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)ناحیه چابهار(روستاي تیس: گردشگري روستایی راهبردي اساسی براي توسعه روستایی مورد
مصطفی فاضلیعبدالصمد پناد، 

دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی

چکیده 

و همپیوندسازي کشورهاي در حال در راهبردهاي توسعه کشور جاي گیرد می تواند اساس نظام هاي مولدي با هدف ریشه کنی فقرگردشگري اگر به درستی 
از با هدف کمک به اعتال و توسعه این نواحی و تسریع روند توسعه درونزاي مناطقامروزه استفاده ازظرفیتهاي نهفته در مناطق و نواحی روستایی .توسعه قرار گیرد

از مقوله گردشگري روستایی به عنوان رهیافت جایگزین براي نیل به توسعه پایدار . ابزارهاي اساسی براي تحقق توسعه پایدار مناطق روستایی به شمار می رود
در ناحیه چابهار که هرساله پذیراي در این میان روستاي تیس یکی از روستاهاي داراي پتانسیل ها و توانمندي هاي زیادي براي گردشگري . روستایی یاد می شود

که بدلیل فقدان برنامه ریزي اصولی و ضعف و سردرگمی مدیریت، از فرصت هاي موجود در این ناحیه در زمینه گردشگري و تجدید حیات گردشگران زیادي است
هویت، .و تخریب واقع شدنددگرگونی بکر روستا دستخوش جاذبه هاي تاریخی و چشم انداز هاي طبیعی و.اقتصادي و اجتماعی آن، بدرستی استفاده نشده است

یعنی آنچه دیگران (این ها اساس پتانسیل هاي توسعه گردشگري. اصالت فرهنگی، سنت ها و فرهنگ بومی ساکنین  این روستا به شدت مورد دگرگونی و تباهی اند
فی و حفاظت از این پتانسیل ها ضرورت توسعه پایدار گردشگري است با برنامه ریزي و را تشکیل می دهند شناسایی، معر) براي بازدیدشان به این مقصد می آیند

. بهره برداري مناسب از فرصت ها و ظرفیت هاي گردشگري این روستا می توان گام هاي موثري بسمت توسعه پایدار روستاي تیس و منطقه برداشت

برنامه ریزي، و اصالت فرهنگیچشم اندازهاگردشگري، توسعه پایدار، دگرگونی و تخریب:کلید واژه ها

مقدمه- 1

الش هاي توسعه روستایی است؛ چرا که راهبردها و اهداف گذشته در زمینه یکی از مهمترین مشکالت در کشورهاي در حال توسعه، مسائل و چ
این . دتوسعه روستایی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته است تا عمده مسائل روستاها را در حوزه معیشت پایدار و بهبود زندگی روستاییان تامین کن

توسعه فضایی « وجه برنامه ریزان، نظریه پردازان و مجریان حکومتی قرار گیرد ومسئله باعث شده است که در سالهاي اخیر، توسعه روستایی مورد ت
امروزه استفاده ازظرفیتهاي نهفته درمناطق ونواحی روستایی با ). 1389:هاشمی، حسین پور(در اهم موارد معطوف به اقدام، قرار گیرد» گردشگري

درونزاي مناطق از ابزارهاي اساسی براي تحقق توسعه پایدار مناطق روستایی به شمار هدف کمک به اعتال و توسعه این نواحی  و تسریع روند توسعه
ان ومتولیان توسعه نواحی روستایی قرار دارد صاحب نظردراین فرآیند مدنظراست کهاياساسیمقوله گرشگري روستایی نیزدر شماراولویتهاي.می رود

گردشگري اگر به ).1386طرح گردشگري روستاي تیس،(د توجه و مدنظر قرار نگرفته استرکه باید موو متاسفانه در کشور ما تا کنون در اندازه اي 
درستی در راهبردهاي توسعه کشور جاي گیرد می تواند اساس نظام هاي مولدي با هدف ریشه کنی فقر و همپیوندسازي کشورهاي در حال توسعه 

اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است که بنابر بر تجارب آزمون شده خود بیان کرده این سخن مقام ارشد سازمان همکاري هاي . قرار گیرد
در این میان، طی سالهاي اخیر گردشگري روستایی به عنوان یکی از مهمترین صنایعی که از پتانسیل هاي الزم براي ).1388:ضرغامی بروجنی(است

گردشگري روستایی که آن را . برخوردار می باشد، مورد توجه قرار گرفته استکمک به جوامع محلی در راستاي توسعه فعالیت هاي اقتصادي 
ه راهبردهاي رهیافت جایگزین براي نیل به توسعه پایدار روستایی می دانند، با توجه به روند روز افزون تخریب روستاها و افول کشاورزي، سعی در ارائ

رضائی، (هاي مکمل یا متحول نمودن این نواحی با توجه به منابع طبیعی و انسانی داردجدید براي احیاي نواحی روستایی از طریق ایجاد فعالیت
گردشگري روستایی به عنوان یکی از مردمی ترین اشکال گردشگري محسوب می شود و گردشگري روستایی عبارت است از فعالیت ).2011رنجبران،

عبارتند از گردشگري مبتنی بر طبیعت، که). 1383سقایی،جوان،(آنهاپیرامونها و گونه هاي مختلف گردشگري در محیط هاي مختلف روستایی و
در این میان روستاي تیس به دلیل ویژگی ).1390:رضوانی و دیگران(فرهنگی، اکوتوریسم، گردشگري مزرعه، و گردشگري سبز-گردشگري تاریخی

که می توان با توسعه . راي توسعه گردشگري را در خود جاي داده استاکولوژیک، گوناگونی جاذبه ها، پتانسیل بسیار مناسبی ب- محیطیهاي 
د جهت هدف کلی پژوهش شناسایی اثرات گردشگري و ارائه استراتژي و راهبر. گردشگري، زمینه و محیط را براي توسعه پایدار روستا را فراهم نمود

صنعت، ایجاد تعادل در توسعه و شناسایی و بهره گیري منابع و جاذبه روستاي تیس، اثرات مثبت و کاهش اثرات منفی این توسعه گردشگري در 
بدین منظور، تحقیق حاضر سعی دارد تا به بررسی .هاي گردشگري روستا و بهره گیري مناسب از انها و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار است

گردشگري در این روستا را به منظور زمینه سازي براي توسعه روستا بیان عملکرد گردشگري در توسعه پایدار روستایی بپردازد و راهبردهاي توسعه 
.از این رو، پرسش هاي زیر براي تحلیل پژوهش مطرح می شود. کند
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را فراهم کند؟هاگردشگري روستایی چگونه و در چه مسیري می تواند زمینه توسعه روستا-1
روستاي تیس داراي چه قابلیت ها و جاذبه هایی در زمینه توسعه فعالیت هاي گردشگري روستایی است؟-2

مبانی نظري-2

رکن الدین افتخاري، (داراي ابعاد و آثار گوناگونی استگردشگري روستایی رهیافت جدیدي در متون توسعه روستایی است که همچون توسعه 
ا و نظریه هاي مختلفی در مورد توسعه گردشگري در مناطق روستایی و نحوه ارتباط آن با توسعه روستایی می از این رو دیدگاهه). 1385مهدوي،

کنند که تغییر جهت فعلی به توان بیان کرد؛ چنان که بسیاري توسعه گردشگري را تنها راه رشد و توسعه مناطق روستایی می دانند و تاکید می 
یا و باز سازي مناطق روستایی از این رو، گردشگري عنصر اساسی حرکت به سوي اح. اشدمی ب» رشد به رهبري گردشگري«سوي 

: و بعضی آن را به عنوان یک بخش از بازار گردشگري می شناسند و معتقدند می توان آن را با اشکال دیگر گردشگري مانند.)1385،همان(است
. آفتاب، دریا، سواحل ماسه اي مقایسه کرد

:در گردشگري روستایی عبارتند ازسه دیدگاه مهم 

رهیافتهاي که گردشگري را به عنوان یک راهبرد براي نواحی روستایی به : گردشگري روستایی به عنوان راهبردي براي توسعه روستایی -1
شاورزي سعی در این رهیافتها با توجه به روند روز افزون تخریب روستاها و افول ک. کار می گیرند، در متون مختلف به چشم می خورند

ارائه راهبردهاي جدیدي براي احیاي نواحی روستایی از طریق فعالیت هاي مکمل و یا متحول کردن این نواحی با توجه به منابع طبیعی 
انسانی و و انسانی آنها دارند و تنها راه احیا مجدد این روستاها راارائه برنامه هاي و استراتژیهاي جژئی می دانند که بتوانند هم از منابع

از این رو آنها معتقدند .)1385،همان(طبیعی آنها بهره ببرند و هم بتوانند باعث ایجاد درآمد و افزایش رفاه ساکنان نواحی روستایی بشوند
. که از طریق گسترش و بسط گردشگري به عنوان جایگزینی براي فعالیت هاي کشاورزي در این نواحی می توان به این مهم دست یافت

:همین منظور این استراتژیها معموال دو رویکرد زیر را دنبال می کنندبه 
گردشگري روستایی به عنوان راهبرد توسعه؛-1
.متحول سازي نواحی روستایی کمتر توسعه یافته-2

اصلی براي در این راهبرد گردشگري به عنوان یک بخش : گردشگري روستایی به عنوان یک سیاست باز ساخت سکونتگاههاي روستایی-2
طرفداران . بازساخت روستایی حتی در نواحی که از گذشته فعالیت هاي گردشگري در آنها رونق چندانی نیافته، به کار گرفته می شود

ها را در فرصتهاي اقتصادي این نظریه معتقدند که قادرند از اتکاي بیش از حد تولیدکنندگان روستایی به کشاورزي بکاهند و آن
به کار گیرند؛ به عنوان مثال، در اروپاي شرقی بیشتر بر گردشگري به عنوان ابزاري براي ) ازاریابی جهانتیر شده رقابت کندکه با ب(جدیدي

بازسازي مجدد روستاها پس از افول کشاورزي تاکید می شود؛ در حالی در آفریقا تاکید بیشتر بر گوناگون سازي نواحی روستایی کم 
:از این رو در این راهبرد معموال سه رویکرد زیر دنبال می شود). Holland ,2003(توسعه یافته تر است

گردشگري روستایی به عنوان سیاست بازساخت؛-1
بازسازي در برابر افول کشاورزي؛-2

).8: 1385رکن الدین افتخاري، مهدوي،،بهبود فرآورده ها و محصوالت گردشگريتوسعه-3
سیاست گردشگري پایدار در دنیاي امروزي، رهیافت جامعی : پایدار و حفاظت از منابع طبیعیگردشگري روستایی ابزاري براي توسعه-3

در این ). 1381:شریف زاده، مراد نژاد(است که خواهان رشد بلند مدت صنعت گردشگري بدون آثار مخرب بر زیست بومهاي طبیعی است
ضروریات جامعه و محیط زیست طبیعی نیز مورد توجه و تاکید قرار می رویکرد نه تنها نیازهاي بازار مورد توجه است بلکه نیازها یا 

:به همین منظور این استراتژیها معموالً دو رویکرد زیر را دنبال می کنند ). 18ص:1387رهنمایی و دیگران،(گیرد
گردشگري روستایی ابزاري براي توسعه پایدار؛-1
).8: 1385رکن الدین افتخاري، مهدوي،(منابع توریستیت از سرمایه ها وپراکنش و توزیع به منظور محافظ-2

یی از با توجه به دیدگاهها و نظریه هاي مختلف به گردشگري، توسعه روستایی، اهداف و آثار یاد شده براي آنها، می توان گفت که گردشگري روستا
ي است که به جوامع روستایی حیات دوباره می دهد، موجب یک طرف با فراهم آوردن فرصتهاي جدید براي بسیاري از روستاها به عنوان وسیله ا

از طرف دیگر توسعه بدون برنامه ریزي شده آن سبب آسیبهاي اجتماعی و . توسعه این نواحی می شود و این سکونتگاهها را پابرجا نگه می دارد
و شرایط هر مکان، نوعی خاص یا ترکیبی از این بنابراین باید توجه  به ویژگیهاي محیطی . زیست محیطی سکونتگاههاي روستایی شده است

براي ي مناسب و کارآمداگر چه گردشگري کاتالیزور).1385:همان( رویکردها و استراتژیها را براي توسعه گردشگري در مناطق روستایی بهره جست
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. قتصادي، اجتماعی و زیست محیطی را به دنبال داردبا این حال هزینه هاي و اثرات متفاوت ااما . توسعه نواحی و مناطق کمتر توسعه یافته است
).1389:ضیایی، شجاعی(صورت گیردبا دقت و با مطالعهیدبنابراین تصمیم گیري در مورد نحوه ي توسعه ي گردشگري با

مواد و روش ها- 3

بیان کلیات نظري مرتبط با گردشگري باابتدا . تحلیلی و توام با انجام مطالعات میدانی است- با رویکرد توصیفیاین پژوهش که تحقیقی کاربردي و
) طبیعی، انسانی، تاریخی(روستایی و تحلیل آثار آن در زمینه سازي براي توسعه روستاها و مطالعات کتابخانه اي، به معرفی جاذبه ها و ظرفیت هاي

در نگارش این مقاله از مطالعات کتابخانه اي و نیز روش میدانی به صورت بازدید مکرر از . پرداخته شود) ناحیه چابهار(یسگردشگري در روستاي ت
.این روستا و مشاهده جاذبه ها و مصاحبه با اهالی محل و عکس برداري از جاذبه هاي گردشگري روستا بهره گرفته شده است

معرفی روستاي مورد مطالعه-1- 3
هفت تا نه درروستااین.استگرفته قرارساحلبهاي نسبتاً مرتفع و مشرفمنطقهرويکیلومتري شهر چابهار، بر8در فاصله ) تیز(تیسيروستا

قرارچابهارآزاداراضی منطقهمحدودهدرجدیدهايبنديتقسیمدرتیس. قرار داردچابهارخلیجدر دهانهوچابهاربندرشمالکیلومتري
دقیقه 21درجه و 25دقیقه و عرض جغرافیایی 37درجه و 60اي، کوهستانی و جنگلی در طول جغرافیایی تیس یاتیز روستایی است دره.استگرفته

است، این روستا مرکز دهستان کمیل سلیمان،متري از سطح دریا در جنوب استان سیستان و بلوچستان و شهرستان چابهار واقع شده5و در ارتفاع 
، روستاي تیس در 1375براساس نتایج سرشماري سال ). 1386طرح گردشگري روستاي تیس(استاز بخش مرکزي شهرستان چابهار قرار گرفته

.)مرکز آمار ایران(نفر افزایش یافته است3873، به 1385نفر جمعیت داشته است که در سال 2880حدوده 
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1090:کدمقاله)ناحیه چابهار(روستاي تیس: موردگردشگري روستایی راهبردي اساسی براي توسعه روستایی

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

و معبدبان مسیتی روستاي تیسغارها -3-2- 3

غار بان میسیتی یا (متر باالتر از زمین، دو غار مصنوعی و یک غار طبیعی در کنار هم قرار دارند که این سه غار25در دامنه کوه شهباز بند، حدود 
این غارها، در زمره یک واحد تأسیساتی و آید کهگویندبه نظر می) بان مسیتی (را در زبان مردم بومی تیس )غار مقدس، غار زائران، غار پناهگاه

است که سکویی براي انجام اعمال مذهبی یا تشریفات دیگر در سراسر پهنه هاي معبد یا مذبح یا پرستشگاه بودهگاهساختمانی بوده و به منزله توقف
).138:ردشگري روستاي تیسطرح گ(دهدتصویر زیر یکی از غارهاي سه گانه را نشان می. اندجلوي هر سه غار ساخته بوده

ازمعبد بان میسیتیتصویري : 1شکل

.:سدهاي تیس-3-3- 3

هاي تراشیده مصالح به کار رفته در ساخت این سدها از سنگ. اي قرار دارند که قلعه تیس بر روي آن واقع شده استاین سدها در دو طرف دماغه
هاي ساحلی متر آن به مرور زمان در زیر ماسه6/4ارتفاع این سدها هشت متر بوده است که . بلند و مالت ساروج استهاي دریایی تیز وشده، سنگ
شده و به عنوان مانعی براي جلوگیري از هدر رفتن آب بند و دیگري به کوه شهباز بند منتهی میها به کوه پیلانتهاي یکی از آن. اندمدفون شده

.در تصویر زیر نماي از سد نشان داده شده است).http://www.iranchto.ir(اندد داشتهشیرین باران کاربر

:قلعه پیروز گت:- 3-4- 3

بند و وسط دره تیس و میان دنباله هاي کوه پیلپیروزگته بر فراز تپه سنگی که در کیلومتري شمال غربی چابهار است5واقع در "پیروزگت"قلعه 
وقدمت آن به زمان ).:1386طرح گردشگري روستاي تیس،(دهدتصاویر زیر بقایاي پیروزگته را نشان می. .استکوه شهبازبند قرار دارد، بنا نهاده شده

توجه به آثار باقی مانده از این قلعه که مشابه به بناهاي در زبان بلوچی به معناي رئیس ،بزرگ و سردار آمده است و با"گت".اشکانیان می رسد 
ملقب بوده ونظر برخی مورخان بر این گمان صحه می "کوشان شاه "دوره اشکانیان است ،نام پیروز نیز احتماال همان پیروز ساسانی است که به 

آثاري از زراعت و .برابر ارتفاعات اطراف است4تا 5/1محل تقریبا بلندي این .قلعه پیروز گت بر باالي تپه اي در وسط دره تیس بنا شده است.گذارد
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خانه دلوشی- 3-5- 3
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مسجد زیباي روستاي تیس- 3-8- 3
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این تمام شکل ظاهري مسجد تیس است که به هر طرف آن نگاه می کنی می بینی که در معماري آن رنگ حرف اول را . هاي الوان به کار رفته است

.می زند

نماي از معماري منحصر به فرد مسجد جامع روستاي تیس: 3شکلنماي از مسجد جامع زیباي تیس                : 2شکل

تیسواسکله صیاديپالژ ساحلی-3-9- 3

ایخانه، سوپر چهاي کودکان، رستوران، هکتار داراي امکانات رفاهی از جمله کمپ مسافري، پارك بازي5/1پالژ ساحلی تیس با مساحت تقریبی 
برايتیسساحلیپالزدرسواريقایقوساحلیسواريشتراسکی،جتسواري،کایتجملهازتفریحی–امکانات ورزشی .باشدمی... مارکت و 

این ساحل به دلیل شیب بسیار کم و مالیم تا صدها متر دورتر از ساحل .)www.ghatreh.com(استشدهمهیانوروزيگردشگرانونمسافرا
تماشاي کشتی ها و قایقهاي . اسکله تیس در داخل محوطه و اراضی منطقه آزاد و چابهار قرار داردمتر می باشد 1,5داراي عمق یکسان و کمتر از 

.صیادان و صید انواع ماهی ها و شاه میگو که از محصوالت دریایی هستند دیدنی استصیادي و 
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نماي از پالژ ساحلی روستاي تیس:5شکلنماي از اسکله صیادي تیس                                     :4شکل

آداب و رسوم روستا-3-10- 3

استفاده از لباس نو و تدارك غذاهاي ویژه، دید و بازدید از . دارندمردم روستاي تیس در اعیاد بزرگ ملی و مذهبی مراسم جشن و سرور برپا می
جه و هاي سنتی از دیگر مراسم جالب توعروسی. خویشان و برپایی نماز عید و توزیع نذورات از مرام ویژه مردم روستا در اعیاد فطر و قربان است

وان به شترسواري و شنا اشاره تهاي رایج روستاي تیس میاز ورزش.باشنداین روستا میلیکو و نازنیک، آواها و موسیقی خاص .دیدنی این روستا است
بتاً بلندي لباس مردان شامل سربند، شال کمر، شلوار گشاد، جلیقه و پیراهن نس. کنندمردم روستاي تیس از پوشاك محلی بلوچی استفاده می.کرد

.کنندهاي متداول زنانه استفاده میزنان نیز از پیراهن، سربند، چادر و سایر پوشش. است که از دو طرف چاك دارد

صنایع دستی و سوغاتی- 3-11- 3

ماهیان و دیگر ) خشکاندن(زیورآالت از صدف، تاکسیدرمی دوزي و ساخت توان به حصیربافی، سوزنترین صنایع دستی رایج در این روستا میاز مهم
رخی از صنایع دستی این روستا، به اقصی نقاط کشورهاي حاشیه ب.هاي بلوچستان استدوزيدوزي تیس نیز از بهترین سوزنسوزن. آبزیان اشاره کرد

توان به آبزیان تاکسیدرمی شده، ادویه محلی، گل رس ن، میاز سوغاتیهاي ویژه این روستا عالوه بر سوغات عمومی استا.شودخلیج فارس صادر می
هاي محلی اشاره و خوراکی) شوندهاي ریز تولید میکه از گوش ماهی یا صدف(افشان، حصیرهاي بافته شده، انواع و اقسام زیورآالت زنانه گل
.شوندبا ماهی از غذاهاي محلی و خوشمزه این روستا محسوب میقلیه ماهی، پکوره، شیالنچ، مرباي خرما، حلواي خرما، میگو پلو و سبزي پلو .کرد
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نماي از صنایع دستی روستاي تیس: 7شکلسکه دوزينمونه اي از :6شکل

تجزیه و تحلیل- 4

روز افزون مهاجرت هاي روستایی، کاهش درآمد خانوارهاي روستایی، و افول کشاورزي روستایی، نیازي روز افزون به فعالیتی جایگزین و با گسترش 
« در عین حال مکمل براي کشاورزي، در نواحی روستایی احساس می شود تا به منظور توسعه پایدار روستایی، امکان بهره مندي روستاییان از 

متنوع ).99: 1388شهیدي و دیگران،(را به همراه دارد» رضایتمندي روستایی« و » کیفیت زندگی« فراهم آید، که این خود بهبود» ارمعیشت پاید
به کردن اقتصاد روستایی به سوي فعالیت هاي غیر کشاورزي، بدان معنا است که نه تنها باید به رشد فعالیت هاي غیر کشاورزي روستایی، بلکه 

نوع فعالیت هاي کشاورزي و غیر کشاورزي و منابع درآمدي مکمل در راهبردهاي معیشت خانواده هاي روستایی توجه افزایش و ت
هاي اخیر در بسیار ي ازکشورهاي توسعه یافته ودرحال توسعه،گردشگري روستایی راهکاري ذیقیمت براي تنوع در دهه).Rocchi,2009:3(کرد

این مهم ازآن رو اهمیت بیشتري می یابد که به دلیل فقر روزافزون اراضی کشاورزي و ناباروري .ه شمار می رودبخشیدن به اقتصاد جوامع روستایی ب
طرح (زمینهاي زراعی،میزان تولید در واحد سطح و نیزسطح کل اراضی مناسب و مستعد براي فعالیتهاي کشاورزي روندي کاهنده داشته است

براي دست یابی به توسعه ي . پایدار ابعاد گسترده اي دارد و گردشگري روستایی یکی از ابعاد آن استتوسعه ي) 3: 1386گردشگري روستاي تیس،
زیرا گسترش گردشگري روستایی عامل مهمی در توزیع . پایدار روستایی، رونق گردشگري روستایی به عنوان یک عامل توسعه، بسیار اهمیت دارد

توسعه گردشگري . )ص :1389نوابخش، رفعیی فر،(ه را  براي  توسعه ملی و منطقه اي فراهم می کندعادالنه درآمد جامعه محسوب می شود و زمین
با (گردشگري می تواند ابزاري براي توسعه مناطق روستایی . روستایی به عنوان بخشی ارزشمند و رشد یابنده در زمینه رهیافت اقتصادي مطرح است

صنعت می تواند به مثابه منبع مالی جدي وضعیت اقتصادي مردم محلی را بهبود بخشد و در زدودن این. جاذبه هاي خاص گردشگري به شمار آید
توسعه صنعت گردشگري می تواند عاملی مهم در رفع فقر رشد اشتغال زایی و افزایش درآمد مردم . فقر و محرومیت نقشی تعیین کننده داشته باشد

اهمیت و عظمت گردشگري تنها به ایجاد فرصت هاي شغلی و درآمد محدود .)4-3: 1390نتري،کرمی، دهکردي،کال(ایی قلمداد شودمناطق روست
بلکه در صورت برنامه ریزي و توسعه ي از پیش اندیشیده شده، گردشگري قادر است منافع مستقیم و غیر مستقیم اقتصادي، اجتماعی و .  نمی گردد

را در توسعه ملی ایفاء نماید، حتی در مواردي کارشناسان اقتصادي منطقه اي گردشگري را فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجهی
توسعه گردشگري و توسعه به بیان ساده تر،).1385:معصومی(به عنوان تنها عامل استقرار منابع و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته پنداشته اند

با این وجود اگر )4- 3: 1390،کالنتريکرمی، دهکردي،(کدام شان تاثیري مثبت بر دیگري داردروستایی دو عامل مرتبط به یکدیگرند که توسعه هر
ه گردشگري روستایی به نحوي مناسب برنامه ریزي و مدیریت شود، می تواند خالق یا محرك یک فرآیند توسعه یافته براي حصول به پایداري توسع

شریف (کلیه زیر شاخه هاي اقتصادي، اجتماعی فرهنگی و همچنین خود صنعت گردشگري باشددر نواحی روستایی و نیز پایداري جوامع محلی در 
).53، 1381زاده، مراد نژاد،

نتیجه گیريبحث و -5

گردشگري ). Swarbrook,1998(امروزه گردشگري یکی از امید بخش ترین فعالیت هاي است که از آن به عنوان گذرگاه توسعه یاد می کنند
از انزوا و حاشیه و هدایت به سمت توسعه پایدار روستایی از راهکارهاي است که امروزه در زمینه خارج ساختن محیط هاي روستاییروستایی یکی 

توسعه و رونق بخشی فعالیت هاي گردشگري در هر منطقه اي، برآمده از برنامه ریزي و خط مشی هایی است ).1390پناد، مهري،(کاربرد زیادي دارد
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. به طورکلی برنامه ریزي به عنوان رویکردي حیاتی براي هدایت آتی توسعه، مورد قبول و پذیرش همگان است. منطقه تدوین می شودکه براي آن
روستاي در این میان ).(Inskeep1991بدون برنامه ریزي فرآیند توسعه، اتفاقی، آسیب پذیر، بخشی به احتمال زیاد با شکست همراه خواهد بود

است منطقه اي ملی و حتی بین الملیسطحزیادي براي گردشگري در ناحیه چابهار و درو توانمندي هايوستاهاي داراي پتانسیل هاتیس یکی از ر
گردشگري روستایی که هرساله گردشگران زیادي از این روستا بازدید می کنند و در صورت بستر سازي و فعال کردن این توانمندیها و برنامه ریزي 

بدلیل فقدان برنامه ریزي . رونق روز افزون گردشگري و نهایتا بهبود شاخص هاي زندگی و توسعه همه جانبه روستاي تیس باشیمشاهد می توانیم 
مدیریت، از فرصت هاي موجود در این ناحیه در زمینه گردشگري و تجدید حیات اقتصادي و اجتماعی آن، بدرستی و سردرگمیاصولی و ضعف

در توسعه روستایی این سکونتگاه آشکار گردیده و و پایدار و نبود برنامه ریزي راهبردياکولوژیک- محیطیر مقابل، تهدیدهاي استفاده نشده است د
رکود فعالیت هاي کشاورزي به دلیل تداوم وموجب پیامدهاي نامطلوبی مانند تخریب جاذبه هاي تاریخی گردشگري، تخریب چشم اندازهاي طبیعی،

. بیکاري آشکار و پنهان شده است...زیر زمینی روستا بر اثر خزش شهري، و کوهستانی بودن روستا ، وو برداشت بی رویه آّب کشی کسالی و و زهخش
اساس پتانسیل هاي توسعه این ها . هویت، اصالت فرهنگی، سنت ها و فرهنگ بومی ساکنین  این روستا به شدت مورد دگرگونی و تباهی اند

را تشکیل می دهند شناسایی، معرفی و حفاظت از این پتانسیل ها ضرورت ) مقصد می آیندایندیگران براي بازدیدشان بهیعنی آنچه(گردشگري
یافته هاي پژوهش نشان داد که روند توسعه گردشگري در روستاي مورد مطالع، الگوي ناپایداري ).1388:ضرغامی(توسعه پایدار گردشگري است

بهره برداري مناسب از فرصت ها و ظرفیت هاي گردشگري این روستا می توان گام هاي موثري بسمت توسعه پایدار روستاي با برنامه ریزي و . دارد
بنابراین با توجه به موارد فوق، لزوم برنامه ریزي و مدیریت موثر فعالیت هاي گردشگري در راستاي توسعه گردشگري پایدار . تیس و منطقه برداشت

.بیش از پیش ضروري به نظر می رسدسکونتگاهروستایی در این 

:مهم ترین پیشنهادهاي برگرفته از نتایج مطالعه صورت گرفته را به شرح زیر ارائه دادمی توانبا توجه به موارد فوق، اکنون

مثل (رهنگ اصیل و بومی روستاتشویق و آموزش روستاییان به حفظ آداب و رسوم و فرهنگ بومی خود در برابر تغییرات فرهنگی و بعضا احیا ف-
و احیاي مشاغل سنتی منطبق با فرهنگ بومی ناحیه )با توجه محصوالت بومی این ناحیهبازي هاي محلی و ایجاد و حفظ خانه هاي قدیمی پذیرایی 

.مانند صنایع دستی و عرضه آن به گردشگران

که در حال صنعتی چابهار-تجاريکشور است و هم زیر نظر منطقه آزادمشخص کردن تکلیف مدیریت روستا که این روستا هم زیر نظر وزارت -
که منطقه آزاد می تواند از و آنچنان که باید و شاید به این روستا توجه نشده است.حاضر دچار دوگانگی و سردر گمی مدیریت این روستا شده است

.عه روستا را هموار کندو مسیر توسماندهی کند محل اعتبارات نواحی همجوار این روستا را سا

ازهاي طبیعیتشویق روستاییان به حفظ جاذبه هاي تاریخی و چشم اند-

پالژ ساحلی ) حریم ساحلی( که در نواحی ساحلی) غیر بومی( کلیه تاسیسات اقامتی و تفریحی مربوط به سازمان هاي دولتی یا بخش خصوصی-
.اگذر شونددر وهله نخست به ساکنان این روستا ویس وجود دارند ت

این موزه را می توان در قلعه تاریخی ( ایجاد موزه طبیعی در این روستا و تمرکز ویژگی هاي فرهنگی، اسناد تاریخی و جغرافیایی منطقه در این موزه-
).پرتقالی ها یا در یکی از غارهاي روستاي تیس احداث کرد
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