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گردشگري ساحلی و امنیت ساحلی چابهار در راستاي توسعه پایدار
یفهیمه شهرک4، یمریم کریمیان بستان3نژاد، مرتضی اسمعیل2،يعباس زارع نژاد اشکذر1

نوشهر) ره(ینیامام خمییایدرعلوم دانشگاه هیات علمیعضودانشجوي دکتري و 1
بیرجند، دانشگاه استادیار گروه جغرافیا2

آزاد اسالمی زاهدان، دانشگاه ادیار گروه جغرافیااست3
، دانشگاه آزاد اسالمی زاهدانجغرافیا و برنامه ریزي توریسمدانشجوي کارشناسی ارشد 4

چکیده 
از گذران اوقات فراغت و ر شیوه هاي متفاوت و متنوعی یگردشگري یکی از اشکال اوقات فراغت است که تابع دو متغیر زمان و مکان است، با توجه به این دو متغ

است يمنحصر به فردين به علت فضایجذب گردشگر در سواحل متمرکز شده اند و ایشتر نواحی، بيان اشکال مختلف گردشگریاز م. گردشگري به وجود می آید
برخوردار ينه گردشگریدر زميمنحصر به فرديهایژگیستان و بلوچستان و از جمله چابهار از ویسواحل استان س. ر در جذب گردشگر دارندیکه سواحل و جزا

به عنوان يتوسعه پایدار گردشگر. ن منطقه نهاده شودیدار در ایتوسعه پايدر راستایتواند گام مهمیآنها ميبرايگردشگريزیباشند که شناخت و برنامه ریم
حفاظت يو سیستم هایفرهنگیرا برآورده ساخت و همگنیو اجتماعياقتصاديکه بتوان نیازهایبه طریق. شودیمدیریت کلیه منابع قلمداد ميبرایرهنمون

ن پژوهش با روش یدر ا. جوامع و بوجود آوردن کیفیت برتر محیط زیست ایجاد کردیرا همراه با افزایش عدالت و مساوات در توسعه، بهبود کیفیت زندگیزندگ
یاسیو سیعی، طبي، اقتصادیاجتماعيدر مولفه هايدات گردشگریابهار پرداخته شد و فرصت ها و تهدچيگردشگريل هایپتانسیبه بررسیلیتحل–یفیتوص

.دیم گردین منطقه ترسیت در ایو امنيند گردشگرید سپس فرایارائه گرد
توسعه پایدار، چابهارساحلی،يگردشگر:واژه هاي کلیدي

مقدمه- 1
درآمدهصنعتکیصورتبهمدرنبه عصربشرورودبااماداشته،وجودیانسانمختلفجوامعدرازبریدازکهاستايدهیپدگردشگريوسمیتور

محسوبجهانسمیتورخیتاردریعطفنقطهعنوانبهکهآهنراهشیدایو پیصنعتانقالبباتوانیمراجهانگرديصنعتدریاساستحول. است
اوقاتوگذراندنزيیربرنامهکانونکهشهرهادرخصوصبه،یفرهنگ،یاجتماعاقتصادي،تتحوالشروعیصنعتانقالب.دانستمقارنشودیم

بهراشهرره،یغویورزشسالن هاينما،یسپارك ها،رینظیامکاناتافت؛یشیافزاشهرهادرمرتبطزاتیتجهوساتیتاسنمودنفراهمفراغت و
.]1[.نمودفراهمو اشتغالايهیناحوشهرياقتصاددریشگرفریتاثطیشرانیاودرآورد؛گردشگريفضايعنوان

ژه بوم ی، بويگردشگرتصنع. ]2[ل خواهد شد یا تبدیه صنعت برتر دنب2010ک تا سال ینده نزدین صنعت و در آیبه عنوان دوميامروزه جهانگرد
يگاه چشمگری، امروزه در توسعه مناطق جاياقتصاديهره ورانسان و اجتماع، به منظور بیستیتوسعه همزيد برایجديکردیبه عنوان رويگرد

.]3[افته استی
که سواحل و استيمنحصر به فردين به علت فضایدر سواحل متمرکز شده اند و اجذب گردشگریشتر نواحی، بيان اشکال مختلف گردشگریاز م
يبایدر سواحل ز18ل قرن یشنا بود که اواگران را به ساحل کشاند،که گردشيده این پدیدر انگلستان اول. ]4[ر در جذب گردشگر دارند یجزا

از یبیامروزه ترک. ]5[دا کردیش پیز افزایافت مسافرت به سواحل نیجاد شد و حمل و نقل توسعه یایلیکه شبکه ریزمان. انگلستان بوجود آمد
ت و یلبته ماها. ]6[باعث انتخاب سواحل توسط گردشگران شده است،یطیو تنوع محیساحليو ماسه هات ها مانند آفتاب، شنیت ها و جذابیفعال

ت هایی یراً جذابیاخ.ر ملموس تر شده استیین تغیش مسافرت گروهی ایر کرده است، امروزه با افزاییدر طول زمان تغسواحل يجذب گردشگر
طوري که از منظر کارکرد اقتصادي،به .]7[ن قرار گرفته استز مورد توجه جهانگرداینیگر ساحلیديده هایها و پدها، مانگرومانند مرجان 

.]8[دیآیحساب مه در اقتصاد جهان بیرقابتيده هایاز پدیکییگردشگري ساحل
ن هاي دریاي عمان از بندر گوادر در مرز پاکستان تا بندر جاسک در استاکیلومتر مرز آبی در کناره300استان سیستان و بلوچستان با بیش از 

).1شکل(باشدهاي زیبا میاندازالمللی با چشمهاي آزاد بیناي در کنار آبهرمزگان داراي موقعیت ویژه
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عمانيایت شهرستان چابهار و سواحل دریموقع: 1شکل 

ار یان بسعت گریطبخصوصه ست ها بیتوريارد که براو جود دیعیمنحصر به فرد طبيده هایآن پديلومتریک50ن ساحل و تا عمق یدر طول ا
ت یجاد سایجامع و ايزیت و برنامه ریریبا مد. نموديه گذاریتوان در آنها سرمایعمان ميایباشد و به عنوان جهات توسعه در سواحل دریجالب م

).2شکل(جاد نمودیايگردشگریتخصصيده، مکان هایا هر پدینه و یدر هر زميگردشگريها

مواد و روش ها-2
استفاده) یلیتحلویفیتوصروشویدانیمشیمایپهايروش(یبیترکروشازقیتحقنیاانجامبراي.استیلیتحلویفیتوصنوعازقیتحقنیا

به منظور .استشدهدهاستفازینمشاهدهومصاحبه،پرسشنامهازايکتابخانهواسناديهايیبررسومطالعاتازهدفنیابهلینبراي. استشده
سپس اثرات مثبت و منفی . شودیچابهار و سواحل آن پرداخته ميگردشگريهایژگیویدر چابهار، ابتدا به بررسیپایدار ساحليبررسی گردشگر

ات کتابخانه اي، عالوه به همین منظور داده ها و اطالعات از طریق مطالع. ت فرآیند توسعه پایدار آن بررسی شودیتحلیل شده و در نهايگردشگر
و يگرنقشه نحوه تقسیم بندي ساحل با استفاده از اطالعات موجود تهیه شده و نهایتا با توجه به مطالب فوق پیشنهاداتی جهت توسعه پایدار گردش

.ارائه گردیده استيت گردشگریامن

یساحليتفرج و گردشگر- 3
:شوندیدهند، شامل مسائل عمده ذیل میرا در ساحل شکل مو تفرجيکه پایه و اساس گردشگریو فرهنگیمنابع طبیع

آب و آبزیان
یپوشش گیاه
یتوپوگراف
و خاكیزمین شناس
اقلیم
یتاریخيویژگیها
ينژاديویژگیها
اطالعات و راهنما ها
یساختمانيفعالیت ها
صنعت و تأسیسات

: ، قرار دارد)2شکل (با ساحل يزیر منطقه موازاست که در چهار یجایگاهي، دارایساحلیو تفرج در نواحيگردشگر
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در چابهاریساحليمختلف بخش هايقسمت ها: 2شکل 
1یساحليمنطقه آبها1- 3

است و يماهیگیريترین منطقه برایاین منطقه غن. شود و تا ساحل ادامه داردینزدیک ساحل، از فالت قاره شروع میاکولوژیکیاین منطقه دریای
ن یدر ا. گیردیسفر به جزایر نزدیک نیز مورد استفاده قرار مياین قسمت برا. باشدیجالب توجه میسنگيهاامل صخره ها و ستونغالباً ش

.ا توسعه داردیجاد و یدر چابهار ایت و غواسی، کاي، موج سواريق سواریمانن قاییت هایتوان جذابیمحدوده م

2منطقه ساحل2- 3

یآبيهاها و ورزشاز بازييباشد، بسیاریبخصوص اگر گسترده و شن. گیردیرا در بر میاز خشکيو هم محدوده ااز دریا يهم محدوده ا
.کندیرا حمایت میگروه

3يامنطقه پهنه کرانه3- 3

، پیک نیک و گردش مانند چادر زدن. کندیرا حمایت میاز تفریحات دریایيشود و بسیاریاین منطقه به ناحیه پشت منطقه ساحل اطالق م
).3شکل(چشم انداز مهم این منطقه منظره دریاست . گیردیمشاغل را در بر میمکان ها، این منطقه هتل ها و برخیدر برخ. بیرون شهر

از منظره دریايپالژ ها و برخوردارينحوه قرار گیر: 3شکل 

4هکرانپسمنطقه 4- 3

ها و یتوسط پستیمنظره ساحل. گیردیدر بر میتفریحيهافعالیتيرا برایاست که خدماتیطقعموماً شامل منایاراضی پشت مناطق ساحل
. شکل گرفته استیها و پوشش گیاهيبلند

1 Neritic
2 Beach
3 Shore land
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ي، بنادر، مسیرهای، توسعه صنعتيگذارد و شامل خانه سازیتأثیر میخط ساحلیوجود دارد که بر تغییر فیزیکيچند نوع فعالیت ساختار
ياهها و ساحل، موانع نگهدارنده طوفانشنياستوار سازيها، پروژه هادریا، موج شکنيها، دیواریخشکيهاها، گذرگاهخاکریز، یکشتیران

ییات هیاز جمله سا. باشدیرا دارا میساحليط گردشگریه ساحل بکر و متنوع خود تمام شراچابهار با توجه ب. ]9[شود یره میو امواج و غیدریای
، شنا، یت غواصی، سایسمیژئوتوريده هایپدیتخصصيت های، سایعیخ طبیتاريت هایتوان به سایمتوان توسعه و گسترش داد،یکه م

).3شکل(آنها اشاره نمودیبوميان و دانش هایبومید از زندگیدر ساحل، بازديری، آفتاب گي، ساحل نورديریگیماه

بحث- 4
کیلومتر مرز آبی در دریاي پارس دارد و 300حدود .استیور بلکه جهان، داراي نقش مهم و حساسشهرستان چابهار در جغرافیاي سیاسی کش

سرزمین چابهار به علت واقع شدن در . ]10[خلیج چابهار از یک موقعیت استثنایی در خارج از تنگه هرمز و در دهانه اقیانوس هند برخوردار است
ج یر نفت و گاز خلیبا توجه به ذخا(اخل کشور و قرار گرفتن در محل تماس قدرت هاي صنعتی جهانعمان به ديایابتداي راه هاي زمینی از در

اقبانوس هند ين مبادالت از محدوده آب هایگر کشورها، که همه ایج فارس از دیحوزه خلير کشورها و واردات کشورهایفارس و صادرات آن به سا
خلیج چابهار به . به موقعیت ژئوپولتیک آن از دیرباز به لحاظ نظامی از اهمیت خاصی برخوردار بوده استوبا توجه ) ردیگیدر محدوده چابهار انجام م

.کز بسیار مساعدي براي ناو ها گرددمایل عرض است می تواند محل تمر40مایل طول و 60واسطه وضعیت خود که داراي 
یجهان مين هایموارد جزو نادرتریز برخوردار است که در بعضینیستیژئو توريبایخاص و زيبا از جاذبه هایعت بکر و زین طبیچابهار در کنار ا

را در يگردشگرين جاذبه هایاز بهتريآن مجموعه ایخیو قدمت تاریو سنتیبه همراه فرهنگ غنیستیو ژئوتوریعیطبين جاذبه هایا. باشند
یتیریکامل و بلند مدت و مديزیک برنامه ریعمان به وجود آورده که با يایدريابین نقطه کشور و در کنار سواحل زیکوچک در دورتريپهنه ا

ن یهم. اثر اشاره کرده اند101در چابهار به يمشکالت گردشگریدر بررسیدکتر کاظم. شودیستیژه توریک منطقه ویل به یتواند تبدیدرست م
در چابهار اشاره يمورد جاذبه گردشگر200ش از یستان و بلوچستان به بیاستان سيم زاده و همکارانشان در طرح جامع گردشگریطور دکتر ابراه

جاذبه -1: چابهار به سه قسمتيگردشگريجاذبه هایبه طور کل. باشدین منطقه میدر سطح ايگردشگریمنابع غنيایکرده اند که خود گو
).2شکل(باشدیک میانسان ساخت، قابل تفکيذبه هاجا-3. یخیو تاریفرهنگيجاذبه ها-2. یستیو ژئوتوریعیطبيها

ویتیت امنیوضعدربارهگردشگرانبدتیذهنبردننیبازومنطقهگردشگريهايتیقابلدربارهسازيآگاههايتیفعالوغاتیتبلتیتقو
جهتدرمنطقههايلیاز پتانساستفادهومردمباگردشگريبامرتبطهايسازمانوآزادمنطقهنیمسئولنیبفکريهموتعاملمنطقه،یفرهنگ

یجانبهايراهبردنیهمچن. اندشدهگردشگري شناختهتوسعهراهبردهاينیترمهمسمیاکوتورتیتقوویتابستانویآبهايورزشگسترش
یدرمانگردشگريتوسعهوکاالومسافرتیترانزبرايییهواخطوطتوسعهچابهار،آزادمنطقهتجاريگردشگريهايلیپتانسازاستفادهمانند

.)4شکل(. شدهیارا

سواحل عمانيجهات توسعه گردشگر: 4شکل 

ارکانازتیامنامروزه. دیدا نمایپیتجلیاسیو سي، اقتصادیاجتماعيتواند در قالب هایاست که ميت، توسعه گردشگریامنياز شاخص هایکی
تیامنيمقولهبامسلماباشدداشتهقرارداریپانوعازتوسعه باالخصجهتدرکهیموضوعهروگرددیمادقلمدتوسعهاديیبنوهیاولشروطو
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سخن وگرفتنخواهدشکلسفرينباشدبرقرارتیامنتااصوال.استداریپاتیامنبهموکولايهر جامعهدرداریپاتوسعهرایزبودخواهدمرتبط
.بودهدخواهودهیبگردشگريازگفتن

ت در چابهاریو امنيدار گردشگریند توسعه پایفرا: 5شکل

همکاري،يگردشگرساختهايریزتوسعهکهچراداردوجودشدهفیت، رابطه تعریامنتوسعهوثباتوگردشگريانیمکارشناساناعتقاد
زیرانیت ملیامنتوسعهگردشگري،توسعهباهمزمانیعاتاطالویتیامندستگاه هاييگستردهمشارکتوغات مناسبیوتبلیفرهنگدستگاهاي

داراوجودباافتهیتوسعهکشورهايتیاکثرکهچنان استکشورکییملتیامنسمیتوردرجهانگرديصنعتریتاثونقش.داشتخواهدهمراهبه
کیدرگردشگرانوکنندگاندیبازدمیمستقحضوردباشنمتمرکزسمیتورصنعتبر رويدهندیمحیترجدرآمد،واقتصاديکالنمنابعبودن
تیامنکهآنجاکند تایمیمعرفانیجهانبهگردشگريامنقطبکیعنوانبهراکشورآن،یفرهنگتبادالتواقتصادبر توسعهعالوهکشور

استگذارریتاثگریدکشورهربهسفربرايیخارجگردشگريتقاضايزانیمدرکهیمسائلنیمهمترازیکیگستردهدرمعناي
واقتصاديکالنمنابعبودندارابا وجودافتهیتوسعهکشورهايتیاکثرکهاستچنانکشوریملتیامنمیترسدرجهانگرديصنعتریتأثونقش

واقتصادييتوسعهبرهعالوکشورکیدرگردشگرانودکنندگانیبازدمیحضور مستق.شوندمتمرکزسمیتورصنعتبردهندیمحیترجدرآمد،
.]11[کند یمیمعرفانیجهانبهگردشگريامنقطبکیعنوانبهراکشورآن،یفرهنگتبادالت

در چابهاريدات گردشگرین فرصت ها و تهدیمهمتر: 1جدول
تهدید هافرصت ها

ياقتصاد

برنامهوگذاريهیسرماجهتمنطقهبودنمستعد
محصوالتري،یگرمسهايوهیمسم وجودیتورزيیر

محصوالتنیافروشمناسب، برايبازاروکشاورزي
کیالکترون، تجارتيگردشگران، منطقه ازاد تجاربه

گذاريهیسرماجهتمنطقهیخصوصبخشلیتماعدم
هیسرماوزيیربرنامهوجودگردشگري عدمدر بخش

شیمنطقه افزانیابخش گردشگريدریدولتگذاري
جادینه ایهزرفتنباالونیزمبازيرسبوونیزممتیق

آزادمنطقهباايمنطقهرقابتزات،یتجهوساتیتاس
منطقه،دیشدتیگوادر، محروم

یاجتماع
ویسنتویمحلفرهنگ،یرسوم بوموآدابوجود

و یم فرهنگیتورسیدنیدویخیي تارهامکانزین
یفرهنگ، مبادالتیمذهب

ینواحنیادردهیدوزشممتخصص و آرويینوجودعدم
تعارضسال مختلففصولدرگردشگرانمناسبناعیتوز

نیبمنطقه، ازمردموگردشگرانفرهنگانیمتفاوتو
غاتیتبلاد گردشگران،یازدبایمحلویسنتفرهنگرفتن

مهاجرتیجمعران، هجومیاهیعلبریجهانسطحدریمنف
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بهیدسترستان، امکانپاکسهايکشوربهیکینزدیکیژئوپولوت
یالمللنیببازارهاي

دریمنفغاتیگوادر، تبلآزادمنطقهباايمنطقهرقابت
رانیاهیعلبریجهانسطح

درگذاريهیسرمامناسبیارتباطهايراهکمبودییایدروییهوانقلوحملبودنایمهییربنایز
،ییبناریزساتیتاس

یعیطب

سبز مانند فضايمراههبهبایزاندازچشموجود
يهایژگیبا با ویچابهار، داشتن سواحل زيجنگل ها

وآرامطیمحداشتن،یسمیو اکوتوریسمیژئوتور
تمدد اعصابجهتنانیشهرنشبرايسروصدابدون
منطقه نیادریحیتفرویورزشهايح جاذبهیوتفر

يو موج سواریمانند غواص

البدي،کویطیمحهايرساختیزبودننامناسسب
،یورزشویحیتفرزاتیتجهوساتیتاسبودننامناسب

ودرختانرفتننیازبخاك و ساحل،وآبمنابعیآلودگ
یاهیگپوشش

د هاتهدی-5
.استباالاریبسگردشگريتوسعهبهنسبتمنطقهريیپذبیآسسطح

.یخدماتویرفاه،یاقامتزاتیتجهوالتیتسهبودننامناسب
.یدولتبخشهايبرنامهاجرايدریمحلمردمکتمشاربودننیپائ
.مسئولهايسازماننیبدرناهماهنگوفیضعتیریمد

.شودیمقلمدادد هایتهدنیتراز مهمزینگردشگرانلهیوسبهمنطقهستیزطیمحبردننیبازوساحل بکر،بیتخر

ينتیجه گیر- 6
مشارکتتوسعهست،یط زیمحتیریمدمشخص،راهکارهايو توسعهنییتعازمندیندريردار گردشگیتوسعه پايبراکهگفتتوانیمدر مجموع

گردشگريداریپاتوسعهدرتیامنگاهیجارامونیپکهآنچهبهتوجهبا.استنانهیبواقعزيیربرنامهوداریپایابیبازارمحکم،وحیصرنیقوان،یمحل
: گرفتجهینتتوانیمشدگفته

التیو تعطيمختلف در طول سال به خصوص در فصول گردشگريو جشنواره هاجشن هاییبرپا.
فروشندگان یها و تورگردان ها، رانندگان تاکسران هتل ها و آژانسیمد: شتر با گردشگران در ارتباط هستند مانندیکه بيآموزش افراد ،

.يو مسئوالن و کارمندان مراکز گردشگریع دستیصنا
یفرهنگيجاد جاذبه بشتر در بخش گردشگریايبرایع دستیمنطقه مانند صنایطبق با فرهنگ بوممنیاء مشاغل سنتیاح.
یابیهدفمند در جهت بازاريت هایدر چابهار و استقرار دفاتر آنها در خارج از کشور و داشتن فعاليجاد شرکت ها و موسسات گردشگریا

.گریديدر کشورهایاسالميجمهوريه هاق سفارتخانیاز طریغات حتیو توسعه تبليصنعت گردشگر
یمختلف اجتماعيمتفاوت و طبقه هايقه هایو متناسب با سلیدر سطح جهانيو غذاخوریاقامتيرساخت هایبهبود ز.
یجذب گردشگر ورزشيبرایورزشيو ساخت پروژه هایو تفرحیتوسعه و بهبود امکانات رفاه.
،داریتوسعه پايدر سطح منطقه در راستايدشگرگريجاذبه هايو باسازينگهدارحفظ.
در سطح منطقهيد گردشگریجديت هایجاد ظرفیا.
یناامنریساوجنگ،یستیترورحمالتازمواردي. ستینریپذامکانتیامنبدونسفريچیهرایز،استگردشگريیاساسرکنتیامن
نیاوداریپاگردشگريباعثگردشگريدرتیامن.استبودهمنطقهآنگردشگريکاهشآنامدیپافتادهاتفاقجهانمختلفمناطقدرکهییها

.شدخواهدمجددیاجتماعتیامنتینهادروفرهنگسطحارتقاء،آمدهاورفتتیتقو،یدوستوصلح،هاساختریزتیتقو،اقتصاديرونقخود
دبوخواهدگردشگريمناطقدریاجتماعتیامن،داریپاگردشگريژهیبواينهیزمهردرداریپاتوسعهبهیابیدست .
رفتههمرويکهاستمتعدديهايفاکتوروعناصروگردشگريهايچرخمناسبعملکردگرودرگردشگريداریپارشدوتیموفق

.دهندیملیتشکراگردشگريسامانه
شناسایی شودیمنابع آلوده کننده محیط در سطح مناطق ساحل.
تهیه و تدوین گرددياز تخریب مناطق گردشگريجلوگیريم االجرا براالزيمعیارها.
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