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توان ها و محدودیت هاي چابهاردر جذب توریست
سلطنت صادقی

دبیر آموزش و پرورش

چکیده

از نظر ب ناشناخته بودن گردشگر زیادي ندارد  در مقاله حاضر ابتدا امکانات و فرصتهاي چابهاربه سبچابهار با داشتن مجموعه اي از جاذبه ها ومنابع گردشگري 
.گردشگري  مطرح میگردد و سپس به این پرسش پاسخ داده شود که چرا با وجود این پتانسیلها نتوانسته گردشگران زیادي را به خود جلب کند

ده از روشهاي آماري نامه ها با استفابدین منظورعالوه برمطالعه کتابخانه اي اطالعات میدانی از طریق پرسشنامه ومصاحبه حضوري جمع آوري شده و سپس پرسش
.تحلیل شد SPSSو نرم افزار 

نقش .اتصال به راههاي داخلی و خارجی وساحل بهترین کارائی را براي جذب گردشگر دارد , بر اساس یافته ها چابهار با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصر بفرد
.کامالٌ نامحسوس بوده استهاي جمعی  و سازمانهاي مریوطه در این بین خیلی ضعیف و در برخیرسانه

در این زمینه که میتواند قشر تحصیل کرده ITپیشنهاداتی که در این زمینه میتواند مثمر ثمر باشددرگیر کردن مردم محلی با مقوله گردشگري و استفاده بیشتر از 
.و محقق را به این منطقه جذب کند

اطاتبگردشگري ، ژئوتوریسم، ارت,چابهار:کلمات کلیدي

مقدمه- 1

فراوان در سطح کشور از نظرجذب توریسم مظلوم واقع شده ونتوانسته از این پتانسیل ها بهره هاي طبیعی و تاریخیشهرستان چابهار با داشتن جاذبه
و منطقه آزاد هاي حرا، سواحل متنوع با هواي مناسب ودسترسی به آبهاي آزاددر حالی که گل فشانها ، کوههاي مینیاتوري  ، جنگل.برداري کند

به نظر میایدعدم آشنائی بسیاري از گردشگران اعم از داخلی یا خارجی از این .تجاري امکانات بالقوه فراوانی را در اختیار این بندر قرار داده است 
.پتانسیل ها به کمبود ارتباطات و وسایل ارتباطی در شناساندن چابهار مربوط است

و کولی نیز ارتباط را )1369(ساروخانی .ل اطالعات ،افکارو رفتارهاي انسانی از یک شخص به شخص دیگر میداندادوین امري  ارتباط را فن انتقا
ر پایه آن مکانیسمی میداند که روابط انسانی بر اساس و بوسیله آن بوجود می آید و تمام عناصر فکري و وسایل انتقال و حفظ آنها در مکان و زمان ب

جوامع بیش از هر وسیله ي دیگري می بدون شک وسایل ارتباط جمعی با پوشش وسیع مخاطبان در کلیه ي)1390(تمدنژاد مع.توسعه پیدا میکند
مخاطبان در جهت در این میان اطالع رسانی صحیح و متناسب با. مفاهیم الزمه ي توسعه آشنا سازندتوانند افکار عمومی را با نوآوریهاي جدید و

.باشدمیتغییر رفتار آنان می تواند بسیار کارسازایجاد ارتباط مؤثر و 

در خصوص اهمیت وسایل ارتباطی  در توسعه گردشگري الزم است بیان شود که در کشورهاي پیشرفته دو عامل را باعث رشد گردشگري میدانند 
تمهیدات و ایجاد زیرساخت هاي اساسی این توجه به امر تبلیغات، عامل دومواستهاي گردشگريبرخورداري هر کشور از جاذبهکه عامل اول 

هاي گردشگري و استفاده از تبلیغات ارتباطات قوي و علمی و سرمایه گذاري هاي مناسب با سبک به طور کلی توجه به جاذبه.میباشدصنعت 
باید به برنامه ریزي عالوه بر آنودهاي موجود به نیروهاي بالفعل براي رشد بیشتر آن کشور خواهد بمدیریتی منسجم عامل اصلی تبدیل پتانسیل

. ته شودهاي بلندمدت و میان مدت درباره تجهیز منابع، امکانات و فراهم آوردن تسهیالت، زیرساخت ها و تمام امور مربوط به مقوله گردشگري پرداخ
ی است که به بهبود گردشگري عالقه مند آگاه کردن مردم نسبت به مسئله توریسم و فرهنگ سازي شهروندان جزو برنامه هاي تبلیغاتی کشورهائ

.هستند

روش پژوهش-2
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, اسنادي وبصورت میدانی از طریق مصاحبه با مردم وايساله نگارنده در چابهار و کتابخانه8اطالعات از طریق مشاهدات وتجربیاتگردآوري
موردتوصیفیهايآزمونطریقازمتغیرهاابتدادر.ام گرفتگردشگران انجکارشناسان و متخصصان دست اندرکار مربوطه وتکمیل پرسشنامه با

.استشدهپرداختهمتغیرهاتحلیلبهسپسواندگرفتهقراربررسی

:تجزیه و تحلیل داده ها- 3

توصیفی-3- 1

کشوردراستان وچابهارجغرافیاییموقعیت-1شکل

1390سال, اینترنت: منبع

زمیننیروهايوفرسایشوهوازدگیفرایندهايوشناسیزمینمختلفزمانهايطیدرآبسطحنوساناتوشناسیاقلیمی،زمینخاصشرایطدلیلبهچابهار
متناوبهايالیهجن،دودکشهايقارچی،اشکالاي،ماسههايتپهاي،صخرهها،سواحلپادگانهفشانها،بدبومها،گلچونجذابیهايپدیدهایجادباعثساختی
شودمی
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wikimapiaعکس ماهواره ایی :ع بمنچابهار   طبیعیهايجاذبهپراکندگی-2شکل

گردشگراندریاهمسایگیدرکهاستشدهآورياعجابهايپدیدهمیزبانخودزمیندرونینیروهايوآفتاب, باد, آبپدیدهازمتاثرچابهارساحل
ح طر.باشدمیمفیدپوستیبیماریهايمداوايجهتوبودهکشورساحلیهايشنترینمرغوبازچابهارسواحلهايشن. میخواندخودسويبهرا

(1387)رجامع گردشگري منطقه آزاد چابها

1365-85سالهايچابهارباتهرانبهمنووديمردادوتیرماههايدمايساله20میانگینمقایسه-1جدول

نگارنده:ترسیمهواشناسی: منبع

چابهارتهرانماه 
6/3330تیر

9/338/29مرداد

7/66/21دي 

2/52/21بهمن

درجه واقع است و باید  یک آب و هواي 25درجه باالتر یعنی روي مدار 3درجه قرار گرفته و چابهار با تفاوت 22مدار رأس السرطان روي مدار 
و بادهاي موسمی باعث شده هواي چابهار همراه با رطوبت بوده و باعث قابل تحمل بودن این بیابانی را در خود داشته باشد ولی نزدیکی به آب آزاد

درآنیخبندانروزهايو)1388( ابراهیم زاده.در اصطالح محلی به این آب و هوا گوش میگویند. بندر نسبت به بنادر هم عرضش در جنوب باشد
.داردوجودتقریباًسالطولتمامدرگیاهیرویشدلیلهمینبه.شودنمیدیده

هاي طبیعی به حساب میآیدودر قرابت با دریا تاثیر بسزائی در وجود جاذبه طبیعی منطقه دارد و میکرو کلیما آن جزء جاذبهچابهار واقلیمنوع
باراچابهاربخواهیماگرکندمیدایتهمقصداینبهرامندعالقهگردشگرانسالهلطافت هوا در پائیز همهوبرنامه ریزي گردشگري اهمیت دارد

تر معتدلسردماههايتر از تهران ودر خنکچابهارسالگرمماههايدرنشان داده شده است1کنیم همانطوري که درجدول شمارهمقایسهتهران
.داردبهاريمطلوبهوايوآبآنزمستانوترخنکتهرانازچابهارتابستان.باشداز تهران می

بهکهجوانايچهرهوتندشیبباخشنمرفولوژيدارايايصخرهسواحلشودمیبنديطبقهايصخرهوپالژیکقسمتدوبهساحلیخطوط
متر50تامواردبرخیدرکهدیوارهاي ساحلیبادریاییهايپادگانه،هاصخرهوازدریازیباییجلوگاهامواج.می شودباردیدهدریاوپرتگاهصورت
امواجیموسمیبادهايوزشسالمواقعازبعضیدروهاستصخرهاینبهامواجبرخوردحاصلفشانموجپدیده.گردشگراندجاذبدارندوارتفاع

در غرب و شمالغرب -.کندمیایجادآوريشگفتیوزیبامناظرايصخرهسواحلورمینقسمتدرو. شودمیپرتابهوابهمتر20ارتفاعبه
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wikimapiaعکس ماهواره ایی :ع بمنچابهار   طبیعیهايجاذبهپراکندگی-2شکل

گردشگراندریاهمسایگیدرکهاستشدهآورياعجابهايپدیدهمیزبانخودزمیندرونینیروهايوآفتاب, باد, آبپدیدهازمتاثرچابهارساحل
ح طر.باشدمیمفیدپوستیبیماریهايمداوايجهتوبودهکشورساحلیهايشنترینمرغوبازچابهارسواحلهايشن. میخواندخودسويبهرا

(1387)رجامع گردشگري منطقه آزاد چابها

1365-85سالهايچابهارباتهرانبهمنووديمردادوتیرماههايدمايساله20میانگینمقایسه-1جدول

نگارنده:ترسیمهواشناسی: منبع

چابهارتهرانماه 
6/3330تیر

9/338/29مرداد

7/66/21دي 

2/52/21بهمن

درجه واقع است و باید  یک آب و هواي 25درجه باالتر یعنی روي مدار 3درجه قرار گرفته و چابهار با تفاوت 22مدار رأس السرطان روي مدار 
و بادهاي موسمی باعث شده هواي چابهار همراه با رطوبت بوده و باعث قابل تحمل بودن این بیابانی را در خود داشته باشد ولی نزدیکی به آب آزاد

درآنیخبندانروزهايو)1388( ابراهیم زاده.در اصطالح محلی به این آب و هوا گوش میگویند. بندر نسبت به بنادر هم عرضش در جنوب باشد
.داردوجودتقریباًسالطولتمامدرگیاهیرویشدلیلهمینبه.شودنمیدیده

هاي طبیعی به حساب میآیدودر قرابت با دریا تاثیر بسزائی در وجود جاذبه طبیعی منطقه دارد و میکرو کلیما آن جزء جاذبهچابهار واقلیمنوع
باراچابهاربخواهیماگرکندمیدایتهمقصداینبهرامندعالقهگردشگرانسالهلطافت هوا در پائیز همهوبرنامه ریزي گردشگري اهمیت دارد

تر معتدلسردماههايتر از تهران ودر خنکچابهارسالگرمماههايدرنشان داده شده است1کنیم همانطوري که درجدول شمارهمقایسهتهران
.داردبهاريمطلوبهوايوآبآنزمستانوترخنکتهرانازچابهارتابستان.باشداز تهران می

بهکهجوانايچهرهوتندشیبباخشنمرفولوژيدارايايصخرهسواحلشودمیبنديطبقهايصخرهوپالژیکقسمتدوبهساحلیخطوط
متر50تامواردبرخیدرکهدیوارهاي ساحلیبادریاییهايپادگانه،هاصخرهوازدریازیباییجلوگاهامواج.می شودباردیدهدریاوپرتگاهصورت
امواجیموسمیبادهايوزشسالمواقعازبعضیدروهاستصخرهاینبهامواجبرخوردحاصلفشانموجپدیده.گردشگراندجاذبدارندوارتفاع

در غرب و شمالغرب -.کندمیایجادآوريشگفتیوزیبامناظرايصخرهسواحلورمینقسمتدرو. شودمیپرتابهوابهمتر20ارتفاعبه
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یدبر جاي می ماند چابهار سواحل پالژیک و ماسه اي با افزایش رسوبات ریزدانه در سواحل کم شیب رسوبگذاري افزایش می یابد و رسوبات جد
.یابدوگسترش می

ن دست هتل از مناظر جذاب این منطقه ساحل خلیج گواتر و پائی.باشدهاي بین المللی میساحلی تیس به سمت کنارك با وسعت زبادي جزء جاذبه
گونه الك پشت دریایی شناسایی 8ز میان ا.مصرف بهداشتی نیز دارد, لیپارساحل خرچنگهاباخرچنگ قرمز رنگی است که عالوه بر مصرف غذایی

در گونه شامل الك پشت سبز و الك پشت منقار عقابی 2پهنه آبی دریاي عمان و خلیج فارس وارد می شوند و درگونه5شده در آبهاي جهان، 
يمناطق پراکنده اي از سواحل جنوبی خلیج فارس و دریاي عمان خصوصاً در چابهار بر روي سواحل شنی و ماسه هاي نرم با شیب مالیم تخم گذار

. می کنند

آنها دریابارهآیندو ببارها که گاهی مشرف به دریا و گاهی مشرف به ساحل می باشند از زیباترین پدیده هاي ژئوتوریستی منطقه بشمار میدریا
وآبیفرسایشدیده می شونداین حفره ها حاصلرمینوتیسدرتافونی هستند که هايیکی از پدیده هاي طبیعی دیگر حفره..گویندمیمرده
کندو کوههاي زیبا و هاي طبیعی که بیشتر در شرق منطقه خودنمائی میاز دیگر جاذبه.دارندالنهدریاییپرندگانآنهاازبرخیدرباشدکه میبادي

ل اعجاب آوري است که از منطقه کچو تا خلیج گواتر بموازات دریا  قرار دارندو مانند تابلوي نقاشی مناظر بدیعی را خلق نموده است که حاص
این کوهها چاك چاك .اهت به کوههاي کره ماه به کوههاي مریخی معروف شده استبه علت شب.فرسایش ناشی از آب و باد طی هزاران سال است

رنگ. می رسدنیزمتر100بهنقاطبعضیدرومتر5بهگاهبدلندهااینهاي نامانوسی دارند و فاقد پوشش گیاهی هستند ارتفاعهستند و شکل
واستنمودهایجادرویاییوزیبامناظريفامسرخهايماسهوآبیدریادیگرسويوازهوارطوبتوگرماهمراهبهآنپايواریزه هايباکوهها
پدیدهازیکیکوههااین.کندمیخودمجذوبراگردشگرکهکردهایجادرنگینزیبايتابلويیکونمودههاجادهزیباترینازراگواتر_چابهارجاده
.استمنطقهژئومرفولوژیکی بی نظیرهاي

فشان دیده میشودکه در غربگل21عماندریايسواحلدردر حال حاضر.داردقرارگواترتامینابازعماندریايسواحلگل فشان درپدیده
ازجمله . گل فشان وجود دارد6تیاري  دشچابهارفشان و شرقگل10مکرانسواحلچابهارفشان ودرغربگل5مینابتاجاسکازعماندریاي

ا فشانهاي معروف منطقه ناپک، عین، تنگ،بربرك، سگاري، سند  می باشند توده هاي گلی مخروطی که از دهانه آن به علت فشار گاز و بخار آب بگل 
یکی از شگفت انگیز ترین پدیده هاي ژئوتوریستی را ایجاد میکند که مورد توجه زمین شناسان و عالقه مندان به طبیعت. گل و لجن خارج می شود 

علت رنگی بودن آن به علت ترکیبات آهن موجود در آن مبیاشد و .زردوصورتی و گاه معمولی دیده میشوند,مییاشد گل فشانها گاه به رنگهاي سفید
دانهعمدتأآنهامواددارندوتعلقسنوزئیکومزوزئیکدورانبهکهآیتدمیبوجوددرسازندهاییعمدتأفشانهاگل.رنگ داردطوسیگلمعمولی آن

سرد که - 1)1387(نگارش: میشوندتقسیمدستهدوبهپیدایشنحوهنظرازفشانهاگل.است متاننظیرگازهاییباهمراهسیلیتورسحددرریز
منشاء گرم که - 2باشدتکتونیکی داردو گل آن سرد است وهمراه گل سرد گاز متان و کربنیک از آن خارج  می شود و قابل اشتعال میمنشاء

.باشد و گاز گوگرد از آن خارج می شوددرجه می90تا 80آتشفشانی داشته و دماي آن 

گل موجود در گل فشان ها استفاده هاي دارویی متعدد داشته و در درمان بیماري هاي مختلف همچون دردهاي رماتیسمی، کوفتگی و خستگی 
و حتی برخی از اهالی اطراف گل فشان پیرگل معتقدند که استراحت استوان موثر در درمان بیماري هاي پوستی و قارچی انسان و حیوعضالنی 

شادابی و وبدنگل فشان باعث خنکی از بین بردن گرمی. گل فشان در رشد موهاي سر و پرپشتی موي سر نیز موثر استکنارچند دقیقه اي در
.رسشنامه میپردازیماکنون به تحلیل آماري پ.نشاط استفاده کنندگان از گل ها می گردد

تحلیل آماري- 2-3

گردشگر  ازسه شهر متفاوت از نظر مسافت و موقعیت جغرافیایی براي سنجیدن میزان آشنائی 300سوال طراحی شد وبه27پرسشنامه اي شامل 
, کیلومتر با جمعیت زیاد وعالقمند به گردشگري2286با فاصله تقریبی )مرکز کشور(گردشگران با جاذبه هاي این شهرداده شد گردشگرانی از تهران 

کیلومترکه به علت اشتغال افرادي از این 1230با فاصله تقریبی )مرکزاستان همجوار(کبلومتر وبیرجند731با فاصله تقریبی)مرکز استان(دانزاه
رفت و آمد فامیلی در این محدوده و هم چنین نسبت قومی داده شد که در تهران بصورت حضوري و در دیگر شهرها بصورت , دوشهر در چابهار

پرسشنامه ها بعد از جمع آوري اطالعات براي پردازش از روشهاي آماري توصیفی و تحلیلی .انجام گرفت1390طریق ایمیل و پست در پائیز ارسال از 
وجهت آزمون سئواالت تحقیق از آزمون هاي کالموگروف اسمیرنف، کروسکال والیس، یومان ویتنی، خی دو و ضریب همبستگی SPSSو نرم افزار 

براي توصیف داده ها از جدول توزیع .در نظر گرفته شد) P≥05/0(داري برابر با در بررسی آزمون سئواالت نیز سطح معنی. فاده شداسپیرمن است
طبق یافته ها حداقل و حداکثر سن گردشگران .فراوانی، نمودار ستونی، شاخص مرکزي میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد استفاده شد
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درصد 19درصد گردشگران زیر دیپلم، 12از نظر وضعیت تحصیلی.افرادي که اهمیت گردشگري را درك میکرده اند.سال بوده است 64تا 14بین 
درصد کارشناس ارشد و باالتر که با توجه به تعداد ودرصدبیشتر تحصیل کرده ها شاید بتوان 18درصد کارشناس و 36درصد کاردان، 15دیپلم، 

. هاي چابهار نشان میدهندل کرده عالقه بیشتر و آشنائی بیشتري به جاذبهگفت که افراد تحصی

سطح تحصیالت گردشگران-3شکل

درصدهم یکبار و دوبار49بارو1تنهاگردشگراندرصد27دهدمینشان2در خصوص تعدادو مدت مسافرت از گردشگران نظرخواهی شد جدول
موجب شده گردشگران تفریحیوسایلیاوامکاناتداده اند احتمال دارد کمبوداختصاصخودبهرامقداربیشترینکه این گروهکرده اندمسافرت

. فقط یکبار به این شهر مسافرت کنندو برخی افرادي هم که چندین بار به چابهار مسافرت کرده اند علت آن را میتوان مسائل کاري عنوان کرد

1390س تعداد مسافرت گردشگرانتوزیع فراوانی بر اسا-2جدول

درصدفراوانیتعداد مسافرت

7627بار1

6422بار2

5620بار3

3512بار4

175بار5

82بار6

82بار7

144بار8

175بار10

51بار15

300100جمع

درصد گردشگران که بیشترین میزان را 25طبق یافته هاي تحقیق 

.روزدر چابهار اقامت داشته اند4اختصاص داده بخود 

0%
50%

زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم دادفوق لیسانس و باالترلیسانس
تع
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1390توزیع فراوانی بر اساس مدت مسافرت گردشگران-3جدول 

درصدفراوانیمدت مسافرت

95/2روز1

144روز2

4115روز3

7125روز4

4415روز5

113روز6

4415روز7

3913روز10

55/1روز12

82روز14

154روز20

300100جمع

1390آزمون خی دو در خصوص مهمترین مشکالت و کمبودها در طی سفر به چابهار از دیدگاه گردشگران-4جدول 
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ت 
کانا

ام
یی

ذیرا
001/0*5765300328/100پ

ي 
هها

را
طی

رتبا
14765ا

تأمل است که مشکالتی از جمله راههاي ارتباطی و امکانات پذیرائی که با توجه به سوالی که در این خصوص از گردشگران شده است این نکات قابل 
.عدم آشنائی گردشگران از جاذبه ها نیز در این امر بی تأثیر نبوده است5باعث اینمدت زمان کم بوده است وهم چنین با توجه به جدول 

نشان )4(نتایج جدول . گران تفاوت معنی داري وجود دارددر طی سفر به چابهار از دیدگاه گردشمهمترین مشکالت و کمبودهابین : فرض صفر
. وجود داردتفاوت معنی داري ) 2χ=28/100و ≥01/0P(مهمترین مشکالت و کمبودها در طی سفر به چابهار از دیدگاه گردشگران بین می دهد که 

.در نتیجه فرض صفر تأیید می شود

1390هاي طبیعی چابهارگردشگران با انواع جاذبهآزمون خی دو در خصوص میزان آشنایی -5جدول 
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01/0P(در سطح * و ≥01/0P(هاي طبیعی چابهار میزان آشنایی گردشگران با انواع جاذبهبین نشان می دهد که 5نتایج جدول .معنی دار است)≥
06/99=2χ ( در این جدول باز به همان نکته اشاره شده در باال می رسیم که عدم . در نتیجه فرض صفر تأیید می شود. وجود داردتفاوت معنی داري

.دشگر کمتر شده استشناخت باعث گر
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. وب سایت ها استوگردشگري یک کشور،استفاده از تارنماهاي اینترنتی براي معرفی و شناساندن جاذبه هاي اطالع رسانی وسایلترین مهمیکی از 
چند وب سایتها به دلیل ارزش اطالع رسانی زیادي که در سرزمین دیجیتالی اینترنت با یک میلیارد کاربر با سواد دارند،فرصت خوبی براي معرفی

وب،سایتهاي ؛کشوردر بین سایتهاي اطالع رسانی مربوط به گردشگري یک. را فراهم می کندزبانه و چند رسانه اي قابلیتهاي گردشگري یک کشور
, کاظم زاده (.مخاطب پذیري آنها افزایش می یابدبروزتر و چند زبانه باشند،هر چه این پایگاهها قوي تر،. رسمی از اهمیت زیادي بر خوردارند

:درپرسشی از گردشگران مورد نظر پرسیده شد که )1390

نقش تورها در جذب توریسمنمودار ستونی-4شکل

در توریسم داخلی ITمشخص شد که هنوزکه با بررسی این مورد در شناخت منطقه ) اینترنتی(بصورت آي تی و گردشگري مجازي تورهانقش-
.    چابهار جایی ندارد

طریق ازبیشتربرابرسهیادگیري از طریق بینائی،نیستپوشیدهکسیبرآموزشوتوسعهامردربصريوسمعیوسایلازاستفادهدر این میان 
بنابراین .سفرداشته باشندانگیزهدربرروي تصمیم گردشگرانشگرفیبسیارتبلیغیتاثیریک ابزار مهم توانند بعنوان میتصاویرمیباشدانواعشنوائی

ت می توان گفت هاي مناسب آن شکل بگیرد و در این صورفرآیند تبلیغ زمانی می تواند موفق باشد که بر حسب سلیقه مخاطب مورد نظر و کانال
ابتکار .نداما در حوزه گردشگري این تبلیغات باید با شناخت کامل جهانگردان و عالقه مندان به سفر انجام پذیر.تبلیغات موثر واقع شده است

گردشگري کشور هاي فرهنگی واي استفاده میشود، زیرا موفقیت تبلیغ براي ارزشاز تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار بصورت حرفه)1386(نیوز
اي می تواند به عنوان ابزار برنده اي براي پیشرفت اهداف زیرا تبلیغات حرفه. هاي آن استاي از تبلیغات و ارزشمبتنی بر درك صحیح و حرفه

اتی در صنعت هاي تبلیغبراي فعالیت. فرهنگی در داخل و خارج مد نظر قرار گیرد و در غیر این صورت، هدر دادن وقت سرمایه و انرژي است
گذاري بنیادي و اصولی گردشگري در دنیاي امروز بایدبا این اعتقاد و ایمان به تبلیغات نگریسته شود که تبلیغات هزینه بر نبوده، بلکه نوعی سرمایه

در این رابطه، . داشته باشدتواند دستاوردهاي ارزشمندي را به همراه میبراي پیشبرد اهداف سازمانی و ملی است و در صورت اجراي صحیح و اصولی
است و هر گونه بی توجهی و عدم بهره برداري صحیح از این ابزار، نه تنها عدم "بازاریابی و بازار افزایی"هدف و وظیفه تبلیغات افزایش بزرگ 

شکست و ورشکستگی در دنیاي هاي بازار یابی جهانگردي ودر نهایت موفقیت را در پی داشته، بلکه موجبات عقب ماندن از رقابت ها و سبقت
.در نتیجه فرض صفر تأیید می شود. بازاریابی صحیح و اصولی در عرصه بین المللی را در پی خواهد داشت وجود دارد

یکی از راههاي تبلیغات چاپ کتاب و نمایشگاه میباشد که گردشگران.

:چابهار به این مورد اینگونه پاسخ داده اند

:این نتایج بدست آمدمایشگاه و چاپ کتاب در شناخت منطقه برگزاري ندر خصوص نقش -

1390توزیع فراوانی نقش نمایشگاه و چاپ کتاب در جذب توریسم-6جدول

نمایشگاه و چاپ 
کناب

درصدفراوانی

213/7خیلی کم

243/8کم
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. وب سایت ها استوگردشگري یک کشور،استفاده از تارنماهاي اینترنتی براي معرفی و شناساندن جاذبه هاي اطالع رسانی وسایلترین مهمیکی از 
چند وب سایتها به دلیل ارزش اطالع رسانی زیادي که در سرزمین دیجیتالی اینترنت با یک میلیارد کاربر با سواد دارند،فرصت خوبی براي معرفی

وب،سایتهاي ؛کشوردر بین سایتهاي اطالع رسانی مربوط به گردشگري یک. را فراهم می کندزبانه و چند رسانه اي قابلیتهاي گردشگري یک کشور
, کاظم زاده (.مخاطب پذیري آنها افزایش می یابدبروزتر و چند زبانه باشند،هر چه این پایگاهها قوي تر،. رسمی از اهمیت زیادي بر خوردارند

:درپرسشی از گردشگران مورد نظر پرسیده شد که )1390

نقش تورها در جذب توریسمنمودار ستونی-4شکل

در توریسم داخلی ITمشخص شد که هنوزکه با بررسی این مورد در شناخت منطقه ) اینترنتی(بصورت آي تی و گردشگري مجازي تورهانقش-
.    چابهار جایی ندارد

طریق ازبیشتربرابرسهیادگیري از طریق بینائی،نیستپوشیدهکسیبرآموزشوتوسعهامردربصريوسمعیوسایلازاستفادهدر این میان 
بنابراین .سفرداشته باشندانگیزهدربرروي تصمیم گردشگرانشگرفیبسیارتبلیغیتاثیریک ابزار مهم توانند بعنوان میتصاویرمیباشدانواعشنوائی

ت می توان گفت هاي مناسب آن شکل بگیرد و در این صورفرآیند تبلیغ زمانی می تواند موفق باشد که بر حسب سلیقه مخاطب مورد نظر و کانال
ابتکار .نداما در حوزه گردشگري این تبلیغات باید با شناخت کامل جهانگردان و عالقه مندان به سفر انجام پذیر.تبلیغات موثر واقع شده است

گردشگري کشور هاي فرهنگی واي استفاده میشود، زیرا موفقیت تبلیغ براي ارزشاز تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار بصورت حرفه)1386(نیوز
اي می تواند به عنوان ابزار برنده اي براي پیشرفت اهداف زیرا تبلیغات حرفه. هاي آن استاي از تبلیغات و ارزشمبتنی بر درك صحیح و حرفه

اتی در صنعت هاي تبلیغبراي فعالیت. فرهنگی در داخل و خارج مد نظر قرار گیرد و در غیر این صورت، هدر دادن وقت سرمایه و انرژي است
گذاري بنیادي و اصولی گردشگري در دنیاي امروز بایدبا این اعتقاد و ایمان به تبلیغات نگریسته شود که تبلیغات هزینه بر نبوده، بلکه نوعی سرمایه

در این رابطه، . داشته باشدتواند دستاوردهاي ارزشمندي را به همراه میبراي پیشبرد اهداف سازمانی و ملی است و در صورت اجراي صحیح و اصولی
است و هر گونه بی توجهی و عدم بهره برداري صحیح از این ابزار، نه تنها عدم "بازاریابی و بازار افزایی"هدف و وظیفه تبلیغات افزایش بزرگ 

شکست و ورشکستگی در دنیاي هاي بازار یابی جهانگردي ودر نهایت موفقیت را در پی داشته، بلکه موجبات عقب ماندن از رقابت ها و سبقت
.در نتیجه فرض صفر تأیید می شود. بازاریابی صحیح و اصولی در عرصه بین المللی را در پی خواهد داشت وجود دارد

یکی از راههاي تبلیغات چاپ کتاب و نمایشگاه میباشد که گردشگران.

:چابهار به این مورد اینگونه پاسخ داده اند

:این نتایج بدست آمدمایشگاه و چاپ کتاب در شناخت منطقه برگزاري ندر خصوص نقش -
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. وب سایت ها استوگردشگري یک کشور،استفاده از تارنماهاي اینترنتی براي معرفی و شناساندن جاذبه هاي اطالع رسانی وسایلترین مهمیکی از 
چند وب سایتها به دلیل ارزش اطالع رسانی زیادي که در سرزمین دیجیتالی اینترنت با یک میلیارد کاربر با سواد دارند،فرصت خوبی براي معرفی

وب،سایتهاي ؛کشوردر بین سایتهاي اطالع رسانی مربوط به گردشگري یک. را فراهم می کندزبانه و چند رسانه اي قابلیتهاي گردشگري یک کشور
, کاظم زاده (.مخاطب پذیري آنها افزایش می یابدبروزتر و چند زبانه باشند،هر چه این پایگاهها قوي تر،. رسمی از اهمیت زیادي بر خوردارند

:درپرسشی از گردشگران مورد نظر پرسیده شد که )1390

نقش تورها در جذب توریسمنمودار ستونی-4شکل

در توریسم داخلی ITمشخص شد که هنوزکه با بررسی این مورد در شناخت منطقه ) اینترنتی(بصورت آي تی و گردشگري مجازي تورهانقش-
.    چابهار جایی ندارد
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ت می توان گفت هاي مناسب آن شکل بگیرد و در این صورفرآیند تبلیغ زمانی می تواند موفق باشد که بر حسب سلیقه مخاطب مورد نظر و کانال
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اي می تواند به عنوان ابزار برنده اي براي پیشرفت اهداف زیرا تبلیغات حرفه. هاي آن استاي از تبلیغات و ارزشمبتنی بر درك صحیح و حرفه

اتی در صنعت هاي تبلیغبراي فعالیت. فرهنگی در داخل و خارج مد نظر قرار گیرد و در غیر این صورت، هدر دادن وقت سرمایه و انرژي است
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شکست و ورشکستگی در دنیاي هاي بازار یابی جهانگردي ودر نهایت موفقیت را در پی داشته، بلکه موجبات عقب ماندن از رقابت ها و سبقت
.در نتیجه فرض صفر تأیید می شود. بازاریابی صحیح و اصولی در عرصه بین المللی را در پی خواهد داشت وجود دارد

یکی از راههاي تبلیغات چاپ کتاب و نمایشگاه میباشد که گردشگران.

:چابهار به این مورد اینگونه پاسخ داده اند
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-12جواب نداده
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نمودار تأثیر برگزاري نمایشگاه وچاپ کتاب در جذب توریسم-5شکل 

:رزیابی کرداز دیگر رسانه هاي تبلیغاتی رادیو و تلویزیون و مجالت میباشد که در این خصوص سوألی که از گردشگران چابهار شده را ابنگونه میتوان ا

.معنی دار است)≥01/0P(در سطح . *چابهار تفاوت معنی داري وجود داردشیوه هاي آشنایی با شهربین دیدگاه گردشگران و : فرض صفر
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با توجه به تفاوت معنی داري )2χ=12/561و ≥01/0P(دیدگاه گردشگران و شیوه هاي آشنایی با شهر چابهار بین نشان می دهد که 7نتایج جدول.
. هاي اخیر توانسته از جایگاهی خاص برخوردار شود و جمع زیادي از مشتاقان جوان را به سوي خود جلب کندواژه گردشگري در سالاینکه

ا کرده اند میتوان چنین استدالل کرد که گردشگران با این شهر بیشتر از طریق آشنایان و دوستانی که به اینجا رفته اند و آشنا بوده اند شناخت پید
تأثیر کمی بطه مستقیم افراد باعث آشنائی با این شهر شده است و رادیو و تلویزیون با اینکه جزو رسانه هاي همگانی و اصلی هر خانواده اي میباشد را

ازند که داشته است شاید بتوان گفت در برنامه هاي تلویزیونی بیشتر نکات منفی این استان مطرح میشود و کمتر به ویژگیهاي مثبت منطقه میپرد
عنوان باعث شده گردشگران به این نقطه با دید منفی نگاه کنندو گرایش چندانی براي مسافرت به آن نداشته باشنددر حالی که رادیو و تلویزیون ب

اث فرهنگی و رسانه هاي ملی میتوانند بیشترین تأثیر را در جذب توریست داخلی و خارجی ایفا کند برخی سازمانها و ارگانها بویژه سازمان میر
ان گردشگري هم چندان در معرفی و شناساندن این بندر و شهر مهم اقدامات قابل توجهی را انجام نداده اند و در پرسشنامه یاد شده از گردشگر

و رهنگیآشنایی گردشگران با شهر چابهار از طریق سازمان میراث فبین میزان : فرض صفر: پرسیده شده که چگونه با چابهار آشنا شده اند 
.گردشگري تفاوت معنی داري وجود دارد

1390آزمون خی دو در خصوص میزان آشنایی گردشگران با شهر چابهار از طریق سازمان میراث فرهنگی و گردشگري -8جدول 
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01/0P(در سطح * چابهار از طریق سازمان میراث میزان آشنایی گردشگران با شهر بین نشان می دهد که 8معنی دار است ونتایج جدول )≥
این استنباط می شود که . در نتیجه فرض صفر تأیید   می شود. وجود داردتفاوت معنی داري ) 2χ=90/252و ≥01/0P(فرهنگی و گردشگري 

ز اطالعات یکدیگر با میراث فرهنگی با اینکه متولی گردشگري است ولی هیچ تبلیغ و اطالع رسانی در این خصوص انجام نداده است وگردشگران ا
.چابهار آشنا شده اند

توان اینگونه نتیجه گرفت که گردشگران براي دور بودن از شهرهاي شلوغ و آرامش چابهار به آنجا سفر می کنند و نیاز آنها می7براساس شکل 
طقه آزاد تجاري براي خرید و استفاده از دریا به اینجا داشتن یک مکان آرام با امکانات الزم براي تمدد اعصاب است  و تعدادي نیز به علت وجود من
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: فرض صفر.هاي طبیعی چابهار و عدم اطالع از وجود آنها فقط تعداد کمی از این جاذبه ها دیدن می کنندسفر می کنندو بدلیل آشنا نبودن با جاذبه
. ي وجود داردبین دیدگاه گردشگران با مالکهاي انتخاب چابهار براي مسافرت تفاوت معنی دار

نمودار رضایت خاطر گردشگر از مسافرت-7شکل 

: اکنون مشکالت چابهار را براي جذب گردشگر که از سوي مسئولین آن عنوان شده است را بیان میکنیم

به تبلیغات منفی دوري از مرکز کشور و داشتن رقباي قوي در آبهاي اطراف از جمله کیش ودبی و ذهنیت منفی مردم نسبت به منطقه با توجه
فقر و محرومیت مردم منطقه و آشنا نبودن رسانه اي ونبودن تبلیغات کافی براي جذب گردشگري و قوانین دست و پاگیر گمرکی براي گردشگران و

ایی و داشتن مردم با فرهنگ گردشگري و کمبود تأسیسات و امکانات گردشگري و رفاهی و هم چنین فعال نبودن خط کشتیرانی براي مسافرت دری
.یک موقعیت نظامی از مشکالت چابهار میباشد

نتیجه گیري-4

:با توجه به مطالعات انجام شده و پژوهش هاي صورت گرفته در چابهار جهت افزایش گردشگر و توسعه شهر این پیشنهادات ارائه میگردد

سالبهارهنمایشگاهنمونهدرچابهارو یا سایر مناطق  بعنوانهاسایر مناسبتوها، نمایشگاه ییبرگزاري گردهماایجاد تورهاي علمی و دانشجوئی و-1
است و ذهنیت ها را نیز نسبت به منطقه نبودهتأثیربیاستانازمردمآشنائیدرتهران که دربلوچستانوسیستاناستانشهرداري تهران و1389

روز 5تا 3الزم به ذکر است با توجه به بررسی هاي انجام شده مدت زمان این تورها باید بین . تغییر میدهد و باعث ارتباط بیشتر با آن نقطه میشود
باشد

هاییوایجاد بخشتفریحی,اوقات فراغت مانند کنسرت ها و مراکز ورزشی براي گذرانهاي طبیعی ایجاد جاذبه هاي مصنوعی  در کنار جاذبه-2
در منطقهآنهااستفادهنحوهودردنیاموفقالگوهايمنطقه درچابهار وشناساییکشورهايوکشورداخلازدریاییسفرهايبهمربوط

مانند اسکله ماهیگیري و هتل هاي دریاییدرکنار دریااوقات فراغتگذرانیجاد تأسیسات زیرساختی براي ا-3

گردشگري و مشارکت آنان در این مقولهمشارکت  جامعه محلی در مقوله گردشگري و آموزش آنان براي درك  بهتر از درآمد -4

رفاهی ایجاد سایت ها وگردشگريتأسیساتوخدماتافزایشوبهبودجهتدرافزاريسختهايپروژهاجرايمنطقه وافزاريسختسازيآماده-5
و وبالگ ها درجهت جذب گردشگر بیشتر 

گردشگر بیشترفراهم کردن شرایط تبدیل چابهار به ژئوپارك بمنظور جذب  -6

:با ایجاد این راهکارها میتوان در چابهار به این اهداف رسید

افزایش امنیت در منطقه-

مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر-
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جلوگیري از مهاجرت به نقاط دیگر ایران و استان-

افزایش درآمدو اشتغال زائی وتوسعه شهري چابهار-

:منابع بکاررفته در مقاله

) 1389(،اطالعاتانتشارات،تهران،ایرانشرقجنوبدرمحیطیریزيبرنامهوسرزمینآمایش،عیسی.زادهابراهیم-1

) 1388(،شناسیزمینسازمان،ایرانوژئوتوریسمژئوپاركتوانمندیهاياطلس،علیرضا.کاظمیامري-2

)1384(،اعتمادنشریه،نیستندتأثیربیماارتباطات،فاطمه.زادهآقاقلی-3

)1390(،وبلوچستانسیستاناستانهواشناسیسازمان هواشناسی ،آمار-4

وریزيبرنامهبرايمقدمهآلن،مورواندي)1383(،درامسپهرچاپ،کبیرامیرانتشارات،)شناسیچینهتکتونیک(ایرانشناسیزمین،علی.زادهدرویش-5
)1388(،آییژانتشارات،محسن.رنجبرترجمه،اولجلد(اکوتوریسممدیریت

نورپیامدانشگاه, توریسمصنعتوجغرافیا, )1374(,اصغرعلی, رضوانی-6

معماريوشهرسازيتحقیقاتومطالعاتمرکز, ایرانمحیطیتوان هاي, )1369(,تقیمحمد, رهنمایی-7

)1388(،پرنیانچاپ،ونکوئیزادهنجفترجمه،)جهانی(ژئوتوریسم،دیوید.نیوساموکیراس.راولینگ-8

)1383(،دومچاپ، مشهدفردوسیدانشگاه،ایرانژئومرفولوژي،جعفر.زمردیان-9

) 1375- 1386(،بلوچستانوسیستاناستانمسکنونفوسسرشماريآماريسالنامهمرکز آمار ایران ،-10

)1390(،چابهارگردشگريتوسعهطرح،شهررهشرکت-11

)1390(،تبیان،گردشگريتوسعهدرجمعیارتباطوسایلنقش،موسی.زادهکاظم-12

)1387(،زیستمحیطوانسان6شماره،آنمحیطیزیستاثراتوفشانگلپدیده،جالل.بهارفصل-13

)1387(،آزادمنطقهسازمان،چابهارآزادمنطقهگردشگريمطالعاتیطرح-14

)1371(،عالمهدانشگاهانتشارات،جمعیارتباطوسایل،کاظم.نژادمعتمد-15

)1388(،سمتانتشارات،ایرانبرتأکیدباگردشگريزمینمبانی،بهرام.صدرينکوئی-16

)1386(،جغرافیاییضايف6شماره،آنومخاطراتیاقتصاديبرآوردوشانهافگلبرتحلیلی،حسین.نگارش-17

18 -www.wikimapiya.ir

19-www.ecotourism society.org

20-www.world.tourism.org


