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برنامه ریزي سواتبا استفاده از مدلستان و بلوچستانیدر توسعه استان سينقش صنعت گردشگر
٢، مجتبی لطفی فر2، وحید رحیمی2، داود حاتمی1دکتر زهره هادیانی

استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزي محیطی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان 1
دانشگاه سیستان و بلوچستان،رنامه ریزي شهري دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا و ب2

چکیده
ودرآمد، اشتغال یا را به عنوان منبع اصلین صنعت پویاز کشورها اياریبس. دیآیا به حساب میدنن صنعت درین و متنوع تریبه عنوان بزرگتريصنعت گردشگر

قرار گرفته جهان مورد استفاده يالزم که امروزه در اغلب کشورهاياز راهبردهایکین اساس یبر هم. دانندیمییربنایساختار زتوسعه ویرشد بخش خصوص
یشغليجاد فرصت هایت ایو ضرورت و فوريکاریبا مشکل بییارویرو. باشدیميل گردشگریپتانسيمحروم و دارایدر نواحگردشگريتوسعه و گسترش ،است
به دیبا آن باییارویرويست که براینيدین، تردیبنابرا. شودیر مین و هم اجتناب ناپذیآشکارا هم مشکل آفراست که رفته رفته يد از جمله مسائل و مواردیجد

د از یجدیشغليفرصت هاجاد ی، کمک به ايکاریبا بییارویروين راه هایتریاز اساسیکینشست و به حکم عقل و تجربه، یابیبه راهیده و عملیسنجيگونه ا
استان در گردشگرياقتصاد . باشدیمیر بخش خدمات بازرگانین زین و اشتغال زا تریموثرترن، یترآن، کاریعمده ترگردشگري.باشدیمشگريگردق توسعه یطر
، یخیتاريجاذبه هايادیوجود شمار ز. دار را به همراه داشته باشد یتوسعه پاتواند یمیاصلير ساخت هایجاد زیت و ایستان و بلوچستان در صورت حمایس

به يبر آن است که صنعت گردشگرین پژوهش سعیدر ا.رودیبه استان به شمار مجذ ب گردشگر يت هایستان و بلوچستان از قابلیدر سیعیو طبیفرهنگ
که با بهره استیلیتحل-یفیو توصیشیماین پژوهش پیروش استفاده شده در ا.گرددیمیستان و بلوچستان معرفین در جهت توسعه استان سینویعنوان گام

له مدل ین وضع به وسیبرون رفت از ايراهبردها،يئه دها و ارایل نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدیه و تحلیبه پژوهش پرداخته که تجزswotاز مدليریگ
swot یمواجه است که ميادیاد ، با موانع زیزيردشگرگين استان با توجه به جاذبه هایدر اياز آن است که صنعت گردشگریج حاصله حاکینتا.انجام شده

ز یو ناچیو اقامتیامکانات رفاهاستان، محدود بودنیدنیديو جاذبه هایخیمناسب آثار تاری، عدم معرفن موضوعیمنسجم نسبت به ايزیتوان به نبود برنامه ر
. ن صنعت اشاره نمودیبه ایاعتبارات اختصاصبودن

.(SWOT)سوات ، ستان و بلوچستان ی، توسعه، استان سيرگردشگ:يدیواژگان کل

: مقدمه-1
را صرف اوقات فراغت يشتریش آزاد و ثروتش افزون شود و زمان بیش از پیموجب خواهد شد که وقت  انسان بيشرفت فناوریکم گسترش و پیست و یدر قرن ب
يو اقتصادیو اجتماعیاسیسی، فرهنگیکیتکنولوژير ساخت هایل زیبه دل.نام نهاديگردشگرد عصر  صنعتیستم را بایمه دوم قرن بیدر واقع ن. د یخود نما

گر نقاط چه یاو خواهد بود سفر به ديروح کنجکاويارضاير در رفتار و عمل انسان برایت اجتناب نا پذیک واقعیيده گردشگریکم پدیست و یجاد شده در قرن بیا
ست و یقرن بیجزو ملزومات زندگیمختلفيزه هایبا انگ) نترنت و کتاب ی، ايدیدوئو ، سیلم ، ویق فیاز طر( يبه صورت مجازو چهیو واقعیقیحقصورتبه 

يتوجه به صنعت گردشگر. ده است ، رویکردي فراتر از دولت و ملت خواهد داشت یرا در نوردین المللیو بیملياست که مرزهایانیجريکم و شکل دهنده ی
ر و یس).2،1389زاده،یو تقينور(انجامد یميدر هر کشوریطیمحی، و حتیو اجتماعيرات اقتصادییک سلسله  تغین امر به یت است که این واقعیانگر ایب

ن یجهان بزرگترتیک دهم جمعیص یده با تخصین پدیکه ايشده به گونه ایبشر تلقیاصليازهایاز نیکیژه به منظور گذران اوقات فراغت یاحت به ویس
شدن، حفظ یاز صنعتی، مشکالت ناشیتوسعه انسانيبه اقتصاد، باال بردن شاخص هایتنوع بخش). 15: 1385، ییتوال(شود یز بشر محسوب میصلح آمییجابجا

ت ین مزیاز ایت مکانیه به لحاظ موقعکییان کشورهاین میدر ا. است که جهان امروز با آن روبروستییدار از دغدغه هایت توسعه پایست و در نهایط زیمح
رشد قابل توجه سفر ).1378:1، یجان ل(خود را تکامل بخشند یند توسعه ملیق بتوانند فراین طریخود گنجانده اند تا از ایمليبرخوردارند آن را در برنامه ها

براساس . جهان مطرح گرددين قطب گردشگرین منطقه به عنوان چهارمیموجب شده است که ايگردشگريدار از جاذبه هایانه و دیبه خاورمیگردشگران خارج
بر یو متکيه ایران تک پایاقتصاد ا. جز پنج کشور برتر جهان است) سمیاکوتور(یعیو طبیخیتاريران از نظر جاذبه های، ايگردشگریگزارش سازمان چهان

مناسب یافته را نداشته و امکانیتوسعه يع کشورهایرقابت با صنايارایال حاضر صنعت نفت و رو به اتمام است، در حیلیفسيک انرژیدرآمد نفت است، نفت 
و یت مکانین منابع درآمد با توجه به موقعیاز ایکی).1379:9، یهجرت(حداقل در کوتاه مدت وجود ندارد يگر اقتصادیديبا نفت در بخش هاینیگزیجايبرا

، یآثار مثبت و منفیابیک و ارزی، تئوریک پشتوانه علمیاست که با يگردشگر... و یمی،تنوع اقلی،آثار باستانیعیر طبداشتن عناصر جذب گردشگر چون مناظ
دولت يدر سر لوحه برنامه هايکشورها، گردشگریدر برخ. افتیدار و همه جانبه دست یتوان به توسعه پایميت گردشگریح در فعالیت صحیریو مديزیبرنامه ر

ستان و یاستان س.دیز در سطح کشور پخش نمایدرآمد را نيت شهروندان به مناطق مختلف گردشگریبا هدايالن گردشگریرار دارد، تا ضمن مثبت کردن بها ق
است یعیو طبیرهنگ، فیخیجاذبه تارينه هایاز جمله در زميادیآثار زيداراودرکشور بوده است يگردشگرينه یدر زميادیزيل هایپتانسيبلوچستان دارا

و يزی، برنامه ريه گذارین با سرمایکشوراست، بنابرایغنيره از استان هایو غیعیطبي، جاذبه هایخ کهن و آثار باستانین استان از لحاظ دارا بودن تاری؛ ا
ح یصحيزیکند، با برنامه ریفا میدار کشورها ایسعه پاکه در تویو نقشيت گردشگریبا توجه به اهم. بودیزبان گردشگران قابل توجهیتوان میح میت صحیریمد
جاد و درآمد ین مناطق مختلف کشور ایبیتا تعادل نسب. ن مناطق پرداختیدر ايت گردشگریتوان به تقویهستند، مییت هاین قابلیچنيکه دارایمناطقيبرا

جه منطقه یخانوارها نبوده و در نتين اقتصادیدر منطقه مورد مطالعه قادر به تأمد موجوير درآمد هایو سايدرآمد کشاورز. در سطح کشور و منطقه پخش شود
رشد و يک علم و صنعت برایمانند يگردشگر.منطقه مؤثر واقع گرددیو فرهنگيتواند در ارتقاء سطح اقتصادید میجاد کارکرد جدیا. مهاجر فرست است
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ستان و بلوچستان ینکه استان سیبا توجه به ا. استيگردشگري، شناخت جاذبه هايارتقاء سطح گردشگريران گام بیاز به پژوهش داشته و نخستیشرفت خود نیپ
درخشان ، جهت یخیتارينه یشین پیستان و بلوچستان با ایاستان سیبه راست.دیفا نماین منطقه ایدر توسعه ایدارد، متأسفانه نتوانسته نقشیمتنوعيجاذبه ها

فوق العاده ، یخیو تاریعیطبيت هایکه به رغم موقعیتوان انتظار داشت استانیا میموجود به نحو مطلوب استفاده کند ؟ آينه هایته از زمجذب گردشگر توانس
يش و گونه هاات وحیمانند حیعیطبيوجود جاذبه هاباشد ؟يمنطقه ايبالقوه را ندارد شاهد توسعه ط یح از شرایصحيریالزم جهت بهره گيهنوز راهکارها

، یخیقدمت و کثرت آثار تاراز لحاظ . گردد یجذب گردشگران محسوب میعیطبينه هاین زمیاز بهتر... ز و یشگفت انگي، غارهایعیطبي، جنگل هايجانور
متاسفانه با وجود . ران باستان ساخته است یاتمدنين انگشترین استان را نگی، ایخیتاريه یستان جزء نقاط منحصر به فرد است ، وجود دهها اثر و ابنیاستان س

ن واقع یمردم و مسئوليمهریآن مورد بیطیست محی، زی، فرهنگی، اجتماعيگر ارکان اقتصادین استان مانند دیايصنعت گردشگریبا ارزشين جاذبه هایچن
.باشد یمن استان یايمنطقه ايتوسعه يبرايو بلوچستان به عنوان ابزارستان یاستان سيگردشگرياستفاده از توانهان پژوهش یهدف از انجام ا. شده است 

: ينظریمبان- 2
ي، گردشگر)1993(سازمان ملل ياز نظر انجمن آمار. ن واژه استیايو ناساختاریرش است، گستردگیاکثرأ مورد پذيآنچه امروزه در خصوص واژه گردشگر

ح، تجارت و یک سال به منظور تفریکمتر از يشان و ماندن در آنجا برایط معمول زندگیخارج از محییافرت به مکان هاافراد، از جمله مسيت هایشامل فعال
از یکیکه به يبرخوردار بوده است، به طوريوسته ایاز رشد پير، گردشگریشصت سال اخیدر ط).3: 1386، يو جباری، بابکیبیط(شودیگر میديهدف ها
25درصد، از 5/6با نرخ رشد ساالنه ین المللیبي، گردشگر2005–1950يسال هایدر ط.ل شده استیبا سرعت رشد باال در جهان تبدياقتصاديبخش ها

، 2020تا سال ) UN WTO(يسازمان گردشگریرسميهاینیش بیبراساس پ. افتیش یافزا2005ون در سال یلیم806به 1950ون گردشگر در سال یلیم
تا نه صدم درصد از بازار ران تا کنون هفت صدم درصد یا). 2: 1390، یخانیپری، اسالمیضراب(دیارد خواهد رسیلیم5/1در سطح جهان به يدشگر ورودتعداد گر
درصد 2شده حدود 1404سال يکه برايزین رقم در برنامه ریکه ا). 1: 1389رانوند زاده، ید فر، بی، مؤن ی، حسیسرائ(را به خود اختصاص داده استيگردشگر

ق و یدقيزین امر بدون برنامه ریون نفر باشد تا به اهداف مورد نظر برسد، که ایلیم20ران یبه ايد رقم گردشگران ورودین بایبنابرا. در نظر گرفته شده است
يل توسعه ین دلینخست).4، 1388زند مقدم،( دنخواهد بویشتر گردشگران قابل دسترسیمرتبط به منظور جذب هر چه بير ساخت ها یدر زيه گذاریسرما

و ورود يامروزه توسعه گردشگر. شودین مورد ارائه میز در اینيگریل دیآن است؛ اگر چه دالياز منافع اقتصاديدر اغلب کشورها، بهره برداريصنعت گردشگر
از يگردشگریفرهنگ–یآثار اجتماع. آوردیرنده گردشگر به وجود میطق پذبر منایفراوانیطیست محیو زیفرهنگ–یو اجتماعيرات اقتصادیگردشگران، تاث
: ن دست اندیاست، که از ایو فرهنگیرات مثبت اجتماعیتاثيدارايتوسعه گردشگر. روندیدر هر منطقه به شمار مين مالحظات توسعه گردشگریجمله مهم تر

د مردم؛ یجاد  وسعت نظر و بسط حوزه دیا-3مردم جامعه؛ یت زندگیفیش سطح رفاه و کیافزا- 2ر ملل؛ یاسیزندگيمردم کشور با نحوه ییجاد امکان آشنایا-1
سنت يایاح-7کشور؛ یو فرهنگیخیراث تاریمحافظت از م-6ان؛ یبه جهانیفرهنگيجاد امکان انتقال ارزش هایا- 5افراد جامعه؛ یشدن تجارت فرهنگیغن-4
با ین مردمیجاد احترام متقابل بیا_10؛  یعموميش فضاها و مکان هایافزا- 9مردم جامعه؛ يبرایو فرهنگیحیالت تفریفاده از تسهامکان است-8؛ یمليها

و با . شودیکشور محسوب ميبهبود و رشد اقتصادیاصليرویاز کشورها نيارینها، در بسیافزون بر ا).3: 1390، یخانیپری، اسالمیضراب( متنوعيفرهنگ ها
ط یمنابع وارد شونده به محیش ارزشیکند و باعث افزایجاد درآمد میشده، اییده، موجب اشتغال زایتنوع بخشیبه اقتصاد محليراهبردیفراهم آوردن فرصت

).1: 1387، یزد چیترا یم( شودیمیمحل

:ق یروش تحق-3
181758برابر با یستان و بلوچستان با مساحتیاستان سیمورد بررسییایجغرافيمحدوده .است یلیو تحلیفیو توصیشیمایق پین تحقیکرد حاکم بر ایرو
و آثار آن در جامعه يت گردشگریو وضعیستیتوريجاذبه هایبر آن است که به بررسین پژوهش سعیباشد که در این استان کشور میلومتر مربع ، پهناورتریک

د و در جهت بر طرف یگردییاستان شناسايدات گردشگرینقاط ضعف ، قوت ، فرصت ها و  تهدSWOTیلیتحلتفاده از مدل مورد مطالعه پرداخته شده و با اس
.گرددیارائه میمناسبيهايت و بهبود نقاط قوت ، استراتژیدات و تقویل نقاط ضعف و تهدیا تقلیکردن 

منطقه مورد مطالعه يهایژگیو-4
قه تا یدق3درجه و يمدارها25ن یباشد،که با قرار گرفتن در بین استان کشور میلومتر مربع پهناورتریک181785حدود یان با وسعتستان و بلوچستیاستان س

چ،از نظر ینویاز نصف النهار گریق طول شرقیدق21درجه و 63قه تا یدق50درجه و 58ياز خط استوا و نصف النهارهایقه عرض شمالیدق27درجه و 31
پاکستان و افغانستان، از يو کشور افغانستان، از شرق به کشورهاین استان از شمال به استان خراسان جنوبیا. کشور استين استان هایاز کم تراکم تریتیمعج
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استان 11با مجموع وسعت مساحت کل کشور برابر11,4مساحت استان معادل .شودیکرمان و هرمزگان محدود ميعمان و از مغرب به استان هايایجنوب به در
300و یلومتر مرز خاکیک1200(یو خاکیلومتر مرز آبیک1500ش از یدو کشور افغانستان و پاکستان و با بيستان و بلوچستان با همجواریکشور است، استان س

102بخش، 40شهر، 36شهرستان، 14يدارايکشورماتین استان به لحاظ تقسیا. کشور داراستين استانهاین مرز را در بیتریطوالن) یلومتر مرز آبیک
ساالنه آن ياست و حداکثر دمایابانیبياستان از نوع آب و هوايآب و هوا. باشدیاست و مرکز آن شهرستان زاهدان ميروستا و آباد10000ش از یدهستان و ب

معروف يهمچون بادهایموسوميت، وجود بادهایباشند،نوسانات رطویاستان مين شهرهایرانشهر گرمترین و ایزاهدان سردتر. گراد استیدرجه سانت40يباال
و یاهیخاص، پوشش گیمیط اقلیعمان، شرايایمعتدل سواحل درینواحيساعت به استثنا24و اختالف دما در يزش جوی، ریاگاوکشیروزه، باد هفتم 120
:http( باشدیعمان ميایدرين نقطه آن کناره هایمتر و پست تر4042ه استان کوه تفتان با ارتفاع ن نقطیبلندتر. را بوجود آورده اندیعی، مناظر بديجانور

//www.sbco.ir.(باشد، عالوه بر یميو البته گردشگریع دستی، صنای، باستانیفرهنگيکشور به لحاظ داشته هایغنياز استانهایکیستان و بلوچستان یس
، احترام به انسانها و یستیدر همزیرانیک اقوام ایکاییبر تمدن و فرهنگ قومیرا خلق کرده که خود گواهيادیار زیبسیمل فرهنگتعایو مذهبین تنوع قومیا

ياریبسیخیتاريکهن آثار و جاذبه هايستان و بلوچستان با سابقه ایاستان س. شان استیشه هایاند
چابهار، يهایرانشهر، قلعه پرتغالیايت مقام معظم رهبریرانشهر، قلعه بمپور، ساختمان بیدژ ایرانشهر، اسپیايصر، قلعه نایوبیدارد از جمله بازارچه سرپوش، خانه ا

ارتگاه یرندگان خاش، زید غالمرسول چابهار، قلعه سرباز، دهانه غالمان زهک، زاهدان کهنه، قلعه نو زهک، قلعه ایس چابهار،آرامگاه سیتيروستایخیبافت تار
ر پلنگان،دره نگاران و یشيکشهر، قلعه کنت و قلعه سب سراوان، سنگ نگاره هایدرآباد خاش، مسجد جامع شهرستان خاش، قلعه نیخاش، قلعه حیعلیمرتض

در شرق ینین استقرار شهر نشین و بزرگتریهکتار وسعت و اول151سال و 5000ش از یمسجد جامع درك سراوان، کوه خواجه زابل و شهر سوخته زابل با قدمت ب
ستان و بلوچستان جاذبه یسه کوهه زابل استان سيمعروف و روستايبادياب هایآن را به بهشت باستانشناسان معروف کرده است،آسین تمدن غنیران و ایفالت ا

–یورآالت سنتیساخت ز–یستانیس) یفخولک با(یر بافیاستان شامل؛ حصیع دستیصنا.شودیز دارد که به اختصار در مورد آنها گفته مینیفراوانیعیطبيها
یستان با قدمتیکه در منطقه سیه دستیاز صنایکی. ياه دوزیس- یبافیقال- سفال معروف کلپورگان–ستان یسيخامه دوز-یم بافیگل-یبلوچيسوزن دوز

گشت سراوان، رودخانه باهو کالت، گل فشان يروستایتپه نمکاچه هامون، کوه تفتان، یز شامل دریاستان نیعیطبيجاذبه ها.استیبافیباشد قالینه میرید
يمه هایچابهار و کنارك، چاه ن) يو سواحل ماسه ايساحل صخره ا(عمان يایبلند چابهار، سواحل دريبا کوههایخیمري، تپه هاياتورینیميکنارك، کوهها
ن یشیدر رودخانه سرباز و پشت سد پیرانیچابهار تمساح معروف پوزه کوتاه ا) لول–لور (بر ر، معایج گواتر در شرق چابهار، درختان انجیحرا خليزابل، جنگل ها

.) 5، 1389توانگر ، ( باشدیم

) .4، 1390، يس پور و نوری، رئیمانیفرامرز بر: مورد مطالعه، ماخذيمنطقه : 1شکل شماره(
SWOTک یکنت-5

قوت یبا معادل فارسیسیحروف اول چهار کلمه انگل) .8: 1388زاده ،یآقاسم زاده ، یابراه(شود یده میز نامینTOWSیگاهکه SWOTس یترا مایک یتکن
)strength( ضعف)weakness( فرصت)opportunity(دیوتهد)threats(س یماتر. باشدیمSWOTه و یو تجزيزین فنون برنامه ریاز مناسب تریکی

، 1381ف زاده، یشر( رد یگیقرار مياستراتژیابیت شکاف، مورد استفاده طراحان و ارزیل عملکردها و وضعیتحلين برایروزه به عنوان ابزار نول است که امیتحل
5. (SWOT،نجش آن به منظور سیداخليضعف ها و قوت ها یستم و باز شناسیک سییخارجط یموجود در محيدها و فرصت هایتهدشناخت يبرايابزار

( هاروارد  است يم دانشکدة تجاریجه مستقین مدل نتیا. )8: 1388، زادهیآقاسم زاده ،یابراه( ستم است یت و کنترل آن سیهداين راهبرد برایو تدوت یوضع
يبرايک ابزارین تکنین گفت که اتوایبه طور اجمال م) .40: 1381، یحیمسيمراد( سازمان ها ستيبراين استراتژیو بهتر) .211ـ238: 1383، ياریز

:ق ین امور از طرین راهبرد است و ایت و تدویل وضعیتحل
ستم ؛یسیدرونيقوت ها و ضعف هايو طبقه بندیباز شناسـ 1
؛ستم یط خارج سیموجود در محيدهایفرصت ها و تهديو طبقه بندیـ بازشناس2
به عبارت ) .4: 1388زاده ، یآقاسم زاده ، یابراه( رد یگی؛ صورت منده یستم در آیت سیهدايون براگوناگين راهبردهایتدو؛ و SWOTس یل ماتریـ تکم3
یلیتحلSWOTمدل .است یستمیدات برون سیبا فرصت ها و تهدیستمیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیاستراتژياز ابزارهایکیSWOTگر ، مدل ید
يک استراتژی، ن مدل یدگاه ایاز د. دهد ید ، ارائه مینمایجاد میرا ان آنها ین تطابق بیکه بهترییامل و انتخاب استراتژن عویاییشناسايبراک را یستماتیس

دها در چهاری، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدن منظور یايبرا.رساند یحداقل ممکن مدها را به یمناسب قوت ها و فرصت ها را به حداکثر و ضعف ها و تهد
دات ، فرصت ها ، نقاط ضعف ، نقاط قوت یس تهدیساختن ماتريبرا) .192: 1382سون و کارون ، یهر(شوند یوند داده میپSO،WO ،ST ،WTیحالت کل

ط یوجود در محدات عمده میاز تهدیـ فهرست2سازمان وجود دارد ؛یخارجط یمحکه در ياعمدهياز فرصت هایـ فهرست1: کرد یله را طد هشت مرحیبا
يو فرصت هاینقاط قوت داخلـ 5سازمان ؛ یضعف داخلياز نقاط عمده یـ فهرست4سازمان يو عمده یاز نقاط قوت داخلیـ فهرست3سازمان ؛ یخارج
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د یسه کنیموجود در خارج مقايرصت هارا با فینقاط ضعف داخل-6؛ دیقرار دهSOيهايمربوط در گروه استراتژجه در خانه ید و نتیسه کنیرا با هم مقایخارج
ـ 8د ؛یقرار دهSTيهايجه را در گروه استراتژیسه گردد، نتیمقایدات خارجیرا با تهدینقاط قوت داخل-7د؛ یقرار دهWOيهايجه را در گروه استراتژینتو 

ل یه و تحلیتجز) .9: 1388زاده ، ی، آقاسم زاده یابراه(دیقرار دهWTياهياستراتژجه را در گروه ینموده ، نتسهیمقایخارجدات یرا با تهدینقاط ضعف داخل
SWOTد قوت ها و ین است که راهبرد اثر بخش بایکرد مذکور ایمنطق رو. را با آنها داشته باشدين سازگاریاست که راهبرد بهترینظام مند عواملییشناسا

یانتخاب و طراحيار خوب برایج بسین منطق اگر درست بکار گرفته شود نتایا. دات را به حداقل برساند یتهدستم را به حداکثر، رساند و ضعف ها و یسيفرصت ها
با فرصت یستمیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سیاستراتژياز ابزارهایکین مدل ین ایهمچن). 150: 1385، يا و موسویحکمت ن( ک راهبرد خواهد داشتی

).7: 1389،یبهرام(استیستمیدات بدون سیها و تهد
:ر است ین پژوهش به شرح زیدر اSWOTل ی، چهارچوب تحلیبه طور کل

ن راهبردهایتدو-6
هم ا به طور یداشته ، یگر همپوشانیکدیبا از راهبردها یان عمل برخیالبته ، در جر. کند یمتفاوت را فراهم ما راهبرد ین چهار انتخاب یس سوات امکان تدویماتر

توان ی، ممتفاوت هستند يکنشگري، چهار دسته راهبرد را که از نظر درجه ستم یت سیدر واقع ، بر حسب وضع.ند یآیبه اجرا در مگر یکدیزمان و هماهنگ با 
کاستن يستم برایسيد ، کاهش ضعف ها یز نامین) راهبرد بقا (تواند آن را ی، که م1ا حداقل ـحداقل ییراهبرد دفاعیهدف کل: یـ راهبرد دفاع1: ن کرد یتدو

.دهاست یتهديسازیو خنث
ک سازمان ی. موجود ببرد يبا کاستن از ضعف ها حداکثر استفاده را از فرصت ها، تالش دارد 2ا راهبرد حداقل ـ حداکثر ییراهبرد انطباق: یـراهبرد انطباق2

یطین شرایاز آن نباشد در چنيخود قادر به بهره برداریسازمانيضعف هايبه واسطه یشود ، ولییخود متوجه وجود فرصت هایط خارجیممکن است در مح
.تواند امکان استفاده از فرصت را فراهم آورد یمی، اتخاذ راهبرد انطباق

شود و هدف آن به حداکثر رساندن ین میدات تدویبا تهدمقابله يستم برایسيبهره گرفتن از قوت هاه ین راهبرد بر پایا) : حداکثر ـ حداقل (ییراهبرد اقتضاـ 3
به بار آورد یج نامطلوبیتواند نتایقدرت مينشان داده است که کاربرد نابجان ، از آنجا که تجارب گذشته یاوجود با.دات است ینقاط قوت و به حداقل رساندن تهد

.دات استفاده کند یهدترفع يده از قدرت خود براید به طور نسنجینبایچ سازمانی، ه
بر خالف . خود را به حداکثر برسانند يکه قادر باشند همزمان قوت و فرصت هاهستند یتیستم ها خواهان وضعیتمام س)  : ـ حداکثر حداکثر(یـ راهبرد تهاجم4

گسترش يش برایمان با استفاده از نقاط قوت خوسازیتین وضعیک راه حل کنشگر است ، در چنییراهبرد تهاجماست یک راه حل واکنشیکه یراهبرد دفاع
) .10: 1388زاده ، یم زاده ، آقاسیابراه(دارد یو خدمات خود گام بر مدات یبازار تول

نقاط ضعف

W

نقاط قوت

S

ماتریس

SWOT

استراتزی ھای

WO

استراتژی ھای

SO

فرصت ھا

O
استراتژی ھای

WT

استراتژی ھای

ST

تھدید ھا

T

) . 1390ماخذ نگارندگان ، SWOT:  ماتریس 7(شکل شماره 

تعیین استراتژی ھای کوتاه مدت و بلند مدت توسعھ
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SWOTماتریس   

(S)نقاط قوت  (W)نقاط ضغف 

ات
وع

وض
م

(نقاط قوت فھرست می 

شود) ات
وع

وض
م

(نقاط ضعف فھرست می 

شود)

)Oفرصت ھا (

حداکثر}–{حداکثر SOاستراتژی ھای 

با بھره گیری از نقاط قوت از فرصتھا 

استفاده می شود. 

حداکثر}–{حداقل Wاستراتژی ھای 

با بھره گیری از فرصت ھا نقاط ضعف 

اتاز بین برده می شود. 
وع

وض
م

(فرصت ھا فھرست می شود)

)Tتھدیدھا (

حداقل }–{حداکثر STاستراتژی ھای 

برای احتزار از تھدیدات از نقاط قوت 

استفاده می شود. 

حداقل }–{حداقل WTاستراتژی ھای 

نقاط ضعف را کاھش می دھد و از 

اتتھدیدھا پرھیز می شود. 
وع

وض
م

(تھدید ھا فھرست می شود)

.
)نقاط قوت (یل عوامل داخلیه و تحلیج تجزینتا

درجه وزننقاط قوت
يبند

از یامت
یوزن

436/0%9یغنیراث فرهنگیو میخیآثار تار-1
متنوع   يو بکر بودن آنها و چشم اندازهایعیطبيط هایتنوع مح-2

ییایجغراف
6%424/0

عمان       يایدرین استان از نوار ساحلیايبرخوردار-3
7%

428/0

416/0%4سم یتوريه گذاریمتحد بودن منطقه جهت سرما-4
315/0%5ییایو درییا بودن حمل و نقل هوایمه-5

318/0%6يمنطقه نمونه گردشگر54وجود -6
%26% 3ر در حوزه جنوب شرق کشور ینظیبیع دستیوجود صنا-7

43/1%40جمع
)ف ضعنقات (یل عوامل داخلیه تحلیج تجزینتا

درجه وزننقاط ضعف 
يبند

از یامت
یوزن

و آب و یمیروان و مشکالت اقليشن هایطیست محیمعضل زوجود 
ییهوا

4%312/0

432/0%8ت یریت و فقدان ثبات در مدیریضعف مد
315/0%5توسعه کشور یاصلياز مراکز و محورهايدور

432/0%8غات یضعف تبل
315/0%5یو خدماتی، درمانیالت بهداشتیکمبود تسه

432/0%8یجانبیتیورود ماد مخدر و مشکالت امنین المللیبمحور و گذرگاه 
424/0%6يگردشگريت هایساینبود حداقل امکانات در تمام

ن یدر ايه گذاریبه سرمایه گذاران بخش خصوصیعدم رغبت سرما
یتیل مسائل امنیمنطقه به دل

4%312/0

312/0%4طق ن مناید در ایمتخصص و آموزش ديرویعدم وجود ن

315/0%5يو کالبدیطیمحير ساخت هاینامناسب بودن ز
%26%3یورزشیحیزات تفریسات و تجهینامناسب بودن تاس

60/007/2جمع
باشدیم3/ 50آنها یاز وزنیو امت1یازات عوامل دخلیان ذکر است که جمع کل وزن امتیشا

ستان و بلوچستان یاستان سير گردشگرل عوامل موثر بیه و تحلیتجز-7
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در /.36یاز وزنیبا امتیغنیراث فرهنگیو میخیدگاه پرسش شوندگان عبارتند از آثار تاریسم از دینه توریستان و بلوچستان در زمین نقاط قوت استان سیمهمتر
يو بکر بودن آنها و چشم انداز ها یعیطبيط هایدوم ، تنوع محير رده د/.28یاز وزنیعمان با امتيایدرین استان از نوار ساحلیايف اول ، برخورداریرد

ین میهمچن. رد یگیچهارم قرار ميدر رده /.18یاز زرنیبا امتينمونه گردشگريمنطقه 54سوم ، و وجود يدر رده /.24یاز وزنیبا امتییایمتنوع جغراف
و یجانبیتیورود مواد مخدر و مشکالت امنین المللیت ،  محور و گذرگاه بیریت و فقدان ثبات در مدیریتوان گفت از نظر پرسش شوندگان سه عامل ضعف مد

18یاز وزنیبا امتيگردشگريت هایساین نقاط ضعف شناخته شده اند و نبود حداقل امکانات در تمامیبه عنوان مهم تر/.32یاز وزنیغات هر سه با امتیضعف تبل
نقاط ضعف قرار دارند يبعديدر رده ها/.15یاز وزنیکشور با امتيتوسعه یز اصلاز مراکيو دور/.
 .

)فرصت ها (یل عوامل خارجیه و تحلیج تجزینتا
درجه وزنفرصت ها  

يبند
از یامت
یوزن

312/0%4افغانستان و پاکستان  يبه کشورهایکیت استان به لحاظ نزدیژه و فعالیت ویموقع
432/0%8ب  یدر مناطق رقیو فرهنگیعیطبيمنابع و چشم اندازهاعدم وجود
436/0%9کشور  يبرايجاد درآمد ارزیو اییاشتغال زا

318/0%6ییو رو بناییر بنایسات زیدر تاسيه گذاریسرما
شرق ين الملل خارج از تنگه هرمز و امکان ارتباط با کشورهایآزاد بيبه آبهایدسترس

ج ینان خلیخ نشیا، شبه قاره هند، شیسآ
4%312/0

و یلی، ريع حمل و نقل جاده ایوسيمهم از جمله شبکه هاییر بنایسات زیوجود تاس
)فرودگاه فعال 4وجود حداقل (ییهوا

7%428/0

%26%3يدر بخش گردشگريه گذاریو سرمايزیش توجه دولت به برنامه ریافزا
%26%3ن مناطق  یدر ايه گذاریبه سرمایبخش خصوصزه یش انگیافزا

عمان و شرق تنگه يایوجود بندر چابهار به عنوان تنها بندر مهم کشور در سواحل در
هرمز  

4%312/0

يعمان و دامنه هايایدر سواحل دريگردشگريت هایتوسعه فعاليم مناسب برایاقل
...  کوه تفتان و 

3%26%

68/.51جمع
/1

)دها یتهد(یعوامل خارجل یه و تحلیج تجزینتا
درجه وزندها   یتهد

يبند
از یامت
یوزن

428/0%7ران یه ایعلیدر سطح جهانیغات منفیتبل
%39%3یو محلین رفتن فرهنگ سنتیاز ب

312/0%4یخیتاريبناهايعدم توجه به مرمت و بازساز
ج یخلیه جنوبیران و مناطق آزاد حاشیايمناطق گردشگرریبا سايرقابت منطقه ا

فارس   
7%428/0

یعیو طبی، فرهنگیخیجاد خسارت به آثار تاریو ایطیست محیزيهایجاد آلودگیا
با ورود گردشگران 

6%318/0

312/0%4ن منطقه نسبت به قبل یبا ورود گردشگران در ایاد تخلفات اجماعیازد
318/0%6ياندك در پخش گردشگریخارجياره گذیسرما

312/0%4نده   یب در آیت و شلوغ شدن منطقه نسبت به مناطق رقیش از حد جمعیتراکم ب
312/0%4تخصصین بودن سطح بهداشت و کمبود امکانات درمانییپا
312/0%4استان یداخلياختالفات و شورش ها/.

49/061جمع
/1

.استبوده18/3آنهاوزنازیامتو1یخارجعواملازاتیامتوزنکلجمعکهاستذکرنایشا
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) مردم و گردشگران ، يمسئوالن شهر(پرسش شوندگان سم از دبدگاه ینه توریستان و بلوچستان در زمیکه استان سیین فرصت هایمهم تربا توجه به جداول فوق
عدم وجود ن فرصت شناخته شده است ، یبه عنوان اول/.36یاز وزنیبا امتکشور و منطقه يبرایالیو ريارزو کسب درآمد ییغال زابا آن روبرو است عبارتند از اشت

بکه مهم از جمله شییربنایزسات یش رو ؛ و وجود تاسین فرصت پیبه عنوان دوم/.32یاز وزنیب با امتیدر مناطق رقیو فرهنگیعیطبيمنابع و چشم انداز ها
و رقابت منطقه رانیه ایدر سطح جهان علیغات منفیتبلن حال ، یدر ع. سوم قرار دارد يدر رده /.28یاز وزنیبا امتییو هوایلیر،يع حمل و نقل جاده ایوس

جاد خسارت به یو ایطیست محیزيهایآلودگجادیدات شناخته شده و این تهدیبه عنوان مهم تر./28یاز وزنیهر دو با امتران یدر اير مناطق گردشگریبا سايا
محسوب يدات بعدیتهدعنوانبه /.18یاز وزنیهردو با امتيدر بخش گردشگریاندك خارجيه گذاریو سرمابا ورود گردشگرانیعیو طبی، فرهنگیخیآثار تار

شوند یم
ک یل عوامل استراتژیه و تحلیتجز- 8

ستان و یاستان سيک در گردشگریعوامل استراتژن یب آنها ، مهم تریو ترکیو خارجیداخلل عواملیه و تحلیتجزيهان مدل ، با استفاده از جدولیدر ا
نقاط قوت ، توانند یکنند ، میرا اتخاذ مک یاستراتژيم هایکه تصمیزانیک ، برنامه ریل عوامل استراتژیه و تحلیدر واقع ، با تجز. ده است یبلوچستان ارائه گرد

ه و یتجزيک از عوامل موجود در جدول هایهر يوزن هايدوباره ین کار با بررسیا. ند یاز عوامل محدود نمايدها و فرصت ها را به تعداد کمتریقاط ضعف ، تهدن
ل عوامل یه و تحلیجدول تجزد به یث وزن باین جداول از حیدر ان عوامل موجود ین تریدر واقع ، سنگ. ، انجام گرفته است یو خارجیعوامل داخلل یتحل

ستان و یسيمنطقه ير گذار بر گردشگریک تاثین مهم در خصوص عوامل استراتژیا) . 14: 1388زاده ، یم زاده ، آقاسیابراه( منتقل شوند ک یاستراتژ
: ر خالصه شده است یبلوچستان در جدول ز

)SFAS(ک یه و تحلل عوامل استراتژیتجز
درجه وزنکیعوامل استراتژ

يبند
از یامت
یوزن

S1= 436./.9یغنیراث فرهنگیو میخیتارآثار./
S2=318./.6عمانيایدرین استان از نوار ساحلیايبرخوردار./
S3= 428./.7يگردشگرينمونه يمنطقه 54وجود./

W1=432./.8غات یضعف تبل./
W2=428./.7يگردشگريت هایدر ساینبود حداقل امکانات رفاه./
W3=428./.7یجانبیتیورود مواد مخدر و مشکالت امنین المللیمحور و گذرگاه ب./
W4=428./.7ت یریت و فقدان ثبات در مدیریضعف مد./
O1=432./.8منطقه و کشور يبرایالیو ريحاد درآمد ازیو اییاشتغال زا./
O2=432./.8ب  یدر مناطق رقیو فرهنگیعیطبيعدم وجود منابع و چشم اندازها./
O3=428./.7... ع حمل و نقل یوسيمهم از جمله شبکه هاییربنایسات زیوجود تاس./
O4=318./.6ییو روبناییربنایسات زیدر تاسيه گذاریسرما./
T1=432./.8رانیه ایلدر سطح جهان عیغات منفیتبل./
T2=428./.7ران یاير مناطق گردشگریبا سايرقابت منطقه ا./
T3=یخیجاد خسارت به آثار تاریو ایطیست محیزيهایجاد آلودگیا ،

با ورود گردشگرانیعیو طبیفرهنگ
5./.315./

10083/3جمع   
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ن راهبرد هایتدو- 9
)SO(یتهاجم/ یرقابتيراهبردها

ت مسافر و کاال در سطح یترانزيبراییتوسعه خطوط هواـ 1
؛ییاینه توسعه حمل و نقل دریجاد زمیمنطقه و ا

با استفاده از یعیو طبیخیتاريت هایت قابلیا و تقویاحـ 2
یالتیتسهو یرساختیزيفرصت ها

، هتل و یساحليجاد پالژهایمانند ایسات ساحلیتوسعه تاسـ 3
عمان در يایبا و بکر دریو استفاده از سواحل زییایرستوران در

جذب يراستا
منطقه؛یمردم بوميد برایجاد مشاغل جدیگردشگر و اـ 4
ل یمنطقه ؛ به دليدر  بخش گردشگريه گذاریش سرمایفزاـ 5

ل یمنطقه و کسب درآمد ، به دليدن آثار گردشگرمنحصر بفرد بو
ییربنایسات زیفراهم بودن تاس

ين راهبرد هایاز مهمتریکیبه يل شدن گردشگریـ تبد6
يمنطقه 54ل وجود یکسب درآمد و شغل در منطقه به به دل

سات یدر توسعه تاسيه گذاریو سرمايگردشگرينمونه 
ییربنایز

)ST(تنوع يراهبردها
یو آموزشیو خدمات اطالع رسانيتوسعه شبکه اطالعات گردشگر)1

يگردشگر
ت یدر رسانه ها درباره قابليآگاه سازيت هایغات و فعالیت تبلیتقو)2
ن بردن یو از بین المللیو بیمنطقه در سطح داخليگردشگريها

منطقه؛یو فرهنگیتیت امنیت بد گردشگران درباره وضعیذهن
جذب ينه یغات درست در زمیت و تبلیریو مديگذارهیـ سرما3

ب یگرفتن از مناطق رقیشیپيگردشگر برا
روز که به مقابله با يهايـ مجهز کردن منطقه به امکانات و تکنولوژ4

سم در منطقه بکاهد یش توریاز افزایناشیطیست محیمشکالت ز

)WO(يبازنگريراهبردها
و ي، تجاری، درمانیعلم(يگردشگرمحصوالت يبهبود و ارتقا)1

نه یدر زمیخصوص–یمشترك دولتيه گذاریو سرما) یحیتفر
ير ساخت ها و محصوالت گردشگریغ زین تبلیجاد و همچنیا

یو خارجیمنطقه به گردشگران داخل
يت هایدر سایالت رفاهیتوسعه و بهبود امکانات و تسهـ 3

ب از یجود مناطق رقل عدم ویو جذب گردشگر به دليگردشگر
لحاظ نوع آثار 

و سازمان ها و ادارات استان ن مسؤوالن یبيتعامل و هم فکر) 3
يگردشگريش برد  طرح هایپيدر راستايمرتبط با گردشگر

يزیمراحل برنامه ریمردم در تمامیاستفاده از توان مشارکت)4
يگردشگر

)WT(یتدافعيراهبردها
و یتیریمدينه توسعه و اصالح نهادهایط در زمن مقررات و ضوابیتدو)1

ن ثبات یو همچنيگردشگريدر بخش هایت تخصصیریمديریبه کارگ
بلند مدت يدرست طرح هاياجرايت برایریدر مد

دار از یپايج،حفاظت و بهره مندیدر ترویمردميجلب مشارکت ها)2
از يریمنطقه و جلوگيگردشگریفرهنگ–یخیو تاریعیمنابع طب

.آنیفرهنگ–یخیو تاریطیست محیزيب هایتخر
یتخصصيمارستان هایسطح بهداشت در منطقه و احداث بيارتقا) 3

با دستگاه ها یز مراکز فعلیپزشکان متخصص و تجهيریمدرن  به کارگ
يکه خواهان محصوالت گردشگریجذب مسافرانيزات مدرن برایو تجه

.هستندیو پزشکیعلم
يو ارائه ين مرزیت قوانیق تقویاز طريب نقاط مرزیش ضریـ افزا4

نان یبه مرز نشیماليمشوق ها
است یاز سيریاستان با بهره گيله ایو قبیـ رفع اختالفات قوم5

و برنامه ياستگذاری، سیامور محليش مشارکت اقوام در اداره یافزا
يزیر
مخدر به منطقه و از ورود مواديرید مرزها جهت جلوگیـ کنترل شد6

در منطقیتیب امنیش ضریافزا
ران مجرب و کارآمد در استان به خصوص در صنعت یـ استفاده از مد7

يگردشگر
ییش کارایجهت افزاییسلسله نشست هايران و برگذاریآموزش مدـ 8

ن منطقه یمسئولیعلم

:يریجه گینت-10
یمییبسزار یجامعه تاثيبخشهایتماميفا نموده و بر رویملتها ایو توسعه اجتماعيدر رشد اقتصاديادینقش زيست که صنعت گردشگریه ندیپوشیبر کس
ن ی، بلکه استندیجوامع نیو توسعه اجتماعياقتصادیین کننده شکوفاییتعيتنها مؤلفه هایگر اقالم صادراتیو دی،صنعتي،کشاورزیصادرات مواد نفت. گذارد

از دغدغه یو خارجیجهت جذب گردشگران داخليزیدرآمد زا مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته و برنامه ریاست که به عنوان مکمل و منبعيبخش گردشگر
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گذشته يمانده از زمانهايبه جایخیرو آثار تایعیفراوان طبيستان و بلوچستان با وجود داشتن جاذبه هایستان سا. است ن امر شده یان ایمتولیاصليها
ازمند ین استان نیسم ایتوربا توجه به آنچه که ذکر آن رفت، . کسب کندین المللیو بینه جذب گردشگر در سطح ملیدر زميژه ایگاه ویهنوز نتوانسته جا

استفاده يبرایاساسيهايزیباشد و به برنامه رین صنعت میتبط با امريدستگاه هاینانه تمامیبلند مدت و نگرش واقع بيهایزیها و برنامه ريشناخت توانمند
کشور و شهر به يو ادارياقتصاديازمند توجه تمام بخش های، نییمانند درآمد و اشتغال زايگردشگريایاز مزايبهره مند.اج دارد یاحتن توان ها یمطلوب از ا

و یعیمتنوع طبيجاذبه هايستان و داراین پژوهش، استان سیايافته هایبا توجه به .باشدیگر میکدین بخش ها با یاین صنعت و تالش در جهت هماهنگیا
آن یخیو قدمت تاریو سنتیز برخوردار است که به همراه فرهنگ غنینیستیخاص ژئوتوريبا از جاذبه هایعت بکر و زین طبیدر کنار ا. استیطیست محیز

عمان به وجود آورده و نشان دهنده يایدريباین نقطه کشور و در کنار سواحل زیکوچک در دورتريرا در پهنه ايگردشگرين جاذبه هایاز بهتريمجموعه ا
ستان و یدهد که استان سیل ها نشان میو تحلیج بررسینتا. در سطح کشور  استيل شدن به منطقه نمونه گردشگریتبدين منطقه برایايالباییتوانا

نقاط قوت و ییت موجود و شناسایوضعیبا توجه به بررس. کشور باشديمهم گردشگرياز محورهایکیتواند ی، ميجاذبه گردشگريادیتعداد زبابلوچستان  
ند با ین فرایمؤثر بر ايافت هایه وجود دارد، رهین ناحیايند توسعه گردشگریکه در فراییدهای، نقاط ضعف و تهدیسم در منطقه و از طرفیتوسعه توريفرصت ها

غات یتبلبا مردم، ينه گردشگریمرتبط در زميسازمان هایغات و ناهماهنگیت، ضعف تبلیریدر مدیثباتیانگر آن است که به ضعف و بی، بSWOTتوجه به مدل 
يتوسعه و اصالح نهادهايراهبردها. هستندستان و بلوچستان یاستان سدر يگردشگریافتگیتوسعه نیاز علل اصلت در منطقه یبر عدم وجود امنیمبنیمنف
يت هایغات و فعالیت تبلیبلند مدت، تقويطرح هاياجرايت برایرین ثبات در مدیو همچنيگردشگريدر بخش هایت تخصصیریمديریو به کارگیتیریمد

ن یبيمنطقه، تعامل و هم فکریو فرهنگیتیامنت یت بد گردشگران درباره وضعین برددن ذهنیمنطقه و از بيگردشگريت هایدر خصوص قابليآگاه ساز
سم، یت اکوتوریو تقویو زمستانیآبيمنطقه در جهت گسترش ورزش هايل هایو با مردم و استفاده از پتانسيمرتبط با گردشگريمسؤوالن منطقه سازمان ها

منطقه آزاد چابهار، يتجاريگردشگريل هایمانند استفاده از پتانس،یجانبين راهبردهایهمچن. آن شناخته شده انديتوسعه گردشگرين راهبردهایمهم تر
.ن ارتباز رهگشا خواهد بودیز در اینیدرمانيت مسافر و کاال و توسعه گردشگریترانزيبراییتوسعه خطوط هوا

یمییبسزار یجامعه تاثيبخشهایتماميفا نموده و بر رویملتها ایو توسعه اجتماعيدر رشد اقتصاديادینقش زيست که صنعت گردشگریه ندیپوشیبر کس
ن ی، بلکه استندیجوامع نیو توسعه اجتماعياقتصادیین کننده شکوفاییتعيتنها مؤلفه هایگر اقالم صادراتیو دی،صنعتي،کشاورزیصادرات مواد نفت. گذارد

از دغدغه یو خارجیجهت جذب گردشگران داخليزیدرآمد زا مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته و برنامه ریاست که به عنوان مکمل و منبعيبخش گردشگر
گذشته يمانده از زمانهايبه جایخیرو آثار تایعیفراوان طبيستان و بلوچستان با وجود داشتن جاذبه هایستان سا. است ن امر شده یان ایمتولیاصليها

ازمند ین استان نیسم ایتوربا توجه به آنچه که ذکر آن رفت، . کسب کندین المللیو بینه جذب گردشگر در سطح ملیدر زميژه ایگاه ویهنوز نتوانسته جا
استفاده يبرایاساسيهايزیباشد و به برنامه رین صنعت میتبط با امريدستگاه هاینانه تمامیبلند مدت و نگرش واقع بيهایزیها و برنامه ريشناخت توانمند

کشور و شهر به يو ادارياقتصاديازمند توجه تمام بخش های، نییمانند درآمد و اشتغال زايگردشگريایاز مزايبهره مند.اج دارد یاحتن توان ها یمطلوب از ا
و یعیمتنوع طبيجاذبه هايستان و داراین پژوهش، استان سیايافته هایبا توجه به .باشدیگر میکدین بخش ها با یاین صنعت و تالش در جهت هماهنگیا
آن یخیو قدمت تاریو سنتیز برخوردار است که به همراه فرهنگ غنینیستیخاص ژئوتوريبا از جاذبه هایعت بکر و زین طبیدر کنار ا. استیطیست محیز
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:شودیر مطرح میزين استان راهکارهایکارآمد در ایتیریدن به مدیو رسيجهت رفع مشکالت در صنعت گردشگر
مناسب و بهبود یتیت جمعیضمن مالک شدن آن امکانات، از وضعیت بومیرد که جمعیصورت گيبه نحويالت گردشگریتسهيبرايه گذاریسرما

.برخوردار شوندياقتصادینسب
م یمنطقه باشنیدر ايآنان شاهد روند رو به رشد گردشگريه گذاریرا فراهم کرد تا با حضور سرماینه حضور بخش خصوصید زمیبا .
در منطقهییایدرينه گردشگریبخصوص در زميگردشگريجاد بسترها و گسترش تنوع در جاذبه هایا.
وشده به استان ان گردشگر ورودشیموجب افزایو خارجیت داخلیم امنیتالش در جهت تحک. شودیسم میت باعث رشد و توسعه توریجاد امنیا

..گرددیمدر منطقه درآمدش یموجب افزامتعاقب آن 
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1156:کدمقالهوسعه استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل برنامه ریزي سوات نقش صنعت گردشگري در ت

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

مختلف در يگردش به استان و شهرهايگسترش حمل و نقل برا. گذاردیسم میتوسعه و رشد صنعت توريرویر مثبتیگسترش حمل و نقل تاث
.ت استیار حائز اهمیمنطقه بس

تواند یست، میجذب توريط الزم براین شراستان در جهان و فراهم نمودیمنحصر به فرد سیژه آثار باستانیاستان، بويگردشگريجاذبه هایمعرف
.داشته باشديمربوط به جهانگردیشغليجاد فرصتهایدر ايسهم مؤثر

هامونيایمه و ساحل دریدر شهر سوخته، کوه خواجه، دهانه غالمان، چاه نیو خدمات رسانیدهسیسروجاد مراکریا.
د را در استان فراهم یجدیتوانند هزاران فرصت شغلیت، مین امنیبلوچستان به همراه تأمیتانر آثار باسیچابهار و سایستیشتر از توان توریاستفاده ب

.سازند
گر ارگان ها و یران استان و دین مدیبیهماهنگ-ییو اجرايریم گیدر راس امور تصميل کرده و آگاه به مسائل گردشگریران تحصیاستفاده از مد

يگردشگريبرنامه هايو اجرايریم گیو تصميم سازیمشارکت دادن مردم در امر تصم- در منطقه يموسسات مرتبط با گردشگر

: منابع- 11
يچابهار با استفاده از مدل راهبردیساحليه یدر ناحيل عوامل موثر بر گسترش گردشگری، تحل) 1388( زاده ، عبد اهللا ، ی، آقاسیسیم زاده ، عیـ ابراه1

swot 1388اول ، تابستان يسال اول ، شماره يو منطقه ايشهريت و پژوهش هامطالعاي، مجله.
يستان و بلوچستان در راستایاستان سیسمی، اکوتوریسمیژئوتوريل هایپتانسی، بررس) 1390( غالمرضا ، يس پور ، کوهزاد و نوری، فرامرز ، رئیمانیـ بر2

.ستان و بلوچستان یدار در استان سیپايو توسعه يگردشگریش ملین همایدار ، اولیپايبه توسعه یابیدست
ین المللین کنگرة بیدر استان کردستان، مجموعه مقاالت چهارمییروستايتوسعه گردشگريت ها و تنگناهایقابلی، بررس)1389(، رحمت اهللا، یبهرام-3

زاهدان –ران یدانان جهان اسالم، ایجغراف
. ران ، زاهدان یدانان جهان اسالم ، ایجغرافین المللیبين کنگره یستان و بلوچستان ، چهارمیاستان سیسمیت اکوتوری، اهم) 1389(ـ توانگر ، معصومه ، 4
.ت معلم ی، تهران ، انتشارات دانشگاه تربيبر صنعت گردشگري، مرور) 1385( ن ، یمی، سییـ توال5
ن ، تهران ، شرکت چاپ و یامیو معصومه السادات صالحين افتخاریسعه در جهان سوم ، ترجمه ، عبد الرضا رکن الدو توي، گردشگر) 1378( ، یـ جان ، ل6

. نشر ، چاپ اول 


