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 چکیده
هاي مستعد براي کاربري اکو توریسم یکی از موضوعات مهمی است که ی و شناخت مکانامروزه، بررس 

هاي گردشگري عنوان جاذبهریزان صنعت توریسم قرار گرفته است. استفاده از منابع طبیعی بهموردتوجه برنامه
ژوهش، بررسی و آل در راستاي توسعه پایدار است. هدف از این پاي ایدهبدون آسیب رساندن به آن، مقوله

سنجی ایجاد کمپ اکو توریستی تفرجگاه بالخلی بلاغی شهر گرماب در شهرستان خدابنده استان زنجان امکان
بودند نفر  3600نفر از بازدیدکنندگان در ماه و جمعاً در سال  300بوده است. جامعه آماري این تحقیق حدود 

به شد. در این پژوهش سعی شد با استفاده از اطلاعات نفر محاس 255که بر اساس فرمول کوکران نمونه آماري 
فرآیند تحلیل سلسله  و SWOTوتحلیل مدل حاصله از طریق پرسشنامه به روش تصادفی ساده و روش تجزیه

هاي مستعد جهت اکو کمپ در مکان ARC GIS افزارو تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم) AHPمراتبی (
درصد از مساحت شهرستان  4/0ج حاصله از تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که تنها منطقه شناسایی شود. نتای

هاي اکو توریستی بسیار مطلوب است. این موضوع نشان داد که منطقه موردمطالعه خدابنده براي استقرار کمپ
درصد  17/2که تنها طوريتوجهی روبرو است، بههاي قابلهاي گردشگري با محدودیتکمپ ازلحاظ استقرار

از مساحت شهرستان داراي وضعیت مطلوب در این پهنه واقع شده است. این در حالی است که نتایج 
و مجموع امتیاز  71/3نشان داد که مجموع امتیاز وزنی عوامل درونی  SWOTآمده از تحلیل مدل دستبه

توجه به امتیاز وزنی راهبرد  هاي حاصله بابراي منطقه بالخلی بولاغی است که بررسی 12/3عوامل بیرونی 
و  ریزان از نقاط قوتمنطقه موردمطالعه نشانگر راهبرد تهاجمی است که این موضوع بیانگر استفاده برنامه

 براي توسعه گردشگري منطقه موردمطالعه است. فرصت
 .SWOTو  AHPیابی، بالخلی بولاغی،اکو کمپ، اکو توریسم، مکان :يکلید واژگان
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 ildoromi@gmail.com  ( نویسنده مسئول) 
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 مقدمه
هاي اخیر در سراسر جهان هایی است که اگرچه از رشد بسیاري در دههري از فعالیتگردشگ

-زیست، به شمار میحال یکی از تهدیدهاي اصلی براي محیطبرخوردار بوده است اما درعین

سال گذشته  30. افزایش علاقه به مقوله گردشگري و حفاظت در )2013،4(سیرجلایین،رود 
 ).2، 2013بالانتین و پاکر، (سم گردیده استمنجر به پیدایش اکوتوری

پردازان و محققین، اکوتوریسم یک استراتژي جهت حمایت از حفاظت (از منابع) به باور نظریه
با افزایش  ).4،20151(داس و چاتر،و فراهم آوردن درآمد و اشتغال براي جوامع محلی است 

ر زمره ها که دگري اکو کمپمحیطی بخش گردشالمللی نسبت به آثار زیستتوجهات بین
ي هاي گردشگرآیند با ارائه خدمات تفریحی و رفاهی و جاذبههاي سبز به شمار میاقامتگاه

اند (وثوقی، موجب توجه بسیاري از گردشگران براي گذراندن اوقات فراغت خود شده
 طبیعت مقصد تواند آموزش افراد براي فهم و قدردانی ازها می). هدف اولیه اکو کمپ1395،73

 ).112،2005، 2لامار(باشد
سعه گردي مناطق بیابانی ایران از منظر توهاي بوم) به مطالعه تطبیقی اقامتگاه1391اشکان بروج ( 

ولوژهاي آباد و نیز اکپایدار گردشگري پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد اکو کمپ متین
اکو هتل موردمطالعه (هتل بالی)، از ناپایداري ضعیفی  کهموردمطالعه نسبتًا پایدار بوده درحالی

گردي ها در توسعه طبیعت) به اهمیت بیابان1391خالدي و همکاران (. برخوردار بوده است
قلم و همکاران دهد. راستپرداخته و اثرات آن بر توسعه این روستا را موردسنجش قرار می

به سنجش  SMARTی در استفاده از روشهاي بیابان) در مدیریت بوم اقامتگاه1392(
د. نتایج تحقیق انآباد پرداختههاي بیابانی در متینپذیري مشارکت در مدیریت بوم اقامتگاهتحقق

ترین عنوان مکمل تأمین معیشت، داراي بیشگردي بهآنان نشان داد که شاخص پذیرش فعالیت بوم
 وزن بوده است.

-زیست، نگرشهاي دوستدار محیطفعالیت"اي تحت عنوان ) در مقاله2014موهد نور و شري (

سی تأثیر به برر "هاي سبز در مالزيزیست و تمایل مسافران براي انتخاب هتلهاي دوستدار محیط
اي سبز هزیست در خصوص انتخاب هتلهاي دوستدار محیطمحیطی و فعالیتهاي زیستنگرش

1. Das & Chatterjee 
2. Lamar 
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 زیست و تمایل جهت اقامت در یکوستدار محیطهاي دپرداخته است. وجود ارتباط میان فعالیت

-اجراي فعالیت") در مقاله2012( 2). کاپیکی1،2014هتل سبز تأیید شده است (موهد نور و شري

هاي به منافع حاصل از اجراي برنامه "زیست یونانهاي دوستدار محیطهاي پایدار در هتل
رداخته است و افزایش رضایت مهمانان زیست پهاي دوستدار محیطزیست در هتلدوستدار محیط

) به 2013( 3). زینگ هان2012(کاپیکی،  ها ذکر نموده استها و منافع این هتلویژگی را از
. کنگ پرداخته استهاي هنگمحیطی در هتلهاي زیستبررسی ادراك گردشگران از فعالیت

فاده از زیست و عدم استار محیطجویی در انرژي، استفاده از مواد دوستدنتایج نشان داد که صرفه
 دزیست) مورد تأکید قرار گرفته بوبارمصرف از سوي گردشگران (دوستدار محیطظروف یک

) به ارزیابی موفقیت گواهینامه گردشگري سبز در جزیره رود 2012). آدام یارنل (2013(زینگ، 
ي ینامه گردشگرهاي گواهپروژه صورت پیمایشی و مقایسهپرداخته است. روش تحقیق به

 ).2012، 4اي است (یارنلالمللی، ملی و منطقهبین
 اثرات ارزیابی رایج هايروش وتحلیلتجزیه به SWOT) با استفاده از تحلیل 2006( 5پالی وال

 اثرات ارزیابی هايروش هايقوت و هافرصت تهدیدها، ها،ضعف سپس و پرداخت هند در
 ارائه را هاییپیشنهاد هاروش این در پیشرفت و بودبه براي و نمود را استخراج هند در
از صنعت اکوتوریسم پارك  SWOTاي با عنوان تحلیل ) در مقاله2006( 6رن پینگ .نمایدمی

ها و تهدیدهاي صنعت وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتجنگلی ملی کوهستان زیپنگ، به تجزیه
برداري، زد. توجه به حفاظت و بهرهپردامی7اکوتوریسم در پارك جنگلی ملی کوه زیپنگ

گردشگري جنگل، بالا بردن سطح خدمات، کامل کردن ساخت زیربنایی از نتایج این تحقیق 
 است.

ها هاي سفر به پاركدر برنامه SWOT) در پژوهشی تحت عنوان کاربرد 2005( 8لیکسودنگ 

1. Mohd & Shaari 
2. Kapiki 
3. Xing 
4. Yarnell 
5. Paliwal 
6. Ren ping 
7. Zipeng 
8. Xiao-dong 
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ن منطقه ها از وضعیت فعلی ایدها و تهدیوتحلیل مزایا، معایب، فرصتدر جین یویی تان، به تجزیه

وتحلیل کاملی از داخل و محیط خارج از آن، پایه نظري براي تدوین توسعه و و از طریق تجزیه
) در 1393وساز پارك ملی کشت و زرع در جینگ گذاشته شد. وزین (هاي ساختبرنامه

 راستاي در بیتالا اکوتوریسم توسعه راهبردي ریزيبرنامه الگوي پژوهشی با عنوان تدوین
 دهدمی نشان کمی تحلیل روستایی پرداخته است. پایداري جوامع و تالاب اکوسیستم سلامت
 )1392است. حیدري ( بازنگري راهبردهاي اتخاذ به منوط در منطقه تالابی اکوتوریسم توسعه

ب ذهاي گردشگري شهر زنجان و راهبردهاي تقویت جارزیابی قابلیت"اي با عنوان در مطالعه
تحقیق  ها مهم اینهاي خدماتی رفاهی از پیشنهادها، مجتمعگردشگر پرداخته و توسعه کمپینگ

 است.
 استفاده با میانکاله تالاب از حفاظت مدیریتی راهبردهاي ) در پژوهشی به تدوین1392جعفري ( 

 راهبردها (QSPM)ماتریس از استفاده با درنهایت پرداخته است. SWOT وتحلیلتجزیه از
 از استفاده با گردشگري هايدهکده یابی) در پژوهشی مکان1390تقوایی (. شد نمره دهی

کافتر را انجام داده  دریاچه ساحل:موردي نمونه SWOTمدل  و جغرافیایی اطلاعات سیستم
 کافتر دریاچه ساحل در گردشگري صنعت توسعه و رشد براي راهبردهایی درنهایت، .است
 انزلی سواحل پذیريآسیب ارزیابی و ) در پژوهش خود به شناخت1390رمضانی ( .شد ارائه

 انزلی بندر ساحلی نوار در داد که نشان تحقیق پرداخته است. نتایج SWOTمدل  از استفاده با
 و ضیایی.شودمی ناحیه محسوب قوت نقطه مناسب، شیب با شنی سواحل چون عواملی
 دریاي سواحل جنوبی در گردشگري توسعه و ریتیمدی هايچالش مطالعه ) به1388( میرزایی

 ماتریس از استفاده با مدیریتی راهبرد بهترین ارائه و (QSPM) حفاظت به راستاي در خزر
 وضع بهبود از منظور استفاده با آن بهینه مدیریت و SWOT راهبردي کمی ریزيبرنامه

 .است هافرصت از استفاده و قوت نقاط تقویت و موجود حفاظت
 سیستم، یک بر حاکم خارجی و عوامل داخلی و شرایط گرفتن در نظر با SWOTاتریس م

) 1395قلیچ خانی (). 1،156،2006چانگآورد (می فراهم راهبردها تدوین براي را خوبی مبناي
ها اهدهی استراحتگدر پژوهشی نخست با بررسی وضع موجود پرداخته و درنهایت جدول اولویت

1. Chang 
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بر اساس نقاط پیشنهادي و موجود ارائه شده است. در  AHPسلسله مراتبی از طریق روش تحلیل 

این پژوهش سعی شده است تا با انتخاب روشی بهینه در جهت ساماندهی بخش مهمی از 
هاي ها و قابلیتپژوهش حاضر باهدف عمده بررسی توانمندي گردشگري دست یافت. اعتبارات

بندي مناطق بااستعدادهاي مختلف با ها و پهنهکمپهاي احداث اکو منطقه و شناخت پتانسیل
 است. SWOTو مدل  AHPاستفاده از 

 

 روش شناسی پژوهش

 موردمطالعه معرفی منطقه
شده منطقه چشمه بالخلی بلاغی در قسمت جنوب شرقی شهر زنجان در مسیر غار کتله خور واقع 

. شده استی آن تشکیلشناسی در سازند کارستی قم آبخوان کارستاست. ازلحاظ زمین
ان هاي پربرف و سرد و در تابستوهواي سرد کوهستانی، زمستانطورکلی ارتفاعات داراي آببه

و متوسط حداکثر  "-7,5بهمن به "معتدل و خشک است. متوسط حداقل دما در سردترین ماه 
رسد. ر میروز دما به زیر صف 118درجه است. درطی سال  "32,1مرداد، "ترین ماه دما در گرم

متر هست. میلی 3,5ترین ماه شهریور با متر و خشکمیلی 52,5ترین ماه اردیبهشت با مرطوب
هاي زنجان جوار شرقی و غربی به مجموعه بالخلی بلاغی از طریق شهرستانهاي همدسترسی استان

 ).1سازد (شکل اصلی (ترانزیت) را فراهم می و ابهر شامل آزادراه و جاده
 

 
 موقعیت منطقه موردمطالعه. 1 شکل
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 روش تحقیق
اعات و اي، میدانی و استفاده از اطلشناخت و تحلیل موضوع این تحقیق بر مبناي روش کتابخانه 

اي با طیف پرسشنامه پنج گزینه تجربیات جوامع محلی، بازدیدکنندگان و گردشگران با روش
نندگان کادي گویه را در اختیار شرکتلیکرت است. در این طیف با توجه به موضوع تحقیق، تعد

گانه، میزان گرایش خود را مشخص کنند. تعداد هاي چندها و پاسخدهد تا بر اساس گویهقرار می
ها ازنظر عددي گویه است. سپس هر یک از گویه 30تا  15ها در مقیاس لیکرت حداقل گویه

دهد که این مقیاس به دست می ها نمره را درگذاري شده و حاصل جمع عددي این ارزشارزش
وتحلیل دهندگان است. در این بررسی همچنین با استفاده از روش تجزیهبیانگر گرایش پاسخ

علاوه براي تحلیل اطلاعات پرسشنامه بهره گرفته شده است. به AHPو  SWOTها از مدل داده
از  لیل اطلاعات با استفادهنیز استفاده گردید. در این رابطه سعی شده با تح SPSSافزار از نرم

، عوامل درونی مورد ارزیابی )IEF(و ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی  )EFE(ماتریس ارزیابی 
نفر از کارشناسان  5نفر از بازدیدکنندگان و  30هاي یادشده بر اساس نظر قرار گیرد. ماتریس

ن به با استفاده از متخصصا منطقه تکمیل شده است. همچنین با انتخاب معیارها و زیر معیارها و
 موردمطالعه ازلحاظ استعداد موردبررسی قرار گرفت. دهی آن پرداخته و منطقهامتیاز

راي مورد ارزیابی قرار گیرد. در این روش مقایسه، بها استفاده از پتانسیل اکوریستی و اکو کمپ 
ها پرداخته شده ف معیارهاي مختلهاي مربوط به کلاسبه دست آوردن وزن معیارها و اولویت

ال «کمیتی  9ها بر اساس مقیاس ها، یا گزینهدودویی معیار ها بر مبناي مقایسهاست. قضاوت
و از طریق  شودها ثبت میها یا گزینهپذیرد و نتیجه در ماتریس دودویی معیارصورت می» ساعتی

ه آید. معیارهاي ببه دست میها، ضرایب اهمیت موردنظر هاي این ماتریسنرمالیزه کردن ردیف
 ).1باشند (جدول صورت جدول زیر میشده در این پژوهش بهکار گرفته
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 یابی کمپ اکو توریستی. معیارهاي مکان1جدول 

 پارامتر ردیف

 مسیل) -مخاطرات طبیعی (گسل 1

 شیب 2

 دسترسی به برق، گاز 3

 اقلیم 4

 تراکم جمعیت 5

 پوشش گیاهی 6

 شهرفاصله از  7

 شبکه راه 8

 دسترسی به آب 9

 هاي طبیعی، تاریخیجاذبه 10

 
 هابررسی سازگاري در قضاوت

بی ها در نظر گرفته است، محاسبه ضریمکانیزمی که ساعتی براي بررسی سازگاري در قضاوت 
به شاخص تصادفی  ).I.I(است که از تقسیم شاخص ناسازگاري  )R.I(ضریب سازگاري به نا

 دهندهباشد، نشان CR ≥ ۱/۰) از CR(شود. چنانچه مقدار نسبت توافق حاصل می) R.I( بودن
بیشتر  1/0که این مقدار از ها رعایت شده و درصورتیاین است که سازگاري لازم در قضاوت

 ).2ها صورت گیرد (جدول باشد در آن صورت بایستی تجدیدنظر در قضاوت

(1)                                                                   max

1
n

n
λ −

−
I.I. =   شاخص

 ناسازگاري                                
 از جدول زیر قابل استخراج است. nها شاخص تصادفی بودن با توجه به تعداد معیار

 . شاخص تصادفی بودن2جدول 

N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 58/0 9/0 12/1 24/1 32/1 41/1 45/1 49/1 51/1 48/1 56/1 57/1 59/1 
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جاي محاسبه مقدار ویژه ماکزیمم (درروش میانگین هندسی که یک روش تقریبی است. به     

maxλ از (l  به
شرح زیر استفاده 

                            شود.                                                 می
                     )2    ( 

) در بردار Aبرداري است که از ضرب ماتریس مقایسه دودویی معیارها (ماتریس  AWiکه در آن 
Wiها در آید. برسی سازگاري قضاوت(بردار وزن یا ضریب اهمیت معیارها) به دست می

 ها رعایت شدهز آن است که سازگاري در قضاوتهاي مقایسه دودویی معیارها، حاکی اماتریس
 است. 

 

 بحث و یافته ها

 باشند که این تعدادنفر می 35ها ملاك ارزیابی قرار گرفت تعداد افرادي که پرسشنامه آن 
تا  30دهندگان در فاصله سنیپاسخاکثریت  برحسب جنس، سن، تحصیلات و ... بررسی شدند.

دهند. دهندگان را تشکیل میدرصد از کل پاسخ 85/63سنی سال قرار دارند. این گروه  40
 50درصد و نهایتاً گروه سنی بالاي  71/25سال هستند که  50تا  40بعدازاین گروه، گروه سنی 

اي دهندهشوند. گفتنی است که هیچ پاسخدهندگان را شامل میدرصد از پاسخ 42/11سال که 
شوندگان مرد نسبت به . فراوانی پرسشسال قرار نداشت 30در این گروه سنی زیر 

نفر زن  7و  نفر مرد 28شونده، پرسش 35شوندگان زن بیشتر است. بدین ترتیب که از پرسش
ب که دهندگان بیشتر از سایرین است. بدین ترتیدارندگان مدرك لیسانس در بین پاسخ باشند.می
درصد  71/5لیسانس و قدرصد داراي مدرك فو 14/17درصد داراي مدرك لیسانس،  14/77

 باشند.ها داراي مدرك دکتري میاز آن
 هاي توپوگرافی، پوشش گیاهی، دسترسی،براي ارزیابی تفرجگاه بالخلی بلاغی، از متغیر

ها، سیستم حمل نقل عمومی استفاده شده است. بدین منظور یک پرسشنامه با تعداد زیرساخت
از منطقه بالخ بلاغی و کارشناسان حوزه گردشگري سؤال طراحی گردید و از بازدیدکنندگان  30

ندگان شده توسط بازدیدکنهاي تکمیلجهت پاسخگویی استفاده شده است. از میان پرسشنامه

( )
1

1 /
n

i i
i

l AW W
n =

 =   
∑
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پرسشنامه مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت و از میان کارشناسان حوزه گردشگري  30تعداد 
شده در سؤال طراحی 30ست. از تعداد پرسشنامه مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفته ا 5تعداد 

سؤال مربوط به متغیرهاي مستقل است  20سؤال مربوط به متغیر وابسته و تعداد  10پرسشنامه تعداد 
 ).3ها بر اساس دو نوع متغیر وابسته و مستقل بر اساس جدول زیر است (جدول که تعداد جواب

 . متغیر وابسته پاسخ بازدیدکنندگان3جدول 
فراوانی متغیر  طیف پاسخ

 وابسته
درصد 

 فراوانی
فراوانی 
 تجمعی

66/36 110 کاملاً موافق  110 

 250 66/46 140 موافق

 277 9 27 نظربی

 292 5 15 مخالف

 300 66/2 8 کاملًا مخالف

 - 100 300 جمع

 
 هايبر اساس جدول مربوط به تعداد و درصد پاسخ سؤالات مربوط به بازدیدکنندگان براي سؤال 

دهندگان درصد پاسخ 66/46دهندگان نظر کاملاً موافق دارند، درصد از پاسخ 66/36متغیر وابسته 
 ).4اند (جدول درصد کاملاً مخالف بوده 66/2درصد مخالف و  5نظر، درصد بی 9نظر موافق، 

 . متغیرهاي مستقل پاسخ بازدیدکنندگان4جدول 
 فراوانی تجمعی نیدرصد فراوا فراوانی متغیرهاي مستقل طیف پاسخ

 230 33/38 230 کاملاً موافق

 475 83/40 245 موافق

 545 66/11 70 نظربی

 586 83/6 41 مخالف

 600 33/2 14 کاملًا مخالف

 - 100 600 جمع

 
بر اساس جدول و نمودار مربوط به تعداد و درصد پاسخ سؤالات مربوط به بازدیدکنندگان براي  

درصد  83/40دهندگان نظر کاملاً موافق دارند، درصد از پاسخ 33/38ل هاي متغیرهاي مستقسؤال
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درصد کاملاً  33/2درصد مخالف و  83/6نظر، درصد بی 66/11دهندگان نظر موافق، پاسخ

 اند.مخالف بوده

 هاي مربوط به کارشناسان از منطقه بالخ بلاغی، نتایج برحسب دوبندي پاسخ پرسشنامهطبق جمع 
 ).5بندي و بر اساس جدول ذیل است (جدول ابسته و متغیرهاي مستقل جمعنوع متغیر و

 
 . متغیر وابسته پاسخ کارشناسان5جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی متغیر وابسته طیف پاسخ
 22 44 22 کاملاً موافق

 40 36 18 موافق

 43 6 3 نظربی

 48 10 5 مخالف

 50 4 2 کاملًا مخالف

 - 100 50 جمع

 
بر اساس جدول و نمودار مربوط به تعداد و درصد پاسخ سؤالات مربوط به کارشناسان حوزه  

 36دهندگان نظر کاملاً موافق دارند، درصد از پاسخ 44هاي متغیر وابسته گردشگري براي سؤال
درصد کاملاً مخالف  4درصد مخالف و  10نظر، درصد بی 6دهندگان نظر موافق، درصد پاسخ

 ).6اند (جدول بوده
 . متغیرهاي مستقل پاسخ کارشناسان6جدول 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی متغیرهاي مستقل طیف پاسخ
 50 50 50 کاملاً موافق

 90 40 40 موافق

 96 6 6 نظربی

 100 4 4 مخالف

 100 0 0 کاملًا مخالف

 - 100 100 جمع
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صد پاسخ سؤالات مربوط به کارشناسان حوزه گردشگري بر اساس جدول مربوط به تعداد و در 

درصد  40دهندگان نظر کاملاً موافق دارند، درصد از پاسخ 50هاي متغیرهاي مستقل براي سؤال
 اند.درصد کاملاً مخالف بوده 0درصد مخالف و  4نظر، درصد بی 6دهندگان نظر موافق، پاسخ

 

 هاي اکو توریستیبرآورد نیاز به کمپ
 خصوص در شهرستانهاي صورت گرفته مشخص گردید که در استان زنجان و بهبررسیبا  

هاي موجود گردشگري تنها در حد گونه کمپ اکو توریستی وجود ندارد و مکانخدابنده هیچ
اي در استان وجود ندارد و با توجه گونه مجموعهیک مکان گردشگري است و در حد کمپ هیچ

هاي مناسب گردشگري، در منطقه بالخ بلاغی و نبود مجموعه به وجود حجم بالاي گردشگر
گردد که احداث یک کمپ گردشگري براي ساماندهی وضعیت گردشگران موجود مشخص می

 و ایجاد یک منطقه جذاب گردشگري در راستاي توسعه پایدار منطقه ضرورتی انکارناپذیر است.

 وزن دهی به معیارها

گروه اصلی  5ها را، به ه معیارها و تعیین میزان تأثیر هرکدام از آنسازي و مقایسمنظور یکسانبه 
 ).7صورت جدول زیر است (جدول گروه اصلی به 5بندي نمودیم که این طبقه

 
 بندي میزان اهمیت هر گروه. درجه7جدول 

 درجه اهمیت
 5 بسیار مناسب

 4 مناسب
 3 متوسط

 2 نامناسب
 1 بسیار نامناسب
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 شیب:

هاي اکو توریستی هر چه قدر شیب زمین کمتر باشد این زمین براي احداث کمپ مورد کمپدر  
تر است و هر چه بر میزان شیب افزوده شود از ارزش زمین براي احداث کمپ کاسته مناسب

بندي شده است صورت جدول زیر تقسیمدسته به 5شود. در این پژوهش معیار شیب زمین به می
) 2امتیازي بین یک تا پنج برحسب درجه اهمیت تخصیص داده شد (شکل  که به هر دسته نیز

 ).8(جدول 
 بندي میزان اهمیت درجه شیب. درجه8جدول 

 اهمیت درجه شیب
 5 درجه 2تا 
 4 درجه 8تا  2
 3 درجه 15تا  8

 2 درجه 30تا  15
 1 درجه 30بیش از 

 

 
 . وضعیت شیب در شهرستان خدابنده2شکل 
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 طبیعی: مخاطرات
هاي اکو توریستی در منطقه بالخ بلاغی دو مورد گزینی کمپدر مورد مخاطرات طبیعی در مکان 

بندي و گروه اصلی تقسیم 5گیرد که این مورد نیز به گسل زمین و مسیل موردبررسی قرار می
ر یابد بآمیز افزایش میدهی شده است در این مورد نیز هر چه قدر فاصله از عوامل مخاطرهارزش

شود و هر چه قدر فاصله کمتر باشد از اهمیت زمین اهمیت زمین براي استقرار کمپ افزوده می
صورت جدول زیر است که نقشه دهی به عوامل مخاطرات طبیعی بهشود. ارزشکاسته می

 ).9) (جدول 4و  3شده است (شکل موردنظر نیز بر این اساس تعیین

 هاي محدوده                        یلها و مس. گسل3شکل          

 آمیزبندي فاصله از عوامل مخاطره. درجه4شکل  
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 بندي فاصله از مخاطرات طبیعی. درجه9جدول 

 میزان اهمیت آمیز طبیعیفاصله از عوامل مخاطره
 1 متري 500تا  0

 2 متري 1000تا  500
 3 متري 1500تا  1000
 4 متري 2000تا  1500

 5 متر 2000ش از بی

                                                     
 شبکه معابر:

هاي اکو توریستی در سطح شهرستان خدابنده و منطقه در این پژوهش براي مکان گزینی کمپ 
اند که عبارت هاي اصلیشده است، شبکه راهبالخ بلاغی نوع و فاصله از شبکه معابر در نظر گرفته

ها هیابی برحسب این نوع راآزادراه و بزرگراه، راه آسفالته و راه شوسه انتخاب گردید و مکاناز 
دهی شده است. صورت جدول زیر ارزشبندي و بهگروه تقسیم 5انجام شد. این معیار نیز در 

 ).10)(جدول 6و  5باشند (شکل صورت زیر میشبکه معابر شهرستان خدابنده به

 
 هاي ارتباطیبندي فاصله از راه. درجه6. شبکه معابر محدوده                        شکل 5شکل               

 ايدهی فاصله از شبکه جاده. ارزش10جدول 

 
 
 
 

 میزان اهمیت عرض معابر
 5 متري 0-200

 4 متري 500تا  200
 3 متري 1000تا  500

 2 متري 2000تا  1000
 1 متر 2000بیش از 
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 تراکم جمعیتی:
بارت از هاي جمعیتی شهرستان که عدر این پژوهش براي تعیین نقاط تراکم جمعیتی، سکونتگاه

بندي گروه اصلی تقسیم 5شده و معیار تراکم جمعیتی به گرفتهباشند در نظرها میها و روستاشهر
 ).11)(جدول 8و  7دهی شده است (شکل صورت جدول زیر ارزشو به

 

 هاي جمعیتی محدوده               سکونتگاه. 7شکل 
 

 بندي فاصله از مناطق پرتراکم. درجه8شکل                 
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 هاي جمعیتیدهی فاصله از سکونتگاه. ارزش11جدول 

 
 

 
 
 
 

دسترسی به برق و  گاز
زینی با گباشند تعیین و مکاندر سطح شهرستان خدابنده نقاطی که داراي امکانات برق و گاز می

د (شکل باشنصورت نقشه زیر میلحاظ این نقاط انجام شده است این نقاط در سطح شهرستان به
 ).12)(جدول 10و  9

 . نقاط داراي امکانات برق و گاز            9شکل              
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اي از نقاط داراي امکانات برق و گاز. ارزش فاصله10شکل  

میزان  فاصله از مناطق پرتراکم
 اهمیت

 5 متر 500کمتر از 
 4 متر 1000تا  500

 3 متر 2000تا  1000
 2 متر 3000تا  2000

 1 متر 3000بیش از 



 1399 پاییز، 51فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 192

 
 اي از نقاط داراي برق گازدهی فاصله. ارزش12جدول 

 میزان اهمیت فاصله از نقاط داراي برق و گاز
 5 متر 500کمتر از 

 4 متر 1000تا  500
 3 متر 2000تا  1000
 2 متر 3000تا  2000

 1 متر 3000بیش از 

 

 دسترسی به آب
صورت جدول زیر در این پژوهش نقاط داراي آب آشامیدنی با توجه به فاصله از این نقاط به

 ).13) (جدول 12و  11دهی و نقشه آن تهیه گردیده است (شکل ارزش

                . نقاط داراي آب آشامیدنی        11شکل             

 
 اي نقاط داراي آب آشامیدنی. ارزش فاصله12شکل 
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 اي از نقاط داراي آب آشامیدنی. ارزش فاصله13جدول 

فاصله از نقاط داراي آب 
 آشامیدنی

میزان 
 اهمیت

 5 متر 500کمتر از 
 4 متر 1000تا  500

 3 متر 2000تا  1000
 2 متر 3000تا  2000

 1 متر 3000بیش از 
 

 فاصله از نقاط شهري
صورت جدول زیر تعیین و نقشه مربوط به آن در این پژوهش معیار فاصله از نقاط شهري به 

 ).16)(جدول 14و  13استخراج شد (شکل 

 . نقاط شهري محدوده                                                    13شکل      

 يدهی فاصله از نقاط شهر. ارزش14شکل 
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 دهی فاصله از نقاط شهري. ارزش14جدول 

 میزان اهمیت فاصله از نقاط شهري
 5 متر 1000کمتر از 

 4 متر 2000تا  1000
 3 متر 3000تا  2000
 2 متر 4000تا  3000

 1 متر 4000بیش از 

  

 اقلیم
عیین هاي آن منطقه است، براي توهواي یک منطقه ناهمواريترین معیار در تعیین آبمهم 

و بر  هاي این شهرستان تعیینموقعیت بهینه ازلحاظ اقلیمی در سطح شهرستان خدابنده ناهمواري
 ).15)(جدول 15اند و نقشه آن تهیه گردید (شکل گذاري شدهاساس جدول زیر ارزش

 
 بندي اقلیمیگذاري پهنه. ارزش15جدول                                                   

 میزان اهمیت اهبندي اقلیمی ناهمواريپهنه
 5 هافلات
 4 ايهاي دامنهدشت

 3 ايتپه
 2 هاي بادبزنیواریزه

 1 کوهستانی

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي شهرستان خدابنده. ناهمواري15شکل           
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 هاي طبیعی تاریخیجاذبه
هی شده دصورت جدول زیر ارزشهاي تاریخی، فرهنگی و طبیعی بهاز جاذبهبراي تعیین فاصله 

 ).16)(جدول 17و  16و نقشه مربوط به آن تهیه شده است (شکل 

  هاي تاریخی، فرهنگی و طبیعی     . جاذبه16شکل 

 هاي تاریخی، فرهنگی و طبیعیاي از جاذبه. ارزش فاصله17شکل  
 

 هاي تاریخی، فرهنگی و طبیعیز جاذبهاي ا. ارزش فاصله16جدول 
میزان  هاي تاریخی، فرهنگی و طبیعیجاذبه

 اهمیت
 5 متر 500کمتر از 

 4 متر 1000تا  500
 3 متر 1500تا  1000
 2 متر 2000تا  1500
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 1 متر 2000بیش از 

 گیاهی پوشش   
تی پ اکو توریسها براي ایجاد یک کمترین پهنهبر اساس کاربري اراضی شهرستان مناسب

 ).17)(جدول 18صورت جدول زیر تعیین و نقشه آن بیان شده است (شکل به
 بندي کاربري اراضی شهرستاندهی پهنه. ارزش17جدول 

 
 . کاربري اراضی شهرستان خدابنده18شکل                                                                                      

 

 هاداده بنديدسته و دهی وزن فرآیند تشریح

به  AHPدر این پژوهش جهت وزن دهی به معیارها و پارامترهاي مربوط، از مدل سلسله مراتبی  
. 2هاي ریاضیو مدل 1اند از دانش کارشناسانهروش استفاده شده است این دو روش عبارتدو 

1. Knowledge Driven 

2. Data Driven 

بندي کاربري پهنه
 اراضی

میزان 
 اهمیت

مراتع کم تراکم و نیمه 
 متراکم

5 

 4 اراضی بایر
 3 مراتع پرتراکم
 2 اراضی دیمی

 1 هاسایر پهنه
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افزار در روش اول از نظریات و تجربیات کارشناسان و اساتید مجرب و در روش دوم از نرم

Export Choice شده، استفاده شده است (شکلآوريهاي جمعو با استفاده از نتایج پرسشنامه 
19.( 

 
 دهی با استفاده از نظریات کارشناسان. وزن19شکل 

 

دهی به معیارها با استفاده از مدل هاي مربوطه، فرآیند ارزشبعد از استخراج معیارها و شاخص

صورت مقایسه زوجی معیارها نسبت به هم صورت گرفته است. در این تحلیل سلسله مراتبی به

سبت اهمیت کننده نون و رنگ مشکی بیانکننده نسبت اهمیت سطر به ستجدول رنگ قرمز بیان

 ).18)(جدول 20ستون به سطر است (شکل 

 
 Expert Choiceافزار . مقایسه زوجی معیارها در محیط نرم20شکل 
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 . مقایسه زوجی معیارها و استخراج ارزش نهایی هر معیار18جدول 

وزن 
 نهایی

هاي جاذبه
طبیعی، 
 تاریخی

دسترسی 
 به آب

 شبکه
 راه

فاصله 
از 

 شهر

پوشش 
 گیاهی

تراکم 
 جمعیت

 اقلیم

دسترسی 
به برق 

 گاز

 شیب
مخاطرات 

 طبیعی
 پارامتر

043/0 
7 5 5 3 3 2 3 7 3 1 

مخاطرات 
 طبیعی

 شیب  1 9 5 3 3 7 3 7 7 057/0

178/0 
6 1 3 7 7 5 9 1   

دسترسی به 
 برق، گاز

 اقلیم    1 3 5 5 7 8 9 012/0

033/0 
7 5 3 3 5 1     

تراکم 
 عیتجم

028/0 
9 7 5 3 1      

پوشش 
 گیاهی

0,039 
7 3 5 1       

فاصله از 
 شهر

 شبکه راه        1 5 7 091/0

164/0 
5 1         

دسترسی به 
 آب

354/0 
1          

هاي جاذبه
طبیعی، 
 تاریخی

 جمع 1

 
 
کل نمودار زیر انجام شد که به ش Export Choiceافزار وزن دهی به معیارها هر معیار در نرم 

اند از: (جدول ). معیارهاي اصلی به ترتیب اولویت وزن دهی عبارت21نشان داده است (شکل 
19( 
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 Export Choiceافزار دهی با استفاده از نرم. وزن21شکل 

 
 

 بندي معیارها بر اساس وزن هرکدام. اولویت19جدول 

 وزن معیار
 354/0 هاي طبیعی تاریخیجاذبه

 178/0 برق و گاز دسترسی به
 164/0 دسترسی به آب

 091/0 هاشبکه جاده
 057/0 شیب

 043/0 مخاطرات طبیعی
 039/0 فاصله از شهر

 033/0 تراکم جمعیتی
 028/0 پوشش گیاهی

 012/0 اقلیم
 1 جمع
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 تخمین نسبت توافق
ن مرحله ر هستند یا نه؟ ایشده بین معیارها سازگاهاي انجامشود که مقایسهدر این مرحله تعیین می 

 شامل مراحل زیر است:
 تعیین بردار مجموع وزنی -1
 تعیین بردار توافق -2

) و شاخص CI) و شاخص توافق (λپس از محاسبه بردار توافق، اقدام به محاسبه مقادیر لاندا (
 ) شده است.CRتوافق (

CI= λ-n/n-1= 8.25-8/8-1= 0.03                                     (3) 
CR= CI/RI= 0,03/1.41= 0.02                                         (4) 

 09/0هاي اکو توریستی در سطح شهرستان خدابنده این نسبت یابی کمپدر فرآیند مکان
 آمده است که از درصد خطاي بسیار پایین برخوردار است.دستبه
 

 بندي بر اساس معیارهااولویت
یابی در این پژوهش که از طریق مدل ت منطقه موردمطالعه با لحاظ معیارهاي مکاندر این قسم 

AHP افزار و نرمExport Choice افزار اند در نرموزن دهی شدهARC GIS  باهم تلفیق و کل
هاي صورت نقشه زیر به مکانها بهبندي شده است که این اولویتاولویت تقسیم 5محدوده به 

 ).22بندي شده است (شکل بسیار نامناسب تقسیمبسیار مناسب تا 
 

 
 توریستیبندي مناطق استقرار کمپ اکو. نقشه اولویت22شکل 
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در سطح شهرستان خدابنده، کل محدوده به پنج اولویت از مناطق بسیار مناسب تا بسیار نامناسب  

هاي رار کمپاستقبندي شده است. بر طبق این نقشه، مناطق بسیار مناسب و مناسب براي تقسیم
 هاي زیاد طبیعی و تاریخی وهایی قرار دارند که داراي جاذبهتوریستی بیشتر در محدودهاکو

ب و بسیار هاي جدید نامناسهاي شهرستان براي استقرار کمپفرهنگی هستند و تقریباً سایر پهنه
 ).20)(جدول 23شود (شکل نامناسب ارزیابی می

 
 بندي مطلوبیت استان به کیلومترمربع. وضعیت پهنه20جدول      

مساحت به  بنديپهنه
 کیلومترمربع

 22/2 بسیار مطلوب
 83/111 مطلوب

 74/1134 متوسط

 74/2994 کم

 25/893 نامطلوب

                       
 

 
 هاي اکو توریستیبندي نهایی شهرستان براي استقرار کمپ. پهنه23شکل 
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درصد از مساحت شهرستان خدابنده براي  04/0گردد که تنها میبر اساس این جدول مشخص  

درصد از مساحت شهرستان نیز داراي  17/2هاي اکو توریستی بسیار مطلوب است و استقرار کمپ
وضعیت مطلوب است که با توجه به نقشه نهایی منطقه بالخ بلاغی در این پهنه قرار دارد. بیشترین 

هاي اکو توریستی درصد) براي استقرار کمپ 29/58بیت کم (مساحت شهرستان نیز داراي مطلو
 گردد.درصد از مساحت شهرستان را شامل می 17,39است و پهنه نامطلوب نیز 

 
 یابی در منطقه بالخ بلاغیمکان

ی در شهرستان هاي اکوتوریستبندي نهایی مطلوبیت استقرار کمپبا ترکیب لایه مربوط به پهنه 
اغی در گردد که منطقه بالخ بلنطقه بالخ بلاغی در این شهرستان مشخص میخدابنده و موقعیت م

زیاد براي  شده است که پهنه با مطلوبیت بسیارپهنه مطلوب براي استقرار کمپ اکو توریستی واقع
ستان خدابنده داراي مساحت بسیار کمی است (شکل توریستی در سطح شهراستقرار کمپ اکو

24.( 

 
 بندي مطلوبیت شهرستاننطقه بالخی بولاغی در نقشه نهایی پهنه. وضعیت م24شکل 

 
 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

اي هپس از شناسایی عوامل، ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی تشکیل شد؛ سپس با توجه به فرم
اس ي هر عامل مشخص شد وبر اسشده توسط کارشناسان، میانگین ضریب اهمیت و رتبهتکمیل

ضریب اهمیت وزن نرمال محاسبه و در مرحله بعد با ضرب وزن نرمال در رتبه جمع نمرات به 
 ).22و  21دست آمد (جدول 
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 )IFE. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (21جدول 

ضریب  )Wبالقوه ( ضعف نقاط &) Sبالقوه ( قوت نقاط
 اولیه

ضریب 
 ثانویه

 امتیاز وزنی يبندرتبه
 Sها)عوامل اصلی داخلی (قوت

1S 

عنوان یک ظرفیت قرارگیري غار کتله خور به
کیلومتري) بالخلی  5عظیم گردشگري در (

 بلاغی

24 058689/0  4 23472/0 

2S 

فرد فرهنگی و تاریخی با وجود آثار منحصربه
ي قیدار نبی، مسجد تاریخی ارزش (مقبره

 سجاس)،

23 056235/0 4 22494/0 

3S 

هاي دي از جاذبهقرارگیري وهم نشینی تعدا
ي طبیعی و تاریخی در کنار هم در محدوده

 بالخلی بلاغی

23 056235/0 4 22494/0 

4S 
دست چشمه که داراي هاي پایینجنگل
 انداز سرسبزي استچشم

23 056235/0 3 168705/0 

5S 
اکوسیستم بالخلی بلاغی که داراي تنوع زیستی 

 است
22 055012/0 4 220048/0 

6S 162837/0 3 054279/0 18 هاي طبیعی چشمهتنوع ماهی 

7S 
هاي اطراف مجموعه جاذبه خوبی کوچه باغ
 روي ایجاد کردهبراي پیاده

23 053545/0 4 21418/0 

8S 221248/0 4 052812/0 19 دسترسی مناسب به جاده و شهر 

9S 
دسترسی به آب ظرفیت بزرگی براي مجموعه 

 است
22 052087/0 4 208312/0 

10S 154035/0 3 051345/0 24 جود اقلیم مناسب در فصول گردشگريو 

11S 
نزدیکی به ورود گردشگران خارجی ورودي از 

 شمال غرب، غرب و مرکز کشور
19 050611/0 4 202444/0 

     Wها)عوامل اصلی داخلی (ضعف

1W 
هاي ونقل و جادهنامناسب بودن امکانات حمل

 ارتباطی
18 04401/0 4 17604/0 
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2W 
نامناسب بودن وعدم کفایت تسهیلات اقامتی، 

 رفاهی، بهداشتی و خدماتی
16 03912/0 4 15648/0 

3W 16137/0 3 05379/0 22 فصلی بودن گردشگري 

4W 
هاي تاریخی ي جاذبهرسانی دربارهضعف اطلاع

 و طبیعی منطقه
24 05868/0 4 23472/0 

5W 
 عدم ثبت بعضی از آثار طبیعی و تاریخی منطقه

 در لیست آثار ملی
22 05379/0 4 21516/0 

6W 
عدم تخصیص بودجه لازم جهت ساماندهی 

 هاي گردشگريجاذبه
24 05868/0 3 17604/0 

7W 
نامناسب بودن تجهیزات و تأسیسات توریستی 

 و تفریحی
18 04401/0 4 17604/0 

8W 1956/0 4 0489/0 20 نیافتگی منطقهمحرومیت و توسعه 
 717859/3 71 998044/0 409 جمع

 
 )EFE. ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (22جدول 

 ها،چالش &) Oامکانات ( و هافرصت

 )Tها و تهدیدها (محدودیت
ضریب 

 اولیه

ضریب 
 ثانویه

 امتیاز وزنی يبندرتبه

 Oها)عوامل اصلی خارجی (فرصت

1O 
فرد فرهنگی و تاریخی در وجود آثار منحصربه

خانه، جوار (رختشوياي همهپیرامون استان
 صدر و...)مردان نمکی، غار علی

19 097436/0 4 389744/0 

2O 

قرارگیري مجموعه در مسیر گردشگري استان 
معرفی و تبلیغ سراسري مجموعه که موجب 

 شودمنجر میجوار هاي همبه استان

24 123077/0 4 492308/0 

3O 
 هاي اخیر به سفر وگرایش نسبی مردم در سال

 گردشگري
22 112821/0 3 338463/0 

4O 292308/0 3 097436/0 19 موقعیت مناسب اقلیمی منطقه و استان 

5O 
نزدیکی به ورود گردشگران خارجی ورودي 

 از شمال غرب، غرب و مرکز کشور
19 097436/0 2 194872/0 

     Tعوامل اصلی خارجی (تهدیدها)
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1T 
 رشد اندك بخش گردشگري استان و منطقه

 نسبت به توان گردشگري
30 153846/0 2 307692/0 

2T 
هاي ي زیرساختکمرنگ بودن توسعه

 گردشگري منطقه
23 117949/0 3 353847/0 

3T 471796/0 4 117949/0 23 عدم ثبات مدیریتی در بخش گردشگري استان 

4T 
جایی اعتبارات گردشگري وعدم رعایت جابه

 نهاي گردشگري در استااولویت پروژه
16 071795/0 4 28718/0 

 12821/3 29 989744/0 195 جمع

     
و مجموع امتیاز وزنی عوامل  71/3مجموع امتیاز وزنی عوامل درونی براي منطقه بالخ بلاغی 

آمده براي عوامل داخلی و عوامل دستآمده است. حال با توجه به اعداد بهدستبه 12/3بیرونی 
ر زیر کنیم که براي این منظور و با استفاده از نمودالاغی را تعیین میبیرونی، راهبرد منطقه بالخ ب

ت (شکل شده اسوضعیت منطقه بالخ بلاغی بر اساس راهبردها تعیین شد و در نمودار زیر نشان داده
25.( 

 
 . ارزیابی راهبردهاي منطقه بالخ بلاغی25شکل 

 
از عوامل درونی و بیرونی در نمودار آمده و جایگذاري امتیاز هر یک دستبر طبق نتیجه به 

ارزیابی مدل سوات، راهبرد منطقه بالخ بلاغی 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 



 1399 پاییز، 51فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 206

 
جمی شگري را ارتقا بدهند. در استراتژي تهاگام بردارند تا وضعیت منطقه بالخ بلاغی ازنظر گرد

 هاي بیرونی استوار است.که تمرکز بر نقاط قوت و فرصت
 

 گیرينتیجه
بیعی و هاي طمنطقه گردشگري بالخ بلاغی در شهرستان خدابنده زنجان به دلیل داشتن جاذبه 

ر جهت الا دقرارگیري در محور گردشگري استان زنجان یکی از مناطق داراي قابلیت بسیار ب
برخورداري از صنعت گردشگري است یکی از راهکارهاي عمده براي توسعه صنعت گردشگري 

توریستی در منطقه است که این پژوهش با استفاده از معیارهاي مؤثر در هاي اکوایجاد کمپ
ه پهنه با توجه ب 5بندي شهرستان خدابنده در توریستی، ابتدا به پهنههاي اکوگزینی کمپمکان

 آمده منطقه بالخ بلاغی در دومین پهنه مطلوبیت از دیدگاه استقراردستمعیارها نمود. طبق نتایج به
هاي اکو توریستی در شهرستان خدابنده قرارگرفته است. همچنین با ترکیب لایه مربوط به کمپ

ت منطقه یهاي اکو توریستی در شهرستان خدابنده و موقعبندي نهایی مطلوبیت استقرار کمپپهنه
بالخ بلاغی در این شهرستان مشخص شد که پهنه با مطلوبیت بسیار زیاد براي استقرار کمپ اکو 

 توریستی در سطح شهرستان خدابنده داراي مساحت بسیار کمی است.
تی و هاي اکو توریسگزینی کمپیابی مؤثر در مکانبر اساس نتایج حاصل از معیارهاي مکان 

، Arc Gisافزار در محیط نرم AHPکیب این معیارها با استفاده از مدل نقشه نهایی حاصل از تر
در سطح شهرستان خدابنده، کل محدوده به پنج اولویت از مناطق بسیار مناسب تا بسیار نامناسب 

هاي بندي شده است. بر طبق این نقشه، مناطق بسیار مناسب و مناسب براي استقرار کمپتقسیم
هاي زیاد طبیعی و تاریخی و هایی قرار دارند که داراي جاذبهمحدودهتوریستی بیشتر در اکو

ب و بسیار هاي جدید نامناسهاي شهرستان براي استقرار کمپفرهنگی هستند و تقریباً سایر پهنه
درصد از مساحت  04/0شود. بر اساس نتایج حاصله مشخص شد که تنها نامناسب ارزیابی می

درصد از  17/2هاي اکو توریستی بسیار مطلوب است و ار کمپشهرستان خدابنده براي استقر
مساحت شهرستان نیز داراي وضعیت مطلوب است که با توجه به نقشه نهایی منطقه بالخ بلاغی در 

درصد) براي  29/58این پهنه قرار دارد. بیشترین مساحت شهرستان نیز داراي مطلوبیت کم (
درصد از مساحت شهرستان را  39/17نه نامطلوب نیز توریستی است و پههاي اکواستقرار کمپ
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آمده و جایگذاري امتیاز هر یک از عوامل درونی و بیرونی دستگردد. بر طبق نتایج بهشامل می

در نمودار ارزیابی مدل سوات، راهبرد منطقه بالخ بلاغی راهبرد تهاجمی است این راهبرد به دین 
 ز نقاط قوت و فرصت نهایت استفاده را برده و به سمتمعنی است که مسئولین باید سعی کنند ا

این راهبردها گام بردارند تا وضعیت منطقه بالخ بلاغی ازنظر گردشگري را ارتقا بدهند. در 
 هاي بیرونی استوار است.استراتژي تهاجمی که تمرکز بر نقاط قوت و فرصت

 
 هاپیشنهاد

 نده و منطقه بالخ بلاغیتدوین یک طرح توسعه گردشگري براي شهرستان خداب •
منطقه  خصوصهاي شهرستان و به، کاتالوگ و بروشورهایی در مورد جاذبهانتشار کتابچه •

 هاي شـهرهاي بزرگ کشور وهاي مسـافربري و فرودگاهبالخ بلاغی و توزیع آن در پایانه
ــار آن در مطبوعات و همچنین تهیه مقالات مختلف جهت معرفی جاذبه ــتان و انتش هاي اس

 مجلات معتبر کشور.

ـــبکههایی از جاذبهتهیـه برنـامه • ـــگري منطقه بالخ بلاغی و پخش آن از ش اي ههاي گردش
 المللیهاي ملی و بیناستانی و شبکه

 هاي گردشگري منطقه بالخ بلاغی را معرفی کرد.ایجاد یک پایگاه اینترنتی جاذبه •

یستم نطقه بالخ بلاغی ضعف سترین مشـکلات مآمده یکی از مهمدسـتبا توجه به نتایج به •
ونقل یکی از ارکان اصلی توسعه ونقلی در این منطقه اسـت و ازآنجاکه شـبکه حملحمل

ونقل شـود مسـئولین مرتبط نسـبت به بهسازي شبکه حملهر منطقه اسـت. لذا پیشـنهاد می
منطقه اقدام کنند. یکی دیگر از مشـــکلات منطقه عدم در نظر گرفتن تســـهیلات و بودجه 

تن شـود مسـئولین مرتبط نسبت به در نظر گرففی براي این منطقه اسـت لذا پیشـنهاد میکا
 تسهیلات و بودجه مناسب براي این منطقه اقدام کنند.
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