون رابطوه و ارايوه

مياواند مؤثر باشد اين شوبکهها روابوط ع وي و مع وولي را بوه

طرحي براي بازيابي اين پتانسي ها و برطر کردن نقوا ضوعف

ورت يک نمودار گرافيکي نمايش ميدهند اين روش قادر بوه

به منظور اقويت طبيعت گردي منطقه ميباشد
شايان ذکر است که نعت طبيعت گردي و افرج بوه
عنوان يکي از منابو مهم درآمدزايي در جهان مطور اسوت کوه

ارايه نتيجه گيري در موضوعات ميت ف ميباشد
قانون بیز :روش شبکههاي بيزين اوسط اوماس بيز پايه گذاري
شدهاست قانون بيز بيان ميکند:

متسسفانه در کشور ما با وجود جاذبههاي فراوان گردشگريب آثار

P(a b )  P b 

مهم باستاني و اارييي و ج وههاي اکولوژيکي و زيبايي شناختي

) P (b

= )P(ab

اهميت چنداني به آن داده نشده و جايگاه خود را نيافته است و

روش شبکههاي بيزين قانون بيز را در يک مدل گرافيکي پيواده

منطقهاي که مي اواند به عنوان يک جاذبوه گردشوگري مطور

ميکند و اين قانون را بسوط ميدهود بوه نيووي کوه مياسوبه

باشد در حال ايريس و نابودي است مسسله مهموي کوه در ايون

احتما،ت را براي مقادير زيادي از متغيرهاي چند ارزشي انجوام

ايقيق به چشوم موي خوورد ارايوه مودلي بوراي بررسوي اوسثير

ميدهد

پارامترهاي ميت ف بر وضعيت طبيعت گردي منطقه مي باشد و

اين الگوريتمها که براي مياسبه دستيب بسيار پيچيده و

ويژگي اين طر اين است که اين مقايسوه را بوه وورت کموي

طو،ني هستندب به راحتي اوسط شوبکههاي بيوزين قابول حول

انجام ميدهد در نتيجوه بوا بررسوي اوسثير عوامول ميت وف بور

ميباشند ( )13اين روش قادر است حجوم بوا،يي از اطالعوات

وضعيت طبيعت گردي منطقه موي اووان بوه ارايوه راهبردهواي

نامتجانس و غير کمي را به شک ي قابول در

و شوفا ابوديل

مديريتي در اين خصوم پرداخت که ضمن لياظ کردن مسائل

نمايد يک شبکه باور به ورت يک نمودار گردشوي اسوت کوه

زيست مييطوي موي اوانود راهوي فراسووي اوسوعه فعاليتهواي

يک سري فاکتورها و اراباطات بين آنها را نمايش ميدهد ايون

افرجي و طبيعت گردي در منطقه باشد و منطقه را از ايريس و

نمودار بيان گر سيستم پيچيدهاي از متغيرهاي مورابط بوا يوک

نابودي هر چه بيشتر نجات دهد و با برناموه ريوزي منسوجم بوه

ديگر است که يک مدل را اشکيل ميدهند

منطقه اي مناسس براي گردشوگران داخ وي و خوارجي ابوديل

استفاده از مدل سازي شبکههاي بیزین

نمايد

 -1اعيين متغيرهاي مدل
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،زم است پژوهشگر مانند ديگر روشهاي ايقيقب نيست هد و

ورزنه امکانات افرييي قابل ذکري وجوود نودارد فاقود ايسوتگاه

متغيرهاي پژوهش خود را مشيص نمايد.

راديو و ا ويزيون و داراي ايستگاه ميابرااي مي باشد اين شوهر

 -2فراهم نمودن دانش پيشين

داراي برقب آ اصفيه شدهب پست و ا فن مي باشد روسوتاهاي

براي دستيابي بهيک مدل ع ّي بر مبناي دادههاي ميداني و بوا

اطرا از برق و آ آشاميدني سالم برخوردارند

استفاده از يک الگوريتم ،زم استب پژوهشگر پس از شناسوايي

جاده ا ي از شهر ا فهان به طر ورزنه آسفالته از نوع درجوه

متغيرهاي مؤثر در مدلب  PCجستجو نظير الگووريتم اقودم و

 2بوده و جاده ا ي از شهر ورزنه به طر اراضوي کشواورزي و

اسخر آنها را بر اساس دانش ائوريک و برداشوت منطقوي خوود

اا ،ب شوسه و خاکي مي باشد( )18مسيرها از ا فهان اا ورزنه

مشيص نمايد.

و خارا غالباً آسفالته مي باشند اما از ورزنوه و از روسوتاي خواراب

 -3اطبيق دادههاي ميداني با دانش پيشين

ق عه خرگوشي و حسين آباد به اا ،جادهها جيپ رو و بع وي

در اين گامب الگوريتم جستجو اجرا موي شوود وروديهواي ايون

مسيرها زيرسازي شده و بع ي مسيرها بدون زيرسوازي اسوت

الگوريتمب متغيرهاب دانش پيشين درباره اقودم و اوسخر ع ّوت و

بنابراين در زمان بارندگي بوه خواطر زمينهواي نمنوا

بوااالقي

مع ولي و مااريسي از داده هاي ميداني گردآوري شده را شامل

مسير اقربياً اکثر راهها به جز راه معدن نمک بنيواد  15خورداد

ميشود( )14مدل سازي شبکههاي باور به سوازماندهي و يوک

غير قابل استفاده است( )16و مسافرت موي بايسوت بوا رعايوت

پارچه سازي اطالعات کمک ميکند()15

مسائل ايمني همراه باشد()11

ویژگیهاي عمومی منطقه مورد مطالعه :اوا ،گواوخوني در

براي ارايه راهبردهاي مديريتي جهت بهبوود وضوعيت طبيعوت

فا ه  141کي ومتري جنو شورقي ا وفهان و  31کي وومتري

گردي منطقه گاوخونيب از روش مدل سازي شبکههواي بيوزين

شهر ورزنه (نزديکترين شهر به اا ) ،قرار دارد( )11در سومت

استفاده گرديد به اين منظور ابتدا نسبت به اعيين پارامترهواي

غر آن اپههاي شني قرار دارند که از فا و ه چنود کي وومتري

اسثيرگذار بر وضعيت طبيعت گردي منطقه اقدام شد براي ايون

شهر ورزنه آغاز مي شود و اا نزديکي جنو شرقي روستاي خارا

کار مطالعات گسوتردهاي وورت گرفوت و بعود از مورور منوابو

از اوابو بيش جرقويوه اداموه موي يابود و در جنوو آن پهنوه

ميت ووفب بازديوودهاي مکوورر از منطقووه و انجووام مصوواحبه بووا

وسيعي از اراضي نموک زار واقوو شوده اسوت ميودوده اوا،

کارشناسان متيصص در اين امر که با منطقه نيز آشنايي کامول

گاوخوني در جبهه شمال به ياري جنو غربوي شوهر نوائين

داشتند پارامترهاي مورد نظر اعيين شدند اين پارامترها کوه در

ختم مي شود ( )16اين ميدوده از لياظ ويژگيهاي مورفولوژي

سه گروه ک ي جذابيتهاب اسهيالت و خدمات و وضعيت اقتصادي

از پالياي مرکزي ايران ميسو موي شوود اوا ،گواوخوني از

اجتماعي دسته بندي شدندب متغيرهاي مدل را اشکيل دادند

نقا گرم و کويري ايران ميسو مي شود و آ و هوواي آن از

مدل شبکههاي بيزين بوراي موديريت طبيعوت گوردي منطقوه

نوع خشک است کيفيت و کميت آ زاينده رود در طول مسير

گاوخوني متشکل از پارامترهاي زير مي باشد:

ايت اسثير عوامل ميت وف دگرگوون شوده در پايوان آ بسويار

جذابیتها :جاذبههاي گردشگري به مجموعوه عنا ور مييطوي

ناچيز و با کيفيت بسيار متفاوت از لياظ درجه شوري و ميوزان

اطالق مي گردد که در جذ گردشگران و کسوس لوذت آنهوا از

آلودگي به اا ،مي ريزد

مييط حايز اهميت هستند جوذابيتهاي طبيعوي يوک منطقوهب
بومي است( )5در اين مودل

اطالعات اقتصادي و اجتماعی منطقه :مشاغل ا و ي موردم

شامل ويژگيهاي فيزيکي و فرهن

اين ميدوده به ارايوس عبارانود از :کشواورزيب ونايو دسوتيب

پا رامتر جذابيتب در دو گروه جوذابيتهاي طبيعوي و جوذابيتهاي

دامداري و مشاغل خدمااي

اارييي فرهنگي دسته بندي شد

مردان اين شهر بيشتر به کشاورزي و زنوان بوه کاربوافيب سوفره

 جذابیتهاي طبیعی :شامل ک يه عنا ر طبيعي اعوم

بافيب کرباس بافي و قالي بوافي مشوغول هسوتند( )17در شوهر

از فيزيکي و بيولوژيکي نظير زمينب هواب آ ب حيوات

برنامه مدیریت طبیعت گردي در منطقه ....
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وحشب پوشش گيواهي و چشوم انودازها مويباشوند

لباس و آدا و رسووم خوام)ب دسوت سواختههاي

()19

بشري و آثار اارييي و باستاني موجوود در منطقوه

که در اين مدل با اوجه به ويژگيهاي منطقهب براي جوذابيتهاي

مي باشند ( )19با اوجه پتانسي هاي فرهنگي منطقوه

طبيعي سه پارامتر ديگر در نظر گرفته شد که اين عامل را ايت

گاوخوني دو عامل اسثيرگذار بر جوذابيتهاي فرهنگوي

اسثير قرار مي دهند اين سه پارامتر عباراند از:

منطقه اعيين شدند که عباراند از:

منابو آبي و حيات وحش :منوابو آبوي چوه در مجواري طبيعوي

 -آثووار اووارييي و باسووتاني :آثووار اووارييي متعووددي نظيوور ار

مانند رودخانههاب درياچوههاب آبهواي سواح ي و چوه در مجواري

قوراانب ق عه خرگوشيب پل و مسجد اارييي ورزنه و

مصنوعي از قبيل کانالهاب آ بندهاب سدها و بوراي گردشوگري

 -فرهن

حايز اهميت هستند( )21مهمترين منابو آبي مورد بررسوي در

لهجه و آدا و رسوم خامب پوشيدن چادر سفيد اوسط خانمها

اين مدلب اا ،گاوخوني و بند شوا کنوار موي باشوند و از آن

و

جايي که ح ور حيات وحوش و پرنودگان آبوزي و کنوار آبوزي

تسهیالت و خدمات :شامل عنا رب زيرساختها و خدمااي است

وابسته به اا ،مي باشودب ايون دو عامول در يوک دسوته قورار

که در رابطه با ساختار گردشگري در يک مکوان حوايز اهميوت

گرفتند براي اين پارامتر نيز يک پارامتر اسثيرگذار اعريوف شود

است اين عنا ر نقش مهمي در قابل استفاده کردن خودمات و

که وجود اا ،و حيات وحش و پرندگان آن را ايت اسثير قورار

امکانووات مووورد نيوواز گردشووگري دارنوود( )5و در رفووو نيازهوواي

ميدهد از آن جايي که حيات اا ،و ک يه عنا ور بيولووژيکي

گردشووگران و رضووايت و رفوواه حووال آنهووا از اهميووت فراوانووي

آن به اسمين منابو آ در سرچشومه وابسوته اسوتب اوسمين آ

برخوردارند در اين مدل با اوجه به ويژگيهاي منطقه سه فاکتور

زاينده رود به عنوان يک پارامتر ک يدي مؤثر بر وضوعيت اوا،

ک يدي براي اين پارامتر در نظر گرفته شد که عباراند از:

در نظر گرفته شد

o

سنتي مردم بومي :فرهن

سنتي مردم ورزنوه شوامل

امنیت و ایمنی :وجود امنيت در برابر سورقتب جنايوت

اپههاي شني :از ديگر پتانسي هاي گردشگري منطقه گواوخونيب

و و وجووود امکانووااي بووراي ايمنووي در برابوور حوووادث

وجود اپههاي شني در غر اا ،مي باشود کوه از ويژگيهواي

احتمالي

ژئومورفولوژي منطقه بوه شومار موي رونود( )11در ايون مودل

o

زیرساختها :وجود اسسيسات زيربنايي اوليه و امکانوااي

وضعيت اپهها از لياظ کيفيت طبيعي و وجود اسوهيالت بوراي

جهت ارايه خدمااي نظير اقامت و پذيرايي که خود ايون

انجام فعاليتها و ورزش هاي بياباني نظيور مواورسوواريب پورواز بوا

عامل به دو دسته ديگر اقسيم شد:

گاليدرب شترسواري و مورد بررسي قرار ميگيرد

 -اسسيسات اوليه :از اساسي ارين نيازهاي هر منطقه بوه شومار

زمان بازديد :از آن جوايي کوه منطقوه از نقوا گورم و کوويري

مي روند که در اين مدل دو گروه زيور موورد بررسوي قورار موي

ميسو مي شودب انتيا زمان مناسس بوراي گردشوگري موي

گيرند

اواند به عنوان يک راهکار براي کسس لذت بيشتر از جذابيتهاي

اسسيسات زيربنايي و پايه نظيور بورقب گوازب ا فون و ميوابرات و

منطقه به شمار رود براي اين پارامتر دو پارامتر اسثيرگذار اعيين

مواردي از اين دست

شد که عباراند از:

 -امکانات بهداشتي :کيفيت بهداشت مييط از مهمترين عوامول

فصل مناسس گردشگري

مؤثر بر کيفيت يک مکان افرجي ميباشد با اوجوه بوه اهميوت

ساعات مناسس گردشگري در طول شبانه روز

اين عامل سه پارامتر ک يدي در اين راستا در نظر گرفته شد:

 جذابیتهاي تاریخی فرهنگی :جذابيتهاي فرهنگي
شامل فرهن

سنتي و ا يل موردم بوومي (لهجوه و

کيفيت آ آشاميدني :کيفيت بهداشتي آ شر
وضعيت جمو آوري و دفو زباله

پایداري ،توسعه و محیط زیست ،شماره  ،4بهار 94
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وضعيت سيستم فاضال



 امکانات خدمااي :بوا در نظور گورفتن ويژگيهوا و خصو وياتمنطقه مهمترين پارامترها در ارابا با اين عامل به اين ارايوس

عبداللهی و همکاران

اب يغوات :معرفوي منطقوه از طريوق رسوانههاب راديووو
ا ويزيونب برگزاري همايشها و



آموزش :برگوزاري برناموههاي آموزشوي و مشوارکتي

انتيا شدند:

نقش مؤثري در کواهش اعوارب بوين گردشوگران و

 -امکانات اقامتي و پذيرايي :منظور ايجاد امکانااي بوراي اقاموت

مردم بومي دارد

در منطقه و پوذيرايي از افرجگوران موي باشود امکانوااي نظيور

بعد از اعيين مهمترين پارامترهواي موؤثر بور وضوعيت طبيعوت

مهمانسراب رستوران و در ايون راسوتا موورد بررسوي قورار موي

گردي منطقه گاوخونيب اين پارامترهوا وارد نورم افوزار Netica

گيرند

شدند و بر حسس چگونگي اسثيرگذاري بر يکديگر به هم متصول

 -امکانات افرييي :وجود امکانااي براي گذران اوقوات فراغوت و

شدند

افريح و همچنين موارد آموزشي نظير موزهب مراکز بازديدب مراکز

نرم افزار  Neticaکوه نورم افوزار ايصصوي شوبکههاي بيوزين

افرييي و مورد بررسي قرار مي گيرند

ميباشدب به منظور سهولت استفاده از اين روش و همچنوين بوه

o

سهولت دسترسی :راههاي دسترسوي و حمول ونقول

حداقل رساندن خطا و کاربردي کردن اين روش طراحوي شوده

مرابط با آنب جزء مهمي از يک سيستم گردشوگري در

اسووت و بووه عنوووان ابووزاري راهگشووا بووراي انتيووا گزينووههاي

يک مکان بوه حسوا مويآينود ايون جوزء از سيسوتم

راهبردي به کار ميرود با وارد کردن پارامترهاي اسثيرگوذار بور

گردشگري پيرامون سنجش قاب يت گردشگري در يوک

مسسله مورد نظر به نرم افزار و همچنين نشان دادن روابط ع وي

مکانب کيفيت سفر و چگونگي دستيابي بوه جاذبوههاي

بين آن ها و اکميل جدول احتما،تب اسثير هر پارامتر بور مسوسله

گردشگري موجود در آن مکان را شکل مي دهد( )19با

مورد بررسي نشان داده ميشود به اينارايس مياووان از نتوايج

اوجه به وضعيت منطقه در اين راستاب دو عامل مؤثر در

اين نرم افزار در اصميم گيريها استفاده کرد()22

اين خصوم اعيين شدند:

با اعيين پارامترهاي مؤثر بر وضعيت طبيعوت گوردي منطقوه و

 -اسطيح و بهسازي جادههاي دسترسي

همچنين اعيين روابط ع ي بين اين پارامترهواب مودل موديريتي

 -اوسعه حمل و نقل عمومي

براي بهبود وضعيت طبيعت گردي منطقه اشکيل شد(شکل )1

وضعیت اقتصادي اجتماعی :مييط اقتصادي اجتماعي شامل

تعیین احتماالت :بعود از انتيوا معيارهوا و اشوکيل مودل و

انسوانها و روابوط بوين آنهوا و همچنوين اعوامالت اجتمواعي و

اعيين روابط ع ي بين عنا ر مدلب مرح ه اعيين احتما،ت آغاز

اقتصادي رايج در جوامو است بوا اوجوه بوه نيازهوا و وضوعيت

شد به اين ارايوس کوه اوسثير وضوعيتهاي ميت وف هور يوک از

منطقه گاوخونيب پارامترهاي مؤثر در اين خصوم به اين ارايس

پارامترها بر وضعيت طبيعت گردي منطقه به وسي ه احتموا،ت

اعيين شدند:

اعيين شد و جداول احتموا،ت در اموام سوطو مودل اکميول



درآمد زايي :با ،بردن منافو اقتصوادي بوراي جامعوه

گرديد براي مثال در با،ارين سطح مدلب روابط ع ي نشان موي

ميزبان از مهمترين اهدا اوريسم مي باشد ( )21که

دهند که وضعيت طبيعت گردي منطقه گاوخوني متوسثر از سوه

با اوجه به چگونگي رسيدن به اين هود در منطقوه

پارامتر جذابيتهاي گردشوگريب وضوعيت اقتصوادي اجتمواعي و

مورد نظر عوامل اسثيرگذار بر اين امر به ايون ارايوس

اسهيالت منطقه ميباشد مقادير احتما،ت در مدل شوبکههاي

اعيين شدند:

بيزين نشان ميدهد که با اغيير وضعيت هر يک از پارامترهواي

 -بهره برداري بهينه از منابو منطقه

مؤثر بر طبيعت گرديب وضعيت طبيعت گردي منطقوه بوه چوه

 -ايصيص بودجه اوسط دولت

نيو اغيير ميکند براي مثال با فرب اين کوه هور سوه پوارامتر

 -اقويت نايو دستي و ايجاد مشاغل خدمااي براي مردم بومي

وضعيت خوبي در منطقه داشته باشندب وضعيت طبيعت گوردي

.... برنامه مدیریت طبیعت گردي در منطقه

22
ت در،قالس جداولي اعيين شد و در نهايت ک يه جداول احتموا

 در ود5  در ود خوو و بوه احتموال95 منطقه بوه احتموال

زم به ذکور اسوت ايون مرح وه بوا نظور و، مدل اکميل گرديد

متوسط در نظر گرفته شد و با فرب اين که هر سوه پوارامتر در

مشورت کارشناسان متيصص در زمينه طبيعوت گوردي کوه بوا

منطقه ضعيف باشندب وضعيت طبيعت گردي منطقه به احتموال

منطقه گاوخوني نيز آشنايي کامل داشتند به انجام رسيد بعد از

 در د متوسط پيش بيني شد و احتموال1  در د ضعيف و99

Sensitivity toتب نتوايج در قسومت،اکميل جوداول احتموا

اين که اين وضعيت خو باشد فر در نظور گرفتوه شود ايون

 مورد بررسي قرار گرفوت و اوسثير ک يوه پارامترهوا بورfinding

ت همچنين براي وضعيتهاي ميت ف هر سه پارامتر مورد،احتما

وضعيت طبيعت گردي منطقه اعيين شد

بررسي قرار گرفت و به اين ارايس در ک يه سطو مدل نيز اسثير
ت در،پارامترهاي ع ّي بر پارامترهاي مع ول بوه وسوي ه احتموا
Day Time

Accomodation
Good 33.3
Moderate 33.3
Poor
33.3

WastewaterSystem

Electricity Gas Phone

good
33.3
moderate 33.3
poor
33.3

good
33.3
moderate 33.3
poor
33.3

Good 41.7
Moderate 37.0
Poor
21.3

primary infrastructure
good
59.8
moderate 18.1
poor
22.1

Good 33.3
Moderate 33.3
Poor
33.3

Favourite 50.0
Unfavourite 50.0

Historical Building Status
Good
Poor

Waste Dsiposal
Servicing Facilities

Season

Morning And Evening 50.0
Midday
50.0

50.0
50.0

Drinking Water

Good 22.5
Moderate 31.2
Poor
46.3

Cultural Habits

good
33.3
moderate 33.3
poor
33.3

Visit Time

Strong 50.0
Weak 50.0

Natura Attractions
Recreational Facilities
Good 33.3
Moderate 33.3
Poor
33.3

Cultural Attractions
Infrustructure
Good 62.5
Moderate 12.0
Poor
25.5

Hygienic Facilities
Good 35.5
Moderate 36.8
Poor
27.7

Good 50.0
Moderate 16.2
Poor
33.8

Saftey Security
Good 33.3
Moderate 33.3
Poor
33.3

Good 23.5
Moderate 35.7
Poor
40.8

Dunes status and facilities
Good
Poor

50.0
50.0

Waterbodeis and wild life
Good
Moderate
Poor

41.7
25.0
33.3

Public Transportation
Zaiandehrod Water Availability

Good 33.3
Moderate 33.3
Poor
33.3
Transportation
Maintanace
Good 33.3
Moderate 33.3
Poor
33.3

Good 49.4
Moderate 26.1
Poor
24.4

Facilities
Good 33.3
Moderate 22.0
Poor
44.7

High
Moderate
None

Attractions
Good 32.3
Moderate 33.4
Poor
34.3

Ecotourism Status
Good 35.8
Moderate 33.9
Poor
30.3

33.3
33.3
33.3

Advertisments
Good 50.0
Poor 50.0

Eco Socio Status
Good 48.9
Moderate 27.8
Poor
23.3

Education
good 50.0
poor 50.0

Income
good
46.6
moderate 28.5
poor
24.9

Resources
Good 43.3
Moderate 23.3
Poor
33.3

Handicraft Services Tours
good
poor

50.0
50.0
budget

good 50.0
poor 50.0
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یافتهها
نتايج حا ل از مودل سوازي عوامول موؤثر بور وضوعيت

پارامتر مؤثر بر وضعيت طبيعت گردي منطقه شناخته شد بعود

طبيعت گردي منطقه گاوخوني با نرم افوزار  Neticaنشوان داد

از آن پارامتر اسهيالت و وضعيت اقتصوادي اجتمواعي از ليواظ

که وضعيت طبيعت گوردي منطقوه در درجوه اول ايوت اوسثير

اسثيرگذاري بر وضعيت طبيعت گوردي منطقوه رابوههاي دوم و

جذابيتهاي گردشگري مي باشد و اين پارامتر به عنوان مهمترين

سوم را کسس کردند

جدول  -1ارزش کمی پارامترهاي مؤثر بر وضعیت طبیعت گردي منطقه گاوخونی
پارامترهاي مؤثر بر وضعیت طبیعت

ارزش کمی

گردي منطقه گاوخونی
جذابيتهاي گردشگري

1/28381

اسهيالت

1/12119

وضعيت اقتصادي اجتماعي

1/11739

سپس ارزش کمي ک يه پارامترهاي اسثيرگذار بر طبيعت گوردي

جداول زير ارايه شده است

منطقه با استفاده از نتايج نرم افزار  Neticaبه دست آمد که در

جدول  -7ارزش کمی عوامل مؤثر بر جذابیتهاي گردشگري منطقه گاوخونی
عوامل مؤثر بر جذابیتهاي گردشگري
منطقه گاوخونی

ارزش کمی

جذابيتهاي طبيعي

1/35451

جذابيتهاي اارييي فرهنگي

1/16851

منابو آبي و حيات وحش

1/14256

اپههاي ماسه اي

1/13814

اسمين آ زاينده رود

1/13781

آثار اارييي باستاني

1/12391

مردم بومي

1/11452

فرهن

زمان بازديد

1/11339

فصل مناسس گردشگري

1/11844

ساعات مناسس گردشگري

1/11152

برنامه مدیریت طبیعت گردي در منطقه ....
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جدول  -7ارزش کمی عوامل مؤثر بر تسهیالت و خدمات در منطقه گاوخونی
عوامل مؤثر بر تسهیالت و خدمات

ارزش کمی

در منطقه گاوخونی
امنيت و ايمني

1/51548

سهولت دسترسي

1/15157

اسطيح و بهسازي جادهها

1/12134

اوسعه حمل و نقل عمومي

1/11376

زيرساختها

1/11353

اسسيسات اوليه

1/11257

امکانات بهداشتي

1/11161

کيفيت آ شر

1/11136

برقب گازب ا فن

1/11116

جمو آوري و دفو زباله

1/11111

امکانات خدمااي

1/11119

امکانات اقامتي و پذيرايي

1/11113

سيستم اصفيه فاضال

1/11112

امکانات افرييي

1/11111

نتايج به دست آمده از نرم افزار  Neticaنشوان دادنود کوه در

امکانووات بهداشووتي نظيوور بهبووود کيفيووت آ شوور ب اوسووعه

بيش اسهيالت و خدمات فاکتور امنيوت و ايمنوي از بيشوترين

اسسيسااي مثل برقب گاز و ا فن در منطقه و جمو آوري و دفوو

اهميت برخوردار است و بعد از آن سهولت دسترسوي از طريوق

زباله رابههاي بعدي را کسس کردند و ادار

امکانات افرييوي

اسطيح و بهسازي جادهها و اوسعه حمل ونقل عمومي در درجه

در آخرين درجه از اهميت قرار گرفت

بعدي قرار دارد سپس اوسوعه زيرسواختها و اسسيسوات پايوه و
جدول  -4ارزش کمی عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصادي اجتماعی در منطقه گاوخونی
عوامل مؤثر بر وضعیت اقتصادي اجتماعی
در منطقه گاوخونی

ارزش کمی

درآمدزايي

1/41367

بهره برداري از منابو

1/19225

اب يغات

1/13531

ايصيص بودجه

1/13114

آموزش

1/11398

اقويت نايو دستي و اشتغال زايي

1/11885
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نتايج حا ل از بررسي ميوزان اوسثير عوامول موؤثر بور

نيز اعيين شد براي مثال پارامتر منابو آبي و حيوات وحوش بوا

وضعيت اقتصادي اجتماعي در منطقه گاوخوني نشان دادند کوه

ارزش کمي  1/14256و اپوههاي شوني بوا امتيواز  1/13814از

مهمترين پارامترها در اين بيش عبارانود از :درآمودزاييب بهوره

مهمترين پارامترهاي اسثيرگذار بر جوذابيتهاي طبيعوي منطقوه

برداري بهينه از منابو و سپس پارامترهواي اب يغواتب ايصويص

بودنوود دو پووارامتر اسثيرگووذار در بيووش جاذبووههاي اووارييي و

بودجهب آموزش و اقويت نايو دستي و اشتغال زايي رابوههاي

فرهنگي منطقه وجود آثار اارييي باستاني و فرهن

مردم بومي

بعد را کسس کردند

ميباشد که امتياز اين معيارها به اين ارايس اعيين شود مقودار

بحث و نتیجهگیري

کمي پارامتر آثار اارييي 1/12391و مقدار کمي پارامتر فرهن

در مدل ارايه شده براي مديريت طبيعت گردي منطقوه

مردم بوومي  1/11452مياسوبه گرديود کوه ايون نشواندهنده

گاوخوني با روش شوبکههاي بيوزينب وضوعيت طبيعوت گوردي

اهميت وجود آثار اارييي و باستاني متعدد در منطقه ميباشد و

منطقه ايت اوسثير سوه پوارامتر ک وي جوذابيتهاي گردشوگريب

از آن جايي که اين آثار در معرب ايريس قرار گرفتهاندب مرموت

وضعيت اقتصادي اجتماعي و اسهيالت مورد بررسي قرار گرفت

آنها بايد در دستور کار قرار گيرد

(و براي هر کدام پارامترهاي فرعي ديگري نيوز در نظور گرفتوه

در بيش اسهيالت و خدماتب پارامتر امنيت و ايمني بوا مقودار

شد) اا ميزان اهميت هور يوک از پارامترهوا (و همچنوين ک يوه

کمي  1/51548به عنووان مهمتورين پوارامتر در ايون بيوش از

پارامترهاي ارايه شده در سطو بعدي مدل) بر وضعيت طبيعت

بيشترين اهميت برخوردار اسوت و بعود از آن پوارامتر سوهولت

گردي منطقه با مقادير کمي اعيين گردد در نهايت با اوجه بوه

دسترسي با مقدار کمي  1/15157در درجه بعدي قرار دارد دو

ويژگي هاي منطقه و اسثيرگذاري پارامترهاي ميت ف در هر بيش

پارامتر مؤثر بر سهولت دسترسوي در منطقوه شوامل اسوطيح و

و ميزان اثرگذاري اين پارامترهاب راهبردهواي موديريتي اعيوين

بهسازي جادهها با ارزش کمي  1/12134و اوسعه حمل و نقول

شدند

عمومي با مقدار کمي 1/11376ميباشد که اين نشوان ميدهود
همان طور که نتايج مدل سازي مديريت طبيعت گوردي

مرمت جادهها از مهمترين عوامل مديريتي در بهبوود و اقويوت

منطقه گاوخوني با روش شبکههواي بيوزين نشوان دادب پوارامتر

دسترسي ميباشد و از ايون طريوق بور اقويوت طبيعوت گوردي

جذابيتهاي گردشگري با ارزش کمي 1/28381بيشترين اسثير را

منطقووه اسثيرگووذار اسووت بعوود از پووارامتر دسترسوويب پووارامتر

بر وضعيت طبيعت گردي منطقه دارد در واقو اين پوارامتر کوه

زيرساختها با مقدار کمي  1/11353در درجه بعد قرار گرفت در

شامل جذابيتهاي طبيعوي گردشوگري و جاذبوههاي اوارييي و

ايوون بيووش اوسووعه زيرسوواختها و اسسيسووات پايووه و امکانووات

فرهنگي منطقه ميباشد بوه عنووان اسثيرگوذارارين پوارامتر بور

بهداشتي نظير بهبود کيفيت آ شر ب اوسعه اسسيسوااي مثول

طبيعت گردي منطقه شناخته شد بعد از آن پارامتر اسوهيالت

برقب گاز و ا فن در منطقه و جمو آوري و دفو زبالوه رابوههاي

با امتياز  1/12119به عنوان دومين عامل اسثيرگذار و در نهايت

بعدي را کسس کردند و ادار

امکانات افرييي با مقودار کموي

پارامتر وضعيت اقتصادي اجتماعي با امتياز  1/11739به عنوان

 1/11111در آخرين درجه از اهميت قورار گرفوت ايون نشوان

سومين عامل مؤثر بر طبيعوت گوردي منطقوه شوناخته شودند

ميدهد که در بيش زيرساختهاب اقويوت زيرسواختهاي اوليوه و

پارامترها در سطو بعدي نيز به مقادير کمي ابديل شدند براي

امکانات بهداشتي(نسبت به ساير امکانات رفواهي و افرييوي) از

مثال با اوجوه بوه مقوادير کموي نهوايي اخوذ شوده از نرمافوزار

نيازهاي اوليه در منطقه بهشمار ميروند و در وورت ايصويص

 Neticaب پارامتر جذابيتهاي طبيعي با امتياز  1/35451و بعود

بودجه بايد در اولويت قرار گيرند

از آن پارامتر جذابيتهاي اارييي فرهنگي با امتياز  1/16851به

در بيووش وضووعيت اقتصووادي اجتموواعي در منطقووه

عنوان مهمترين پارامترهواي موؤثر بور جوذابيتهاي گردشوگري

گاوخونيب پارامتر درآمدزايي با مقدار کمي  1/41367به عنووان

منطقه شناخته شدند مقادير کمي پارامترها در سوطو بعودي

اسثيرگذارارين پارامتر در اين بيش از مدل بيزين شناخته شد و

برنامه مدیریت طبیعت گردي در منطقه ....
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با اوجه به اين که وضعيت اقتصادي عموم مردم منطقه ضوعيف

پرندگان و همچنين ر د ستارگان و مشاهده آسومان کووير در

ميباشدب برنامهريزي در اين خصوم ضروري است راهبردهايي

شس

که با اوجه به شرايط منطقه براي درآمدزايي درنظر گرفته شدهب

 -6اجهيز اپههاي شني براي انجوام ورزشوهاي ماسوهاي نظيور

بووه ارايووس ارزش کمووي عبارانوود از :بهووره بوورداري از منووابو

مواور سواري و ماشين سواريب پرواز بوا گاليودر و پاراگاليودر و

()1/19225ب ايصوويص بودجووه ( )1/13114و اقويووت وونايو

شترسواري از طريق ايجاد امکانات مورد نياز با مشارکت بيوش

دستي و اشتغال زايي ()1/11885

خصو ي

همچنووين از ديگوور اقوودامات مووديريتي کووه در بيووش

 -7اجهيز بند شا کنار و اهيه اعدادي قايق پودالي و مواووري

اقتصادي اجتماعي بوه اقويوت طبيعوت گوردي منطقوه کموک

براي اجمو گردشگران و انجام فعاليت افرجي قايقراني

ميکند وجود اب يغات و آموزش ميباشد که با استفاده از نتايج

 -8ايجاد مکانهايي براي چادرزني و امکانات براي گشت افرييي

نرمافزار  Neticaارزش کمي هرکدام براساس ميزان اهميت بوه

نظير اري هاي پياده رويب دوچرخه سواري با کمترين ايريس

دست آمود :ارزش کموي پوارامتر اب يغوات  1/13531و پوارامتر

 -9ج وگيري از ايريس بناهاي اارييي نظير قوراان و اشکران و

آموزش  1/11398مياسبه گرديد به ايون ارايوس کميسوازي

مرمت اين بناها و پ هاي اارييي منطقه و بافت قديم ورزنه

پارامترها در ک يه سطو مدل انجام شد و نتايج اين کمي سازي

 -11ج وگيري از نابودي فرهن

در اولويتبندي راهبردهاي مديريتي منطقه مورد استفاده قورار

آدا و رسوم و نووع پوشوش و اشواعه فرهنو

گرفت در واقو مقادير کمي پارامترها ميزان اثرگذاري آنها را بور

ايجاد فرهنگستان اد و هنر بومي جهت حفظ واژگان ا ويل و

وضعيت طبيعت گردي منطقه نشان ميدهد و به اصوميمگيران

بومي و زبان و لهجه مي ي

در اولويتبندي اقدامات مديريتي کمک ميکند در اين ايقيوق

 -11انتيا فصل و زمان مناسس بوراي بازديود (پواييز و اوايول

نيز سعي شد اوا براسواس ميوزان اهميوت پارامترهواي سوطو

زمستان و اوايل بهار  -ساعات اوليه بح و عصر هنگام و شوس

ميت ف مدلب راهبردهاي مديريتي در هر بيش ارايوه و اولويوت

هنگام)

بندي شوند

راهبردهاي پیشنهادي در بخش تسهیالت و خدمات

راهبردهاي پیشنهادي در بخش جذابیتهاي گردشگري

 -1حفظ امنيت موجود و برنامه ريزي براي برقوراري امنيوت در

 -1حفاظت از گاوخوني به عنوان يوک اوا ،ثبوت شوده بوين

دراز مدت از طريق ادار

سنتي و مي ي ماننود گوويشب
ا ويل بوومي و

گشتهاي ويژه و اجهيوز پاسوگاهها و

الم يب براي حفظ و نگهداري حيات وحش و پرندگان مهاجر و

ادار

ج وگيري از گسترش کويرب از طريق اختصام حق آبه مستمر و

 -2اراقاي کيفيت شبکه ارابواطي منطقوه از طريوق اسوطيح و

ا مين شده

بهسازي مسيرهاي دسترسي و نصس ااب وهاي راهنماي مسوير و

 -2ابديل ع فزارهاي طبيعي منطقه به پار

م يب حفظ چشوم

امکانات براي ايمني در برابر حوادث احتمالي

اوسووعه حموول و نقوول عمووومي از طريووق اجهيووز ارمينالهوواي

اندازهاي طبيعي و اوسعهي جنگ هاي کويري حوضه اا،

مسافربري

 -3ج وگيري از شکار غير مجاز جانوران و حفاظت گونههاي در

 -3ارايه خدمات بهداشتي متناسس با نياز گردشگرانب نظارت بر

معرب خطر انقراب اوسط سازمانهاي ذيربط

کيفيت آ آشاميدني و اصفيه بهداشتي آن و نظارت بور جموو

 -4اغيير مسير و عبور جاده ورزنه – ندوشون از منطقوه پشوت

آوريب اي يه سريو و دفو ييح زباله

کوه سياه براي حفظ پايدار اکوسيستم اا ،ب حيوات گونوههاي

 -4اوسعه و اراقاي کيفيت امکانات زيربنايي اوليوه نظيور بورقب

گياهي و جانوران و پرندگان مهاجر آن

گازب شبکه اراباطات و ميابرات و متناسس با نياز منطقه

 -5نصس دوربين و ا سکوپ در ميل کوه سوياه بوراي مشواهده

 -5ايجاد امکانااي براي اقامتب پوذيرايي و رفواه گردشوگران بوا
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اوجه بوه ويژگيهوا و نيواز منطقوه نظيور اقامتگاههواي کوچوک

 -6اقويت و احياي نايو دستي مي ي از طريوق ايجواد مراکوز

روستايي رستوران هاي کوچکب مراکز اغذيه فروشيب فروشگاههاي

عرضه اوليدات سنتي

دايميب اختصام ميوطههايي براي پارکين

و

 -7برگزاري اورها و دور مجوز بوراي اورگردانوان و دعووت از

 -6جمووو آوري و دفووو ووييح فاضووال دهووات و روسووتاهاي

مجريان اورهاي گردشگري براي بازديد از منطقه

با،دست زاين ده رود و ج وگيري از ورود آلودگيهوا و زهکشوهاي

 -8ايجاد زمينههاي اشتغال براي مردم بومي از طريق به وجوود

اراضي شور با،دست بوه زاينوده رود و بوه حوداقل رسواني ايون

آوردن فر تهاي شغ ي مرابط با گردشگري نظير راهنمايي اورب

آلودگيها که از مهمترين موانو اوسعه گردشگري در منطقوه بوه

فروش اغذيهب اجاره اقامتگاههاي روستايي و

شمار مي روند

سپاس گزاري

 -7ايجاد امکانااي براي گذران اوقات فراغت و افريح مانند مراکز

به اين وسي ه از آقايان اميرحسين شعربا ب رضا خ ي وي ورزنوهب

افرييووي و بازديوودب موزههوواي حيووات وحووشب گيوواه شناسووي و

حسن س يمان پورب ميمدکوشافر و ک يه افورادي کوه در جموو

هرباريوم

آوري اطالعات اين پژوهش همکاري مؤثر داشتند اقدير و اشکر

راهبردهاي پیشنهادي در بخش وضعیت اقتصادي

به عمل مي آيد
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