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 1394اسفند  14و  13محیط زیست، 

 دانشگاه محقق اردبیلی
 

   در مناطق حفاظت شدهپایدار  اکوتوریسمهاي ارزیابی توان 
  (شهرستان زنجان) سهریندشت ي ي حفاظت شدهي موردي: منطقهمطالعه

  3، فریبا عباسی2، مینا سلطانی1منیژه احمدي
 ahmadi.manijeh@znu.ac.irعضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه زنجان.   - 1

  دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - 2
 دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی- 3

 
  چکیده:

گذاران و محققان قرارگرفته است. مناطق ریزان، سیاستبرنامهاي جدید، مورد توجه خاص به عنوان مقوله اکوتوریسماخیر،  دهه در     
دشت آهوان سهرین  از گردشگري دارند.شاخه هاي طبیعی غنی، ظرفیت و توان بالقوه باالیی  در توسعه این جغرافیایی ایران با داشتن جاذبه

حاضر با هدف  يمقاله .شودباارزش ایران محسوب می مناطقاست که یکی از  در استان زنجان آبادي سرخشده ي حفاظتقسمتی از منطقه
تحلیلی و نوع تحقیق، کاربردي است. در این -تدوین شده است. روش تحقیق توصیفیهاي اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده بررسی توان

با و مسئوالن امر که آشنایی کامل  ان، کارشناسانمحققنفر از  30اي و سپس نظرخواهی از میدانی، کتابخانهت مطالعا از ستفادها اب راستا،
تعیین گردید. نتایج تحقیق  SWOTضعف، فرصت و تهدید با استفاده تکنیک  قوت، داشتند؛ نقاط سهرین دشت يي حفاظت شدهمنطقه

ت و بخش ي دولگذارضروري است. بعالوه لزوم سرمایه هاجمی، اتخاذ راهبرد تدشت سهرینبیانگر آن است که با توجه به موقعیت و شرایط 
هاي ارتباطی، آموزش، استفاده از نیروهاي متخصص و افزایش آگاهی گردشگران از دیگر اقداماتی است که خصوصی، ارتقاي کیفی شبکه

  بایستی صورت گیرد. دشت سهرینهاي گیري از ظرفیتهدر جهت بهر
  

 .  SWOTتکنیک استان زنجان، ،پایداري توسعه، پایدارگردشگري  ي:واژگان کلید
 
  

  :و هدف مقدمه
- از برنامه است به نحوي که بسیاريجهان توان به جرأت ادعا کرد که گردشگري یکی از ارکان اقتصادي و تجاري در عصر حاضر می     

یکی از  هاي اخیر بهکنند. گردشگري در سالپایدار یاد می گذاران توسعه از صنعت گردشگري به عنوان رکن اصلی توسعهریزان و سیاست
کند از این بازار به بهترین شکل بهره برد. امروزه بر همگان هاي اقتصادي تبدیل شده است و هرکس به نحوي سعی میپردرآمدترین بخش

تواند سبب ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و در نهایت بهبود معیشتی مردم شود، به شرطی که با ي گردشگري میثابت شده است؛ که توسعه
هاي مثبت آن تقویت گردد (سازمان کنترل شده و جنبه و هاي منفی و احیاناً مخرب آن پیشگیريمناسب انجام شده، جنبه يبرنامه

  ).1385هاي کشور، ها و دهیاريشهرداري
قیم با منابع و گیرد که به طور مستهاي گردشگري را در بر میگرا آن بخش از فعالیتي طبیعت یا گردشگري طبیعتر پایهگردشگري ب     
تمایل خاص  هاي جهانگردي در دنیا مبتنی بر یک گرایش قوي و). بخش مهمی از فعالیت1385هاي طبیغی سروکار دارد (کاظمی، جاذبه

گیري هاي گردشگر به بهرهفراد یا گروها یهاي اکوتوریسممند شدن از طبیعت است که امروزه اکوتوریسم نام گرفته است. در فعالیتبه بهره
هاي ها، دشتها، صحراها، درهها، جنگلها، کوهپایه، کوهستانهاي مرتفعکوههاي حیرت انگیز خلقت به رشتههاي طبیعی و جلوهاز زیبایی

ست ا همراه آورده ي اکوتوریسم را بهاي از آثار مهمی است که توسعهي منطقهکنند. توسعهها و... سفر میها و دریاچهعمیق و رودخانه
  ).1384(کریم پناه، 

 2010شود در سال میلیون شغل را در سراسر جهان تحت پوشش دارد. پیش بینی می 200در حال حاضر صنعت گردشگري بیش از      
و  شغل ایجاد خواهد شد (کالنتري 11میلیون شغل برسد. یعنی به ازاي یک نفر گردشگر در سطح جهان  250میالدي، این میزان به 

  ).1387، پرچیانلو
گردي بوده است.  ، از آن طبیعت1993المللی در سال ي سفرهاي بیندرصد از کل هزینه 7طبق گزارش سازمان جهانی گردشگري      

درصد است. این در حالی است که کل رشد  30تا  10گردي بین ي طبیعتمطابق برآورد سازمان فوق، در حال حاضر نرخ رشد ساالنه
  ).1387، و پرچیانلو کالنتري در، 2002رصد در سال اعالم شده است (درام و مور، د 4صنعت گردشگري 
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سعی شده است که از طریق  ي دشت سهرین زنجان،ي حفاظت شدههاي اکوتوریسم منطقهباتوجه به پتانسیل در تحقیق حاضر،     
رین ي سهي حفاظت شدهي اکوتوریسم در منطقهو توسعه ي رشد صنعت گردشگريي گردشگري زمینهها و با اتکا به این جاذبهقابلیت

ي مورد ي اکوتوریسم محدودهترین راهبرد جهت توسعه؛ در این راستا این سوال مطرح شده است که مهمزنجان مورد بررسی قرار گیرد
  ؟مطالعه، کدام راهبرد است

 مورد بررسی قرار گرفته است. )1ي (این تحقیقات در جدول شمارهاز است، بخشی در ارتباط با عنوان تحقیق تحقیقاتی انجام شده     
  

  )1جدول شماره (
  هاي تحقیقیافته  نام اثر  نام نویسنده و سال انتشار

هاي اکوتوریستی سنجی جاذبهامکاناي با عنوان: مقاله  )1391(وارثی و همکاران، 
  استان اردبیل.

هاي جامع استان اردبیل ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب
  باشد.گردشگري طبیعی کشور را دارا می

 
  )1391، (همکارانحبیبی و 

ریزي اي باعنوان: ارزیابی توان اکوتوریسم و برنامهمقاله
  توسعه پایدار گردشگري در پارك جنگلی آبیدر سنندج.

هاي هاي تفرجی مورد انتظار در زوندهد، فعالیتنتایج نشان می
پیمایی، بازدید از چون: پیاده روي، کوهگسترده، شامل مواردي 

  اندازها و اسکیت روي برف و غیره است.چشم
 

  )1392کیومرثی، (تقوایی و 
هاي باعنوان: شناسایی و تحلیل قابلیت ايمقاله

 SWOTاکوتوریستی دریاچه کافتر به روش 
رغم دارابودن نقاط قوت فراوان، با ي گردشگري دریاچه علیتوسعه
هاي زیادي رو به روست که این امر لزوم توجه هدیدها و تضعف

  دهد.و مردم محلی را بیش از بیش نشان می بیشتر مسئوالن
 

  :مواد و روشها
اي و توصیفی در ارتباط با آن انجام گرفت تا ضمن ، مطالعات کتابخانهدشت سهریندر این تحقیق ابتدا به منظور آشنایی بیشتر با      

 یدانیات میها و تاریخچه آن نیز مورد مطالعه قرار گیرد و روند کار در عملیات میدانی تسهیل گردد. عملو اولیه، ویژگی هاي مقدماتیبررسی
سایر مسئوالن  و منابع طبیعی و بانان، مسئوالن و کارشناسان محیط زیست، محیطدانشگاهاساتید  با و مصاحبه دشتنیز به صورت مشاهده 

تحلیلی و میدانی _ابتدا با استفاده از روش ترکیبی (توصیفی در این راستا ،انجام گرفت بی به اهداف پژوهشذیربط استان براي دستیا
ها، امکانات، خدمات و وضعیت گردشگري منطقه مورد مطالعه پرداخته شد. در مرحله بعد براي تجزیه (مشاهده و مصاحبه)) به بررسی جاذبه

. استفاده شده استSWOT1 شناختی، از روش تحلیل زمین گردشگريو تحلیل اطالعات کسب شده و ارائه راهبردهاي الزم جهت توسعه 
نجام گرفته روي محیط بیرونی و درونی منطقه، فهرستی از نقاط قوت، ضعف، هاي میدانی و مطالعات ابا استفاده از این روش طی بررسی

، کارشناسان مطلع اکوتوریسمنفر از اساتید محقق در زمینه گردشگري و  30فرصت و تهدید شناسایی شد و سپس از طریق نظرخواهی از 
ها توسط آنان انجام هاي موجود در جداول پرسشنامهنهو مسئوالن امر، وزن دهی و امتیازدهی به گزی حیط زیست و منابع طبیعیسازمان م

ها با روش فوق انجام شد و در نهایت جهت کاهش نقاط ضعف و تهدید و ارتقاي گرفت و سپس مراحل محاسبه و تحلیل هر کدام از گزینه
  مناسبی ارائه شود. در منطقه مورد مطالعه تالش گردید تا راهبردهاي اکوتوریسمسطح قوت و فرصت در ارتباط با توسعه 

 
  اهمیت و ضرورت تحقیق:

تنوع گیاهی و جانوري و  ،هاي اکوتوریسمیي دشت سهرین از لحاظ دارا بودن جاذبهي حفاظت شدهباتوجه به توان باالي منطقه     
رسد جهت رونق صنعت میباشد به نظر نظیر و خاص از لحاظ گردشگري هدفمند (اکوتوریسم) میگاهی منطقه که بیانگر یک منبع کمزیست

هاي طبیعی، رشد اقتصادي پایدار ي اکوتوریسم در منطقه، آگاه ساختن گردشگران دوستدار طبیعت با جاذبهگردشگري و به خصوص توسعه
هاي مناسب جهت هاي الزم به منظور شناسایی محدودههاي پژوهشی و ایجاد زیرساختي محلی و حفظ منابع طبیعی، انجام طرحجامعه
ي موصوف از لحاظ (تفرج گسترده یا متمرکز) بر اساس توان بوم شناختی منطقه، به منظور محقق ساختن ي اکوتوریسم در محدودهتوسعه

  باشد.ي سهرین الزم میي حفاظت شدهاهداف فوق و جهت به حداقل رساندن اثرات منفی در منطقه
 

                                                
1-SWOT= Strengths Weakness Opportunities Threats 

،فرصت و تهدید در زمینه مسائل مختلف، در نهایت  ضعف ریزي راهبردي است که با استخراج و بررسی نقاط قوت،مورد استفاده در برنامههاي سوات،یکی از تکنیک
 گردد.منجر به اتخاذ راهبردي مشخص و منطقی می
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  :ي مورد مطالعهمحدوده
است که یکی از مناطق با ارزش ایران محسوب  در شهرستان زنجان آبادي سرخي حفاظت شدهاز منطقههرین قسمتی دشت آهوان س     

درجه و  37دقیقه طول شرقی تا  8درجه و  48دقیقه تا  5درجه و  48خصات جغرافیایی بین شآباد با مي سرخي حفاظت شدهمنطقه شود.می
ي ترین دشت در منطقهدشت سهرین مهم ).1387و پرچیانلو،  (کالنتري گرفته استقه عرض شمالی قرار یدق 46درجه و  37دقیقه تا  8

در بخش  کهکیلومتر است  12تا  10باشد. عرض متوسط این دشت حدود ي دشت زنجان به سمت شمال میآباد است که به واقع ادامهسرخ
قرار گرفته است. ضلع شمالی و شمال  از سطح دریا متر 1800تا  1400ي ارتفاعی یابد. این دشت در طبقهشمالی پهناي آن افزایش می

ي زنجانرود و از جنوب به دشت ماهورهاي حاشیه هاي طارم و ارتفاعات شمالی استان محدود شده است. از غرب به تپهغربی دشت به کوه
  شود (همان).زنجان محدود می

هاي شرقی شیب تندي دارد. روستاهاي غربی آن داراي شیب مالیم و دامنههاي تک مانند است و دامنهشکل یا تش Uنیمرخ این دشت     
  ).1382اند (یگانه، چریان، قاهران و... در این دشت جاي گرفتهخانه، اورتابالغ، قرهسارمساقلو، سهرین، لگاهی، محمود آباد ارمغان

ها ، شهر زنجان، فرودگاه زنجان، مزارع و باغاف دشتاطر هاي روستاییي آن سکونتگاهترین عوارض مصنوعی دشت و حاشیهمهم     
هاي گذرد. راهتبریز از نزدیکی این دشت می - ي ترانزیت زنجانتبریز و به موازات آن جاده -آهن سراسري زنجانهمچنین خط راههستند. 

  دسترسی داخل منطقه و خطوط انتقال برق و گاز از دیگر عوارض مصنوعی این دشت است.
خانه، دولک، فیله خاصه و هاي سال جاري است و رودهاي فصلی ارمغاناین دشت رود سارمساقلو و رود سهرین تقریبا در اکثر ماهدر      

آباد، استفاده از این پهنه، با ي سرخي حفاظت شدههاي منطقهز جمله جاذبها ).1373هایی از سال آب دارد (جاللی زنوز، سرچم پایین در ماه
ها و کاریزهاي ترین چشمهمهم هاست.ي آب گرم و آب معدنی  وننق از جمله این جاذبهشناسی و طبیعت درمانی است؛ چشمه هدف طبیعت

  ).باشد (همانناوند و قنات ینگجه میتپه، قنات کزبر، قنات باغ امینی، قنات کدشت سهرین، قنات نهیل، قنات گل
گردي را دارد. از جمله اینکه این دشت محل زندگی و چراي آهوان زیباي ایرانی ومي بهاي مختلف قابلیت توسعهدشت سهرین از جنبه

  ).1385اند (افخمی، کردهرأس آهو در این دشت زندگی می 1800حدود  1385است که طبق آخرین برآورد مربوط به سال 
ي شهري استان یعنی شهر زنجان است که به ترین نقطهگردي دشت سهرین نزدیکی این دشت به مهمهاي بومیکی دیگر از ارزش     

سبب نزدیکی فاصله و وجود راه دسترسی، امکان بازدید و دیدار حیات وحش در این دشت به راحتی میسر است، از سوي دیگر گردشگران 
گردي به هاي بومه از جاذبهتوانند از امکانات اقامت و پذیرایی شهر زنجان استفاده کنند و در مدت زمان کوتاهی براي استفادبه راحتی می

  ).1387ین دشت وارد شوند (کالنتري و پرچیانلو، ا
ماهوري جنوب و جنوب هاي دشتی و تپهاي آهوي ایرانی است که در قسمتآباد گونهي سرخي حفاظت شدهشاخص ترین پستاندار منطقه

هاي کمیاب و زیباي دیگر نیز ه انواع مختلف کل و بز، روباه، پرنده). البت1373کند (جاللی زنوز، به نام دشت سهرین زندگی می غربی منطقه
  ).1387،و پرچیانلو در این دشت وجود دارد (کالنتري
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 ) موقعیت شهر زنجان در کشور ایران1نقشه (

 
 هاي تحقیق:یافته

  اکوتوریسم دشت سهرین:عوامل درونی (داخلی) مؤثر بر 
یابی به هایی است که در راه دستجهت شناسایی نقاط ضعف و قوت، یعنی جنبه دشت سهریندرونی عوامل هدف این مرحله سنجش      

ها و منابع مورد بررسی قرار گرفته و تحت رو، قابلیتهاي بازدارنده یا مساعد دارد. از اینهاي آن زمینهریزي و اجراي تکلیفاهداف برنامه
 ).3 و 2(جدول  بندي گردید و به هر کدام از موارد رتبه و وزن نرمال در وضع موجود اختصاص یافتو ضعف تقسیمعنوان نقاط قوت 

 
  نآ: شناسایی و برآورد نقاط قوت موجود در دشت سهرین جهت تحلیل وضعیت اقتصادي 2جدول شماره 

  رتبه و امتیاز  وزن نرمال  نقاط قوت  ردیف
  وضع موجود

وزن ضرب در 
  رتبه

S1 
هاي آباد که از جاذبهي سرخي حفاظت شدهقرار گرفتن دشت سهرین در درون منطقه

  شود.ی استان زنجان محسوب میماکوتوریس
0.093 

 
3.6 

 
0.334 

 

S2  
ي  شمال ي آهوي ایرانی درمنطقهدشت سهرین تنها مامن و زیستگاه آخرین بازمانده

  شود.غرب کشور محسوب می
0.0910 

 
4 
 

0.364 
 

S3 
ي آب گرم و شناسی و طبیعت درمانی است؛ چشمهاستفاده از این پهنه، با هدف طبیعت
  هاست.آب معدنی  وننق از جمله این جاذبه

0.088 
 

3.8 
 

0.319 
 

S4 
هاي هاي گیاهی نادر و بعضا داراي خواص دارویی و درمانی منطقه از دیگر جاذبهگونه
  آباد و سهرین است.سرخ

0.081 
 

3.233 
 

0.284 
 

S5 .0.261 3.266 0.074  حاکمیت شرایط اقلیمی مناسب دشت سهرین در فصول بهار و تابستان 

S6  
سهرین)، لگاهی و نهیل در (دشت سهرین) از   هاي توپ آتالن در (ارتفاعاتچشمه

  .شودهاي این دشت محسوب میتفرجگاه
0.080 

 
3.533 

 
0.261 

 
 1.823 - -  -  جمع
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  شناسایی و برآورد نقاط ضعف موجود در دشت سهرین جهت تحلیل وضعیت اقتصادي آن :3جدول شماره

  رتبه و امتیاز  نرمال وزن  نقاط ضعف  ردیف
  وضع موجود

وزن ضرب در 
  رتبه

W1 
کمبود و ضعف امکانات اقامتی و پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردي مناسب 

  در کنار مناظر زیبا و دیدنی این دشت.
0.092 

 
2.9 

 
0.266 

 
W2 .0.190 2.8 0.068  شرایط جوي نامناسب در فصل زمستان براي بازدیدکنندگان 
W3 0.254 2.733 0.093  ي تخریب مزارع توسط آهوان.شکار توسط کشاورزان به بهانه 
W4 0.232 2.806 0.083  هارویه براي دامها و چراي آني بیکمبود پوشش گیاهی در منطقه بر اثر استفاده 
W5 0.240 2.966 0.081  رویه در کشاورزي سنتی.ي بیکمبود آب در منطقه بر اثر برداشت و استفاده 

W6 
تواند نقطه ضعف بزرگی براي واقع شدن منطقه در داخل اراضی کشاورزي که می

  منطقه باشد.
0.083 

 
3.133 

 
0.263 

 
 1.445 - - -  جمع

 
  اکوتوریسم دشت سهرین:عوامل بیرونی(خارجی) مؤثر بر 

خـور در  ها و تهدیدهایی است که ناحیه کتلـه هدف این مرحله کندوکاو آثار محیط بیرونی در ناحیه مطالعه شده جهت شناسایی فرصت     
ارتباط با گسترش گردشگري با آن مواجه است. بنابراین بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی وضعیت محـیط پیرامـون ناحیـه، مجموعـه     

 4 دولجـ رتبه و وزن نرمال اختصاص یافت (فرصتها و تهدیدهاي موجود و مؤثر بر این ناحیه مورد بررسی قرار گرفت و به هر کدام از موارد 
 .)5و 

 
  : شناسایی و برآورد فرصت هاي موجود در دشت سهرین جهت تحلیل وضعیت اقتصادي  آن4دول شماره ج

  رتبه و امتیاز  نرمال وزن  فرصت هاي موجود  ردیف
  وضع موجود

وزن ضرب در 
  رتبه

O1 
ي کل حفاظت از هاي متولی حفاظت از محیط زیست به خصوص ادارهتاکید سازمان

 0.090  حفظ حیات وحش دشت سهرین.محیط زیست استان زنجان، بر 
 

 
3.7 

 
0.333 

 
O2 0.24 3 0.080  بندان سارمساقلو).هاي اکوتوریستی در کنار دشت سهرین (مانند آبوجود جاذبه 
O3 0.243 3.209 0.076  ي مورد مطالعه.هاي مطالعاتی در ارتباط با محدودهوجود طرح 
O4  0.160 2.331 0.069  هاي اکوتوریسم این دشت.تقویت جاذبهتمایل بخش خصوصی جهت سرمایه گذاري در 

O5 
هاي متولی در وجود آمدن نگرش مثبت نسبت به گردشگري طبیعی بین سازمانبه

  هاي اخیر.سال
0.076 

 
3.233 

 
0.245 

 
O6 0.302 3.6 0.084  ي تفرجگاهی در نظر گرفته شود.تواند به عنوان منطقهنزدیکی به شهر زنجان که می 
 1.523 - -  -  جمع

 
  : شناسایی و برآورد تهدیدهاي موجود در دشت سهرین جهت تحلیل وضعیت اقتصادي  آن5جدول شماره

  رتبه و امتیاز  نرمال وزن  تهدیدهاي موجود  ردیف
  وضع موجود

وزن ضرب در 
  رتبه

T1 .0.231 2.666 0.087  کمبود برنامه هاي فرهنگی و محلی در راستاي حفظ و حراست از منابع طبیعی 
T2 0.218 2.566 0.085  هاي دشت سهرین.فقدان نظام جامع اطالع رسانی در منطقه براي معرفی پتانسیل 
T3  کمبودNGO.0.246 2.933 0.084  هاي مرتبط با حفاظت از محیط زیست در منطقه 

T4 
هاي عدم آموزش نیروهاي نظامی، انتظامی و رانندگان وسایط نقلیه عمومی و ارگان

  درگیر با امر گردشگري و میراث فرهنگی.
0.079 

 
2.8 

 
0.221 

 
T5 .0.335 3.766 0.089  استفاده غیر اصولی و با کارایی پایین اقتصادي از قابلیتهاي متنوع گردشگري 
T6 .0.316 3.333 0.095  شکار غیر قانونی در دشت آهوان سهرین توسط شکارچیان 
 1.567 - -  - جمع
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ارزیابی محیط داخلی و اختصاص رتبه و وزن به هر کدام از عوامل درونی و بیرونی، پس از شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید      
  ).6(جدول انجام گرفت  SWOTو خارجی و تشکیل ماتریس 

 
 دشت سهرینموثر بر : وضعیت امتیاز عوامل داخلی و خارجی  6جدول 

 عوامل خارجی عوامل داخلی
ضعف نقاط هافرصت تهدیدها نقاط قوت   

1.445 1.823 1.567 1.523 
S + W=3.268 O + T =3.09 

 

  
  ماتریس داخلی و خارجی )1نمودار(

 
  گیري و پیشنهادات:نتیجه
اندازهاي بدیع، همواره مورد توجـه و عالقـه انسـان بـوده اسـت کـه میـراث        ها و فضاهاي جذاب و زیباي محیط طبیعی با چشمپدیده      

دشـت  هاي مناسب است. گذاريریزي و سیاستبرداري صحیح از این منابع نیازمند برنامهنیز ار این مقوله مستثنی نیستند. بهره اکوتوریسمی
هاي بسیار باال، جایگاه مناسـبی را بـه   ها و قابلیترداري از توان، علیرغم برخواکوتوریسمیهاي جذاب به عنوان یکی از پدیدهآهوان سهرین 

هاي بدست آمده هاي کشور ندارد. در این زمینه عوامل متعدد بیرونی و درونی دخیل هستند. یافتهلحاظ پذیرش گردشگر در میان سایر جاذبه
اي) اسـت. همچنـین   نیازمند اتخاذ استراتژي تهاجمی (توسعه تدشهاي ها و قابلیتگیري از ظرفیتدر مقاله حاضر بیانگر این است که بهره

گیـري بهینـه بـه منظـور     ریزي استراتژیک و تصـمیم بیانگر این است که در برنامه دشت سهرینارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید 
  ، ضروري است موضوعات زیر مورد توجه قرار گیرد:دشتهاي ممتاز گیري از قابلیتبهره
 ؛گذاري بخش دولتی و خصوصیسرمایه 
 ؛دشتگیري از موقعیت استقرار بهره 
 ها و کیفیت آنها؛تقویت دسترسی 
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  آموزش نیروهاي متخصص و 
 ارتقاي آگاهی گردشگران. 

  گردد: تحقق عوامل مذکور نیازمند راهکارهاي اثربخش و عملیاتی است که در این راستا موارد زیر پیشنهاد می     
هاي مختلف و ایجاد اشتغال براي ساکنان روستایی منطقـه ماننـد فـروش صـنایع     ه هاي عمرانی، خدماتی، اجراي پروژهاختصاص بودج -1

  دستی، اجراي مراسم محلی و ارائه غذاهاي محلی به گردشگران و کاهش مشکالت روستاییان منطقه؛ 
 ؛ حفاظت بهتر از حیواناتاجرایی براي  ارائه برنامه -2
 ؛  محیط طبیعیساکنان جهت درك اهمیت  افراد بومی و آموزشجلب مشارکت  -3
 جهت جذب گردشگر؛ زنجانجانبه و موثر در خصوص جاذبه هاي گردشگري شهرستان تبلیغات همه -4
 بنایی و خدمات رفاهی؛هاي ارتباطی و ارائه امکانات زیربهبود راه -5
  .  محیط زیست و منابع طبیعیریزي و اقدامات مؤثر توسط مسئولین ذیربط در مورد حفاظت از برنامه -6
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