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2مجید محبی، 1ی فرمزهرا اما

سیستان و بلوچستاندفتر هماهنگی امور اقتصادي استانداري کارشناس اشتغال و سرمایه گذاري،1
دفتر هماهنگی امور اقتصادي استانداري سیستان و بلوچستان،رئیس گروه امور اقتصادي2

چکیده

درناسواحل مکر.استمنطقههردرفرهنگیواجتماعیاقتصادي،مؤثرعواملومسائلازکافیآگاهیوشناختنیازمندآنتوسعهکهاستصنعتیگردشگري
هايجاذبهمحیطی،هايویژگیبهتوجهباوداردقرارکشورشلوغوپرجمعیتشهرهايهیاهويازدوروبکرمحیطیکدروایرانشرقیجنوبالیهمنتهی

خلیححوزهکشورهايبهنزدیکیتاریخی و اجتماعی وفرهنگی،طبیعی،جاذبه هاي :شاملوجود انواع مزیتهاي گردشگريا بآن سواحل مکران انسانیوفرهنگی
درمهمیتوریستیقطببهعلمیبرنامه ریزيومدیریتبامیتواندصنعتی چابهار،-تجاريآزادمنطقهازبرخوداريطورهمینوپاکستانوافغانستانهند،فارس،
تبدیلظرفیتازبرخورداريرغمعلیسواحل اینکهدهدمینشانازحاصلهايتحلیل.باشدکشورگردشگريمهممحورهايازیکیوگرددتبدیلمنطقهسطح
بهرسیدنراهدراساسیموانععنوانبهراتبلیغاتضعفوهاساختزیرکمبودمدیریتی،مسایلوگیرانتصمیمتعددگردشگري ،مدلنمونهمنطقهیکبهشدن

وتفریحی-ورزشیهايجاذبهتاریخی،آثاروجودوفرصتهامهمترینسرمایهوارزيدرآمدزایی،اشتغالزمینهوجودحال،اینبا.داردخودمقابلدرهدفاین
فکريهموتعاملتبلیغات،تقویتمدیریتی،نهادهاياصالحوتوسعهامکانکناردرجاذبوقوتنقاطعنوانبهطبیعیهايجذابیتوشنیسواحلازبرخورداري

.میگردندتلقیناحیهاینگردشگريتوسعهمنظوربهرهیافتهامهمترینازاکوتوریسم،توسعهومردموگردشگريبامرتبطهايسازمانوآزادمنطقهمسؤوالنبین

)SWOT( مدل سوآت مکران،ساحلیناحیهتوسعه،وگردشگري:کلیديواژههاي

مقدمه- 1

مسألهطرح- 1- 1

درگذاريسرمایهبدونواستکشورآناقتصاديمختلفهايفعالیتوهابخشدرگذاريسرمایهنیازمندکشوريهردراقتصاديتوسعهاصوال
جهان،کشورهايازبسیاريامروزهمهم،اینتحققبراي.داشترااقتصاديرفاهوتولیداشتغال،گسترشانتظارنمیتوانروبنایی،وزیربناییهايطرح

توانازاستفادهوگردشگريهايزیرساختدرگذاريسرمایه)  1385سلیمی،وشاکري(اندکردهپیداخارجیهايسرمایهجذببهشدیديتمایل
اقتصادي،هايفعالیتمجموعهعنوانبهگردشگريتوسعه.استمنظوربدینمناسب،ههايراازیکیگردشگر،جذبمنظوربهايمنطقهبالقوههاي
مالیاتیهايدریافتدرآمد،کسباشتغال،ایجادبرايجدیديمنبععنوانبهگردشگرينقشوداردجوامعاقتصاديبنیانهايتقویتدربسزاییتأثیر

گرفتهقرارتاییدموردمتعددمطالعاتدرشود،میصنایعسایرتوسعهورشدموجبکهاجتماعیهايساختزیرتقویتوارزجذببیشتر،
میاندرايفشردهرقابتشده،تبدیلدنیاصنایعدرآمدترینپرازیکیبهگردشگريصنعتیکمو بیستقرنشروعباامروزه)1387کاظمی،(

بخشفرد،بهمنحصرهايویژگیباوپویاصنعتیعنوانبهتوریسمصنعتوخوردمیچشمبهجهانگردانجذببرايجهانکشورهايازبسیاري
انجامبینیپیشبراساسکهطوريبهاست؛دادهاختصاصخودبهراتوسعهحالودریافتهتوسعهکشورهايتولیديواقتصاديهايفعالیتازمهمی
ازناشیودرآمدهايپرداختخواهندگردشگريبهنفرمیلیونشصتوپانصدومیلیاردیکحدود،2020سالدرجهانگرديسازمانتوسطايشده

سرمایهگردشدالرمیلیارد3700همرويبر2004سالدرگردشگري.درسیخواهددالرتریلیونونیمیکبهسالایندرالمللیبینگردشگري
مورددرکهاستآشکار. استماندهمبهمباشد،میهنگفت چقدردرآمدازدریاییهايکرانهسهمکهاین.کردایجادشغلمیلیون220وداشت

.میکنندانتخابمقصدعنوانبهراساحلگردشگران،درصد90ازبیشاقیانوسی،موقعیتباکوچکهايسرزمینوکشورها
توجهموردگذاشته،نمایشبهدنیاتمامیدرراخردورزانهومتوازنتوسعهفرآیندبراثرگذاريتوانامروزيدنیايدرکهفعالیتیعنوانبهصنعتاین 

بویژهسازمانیجوامع.استگرفتهقراردنیاکشورهايهمهدراجراییمدیریتوسیاسینظامهايریزانبرنامهوگذارانسیاستازوسیعیطیف
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واستمستترفراوانیغیرهوتکنولوژیکمحیطی،زیستسیاسی،اجتماعی،اقتصادي،مثبتآثارگردشگري،فرآینددرکهانددریافتهاجرایینظامهاي
ابراهیم (استضروريدنیانقاطسایردربومیفرهنگترویجوالمللیبینسیاسی،منافعانسانی،نیرويسازيتوانمندنیزفرستیگردشگرفرآینددر

).1386زاده و همکاران 
کهاستباوراینبراولنگرش. استگرامساواتونگرآیندهگرا،کلونگرجانبههمهرویکردسهنمودنلحاظگرودرگردشگريپایدارتوسعهتحقق

جامعهگردشگران،کنونیاحتیاجاتبرآورددوم،رویکرددر.گرددمالحظهاکولوژیکواقتصاديسیاسی،بستردرکهاستپایدارهنگامیتوسعه،
درونمساواتسوم،رویکرددر.استمطرحآیندگانبرايبرابرهايفرصتحفظوزیستمحیطازداشتپاسومحافظتآنموازاتبهومیزبان
جامعهزندگیکیفیتبهبودپایدار، گردشگريهايهدف) 1386توالیی،(.استنظرموردمنابعوههادادامکانات،ازاستفادهدرنسلیفراونسلی

ویکپارچگیحفظمحیطی،زیستسیستمحفظطریقاززیستمحیطکیفیتحفظنسل،یکدرونونسلدوبینمساواتیابرابريرعایتمیزبان،
ارزشمنديهايتجربهبتوانندکنندگاندیدارکهايگونهبهاست؛امکاناتوتسهیالتایجادوجوامعبیناجتماعیهمبستگیوفرهنگیانسجام
بهايلطمهکنونی،نیازهايساختنبرآوردهضمنکهداندمیايتوسعهراپایدارتوسعه،اقتصاديتوسعهجهانیکمیسیون)1386گی،(کنندکسب
احیايآنها،اجرايضمنکهداندمیهاییطرح،انجامگرودرراگردشگريپایدارتوسعه»  برامول و لین «نیاوردواردآیندهنسلهاينیازموردمنابع
).1385الوانی و پیوز بخت (کندپیداتحققگردشگريتهايفعالیدرانسانیمنابعوطبیعیمحیطمدتدراز

برنامهازبسیارياین،برافزون.استجهانتجارياقتصاداصلیارکانازیکیبهشدنتبدیلحالدرحاضر،حالدرگردشگرياقتصادوگردشگري
عواملی،بهگردشگريتوسعهبهیابیدستبراي.کنندمییادپایدارتوسعهاصلیرکنعنوانبهگردشگريصنعتازنیزتوسعهسیاستگذارانوریزان
وپایدارتوسعهایجادبراي.استنیازسرمایهجذبوگردشگريمقرراتوقوانینانسانی،نیرويآموزشوریزيبرنامهسازمانی،مناسبساختارنظیر؛

مهمجنبهیک.  استاهمیتحایزبسیارخصوصیبخشودولتیبخشبینهماهنگیومنسجموتوانامدیریتیوجودگردشگريصنعتدرمناسب
واقعیت.استگیريتصمیموریزيبرنامهفرآینددرمردمعامهدادنشرکتگردد،نمیتاکیدآنبرمعموالکهگردشگريتوسعهریزيبرنامهکه در 

تاشوددادهفرصتهاآنبهبایدبنابراین،شود،میانجام) ناحیهآنگردشگريمنابعاصلیمالکان( ناحیهیکساکنانبرايریزيبرنامهکهاستآن
نوعوحاصلمنافعتوزیعنحوهمورددرراخوددیدگاهوکنندشرکتمنطقهگردشگريآتیتوسعهدراشکال،آنتعیینوریزيبرنامهفرآینددر

بیشتريزمانتخصیصمستلزمریزي،برنامهفرآینددرمردمنمودندرگیراگرچه.نماینداظهارکنند،زندگیآندرخواهندمیآیندهدرکهايجامعه
وشدهتنظیمههايبرنامازمحلی،ساکنانپشتیبانیوحمایتحضور،کنندهتضمینوقتیصرفچنینکهآنجاازامااست،ریزيبرنامهفرآیندبراي

.بودخواهدتوجیهقابلنظرهرازاست،توسعهحهايطردرآنانسرمایهمشارکت

تحقیقروش- 2- 1

بهتوجهباواستفادهايکتابخانهواسناديبررسیهايازنیازموردهايدادهواطالعاتآوريجمعبراي. استتحلیلی-توصیفینوعازتحقیقاین
مدلازهایافتهتحلیلوتجزیهبرايسپسپرداختهمنطقهدرگردشگريکلیوضعیتوخدماتامکانات،ها،جاذبهبررسیبهآمده،دستبهاطالعات

SWOTنهایتدروگردیدمطالعهمنطقه)تهدیدهاوهافرصت(خارجیمحیطو)ضعفوقوتنقاط(داخلیمحیطمنظوراینبراي. شداستفاده
.شدپرداختهسواحل دریاي عمانگردشگريتوسعهمناسبهاياستراتژيوراهبردهاارایهبه

پژوهشلمروق- 3- 1

، در شمال متصل به هندوستانو جزیره عربستانشبه، میان اقیانوس هنداي آبی است در شمال شرقی دریاي عرب  یا بحر مکران یا دریاي پارس پهنه
نهعمان،دریايکرانهدرجاسکوکناركر،چابهاهايشهرستاندرجمعیتنسبیتراکموجمعیتشمار.پیونددمیخلیج فارسکه به دریاي عمان

بهشباهتبیتراکماین.باشدمیناچیزحتیواندكنیزملینسبیتراکمبهنسبتبلکهاست،خزريجلگهنسبیهايتراکمازکمتربرابردههاتنها
هايدهستانبراي،1385سرشماريپایهمربعکیلومترهردرنفر1برتراکماینکهچنان.نیستنروژوفنالندروسیه،کانادا،شمالیمناطقسواحل
شتور،کوچک،تنبفارسی،مانندایرانجمعیتازخالیهايجزیرهدرچنینهمتراکماین.بودازکمترچابهارخاوروکناركجاسک،ساحلی

.استصفربهنزدیکدیگرجزیرهچندوفرورفرور، بنیهندورایی،
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ترانزیتیمسیرهايمبداباالمللیبینبهايآبهورودبرايکشوردروازهعنوانبهاستراتژیک،ویژهموقعیتازسواحل تاریخی از جمله بندر چابهار این
موقعیتآبی،منابعوفوربهتوجه. استمتغیردرجه34و10بیندماتغییراتودرجه23آندمايمتوسط.استبرخورداررقابت،قابلغیر

وافغانستانهند،فارس،خلیححوزهکشورهايبهنزدیکیمحیطی،وفرهنگیهايازجاذبهبرخورداريوفردبهمنحصرهوايوآبجغرافیایی،
طولتمامیدرمناسبیهوايواین منطقه از  آب . ست داراراتوریستیوترانزیتیمنطقهیکبهشدنتبدیلبرايالزمپتانسیلمنطقهاینپاکستان،

زیباوبکرطبیعتیکی از مهمترین شهرهاي این سواحل،چابهار.استمحیطیزیستوطبیعیمتنوعهايجاذبهدارايهمچنینواستبرخوردارسال
جهانهاينادرترینجزوغیره،ومریخیهايکوهها،فشانگلهمچونموارد،بعضیدرکهاستبرخوردارنیزتوریستیژئووخاصههايجاذباز

درراگردشگريهايجاذبهبهترینازايمجموعهآن،تاریخیقدمتوسنتیوغنیفرهنگهمراهبهژئوتوریستیوطبیعیهايجاذبهاین.هستند
کارآمدمدیریتیباومدتبلندودقیقریزيبرنامهباکهآوردهوجودبهعماندریايزیبايسواحلکناردروکشورنقطهدورتریندرکوچکايپهنه
-وطبیعیهايجاذبه-1قسمتسهبهسواحل مکران را گردشگريهايجاذبهکلی،طوربه.شودتبدیلتوریستیویژهمنطقهیکبهتواندمی

خلیجتیس،ساحللیپار،تاالبکوتاه،پوزهتمساح.استتفکیکقابلساخت،انسانهايجاذبه- 3.تاریخیوفرهنگیهايجاذبه-2.ژئوتوریستی
ترینمهمازچابهار،آزادمنطقهوتیستاریخیروستاي،)هاپرتغالیقلعهبهمعروف(تیستاریخیقلعهرسول،غالمسیدبقعهها،فشانگلچابهار،
اقامتی،تختهفتصدحدودوپذیرمهمانوهتلهشتتجاري،بنادرفرودگاه،عالوهبههاجاذبهاین.استسواحل مکرانگردشگريههايجاذب
.استگردشگريزمینهدرمنطقهبااليتواندهندهنشانغیرهورستوراندوازده

روزههمهکهطوريبهاست،گشودهشهرستاناینگردشگريدرراجدیديبابچابهارصنعتی-تجاريآزادمنطقهایجاداخیرهايسالدرهمچنین
نفر7000چابهارآزادمنطقهبهخارجیگردشگرانتعدادهمچنین.کنندمیبازدیدمنطقهاینازخریدیاوتجارتانجامبرايمسافراناززیاديتعداد
هند،افغانستان،پاکستان،کشورهايازخارجیگردشگرانومسافراناکثر.استداشتهافزایشنفرهزاردوگذشتهسالبهنسبتکهگردیدهذکر

ساکنآزادمنطقهکنندگانبازدیداکثرکهکرداشارهنکتهاینبهبایدالبته،). چابهارآزادمنطقهسازمانعمومیروابط(اندبودهچینوبنگالدش
راآنهاهمهتواننمیشده،ارایهازکهتعریفیطبقودارندحضورمنطقهدرساعت24ازکمتروهستنداطرافهايشهرستانوچابهارشهرستان

هايپایانهسازمانسويازکهمسافرانیآمارازاستفادهباچابهار،بهوروديگردشگرمورددرکلی،طوربه.کردمحسوبمنطقهگردشگرانجزو
چادرهايدرکهمسافرانازدرصديدادنقرارملحوظباواقامتگاهیاشغالدرصدطورهمینواستشدهارایهبلوچستانوسیستاناستانمسافربري

.زدتخمینتوانمینفرهزار200تا150حدوددرمتوسططوربهراچابهاربهساالنهوروديگردشگربرند،میسربهاقواممنزلدریاشخصی

SWOTتکنیک -2

swotماتریس  که گاهی یاتکنیکtowsوسیستمیکخارجیمحیطدرموجودهايفرصتوهاتهدیدشناختبرايابزاريشود،مینامیدهنیز
آن(SWOT)مدلمستقیمنتیجهکنترلوهدایتبرايراهبردتدوینووضعیتسنجشمنظوربهآنداخلیهايقوتوهاضعفبازشناسی

اینکهگفتتوانمیاجمالیطورهبهاستسازمانبرايستراتژيبهترینروشاینواقع،در.استهارواردتجاريدانشکدهروشاین.استسیستم
:طریقازاموراینواستراهبردتدوینووضعیتتحلیلبرايابزاريتکنیک

سیستم؛درونیهايضعفوتهاقوبنديطبقهوبازشناسی
سیستم؛خارجمحیطدرموجودهايتهدیدوهافرصتبنديطبقهوبازشناسی
مدلدیگر،عبارتبه. می گیردصورتآینده؛درسیستمهدایتبرايگوناگونراهبردهايتدوینوسوآت؛ماتریستکمیلSWOTازیکی

تحلیلیSWOTمدل . سیستمی استبرونتهدیداتوتها  فرصباسیستمیدرونضعفوقوتنقاطتطابقاستراتژیکابزارهاي
ایندیدگاهاز.دهدمیارائهنماید،میایجادراآنهابینتطابقبهترینکهاستراتژییانتخابوعواملاینشناساییبرايراسیستماتیک

نقاطمنظور،اینبراي.رساندمیممکنحداقلبهراتهدیدهاوهاضعفوحداکثربهراهافرصتوهاقوتمناسباستراتژيیکمدل،
آنهاوبینازاستراتژيهايگزینهوشوندمیدادهپیوند)WT, ST, WO, SO(کلیحالتچهاردرهاتهدیدوهافرصتوضعفوقوت

:کردطیرامرحلههشتبایدقوتنقاطضعف،نقاطفرصتها،تهدیدات،ماتریسساختنبراي. شوندمیانتخاب
دارد،وجودسازمانخارجیمحیطدرکهايعمدهفرصتهايازفهرستی
سازمانخارجمحیطدرموجودعمدهتهدیداتازفهرستی،



1391بهمن 30لغایت 28-اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران
3061:کدمقالهSWOTاستراتژیکمدلازاستفادهبامکرانساحلیناحیهدرگردشگريگسترشبرمؤثرعواملتحلیل

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

سازمان؛عمدهوداخلیقوتنقاطازفهرستی
سازمان؛داخلیضعفعمدهنقاطازفهرستی
هاياستراتژيگروهدرمربوطخانهدرنتیجهوکنیدمقایسههمباراخارجیهايفرصتوداخلیقوتنقاطSoدهید؛قرار
یهاياستراتژگروهدررانتیجهوکنیدمقایسهخارجدرموجودهايفرصتباراداخلیضعفنقاطWOدهید؛قرار
هاياستراتژيگروهرادرنتیجهگردد،مقایسهخارجیتهدیداتباراداخلیقوتنقاطSTدهید؛قرار
یهاياستراتژگروهدررانتیجهنموده،مقایسهخارجیتهدیداتباراداخلیضعفنقاطWTقرار دهید.

تدوین راهبردها-1- 2

یاداشته،پوشانیهمیکدیگرباهاراهبردازبرخیعملجریاندرالبته،.آوردمیفراهمرامتفاوتراهبردیاانتخابچهارتدوینامکانسوآتماتریس
متفاوتکنشگريدرجهنظرازکهراراهبرددستهچهارسیستم،وضعیتحسببرواقع،در.آیندمیدراجرابهیکدیگرباهماهنگوزمانهمطوربه

:کردتدوینتوانمیهستند،

برايسیستمهايضعفکاهش.نامید » بقاراهبرد»آنتوانمیکهحداقل-حداقل،نیزیادفاعیراهبردکلیهدف: دفاعیراهبرد-1- 2-2
.هاستتهدیدسازيخنثیوکاستن

.ببردموجودهايفرصتازرااستفادهحداکثرهاضعفازکاستنباداردتالش)حداکثر-حداقل(راهبردیاانطباقیراهبر:انطباقیراهبرد-2- 2-2
آنازبرداريبهرهبهقادرخودسازمانیهايضعفواسطهبهولیشود،هاییفرصتوجودمتوجهخودخارجیمحیطدراستممکنسازمانیک

.وردآفراهمرافرصتازاستفادهامکانتواندمیانطباقیراهبرداتخاذشرایطی،چنیندر.نباشد

بهآنهدفوشودمیتدوینتهدیداتبامقابلهبرايسیستمقوتهايازگرفتنبهرهبرپایهراهبرداین) :  حداقل-حداکثر(  اقتضاییراهبرد-2-3- 2
میقدرتنابجايکاربردکهاستدادهنشانگذشتهتجاربکهآنجاازاین،وجودبا.استتهدیداترساندنحداقلبهوقوتنقاطرساندنحداکثر

.کنداستفادهتهدیداترفعبرايخودقدرتازنسنجیدهطوربهنبایدسازمانیهیچآورد،باربهنامطلوبینتایجتواند

حداکثربهراخودتهايفرصوقوتهمزمانباشندقادرکههستندوضعیتیخواهانهاسیستممامت) : حداکثر-حداکثر(تهاجمیراهبرد-2-3- 2
ازاستفادهباسازمانوضعیتیچنیندراست،کنشگرحلراهیکتهاجمیراهبرداستواکنشیحلراهیککهدفاعیراهبردخالفبر.برسانند

.داردمیبرگامخودخدماتوتولیداتبازارگسترشبرايخویشقوتنقاط

سواحل مکرانگردشگريبرمؤثرعواملتحلیلوتجزیه

ضعفوقوتهاازاعمداخلیعواملوتهدیدهاوهافرصتهايمقولهقالبدرخارجیعواملسازماندهیبراياستفادهموردشهايروازیکیمدل،این
براي.استگذارتأثیرعواملازیکهربهغیرهوروستامنطقه،شهر،(سیستمیکفرارويوگذارتأثیرعواملتحلیلوتجزیهبرايروشاین.هاست

جدول ارائه شده در:استگرفتهانجامزیرمراحلآنتحلیلوگردشگريکارکردهايبرآنگذاريتأثیرچگونگیوعواملاینازجدولیساختوتهیه
.بریممینامراسیستمفرارويتهدیدهايوهافرصتضعفها،ها،قوتترینمهم،)داخلیوخارجیعوامل( 

سواحل مکران گردشگريبرمؤثر)فرصتها و تهدیدها(یخارجعواملتحلیلوتجزیهنتایج-2-2
سواحل مکرانبر گردشگريمؤثر)قوت ها و ضعفها (داخلیعواملتحلیلوتجزیهنتایج- 2-3

یکهراهمیتبهتوجهباوبنديدرجهعواملازاستفادهباسیستم،فرارويهايتهدیدوفرصتهاهايمقولهقالبدرخارجیعواملسازماندهیبراي
:گردیدتعیینذیلجدولشرحبهومحاسبهچابهار،ايمنطقهکارکردهايبرآنهاازیکهرگذاريتأثیرمیزانبهتوجهباوتهدیدهاوفرصتهااز
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عوامل
زمینه

خارجیعواملداخلیعوامل
تهدیدهافرصت هانقاط ضعفنقاط قوت 

جاذبه 
هاي 

طبیعی و 
یکیاکولوژ

قلعه تیس:  غنی مانندفرهنگیمیراثوتاریخیآثار-
قلعه ،قلعه بلوچ گت،قلعه پیروز گتآرامگاه سیدغالمرسول،

وجود ،محوطه باستانی کنارك، قلعه باتل،انوشیروان
هاي تاریخیگورستان

سال  سردفصلدرمطبوعهوايوآب
چشموآنهابودنبکروطبیعیهايمحیطتنوع

تپه هاي گل افشان در : جغرافیایی مثلمتنوعاندازهاي
کهیر زرآباد ، خلیج گواتر و سواحل دریاي عمان ، سواحل 
ماسه اي تیس ، مراکز اقتصادي و تولیدي و تحقیقاتی، 
سایت پرورش میگو در منطقه گواتر و پسابندردر بخش 

کالتدشتیاري و مزارع کاشت موز در منطقه باهو
بزرگ شهرهايهیاهويازدوروآراممحیطیوجود
وجود قابلیت هاي ورزشی، آبی و کنا رآبی
جغرافیایی استراتژیکموقعیت
توریستی  استفادهجهتزمینمحدودیتفقدان
هکتار و 138225هاي طبیعی شهرستان مساحت جنگل

هکتار 46000ز هاي مصنوعی نیمساحت جنگل
جنگل هاي طبیعی مربوط به چابهار و آمار (.باشدمی

)کنارك
وجود اسمان پر ستاره و مناسب جهت مقاصد نجومی

آب و هواي دافع -
5الی 4توریسم در 

ماه سال
از بین رفتن جلوه -

هاي طبیعی
دوري از مراکز -

جمعیتی

 تقاضاي اکوتوریسم در داخل و خارج کشور
بواسطه منحصر بفرد بودن چاذبه هاي 

هطبیعی منطق
وطبیعیاندازهايچشمومنابعوجودعدم

رقیبآزادمناطقدرفرهنگی
فرهنگیمبادالت
و افغانستانوپاکستانکشورهايبهنزدیکی

آبهاي آزاد اقیانوسی
ازیکیعنوانبهعماندریايسواحلتوسعه

توسعه  راهبردهاي
محافظت جاذبه هاي طبیعی

باايمنطقهرقابت
وگوادرآزادمنطقه
حاشیهآزادمناطق
فارس  خلیججنوبی

نامناسبپراکنش
بازدیدفصلی

کنندگان   
وگرمهوايوآب

ایاماکثردرشرجی
سال
زیستتهدیدهاي

ایجادومحیطی
آثاربهخسارت
وفرهنگیتاریخی،
طبیعی 

اقتصادي 
و 

اجتماعی

برنامه ریزيوگذاريسرمایهجهتمنطقهبودنمستعد
گردشگري 

همسایه کشورهايبهنزدیکی
 منطقه آزاد چابهار در شهرستان چابهارودر مجاورت بنادر

هزار 14شهید بهشتی و کالنتري در زمینی به مساحت 
هزار هکتار به بخش هاي بـازرگانی 4هکتار واقع شده که  

.و توریسم اختصاص یافته است 
ار و گمرك امکان استفاده از دو گمرك منطقه آزاد چابه

شهر چابهار
و بلوچستان و منطقه آزاد انتقال گاز به استان سیستان

چابهار که قرارداد با قرارگاه خاتم االنبیا منعقد گردیده 
.است
 وجود طرحهاي سرمایه گذاري امکان سنجی شده در

بخش گردشگري جهت عالقمندان به این حوزه

وجمعیتیمراکزازدوري
کشور  شهريبزرگمراکز

دررفاهیامکاناتنبود
گردشگري   سایتهاي

درشبانهحیاتفقدان
مقصدوجمعیتیکانونهاي

گردشگري  
ثباتفقدانومدیریتیضعف

مدیریت  در
تبلیغات جهت سرمایه ضعف

گذاري در این منطقه
واقامتیهايمکاننبود

همهبرايمناسبپذیرایی
اقشار

بهداشتی،تسهیالتکمبود
خدماتیودرمانی

ساختزیربودننامناسب
کالبديومحیطیهاي

سازمانباهماهنگیعدم
زمینهدرمرتبطهاي

مردمباگردشگري

وبناییزیرتاسیساتدرگذاريسرمایه
روبنایی  

 برنامه ریزي براي ایجاد اشتغال مولد در منطقه
چابهار و جذب نیروي کار و کاهش زمینه هاي 

و ایجاد درامد قاچاق و ناهنجاري هاي اجتماعی
ارزي
درمانیپزشکیمرکزبهشدنتبدیلقابلیت

)توریسم پزشکی(منطقه  کشورهاي
ایجاد منطقه نمونه گردشگري بین المللی گواتر
ایجاد منطقه نمونه تاالب لیپار
احداث هتل کنارك
 ،منطقه نمونه گردشگري گل فشان بولوبولوك

ینتنگ و شور ع
 ایجاد تحرك اقتصادي در محور چابهار–

با از میان بردن زمینه هاي قاچاق ) زابل(میلک
وایجاد پیوستگی

 طرح هاي مجتمع رفاهی پارك بهاران چابهار

گذاريسرمایه
دراندكخارجی

گردشگري بخش
سطحبودنپایین

کمبودوبهداشت
درمانیامکانات

تخصصی
درمنفیتبلیغات

علیهجهانیسطح
ایران  

 باال رفتن قیمت ارز و
مشکالت اقتصادي 

ایجاد شده ان
ومذهبیمسائل

اعتقادي 
ساختاردردگرگونی

جامعه  
شدیدمحرومیت

هجومومنطقه
مهاجر  جمعیت

عوامل
زمینه

خارجیعواملداخلیعوامل
تهدیدهافرصت هانقاط ضعفنقاط قوت 

حمل و نقل و 
و امکانات دسترسی 

رفاهی

کیلومتر مرزآبی درکرانه هاي شمالی دریاي 300حدود
عمان 

 وجود دریاي عمان در جنوب منطقه ، دسترسی به
آبهاي بین المللی و شرایط جغرافیایی مناسب براي 

توسعه بازرگانی 
 شهید بهشتی (وجود  دو اسکله مهم تجاري در چابهار

)و شهید کالنتري
کنارك( بین الملـلی چابهار دسترسی بـه فـرودگـاه (

بـا ظـرفیت پـذیـرش هواپیماهاي پهن پیکر و دور 
پرواز 

عدم وجود راه اهن
کاهش تعداد پرواز هاي داخلی
 عدم وجود فرودگاه بین المللی در

منطقه آزاد چابهار
 بارگیري و تخلیه کاال و تردد

مسافر به دلیل نو بودن اسکله ها 
.ضعیف می باشد

مناطق ازفرودگاهزیادفاصله
گردشگري

ومناسبارتباطیهايراهکمبود

 احداث و راه اندازي شرکتهاي بزرگ
حمل و نقل بین المللی و ترانزیت 

)دریایی، جاده اي و ریلی( کاال
 ایجاد فرودگاه بین المللی در منطقه

چابهارآزاد 
 ساخت اسکله و افزایش گنجایش

پیماهاي اقیانوسبارگیري کشتی
جود طرح هاي ملی و توجه و

سیاست گذاران به افزایش ظرفیت 
بندر و توسعه تجهیزات آن

 وجود اسکله هاي
مجهز در دیگر بنادر 

استان به عنوان رقیب
 باال بودن تصادفات

جاده اي 
 باال بودن قیمت بنزین

اهش تعداد منجر به ک
.مسافر خواهد شد
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 امتیاز چابهار نسبت به سایر بنادر و جزایر خلیج
فارس، تماس مستقیم و بدون واسطه سواحل مکران با 

.آبهاي آزاد است
 وجود موقعیت دریایی مناسب به لحاظ قرار گیري در

ار ، امکان پهلو گیري سواحل خلیج طبیعی چابه
کشتی هاي بزرگ 

 میلک و پروژه = جاده ترانزیتی در دست احداث چابهار
در دست اقدام 

کشورهاي محصور در ترین راه دسترسی نزدیک
، ترکمنستان،افغانستان(آسیاي میانهخشکی

به ) قزاقستانو قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان
.آبهاي آزاد است

ریلیارتباطفقدان
،مهماندپذیرها کمبود هتل ها

متناسب با وضعیت اقتصادي همه 
اقشار جامعه

 مشهد -زاهدان–خط آهن چابهار
توان مندي هاي منحصر به فردي در 
زمینه ترانزیت و صادرات و واردات 

کاال به چابهار خواهد بخشید
 ایجاد مجتمع هاي بین راهی و ایجاد

اشتغال 

قوانین و مقررات و 
مشوق هاي ملی و 

استانی

 صنعتی چابهار با امکانات –جود منطقه آزاد تجاري
و مزیت هاي قانونی سرمایه گذاري براي اتباع 

:ایرانی و خارجی شامل
 برخورداري از معافیت بردرآمد و دارایی
 عدم اعمال مقررات گمرکی و تجارت خارجی

در منطقه آزاد 
 امکان خروج اصل و سودحاصل از بکارگیري

سرمایه 
 امکان تأسیس شرکتهاي خارجی با هر میزان

از درصد سهام 
 امکان ترانزیت و صدور مجدد کاال بدون

محدودیت 
 امکان ورود کاال به منطقه بدون پرداخت

عوارض گمرکی 
 امکان خرید و فروش کاالي خارجی
 ، امکان تأسیس بانک ، موسسات اعتباري

صرافی و شرکتهاي داخلی و خارجی
 تامین محل انجام پورژه هاي گردشگري توسط

سازمانها و ادارت ذیربط
 تامین اعتبارات مورد نیاز تاسیسات زیربنایی تا

محل اجراي طرح
اي تامین تسهیالت مورد نیاز اجراي پروژه ه

سهم آورده %20پس از تامین (گردشگري 
)متقاضی

معافیت از عوارض  تغییر  کاربري
 پرداخت یارانه تسهیالت به سرمایه گذار از محل

اعتبارات عمرانی

 وجود قوانین بازدارنده
اجتماعی جهت ورود 

گردشگران خارجی

 ایجاد تسهیالت و مشوق هاي قانونی
الزم براي جذب و تجهیز سرمایه 

هاي داخلی و خارجی 
 بهینه کردن قواینین موجود جهت

حفظ منابع طبیعی و تاریخی موجود

 عدم اجراي
درست 
قوانین 
موجود 
توسط 

دستگاهها
ي ذیربط

تدوین راهبردها- 3

:ازعبارتندکهاستاستواربیرونیتهايفرصودرونیقوتنقاطبرتمرکزراهبردهادر این :)SO(تهاجمی/رقابتیبردهايراه- 3-1

دریایی؛نقلوحملتوسعههايزمینهایجادومنطقهسطحدرکاالومسافرترانزیتبرايهواییخطوطتوسعه
ورزشی؛گردشگرانجذبوتابستانیوآبیشهايورزگسترشجهتدرمنطقههايپتانسیلازاستفاده
درعماندریايبکروزیباسواحلازاستفادهودریاییرستورانوهتلساحلی،پالژهايایجادمانندساحلی،تاسیساتتوسعه

منطقه؛بومیمردمبرايجدیدمشاغلایجادوگردشگرجذبراستاي
چابهارآزادمنطقهتجاريگردشگريهايپتانسیلازاستفاده.

:استزیرمواردشاملوبودهمتمرکزبخشیتنوعدر) ST(بیرونیتهدیدهايودرونیقوتنقاطتنوعاهبردهاير- 3-4

گردشگري؛آموزشیورسانیاطالعخدماتوگردشگرياطالعاتشبکهتوسعه
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بینازوالمللیبینوداخلیسطحدرمنطقهگردشگريهايقابلیتدربارههارسانهدرسازيآگاههايفعالیتوتبلیغاتتقویت
منطقه؛فرهنگیوامنیتیوضعیتدربارهگردشگرانبدذهنیتبردن

ناحیهاینرويفراضعفنقاطرفعجهتدربیرونیهايفرصتازگیريبهرهبرسعی،)WO(درونیضعفنقاطبرنگريبازراهبردهاي- 3-3
:استزیرمواردبرگیرندهدروبودهتوریستی

ایجادزمینهدرخصوصی-دولتیمشتركگذاريسرمایهو)تفریحیوتجاريدرمانی،علمی،( گردشگريمحصوالتارتقايوبهبود
خارجی؛وداخلیگردشگرانبهمنطقهگردشگريمحصوالتوهاساختزیرتبلیغهمچنینو
منطقه؛بهترهزینهکموآسانتردسترسیبرايچابهار-زاهدانآهنراهتوسعهتسهیلجملهازارتباطی،هايراهبهبودوتوسعه
گردشگري؛هايطرحبردپیشراستايدرگردشگريبامرتبطاداراتوهاسازمانوآزادمنطقهمسؤوالنبینفکريهموتعامل
گردشگريریزيبرنامهمراحلتمامیدرمردممشارکتیتوانازاستفاده.

:ازعبارتندداشته،تأکیدچابهارساحلیناحیهپذیريآسیبرفعبر)WT(تدافعی راهبردهاي- 3-4

وگردشگريهايبخشدرتخصصیمدیریتکارگیريبهومدیریتینهادهاياصالحوتوسعهزمینهدرضوابطومقرراتتدوین
مدت؛بلندهايطرحدرستاجرايبرايمدیریتدرثباتهمچنین

ومنطقهگردشگريفرهنگی–تاریخیوطبیعیمنابعازپایدارمنديبهرهوحفاظتترویج،درمردمیهايمشارکتجلب
.آنفرهنگی-تاریخیومحیطیزیستهايتخریبازجلوگیري

بافعلیمراکزتجهیزومتخصصپزشکانکارگیريبهومدرنتخصصیهايبیمارستاناحداثومنطقهدربهداشتسطحارتقاي
.هستندپزشکیوعلمیگردشگريمحصوالتخواهانکهمسافرانیجذببرايمدرنتجهیزاتوهادستگاه

تیجه گیري- 4

متنوعهايجاذبهدارايهمچنینواستبرخوردارسالطولتمامیدرمناسبیهوايوآبازسواحل مکران پژوهش،اینهايیافتهبهتوجهبا
وغنیفرهنگهمراهبهکهاستبرخوردارنیزتوریستیژئوخاصهايجاذبهاززیباوبکرطبیعتاینکناردر.استمحیطیزیستوطبیعی
زیبايسواحلکناردروکشورنقطهدورتریندرکوچکهايپهندرراگردشگريهايجاذبهبهترینازايمجموعهآنتاریخیقدمتوسنتی
.استمنطقهوکشورسطحدرگردشگرينمونهمنطقهبهشدنتبدیلبرايمنطقهاینبااليتواناییدهندهنشانوآوردهوجودبهعماندریاي
ازیکیتواندمیگردشگري،جاذبه228بایکی از مهمترین بنادر در این سواحل چابهارشهرستانکهدهندمینشانهاتحلیلوبررسینتایج

طرفی،ازومنطقهدرتوریسمتوسعهتهايفرصوقوتنقاطشناساییوموجودوضعیتبررسیبهتوجهبا.باشدکشورگردشگريمهممحورهاي
مدلبهتوجهبافراینداینبرمؤثر،آنبیانگرهايرهیافتدارد،وجودناحیهاینگردشگريتوسعهفراینددرکهتهدیدهاییوضعفنقاط

SWOTاصلیعللازمردم،باگردشگريزمینهدرمرتبطهايسازمانهماهنگیناوتبلیغاتضعفمدیریت،درثباتیبیوضعفبهکهاست
هايدربخشتخصصیمدیریتکارگیريبهومدیریتینهادهاياصالحوتوسعهراهبردهاي.هستندچابهاردرگردشگرينیافتگیتوسعه

هايقابلیتخصوصدرسازيآگاههايفعالیتوتبلیغاتتقویتمدت،بلندحهايطراجرايبرايمدیریتدرثباتهمچنینوگردشگري
وآزادمنطقهمسؤوالنبینفکريهموتعاملمنطقه،فرهنگیوامنیتیوضعیتدربارهگردشگرانبدذهنیتبردنبینازومنطقهگردشگري

مهماکوتوریسم،تقویتوزمستانیوآبیشهايورزگسترشجهتدرمنطقهپتانسیلهايازاستفادهومردمباوگردشگريبامرتبطهايسازمان
آزادمنطقهتجاريگردشگريپتانسیلهايازاستفادهمانندجانبی،راهبردهايهمچنین.اندشدهشناختهآنگردشگريتوسعهراهبردهايترین

.بودخواهدرهگشاارتباطایندرنیزدرمانیگردشگريتوسعهوکاالومسافرترانزیتبرايهواییخطوطتوسعهچابهار،

پیشنهادها-5

اینشکوفاییورشدبهدستیابیبرايوژه شهرستان چابهارسواحل مکران بویدرگردشگريدرتوسعهشدهبیانمشکالتوهانارساییبهتوجهبا
بخشدربیشترمنافعودرآمدهاکسبومنطقهگردشگريتوسعهراستايدرآزادمنطقهگردشگريکارکردهايبهبودومنطقهدرصنعت

:شودمیپیشنهادزیرمواردگردشگري
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اجرایی؛وگیريتصمیمامورراسدرگردشگريمسائلبهآگاهوکردهتحصیلمدیرانازاستفاده- 5-1

چابهار؛منطقهگردشگريبامرتبطموسساتونهاارگادیگروآزادمنطقهمدیرانبینهماهنگی- 5-2

گردشگري،هايبرنامهاجرايوگیريتصمیموسازيتصمیمامردرمردمدادنمشارکت- 5-3

فعلی،اجرائیتشکیالتبهسازيوگردشگريبخشدرمنسجمسازمانیتشکیالتایجاد- 5-4

هايدورهبرگزاريباگردشگران،بامناسبارتباطبرقراريجهتمحلیمردمآموزشوفرهنگیشهايبخدرمناسبگذاريسرمایه- 5-5
آموزشی؛

ازگردشگرانبیشترآشناییبرايهمسایهکشورهايوکشورداخلدرتبلیغاتیبوروشورهايتوزیعوتهیهومناسبوگستردهتبلیغاتایجاد-5-6
منطقه؛گردشگريهايجاذبهوامکانات

وداخلیپروازهايگسترشوایجادوچابهارشهرستاندرالمللیبینفرودگاهساخت:خارجیوداخلینقلوحملتهايزیرساخبهبود- 5-7
غیره؛وکشتیرانیخطوطایجادکشور،ریلیشبکهبهشهرستانایناتصالوچابهارآهنراهپروژهتکمیلخارجی،

گذاري؛سرمایهمتقاضیانبرايمنطقهمدیرانسويازگردشگريهايگذاريسرمایهزمینهدرچابهارنسبیمزیتهايمعرفی- 5-8

بازاریابی؛تحقیقاتومطالعاتزمینۀدرالزمهايهزینهانجام- 5-9

موجود؛مقرراتاصالحواجراییتنگناهايوموانعرفعبرايسازيزمینه-5-10

منطقه؛سطحدرگردشگريجدیدهايظرفیتایجاد- 5-11

ازویژهتخفیفاتارائهگروهی،گردشگريتورهايایجاد:طریقازگردشگرانبرايشدهتمامههايهزینکاهشبرايمناسبریزيبرنامه- 5-12
منطقه؛اینبهآنهابیشترجذببرايخارجیگردشگرانبهاستثناییتخفیفاتارائهوهاهتلومسافرتیوهواپیماییهايشرکتطریق

گردشگري؛راهنماهايازگیريبهرهوگردشگرياطالعاتبانکاندازيراه- 5-13

پایدار؛توسعهراستايدرمنطقهسطحدرگردشگريهايجاذبهبازسازيوحفظ،نگهداري- 5-14

گردشگري؛هايسایتدرالزمتسهیالتوامکاناتساخت- 5-15

کشورها؛دیگرباایراناقتصاديودیپلماتیکروابطتقویتوتوسعه-5-16

آنان؛بهمنطقههايمحدودهوساحلازخاصینقاطتخصیصوخارجیگردشگربیشترجذببرايتمهیداتیایجاد- 5-17

ورزشی،گردشگرجذببرايورزشیهايپروژهساختوتفرحیورفاهیامکاناتبهبودوتوسعه-5-18

اجتماعی؛مختلفهايطبقهومتفاوتهايسلیقهبامتناسبوجهانیاستانداردهايسطحدرغذاخوريواقامتیتهايزیرساخبهبود- 5-19

مجبورتواننمیراگردشگريهیچواستسفرمنطقهامنیتجهانگردان،تامینجذبدرعاملترینمهمونخستیناینکهبهتوجهبا- 5-20
هايبرنامهداشتنوهماهنگیباگردشگريوامنیتزمینهدرمربوطههايارگانلذااست،امننااونظرازکهبگذاردايمنطقهبهپاکهکرد

دهند؛تغییرمنطقهامنیتیاوضاعمورددرراگردشگرانذهنیتگستردهتبلیغاتباوکنندبرقرارراکاملامنیتشرایطمنسجم

داشتنوکشورازخارجدربعضاوکشورتوریستیشهرهايدرآنهادفاتراستقراروچابهاردرگردشگريموسساتوهاشرکتایجاد- 5-21
تبلیغات؛توسعهوگردشگريصنعتبازاریابیجهتدرهدفمندتهايفعالی

گردشگران؛بهآنعرضهودستیصنایعمانندمنطقهبومیفرهنگبامنطبقسنتیمشاغلاحیاي- 5-22
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منطقه؛سطحدرمختلفههاينمایشگابرپاییطورهمینوخارجیوداخلیگردشگريهاينمایشگاهدرفعالحضور- 5-23

تعطیالت؛وگردشگريفصولدرخصوصبهسالطولدرمختلفهايجشنوارهوهاجشنبرپایی-5-24

کشورهايازدرمانیگردشگرانجذببرايمراکزایندرمجربپزشکانازگیريبهرهوتخصصیفوقوتخصصیهايبیمارستانتاسیس- 5-25
همسایه؛
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