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رضایتمندی بازدیدکنندگان بر اساس تجزیه و تحلیل چندمعیاره رضایت و تجزیه و
تحلیل شکاف (مطالعه موردی :منطقه حفاظتشده هامون)

علیرضا میکائیلی تبریزی1؛ سمانه سرحدی

نسب*2

 1دانشيار دانشگاه علوم كشاورزي و منابعطبيعي گرگان ،دانشکده شيالت و محيطزیست
 2دانشآموخته كارشناسي ارشد محيطزیست ،دانشگاه علوم كشاورزي و منابعطبيعي گرگان ،دانشکده شيالت و محيطزیست
(تاریخ دریافت1010/30/22 :؛ تاریخ تصویب)1010/30/31 :

چکیده
تمایالت بازدیدكنندگان نقش مهمي در تصميمات اتخاذ شده توسط مدیران مناطق تفرجي ایفا ميكند .اهميت روزافزون استفاده از
فرایندهاي مشاركتي در تصميمگيريهاي مدیریتي ،یك رویکرد جدید نسبت به مدیریت است .هدف هر توسعهاي مبتني بر رضایت مدیریت
و استفادهكنندگان است .به منظور بهبود روشهاي مدیریت ،ثبت نظرات ،ترجيحات و رضایت مردم از چنين مناطقي مهم است .پژوهش
حاضر با استفاده از پرسشنامه به منظور بررسي رضایت بازدیدكنندگان از تسهيالت تفرجي منطقه حفاظتشده هامون با توجه به عوامل
مختلف از جمله ویژگيهاي طبيعي منطقه ،امکانات تفرجي ،زیرساختها و اطالعات براي بازدیدكنندگان صورت گرفت .دادههاي مربوطه با
استفاده از تکنيك تجزیه و تحليل شکاف ) (Gap Analysisو چندمعياره رضایت ) (MUSAو نرمافزارهاي & Winqsb, Spss
 Exellپردازش شد .نتایج بهدست آمده در شناسایي عوامل مؤثر بر رضایت بازدیدكنندگان و همچنين نقاط بحراني كه مدیریت منطقه باید
روي آن متمركز شود ،اشاره داشت .در این راستا ویژگيهاي طبيعي و امکانات تفریحي اثر قابل توجهي در رضایت بازدیدكنندگان دارد.
همچنين آثار باستاني با  %19داراي باالترین سطح رضایت و آبخوري با  %02/1داراي كمترین سطح رضایت بازدیدكنندگان است.
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سرآغاز
به دنبال تنزل محيط طبيعي ناشي از فعاليتهاي انساني در اواخر
قرن نوزدهم تالش در جهت توسعه مناطق حفاظتشده رو به
فزوني نهاد .این مناطق سهم باالیي در نگهداري تنوع زیستي،
ژنتيکي و عناصر فرهنگي دارند )Papageorgious and
 .(Arabatzis,1998 & Colchester,2004اكوتوریسم و
طبيعتگردي از فعاليتهایي هستند كه ميتوانند رشد
دیدگاههاي حفاظتي این قبيل نواحي را حمایت كنند
) .(Grigoroudis & Arabatzis, 2010امروزه در جامعه پسا
صنعتي مطالبات مردم براي گذران اوقات فراغت در مناطق
تفرجي منجر به گسترش مناطق حفاظتي شده است )Getzner
 .(& Jungmeier, 2002بنابراین ارتقاء اكوسيستم موجب
تشکيل یك قطب جاذبه ميشود و توسعه اكوتوریسم و
طبيعتگردي منجر به جذب بازدیدكننده ميشوند ) Udaya,
 .(2003; Hovardas & Poirazidis, 2006همچنين موجب
ارتقاء فعاليتهایي مانند پيادهروي ،كوهنوردي ،آشنایي با
محيطزیست طبيعي ،سيماهاي فرهنگي و نيز باستاني و مذهبي
ميشود ).(Karameris, 1991; Hjerpi & Kim, 2007
فعاليتهاي مربوط به جهانگردي و ارائه خدمات متناسب با آن در
یك منطقه ،همانند بسياري از بخشهاي اقتصادي نيازمند
زمينههاي الزم در مورد خاستگاههاي آن است .جهانگردي و
تفرج در ذات خود از جمله فعاليتهایي است كه كمترین
وابستگي را به تکنولوژيهاي آالینده دارد .توسعه خدمات
جهانگردي نه فقط اصالتهاي منطقهاي را برجسته مينماید،
بلکه از حاصل آن در حفظ و ساماندهي این اصالتها و نيز در به
وجود آوردن توازن بهينه بين منبع و طرز استفاده مناسب از آن
براي حفظ ،نگهداري ،رشد و توسعه منابعطبيعي و ملي بهره
ميجوید و همزمان با آن از مزایاي اقتصادي و آمد و شدهاي
مربوطه برخوردار ميشود (ميکائيلي .)1091 ،از آنجا كه وجود
تسهيالت مورد نياز اولين گام در جذب و نگهداري گردشگران در
معني تقاضاي مجدد آنها است ،از این رو شناخت وضعيت
منطقه از حيث وجود سطحي از این عوامل ،زمينه را براي آشنایي
با وضعيت گردشگري منطقه ،آسيبشناسي و توسعه آن فراهم
ميآورد تا با تاًمين انتظارات و نيازهاي گردشگران ،رضایت و
دلبستگي آنها را نسبت به مقصد ایجاد نماید ).(Udaya, 2003
به عبارتي دیگر امکان بازگشت و تقاضاي مجدد گردشگران

محیطزیست و توسعه ،سال  ،6شماره  ،11بهار و تابستان 1931

بستگي به ميزان رضایت آنها از مقصد دارد و تاًمين رضایت
آنها به نوبه خود دلبستگي آنها را به مقصد افزایش خواهد داد
(ابراهيمپور و اربطاني .)1013 ،براي این منظور گام مهم سنجش
ميزان رضایت بازدیدكنندگان از كيفيت امکانات تفرجي است.
بنابراین ثبت نظرات ،ترجيحات و رضایت مردم از چنين مناطقي
به منظور بهبود روشهاي مدیریت مهم است .هدف اصلي از این
مقاله این است كه به بررسي سطح رضایت بازدیدكنندگان از
منطقه حفاظتشده هامون به منظور بهبودبخشي مدیریت با
توجه به درك خصوصيات طبيعي منطقه ،خدمات و امکانات ارائه
شده براي بازدیدكنندگان ميپردازد .عالوه بر این نشان ميدهد
چگونه یك رویکرد تجزیه و تحليل شکاف در زمينه مدیریت
امکانات تفرجي ،به منظور تجزیه و تحليل رفتار و اولویتبندي و
پيشرفت اقدامات مفيد است.
تجزیه و تحلیل شکاف در چهارچوب اکوتوریسم
امروزه استفاده از منااطق حفااظتي و پااركهااي ملاي در حاال
افزایش است .یکي از مؤلفههاي مهام در مادیریت كارآماد ایان
مناااطق بسااتگي بااه ارزیااابي نظاارات بازدیدكنناادگان و حفااظ
محيطزیست طبيعي دارد .تجزیه و تحليل شکاف روشي است كه
به تازگي براي بررسي كيفيت استفاده مايشاود )Grigoroudis
 .(& Arabatzis, 2010ایااان روش اولاااين باااار توساااط
) (Parasuraman et al., 1998توسعه داده شد .در ایان روش
به كمك پرسشنامه وضعيت موجود كيفيت تسهيالت گردشگري
منطقه با وضعيت قابل انتظار مقایساه مايشاود .از ایان طریاق
ميتوان پي به كاستيهاي موجاود در راه رسايدن باه وضاعيت
ایدهآل برد .همچنين مايتاوان اساتراتژيهااي قبلاي را بهباود
بخشيد .تحليل شکاف ،بهمنظور شناخت امکان افزایش رضاایت
گردشگران از طریق حفظ و توسعه كيفيت جاذباههااي موجاود و
ممکن در مناطق گردشگري انجام مايشاود .باه عباارت دیگار
شکاف بين ادراكاات بازدیدكننادگان و انتظاارات آنهاا بررساي
ميشود (انتظارات بازدیدكننادگان  -ادراكاات بازدیدكننادگان
شکاف كيفيت تسهيالت) .هرچه این شکاف كوچکتر باشد ،نشانه
كيفيت تسهيالت باالتر و در نتيجه رضایت بيشتر بازدیدكنندگان
است.
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مواد و روش
روش پژوهش
در این پژوهش از دو روش تجزیه و تحليل چندمعياره رضاایت و
تجزیه و تحليل كاستيها/شکاف استفاده شده است.
روش تجزیه و تحلیل چندمعیاره رضایت )(MUSA

() 1

این روش به وسيله ) (Mihelis et al., 2001بهعنوان ابازاري
براي اندازهگيري رضایت بازدیدكنندگان شناخته شده اسات .ایان
روش یك روش علمي و كاربردي است كه باا تبادیل نظارات و
قضاوتهاي بيان شده بازدیدكنندگان در پرسشنامه به مدلهااي
برنامهریزي خطي و حل آنها ميزان رضایت و اهميت هر یك از
ابعاد رضایت را نشان ميدهاد كاه نتيجاه ادغاام قضااوتهااي
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تكتك بازدیدكنندگان است .اندازهگيري رضایت بازدیدكنندگان
بهعنوان یك مساله تجزیه و تحليل چندمعياره مورد بررسي قرار
ميگيرد .با استفاده از ایان روش ،مسااله تجزیاه و تحليال چناد
معياره رضایت به مدل برنامهریزي خطي تبدیل ميشود كاه بعاد
از حل این مدلها وزن هر معيار و زیرمعيار و همچناين مياانگين
سطح رضایت در هر معيار و زیرمعيار بهدست مايآیاد (ناوري و
فتاحي .)1013 ،هدف اصالي روش تجزیاه و تحليال چنادمعياره
رضااایت تجمااع قضاااوت فااردي بااه تااابع ارزش تجمعااي اساات
) .(Grigoroudis & Arabatzis, 2010شاکل ( )1باهعناوان
ساااختار كلااي ابعاااد رضااایت بازدیدكنناادگان در روش ،MUSA
بيانگر ادغام قضاوتها و اولویتهاي بازدیدكنندگان براي تعياين
رضایت كلي آنان است.

شکل( :)1ساختار کلی رضایت بازدیدکنندگان در روش MUSA

شرح مدلسازی مساله رضایت بازدیدکنندگان همراه
متغیرهای مربوطه آن
روش  MUSAتوابع رضایت كلي (* )Yو رضایت جزئاي (*)X
را با توجه به قضاوتهاي بيان شده توساط بازدیدكننادگان ( Yو

 )Xiبه دست ميآورد .باید متذكر شد این روش بر پایاه مفااهيم
رگرسيون ترتيبي و تکنيكهاي برنامهریزي خطي توساعه یافتاه
اسات ) .(Grigoroudis & Siskos, 2002فار مايشاود
رضایت كلي بساتگي باه  nمعياار یاا متريار دارد .ایان معيارهاا
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با ) X=(X1, X2, Xnنشاان داده مايشاوند .كاه در آن معياار
خاص  iبه صورت یکنواخت  Xiنشان داده ميشود .هماانطاور
كه اشاره شد هدف روش  ،MUSAتجمع قضااوت فاردي ()Xi
به تابع ارزش تجمعي (* )Yاست .همچين هادف اصالي از ایان
روش رسيدن به حداكثر سازگاري بين تابع* Yو Yاست .معادلاه
تجزیه و تحليل رگرسيون ترتيبي به صورت فرمول ( )1ميباشد:

ناحيه شماره  -0انتقال منابع) ،(0با عملکرد باال و تقاضاي پاایين،
معيارهاي واقع در ایان ناحياه بهتار اسات در جااي دیگار و باه
صورتي بهتر استفاده شوند.
)(0
ناحيه شماره  -0وضعيت خنثاي  ،باا عملکارد پاایين و تقاضاا
پایين ،معيارهاي واقع در این ناحيه نياز به توجه و بهبود ندارند.

(منبع :نوري و فتاحي)1013 ،
متريرهاي معادله در جدول ( )1شرح داده شده اند:
جدول ( :)1شرح متغیرهای معادله مدل MUSA
نام متغیر
*Y
*Xi
Y
Xi
+
Bi

شرح متغیر
توابع رضایت كلي
توابع رضایت جزئي
قضاوت كلي بازدیدكنندگان
قضاوت جزئي بازدیدكنندگان
تخمين مقدار تابع رضایت كلي *Y
خطاي تخمين باال
خطاي تخمين پایين
وزن معيار iام

تجزیه و تحلیل شکاف
مهمترین نتایج به دست آمده باه وسايله روش  MUSAبارآورد
ارزش تابع كلي و جزئي ،وزن معيار و شاخصهاي رضایت اسات.
با تركيب وزنها و ميانگين شاخصهاي رضایت ،تعدادي نماودار
عملکرد ایجاد ميشود (شکل  .)2این نمودارها نقاط قوت و ضعف
مدیریت و ميازان رضاایت بازدیدكننادگان را نشاان مايدهناد.
همچنين بيان ميكنند چه معيارهایي نياز به بهبود دارند .هر كدام
از این نمودارها با توجه به عملکرد (باال /پاایين) و تقاضاا (بااال/
پایين) به چهار ناحيه تقسيم ميشود كه هار كادام از ناواحي باه
صورت زیر است:
)(1
ناحيه شماره  -1فرصت اقدام  ،با عملکرد پایين و تقاضاي باال،
معيارهاي واقع در این ناحيه نياز به توجه و بهبود دارند.
ناحيه شماره  -2فرصت اهرمي) ،(2با عملکرد باال و تقاضاي باال،
معيارهاي واقع در این ناحياه باه عناوان مزیات رقاابتي ( اقادام
مثبت) به حساب ميآیند.

شکل ( :)2نمودار عملکرد
()Grigoroudis & Arabatzis, 2010

منطقه مورد مطالعه

پژوهش موردنظر در منطقه حفاظتشده هامون در ایران صورت
گرفت .این منطقه با مساحت  231302هکتار ،یکي از پدیدههاي
طبيعي و ارزشمند از نظر باينالمللاي اسات (شاکل  .)0منطقاه
هامون با داشتن چشماندازهاي متنوع طبيعي و مصنوعي از جمله
كااوه خواجااه و دیگاار آثااار باسااتاني و فااراهم نمااودن امکانااات
تفرجگاهي همچون قایقراني ،پرندهنگاري ،صايد مااهي از ارزش
توریستي قابل توجهي برخوردار است (نوري و همکااران.)1030 ،
تنها برجستگي منطقه حفاظتشده هامون كوه خواجه است .ایان
برجستگي كه در ميان دریاچه هامون اندكي به غرب تمایل دارد،
ارتفاع آن از  133متر تجاوز نميكناد و در  03كيلاومتري غارب
شهرستان زابل قرار دارد .بر این كوه آثار باستاني مربوط باه دوره
اشکانيان و ساسانيان دیده ميشود( .طرح جامع مادیریت منطقاه
هامون .)1030 ،منطقه مورد مطالعه در این تحقيق محدوده كاوه
خواجه است.
یافتهها
جمعآوري دادههاا به وسيله توزیع پرسشناماه بين بازدیدكنندگان
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شکل( :)3موقعیت منطقه حفاظتشده هامون در کشور

صورت گرفت .پرسشنامهي مربوط به این پژوهش با بازدید اوليه
از منطقه و مطالعهي تحقيقات مشابه طرحریزي گردید .سواالت
پرسشنامه مشتمل برشناخت مشخصات فردي پاسخ دهندگان،
شناخت ویژگيهاي تفرجي بازدیدكنندگان و بررسي شرایط،
امکانات و تسهيالت منطقه بود .تعداد  233پرسشنامه با 01
سوال ،طي دو فصل زمستان  1011و بهار  1012بين
بازدیدكنندگان به صورت تصادفي توزیع گردید .از این تعداد 133
پرسشنامه در تحليلها استفاده شد.
آمار توصیفی
نتایج بهدست آمده از تحليلهاي آماري با نرمافزار  Spssنشان
داد كه  00/1درصد بازدیدكنندگان را زنان و  20/0درصد را
مردان تشکيل ميدهند 93 .درصد در فروردینماه به منطقه
مراجعه كردهاند و  90/0درصد بهصورت خانوادگي از منطقه
بازدید كردهاند .اكثر افراد یعني  23/0درصد با انگيزه تفریح و
تفرج به منطقه آمدهاند 03 .درصد بازدیدكنندگان ،بازدید از محدوده
آثار باستاني را ترجيح دادهاند و اكثر بازدیدكنندگان بومي هستند.

بازدیدكنندگان برابر  %30/9است .شکل ( )0درصد ميانگين
اهميت (وزن) ابعاد رضایت بازدیدكنندگان را نشان ميدهد كه با
توجه به آن ،معيار ویژگيهاي محيطي با  %00/1بيشترین
اهميت (وزن) را دارد .كمترین اهميت (وزن) را اطالعات و
ارتباطات با  %12/1دارد .شکل ( )2درصد ميانگين سطوح رضایت
ابعاد كلي رضایت بازدیدكنندگان را نشان ميدهد .كه با توجه به
آن معيار ویژگيهاي محيطي با  %39/2داراي باالترین ميزان
رضایت است .همچنين اطالعات و ارتباطات با  %31/2كمترین
ميزان رضایتمندي بازدیدكنندگان را دارد كه باید مورد توجه
قرار بگيرد .شکل ( )0نيز نتایج تحليلي براي ساختار سلسله
مراتبي ابعاد رضایت بازدیدكنندگان را نشان ميدهد .در خصوص
زیرمعيارها با توجه به آن آثار باستاني با  %19داراي باالترین
سطح رضایت و آبخوري با  %02/1داراي كمترین سطح رضایت
بازدیدكنندگان است.

نتایج حاصل از روش MUSA

جهت بررسي رضایتمندي بازدیدكنندگان از كيفيت تسهيالت
تفرجي از نرم افزار  Winqsbاستفاده شد .با توجه به نتایج
بهدست آمده از تجزیه و تحليل نرمافزار  Winqsbميتوان نتيجه
گرفت كه تسهيالت منطقه حفاظتشده هامون از سطح رضایت
باالیي برخوردار است .ميانگين سطح رضایت كلي از دید

شکل ( :)4میانگین اهمیت (وزن) ابعاد رضایت
بازدیدکنندگان (به درصد)
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در شکل ( )0اعداد سمت راسات درصاد اهميات (وزن) و اعاداد
سمت چپ ميزان رضایتمندي را نشان ميدهند.

شکل ( :)5میانگین سطوح رضایت ابعاد کلی رضایت
بازدیدکنندگان (به درصد)

تجزیه و تحلیل شکاف
همانطور كه قبال اشاره شد ،تجزیه و تحليل شاکاف بار اساا
روش تجزیه و تحليل چندمعياره رضایت انجام شد .در ادامه ایان
پژوهش با تركيب مياانگين ساطوح رضاایت و وزن یاكساري
نمودارهاااي عملکاارد ایجاااد ماايشااود كااه ميااانگين رضااایت
بازدیدكنندگان را نشان ميدهد (شکل .)9

شکل ( :)6نتایج تحلیلی برای ساختار سلسله مراتبی ابعاد رضایت بازدیدکنندگان

رضایتمندی بازدیدکنندگان بر اساس تجزیه و تحلیل چندمعیاره رضایت و تجزیه و تحلیل شکاف ...
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با توجه به اینكه معيارها سمت چپ باال و یا سمت راست پاایين
قرار گرفتهاند ،یك شکاف قابل توجه به نظر ميرسد.

معيار دارد .از اینرو در خصوص تسهيالت منطقه كاوه خواجاه از
دیدگاه بازدیدكنندگان ،معيارهاي ویژگيهاي طبيعاي و امکاناات
تفرجي نسبت به معيارهاي دیگر مهمتر بوده و سهم بيشاتري در
رضایتمندي بازدیدكنندگان دارند .با توجاه باه نماودار عملکارد
(شکل  ،)9معيارهااي اصالي ویژگايهااي محيطاي و امکاناات
تفرجي در ناحيهاي قرار گرفتهاند كه عملکرد باال و اهميت پاایين
است .به نظر ميرسد بازدیدكنندگان از ایان دو معياار راضايتار
هستند .زیرساختها و اطالعات و ارتباطات در ناحيهاي با اهميت
باال و عملکرد پایين قرار دارند ،در نتيجه این معيارها نياز به توجه
و بهبود دارند .مدیریت منطقه باید در جهت بهبود این معيارها به
منظااور ارتقاااء سااطح كيفياات تسااهيالت و جلااب رضااایت
بازدیدكنندگان توجه بيشتري كند.

بحث و نتیجهگیری
براي ارزیابي عملکرد مدیریت ،انادازهگياري كيفيات خادمات از
طریق بررسي رضایت بازدیدكننده ،بهعنوان اطالعات قابل اعتماد
در نظر گرفته ميشود .تجزیاه و تحليال رفتاار اساتفادهكنناده و
تعيين عمليات بهبود و برنامهریزي آینده بار اساا بازدیدكنناده
است .عالوه بر آن به منظور اعمال اصول اصلي بهباود مساتمر،
یك فرایند صریح و سيستماتيك اندازهگيري كيفيت خدمات مورد
نياااز اساات .بااه ایاان ترتيااب اقاادامات بهبااودبخش باار اسااا
استانداردهایي كه سازگار با نيازهاا و خواساتههااي بازدیدكنناده
است ،صورت مايپاذیرد .فرایناد انادازهگياري كيفيات خادمات
ميتواند به مدیریت باراي درك بازدیدكنناده در تعياين نيازهاا و
انتظااارات خااود ،بااه طااور خاااص كمااك كنااد .بررسااي آمااار
مراجعهكنندگان به منطقه هامون نشاندهناده اساتقبال بايشتار
زنان نسبت به مردان (با اختالف  9/2درصد) است .درصد بيشاتر
گردشگران در این مناطق متاهل بوده و ترجيح ميدادند بيشتر به
شکل خانوادگي در این منطقه حضور یابند .بيشتر بازدیدكنندگان،
بازدید از محدوده آثار باستاني را ترجيح ميدهند و طباق (شاکل
 )0رضایت بيشتري از این زیرمعيار دارند كه دليال آن مايتواناد
ارتباطات فرهنگي ،آموزش و آگاهي باشد .با توجه به (شاکل ،)2
بشترین اهميت (وزن) را در بين معيارها ویژگيهاي محيطي دارد
در نتيجه بيشترین تاثير را در برآیند كلي ميانگين سطح رضاایت
بازدیدكنندگان دارد .رضایت بازدیدكنندگان بيشترین وابستگي را
با بااهميتترین معيار و كمترین وابستگي را با كماهميتتارین

پیشنهادها
پيشنهاد ميشود نسبت به ارتقااء وضاعيت فيزیکاي و بهداشاتي
آبخوري منطقه اقدامات الزم صورت بپاذیرد .طباق پرسشانامه
هدف بيشتر مردم از سفر به منطقه هامون در مرحله اول تفریح و
تفرج است ،لذا توصيه ميشود:
 .1نسبت به توسعه زیرساختها و تساهيالتي همچاون تاابلو و
عالئاام راهنماااي بازدیدكنناادگان توجااه بيشااتري شااود.
بااهخصااوص ایاانكااه باااالترین درصااد نارضااایتي كمياات
تسهيالت مربوط به تابلو و عالئام راهنمااي بازدیدكننادگان
است.
 .2با توجاه باه ردههااي تحصايلي ماراجعين ،نيازهااي رواناي
گروههاي تحصيلي در كانون توجه برنامهریزان قرار بگيرد.
 .0افاازایش آگاااهيهاااي عمااومي و معرفااي منطقااه از طریااق
رسانههاي عمومي ،بروشور و توزیع سي دي در منطقه.
 .0احداث رستوران و افزایش كيفيت آالچيقها
 .2احداث زمين بازي كودكان
 .0افزایش ميزان فضاي سبز منطقه.
در كل به روزرساني مستمر امکانات تفاریح و سارگرمي یکاي از
اهداف اصلي یك مدیریت اصولي و كارآماد اسات .باا توجاه باه
اینكه نيمه اول فروردینماه (تعطيالت عياد) ،حجام بااالیي از
بازدیدكنندگان به منطقاه مراجعاه مايكنناد ،سيساتم مادیریت
بازدیدكننده باید طوري به فکر ارتقاي كيفيت تسهيالت باشد كه
ظرفيت رواني بازدیدكنندگان را در نظر بگيرد .با توجه به این كه

شکل ( :)7نمودار عملکرد برای معیارهای اصلی
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نشان كرد مسئله ثبت نظرات و ترجيحاات بازدیدكننادگانخاطر
.مسئلهاي پویاست و باید بهصورت دورهاي تکرار شود
یادداشتها
1.
2.
3.
4.
5.

Multi-Criteria Satisfaction Analysis
Action opportunity
Leverage opportunity
Transfer resources
Status que
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 لااذا احااداث كمپينااو و،اكثاار بازدیدكنناادگان بااومي هسااتند
استراحتگاه شبانه ميتواند باعث جذب افراد غيربومي باه منطقاه
جا كه همه امکاناات از آن.كوه خواجه و جلب رضایت آنها شود
 یکاي از اناواع، رضاایتبخاش نيسات،تفرجي كه ارائه ميشوند
اصلي تفریح و سرگرمي كه داراي حداقل تاثير منفاي بار محايط
 لذا پيشنهاد ميشود مسيرهاي مشخصاي، پيادهگردي است،است
 در ایاان راسااتا بایااد.بااراي ایاان فعالياات در نظاار گرفتااه شااود
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