
1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملیاولین همآیش
1051:کدمقاله)شهرستان چابهار:مطالعه موردي (ضرورت و اهمیت توسعه گردشگري در سواحل مکران 

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

)شهرستان چابهار:مطالعه موردي (ضرورت و اهمیت توسعه گردشگري در سواحل مکران 
دکتر ناصر علیقلی زاده فیروزجایی

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي شهري دانشگاه مازندران

چکیده- 1
میان تمام فعالیتهایی که در نوار ساحلی  و نزدیکی سواحل در . توسعه گردشگري  در نواحی ساحلی از نظر همگان سریعترین نواحی در حال رشد گردشگري معاصر است

ماهیت متغیر این بخش و حجم آن، این نکته را که باید برنامه ها، . صورت می گیرد، هیچکدام بیش از گردشگري و تفریح ساحلی از نظر حجم وتنوع در حال افزایش نیست
هدف از این پژوهش شناخت قابلیتهاي منطقه به لحاظ توسعه . ورد توجه قرار دهد،  الزامی می سازدسیاستها و طرحهاي دولتی مربوط به گردشگري در سواحل را م

ناحیه مورد مطالعه در منطقه مکران ودر جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان قرار داردو . گردشگري و بیان ضرورت و اهمیت توسعه اشکال مختلف گردشگري می باشد
نتایج پژوهش حاکی از آن است که این شهرستان با وجود جاذبه هاي طبیعی مانند سواحل .رستان جزء شهرستانهاي کم جمعیت استان می باشدبه لحاظ جمعیتی این شه

ل شدن به قطب براي تبدیبکر، موج فشان ، گل فشان، باغ هاي میوه ، فرهنگ بومی خاص  و صنایع دستی زیبا جرو مناطق منحصر به فرد ایران است که قابلیت فروانی  
، توسعه گردشگري به لحاظ افزایش سطح متنوعتوجه به وجود جاذبه هابدین ترتیب با و تاکنون از این قابلیتها استفاده بهینه بعمل نیامده استگردشگري را دارا می باشد

. درآمد ، افزایش میزان اشتغالزایی حوانان ومانند آن از ضرورت برخوردار می باشد
چابهار- ساحل مکران= گردشگري ساحلی-گردشگري:کلیديواژگان 

مقدمه- 2
قش و از زمان هاي گذشته سواحل داراي ارزش و اهمیت خاصی بوده و محل رشد و شکوفایی تمدن ها و مقصد سفر هاي بحري بوده است  و امروزه نیز ن

بسیار آشکار است و سواحل دریا به عنوان یکی از مهمترین ...لحاظ مسائل اجتماعی، اقتصادي ، سیاحتی و اهمیت سواحل دریا و موقعیت استراتژیک آن به
در که نواحی ساحلی به سبب کاربري ها و نقش هاي حیاتی ). 72،1384ذوالفقاري،(مراکز اقتصادي و صنعتی در رشد و شکوفایی هر کشور مطرح است

درصد جمعیت دنیا در سواحل سکونت دارند  به علت تراکم زیاد جمعیت 60حددود به طوري کهبسیار مهم هستند  داردانسان اقتصاديفعالیتهاي
عی  در نواحی ساحلی فشار ناشی از فعالیت ها و مداخالت انسان در این نواحی شدیدتر است  همچنین به واسطه تداخل سیستم هاي اقتصادي ،اجتما

کنترل موجود مناطق ساحلی تحت تاثیر فرایندهاي پیچیده اي قرار دارند و در حال تغییر و تحول دائمی هستند و و طبیعی سیستم هاي مدیریت و 
ی از عمومآ از نظر ساختمانی نیز اکوسیستم پیچیده اي را تشکیل می دهند  بنابراین  تصمیم گیزي و مدیریت سواحل نیازمند دانش و اطالعات کاف

).67،1384راب و اشرعی،علیمحمدي س(سواحل می باشد 
هزار کیلومتر برآورد می شود این ناحیه از نظر تغییرپذیري  و تداخل فعالیت هاي انسان ، اقتصاد و اکولوژي 340طول سواحل دنیا مجموعآ 

ی ها، موجودات زنده مهمترین و حیاتی ترین ناحیه محسوب می شود جنگل ، آبهاي ساحلی،تاالب ها ،تل ماسه ها ،مواد معدنی،ذخایر هیدروکربن
175،پیش بینی هاي پوواز طرف دیگر براساس ). 67،1384علیمحمدي سراب و اشرعی،،(خشکی و دریایی از مهمترین منابع ساحلی هستند 

س برنامه براین اسا)Phillips and   jones; 518;2006(کیلومتري از خط ساحل زندگی خواهند کرد 60، در 2020درصد جمعیت دنیا تا سال 
.      ریزي و مدیریت ساحلی در راستاي توسعه پایدار از اهمیت و ضرورت برخوردار است

ی در میان فعالیتهاي اقتصادي ساحلی، گردشگري ساحلی نیز یکی از بزرگترین فعالیتهاي اقتصادي جهان است که با رشد شتابنده خود به فعالیت
چند منظوره مبدل گشته است به طوري که توسعه گردشگري و تفریحات مربوط به آن از عوامل موثر در شکل گیري توسعه نواحی ساحلی و تامین 

گردشگري ساحلی از نظر همگان سریعترین نواحی در ). 219،1389شکرگزار،(مزایاي مستقیم و غیر مستقیم اقتصادي براي جامعه میزبان است کننده
مفهوم گردشگري ساحلی طیف کاملی از گردشگري، فراغت و فعالیتهاي تفریحی را . (Hall and Page, 2002, 283)حال رشد گردشگري معاصر است 

براین اساس عرضه محصوالت گردشگري ساحلی شامل اسکان، غذاخوري، صنعت . احی ساحلی و آبهاي نزدیک ساحل روي می دهد، در بر می گیردکه در نو
,Ibid)را شامل  می شود) مثل خرده فروشی ها، اسکله و تأمین کنندگان فعالیت ها (محصوالت غذایی، خانه هاي دوم و زیرساخت پشتیبان توسعه ساحلی 

یانوس واقع همان گونه که اداره ملی جو اقیانوس ایاالت متحده اشاره می کند، در میان تمام فعالیتهایی که در نوار ساحلی  و نزدیکی سواحل اقرد(284
ین نکته را که ماهیت متغیر این بخش و حجم آن، ا. صورت می گیرد، هیچکدام بیش از گردشگري و تفریح ساحلی از نظر حجم وتنوع در حال افزایش نیست

در واقع تمام مسائل مربوط به سواحل به . باید برنامه ها، سیاستها و طرحهاي دولتی مربوط به گردشگري در سواحل را مورد توجه قرار دهد،  الزامی می سازد
شتی و محیط امن و لذت بخش، از آب سواحل، زیستگاههاي ساحلی بهدا. صورت مستقیم و  غیرمستقیم برگردشگري و تفریح در سواحل تاثیر می گذارند

. به همین صورت  در تجربیات تفریحی منابع زیستی غنی در دریا از اهمیت حیاتی برخوردار هستند. عوامل اساسی در گردشگري ساحلی موفق می باشد
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Hallاستمدت همچنین امنیت در مقابل خطرات ناشی از مخاطرات محیطی سواحل،  پیش نیاز گردشگري ساحلی پایدار در  دراز  and Page, 2002,

284).(

مبانی نظري- 3
و از پتانسیل الزم جهت جذب گردشگران برخوردار می باشد در واقع گردشگري ساحلی از نواحی ساحلی براي انسان ها جاذببه طور ذاتی 

مهمترین زیر بخشهاي طیف گردشگري  و به عنوان منبع جهت ارزش افزوده  و درآمد در روستاها و شهرهاي ساحلی مورد توجه قرار گرفته است  
و در طول تاریخ از جمله منابع حیاتی به شمار می آیند چرا که همیشه در جهان  بهره در واقع سواحل کشور حلقه ارتباط بین دریا و خشکی هستند 

سواحل و جاذبه هاي گردشگريبرداري از این منابع مورد توجه افراد مختلف بوده است  مسلماً استفاده صحیح و علمی و برنامه ریزي شده از منابع 
).75،1378سرایی،(دریایی می تواند  سبب پایداري آنها گردد

با رشد گردشگري ساحلی،همه ساله تفرجگاههاي جدیدي در برخی از کشورهاي منطقه در حال گسترش است این صنعت اصوالً برمبناي استفاده از 
پایه گذاري شده است و هم اکنون طیف گسترده اي از تسهیالت ...منابع طبیعی، همچون سواحل ماسه اي،دریاي شفاف، محیط دوست داشتنی و

رف مروزي به منظور ارایه اقامتی آسوده و لذت بخش از فعالیتهاي تفریحی متنوع در ساحل ایجاد شده اند این تسهیالت انسان ساخت  اگرچه باصا
ولی افزایش قابل مالحظه اي  در کیفیت گردشگري منطقه در امتداد کرانه دریا بوجود آورده . سرمایه هنگفت ایجاد شد ه اند

)17،1380پوروخشوري،(اند
بر این اساس توسعه گردشگري ساحلی وابسته  است به کیفیت ساحل ، ویژگیهاي فیزیکی،چشم انداز ظاهري ساحل، چشم انداز فضاهاي حاشیه اي 

ت در ساحل، امنیت جانی و مالی گردشگران، ایجاد جاده ها و سهولت دسترسی گردشگران  براي گذران اوقات فراغت  و فراهم آوردن امکاناتی جه
تفریحی -بدین ترتیب با توجه به ظرفیتهاي موجود در سواحل دریا و رودخانه ها مجموعه اي از فعالیتهاي گردشگري  .  پیاده روري در سواحل 

کرد  مانند غواصی، سفرهاي دریایی ، تاسیسات اقامتگاهی ،رستوران ها و بازار کسب و کار و خرده فروشی را می توان  در چنین مکان هایی ایجاد
همچنین ماهیگیري تفریحی یکی از مهمترین فعالیتهاي گردشگري ساحل است  که امروزه در برخی از مناطق دنیا به عنوان یک گونه از گردشگري

لف محسوب می شود  به عنوان مثال در سواحل امریکا امروزه گردشگري، ماهیگیري در کنار دیگر فعالیتهاي فراغتی ساحل باعث ایجاد مشاغل مخت
)23،1391مطیعی لنگرودي و حیدري،( و درآمدزایی شده است  و اقتصاد جامعه محلی را ارتقا می دهد 

ذرصد گردشگران 80فعالیتهاي گردشگري و تفریحی از جمله فعالیتهاي متداول  در محیط ساحلی می باشد به طور نمونه  در هاوایی  بیش از 
درصد خانوارهاي هاوایی حداقل یک نفر 30از طرف دیگر از . گردشگري در محیط ساحلی  جذب شده اند ساالنه این جزایر، در فعالیهاي تفریحی و 

درآمد ناخالص ملی حاصل از گردشگري ساحلی در برخی کشورهاي پیرامون کاراییب به باالتر از آنها در فعالیت  تفریحی ماهیگیري جذب شده اند 
;needham and szusterدرصد می رسد75 2011;732)   (

در . توسعه گردشگري ساحلی  نقش قابل مالحظه اي در رشد اقتصادي برخی از کشورها نظیر مالدیو ، اندونزي، مالزي، فیجی و فیلیپین داشته است 
).57،1388خانی و همکاران، (واقع این فعالیت منبع اصلی کسب ارز خارجی  در این کشورها می باشند

تاییتجربیات گردشگري روس- 4
هاي اجتماعی و اقتصادي نواحی روستایی، بر آن تأکید شده است، در اروپا، گردشگري در تمامی مناطق گسترش یافته و به عنوان ابزاري براي مقابله با چالش

اختاري اروپا را به خود اي از اعتبارات سگردشگري همچنین مقادیر قابل مالحظه. هاي سنتی کشاورزي شدندبه خصوص مناطقی که دچار افت در فعالیت
به لحاظ (» هدف اول«درصد از اعتبارات ساختاري اتحادیه اروپا که به نواحی 5/5به عنوان نمونه، این گونه تخمین زده شد که . اختصاص داده است

ذاري شد در حالیکه در فاصله گهاي ویژه توسعه گردشگري سرمایهاختصاص یافت، در طرح1993تا 1989هاي در فاصله سال) ساختاري رو به افول
هاي اصلی مربوط به یک سوم طرح،تربه بیان جزئی. میلیارد از اعتبارات ساختاري، به توسعه گردشگري اختصاص یافت3/7، 1999تا 1984هاي سال

زنند که گردشگري روستایی ده تا بیست درصد کل فعالیت گردشگري را به مسئوالن گردشگري تخمین می.(Sharpley. 2000. 233)گردشگري  بودند 
.(Kastenholz, 2002, 48). دهدخود اختصاص می

برابر بیش از درآمدزایی کل بخش 4میلیارد دالر درآمدزایی داشته که 64این گونه تخمین زده شد که در انگلیس کل فعالیت گردشگري،2000در سال 
در سال میلیارد دالر درآمدزایی12در نواحی روستایی، گردشگري . درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص می دهد7کشاورزي بوده است و اکنون حدود 

Hallفعالیت کوچک، به کار گرفته است 25000هزار نفر را در 380000دارد که حدود  et al, 2005, 176).(
Hall)بر می گردد 1980توسعه گردشگري روستایی در کشور اسپانیا  به اواسط دهه  et al, همچنین این کشور، به عنوان مهمترین .(42 ,2005

).(Edmunds, 1999, 42هاي جدیدي را در نواحی روستایی خلق کرده است مقصد گردشگري ساحلی اروپا، فرصت
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اخلی و نواحی روستایی در آمریکاي شمالی مدتها است که با باجاذبه هایی نظیر مزارع کشاورزي، نواحی کوهستانی و ساحلی، مورد عالقه گردشگران د
بدین ترتیب به   خاطر تنوع فرهنگی و طبیعی در نواحی روستایی آمریکاي شمالی، فعالیتها و جاذبه هاي بسیار متفاوتی ، براي . خارجی قرار گرفته است

رصد مشاغل یعنی دو د6بیش از حاکی از آن است که صورت گرفت 2000و همکاران در سال 2گردشگران وجود دارد براساس مطالعه اي که توسط انگلیش
بخش روستایی، درصد درآمدهاي خالص از هزینه صرف شده توسط بازدید کنندگان 372برابر میزان متوسط در کشور، مبتنی بر گردشگري است در 

Hall)درصد درآمد کل می باشد2غیرساکن، حداقل  et al, 2005, 42).
، منافع چشمگیري به عنوان طرحی موفقطرح توسعه گردشگري روستایی در سنگال یک نمونه موفقیت آمیز از سیاست گردشگري ملی است این طرح

این طرح از طرف تعاونیها براي توسعه گردشگري روستایی انجام شد و سودي). 198، 1379سازمان جهانی جهانگردي، (براي مردم محلی ایجاد کرده است 
بهداشتی، که به تعاونی ها تعلق می گرفت توسط هیئت مدیره اي متشکل از اعضاي منتخب روستا توزیع تا براي  ایجاد تسهیالت محلی مانند کلینیک هاي

بدین ترتیب . کانون جوانان و مدارس و همچنین شروع فعالیتهاي تجاري جدید مانند کاشت سبزیجات، پرورش دام، ماهیگیري و صنایع دستی هزینه می شد
جرا گردید این فعالیتها براي جوانان روستایی اشتغال زیادي ایجاد می کرده این طرح با همکاري مسئوالن روستا و ساکنین آن به صورت موفقیت آمیز ا

). 81، 1383اوالدي قادیکالیی، (

محدوده مورد مطالعه-5
شمال در سواحل مکران و از این شهرستان.واقع در سواحل مکران می باشدنواحی روستایی شهرستان چابهار با تاکید بر این تحقیق،محدوده مورد مطالعه

مرکز . محدود می گرددکنارك شهرستان بهغربایرانشهر و نیک شهر، از سوي خاور به پاکستان، از جنوب به دریاي عمان و از به شهرستان هاي
. مرکزي و دشتیاري تشکیل گردیده استر است از دو بخشبندرچابها،شهرستاناین 

داراي بهترین بندر چابهار. دماي اندکی در فصول مختلف سال برخوردار استبندر چابهار به سبب قرار گرفتن در نزدیکی منطقه استوایی، از تغییرات
سنتی و زندگی دیدنی اي و زیبا، مساجد زیباي محلی، بافتصخرهها، سواحل فشانگل. هواي جنوب کشور استترینکرانه اقیانوسی کشور و معتدل

بر این اساس و با توجه به . هاي توریستی این بندر زیبا هستنداز جمله جاذبهها با کپرهاي خود، درخت انجیر معابد و آثار فراوان تاریخیبلوچ
به فصل بهار تشبیه و منطقه به چهار بهار نطقه، فصول چهارگانهنبودن فصول پاییز و زمستان و باقی ماندن سبزي درختان در این ممحسوس

.)1390مهندسین مشاور آرمان شهر، ( به صورت چابهار تغییر شکل پیدا کرده استرفتهنام چهاربهار رفته. معروف گردیده است
استفاده شده کتابخانه اي در این تحقیق از روش ).1385ایران،مرکز آمار (می باشد نفر جمعیت 216681خانوار و41591داراي 1385در سال شهرستان این 
.است

یژگی هاي جمعیتی شهرستان چابهارو) 1جدول
جمعیت خانوار شهرستان 
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1385سرشماري ها،  مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی : مآخذ

:  یافته ها- 6
ه سواحل مکران چه از نظر سیاست ناحیه اي و چه از نظر بازرگانی خارجی  اهمیت دارد سواحل مکران که از بندر عباس تا گواتر است  عرض جلگ

در بهترین موقعیت استراتژیکی  قرار نخست اینکه  از نظر بندر گاهی ،اقتصادي  ونظامی: ساحلی آن متفاوت و از چند جهت داراي اهمیت است 
به دلیل دارد  و دیگر اینکه ارزش  صییدگاهی بالقوه عظیمی دارد که پایگاههاي صییادي موجود قادر به استفاده کامل از آن نیستند و عالوه براین

).109،1389رهنمایی ،(هی دارندمساعددت هاي آب وهوایی  زمین هاي کشاورزي موجود براي دوره هاي کشت متعدد استعداد قابل توج
؛ زارعت ، دامداري و صیادي در سواحل براساس توان محیطی شکل گرفته و چرخه اقتصادي بسته یا نوعی سه نوع فعالیت اقتصاديدر این ناحیه،در گذشته

به و یژه یا ایجاد منطقه آزاد چابهار  در گدر زمان و در چند دهه اخیر با  توسعه وسایل ارتباطی و گسترش روابط اجتماعی و اقتصادي اقتصاد معیشتی متداول بود
بدین ترتیب ته است و در نتیجه آن جذب مهاجر و توسعه گردشگري، این منطقه از انزواي محیطی حارج و در مدار ادغام با جامعه ملی و بازار وسیع آن قرار گرق

2 English
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کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

نقش و منطقه،ابعاد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و نظامیتاثیرگذاري بربا در روند این دگرگونی، فعالیت منطقه آزاد جابهار  به عنوان مرکز تجاري ارزشمند 
شهرستان هاي کنارك و چابهار به عنوان به طوري که به لحاظ اقتصادي در.جایگاه موثري را در سطح ملی، ناحیه اي به ویزه در سواحل مکران داشته است

افزوده )صنعت و خدمات(براساس نتایج آماري دو دهه اخیر، از تعدا د شاغلین بخش کشاورزي کاسته شده و بر تعداد شاغلین بخش دوم و سوم ،ساحلی مکران
.شده است
به دالیل متعدد نظیر دور بودن چابهار از مرکز، شایعه ناامنی ولی ار گرفت،ایجاد منطقه آزاد چابهار مورد تاکید قربعد از عمدتاٌتوسعه گردشگري اگر چه 

به طوري . رشد قابل توجهی نداشته است، تاکنون گردشگري در چابهار به ویژه در روستاهاي  سواحل مکران  ...ومنطقه،فاصله زیاد از کانون هاي  گردشگرفرست
هاز طرف دیگر نتایج مطالع)1387،104حاجی نژاد و همکاران، ( وارد منطقه چابهار می شوند ،گردشگر در سالهزار نفر 150که در مجموع برآورد می شود ،

درصد مربوط 13و 30ی  به ترتیب با جذب گردشگران داخلی و خارجکمترین میزان )کیش، قشم و چابهار(دیگري حاکی از آن است  که در بین سه منطقه آزاد 
).12،1388،ابراهیم زاده و آقاسی زاده(وده است به شهرستان چابهار ب

که توسعه گردشگري نواحی روستایی سواحل مکران به ویژه در چابهار وجود دارند در و فرهنگیطبیعیمتنوع و غنیهايمنابع و جاذبهبه طور کلی 
به لحاظ سواحل مکران و به ویژه چابهارنواحی روستاییمزیت ها و قابلیت هايیکی از .نمایندمیوضروري این محدوده را بسیار با اهمیت 

در واقع فصول مختلف سال و . بررسی اقلیمی براي توسعه توریسم امروزه از الزامات این بخش می باشد.مزیت اقلیمی آن می باشد،گردشگري
به توجه به قرار گرفتن در شهرستان چابهار. تشرایط اقلیمی محدوده هاي معینی از سال،  عامل مهمی در انتخاب محل توسط گردشگران اس

بطوري که .  نزدیکی کمربند استوا از آب و هوایی گرم و مرطوب بهره می برد این مشخصه در فصل سرد سال از اهمیت باالیی برخوردار است
احی روستایی سواحل مکران به واسطه وجود براین اساس  نو. آب وهواي مطلوب برخوردار استاز شهرستان چابهار درجه، -30همزمان اردبیل با 

به عبارتی در دوره هاي رکورد گردشگري کشور به . شرایط اقلیمی مطلوب، دوره پیک گردشگري معکوسی با وضعیت عمومی گردشگري کشور دارد
این بزرگترین امتیاز براي توسعه . این منطقه داراي آب و هوایی بسیار مطبوع جهت انجام فعالیت هاي گردشگري می باشد،دلیل شرایط اقلیمی

در این زمینه آگاهی دادن به گردشگران با توجه به برنامه ریزي کاربردي براي این بخش نباید . فعالیت هاي گردشگري در فصل سرد سال است
شرایط آبی وهوایی است و چون مسئله مهم براي گردشگران خارجی و داخلی این است که بدانند منطقه مورد نظر آنها داراي چه. فراموش شود

محدودیت ها و پتانسیل هاي آن چیست؟ و فصل مناسب سفر به نقاط مستعد گردشگري به لحاظ شرایط مساعد و بدون خطر جوي در چه زمانی 
.است؟

کوپان ، قلعه هاي متعدد ساحل صخره اي، جنگل حرا، کوههاي مریخی، تاالب لبپار، ویرانه هاي تیس هاي متنوع و متفاوتی از جاذبهاین ناحیه 
فعالیتهاي صیادي هاي منحصربفرد و بی نظیر سواحل دریاي عمان، جاذبهسدهاي تیس، ) تیس ، پیروزگرد، بلوچ گت، انوشیروان سنگان و باتل( نظیر

بدین ترتیب.جاي داده استدر خود را ها هاي جالب گلفشان، به همراه پدیدهمنطقه تحت حفاظت گواتر با حیات وحش نادربازار سنتی فجر،، 
، ، گردشگري تاریخیژئوتوریسم(نواع گردشگري،ه اخارجی  به ویژه توسعچهت جذب گردشگران داخلی و توسعه گردشگريریزي و مدیریتبرنامه

بیشتر و زدودن چهره فقر در راستاي ایجاد اشتتغال ودرآمد تبدیل آن  به قطب بین المللی گردشگري دنیا...)گردشگري روستایی، اگروتوریسم و
. ضرورت دارد

:نتیجه گیري-8
ی در میان فعالیتهاي اقتصادي ساحلی، گردشگري ساحلی نیز یکی از بزرگترین فعالیتهاي اقتصادي جهان است که با رشد شتابنده خود به فعالیت

به طوري که توسعه .رشد گردشگري به شمار می آیندمناطق ساحلی یکی از سریع ترین نواحی در حال در واقع چند منظوره مبدل گشته است 
اي گردشگري و تفریحات مربوط به آن از عوامل موثر در شکل گیري توسعه نواحی ساحلی و تامین کننده مزایاي مستقیم و غیر مستقیم اقتصادي بر

می باشد و تاکنون ازاین قابلیتها ...وروستایی ،ساحلیتاریخی، زئوتوریستی، فرهنگی،هاي متنوع جاذبهشهرستان چابهار داراي. جامعه میزبان است
- برنامهبدین ترتیباستفاده بهینه بعمل نیامده است  ...در راستاي ایجاد اشتغال، درآمد ، افزایش سطح آگاهی مردم، افزایش سطح مبادله فرهنگی و 

ژئوتوریسم، گردشگري تاریخی، ( توسعه انواع گردشگري،چهت جذب گردشگران داخلی و خارجی  به ویژه توسعه گردشگريریزي و مدیریت
)3ICZM(مدیریت یکپارچه مناطق  ساحلی همچنین . تبدیل آن  به قطب بین المللی گردشگري ضرورت دارد...)  گردشگري روستایی، اگروتوریسم و

.که  روندي دولتی و شامل چارچوبی قانونی است می تواند طرحهاي توسعه و مدیریت گردشگري ساحلی را در این منطقه تضمین کند

:منابع و ماخذ-9

3 Integrated Coastal Zone Management
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جغرافیا و توسعه، سال نهم، سال ابراهیم زاده، عیسی و  آقاسی زاده عبداهللا؛ تاثیر منطقه آزاد چابهار بر توسعه گردشگري حوزه نفوذ آن، فصلنامه علمی و پژوهشی .1
1390.
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