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ساحلی ایران در چابهار گامی براي توسعه جنوب شرق ایران- دهکده ورزشهاي آبیاحداث 
2، افسانه نصیري1عطاء اله قره چاهی

عضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار1
کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی2

چکیده
ایده توسعه و ساخت همه جانبه دهکده ورزشهاي مشرف به دریاي عمان طبیعی سواحل جنوبی ایران،گردشگري در این مقاله با بررسی پتانسیل ها و جاذبه هاي 

این .همجوار است) ریاي عماند(کی از بزرگترین منابع آبی کشور قسمت جنوبی استان سیستان و بلوچستان با یدر بندر چابهار.آبی ساحلی را مطرح خواهیم نمود
.می آوردسواحل دریاي عمان به ویژه در ایام زمستان فراهم و تفرجگاهی و انواع ورزش هاي آبی ازتوریستیبهره برداري هاياي را براي همجواري موقعیت ویژه

د توسعه یبدون ترد،تحقق یابدساحلی -ورزشهاي آبیخت دهکدهاگر رویاي سا. داشتن دماي مناسب در تمام طول سال تحقق این امر را امکان پذیرتر می نماید
می تواند در افزایش ،این دهکده در کنار مزیتهاي اقتصادي براي خطه جنوب کشور. از ساحل به خشکی افزایش خواهد یافتاستان سیستان و بلوچستان با الگوي 

.ی ملی کمک شایانی نمایدگوفاق و همبست

ساحلی، سواحل جنوبی ایران، گردشگري طبیعی، توریسم، توسعه چابهار-دهکده ورزشهاي آبی:کلمات کلیدي

مقدمه- 1
آنچه مسلم . در زمانها و مکانهاي مختلف جهت توسعه همه جانبه خاك و سرزمین تحت تسلط خود برنامه و استراتژي هاي مختلف دارندحکومتها

محروم از منابع هواي نامساعد، مناطقمناطق داراي آب و . یستندجذابیت کافی براي سکونت نداراي مختلف خاك یک کشور قسمتهاياست همه 
. نیاز به بستر سازي الزم می باشنددر آنها سکونت ایجاد جذابیت جهت و می باشنداز این دسته دور از مراکز شهري و هسته اصلی قدرت، وطبیعی

برنامه ریزي هاي براي این مناطقبایستمی جهت توسعه این مناطق و به نوعی جلوگیري از توزیع ناهمگون جمعیت در سطح کشور حکومتها لذا 
؛ حتی توسعه همه جانبه آنقدر می تواند براي حکومتها ایجاد نمایندآنهابه نحوي جذابیت الزم را براي سکونت در وداشته باشندهدفمندتري 

گروه و یااهداف کوچ و سکونت اجباري یکیکی از نه چندان دور هاي در گذشتهمثالً اهمیت داشته باشد که ممکن است به زور نیز متوسل شوند؛
روایت شده است و کشور ما نیز از این قاعده زیاد سکونت مهاجرین و یا حتی واردات مهاجر در تاریخ . در این راستا بوده استص یک ناحیه خاقوم در 

.ر تغییر شده استمناطق فوق دچادر نتیجه توسعه الگوهاي مسکونی نمودن ،با پیشرفت جوامع.مستثنی نبوده است
شعارهاي عدالت محور خود که روح آنها در قانون اساسی تجلی یافته است برنامه هاي مختلفی جمهوري اسالمی ایران در راستاي تحقق نظام مقدس

مکرانعلی الخصوص سواحل ،مناطق یعنی سواحل جنوبی کشوراین یکی از گرفتن جهت توسعه این مناطق داشته است و امروزه شاهد رونق 
م ایجاد اسکله هاي محلی به فراخور پتانسیل این مناطق انگیزه الزم را براي سکونت و یا ادامه زندگی را بیش از پیش براي مردم بومی فراه. هستیم

.  نموده است
با توسعه . نمایندمیراکز استانها به کالن شهرها مهاجرتاز روستاها به شهرها و از شهرها به مراکز استانها و از مبه امید زندگی بهتر عموماً مردم 

افزایش نجومی جمعیت تهران و مشکالت عدیده این کالن شهر . به اوج خود رسید70در ایران آغاز  شد و در دهه 40شهرنشینی این پدیده از دهه 
بسته جرین با مشکالت عدیده اي دست و پنجه نرم می کنند، مهادر کالن شهر تهران لیکن علیرغم اینکه . واداشته استجديدولت را به واکنش

مهاجرت الزم را جهت انگیزه از قبیل وامهاي اشتغال و واگذاري زمین جهت سکونت در شهرستانها نتوانسته است ،نهم و دهمهاي تشویقی دولت 
پیچیدگی هاي روانشناختی ،دارندراکسانی که قصد مهاجرت معکوسبرايیاجتماعی مختلفمشکالت اقتصادي ودر کنار زیرا .ایجاد نمایدمعکوس 

ترجیح می دهند با سختی هاي زندگی در این لذا گرددانسان و این تئوري که بازگشت به شهر مادري خود یک شکست بزرگ در زندگی تلقی می 
به از کالن شهرها گذاري نمایند که الزاماً شامل بازگشت لیکن دولت می تواند در نوعی دیگري از مهاجرت معکوس سرمایه. کالن شهر تن دهند

کم رنگتر خواهد شد بدیهی است اگر زیرساختهاي الزم در مهاجرت معکوس براي افراد داوطلببا این استراتژي بعد روانی. سرزمین مادري نیست
درعباس از مصادیق شهرهایی است که تحت این الگو توسعه یافته بن. د گردیدهانجام خواجانقاط کشور به آنقصا مهاجرت از ا،یک منطقه ایجاد گردد

با راه ران، است، تنوع قومی در این شهر به حدي زیاد است که آن را با شهر تهران مقایسه می کنند؛ در کنار تمام پتانسیلهاي این بندر استراتژیک ای
چهره شهر بطور ها به طور خودکار در شهر ایجاد شد و امروز شغل ها وکسباندازي اسکله کانتینري شهید رجایی و توسعه زیرساختهاي الزم بقیه 

. ه استکامل عوض شد
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مبتنی بر اختصاص امکانات رفاهی از قبیل مدرسه، حمام که،هاژي دولتهاي اول بعد از انقالب جهت جلوگیري از مهاجرت روستاییان به شهرتاسترا
، علیرغم احداث چنین زیرساختهایی در روستاها کماکان مهاجرت به شهرها ادامه داشت. بود با شکست مواجه شدبه روستاییانبهداشتی و یا بهداري 

مناسب شغل مهاجرت به شهرها در درجه اول عدم امکانات رفاهی نبود، در کنار ابعاد روانشناختی و جامعه شناختی علت اصلی عدماصلیعلت زیرا 
د حمام بهداشتی و امکانات رفاهی براي خود بودنخود قادر،می بودنددر رفاه اقتصادي اگر روستاهاییان بدیهی است .با درآمد کافی در روستاها بود

.بنا گرددشغلایجاد می بایست برپایه جهت توسعه پایدارت گفت استراتژي اصلیلذا می توان به جرا. ایجاد نمایند
و . می باشدمکرانسواحل است،پایدار راي پتانسیل الزم براي توسعه کشورمان که دامناطقیکی از تجربه هاي قبلی، با درسهاي آموخته از 

قدمهایی که در . نرسیده استدر خوري که علیرغم پتانسیلهاي الزم هنوز به توسعه شهر. است، شهر چابهار این پهنه ساحلیهاستراتژیک ترین نقط
نمود تا ،ندبه بهره برداري نرسیدشد در دولتهاي بعدي ادامه پیدا نکرد و یا بهتر است بگوییم زمان دولت سازندگی جهت توسعه این شهر برداشته 

این بندر اسکله هاي تخلیه و بارگیري در، توسعه چند فازهاز قبیل توسعه خط ریلیزیربناییعینی داشته باشند؛ امید است با اتمام عملیات 
.آن باشیمجانبههمهشاهد توسعه همانند بندرعباس استراتژیک 

هاي که اگر داراي راههاي ارتباطی زمینی و هوایی مناسب بود قطعاً زیبایی. یکی از پتانسیلهاي مهم این شهر صنعت گردشگري و تفریحی آن است
]5[، ]3[،]2[، ]1[.بدیع آن گردشگران زیادي را به خود جذب می کرد

را براي فرهنگی، قومی، ملی چهره این شهردر این بندر اگر تحقق یابد قطعاً از جنبه هاي مختلفرویاي ایجاد دهکده ورزشهاي آبی ساحلی ایران
در . خواهیم بوداستهمیشه دگرگون خواهد نمود و شاهد توسعه روزافزون استان سیستان و بلوچستان که یکی از محرومترین مناطق این سرزمین

در این مقاله به تشریح . گردوغبار محرومیت از این استان زدوده خواهد شدادامه می یابد و ل خشکیسپس به داخاز سواحل آغاز وتوسعه این روش 
. و بسط این ایده می پردازیم و موضوع را از جنبه هاي مختلف واکاوي می کنیم

ویژگیهاي سواحل ایران مشرف به دریاي عمان-2
600بالغ براین پهنه ساحلی به طول . سواحل جنوبی ایران مشرف به دریاي عمان از تنگه هرمز آغاز شده و تا دهانه اقیانوس هند ادامه پیدا می کند

... و ي طبیعی از قبیل موجهاي ساحلی زیبا، سواحل ماسه اي جاذبه ها. کیلومتر یکی از بکرترین و زیباترین سواحل ایران را تشکیل می دهند
که مقارن با نسونموتماشاي موجهاي خروشان دریا در فصل .باشدمیهواییوآبویژگیهايگرفتندرنظرازپسگردشگريمنابعمحبوبترین

. د می آوردیان می باشد هر بیینده اي را به وجسفرهاي تابستانی ایران
بزرگی بر اثر پیشروي آب دریاي عمان و فرسایش سنگ هاي رسوبی به در کناره هاي این دریا به خصوص در قسمت جنوبی چابهار صخره هاي 

از این قسمت به خصوص در هنگام . وجود آمده اند که خلل و فرج ناشی از فرسایش آب در آن ها چشم اندازهاي بسیار زیبایی را ایجاد کرده است
جزییات جاذبه هاي گردشگري این منطقه خارج از این مقاله می باشد و ذکر. زیباترین سواحل ایران یاد کردغروب آفتاب می توان به عنوان یکی از
:صرفاً به ذکر عنوان آنها اکتفا می شود

.خوانندش؛ یعنی سرزمین همیشه بهاریا چابهار می» چهار بهار«چابهار هر چهار فصلش بهار است و بدین روي ؛سرزمین همیشه بهار-

. فلوریداي امریکا استجزیرهوهوا با بندر میامی در شبهعرض جغرافیایی و هم آبچابهار هم؛زمستانترین در ترین در تابستان و گرمخنک-
ترین بندر جنوبی ترین و در زمستان، گرمدر چابهار سبب شده است تا این بندر در تابستان، خنک» مونسون«وزش بادهاي موسمی، موسوم به 

هاي هاي گیاهی و گونهترین پوششاین دما باعث ایجاد یکی از متنوع. گراد در نوسان باشدجه سانتیدر34تا 5/10ایران و دماي آن تنها بین 
کسانی که در مردادماه به بنادر جنوبی ایران سفر کرده اند، با ورود به این شهر در این فصل شگفت زده خواهند جانوري در چابهار شده است

.بر آسمان این منطقه حکمفرما است، امواج خروشان دریا در این فصل دیدنی استشد، در اوج گرماي تابستان، هواي بهاري 

گاه طنازي آب و باد و خاكجلوهاي؛سهاي و ماسواحل صخره-
تاالب لیپار؛ خفته در میان دو کوهی استوار-
موسوم به کوههاي مریخیهاي آریاکوه-
گوهري پربها در هواي تفتیده جنوبدرخت انجیر معابد؛-
جنگل بدیع پرندگانهاي حرّا؛گلجن-
ایرانیترین خزندهبزرگ:گاندو-
]9[، ]8[، ]7[،]1[فشانگلتپه-

سواحلدرورزشیفعالیتتوسعهنحوه- 3
دریاییوهوامتنوع زمین،ومختلفهايویژگیاخیر،سالهايدر. باشندورزشتوسعهمنبعمیتوانندهمگیخاصهواییودریاییزمینی،مناظر
توسعهبرورزشیگردشگرياثر. شده استقدیمیهايورزشتوسعهیاجدیدورزشهايایجادحتیوورزشیتجاربازجدیدتعاریفایجادباعث
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مناطق. باشندداشتهتوجهآنهابهکه گردشگرانمیشوندباعثودارندوجودحاضرحالدرکهشودمیمربوططبیعی ايجاذبه هايبهورزش،
بهرفتن،جلوبهتمایلذاتاًبشراینکهبهتوجهبا. محسوب میگردندطبیعیهايجاذبهاینگونهازیکیدارند،کههاییویژگیدلیلبهساحلیودریایی

زمینهایندرعالیمثالیک.هستندگردشگريبرپایهاغلبکهآیندبوجود میورزشازمختلفیاشکالدارد،رفتنسریعترورفتنباالرفتن،عمق
خوببسیارزمینهیکباشند،شدیدنیمهبادهايوبلندنسبتاًموجهايدارايدریایی کهوساحلیمناطق.استبادبانیسواريموجوسواريموج
هستند،طبیعیهايجاذبهپایهبرکهجدیدورزشهايگونهاینتوسعهدرکهداشتتوجهالبته بایستی.هستندهاورزشنوعاینبهپرداختنبراي
دریاییوهواییزمینی،ورزشهايجهان،درطبیعیمنابعوجودنتیجهدربنابراین،.داردزیادياهمیتورزشیتجهیزاتوتکنولوژيتوسعهنقش

وورزشبینرابطهحفظبراي،استمحدودمنابعایناینکهبهتوجهبا.استوابستهمنابعبه همیننیزگردشگري.هستندتوسهحالدرهمچنان
دروحشحیاتازحفاظتزمینه،ایندر.دادویژهاهمیتمنابعاینگونهوطبیعیمحیطحفظبهبایستیآنها،و توسعهرشدتداوموگردشگري
شدهدیدهتداركهاییبرنامههاواییجزایردرمثالبراي.گرددورزشوگردشگريتوسعهبهمنجرمیتوانددریاییحیواناتبه ویژهدریاییمحیطهاي

یکیغواصی کهاکنونوگردیدجزایرایندرالکپشتهاتعدادافزایشوحفظبهمنجربرنامه هااین.گرددجلوگیريالکپشتهانسلانقراضازتااست
.استشدهتبدیلپرطرفدارجاذبهیکبهپشتهاالكازبازدیدجهتاست،ورزشیگردشگرياقساماز ]6[

طبیعیجاذبه هايازبازدیدنتیجهدرورزشتوسعه- 4
اینگونهزیرا درشوندمیمحسوبزمینهایندرتوجهموردبخشمهمتریناند،وابستهدریاییوساحلیطبیعیهايجاذبهومنابعبهکهورزشهایی

مسافرتهايبیندرتعطیالت یازماندرورزشدرفعالشرکت.کنندمسافرتخودزندگیمحلازغیرمحلیبهمجبورندکنندگانشرکتها،ورزش
.کندپیداتوسعهمیتواندورزشآنبراساسکهاستبخشهاییمهمترینازیکیکاري،

ازگردشگراناثر بازدیددرکههستندموارديازاسکیجتبهپرداختنویادگیريهوا،کپسولباوتنفسیلولهباغواصلییادگیريمثال،عنوانبه
گردشگرياقسامازیکیطریق غواصیاززیردریاطبیعیهايجاذبهازبازدیدهمچنین.یابندمیتوسعهدریاوساحلدرطبیعیهايجاذبهومنابع

وگرمآبهايدربازيآبحتییاماهیگیري، غواصیآب،روياسکیبادي،سواريموجقایقرانی،هدفبابازدیدکنندگان.استپرطرفدارورزشی
.کنندمیسفرمکاناینبهشفاف

بخشازبسیاريدرآنمناسبنسبتاًعمقومرجانیجزایرداشتندلیلبهپهنه گسترده سواحل دریاي عمان بخصوص مناطقی از قبیل چابهار در
ساحل دریا بزرگ در چابهار .داردوجودگردشگرانتوسططبیعتبامرتبطوویژهورزشیفعالیتهايازبسیاريبهامکان پرداختن،ساحلیهاي

والیبال. سواري و در فصول آرام سال قایقهاي تفریحی بادبانی می توانند فعالیت نمایندوجبخصوص در فصل موسوم داراي پتانسیل الزم براي م
70کوههاي موسوم به کوههاي مریخی در . همگی در این مقوله جاي می گیرندوساحلیراهپیماییآب،روياسکیاسکی،جتماهیگیري،ساحلی،

افزونروزتوسعه. کیلومتري چابهار یکی از بی نظیرترین مناظر طبیعی در کره زمین می باشند که مانند آن کمتر در جاهاي دیگر یافت می شود
وضعیتبودنمناسبمانندعواملیزمینهایندر. استارتباطدرورزشیگردشگريفعالیتیکعنوانبهآنتوسعهباورزشها مستقیماًاینازبسیاري
.هستندزیادياهمیتدارايهزینهودسترسیهوا،وآبو دریایی،ساحلی

برايدیگر زیرساختهاورفاهیامکاناتساختموجببدنیفعالیتبرايدریاوساحلمانندطبیعیمحیطازاستفادهجهتگردشگرانتقاضاي
راهسازي ،جادهراهنمايغذاخوري، تابلوهايواقامتیهايمکانها،توالتاتومبیل،پارکینگهايمانندمواردي.استشدهآنهاازاستفادهودسترسی

درحتیغیره،وقایقرانیماهیگیري،غواصی،شنا،دریایی برايامنهايمکانایجادکشتیها،وقایقها،اسکلهمانندخاصفعالیتهايویژهتاسیساتو
]6[.پتانسیل الزم را براي ایجاد مشاغل جدید در این مناطق می باشنداز که همگی .استافزایشحالدردسترسازدورمکانهاي

دریاییوساحلیمناطقدرورزشیهايبرنامهبرگزاريباورزشتوسعه-5
عالقمندورزشبهمسافرتدرحتیمردمکهاستشدهباعثفعالزندگیشیوهرواجوورزشبامرتبطتفریحیمسافرتهايروزافزونرواجورشد
میرقابتمختلفورزشیهايرشتهدرجهانقهرمانیمسابقاتوالمپیکبازیهايمیزبانیحقآوردندستبهدرجهانمختلفشهرهايلذا.شوند
هزینهوزیادهايریزيبرنامهمستلزمورزشیرویدادهاياینگونه.داردوجودمختلفجوامعبیندادهارويبرگزاريجهتشدیديرقابتوکنند
.گرددمشخصمندنظامپژوهشیروشهايطریقازآنهااقتصاديهايبازدهیدقتبامیزبانی،تقاضايازقبلبایستیکهاستهنگفتیهاي

همه جانبه سرزمین خود و افزایش اقتدار بر دولت می تواند در راستاي توسعه دارد،وجودآبیورزشهايبهنسبتکهاقبالیبهتوجهباروایناز
ر، سواحل جنوبی با ایجاد زیرساختهاي الزم در این مناطق از قبیل دهکده بازیهاي المپیاد ساحلی رویدادهاي مهم ورزشی ساحلی را در سطح کشو

]6[هره مند شودحتی سطح بین المللی برگزار نماید و با جذب گردشگر ورزشی از فواید اقتصادي و فرهنگی آن نیز ب

میزبانی جهت اردوهاي تیمهاي مختلف- 6
عالوه بر مسابقات رسمی در سطح کشور که ممکن است بصورت سالیانه برگزار شود و یا مسابقات بین . ساحلی ایجاد شود-ي آبیاگر دهکده بازیها

تیمهاي . مورد بهره برداري قرار گیرندمی تواند دوره ها این مکانهاي ورزشی در تمام. گزار شودممکن است هر چندین سال یکبار برالمللی که
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اگر دهکده بازیهاي ساحلی مجهز به امکانات مناسب . متحمل می شوندهزینه هاي زیادي مختلف ورزشی جهت برگزاري اردوهاي خارج از کشور 
جاذبه هاي توریستی و گردشگري که در باال اشاره شد بخصوص در فصول سرد سال که مناطق ساحلی آب و هواي ایده آل دارند به با توجه . گردند

ندجانبه چهمچنین این دهکده می تواند میزبان بازیهاي . بدین ترتیب از خروج ارز از کشور نیز جلوگیري می شود. می تواند میزبان این تیمها گردد
.برگزاري مسابقاتی از قبیل جام حذفی فوتبال با الگویی جدید نیز در این خصوص قابل بررسی می باشدایده. نیز باشد

مختلفتاثیر مسابقات بین المللی از جنبه هاي - 7
گرچه برگزاري . داشته باشیمکشور میزبان در ذیل سعی دارم به واکاوي تاثیرات رویدادهاي بین المللی ورزشی بر اقتصاد، فرهنگ و سیاست 

زیرساختها راه درازي در پیش اینکه قطعاً تا آماده سازيسخت افزاري و نرم افزاري کالن داردمسابقاتی در سطح بین المللی نیاز به زیرساختهاي 
در سطح ملی و تاثیر آن را بر منطقه که میزبان این مسابقات خواهد بود را ساحلی- اما می توان با مقایسه اي تاثیرات برگزاري ورزشهاي آبی. است

. نیز مدنظر قرار داد
. از این رویداد مهم ورزشی انجام گرددمسابقات المپیک میزبانانمختلفبهره برداري هاي در ذیل سعی می شود این شبیه سازي بر اساس

هاي اجتماعی، همواره تحت تاثیر تفکرات و ایدئولوژيبه صورت جامع و دوره اي برگزار می گردند رویدادهاي ورزشی در سطح باال بخصوص زماینکه
همواره استفاده ابزاري از این رویداد توسط کشورها و . هاي فنی بوده که به نوعی توانسته تغییرات اساسی در آن ایجاد نمایدسیاسی و نیز پیشرفت

ها به دلیل تمرکز شدید میزبانی بازي. ها استنمایش قدرت اقتصادي، سیاسی و فرصتبازیهایی در این سطح .هاي مختلف مورد توجه بوده استگروه
برلین تبلیغات 1936نظام فاشیستی آلمان در المپیک . دیدگاه سیاسی باشدتواند راهی براي عرضهکند، میها را همراهی میاي که بازيرسانه

آنجلس توسط اتحاد جماهیر شوروي و آمریکا براي نشان لس1984مسکو و 1980دوران جنگ سرد هر دو المپیک در طول . وسیعی به راه انداخت
.دادن قدرت اقتصادیشان مورد استفاده قرار گرفت

یاري به عنوان به عقیده بس2008المپیک پکن در . دستفاده کراش اسئول براي نشان دادن بلوغ اقتصادي و سیاسی1988هاي کره جنوبی از بازي
توسط مردم و پاسخی به انتقاد عدم رعایت سیستماتیک حقوق شهروندي نظام ابزاري براي پذیرش سیستم سیاسی چین در جامعه جهانی خصوصاً

1972گروگانگیري و کشته شدن چند تن از اعضاي کاروان ورزشی اسرائیل در المپیک . اش استفاده شدحاکم و طریقی براي نمایش رشد اقتصادي
.مونیخ حادثه پراهمیتی در تاریخ المپیک بود

سازد، اهمیت اقتصادي آن است که به طور قابل توجهی هاي مختلف این رویداد خود را بیشتر نمایان میکه در میان جنبهبا این حال وجه بارزي 
.هاي جمعی استناشی از افزایش اهمیت این رویداد و فراگیر شدن آن و نیز تحول در ارتباطات و گسترش رسانهافزایش یافته است و عمدتاً

. اي استها براي کشور میزبان داراي اهمیت ویژههاي المپیک، موشکافی جوانب اقتصادي بازياقتصاد سیاسی بازيهاي مختلف در میان جنبه
آنجلس اثرات لس1984دهد که تا قبل از المپیک هاي المپیک، بر کشورهاي میزبان انجام گرفته نشان میمطالعاتی که روي اهمیت اقتصادي بازي

.بود که اثرات اقتصادي این رویداد مورد توجه قرار گرفت1984بعد از المپیک . شداقتصادي چندانی مشاهده نمی

هاي زیربنایی، توریسم و گسترش تسهیالت توریستی، ورزشی و اثرات قابل گذاريخود را در تغییرات ساختاري همچون سرمایهاهمیتی که عمدتاً
.دهدها نشان میالمللی و قراردادهاي فروش حق پخش تلویزیونی بازيلی بینمامالحظه روي اشتغال و درآمد، منافع حاصل از حامیان

و در 1992گونه که در المپیک بارسلون تواند پایه و اساسی را براي بازتوسعه و نوسازي زیربناهاي اقتصادي، اجتماعی همانهمچنین این رویداد می
چند این فرآیند بازتوسعه به دلیل ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی از سوي برخی شهروندان هر. در چین اتفاق افتاد، فراهم آورد2008المپیک پکن 

گذاران اهمیت و فراگیري این رویداد ورزشی سیاست! تري نیز وجود داردهاي ضروريگذاري در بخشمورد این انتقاد قرار گرفته که لزوم سرمایه
کند که منتج از هزینه هایی مواجه میاند و نیز کشورهایی را که تمایل به میزبانی دارند با چالشدهدار بوها را عهدهکشورهایی که میزبانی این بازي

هاي آیا منافع ناشی از این رویداد هزینه: هایی اساسی را پاسخ دهندگذاران باید سوالدر این زمینه سیاست. ها استفرصت میزبانی این بازي
؟دهدآور میزبانی را پوشش میسرسام

هاي اساسی اقتصاد ها باید از بخش خصوصی باشد یا عمومی و نیز این تامین مالی باعث انتقال و گرفته شدن منابع از بخشنحوه تامین مالی هزینه
ن بر ساختار ها وجود دارد، از چه کسی باید گرفته شود و تاثیرات آشود؟ آیا نیاز به افزایش مالیات براي تامین هزینههمچون خدمات و آموزش نمی

اقتصادي، اجتماعی چیست؟ 
هاي دیگري که ناشی از کند؟ و نیز پرسشهاي برگزاري این رویداد فرصت میزبانی را براي کشورهاي در حال توسعه فراهم میافزایش فزاینده هزینه

.م اقتصاد سیاسی این رویداد مهم ورزشی استاثرات این رویداد بر ساختارهاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی است که براي پاسخ به آن نیاز به فه

اید از تاثیر با نگرشی که به بازیهاي المپیک داشتیم مالحظه گردید که این رویداد بی نظیر ورزشی چه تاثیرات و پیامدهایی را به همراه دارد، لذا نب
]10[.لی نیز غاقل شدآبی ساحلی در سطح ملی و یا بین المل-برگزاري مسابقاتی از قبیل المپیاد ورزشهاي

نتیجه گیري- 7
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.استگردشگريهايجذابیتنظرازجهاناولکشور10ازیکیدارداختیاردرکهمتنوعیباستانیفرهنگیجغرافیایی،هايجاذبهبهتوجهباایران

منابعکهاستدادهنشانپژوهشهاوهستنداستفادهقابلدریاییوآبیمنابعفاقدکهدارندوجودبسیاريکشورهايکهاینبهتوجهبازمینهایندر
جهانگرممناطقجزءهواییوآبنظرازماکشوراینکهدلیلبهلذا]6[. استهواوآبازپسگردشگريدرمهمجاذبهدومینساحلی،ودریایی
.میگرددمحسوبگردشگرانجلبجهتآنازاستفادهبرايقوتنقطهیککشورجنوبوشمالدرگرفتهقرارآبیمنابعاست،

فعالیتهايانواعکهگرمهوايوآبوجوددلیلبهلاو. استبیشترياهمیتداراينظراینازمهمویژگیچندداشتندلیلبهسواحل جنوبی ایران
امکانکهآنزیرسطحیوسطحیتمیزيوزیباییوآزادآبهايبهآناتصالدلیلبهدوم.سازدمیپذیرامکانسالفصولاکثردررادریاییتفریحی

استآوردهوجودبهآنازرامختلفیمندیهايبهره
طوالنی ووتمیززیبا،ساحلجملهازمشرف به دریاي عمان دارند ایراندریاییو ساحلیمناطقکهمتنوعیومختلفویژگیهايبهتوجهبابنابراین

ومصنوعیتفریحگاههايایجادوخدماتیرفاهی،تاسیساتاحداثامکانمحیطی،زیستتنوعکشتیرانی،وقایقنیزوغواصیبرايمناسبعمق
ورزشهايکهآنجااز.نمودمناطقاینورزشنهایتاًوورزشیگردشگريگردشگري،توسعهبهاقداممیتوانزیباوغنیزیرآبیذخایروجودطبیعی،
دراستاهمیتدارايیافتهتوسعهکشورهايویژهبهجهانکشورهايگردشگرانازبسیاريگردشگريحیندرتفریحیکعنوانبهساحلیودریایی

موجموجسواري،مانندورزشهاییبنابراین. میگیرندقراربیشترياستقبالموردطبیعتبهنزدیکوجدیدورزشهايورزشی،گردشگريمقصدهاي
ساحل،درسوارياسب،گانهسهساحلی،راهپیماییساحلی،فوتبالووالیبال،آبروياسکیاسکی،جتموتوري،وبادبانیقایقرانیبادبانی،سواري
ورزشهايبدمینتون،ماننددادانجامساحلدرمیتواندکهورزشهاییازبسیاريانجامحتیوخشکی،درنیبادباکپسول،بدونوکپسولباغواصی
ایجادبامچنینه.دارندراایراندریاییوساحلیمناطقدرراخارجیگردشگرانویژهبهگردشگرجذبقابلیتآن،امثالومحلیکشتیهايورزمی

مختلفورزشیتورهايومسابقاتبرگزاريغواصی،مانندورزشهاییبرايجذابیتایجادنیزوسواحل،طولدرمصنوعیتفریحیتاسیساتوامکانات
امکانایجادحتیوغیرهوگانهسهآب،روياسکیبادي،سواريموجساحلی،فوتبالووالیبالدریایی،رالیمسابقاتاسکی،جتمسابقاتمانند

.داردافزایشراجذابیتهامیزانمیتوانآنها،یادگیريوآموزش
جمیع این اقدامات می تواند در توسعه سواحل جنوبی کشور علی الخصوص شهر چابهار کمک نماید و همان طور که اشاره شد زمینه الزم براي 

از قبیل قوم گرایی، فرقه مخربی بر پدیده هاي عرصه را بدیهی است این توسعه همه جانبه . توسعه استان سیستان و بلوچستان فراهم خواهد شد
. و اقتدار جمهوري اسالمی ایران بر این خطه مهم دریایی بیش از پیش تحقق خواهد یافت. منطقه اي تنگ خواهد نمودناامنی هاي گرایی 

مکانهاي گردشگري، تفریحی و محل احداث نیز ضروري است که جنبه مهم دیگري که می بایست در مکان یابی و توسعهدر پایان ذکر این نکته 
امنیت زیر قطعاً . بر منطقه، همچنین امنیت روانی استساحلی مدنظر قرار گیرد، جنبه فرهنگی، حساسیتهاي مذهبی حاکم-ورزشهاي آبیاماکن

بخش زیرساختها بوسیله سرمایه گذاري بخصوص زمانیکه قرار است این . است... ساخت اولیه جهت شروع هرگونه فعالیت اقتصادي، فرهنگی و 
از بی امنیتی بر اذهان کسانی که براي اولین بار وارد این منطقه می سایه تاريهمواره متاسفانه . اهمیت آن دوچندان می شودبد خصوصی توسعه یا

با اقدامات بجاي نهادهاي مرتبط این گرد و غبار زودتر از اذهان زدوده شود و زالل امنیت و آرامش مانند شفافیت آب امید استوجود دارد، کهشوند 
.  جریان یابدبر اذهانمکرانحلسوا
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