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 مجتبی رعنایی :مسئول نویسنده

 mojtaba.ranaee94@gmail.comپست الکترونیک: 

 چکیده  

مهمي از  بخش ،گردشگري به عنوان فعاليتي نوپا با ويژگي هاي بارز و منحصر به فرد

فعاليتهاي اقتصادي و توليدي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خود اختصاص 

تي توسعه صنعت گردشگري، به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه كه با معضال ميدهد.

، محدوديت منابع ارزي و اقتصاد تک محصولي مواجه هستند، از همچون ميزان بيکاري باال

به منظور تنوع بخشيدن به منابع رشد اقتصادي و  رخودار است. از اين رواهميت فراواني ب

هاي جديد شغلي در كشور، توسعه صنعت گردشگري فرصت ايجاددرآمدهاي ارزي و همچنين 

هاي گردشگري جزء ده كشور اول جهان نظر جاذبه ايران از .از اهميت فراواني برخوردار است

. در اين راستا ي براي جهانگردي و گردشگري برخوردار استو از پتانسيل بسيار زيادباشد مي

 SWOT با تکنيکجايگاه گردشگري در توسعه شهرستان كالت ارزيابي  اين پژوهش، به

نتايج بدست آمده مهمترين عوامل داخلي و خارجي تاثير گذار براساس  پرداخته است.

همجواري با  ،فرهنگي وجود منابع طبيعي وگردشگري شهرستان مورد مطالعه مشخص شد. 

، وجود آثار مردمآداب و رسوم  نوازي و مهمـان بارگاه ملکوتي علي ابن موسي الرضا )ع(،

براي از مهمترين فرصتها و ظرفيت هاي موجود و محيط زيست غني  تاريخي و فرهنگي،

دهي مناسب بخش حمل ونقل همچنين عدم خدمات .در اين شهرستان استجذب گردشگر 

مهاجرت نيروي جوان، تخريب محيط و آثار تاريخي، كمبود امکانات و تسهيالت عمومي، 

رفاهي، عدم تامين بودجه مناسب براي اين بخش از مهمترين چالش ها و تنگناهاي –اقامتي

 باشند.گردشگري اين شهرستان مي

 

عف ها و قوت ها، ،گردشگري، ض SWOTشهرستان كالت، تکنيک  کلمات کلیدی:

تهديدها و فرصت ها.

  مقدمه

ای گردشگری، هر چند بر طبق سیر و سیاحت و سفره

ای دیرپا و های تاریخی پدیدههای باستانی و دادهیافته

تمدن بشری دارد،  قدیمی است و عمری به قدمت تاریخ و

های زمان، همراه با توسعه و گسترش شگفت اما ضرورت

تکنولوژی سبب شده احساس به شهرنشینی و  آور

دیگری در این  تفرج بیش از هر زمان استراحت، تفریح و

ها برای حفظ سالمتی و تعادل . انسانعصر نمود پیدا کند

بخشی به حیات نیاز به تفریح و استراحت دارند که این 

مهم از چند دهه قبل مورد توجه برنامه ریزان و مسئوالن 

شورهای صنعتی قرار گرفت. بسیاری از جوامع به ویژه ک

توانند بستر مناسبی را های فرهنگی و طبیعی میمیراث

(. 1381 ،یبرای توسعه گردشگری فراهم کنند )لطف

های توسعه گردشگری به عنوان مجموعه فعالیت
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جایگاه گردشگری در توسعه و ارزیابی آن با استفاده از 

)مطالعه موردی: شهرستان کالت ، SWOTتکنیک 

 نادری(

 2، مهدی اسماعیل زاده1مجتبی رعنایی

  
 

mailto:نویسنده
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های اقتصادی تأثیر بسزایی در تقویت بنیاناقتصادی 

 جوامع دارد و نقش گردشگری به عنوان منبع جدیدی

برای ایجاد اشتغال، کسب درآمد، جذب ارز و تقویت 

ها، در صلح و تفاهم بین ملت فزایشزیرساخت و ا

مطالعات متعدد مورد تأیید قرار گرفته است )کاظمی، 

1387).  

در حال  یکشورها یبرا ژهیبه و ،یصنعت گردشگر توسعه

باال،  یکاریب زانیهمچون م یتوسعه که با معضالت

مواجه  یو اقتصاد تک محصول یمنابع ارز تیمحدود

 زین رانیبرخودار است. اقتصاد ا یفراوان تیهستند، از اهم

حاصل از صادرات نفت دارد  یبه درآمدها یدیشد یاتکا

 یجهان متیاز ق یرویآن با پ یقتصادکالن ا یرهایو متغ

شود. روند یم یدینفت در طول زمان دچار نوسانات شد

 هیسرما ،یناخالص مل دیانند تولم ییرهایحاکم بر متغ

 ریدر سه دهه اخ رهیناخالص، درآمد سرانه و غ یگذار

رو  نیموضوع است. از ا نیا نشان دهنده یبه روشن ران،یا

و  یرشد اقتصاد منابعبه  دنیبه منظور تنوع بخش

 یشغل دیجد یهاابعاد فرصت نیو همچن یارز یدرآمدها

 یفراوان تیاز اهم یدر کشور، توسعه صنعت گردشگر

 یگردشگر یهاازنظر جاذبه رانیبرخوردار است؛ چرا که ا

 اریبس لیجزء ده کشور اول جهان قرار دارد و از پتانس

 خورداربر یالملل نیب یو گردشگر یجهانگرد یبرا یادیز

 .(1379 ان،یریو ام یاست )صباغ کرمان

با  ییمانند شهرها رانیموجود در شهرهای ا یهاجاذبه

فارس،  جیخزر وخل اییدر یکهن، شهرهای ساحل خیتار

نشان  ،یمذهب یو شهرها رمرکزییشهرهای مجاور کو

سه  یاز دو ال شیب ییرایپذ تیظرف رانیدهد که ایم

 نیو ا باشدیسال دارا  م را در یگردشگر خارج ونیلیم

برای درآمد  نهیگز نیترمهمصنعت بعد از صنعت نفت، 

 یخواهد بود )پورمحمدارزی در تک تک شهرهای کشور 

و رونق آن در سطح  سمی(. صنعت گردشگری و تور1390،

موجبات رشد  میبه طور مستق تواندیشهر و شهرستان، م

توسعه همه  کی دا،یو توسعه اقتصادی و از منظر توسعه پا

 دیرا پد یطیمح ،یفرهنگ ،یجانبه اقتصادی، اجتماع

و  ریاخ یهانفت در سال متیآورد. با توجه به نوسانات ق

بودجه کشور به نفت، اقتصاد کشور دچار عدم  یوابستگ

رو در سند برنامه ششم توسعه کشور  نیثبات شده، از ا

شده  ینفت ریغ یبخش ها یارز یبه درآمدها یاژهینگاه و

 صنعت داریپا و ارز آور یهابخش نیا از یکی است.

تواند بدون مصرف منابع با یباشد که میم یرگردشگ

 یگردشگر یهااندک و استفاده از جاذبه یگذار هیسرما

رو با  نیاز ا داشته باشد ییباال اریبس یموجود سود ده

تواند از رونق قابل یبخش مذکورکشور م تیاتکا به ظرف

 برخوردار گردد. یتوجه

 

  هاروش مواد و

 :منطقه مورد مطالعه

 یاستان خراسان رضو یهاشهرستان کالت از شهرستان

و خراسان  رانیا یشهرستان درشمال شرق نیا .باشدیم

 یتپه ماهورها لهیقرار گرفته که از شمال بوس یرضو

با کشور ترکمنستان  لومتریک 180نسبتاً پست به طول 

همجوار است؛ از جنوب به کوه هزارمسجد و شهرستان 

سرخس و از سمت غرب به  انمشهد، از شرق به شهرست

شهر با مشهد  نیله ا. فاصشودیشهرستان درگز محدود م

است. شهرستان  یکوهستان یابا جاده لومتر،یک 1۴5

درجه  60تا  هیثان ۴0و  قهیدق 9درجه و  59کالت نادر در 

 2۴درجه و  36و  یطول شرق هیثان 25و  قهیدق 27و 

 یعرض شمال قهیدق 17درجه و  37تا  هیثان 20و  قهیدق

معتدل  مهیشهرستان در منطقه ن نیقرار دارد. ا

سرد و  یهازمستان یقرار دارد و دارا یکوهستان
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معتدل در  ییگرم و در مناطق پست هوا یهاتابستان

متر از سطح  3059نقطه آن  نی. بلندترهاستهیکوهپا

 ۴50نقطه آن  نیتردر ارتفاعات هزار مسجد و پست ایدر

رودخانه چهچه در مرز ترکمنستان  یمتر در محل خروج

 (.1است )شکل

 

 

 منطقه مورد مطالعه تیموقع :1شکل

 

 های طبیعیویژگی

 از که دارد مربع کیلومتر 3٬518الت وسعتی در حدودک

 به غرب از ترکمنستان، کشور به شمال و شرق

 سرخس به جنوب از و چناران و مشهد هایشهرستان

رشته کوه هزار مسجد  میان در کالت. است شده محدود

قرار گرفته و این رشته کوه از جانب جنوب غربی حائلی 

طبیعی است که این شهر را از مشهد و چناران جدا 

است ساخته است. آب و هوای کالت معتدل کوهستانی 

باشد. متر می 2100و ارتفاع آن از سطح دریا بالغ بر 

ها های مستمر بهاری و پاییزی باعث سرسبزی دامنهباران

ها شده و گله داری و دامداری را در منطقه و کوهپایه

رونق داده است. رودخانه پر آب ارچنگان و ایده لیک و 

دره قره سو از نواحی خوش آب و هوای کالت به شمار 

عمیق ایران در منطقه  هایروند. بزرگترین درهمی

باشد. شهرستان کالت شامل روستای قله زو واقع می

های الیین، کبود گنبد، پساکوه و زاوین است که دهستان

هزار نفر  10پارچه آبادی و در حدود  1۴0مجموعاً دارای 

ها و روستاها هزار نفر در بخش ۴0ساکنین شهری و 

 .اندسکنی گزیده

 

 روش پژوهش

تحلیل راهبردی روشی مسأله گراست که اهداف را بر 

ها و مورد مطالعه و پتانسیلاساس مشکالت سطح 

کند. منطق ها و امکانات موجود تدوین میمحدودیت
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رد این است که راهب SWOT تحلیل راهبردی در الگوی

هر مجموعه را  هایتأثیرگذار باید قوت ها و فرصت

ها و تهدیدها را به کمترین میزان حداکثر سازد و ضعف

الزم است برای تدوین  . (1390امیرخانی،) برساند

راهبردهای نهایی، همه عوامل به مثابه بخشی از روند 

 برنامه ریزی راهبردی در چارچوب الگوی تجزیه و تحلیل

SWOT  در نظر گرفته شوند (Bernroider and 

Edward, 2002.) 

زاری برای تحلیل وضعیت اب  SWOTبه طور کلی تکنیک 

بازشناسی و -1و تدوین راهبرد است و این امور از طریق 

بازشناسی و طبقه بندی -2ها، ها و ضعفطبقه بندی قوت

-3ها و تهدیدات موجود در خارج از سیستم، فرصت

-۴تشکیل ماتریس سوات،  تعیین موقعیت راهبردی و

 ناگون برای هدایت سیستم انجامتدوین راهبردهای گو

-شوند که برای این منظور نقاط قوت و ضعف و فرصتمی

های شوند و گزینهاده میها و تهدیدها با هم پیوند د

شوند )مافی و ها انتخاب میاستراتژی از بین آن

 SWOT ؛ بنابراین مدل مفهومی الگوی(1390جوانبخت،

 .تصویر کرد 2توان به صورت شکل را می

 

 

 

(SWOT) یراهبرد طیشناخت شرا یمدل مفهوم 2شکل  

 

ف پژوهش، ابتدا از ترکیبی از جهت دستیابی به اهدا

توصیفی بهره گرفته شد. این تحقیق  و های تحلیلیروش

ت. برای جمع ای استوسعه –از لحاظ هدف کاربردی 

های بررسی های مورد نیاز ازآوری اطالعات و داده

استفاده شد و از طریق اطالعات به  ایاسنادی و کتابخانه

ها، امکانات، خدمات و ررسی جاذبهدست آمده به ب

اقدام  شهرستان کالت نادری وضعیت کلی گردشگری در 

گردید، سپس در مراحل بعدی تحقیق جهت تجزیه و 

تحلیل اطالعات و ارائه استراتژی و راهبرد توسعه 

استفاده شده است.  SWOTروش تحلیلی گردشگری از 

برای این منظور محیط داخلی )نقاط قوت و ضعف( و 

محیط خارجی )فرصت ها و تهدیدها( منطقه مطالعه 

 .گردید
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 سمیتوسعه تور یبرا یزیبرنامه ر نهی( در زمSWOTمدل )-1جدول  

 شرایط درونی شرایط بیرونی

 (Sنقاط قوت) ( Wنقاط ضعف) (Oفرصت ها )   (T)تهدید ها

  وجود سایت های رقیب مانند

 طرقبه و شاندیز و ..

  گران بودن هزینه

 سفرمانند،سوخت و...

   تخریب اماکن تاریخی

 وفرهنگی 

  کمبود اعتبارات جهت توسعه

 خدمات گردشگری در منطقه 

  دوره طوالنی بازگشت سرمایه

 برای سرمایه گذارن این بخش 

  تعدد سازمانهای درگیر در امر

گردشگری با تقسیم وظایف 

 مبهم 

  عدم وجود برنامه مدون

  مدیریت گردشگری

  

  وجود تقاضای فزاینده برای

توریسم در مناطق همجوار از 

 جمله مشهد مقدس 

  وجود برنامه های حمایتی

  ی صنعت گردشگردولت از

  درآمد زایی و اشتغال زایی

دراز مدت این صنعت در 

 منطقه

  انگیزه فراوان زائرین امام

رضا)ع( جهت گذران اوقات 

 فراغت در منطقه 

   برگزاری تور های گردشگری

 جهت کوهنوردی 

  مهمان نوازی مردم منطقه 

  انتخاب مشهد مقدس به

عنوان پایتخت معنوی جهان 

 اسالم 

 ا دارا بودن مرز مشترک ب

 کشور ترکمنستان 

  وجود جوانان تحصیلکرده و

آشنایی آنها بااداب و رسوم 

  دیگر مناطق

  

  عدم وجود تسهیالت کافی در

 سایت های توریستی 

  کمبود توجه واعتبار برای

 نگهداری ازاماکن تاریخی 

  کمبود و نبود زیرساخت

 مناسب شبکه حمل ونقل 

  سختی مسیر دسترسی به

 منطقه 

  تخریب پوشش گیاهی و

 حیات وحش در منطقه 

  تمایل کم مردم منطقه برای

سرمایه گذاری در صنعت 

 گردشگری 

  تبلیغات کم و نامناسب در

زمینه پتانسیل ها و امکانات 

 موجود در منطقه 

  تعارض فرهنگی گردشگران و

مردم بومی همجوار با مناطق 

 گردشگری روستایی 

  توزیع نامناسب گردشگران در

 ل مختلف سالفصو

  عدم وجود حمل ونقل عمومی

  منسب 

 

  وجود ابنیه دارای ارزش

 تاریخی و باستانی

  وجود رود دره ها و تپه ها

برای استفاده به عنوان 

 تفرجگاه 

  وجود باغات و نواحی سبز 

  بکر بودن منطقه 

  شهرت و شناخته شدگی این

نقطه شهری در سطح ملی  و 

المللی از نظر حتی بین

ای بالقوه خود سرمایهتاریخی 

 گردد.محسوب می

  پتانسیل فراوان منطقه به

منظور سرمایه گذاری در 

 صنعت گردشگری 

  وجود محصوالت متنوع

کشاورزی و دستی و امکان 

 ایجاد بازار محلی 

  برگزاری چنین همایش هایی

 در زمینه گردشگری در شهر 

  وجود آداب و رسوم غنی،کهن

 و متنوع در منطقه 

 منطقه از نیروی  برخوداری

کار جوان و عالقه مند به 

 صنعت گردشگری 
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 درمرحله تلفیق یشهرستان کالت نادر یماتریس تدوین راهبردهای توسعه صنعت گردشگر-2جدول  

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی      

                 

 

 

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

راهبردهای مبتنی بر نقاط قوت و فرصت 

  (SOها)

و فرصت ها  ضعف راهبردهای مبتنی بر نقاط

(WO) 

  O   –فرصت ها 

 ترغیب و حمایت جوانان تحصیلکرده جهت ورود به این عرصه -1

منطقه بهــره گیــری از ویژگــی هــای ممتــاز طبیعـــی  -2

سازگان( به منظور )براســـاس توجـــه بـــه ظرفیتهای بوم 

 توسـعه طبیعت گردی و ایجادفرصت های جدیـد شغلی درمنطقه

برای توسـعه صنعت دولت بهره گیری ازحمایـت هـا وتسـهیالت -3

 اکوتوریسم

صــحیح از میــراث   توسعه صنعت طبیعت گردی بـا درک -۴

 منطقه  غنــی فرهنگــی وآداب ورسوم جوامع بومی

 

استفاده از برنامه های حمایتی دولت در زمینه گردشگری  جهت رفع مشکل  -1

 زیرساخت های حمل ونقل منطقه 

ایجاد موسسات گردشگری جهت جذب وراه اندازی تور های گردشگری برای  -2

 شناساندن منطقه به گردشگران با استفاده از تجربیات متخصصان

 

طبیعت گردی جهت هزینه درامرتبلیغات توجیه اقتصادی اشتغال زا بودن صنعت  -3

 .موثر درجلب گردشگران داخلی وخارجی
بهره گیری از فرصت های پیش آمده جهت توسعه طبیعت گردی و ارز آوری  -۴

 .برای کشور

  

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی     

                 

 

 

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

تهدیدها راهبردهای مبتنی بر نقاط قوت و 

(ST) 

 (WTراهبردهای مبتنی برنقاط ضعف و تهدید ها )

استفاده از ظرفیت آثار تاریخی منطقه جهت جلب گردشگران -T 1 –تهدیدها 

 تاریخی،برای رقابت با سایت های رقیب

ایجاد بازارهای محلی برای فروش مستقیم محصوالت -2

با  کشاورزی،دامی،صنایع دستی و... جهت گسترش صنعت گردشگری

 سرمایه گذاری اندک

اجـــرای مطالعـــات توجیـــه فنـــی و اقتصادی توسعه صنعت -3

و تاریخی  طبیعت گردی بـا تاکیـد برجاذبـه هـای طبیعـی وفرهنگـی 

 منطقه

بـه گردشگری منطقه بهره گیـری ازا مکانـات و تسـهیالت سازمان -۴ 

بیعت گردی های منظـور آمـوزش و اطـالع رسـانی بـه سـاکنان و ط

 شهرستان ورودی به 

آمــوزش بــه ســاکنین و گردشــگران منطقه درخصـوص اهمیـت  -5

 .بـوم سـازگان های طبیعی وارزش ابنیـه وآثـار تـاریخی وطبیعی منطقه

آموزش مردم منطقه جهت شناساندن ارزش آثار تاریخی و فرهنگی جهت  -1

 جلوگیری از تخریب آنها 

 ایجاد بازار های محلی بین راهی جهت ایجاد تنوع در مسیر دسترسی  -2

در ایامی که نصب تابلوهایی در مسیر جهت راهنمایی مسافران بخصوص  -3

 گردشگران خارجی به این منطقه سفر می کنند.

ایجاد تورهای کوهنوردی برای عالقه مندان به این رشته به دلیل کوهستانی  -۴

 بودن منطقه 

تهیه گزارش های توجیهی مستدل بـرای اثبات ارتبـاط بـین توسـعه صـنعت  -5

 .درمنطقهطبیعـت گــردی ، اشــتغال زایــی ومحرومیــت زدایــی 

آگاه سازی تصمیم گیرندگان از ظرفیـت های طبیعی وفرهنگی منطقه وجلـب  -6

 منطقه  کمکهـا ی الزم برای توسعه و تجهیز

تـر سـال بـرای توسـعه امکانـات سردشناسایی قابلیت های منطقه درمـاه هـای  -7 

 .جلـب گردشگر دراین ایام
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 گردشگری شهرستاناستفاده از ا مکانات اقامتی وخـدماتی سازمان  -6 

 برای سرویس دهی اولیه به گردشگران منطقـه درکوتـاه مدت

گــذاران و ترغیــب بخــش  اطالع رسـانی واعـتالی آگـاهی سـرمایه -8 

 غیردولتــی بــرای سرمایه گذاری دراین حوزه

 حث ونتیجه گیریب

ـه و راه حـل کارشناسان طبیعت گردی را بهتـرین گزین 

گـردی شناسند چرا کـه طبیعـتمی بـرای حفظ طبیعت

-ضوابط و استانداردهای ملی و بین در صـورت رعایت

برداری مناسب از طبیعت سو قادر است بهره المللی از یک

را برای نسل حاضـر فـراهم سازد و از سـوی دیگر با 

افـزایش آگـاهی عمــومی نسـبت بـه ارزش های مناظر 

بکرطبیعی یا میراث فرهنگی برصیانت بایسته از این 

 است.  مواهب تاثیرگذار منابع و

صنعت گردشگری به صورت زنجیره وار با بعضی از 

رونق آن،  های اقتصادی، وابستگی دوجانبه دارد وفعالیت

از لحاظ افزایش درآمدها در اقتصاد کشور میزبان تأثیر به 

 هاگردشگری، اقتصاد کشور سزایی دارد. در نتیجه توسعه

کند و ثبات در را از حالت تک محصولی خارج می

به  هادرآمدهای ناشی از جذب گردشگری برای کشور

تواند بستر مناسبی را گردشگری میداشت.  همراه خواهد

و افزایش اشتغال  (افزایش تولید ملی) برای رشد اقتصادی

برای رسیدن به هدف  رو در کشور فراهم کند. از این

زم را برای الباید شرایط  (تولید ملی و اشتغال) مذکور

ورود گردشگران را از طریق شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار 

ظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم گردشگران، از من

تحلیل وضع  و  SWOTاز این رو با استفاده از مدل کرد

 و بیرونی( ضعف و قوت)توان عواملی درونی می موجود

صنعت گردشگری ایران را برای  (فرصت ها و تهدیدها)

گامی مؤثر در  ریزان کشور شناسایی کرد تا بتوانندبرنامه

 از این رو با استفاده از مدل. دها بردارنجهت ارزیابی آن

SWOT  تی کلیدی و اساسی در حوزه التوان به مشک می

گردشگری، از جمله عدم سهم و اعتبار کافی برای حوزه 

های گردشگری ردشگری و عدم معرفی کافی پتانسیلگ

کشور و فقدان یک گردشگری الکترونیکی در کشور اشاره 

توان راهکارهایی می  SWOTکرد. البته با استفاده از مدل

ت بیان کرد که در ماتریس المفیدی برای رفع این مشک

اند.  شده به طور نمونه برای این شهرستان بیان  راهبردی

وجود نقاط قوت   SWOTای دیگر در مدلنکته

در راستای تولید ملی و اشتغال  منطقهگردشگری 

همچون توسعه مشاغل در بخش خدمات و گردشگری و 

، ی فرهنگیاالدرآمدی برای مردم و پتانسیل بایجاد منبع 

، است که زمینه اشتغال و رشد تاریخی و زیستی منطقه

 .آورداقتصادی را برای به ارمغان می

و رتبه بندی  SWOT های مدلبراساس اطالعات جدول 

عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر گردشگری 

وجود منابع جاذب شهرستان مورد مطالعه مشخص شد 

بارگاه ملکوتی علی ابن طبیعی و فرهنگی همجواری با 

آداب و رسوم سکنه،  نوازی و مهمـان موسی الرضا )ع(،

از و محیط زیست غنی وجود آثار تاریخی و فرهنگی ،

های موجود در جذب وظرفیت هامهمترین فرصت

11 



.. از تکنیک جایگاه گردشگری در توسعه و ارزیابی آن با استفاده   

  

 .12-5، 2، شماره 12، جلد 1396زیست سپهر، 

دهی مناسب بخش همچنین عدم خدمات .گردشگر است

تخریب  مهاجرت نیروی جوان، ی،نقل عموم حمل و

رفاهی، عدم   –محیط،کمبود امکانات و تسهیالت اقامتی 

-ترین چالشتامین بودجه مناسب برای این بخش از مهم

 باشند.تنگناهای گردشگری این شهرستان میها و 

 

 پیشنهادات 

 رزیآمده پیشنهادهای  به دستبا توجه به تحلیل نتایج 

 شهرستان کالت ارائه می گردد:توسعه گردشگری  برای

 های محلی توسط روستاییان با ایجاد بازار

 حمایت سازمان گردشگری 

  از  مناطق فرهنگی و تاریخی شهرستانمعرفی

 ها به گردشگران داخلی و خارجی طریق رسانه

  ترغیب و حمایت جوانان تحصیلکرده برای ورود

 به این عرصه

 ر مرکز رفاهی مناسب د-ایجاد تسهیالت اقامتی

 شهرستان برای اقامت گردشگران

 از درآمدهای حاصل از ورود  آموزش روستاییان

 گردشگران به روستا
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