
1391بهمن 30لغایت 28-اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران
1072: کدمقاله...هاي گواتر و چابهار در واحد مکرانبررسی و مقایسه خلیج

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

هاي اکوتوریستی آنهاهاي گواتر و چابهار در واحد مکران جهت معرفی جاذبهبررسی و مقایسه خلیج
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.دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران1
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چکیده
هاي نوین در برنامه ریزي بخشی از آن با رویکرد زیست محیطی محسوب می شود، برنامه اي ریشه دار اما با رویکرد"اکوتوریسم "گردشگري متکی به طبیعت که 

عبارت دیگر، اکوتوریسم است که در برگیرنده طیف گسترده اي از گزینه ها، از یک بازدید علمی تا یک بازدید اتفاقی از یک منطقه طبیعی را در بر می گیرد، یا به
هاي طبیعی بسیار کشور ایران به دلیل داشتن جاذبه. زش تاکید داردیکی از انواع توریسم طبیعت مبنا است که بر تعامل با محیط طبیعی تقریبا بکر، حفاظت و آمو

که به هندوستان ایران نیز معروف (باشد که در این میان منطقه جنوب شرق ایران هاي اکوتوریستی دارا میزیاد و فراوان، پتانسیل باالئی را جهت توسعه فعالیت
این پژوهش سعی دارد که به بررسی خلیج هاي گواتر و چابهار در . ظ اکوتوریستی داراي امیت فراوانی است، به دلیل ویژگیهاي خاص جغرافیائی، از لحا)باشدمی

هاي اکوتوریستی آنها را معرفی پرداخته و ضمن  مقایسه آنها با یکدیگر، جاذبه) که در مطالعات علوم زمین به واحد مکران معروف است(منطقه جنوب شرق ایران 
- اي میهاي میدانی و مقایسهتحلیلی مبتنی بر روش–تحقیق از نوع توصیفی . اهکارهائی را در راستاي توسعه اکوتوریست در منطقه ارائه نمایدکرده و در پایان ر

ه سواحل دهد که منطقه مکران با داشتن ویژگیهاي خاص جغرافیائی از جمله اقلیم معدل در فصل زمستان، مجاورت با دریاي عمان کنتایج نشان می. باشد
هاي اکوتوریستی بسیار اند داراي جاذبههاي چابهار و گواتر که در این منطقه واقع شدهدهد داراي تنوع بسیار زیادي است و بالتبع خلیجاقیانوسی ایران را تشکیل می

نمکی را نام برد، همچنین ور مچ، خور فجر و خورتوان به خورهاي موجود در قسمتهاي مختلف خلیج چابهار مانند خور پارك، خباشد که از جمله میزیادي می
-هاي گیاهی مانگرو باعث ایجاد انزواي اکولوژیکی در منطقه گردیده و تنوع زیستی بسیار باالئی را به وجود آورده است که با برنامهخلیج گواتر به دلیل داشتن گونه

.ها، آنها را حفاظت کردست از این جاذبهتوان ضمن استفاده درریزي مناسب در راستاي اکوتوریسم پایدار می

مکران، خلیج گواتر، خلیج چابهار، اکوتوریسم  :کلیديواژه هاي

مقدمه-1
هوا ، کره)هیدرو سفر(شرایط ویژه سواحل که محل برخورد قلمرو کره آبی رساحلی بخاطیندهايآیندهاي تغییر دهنده سطح زمین، فرآدر میان فر

قلمروهاي ژئومورفولوژیک ممکن است حداکثر یک یا دو محیط یا قلمرو شکل در دیگر. است اهمیت به سزایی دارد) لیتوسفر(و سنگ کره ) اتمسفر(
انسان در سواحل را نیز به فعالیت هاي شکل زایی ساحل اضافه در صورتیکه فعالیت هاي. با یکدیگر مسئول ایجاد یا تغییر ناهمواري ها باشندزایی

یا تکنوسفر که حاصل اندیشه و فن آوري انسان و حیط هاي ساحلی از چهار فعالیت تاثیر می پذیرند که در این میان کره انسانمکنیم، در واقع
محیط هاي ساحلی، . )Andreas, 2002. Naylor, 2010(محیط ساحلی است اهمیتی در خور توجه پیدا می کندتغییر آرایش ناهمواري ها در

، فرایندهاي بادي، )رودخانه اي(فرایندهاي جریانی رسایش و تغییرپذیري شدید هستند که در آنها فرایندهایی چونپویا و در معرض فنواحی
مشغول تغییر چهره لندفرمها و ایجاد )به شکل امواج و جریان هاي ساحلی(یندهاي جریان آب آفرایندهاي تکتونیکی و فرفرایندهاي لیتوسفري،

علوم، ریزي براي ایجاد، گسترش و تعییر در نواحی ساحلی، عالوه بر توجه به دیگرنه برنامههر گو. شرایط جدید می باشند
در غیر این صورت هر برنامه . )Derek, 2005(محیط هاي پویا استمحتاج نگرش هاي ژئومورفولوژیک و مطالعه ویژگی هایی ژئومورفولوژیک این

خردمندانه از ساحل را با دشواري یا اختالل ي فراوان انسانی، مالی و محیطی، و بهره برداريممکن است با هزینه هاریزي هاي پیش بینی شده را
مورفولوژیکی سواحل ،تعیین فرایندهاي یکپارچه مدیریت نواحی ساحلی کشور، ژئومورفولوژي وظیفه طبقه بنديدر طرح مطالعات. همراه نماید

و تعیین نواحی مناسب ه فعالیت هاي انسان، پهنه بندي نواحی و محدوده هاي ژئومورفولوژیکیبا توجه بشکل زایی، تعیین سرعت عمل تغییرات را
ژئومورفولوژیکی در این میان پژوهشهاي. سازه هاي ساحلی و پسکرانه اي را برعهده داردو نا مناسب براي انواع فعالیت هاي انسانی و بارگذاري

استفاده از داده هاي زیربنایی مثل داده هاي زمین شناسی، اقلیم، هیدرولوژي،لعات خود نیازمندنواحی ساحلی براي اطمینان کامل از روند مطا
.)Douglas,1993. Luis, 2007(خاك و پوشش گیاهی است

ته که هر یک هاي نوینی از علوم و صنایع مربوط را در پی داشایجاد شاخه،توسعه روزافزون علوم منابع طبیعی و محیط زیست در سطح دنیاامروزه 
بعنوان یکی از پرجاذبه ترین و در عین ) گردشگري طبیعت (اکوتوریسم علم. طبیعی را دارا هستندهاي زهبه نوبه خود قابلیت اثرپذیري از بوم سا

اکنون. تکه هنوز در ایران به طور جدي بدان پرداخته نشده اسباشد میحال پرمنفعت ترین علوم وابسته به منابع طبیعی و محیط زیست 
ولی آنچه که مهم است این است که اکوتوریسم به عنوان یک .اي است که باید به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرداکوتوریسم مسئله
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ریف شده است اکوتوریسم بعنوان شکلی از توریسم مبتنی بر بازار تعباشد مطرح گرددم با درآمدزایی میأصنعت و یک منبع حفاظت از طبیعت که تو
.مطالعه قرار گرفته استشناخته و مورد1990، خبرگان توسعه و آکادمی ها از NGO)(سازمانهاي غیر دولتی  ابزار توسعه پایدار توسطکه بعنوان

محیط زیست و اکوتوریسم مسافرتی به مناطق طبیعی با تعهد به حفظ، 1991در سال ( TIES)انجمن بین المللی اکوتوریسمطبق آخرین تعریف 
کید بر بهره برداري بهینه از مواهب طبیعی و با أاکوتوریسم بخشی از صنعت گردشگري است که با تمیتوان گفت،در واقع.استمیبوآسایش مردم

ه گیرد امروزمیهاي موجود براي نسلهاي آینده ، جهت بهبود وضعیت اقتصادي ، اجتماعی منطقه مورد استفاده قرار توجه به حفظ مستمر پتانسیل
هاي مورد نیاز براي حفظ این منابع و دولتها با صرف هزینهاستاندازها و ذخائر طبیعی مورد توجه جدي قرار گرفتهاکوتوریسم براي حفظ چشم

.دهندعالقه زیادي نشان می
داشت توسعه این بخش می تواند اقتصاد کشور را از از آنجایی که توجه به این صنعت در کشور اثرات مثبت بسیاري بر اقتصاد ملی به دنبال خواهد 

لذا برخی صاحبنظران توریسم را صنعت مادر نیز نامیده اند، این در حالی است که گردشگري در مقایسه با صنایع . حالت تک محوري خارج سازد
خیز جهان دریافته اند که صنعت پاکیزه اکوتوریسم اکنون کشورهاي نفت ) . 1384ترابی،  ( دیگر به سرمایه گذاري ارزي بسیار کمتري نیاز دارد 

( از این رو بسیاري از انها اولویت هاي اقتصادي خود را به جهان گردي اختصاص داده اند . ر افت وخیز نفت استپبسیار درآمدزاتر از صنعت 
اقتصادي، اغراض کوتاه مدت سیاسی و تفرج پیدا درجهان امروز فعالیت هاي گردشگري بر خالف گذشته، اهدافی فراتر از اهداف ). 1382رضوانی،

عت کرده است امروزه گردشگري بهترین وسیله براي شناخت جهان، دوستی ملل، نزدیکی فرهنگ ها و تمدن ها، اقتصاد سالم، استفاده بهینه از طبی
جهانی وسهم هفت صدم درصدي آن از درآمد وبا توجه به سهم نه صدم درصدي ایران از شمار گردشگران ) 1384ترابی،(و محیط زیست می باشد 

عالوه برضرورت هاي فوق که بیانگر موقعیت ). 1384ترابی،(گردشگران جهانی، سرمایه گذاري، برنامه ریزي و مدیریت در این امراجتناب ناپذیر است 
هاي طبیعی، فرهنگی وتاریخی کمتري نسبی کشور ما در سطح کالن وجهانی است، درمنطقه خلیج فارس کشور هاي کوچک همسایه که از مزیت 

یشرو بوده اند، چنانچه امروزه بحرین و امارت متحده عربی از بزرگترین و پبرخوردارند، دربرنامه ریزي گردشگري ساحلی و دریایی نسبت به کشور ما
مدیترانه، تور هاي دریایی ترتیب داده می دربحرین به تقلید از تورهاي . فعالترین نواحی ساحلی و توریستی منطقه خلیج فارس به شمار می روند

در چنین شرایطی پیدا کردن راه .شود و مسافران را ابتداي غروب تا نزدیک صبح بر عرشه کشتی هاي تفریحی بروي آبهاي خلیج فارس می گردانند
ه هاي خرید با اجناس وارداتی نمی توان با برون رفت از این موقعیت بسیار دشوار  است و تنها با طراحی چند شهرك مسکونی یا توریستی، بازارچ

مناطق آزاد رقیب، به مقابله پرداخت واقدامات سازمان یافته اي همچون توان سنجی، ناحیه بندي، برنامه ریزي و طرح ریزي مدیریت گردشگري
.پایدار را طلب می کند 

صادي و اجتماعی کشور هاي مختلف، چنانچه توسعه ان همراه با سیاست باید توجه  نمود، که علیرغم مزایاي فراوان این صنعت و بهبود شرایط اقت
بطور حتم موجب بروز تاثیرات منفی زیادي بر محیط زیست .گذاریها و برنامه ریزي منطبق بر نگرش زیست محیطی و با تاکید بر توسعه پایدار نباشد 

).1376جعفر زاده ونبی زاده،(ل می گرددخواهد گردید بنابراین فرایند توسعه پایدار صنعت فوق هم دچار اختال
کیلومتر مرز آبی، طبیعتی بکر، سواحلی زیبا با صدف ها ومرجان 310چابهار به عنوان شهري ساحلی و بندري با جمعیتی بالغ بر یکصد هزار نفر،

. در نظر گرفته شودزاري المپیک هاي ساحلی ورزشهاي دریایی و برگبهترین مکان برايبایستی،  هاي نادر، ماسه هاي طالیی و دریایی نیلگون، 
راوان تنها شهر اقیانوسی کشور با وجود داشتن امکان ترانزیت بین المللی دریایی، موقعیت آب و هوایی مناسب خاصه در فصل زمستان، جاذبه هاي ف

که فرهنگ و آداب و رسوم آنان خود می تواند و منحصر بفرد طبیعی در کنار مناطق و دیدنی هاي کهن و تاریخی با مردمانی اصیل و سخت کوش
اگر تمامی دست اندرکاران ترین قطب گردشگري کشور در جنوب شرقی کشور مبدل شودمیکی از مهمترین جاذبه هاي منطقه باشد، می تواند به مه

.منطقه با برنامه هایی یک سو در جهت ایجاد زیرساخت هاي ضروري بکوشند
عهموقعیت مناطق مورد مطال

دقیقه 37درجه و60دقیقه تا 24درجه  60کیلومتر مربع در شمال شرقی دریاي عمان در محدوده طول جغرافیایی320خلیج چابهار با مساحت 
که شهرستان چابهار و کنارك نزدیکترین حوزه هاي .دقیقه شمالی واقع گردیده است27درجه 25دقیقه تا 17درجه  25شرقی و عرض جغرافیایی 

اقتصادي چابهار یکی از قطب هاي اقتصادي -خلیج چابهار به لحاظ همجواري با منطقه آزاد تجاري). 1380نیکویان،(اهی به این خلیج استسکونتگ
کیلومتر می باشد که چهار شاخابه از آن به 43/56کیلومتر و نوار ساحلی آن 05/14مهم سواحل ایران به شمار می رود دهانه ورودي این خلیج

این خلیج به دلیل وجود سواحل صخره اي خود از اهمیت ویژه اي به دلیل حضور توده هاي مرجانی . ر به داخل خشکی منشعب شده استصورت خو
.و پهنه هاي جلبکی برخوردار است
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موقعیت منطقه  در استان سیستان وبلوچستان-1شکل 
25، 12َتا25،1َنوب شرقی ترین منطقه ایران است در عرض جغرافیاییخلیج گواتر در ج. باشددومین منطقه مورد مطالعه، خلیج گواتر می

سه خور واجد درختان مانگرو . باشدور پاکستان میقرار گرفته است و تقریبا نیمی از آن متعلق به کش61، 47َو61، 34َو طول جغرافیایی
این خلیج ). 1373زارعی،(دو خور گواتر و باهو در بخش ایرانی و خور جیوا در پاکستان قرار دارد . همراه دو رودخانه به خلیج گواتر متصل می باشد

مساح پوزه کوتاه ایرانی است که در انتهایی ترین ناحیه غربی گاندو نام ت(آید بخشی از تاالب بین المللی و منطقه حفاظت شده گاندو به شمار می
توده هاي . که داراي ارزشهاي اکولوژیک منحصربه فردي است)پراکنش آسیایی خود در ایران و تنها در استان سیستان و بلوچستان زندگی می کند

.مانگرو این تاالب تنها از یک گونه به نام حرا تشکیل شده است
).1382آذرنوید،(هکتار است382430هکتار و مساحت منطقه حفاظت شده گاندو 48000واتر حدود مساحت خلیج گ

اي از سیستم هاي آب شامل رودخانه ، تاالب بین المللی ایران است که با دارا بودن مجموعه22تاالب بین المللی خلیج گواتر و خور با هو یکی از 
.در فهرست تاالب هاي بین المللی رامسر قرار گرفته است1378در سال هکتارهزار 75و خلیج و با مساحتی معادل هور

باهو "کیلومتر طول رودخانه 60ساحلی طبقه بندي شده است و شامل –کیلومتري چابهار قرار دارد و جزو تاالب هاي دریایی 85در این تاالب
.)(/www.wetland.org/rsisحرا پرندگان آبزي اهمیت ویژه اي دارد، هور و خلیج گواتر است  که از نظر وجود جنگل هاي "کالت
.موقعیت منطقه مورد مطالعه را در استان سیستان و بلوچستان و منطقه حفاظت شده گاندو نشان می دهد2شکل 

موقعیت خلیج گواتر-)2(شکل شماره

استان
سیستان و
بلوچستان

منطقه

حفاظت 
شده
گاندو
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روش کار
اي طبیعی خلیج هاي گواتر و چابهار پرداخته گردید و سپس ویژگیهاي مختلف طبیعی آنها با یکدیگر مقایسه در این پژوهش ابتدا به بررسی ویژگیه

هائی منحصر به فرد جهت ها به عنوان پدیدهها شناسائی شده و به معرفی جاذبههاي اکوتوریستی  طبیعی هر یک از خلیجشد و در پایان جاذبه
.توسعه اکوتوریسم پرداخته شد

ورفولوژي ساحلی ژئوم
ساحل محل تالقی پهنه هاي آبی وخشکی وعرصه فعالیت عواملی نظیر فرایندهاي هیدرودینامیکی و دینامیکی فعال و مرتبط با شرایط زیستی، 

درحد فاصل خشکی ژئومورفولوژي ساحلی فرایند ها و اشکالی از زمین را که ). 1385،5نوحه گر و یمانی ،(اقلیمی و موقعیت قرارگیري آنها می باشد
. کندو ناهمواري هاي کم عمق کرانه اي قرار دارد و با مناظر صخره اي، تپه هاي ماسه اي یا ته نشینهاي آلی به سمت خشکی توأم است مطالعه می

:استبه شرح زیر مشخص شده ) 1379،340اقتباس از چورلی وهمکاران ،(و همکارانش1بخش هاي اصلی منطقه ساحلی به نقل از کومار
بخش کم عمق آب ساحلی که در منطقه شکست امواج قرار گرفته و بر اثر امواج سینوسی ناشی از باد به این سو و آن سو حرکت می : منطقه ساحلی

.کند
.کمربندي از ساحل با پهناي متغیر که امواج در برخورد با آن ناپایدار شده، می شکنند: منطقه شکست

کم ارتفاع که به موازات ساحل قرار می گیرند و معموالً از ماسه تشکیل می شوند و سبب تشکیل منطقه شکست آب یک یا چند رشته: موانع ساحلی
.در باال می گردند، این رشته هاي کم ارتفاع ممکن است در پایین ترین حد جزر نیز دیده شوند

این منطقه همراه . تقالی و در ادامه شکستگی امواج اولیه به وجود می آیدبخشی از ساحل دریا که بر اثر حرکت امواج آشفته ان: جزر و مديمنطقه اثر
.هاي موازي ساحل استبا منطقه شکست، محل تشکیل  جریان

.فرو افتادگی ممتدي است که یک طرف آن به ساحل و طرف دیگر آن به مانع ختم می شود: گودال امتداد ساحلی
. نسبتاً تندي است که درمعرض اثر امواج پر سرو صدا و منطقه برگشت آب به سمت دریا قرارداردکمربند ساحلی با شیب: منطقه شستشوي ساحلی

.درحقیقت حد فوقانی امواج برخوردي در باالترین حد مد و پایین ترین حد جزر است که در حالت جزر به طرف دریا قرار می گیرد
.را شامل می شودسطح عمومی شیبدار ساحلی که منطقه شکست امواج: شیب ساحلی
.بخشی از نیمرخ نمودار ساحلی به طرف دریا که معموالً تحت تأثیر شستشوي ساحلی قرارمی گیرد: چهره ساحلی
.بخشی از ساحل که باالتر از حد مد قرار دارد: ساحل خلفی

درقسمت هاللی شکل . اخته شده استبرگشت امواج سسطحی ممتد که از ته نشین شدن رسوبات بر اثر پسروي و): بوم(سطح ساحلی کم شیب
هاي متعددي تشکیل می شود که احتماالً به وسیله دیواره هاي ساحلی با ارتفاعی کمتر از یک متر از یکدیگر جدا می حاشیه بیرونی این سطح برش

.شوند
منطقه ساحل جایی است که مرز آن از سمت آب، منطبق برساحل یعنی جائی است که مستقیماً تحت تأثیر ) 1383،191(و همکاران2به نظر کک

موارد، سطحی را که آب سایراما در.در مورد دریاچه ها یا دریاهائی که جزر و مد ندارند، ساحل شامل حاشیه باریکی است. دریا یا دریاچه قرار دارد
.  مشاهده می گردد) 3(در مقیاس منطقه ساحلی نیز تقسمات در شکل. ناي مد می پوشاند استران یا ناحیه بین جزر و مد می نامنددر اث

تقسم بندي سواحل در خط ساحلی) : 3(شکل شماره
هاي اکوتوریستی خلیج چابهاربررسی ویژگیهاي طبیعی و جاذبه

1  -komar
2  -kock
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کنند خورهاي این همیشه مورد توجه بوده و تسهیالت زندگی زیادي را براي مردم بومی منطقه فراهم مییکی از عوارضی که در منطقه خلیج چابهار
خورهاي واقع در خلیج چابهار که مجموعاً پنج  خور را به مسافت کلی پانزده مایل . شوندهاي ساحلی دیده میباشد که به صورت تورفتگیخلیج می

این خورها از لحاظ اکوتوریستی داراي پتانسیل بسیار . خور تیس، خور نمکی، خور فجر، خور پارك و  خور مچ:تحت پوشش قرار می دهند عبارتند از
اند و از لحاظ باشند و به دلیل ظرایط طبیعی خاصی که بر آنها حاکم است از لحاظ اکولوژکی انزواي اکولوژیکی ار ایجاد کردهباالئی می

. در ادامه به بررسی ویژگیهاي هر یک از این خورها پرداخته خواهد شد. باشندیبا میژئومورفولوژیکی نیز عوارضی بسیار ز
خور تیس: الف

کنارك و در مجاورت پاسگاه ساحلی تیس خوري کوچک با یک دهانه اصلی و یک دهانه فرعی قرار گرفته که به -کیلومتري جاده چابهار6در فاصله 
ء این خور را مسیر انتهایی رودخانه الروي تشکیل می دهد که با عبور از زیر پل واقع در مسیر جاده منشا. خور تیس یا خور پاسگاه موسوم است
در . بنا به گفته افراد محلی به دلیل شیرین بودن آب رودخانه در امر کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرد. چابهار کنارك به دریا منتهی می گردد

.عنوان محل تحویل صید محسوب می شودحال حاضر دهانه فرعی این خور به
خور نمکی: ب

موقعیت مکانی این خور به . متري غرب خور تیس و در کنار ساحل خلیج پزم، پهنه نمکزاري وجود دارد که ورنمکی نامیده می شود500در فاصله 
ی از رسوبات آن می توان به محلول آب اشباع از نمک گونه اي است که آب دریا در زیر الیه هاي سطحی کف بستر آن نفوذ کرده و با برداشتن اندک

.معدودي از ساکنین دهکده تیس به روش سنتی از این محل نمک استخراج می نمایند. دست یافت
خور فجر: ج

. واقع شده استکیلومتري پاسگاه فجر 4چابهار می توان خور فجر را نام بردکه در فاصله -از بزرگترین خورهاي واقع در حد فاصل جاده کنارك
متر از جنس شن و رس و در بخش وسط باتالقی و محل در قسمت انتهایی آن از جنس شن بوده که 100جنس خور در ابتداي دهانه آن به عرض 

ریز در نزدیک مصب خور و بر روي بستر رسی آن توده هاي وسیعی از نرمتنان صدف دار . در این فاصله خرچنگ هاي ریز به وفور یافت می شدند
.مشاهده می گردد

خور پارك:د
70عرض دهانه این خور حدود . کیلومتري غرب چابهار خوري عریض و مسطح با شیب مالیم قرار گرفته که به خور پارك موسوم است27در فاصله 

تر مربع را تحت پوشش قرار می کیلوم2متر بوده که به دلیل شیب مالیم بستر آن پیشرفتگی آب در زمان مد کامل پهنه وسیعی به مساحت تقریبی 
.دهد

.جنس بستر این خور در تمام نقاط باتالقی بوده و محیط مناسبی را جهت رشد و تکثیر ماهیانی همچون شلمیو فراهم آورده است
خور مچ:ه

دهانه این . کیلومتر می باشد5کنارك -فاصله این خور تا جاده چابهار. کیلومتري شرق پاسگاه پارك واقع شده است4خور عریضی که در فاصله 
شیب بسیار مالیم این خور موجب گسترده شدن آب دریا در داخل آن در حالت مد شده به طوریکه سطح زیر آب در . متر می باشد200خور حدود 

ل خور محیط مناسبی وضعیت حجم ورودي آب به داخ. کیلومتر مربع، دشت هاي اطراف دهانه آن را تحت پوشش قرار می دهد4زمان مد به وسعت 
هی، میش را براي ماهیان ساحلی مهیا می سازد و بنا به گفته افراد محلی در داخل آب خور ماهیان سارم با نام محلی سلیمانی، گربه ماهی، سفره ما

).1385دانه کار،( ماهی و ماهی کفال صید شده است
بررسی ویژگیهاي طبیعی و اکوتوریستی خلیج گواتر

درختانی که . باشد، این جنگل ها یکی از عجیب ترین پدیده هاي خلقت استهاي اکوتوریستی خلیج گواتر جنگلهاي حرا میجاذبهیکی از مهمترین
هعنگامی که آب دریا باال می آید، بخش اعظم این درختان در آب شور دریا . در ناحیه جزر و مدي زیست می کنند و از آب شور دریا بهره می گیرند

عقیده بر این است که این درختان طی قرنها تکامل، از آسیب هاي خشکسالی . و در هر جزر دربا تنه و بدنه آن ها پدیدار می شودفرو می روند
این جنگل ها که به مانگرو نیز شهرت دارند، بیشتر از درختان حرا و . گریخته و به بستر گلی سواحل و آب شور دریا پناه برده و با ان دمساز شده اند

این . کیلومتر مربع دیده می شود200دل تشکیل شده اند به عبارت دیگر ، حرا گونه اي درخت مانگرو است که در سواحل شمالی قشم به وسعت چن
).1380بختیاري، (نامگذاري شده استMarinaAveseniaدرخت در زبان التین به افتخار ابوعلی سینا پزشک و فیلسوف شهیر ایرانی 

ذخایر . انبوه بودن وسعت جنگل هاي حرا در حواشی این خلیج، سازمان جهانی یونسکو این جنگل را منحصر به فرد دانسته رسانده استبا توجه به 
جنگل دریایی حرا در گواتر . زیست کره مناطقی هستند که نمونه و مشابهی در هیچ جاي دیگر دنیا ندارند و بنابراین باید تحت مراقبت قرار گیرند

ساالنه بیش از یکصد گونه آبزي و کنار آبزي مهاجر به جنگل ها ي حرا می . اسبی براي زمستان گذرانی پرندگان مهاجر به شمار می رودمحل من
چند آیند انواع کاکایی ها و پرستوهاي دریایی، فالمینگو هاي سرخ پر، حواصیل سفید و خاکستري و دیگر گونه هاي پرندگان مهاجر که با جمعیتی

می یی و گاه چند هزار تایی در ال به الي شاخ و برگ درختان حرا آشیان کرده و عالقمندان به تماشاي پرندگان و پرنده شناسان را به شگفتی صد تا
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زندگی مسالمت آمیزي با پرندگان بومی و ساکن جزیره دارنداین جنگلها در معرض خطراتی مانند سرشاخه زنی توسط اهالی بومی منطقه،-کشانند 
.قرار دارند که باید اقداماتی در جهت حفظ و پایداري این جنگلها به عمل بیاید... آتش سوزي و 

زیستگاه ها و حیات وحش در مناطق مورد مطالعه
در . ستگونه پرنده آبزي ، کنار آبزي و خشکزي فراهم نموده ا80این اکوسیستم ویژه شرایط زیستی را براي زمستان گذرانی و تولید مثل بیش از 

در این تاالب مشاهده گردیدند که این موضوع نشان دهنده سالمت و غناي Accipitridaeگونه از پرندگان شکاري از خانواده4طول این مطالعه
فون واقع شدن دشتهاي شنی وسیع و کهورستانهاي فراوان و وجود آبهاي شیرین و لب شور موجب شده تا انواع پرندگان. گونه اي تاالب می باشد

در این تاالب دیده می شوند که از شاخص ترین آنها می توان به جیرفتی و Indo-malayanناحیه بلوچی ، همچنین تعدادي از پرندگان ناحیه 
خور عالوه بر این ، خورهاي مورد مطالعه ناحیه زمستانگذرانی مهمی براي پرندگانی از جمله صدف .  جغد کوچک جنوبی و دارکوب بلوچی اشاره کرد

Haematopus ostralegus گیالنشاه حنایی ،Limosa lapponica  گیالنشاه بزرگ ،Numenitus arquata و پلیکان پا خاکستري
Pelecanus cripusزیستگاه جوجه آوري گونه هایی از تیره حواصیل ها "و چندین گونه دیگر محسوب می شود  این مکان احتماالArdeidae
کسب اطالعات بیشتر در خصوص پرندگان این جهت. می باشد Ardeola   grayiiو حواصیل هندي Ardea   goliathهمانند حواصیل بزرگ
))1386(سازمان حفاظت محیط زیست : ماخذ(مراجعه نمایید1تاالب به جدول شماره 

فهرست پرندگان ثبت شده در مناطق مورد مطالعه: 1جدول شماره
نام علمینام فارسی

Haematopus  ostralegusخورصدف 

Limosa lapponicaگیالنشاه حنایی

Numenius  arquataگیالنشاه بزرگ

Larus cachinnansکاکاي نقره اي

Pelecanus cripusپلیکان پا خاکستري

Plateala leucorodiaکفچه نوك

Phoenicopterus  ruberفالمینگوي بزرگ

Ardea goliathحواصیل بزرگ

Ardeola  grayiiحواصیل هندي

Halieetus  albicillaعقاب دریایی دم سفید

Neophron percropterusکرکس

Falco peregrinusبحــري

ماهی خورك سینه 
سفید

Halcyon smyrnesis

Accipiter  badiusپیغوي کوچک

حیوانات محدوده 
، حیوانات این ... نند قرار گرفتن آن در کنار یک خلیج بسیار گرم و منطقه اي خشک و سوزان و به دلیل ویژگیهاي اکولوژیکی خاص این مناطق ، ما

به همین دلیل حیوانات بومی منطقه ، شغالها و روباهها . منطقه بیشتر از گونه هایی هستند که با آب و هواي گرم و خشک سازگاري بیشتري دارند
از خزندگان . البته به دلیل باتالقی بودن منطقه ، گرازهاي زیادي نیز در آنجا دیده می شوند. ق داده اند می باشند که خود را با شرایط منطقه انطبا

به دلیل اینکه این منطقه در تنگه هرمز ، یعنی درمحل . این منطقه می توان به انواع مارهاي آبزي و خشکی زي ، مارمولکها و بزمجه ها اشاره کرد
و از لحاظ تنوع آبزیان داراي اهمیت بسیاري . عمان واقع شده است ، انواع آبزیان هر دو دریا را در خود جاي داده استتالقی خلیج فارس و دریاي 

. است
عوامل جذب توریست ساحلی در مناطق مورد مطالعه
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برون تماس با  آب در فضاي باز ساحلی فعالیتهاي . شامل شنا، راه رفتن در آب، موج سواري با باد، شناي زیر آب، غواصی: فعالیتهاي آبی ساحلی-
.شامل کایت سواري، اسب سواري، اتومبیل رانی در شن، پیاده روي، حمام آفتاب، ماهیگیري و صید صدف و کمپینگ

.قایقرانی با قایق بادبانی، غواصی با کپسول هوا، قایقرانی تقریحی و اسکی روي آب: فعالیتهاي سواري-
)ساحلی و پیش درآمد و تضاد مناطق( ماهیگیري تفریحی -
برخی کشورها به علت نداشتن روزهاي آفتابی بلند به برخی سواحل که آفتاب مناسب دارد به منظور بهره بیشتر از آفتاب سفر می : آفتاب گرفتن-

.کنند
منظور استفاده از غذاهاي دریایی به به علت تنوع غذاهاي دریایی و گرایش اغلب مردم به غذاهاي دریایی بعضی توریست به: غذاهاي دریایی-

.مناطق مختلف ساحلی سفر می کنند
.استراحت در کنارهاي خلوت ساحلی براي فرار از زندگی هاي شلوغ شهري و آرامش یافتن در دامن طبیعت-
و یا جانوري و یا حتی موقع بعضی مناطق ساحلی به دلیل داشتن گونه هاي خاص گیاهی: بازدید از گونه هاي خاص گیاهی و جانوري منطقه-

)1377مجنونیان، .(مهاجرت پرنده هاي مهاجر از بازدیدکننده هاي بیشتري برخوردار می گردند

گیري و پیشنهادهانتیجه
وسعه در حال اگر قرار باشد که این ت. شودها براي بهتر کردن زندگی در محیط زیست خود گفته میهاي انسانتوسعه به کلیه اقدامات و فعالیت

ها نادیده طبیعی به طور توام و همزمان مدنظر قرار گیرند و چنانچه این محدودیتهاي محیط زیست و منابعبلندمدت پایدار بماند باید محدودیت
ذف یا نخست ح. توسعه مبتنی بر مالحظات زیست محیطی دو گرایش عمده دارد. انگاشته شوند، توسعه منجر به تخریب محیط زیست خواهد گردید

هاي محیطی داشته ریزي مصادیقی از توسعه که بیشترین سازگاري را با توانطبیعی و دیگر، طرحاي بر منابعحداقل کردن آثار منفی اقدامات توسعه
ا براي توسعه به نظیري رهاي بیاکوتوریسم نوعی از گردشگري است که فرصت. باشدهاي مورد توجه میاکوتوریسم از گزینهباشد که در این راستا، 

.دهدکه این نوع گردشگري، نوعی از گردشگري در طبیعت است که به طور موثري حفاظت از محیط زیست را افزایش میبه ویژه این. آوردوجود می
سم از طریق حفاظت از اکوتوری. بدون شک فعالیت هاي مرتبط با گردشگري بر پایه اکوتوریسم پایدار قادر است موجبات توسعه پایدار را فراهم آورد

پذیر هاي زیست محیطی و غیره، پایداري را امکانهاي طبیعی، درآمدزایی براي جوامع پیرامونی، فراهم آوري فرصت مشارکت محلی، آموزشعرصه
اساسی در دستیابی به اي که با محیط سازگار باشد و به افت کیفیت آن نینجامد، عاملاز این رو توسعه و مدیریت اکوتوریسم به گونه. سازدمی

. آیدتوسعه پایدار به حساب می
- ریزي مناسب، میباشد که با برنامهمنطقه جنوب شرق ایران داراي پتانسیل بسیار باالئی جهت توسعه اکوتوریسم و فعالیتهاي مرتبط با گردشگر می

هاي اتر که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند، داراي جاذبههاي چابهار و گوخلیج . توان موجبات توسعه منطقه در این راستا را فراهم آورد
باشند که وجود این می... اکوتوریستی بسیار زیادي از جمله حیات وحش نادر و استثنائی، پوشش گیاهی و نزواري اکولوژیک بسیار عالی، خورها و 

توان اقدامات بسیار مهمی را در راستاي اکوتوریسم ریزي مناسب و کامل، میامهرساند که با برنها باال بودن پتانسیل اکوتوریستی منطقه را میجاذبه
.پایدار انجام داد

:با توجه به اهمیت توسعه اکوتوریسم پایدار، موارد زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد
هنگ سازيمعرفی مناطق اکوتوریستی و ارتقا اطالعات افراد در جهت حفظ منابع طبیعی از طریق آموزش و فر

ادن و در یک برنامه توسعه اکوتوریسم، تعداد گردشگران ورودي بایستی متناسب با امکانات و تسهیالت موجود بوده و از شلوغی بیش از حد و هدر د
.تخریب امکانات موجود اعم از طبیعی و مصنوعی جلوگیري شود

ی در مناطق اکوتوریستیطبیعریزي، توسعه و حفاظت از منابعمشارکت جوامع محلی در برنامه
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