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چکیده
سهههک کشههورهای درحال توس ه ه از ت داد گردشههگران بیا المییی واواید حاص ه از آن درمقایسههه با اندازه
وجم یت آنها اندک است .ای ایا اختالف فاحش بیا کشورهای توس ه یافته ودر حال توس ه را میتوان به
موارد ذی ربط داد  :بیثباتی سیاسی ومنازاات ،نگرانیهای بهداشتی ،تسهیالت وزیر ساختهای نا مناسب ،
سطوح ناکافی خدمات ،کانالهای توزیع م دود ،نداشتا دانش از بازارهای بالقوه وهزینه باالی سفر به بسیاری
از مکان های دوردستتر.گردشگری در کشورهای در حال توس ه اتکای بیشتری به بازارهای درون منطقهای
وداخیی دارد و م سافرت گرد شگران از ک شورهای کمتر تو س ه یافته به سایر ک شورهای کمتر تو س ه یافته
روندی روبه ر شد دارد  .سیا ست تو س ه صن ت جهانگردی مغول ستان ارتباط نزدیکی باجاذبههای فرهنگی
وطبی ی خاص ایا ک شور دارد .هدف از ایا تحقیق آ شناکردن جهانگردان به شیوه های سنتی زندگی مغولی
ومحیط زیسههت متمایز ایا کشههور میباشههد  .ایا تحقیق به روش توصههیفی و با اسههتفاده از یافتههای دیگر
تحقیقات صههورت گرفته اسههت نتاین ایا تحقیق گویای حضههور مغولسههتان درارصههه تجارت بیا المی
وگردشگری است واز سوی دیگر رشد اقتصادی قاب توجهی نیز داشته است .
واژگان کلیدی:گردشگری ،کشورهای در حال توس ه ،مغولستان ،گردشگری مغولستان ،توس ه

شاپا الکترونیکی2645-3851:
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مقدمه :
بسیاری از کشورهای درحال توس ه برگردشگری تمرکز کردهاند تارشد اقتصادی را درمناطق محروم رونق
بخشیده ورفاه اجتماای –اقتصادی مردم شان را افزایش دهند درنتیجه گردشگری یکی از اصیی تریا اوام
رونق اقتصادی در 70درصد از فقیرتریا کشورهای جهان به شمار می رود .اگر چه ایا کشورها ازنظر اقتصادی
فقیر هستند ولی دارای فرهنگی غنی با گروههای قومی ،سنا ،ادیان وزبان های مت ددند که برای میییونها
گردشگر جاذبهای اصیی محسوب میشوند .به چند دلی آسیای شرقی منطقه منحصر به فردی برای گردشگری
درجهان است .نخست ایا منطقه آمیزهای از کشورهای توس ه یافته ودرحال توس ه یافته است دوم ،از لحاظ
فرهنگی بسیار متنوع است ودارای گروههای قومی بسیارزیادی تنها در  5کشوراست چیا ،مغولستان ،ژاپا ،کره
شمالی وکره جنوبی .سوم ،اگر چه ت داد کشورهای ایا منطقه کک است ولی جز پرجم یتتریا کشورهای دنیا
محسوب می شوند سه کشور کمتر توس ه یافته (چیا ،کره شمالی ومغولستان ) همگی کشورهای کمونیستی
بوده وهرسه درمراح گذار وتغییر سیاسی هستند .مغولستان از نظرگردشگری و تجارت همانند دولتهای
اروپای شرقی وسایر کشورهای سوسیالیستی سابق تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است .سیاست توس ه
جهانگردی درمغولستان به طور منطقی برای جیوههای منحصربه فرد ایا کشور متمرکز است و اینکه چگونه
جهانگردان میتوانند ایا جیوهها را به بهتریا وجه تجربه کنند .
کشورهای در حال توسعه :
ازدیدگاه اجتماای – اقت صادی ،جهان به ک شورهای تو س ه یافته ودرحال تو س ه تق سیک شده که ایا تق سیک
بندی هنوز هک ادامه دارد وگاهی اوقات بااناویا دیگری چون ک شورهای "دارا"و"ندار" "،شمال"و"جنوب "(به
دلی تراکک زیاد ک شورهای فقیرتر درنیک کره جنوبی ) "،صن تی "و "غیرصن تی ""،بی شتر توس ه یافته "و "کمتر
تو س ه یافته "خطاب می شود .ایا نامگذاریها از نظر ت ریف با م شکالت ادیدهای مواجه ا ست .زیرا دنیای
امروز مکان پویایی است وبسیاری ازکشورهای کمترتوس ه یافته درحال پیشروی درمسیر توس ه تجدد هستند
.برخی از میتها را به دشههواری میتوان در قالب سههاده توس ه ه یافته ودرحال توس ه ه جای داد .ت داد اندکی
ازک شورهای اروپای شرقی ،آ سیای شرقی ،خاورمیانه وآمریکای جنوبی درایا قالب ساده نمیگنجد  .اگر چه
همه ک شورهای درحال تو س ه دارای ویژگیهای اجتماای اقت صادی ن سبتا م شترکی ه ستند ،که بیانگر سطح
تو س ه آنها ست ،ولی شاید بتوان برخی از آن ها را ک شورهای تازه درحال صن تی شدن نامید .درحالی که
یک مجمواه م یار مطیق وجهان شمول برای ت ییا جایگاه یک ک شور برروی طیف تو س ه وجود ندارد ،ولی
جام ه جهانی و آژانس های بیا المییی چند متغیر را شهههناسهههایی کردهاند که ایجاد تمایز بیا بخش های
بی شترتو س ه یافته وکمتر تو س ه یافته جهان را ممکا می سازد  .سرانه تولید ناخالص داخیی و سرانه در آمد
ناخالص میی از مهک تریا ایا ت ییا کننده هاسهههت هسهههتند.یکی دیگر از ایا اوام که درام اطالاات
مفیدتری را به دست میدهد سرانه درآمد ناخالص میی برحسب برابری قدرت خرید است که درآمد ناخالص
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میی (تولید ناخالص میی به اضهههافه پولی که از خاره به دسهههت می آید )ومابه التفاوت قیمت نسهههبی کاالها
وخدمات درکشورهای مختیف را مدنظر قرار میدهد .اختالف بیا کشورهای ثروتمند وفقیر بسیار زیاد است
.براسههاس داده های مرجع جم یت ()2008متوسههط درآمد ناخالص میی برحسههب برابری قدرت خرید برای
کشههورهای توس ه ه یافته تردرسههال 2007برابر با 31200دالر آمریکا بود ،درحالیکه ایا رقک برای کشههورهای
درحال توس ه 4760دالر برآو رد گردید .اام دیگر شاخص توس ه انسانی است که میانگیا امیکرد کشورها
رادر سه ب د ا صیی تو س ه ان سانی ،ی نی زندگی سالک وطوالنی ،د ستر سی به دانش وا ستاندارد مقبول زندگی
،اندازه گیری میکند ایا اب اد به وسییه امید به زندگی دربدو تولد ،سطح سواد بزرگساالن ،نام نویسی ناخالص
تیفیقی در آموزش وسههرانه تولید ناخالص داخیی ،مورد سههنجش قرار می گیرند .شههاخص های دیگر توسه ه
ابادتند از :نرخ زاد و ولد ،نرخ مرگ ومیر کودکان ،امید به زندگی ،نسههبت جم یت شهههر به روسههتا ،سههطوح
استفاده از انرژی ،صن تی یا خدماتی بود ن اقتصاد وغیره میباشد (.هابز )44،2009،

پیشینه مغولستان :
مغول ستان درآ سیای مرکزی واقع شده واز جنوب  ،شرق وغرب با چیا واز شمال با جمهوری فدرال رو سیه
هک مرز ا ست .ایا ک شور بزرگ حدود 24کییومتر به شرق وغرب امتداد یافته ا ست  .نیمه غربی ایا ک شور
کامال کوهسهههتانی اسهههت که ارتفاع دربیشهههتر ایا منطقه بیش از 2000متر وارتفاع برخی کوه ها بیش از
 3000متراست  .جنگ های تنک ومراتع ،مناطق وسی ی از ایا کشور را می پوشاند .حیات وحش بسیارمتنوع
شههام کلک (نوای گوزن با ج ه بزرگ )،گونه های متنوای ازگوزن وآهو ،خرس ،سههمور ،گرگ "گراز ،روباه
وگوسفند کمیاب آرگالی وپینگ سفید در کوهستان ها وجود دارد .درسراسر قسمت شرقی کشور ایفزارهای
و سیع ا ستپ آ سیایی امتداد یافته ا ست ایا ا ستپ جز د شت گبی مح سوب می شود که درجنوب مغول ستان
و شمال چیا ب سط یافته ا ست .کویر گبی اغیب شنی ا ست اما درق سمت های خ شک تر صحرا نزدیک مرز
جنوبی مناطق وسی ی نیز از ریگ روان تشکی شده است  .ایا کشور زمستان های سرد وطوالنی دارد اما اک ر
روزها درطول سال آسمان صاف وآفتابی است .مغولستان به رغک وس تش جم یت کمی حدود 2/2میییون نفر
دارد  .حدود یک چهارم مردم در اوالن باتور پایتخت ایا ک شور زندگی میکنند  .شهر ها وشهرک های دیگر
از جمیه مراکز استان ها در سراسر کشور گسترده شده اند چوپان های چادرنشیا دراستپ هازندگی میکنند
.مغول ها به طور سنتی بودایی هستند کشاورزی واغیب دامداری بخش اصیی اقتصاد راتشکی میدهد صن ت
به سرات درحال تو س ه میبا شد وا ساس آن فراوری م ح صوالت ک شاورزی وا ستخراه زغال سنگ ومواد
م دنی ا ست  .نظام اقت صادی مغول ستان درحال حا ضر از نظام سو سیالی ستی به بازار آزاد در حال تغییر ا ست
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جاذبه های تاریخی شام صوم ه ها ،م ابد وق صرها و سنت های راین زندگی چادر ن شینی ا ست ،هرچند که
اکنون درحال تخریب میباشههد به بیان کیی تر رمز وراز ،به همراه چشههک انداز های وسههیع مغولسههتان ،تاریخ
جذاب وزندگی چادرنشینان ،موضواات جالب درایا کشور برای جهاگردان است (.ابداهلل زاده)163،1379،
ا ستپی بودن غالب سرزمیا های مغول ستان چراگاه های منا سبی را فراهک آورده ا ست حدود چهار پنجک از
خاک ایا کشههور را اسههتپ ها پوشههانده اند مغول ها قرن ها به شههیوه ی بیابانگردی ودامداری روزگار می
گذرنداند  .آب وهوای قاره ای مغولسههتان با باران اندک وتغییرات جوی گسههترده ومداوم مشههخص میشههود
زمستان ها سرد ،آفتابی ،خشک وغالباًبدون برف است تابستان ها هک گرم وکوتاه است (.دربیگی)3،1379،
جم یت مغولستان ،جم یتی نسبتا ٌیک دست است وبیش از %90از جم یت ایا کشور مغول هستند که از ایا
رقک  %75آن خیخا می با شند .اقوام خیخا در سرا سر ک شور پراکنده اند ودر ایالت های مرکزی – جنوبی تنها
مییت به شمار می آیند .اقییت ها ی نژادی از جمیه برخی گروه های ترک در غرب مغولستان تمرکز یافته اند
.اقییت های نژادی مغول ابارتند از :اوریات ها – دوربودها –تورگودها (-)Torguudزاچیا ها – اولدها –
میانگادها – بایات ها –اقوام بارگا – اوزدوم چیا-قزاق ها و( .....همان منبع )6،
مغولستان وصحرانشینی :
مشهورتریا انصر میراث فرهنگی مغولستان واسا سی تریا جاذبه آن برای گردشگران ،آمیزش محیط طبی ی
(ا ستپ و صحرا )وفرهنگ زنده ا ست .مغول ستان یکی از برج سته تریا مکان های دنیا ست که درآن مناظر
طبی ی ونقوش فرهنگی حک شده بر روی آن ،چ شک اندازهای واق ی را شک می دهند که کامال درهک تنیده
اند ک ک شور به صورت یک منظره رو ستایی دل انگیز وا ساطیری (به و سییه خارجیان و صن ت گرد شگری
)تر سیک شده ا ست  .که درآن گروه های کوچک صحرا ن شیا دریورت ها زندگی میکنند .رمه ها ،ا سب ها
،شترها ویاک ها را پرورش می دهند وبه طور کام برای بقا به زمیا واب سته اند زندگی صحرانشینی همچنیا
سبب رونق گرفتا ورزش هایی با محوریت ا سب و شک های مختیفی از شکار شده ا ست  .شکار و ورزش
هایی که قرن ها قب انجام می شدند هنوز هک درحومه شهرها انجا م می شوند وهر ساله ،ده ها هزار نفر از
سرا سر ک شور وخاره دراوالن باتور گرد هک می آیند تا شاهد ف ستیوال "نادام "با شند .تمرکز ا صیی ف ستیوال
برشکار صحرا نشینان وسنت های مبارزه ی نی کشتی ،تیراندازی وسوار کاری است وهمچنیا جشا هایی که
برای شکرگزاری تندرستی وتوانگری برگزار می شوند از امده ف الیت های ایا فستیوال محسوب می گردند
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.نادام یک رویداد مهک میی گرایانه برای مغول هاوتجربه ای اصیی و"اصی "مغولی برای بینندگان خارجی است
(.دالا جی تیموثی )162،1389،
جهانگردان درمغولستان :
دراواخر دهه ،1980حدود ده هزار جهانگرد درسههال درهنگام ت طیالت از مغولسههتان دیدار می کردند  .تقریبا
بیش از ن صف ایا ت داد ازک شورهای غربی وژاپا بودند  .ت داد ن سبتا کک اما از نظر اقت صادی ب سیار مهمی
ازجهانگردان شههکارچیانی هسههتند که بهای بسههیارزیادی برای جوازها وبرنامه های شههکار می پردازند .مابقی
جهانگردان ازطریق گردش های گروهی وارد ایا کشور میشوند  .االوه بر جهانگردی که به هنگام ت طیالت
وارد ایا ک شور می شوند سفرهای هیات های ر سمی از دیگر ک شور ها نیز انجام می شود .راه سفر به ایا
کشور از طریق هوایی از فرودگاه بیا المییی اوالن باتور واز طریق راه آها از مسکو و پکا میباشد  .اگر چه
جاد ه ها در حال ساخت هستند اما اغیب سفرهای طوالنی از طریق پرواز های داخیی انجام می شود .درسال
1988حدود 1200تخت جهانگردی در دو هت اوالن باتور وسههه اقامت گاه جهانگردی از جمیه یک اردو گاه
دردشت گبی موجود بود (.ابداهلل زاده)163،1379،
جاذبه های ملموس :
درحال که تمرکز اولیه در داخ وخاره از مغولسهههتان برمیراث نامیموس وزنده آن اسهههت ،ولی ایا کشهههور
همچنیا دارای میراث بناشههده ای اسههت که انصههر مهمی از محیط میراث درایا کشههور راشههک میدهد
(مخصوصا درشهر ها وشهرک هایی که بیا سال های 1920تا1990توسط شوروی توس ه یافتند )مهک تریا
ایا میراث ابارت ا ست از :کاخ زم ستانی بوگد خان ،خاراخورم ،پایتخت با ستانی  ،صوم ه های مختیف در
اوالن باتار و سایر مراکز منطقه ای .هرچند ب د از انتخابات آزادی که در اوای دهه 1990برگزار شد ،ت دادی
از رهبران کمونی ست برای اداره ک شور انتخاب شدند .باوجود ایا مغول ستان در حال فا صیه گرفتا از گذ شته
کمونیسههتی خود اسههت .درکشههورهایی از قبی مجارسههتان ،رومانی ،بیغارسههتان مردم هنوز درحال کنار آمدن
باگذشته سوسیالیستی خود هستند وهرکدام از آن ها به شیوه متفاوتی مانند اجتناب ،نابودی ،تجدید خاطرات
وحفاظت نسبت به آن واکنش نشان دا ده است .مغولستان برخالف برخی ازکشورهای شوروی سابق واروپای
شرقی چنیا مشکالتی ندارند .به غیراز بیوک های ساختمانی دوره شوروی که به طور نامتناسبی درکنار یورت
ها درنواحی شهری ساخته شده اند ،بقایای میموس م دودی امروزه درمغول ستان وجود دارد که گواه گذ شته
کمونی ستی آن با شد .به همیا شک ن شانه های ب سیار قیییی درچ شک انداز شهری اوالن باتار وجود دارد که
خاطرات گذ شته سیا سی ک شور را به یادها اندازد .ازایا ن شانه ها می توان به مج سمه های لنیا وبنای یادبود
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زایسان اشاره کرد که برای تکریک یاد سربازان شوروی که در جنگ جهانی دوم کشته شدند برپاگردیده است
.یکی از ماترک های رژیک کمونیست تخریب تقریبا  800صوم ه درسراسر کشور درسال 1937بود که بخشی
جدایی ناپذیر ازفرهنگ ودیا بودایی درمغولستان بودند (.دالا جی تیموثی)162،1389،
برنامه ریزی جهانگردی مغولستان :
طرح میی جهانگردی برای مغولستان درسال 1989تهیه شد (برنامه امران وتوس ه سازمان می متحد وسازمان
جهانی جهانگردی 1989طرح میی توریسک برای مغولستان ،مادرید ،سازمان جهانی جهانگردی )
ایا طرح تمامی جنبه های جهانگردی را برر سی کرده و یک سیا ست تو س ه برای سال  ،2005سیا ست های
اجرایی ،برنامه توسهه ه برای سههال های 1990تا1995وطرح هایی برای برنامه های نمایشههی پیشههنهاد میکند
اهداف برنامه به شرح زیر میباشد :
 تعریف مفهومی برای جهانگردی که خ صو صیات خاص مغول ستان رادر ارتباط با فر صت های
بازار بین المللی منعکس میکند .
 افزایش حجم جهانگردان بین المللی با نیت کسب درآمدهای ارزی بیشتر
 تو سعه مراکز جهانگردی دربخش هایی از ک شور با خ صو صیات متفاوت برای افزایش انتخاب
بازدید کنندگان برای کمک به فعالیت بخش اقتصادی
 ابداع ا شکالی از تو سعه جهانگردی که از نظر سطح سرمایه گذاری مورد نیاز درارتباط با طول
فصل وبه حداقل رساندن رخنه مبادالت خارجی اقتصادی ترین اشکال باشند .
 خدمات وامکانات موجودرابرای جهانگردان بهبود بخشیده وضوابط مناسب آتی برای بازار های
شناخته شده را تعیین کنند.
 فرصت هایی رابرای تنوع بخشیدن وبازسازی اقتصادی وایجاد تعاونی ها وشرکت های تجاری
کوچک ایجادکنند.
 هرگو نه اثرات نامطلوب اجت ماعی ،فرهنگی ،محیطی را درحین توسعع عه کاهش د هد(.ع بدا له
زاده)164،1379،
-4
سیاست توسعه جهانگردی مغولستان :

365

جغرافیا و روابط انسانی ،تابستان  ،1401دوره 5شماره1

ت صویری که برای تو س ه جهانگردی مغول ستان باید تبییغ شود چند وجهی ا ست .گ ستره چ شک انداز های
مختیف  ،غنای گیاهان وجانوران ،مکان های تماشههایی اسههت نایی ،ادم توس ه ه جز در اقامت گاه های سههنتی
چادرن شینی ،وحس کیی آرامش وآ سایش .برای تجربه حال وهوای مغول ستان جهانگردان باید بتوانند ق سمت
های مختیف ک شور راببینند واالیق خاص واام خود رادنبال کنند .بنابرایا تو س ه تولید باید برابداع سیاحت
ها وگردش های توریسههتی متمرکز شههود .مح اقامت باید تا حد امکان همانند اشههکال سههنتی شهههری بوده
ودرمناطق تماشههایی مسههتقرشههود .اگر چه سههرگرمی وامکانات رفاهی نیز نباید برای جهانگردان فراهک شههود.
بی شتراقامت گاه های توری ستی (خاره از اوالن باتور )باید به شک اردوگاه هایی در مناطق رو ستایی با شد به
گونه ای که جهانگردان بتوانند چشهههک انداز های طبی ی وزندگی سهههنتی را تجربه کنند درایا طرح توسه ه ه
اردوگاه های موجود وایجاد اردوگاه های جدید ،االوه بر تمای جهانگردان منافع چندی به ایا ترتیب دارد :
 اردوگاه ها که شععبیه جرز(چادرهای سععنتی )سععاخته میشععوند تاحدودی دارای ویژگی زندگی
چادر نشععینی بوده وبه خاطر نمود کم وعدم مزاحمت وآزار به طرز مطلوبی با محیط روسععتایی
سازگار میشوند .
 وسیله مورد نیاز برای خواب ،جر(( jerاست که قیمتی مناسب دارد وقابل حمل است واجزایی
که نیاز به ا ستفاده دایمی از اجناس دا شته با شند محدود ه ستند  .این م ساله هزینه ا صلی را به
سطحی کاهش میدهد که می توان آن را از درآمد حاصل از فصل کوتاه تابستان تامین کرد .
 جرها درمغول ستان وا سا سا از پارچه محلی موجود ساخته می شود فقط تعدادی و سایل رفاهی
ولوازم بهداشتی باید خریداری شود .
 اردو گاه ها را می توان به سععرعت سععاخت وافزایش تعداد آ نها سععاده اسععت .طبح این طر
اردوگاه ها باید درحومه شععهر درمناطقی برپاشععوند که دارای چشععم اندازها ی خاص یاجالب
باشععد وفرصععت دیدن حیات وحش وجود داشععته باشععد مجاورت بابرخی از مکان های خاص
طبیعی یا تاریخی یک امتیاز محسوب میشود (.عبداهلل زاده )167،1379،
چالش درجهانگردی مغولستان :
اییرغک سنت های فرهنگی غنی ومناظر فرهنگی خیال انگیز باید توجه دا شت که گرد شگری ایا ک شور فاقد
نقص نیست مغولستان نیز مانند سایر مناطق در حال توس ه باکمبود بودجه وکارمند مواجه است وایا حفاظت
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منا سب از محیط بنا شده وتف سیر میراث نامیموس رابام شک جدی روبرو میکند  .شاید آنچه برای صن ت
گردشگری وگردشگران بیشتر از همه آزار دهنده است ادم امکان دسترسی به برخی از تماشایی تریا ومهک
تریا نواحی باشد .جاده ها وبزرگراهها مناسب وکافی نیستند ،بسیاری از آن ها آسفالت نشده اند وسفرها نیز
طوالنی وطاقت فر سا ه ستند .ایا م شکالت ،اغیب سبب کاهش ت داد مکان هایی می شودکه یک گرد شگر با
محدودیت زمانی ،می تواند بازدید کند .به همیا منوال کشهههور به خوبی از اوالن باتار به قطب های هوایی
مرتبط ا ست .ولی پروازهای ب سیارکمی بیا مراکز منطقه ای انجام می شود ،مخ صو صا اینکه همه پروازهای
داخیی از طریق پایتخت صههورت می پذیرد .سههرانجام درحالی که شههمار گردشههگران ورودی درحال افزایش
ا ست ولی زیر ساخت های گرد شگری با ایا ر شد همگام نی ستند  .برای م ال ،درخاره از اوالن باتار مح
کافی برای اقامت گردشگران وجود ندارد (.دالا جی تیموثی)163،1389،
نتیجه گیری :
بخش های در حال تو س ه آ سیای شرقی توانایی بالقوه ای برای ر شد گرد شگری دارند وبی شتر آنها در سال
های اخیر با افزایش گردشههگران ورودی مواجه بوده اند  .فقدان برنامه ریزی ونبود مدیران گردشههگری برای
اداره سایت های خاص باچالش هاوفرصت های منحصر به فرد خود مواجه هستند .نبود بودجه نیز مشکالتی
رادر رابطه با حفاظت ،آموزش وتف سیر به وجود می آورد .م شخ صه ک شورهای در حال تو س ه آ سیای شرقی
،گذ شته سو سیالی ستی – کمونی ستی آنها ست که تاثیر فراوانی برگرد شگری هرکدام از میت ها از نظر ار ضه
،تقاضا ،تفسیر ،استفاده وحتی مدیریت وبرنامه ریزی گذاشته است .چشک اندازهای مغولستان که در طی قرن
ها به خوبی حفظ شهههده اند جذابیت خارق ال اده ای رابرای دیگران به انوان مکانی رویایی که تنها در رویا
دیده اند ،در کتاب ها ومجالت خوانده اندو یا در تیویزیون وسهههینما مشهههاهده کردهاند  ،ایجاد میکند .ایجاد
اردوگاه هایی با چادر های سهههنتی ،خالقیتی اسهههت که تجربه یک زندگی روسهههتایی درمغولسهههتان رابرای
جهانگردان ممکا می سازد  .ساخت ایا اردوگاه ها نسبتا ارزان تمام می شود ومغول ها درطرز ساخت آن ها
تجربه دارند .با اسهههتفاده از ایا اردوگاه ها به انوان یک پایگاه می توان سهههرگرمی هایی رابرای جهانگردان
ترتیب داد.ایا سرگرمی ها آنان را از نزدیک با زندگی چادرن شینی ،ا سب سواری ،که مغول ستان شهرت خود
رامدیون آن ا ست ،مناظر تما شایی ،حیات وحش وبناهای مهک تاریخی وبا ستانی آ شنا خواهد کرد .اوالن باتار
هت ،موزه ،سهههالا های نمایش وویژگی های جاذب دیگری دارد که می تواند جهانگردان را ترغیب کند در
هنگام ورود یا هنگام ترک برای مدت یک تادو روز در ایا شهر اقامت کنند .
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