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swotبررسی توانمندي ها و تنگناهاي اکوتوریستی حوزه دریاي مکران با استفاده از مدل تحلیلی  

2دکتر اصغر نوروزي،1)نویسنده مسئول(دکتر محمد صبوري

روه جغرافیا،  دانشگاه پیام نورگ1
استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور2

چکیده

ها می تواند نقش توانمندي ها و جاذبه هاي اکوتوریستی از ثروت ها و سرمایه هاي منحصر به فرد هر کشور محسوب می شوند و بهره گیري بهینه و مطلوب از آن
هاي طبیعی از موقعیت ویژه اي سواحل دریاي مکران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و تنوع پدیده. مهمی در توسعه اقتصادي و اجتماعی مناطق مختلف ایفا نماید

سواحل دریاي مکران با وجود قابلیت ها و پتانسیل هاي اکو توریستی و جاذبه هاي طبیعی بی نظیر و متنوع همچنان براي . جهت توسعه اکوتوریسم برخوردار می باشد
نابراین شناخت جاذبه هاي اکوتوریستی و برنامه ریزي متناسب با شرایط ب. گردشگران نا آشناست و با مشکالت و موانع گوناگونی در جذب طبیعت گرد مواجه می باشد

این پژوهش شناسایی توانمندي ها و تنگناهاي اکوتوریستی حوزه دریاي مکران را . منطقه به منظور توسعه گردشگري و دستیابی به توسعه پایدار ضروري به نظر می رسد
تحلیلی می باشد و با اتکاء بر یافته هاي اسنادي و میدانی، به بررسی -از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ ماهیت توصیفیتحقیق حاضر . با رویکردي راهبردي مد نظر دارد

قوت متعدداملومنطقه با دارا بودن عاکوتوریسمپژوهش نشان می دهد نتایج. مصاحبه می باشدو ابزار جمع آوري داده ها تکمیل پرسشنامه. موضوع پرداخته شده است
راهبرد 27نتیجه تحقیق حاضر استخراج . ها و تنگناهاي گوناگونی است، داراي توانمندي)EFE(خارجی ات مختلفو تهدیدهاو همچنین فرصت) IFE(و ضعف داخلی

.می باشد)SWOT(از طریق تحلیل )WT(و تدافعی)WO(، تنوع)ST(، محافظه کارانه)SO(توسعه اي

.عوامل داخلی، عوامل خارجی، راهبرد، سواتمکران، مدلدریاي ،اکوتوریسم:واژه هاي کلیدي

:مقدمه- 1
مدزایی، امروزه پدیده گردشگري در بیشتر کشورهاي جهان به عنوان یک ابزار مهم توسعه و محرومیت زدایی مورد توجه قرار گرفته است و به دلیل درآ

صنعت گردشگري همزمان اهداف مختلف اقتصادي، اجتماعی، امنیتی، ). Tremblay, 2006:34(در این بخش انجام می دهندراسرمایه گذاري زیادي
در مناطق به عنوان یکی از بخش هاي مهم گردشگري ) طبیعت گردي(اکوتوریسم. فرهنگی و سیاسی را در فضاي ملی یک کشور تامین می نماید

ایران از جمله کشورهاي داراي جاذبه هاي خاص و بی نظیر است که .جغرافیایی با پتانسیل باالي طبیعی و جاذبه هاي محیطی داراي اهمیت زیادي است
به تصدیق سازمان یونسکو، کشور ما از نظر جاذبه هاي . می تواند در کنار پیشینه تاریخی و فرهنگی خود از آن ها نیز براي جذب گردشگر بهره گیرد

: 1387زاهدي، (از این موهبت الهی به نحو مطلوبی بهره برداري نشده استبا این همه. اکوتوریستی و تنوع اقلیمی جزو پنج کشور نخست جهان است
اقی حوزه دریاي مکران با توجه به موقعیت و شرایط جغرافیلیی داراي جاذبه هاي اکوتوریستی فراوان و منحصر به فردي است که هنوز ناشناخته ب).56

وقت آن رسیده که .ه قابلیت هاي زیادي براي توسعه اکوتوریسم و جذب گردشگران داردطبیعت منطق.مانده و از این مزیت به خوبی استفاده نشده است
. افزوده شودجغرافیدانان قابلیت هاي گردشگري منطقه را شناسایی و معرفی نمایند تا شاید از این رهگذر برتوسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آن 

ت قابلیت ها و تنگناهاي بالقوه و بالفعل جاذبه هاي گردشگري و همچنین ارائه راهبردها و بدیهی است گام نخست در برنامه ریزي گردشگري شناخ
در پژوهش حاضر سعی شده با ارزیابی توان هاي محیطی و معرفی جاذبه هاي مختلف اکوتوریستی، توان . راهکارهاي کاربردي در جهت توسعه پایدار است

زي راهبردي در جهت بهره برداري از این توانمندي ها به عنوان یک پتانسیل بالقوه در راستاي توسعه و با برنامه ریطبیعت گردي منطقه تعیین شود
.هدف این پژوهش شناخت توان ها و تنگناهاي اکوتوریستی حوزه دریاي مکران می باشد.منطقه گام برداشت

:اهداف تحقیق- 1- 1
ارائه راهبرد -3مشخص کردن تهدیدها و چالش هاي پیش روي طبیعت گردي منطقه- 2شناسایی و معرفی توان هاي صنعت طبیعت گردي منطقه-1

ها و راهکارهاي مفید جهت توسعه این صنعت در منطقه
:فرضیه تحقیق- 2- 1

.می باشدجهت توسعه منطقه با توجه به موقعیت و شرایط جغرافیایی، حوزه دریاي مکران داراي تونمندي هاي اکوتوریستی متنوعی 
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:مبانی نظري-2
اکوتوریسم رویکرد جدیدي است که در .می باشد» طبیعت گردي«است که معناي لغوي آن در ادبیات فارسی Ecological Tourismاکوتوریسم مخفف 

روي کره زمین اکوتوریسم شامل تمام جلوه هاي طبیعی است که بر : اکوتوریسم داراي تعاریف متعددي است از جمله.سال هاي اخیر مطرح شده است
).36: 1380رهنمایی، (وجود داشته و انسان ها عالقه مند هستند آن ها را ببینند، بشناسند و علت وجودي و ویژگی هاي آن ها اطالع حاصل نمایند

، معنوي، دیدن و اکوتوریسم فعالیت هاي فراغتی انسان را در طبیعت امکان پذیر می سازد و به مسافرت هاي هدف مند با بهره مندي هاي فرهنگی
اکوتوریسم سفر به مناطق طبیعی تقریبا بکر ).Jiang, 2008: 42(مطالعه جاذبه هاي طبیعی و لذت جویی از پدیده هاي گوناگون طبیعت استوار می باشد

است که همراه با مسئولیت اکوتوریسم مسافرت به محیط هاي طبیعی ).(Wallarce & Pierce, 1996(که به منظور مطالعه و کسب لذت انجام می شود
اکوتوریسم بین منابع طبیعی، جوامع محلی .)Hvenegeard, 1994: 25(باشد و حفاظت محیط زیست و بهبود زندگی مردم محلی را به دنبال داشته باشد

کند و طبیعت گردي بر پایه چهار و گردشگران تعادل برقرار می نماید و عالوه بر بهره مندي از محیط زیست، به ایجاد محیط زیستی پایدار کمک می 
رکن اصلی کاهش آثار نامطلوب زیست محیطی، احترام به فرهنگ مردم محلی، افزایش مزایا براي مردم بومی و جلب رضایت گردشگران استوار 

).Fennell, 2000 :41(است
از نظر جاذبه هاي گردشگري به پنج ). Cater, 2000: 43(گردشگري داراي اشکال و انواع مختلفی است که بسته به شرایط محیطی، متفاوت می باشد

جاذبه هاي -5جاذبه هاي اقتصادي - 4جاذبه هاي مذهبی - 3جاذبه هاي فرهنگی -2) اکوتوریسم(جاذبه هاي طبیعی- 1: گروه تقسیم می شوند
گردشگري زیست محیطی، گردشگري دریایی، گردشگري اکوتوریسم در برگیرنده گونه هاي متفاوتی از گردشگري شامل . )34: 1382غمخوار، (ورزشی

)1385:216پاپلی یزدي و سقایی، (ورزشی، گردشگري صید و شکار، گردشگري گیاهان و حیوانات و نظیر این هاست
ه طور کلی گردشگري ب.)Swarbrook, 1998(امروزه گردشگري یکی از امیدبخش ترین فعالیت هایی است که از آن به عنوان گذرگاه توسعه یاد می کنند

,Briedenhann(ددر بر گیرنده جریانی از سرمایه، انسان، فرهنگ و ارتباط متقابل میان آنهاست، بنابراین آثار مختلفی در فضاي جغرافیایی ایجاد می نمای

در حال حاضر بسیاري از کشورهاي )1386: شجاعی و نوري(گردشگري تاثیر فراوانی در ابعاد اقتصادي، فرهنگی و سیاسی کشور می گذارد).2004:7
گردشگري .جهان، گردشگري را بهترین راه ارتباط و توسعه سطح فرهنگی، ایجاد تفاهم بین المللی و به دست آوردن درآمد هاي اقتصادي می دانند

ااشتغال زایی و توسعه خدمات اجتماعی تاثیرات اقتصادي زیادي از جمله درآمد ارزي، افزایش تولید ناخالص ملی، منبع درآمد براي دولت و مردم، 
).42: 1382شفیع زاده، (ایجاد اشتغال و توسعه منطقه اي از آثار مهمی است که توسعه اکوتوریسم به همراه آورده است). Das, 2009:470(است

اید و منجر به حفظ محیط طبیعی گردشگري طبیعی اگر به صورت مناسب مدیریت شود می تواند اشتغال محلی و فرصت هاي توسعه بومی ایجاد نم
صنعت گردشگري با ماهیتی چند بعدي عالوه بر تامین نیاز گردشگران باعث تغییرات عمده اي در جامعه میزبان می).Githinji, 2006: 9(گردد
گردشگري در مناطق داراي پتانسیل، از این رو دولتمردان در تالشند تا با مهیا سازي و ارزشمند نمودن جاذبه هاي ).   Dwyerl et al, 2009(گردد

). Rosentraub et al, 2009(فرصت بهره مندي از ابعاد مثبت این صنعت را فراهم سازند

اکوتوریسم به مثابه نوعی فرصت)  1(شکل شماره 
)1390بدري و همکاران، :اقتباس(
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ه بر ادبیات برنامه ریزي گردشگري مبین این نکته است که تاکنون چهار رویکرد و دیدگاه عمده در مورد برنامه ریزي بخش گردشگري وجود داشتمروري 
Physical(فضایی–دیدگاه ساماندهی فیزیکی : ب)   Boosterism(دیدگاه رشد اقتصادي : الف: است – Spatial  (دیدگاه بهبود شرایط : ج

.)Sustainable Approach(دیدگاه توسعه پایدار: د)    Social(اجتماعی

بر آثار مطلوب و منافع آن و به خصوص سود اقتصادي تاکید می گردشگري به عنوان فعالیتی طالیی و بدون آلودگی معرفی و پیوسته 1970تا اواخر دهه 
با 1990در دهه ).Butler, 1980:5(پیامدهاي زیست محیطی به تنها دغدغه محققان این حوزه تبدیل شد1980در دهه ).CHoi, 2003: 77(شود

,Jurowski et alبه سوي رویکرد توسعه پایدار آغاز شدتاکید همزمان بر پیامدهاي مطلوب و نامطلوب گردشگري، حرکت از سوي گردشگري انبوه 

1997: 3).(
برخالف رویکرد .استمفاهیم پایداري اکنون به نحو گسترده اي به عنوان رویکرد اساسی براي هر نوع توسعه من جمله توسعه گردشگري پذیرفته شده

).Wight, 1993: 3(اقتصادي و زیست محیطی را در سطح محلی و ناحیه اي تامین نماید–سنتی، گردشگري پایدار می تواند اهداف متعادل اجتماعی 
اکوتوریسم پایدار به اهداف اساسی مدل ). 93: 1382زاهدي، (طبیعت گردي پایدار نقطه مقابل گردشگري است که صرفا به منافع کوتاه مدت می اندیشد

شودخوانده می» طبیعت گردي پایدار«اهداف اقتصادي، اهداف اجتماعی و اهداف زیست محیطی و محل تالقی این سه هدف : ذیل تاکید می کند
حفظ -ی براي بازدیدکننده ها       تامین تجارب کیف-اصالح کیفیت جامعه میزبان     -: اهداف گردشگري پایدار عبارت است از)  6: 1382زاهدي، (

کیفیت محیط زیست

)6: 1382زاهدي، (مدل اکوتوریسم پایدار: 2شکل شماره

:در تعاریف و دیدگاههاي مختلف، اکوتوریسم ویژگی هاي زیر را داراست
احترام -فراهم نمودن منافع اقتصادي براي جوامع میزبان      - تشویق به حفاظت منابع طبیعی      -درك طبیعت       - گردشگري بر پایه طبیعت     

,W.T.O, 2002Boyd & Richard &(ارتقاء سطح آموزش محیطی بازدیدکنندگان-به فرهنگ بومی و به حداقل رساندن تضادهاي اجتماعی       

1996.(
:روش تحقیق- 3

بخش نظري . تحلیلی می باشد و با اتکاء بر یافته هاي اسنادي و میدانی، به بررسی موضوع پرداخته شده است-تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت توصیفی
شنامه تکمیل پرسو و مسئولین محلیعمده ترین ابزار جمع آوري داده ها مصاحبه با کارشناسان. پژوهش با روش مطالعه کتابخانه اي تدوین شده است

براي. محدوده مورد مطالعه سواحل ایرانی دریاي مکران می باشد.مشاهدات میدانی و مستقیم نقش اساسی در تهیه این مقاله داشته است.می باشد
نی و سوات یک ابزار عمومی هم براي تحلیل محیط درو. استفاده شده استروش سواتاز طبیعت گرديفعالیتهاي تدوین راهبردهاي مناسب توسعه

سوات یکی از روش هاي مهم ). Kajanus et al, 2004, 499(بیرونی است و رویکردي نظام مند به مساله می باشد که به تصمیم گیري کمک می کند
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Yuksel et al(جهت ایجاد نظم و برقراري ارتباط مناسب بین مسائل راهبردي است و از بهترین تکنیک ها براي تحلیل و هدایت محیط محسوب می شود

2007: 33.(
ابتدا در مرحله ورودي با توجه به تجزیه و تحلیل آماري و : مرحله ورودي)الف:می باشدبه شرح ذیلمورد استفاده در این روشیند آفرمراحل 

را احاطه کرده گرديطبیعت فرصت ها و تهدیدهایی که صنعت یا همان EFE(1(داده هاي بدست آمده از پرسش نامه ها، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
در مرحله اول که . آورده شده استطبیعت گردينقاط قوت و ضعف در درون صنعت در واقع تعیینIFE(2(ماتریس ارزیابی عوامل داخلیهمچنین اند و 

مل فرصت ها و تهدید هایی شا4محیط خارجی.می نامند، اطالعات اصلی مورد نیاز براي تدوین راهبرد ها مشخص می شود3آن را مرحله ورود اطالعات
عوامل داخلی درون مجموعه . هستند  ولی به شدت بر آن تاثیر می گذارندخارجکنترل پیوسته مدیرانهاست که خارج از سازمان وجود دارند و از حیط

از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، پس:مرحله تطبیق و مقایسه ) ب.وجود دارند و معموالً در حیطه کنترل مستمر و بلند مدت مدیران قرار دارند
فرصت ها (و عوامل اصلی خارجی ) قوت ها وضعف ها(در این مرحله عوامل اصلی داخلی .اطالعات مورد نیاز براي تدوین راهبردها مشخص می شود

داده می شوند تا استراتژي هایی شناسایی شوند که 5تطبیق،)IE(و ماتریس داخلی و خارجی ) SWOT(، با استفاده ازابزارهایی همچون سوات )وتهدیدها
مهم ترین عوامل محیط درونی و بیرونی که بر آینده یک فعالیت تاثیرگذار .در راستاي ماموریت سازمان بوده و متناسب با عوامل داخلی و خارجی باشند

).Kajanus et al, 2004, 499(بررسی می شوندهستند به عنوان عوامل راهبردي مطرح می باشند که در تحلیل سوات به صورت خالصه

در این روش هدف، ارزیابی . قرار گرفته استو استفادهاست که به صورت گسترده مورد تاییدیکی از مدل هاي کیفی کارآمدماتریس سوات 
تحلیل سیستماتیکی را براي واتسمدل . فرصت ها و تهدید هاي محیطی از یک  طرف و نقاط ضعف و قوت داخلی سیستم از سوي دیگر می باشد

یک استراتژي مناسب قوت ها و ،شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژي که بهترین تطابق بین آنها را ایجاد می نماید، ارائه می دهد از دیدگاه این مدل
وت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها در چهار حالت کلی براي این منظور نقاط ق. فرصت ها را به حداکثر و ضعف ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند

(SO) ،)WO( ،)ST ( و)WT (تلفیق این عوامل با یکدیگر گزینه هاي راهبردي انتخاب می شوندپیوند داده می شوند و از ترکیب و.)1شماره نمودار.(
.)1386علی احمدي و همکاران، (راهبردي خاصی داردمفاهیم ،(IE)قرار گرفتن سیستم در هر یک از خانه هاي ماتریس داخلی و خارجی

و نحوه تعیین استراتژيSWOTماتریس -1شماره نمودار
ماتریس

SWOT

نقاط قوت
S

نقاط ضعف
W

فرصتها
O

استراتژي هاي
SO

استراتژي هاي
WO

تهدید ها
T

استراتژي هاي
ST

استراتژي هاي
WT

)1382(و جان، کارونهریسون، جفري : اقثباس

یافته ها و نتایج- 4

ورود اطالعات- 4-1

1.External Factors Evaluation Matrix
2.Internal Factors Evaluation Matrix
3. Input stage
4.External Environment

5.Matching
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ابتدا براي شناسایی عوامل خارجی و داخلی به منابع و گزارشهاي موجود مراجعه شده و بر اساس آنها فرصتها، تهدیدات و همچنین نقاط قوت 
، ماتریس ارزیابی و نظرات کارشناسیآمده از پرسش نامه هاسپس با توجه به داده هاي به دست .منطقه مشخص شدندطبیعت گرديهاي و ضعف

عوامل (پس از پاالیش و غربال سازي، عواملی که داراي اهمیت بیشتر و در ارتباط با تدوین استراتژي ها مؤثر بودند . عوامل داخلی و خارجی تنظیم شد
.انتخاب شدند) IFE(و ) (EFEيبراي تهیه جدول ها) راهبردي کلیدي

)EFE(مل محیط خارجی اارزیابی عو)الف
منطقه با استفاده از ماتریس ارزیابی محیط خارجی به شرح ذیل مورد سنجش و ارزیابی طبیعت گرديعوامل خارجی تاثیرگذار بر فعالیتهاي 

تماعی، اکولوژیکی و نهادي شناسایی شده و ابتدا بر اساس مطالعات و بررسی هاي انجام شده عوامل تاثیر گذار در قالب عوامل اقتصادي، اج: قرار گرفته اند
عامل به عنوان فرصتها و تهدیدهاي 26در ادامه پس از پاالیش و غربال گري تعداد .فرصت و تهدید مورد بررسی قرار گرفته اند33متناسب با آن تعداد 

در ستون دو، براي ارزیابی هر یک از .)1جدول شماره (تعیین و در ستون یک ماتریس ارزیابی عوامل خارجی قرار گرفتندطبیعت گردينهایی فعالیتهاي 
آن عامل عوامل خارجی الزم بود که ضریب اهمیت هر یک از عوامل را بر اساس اثر احتمالی آنها بر موقعیت راهبردي فعلی و با توجه به میزان اهمیت

مهم ترین فرصتهایی که منطقه در ) 1(با توجه به نتایج جدول شماره . دوداده ش) بی اهمیت ترین(تا صفر ) مهم ترین(وزنی از یک ،واملنسبت به سایر ع
ساحل وجود خیل کثیري از عالقه مندان به دیدن ، وجود نهاد مهم منطقه آزاد چابهار و امکان خرید: عبارتند ازمی باشدبا آن روبرو طبیعت گرديزمینه 

. جایگاه ویژه سواحل دریاي مکران در استراتژي هاي توسعه پدافندي کشورو دسترسی به آبهاي آزاد بین المللی و موقعیت ترانزیتی و بازرگانی، در کشور
ی توجهی به این ب. منطقه را تهدید می کندطبیعت گرديها، در حال حاضر عوامل اقتصادي، اجتماعی، اکولوژیکی و نهادي متعددي در کنار فرصت

بعد ، کمبود امکانات و خدمات زیر بنایی در منطقهاز جمله مهم ترین تهدیدات می توان به . ها را با مشکل مواجه نمایدتهدیدها می تواند این فعالیت
کیلو متر و چابهار تا کراچی 307کیلومتر و چابهار تا زاهدان 2286چابهار تا تهران ( مسافت تا مراکز استان و قطب ها توسعه و بزرگ جمعیتی کشور 

اشاره نبود راههاي ارتباطی جاده اي، ریلی و هوایی مناسب با سایر نقاط کشور و آب و هواي گرم و شرجی بویژه در شش ماهه اول سال، )کیلومتر 900
.نمود که باید با راهبردهاي مناسبی با این موارد مقابله و جایگزین شود

)IFE(داخلی ارزیابی عوامل محیط )ب

پس از . ، ابتدا عوامل اقتصادي، اجتماعی، اکولوژیکی و نهادي مؤثر بر فعالیتها مورد بررسی قرار گرفتندطبیعت گرديبراي شناسایی نقاط قوت و ضعف 
عامل عمده در ستون اول ارزیابی عوامل داخلی قرار گرفتند که در برگیرنده نقاط قوت و ضعف 20تجزیه وتحلیل، پاالیش و غربال گري اطالعات، تعداد 

.در منطقه می باشندطبیعت گرديفعالیتهاي 

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی- 1جدول شماره 

ضریب )o(فرصت ها ردیف
- 1(اهمیت 

0(

رتبه   
*
)4-1(

امتیاز 
نهایی

1o06/0424/0وجود نهاد مهم منطقه آزاد چابهار و امکان خرید
2o04/0416/0وجود خیل کثیري از عالقه مندان به دیدن ساحل در کشور
3o05/0420/0دسترسی به آبهاي آزاد بین المللی و موقعیت ترانزیتی و بازرگانی
4o 04/0416/0توسعه پدافندي کشورجایگاه ویژه سواحل دریاي مکران در استراتژي هاي
5o04/0416/0افزایش توجه دولت به برنامه ریزي و سرمایه گذاري در بخش گردشگري
6o04/0416/0اشتغال زایی و ایجاد درآمد براي بومیان و منطقه
7o04/0416/0آلودگی کم
8o04/0312/0وجود اسکله هاي کشتیرانی و گمرکات فعال در منطقه
9o03/0309/0حفاظت از محیط زیست

10o03/0309/0فرصت برقراري ارتباطات اجتماعی و فرهنگی میان اقوام مختلف
11o04/0312/0موقعیت ویژه جغرافیایی و همجواري با کشورهاي پاکستان و حوزه خلیج فارس و دریاي عمان
12o04/0312/0امکان حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی
13o03/0309شرایط مناسب کشت محصوالت سود آور گرمسیري مانند مرکبات، موز و انبه/
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)t(تهدیدات 
1t05/0105/0کمبود امکانات و خدمات زیر بنایی در منطقه
2t چابهار تا تهران ( بعد مسافت تا مراکز استان و قطب ها توسعه و بزرگ جمعیتی کشور

)کیلومتر 900کیلو متر و چابهار تا کراچی 307کیلومتر و چابهار تا زاهدان 2286
04/0104/0

3t05/0105/0نبود راههاي ارتباطی جاده اي، ریلی و هوایی مناسب با سایر نقاط کشور
4t05/0105/0آب و هواي گرم و شرجی بویژه در شش ماهه اول سال
5t 04/0104/0وجود مناطق گردشگري داخلی رقیب مانند قشم، کیش و سواحل شمالی
6t04/0104/0عدم سرمایه گذاري دولت و کمبود بودجه تخصیصی
7t03/0206/0نزدیکی به کشورهاي عربی و برنامه ها متنوع و سرمایه گذاري زیاد آن در بخش گردشگري
8t 03/0206/0قاچاق کاال و مواد مخدرمشکالت امنیتی ناشی از
9t03/0206/0عدم عالقه مندي بخش خصوصی به سرمایه گذاري در این بخش

10t04/0208/0باال بودن هزینه خدمات و کاال در منطقه
11t تهدیدات زیست محیطی مانند خشکسالی هاي پی در پی و بیابان زایی در منطقه و حرکت

ماسه هاي روان و
03/0206/0

12t03/0206/0پراکندگی و تراکم پایین جمعیت و کمبود مراکز شهري مهم در منطقه
13t02/0204/0پایین بودن سطح سواد مردم منطقه و بویژه روستائیان

156/2جمع

یافته هاي تحقیق: اخذفرصت اساسی       م=4فرصت کم=3کمتهدید=2اساسیتهدید=1*
منطقه داراي نقاط قوت وضعف متعدد و مختلفی می طبیعت گرديبا توجه به نتایج به دست آمده از ماتریس ارزیابی محیط داخلی، فعالیتهاي 

گل 19متنوع ژئوتوریستی و ژئومرفولوژیکی مانند جاذبه هاي خاص و ، دارا بودن صدها کیلو متر سواحل زیبا، آرام و طوالنی, از بین نقاط قوت. باشد
، اشکال قارچی شکل، )هزار دره(، کوههاي مریخی6، تپه هاي ماسه اي روان5، حفرات انحاللی4، سواحل باال آمده3، تومبولو2، اینسلبرگ دریایی1فشان ها

، امکان انجام سفرهاي دریایی با استفاده از 7نگل هاي زیباي حراوجود ج، آب و هواي مناسب ومعتدل در نیمه دوم سال، ...ریپل مارك هاي دریایی و 
، امکان انجام ورزشهاي آبی مانند شنا، قایقرانی، اسکی روي آب، غواصی، حمام آفتاب، امکان انجام ورزش جاذبه هاي مربوط به ماهیگیري تفریحیکشتی،

.به عنوان پر اهمیت ترین نقاط قوت داخلی محسوب می شوندي، پیاده روي درساحلهاي ساحلی مانند والیبال و فوتبال ساحلی، موتورسواري، شتر سوار
کمبود امکانات، تسهیالت و زیر ساخت هاي مورد نیاز در سایتهاي با توجه به تجزیه و تحلیل ماتریس محیط داخلی، از نقاط ضعف مهم می توان به، 

عدم سرمایه گذاري بخش دولتی به میزان کمبود مکانهاي اقامتی و پذیرایی مناسب، ب، گردشگري، مشکالت دسترسی و نداشتن راههاي مواصالتی مناس
).2جدول شماره(شاره نموداالزم و فصلی بودن تقاضاي گردشگري

مرحله تطبیق و مقایسه- 2- 4

می باشد و مرحله دوم انتخاب (SWOT)مرحله تدوین راهبردهاي اولیه که از طریق ماتریس . تطبیق و مقایسه در دو مرحله صورت گرفته است
.صورت گرفته است) IE(راهبردهاي برتر که از طریق ماتریس داخلی و خارجی 

)SWOT(ماتریس سوات 1- 4-2

ابتدا فرصتها و: منطقه طی سه گام با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تدوین گردیدطبیعت گرديراهبردهاي توسعه فعالیتهاي 
ف تهدیدهاي شناسایی شده در مرحله ارزیابی محیط خارجی، در سطرهاي ماتریس فرصتها و تهدیدها قرار گرفت و سپس در گام بعدي نقاط قوت و ضع

1.Mud volcano
2.Marine inselberg
3.Tombolo
4.Raised beaches
5.Solution pits
6.Sand dune
7.Mangrove
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سپس با استفاده از روش تجزیه و. در مرحله ارزیابی عوامل داخلی، در ستون ماتریس نقاط ضعف و قوت قرار داده شدطبیعت گرديشناسایی شده در 
با ) WO(با بهره مندي از فرصتها و نقاط قوت، و راهبردهاي محافظه کارانه) SO(تحلیل سوات و مقایسه عوامل با یکدیگر، چهار نوع راهبردهاي توسعه اي

ز نقاط قوت براي با استفاده ا) ST(بهره گیري از فرصتهاي پیش رو جهت از بین بردن نقاط ضعف فرا روي، و راهبردهاي رقابتی یا مقابله با تهدیدات
منطقه را به دست آورده و از بین آنها مهمترین را به شرح طبیعت گرديبراي توسعه ) WT(جلوگیري از بروز تهدیدهاي خارجی و راهبردهاي تدافعی

).3جدول شماره ( ذیل احصاء می نماییم

)so(راهبردهاي توسعه اي : الف

1so-  2ایجاد بستر مناسب براي استفاده از ظرفیت هاي طبیعت گردي منطقهso- تهیه طرح و برنامه جامع و مطالعات تفصیلی توسعه گردشگري
حمایت از سرمایه گذاري - 4soاستفاده از پتانسیل هاي منطقه در جهت گسترش ورزش هاي آبی و ساحلی  -3soمنطقه و بخش هاي مختلف مرتبط 

برنامه -6soتوسعه گردشگري ساحلی و دریایی به عنوان یک قابلیت ممتاز در منطقه -5soصی با ارائه تسهیالت ویژه بانکی و یارانه ها    بخش خصو
توسعه و تقویت روابط دیپلماتیک، اقتصادي و طبیعت گردي با کشورهاي -7soریزي فضایی و مکان یابی منظم براي توسعه اکوتورسیم در منطقه 

مجواره

)wo( راهبردهاي بازنگري : ب 

1wo - 2مدیریت و برنامه ریزي صحیحwo - اقدام الزم در خصوص محافظت از پدیده هاي اکوتوریستی و حفاظت از زمین هاي ساحلی مناسب فعالیت
رست از ویژگی هاي فرهنگی، اقتصادي، بازنگري در تبلیغات و ارائه شناختی د-4woمشارکت مردم محلی در توسعه اکوتوریستم- 3woهاي گردشگري 

اولویت تخصیص امکانات به مکانهاي با - 6woجذب سرمایه گذاري دولت و تخصیص اعتبارات و منابع بیشتر - 5woاجتماعی و محیطی به گردشگران 
قابلیت باالتر

)st(راهبردهاي تنوع بخشی: ج

1st - 2شناسایی و بهره گیري از جاذبه هاي گردشگري منطقه جهت رقابت با سایر مناطقst - برگزاري رخدادهاي ویژه مانند جشنواره ها و مسابقات
گ توسعه هماهن- 4st) توسعه گردشگري تجاري(برپایی بازارها، نمایشگاههاي کاال و تنوع فعالیت هاي تجاري -3stساحلی و آبی کشور در منطقه 

توسعه طبیعت - 6stایجاد مجموعه و کلوپ هاي ورزشهاي آبی و دریایی در مکانهاي ایمن و مناسب - 5stاکوتورسیم و سایر بخش هاي گردشگري 
تورها ي تخصصی علمی، درمانی و تجاريگردي و برگزاري

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی-2جدول شماره 
ضریب )s(نقاط قوتردیف

اهمیت      
)1-0(

*رتبه
)4-1(

امتیاز 
نهایی

1s06/0424/0دارا بودن صدها کیلو متر سواحل زیبا، آرام و طوالنی
2s گل فشان 19جاذبه هاي خاص و متنوع ژئوتوریستی و ژئومرفولوژیکی مانند

تپه هاي ،ها، اینسلبرگ دریایی، تومبولو، سواحل باال آمده، حفرات انحاللی
، اشکال قارچی شکل، ریپل مارك )هزار دره(مریخیيماسه اي روان، کوهها

...هاي دریایی و 

06/0424/0
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3s05/0420/0آب و هواي مناسب ومعتدل در نیمه دوم سال
4s103/0412/0وجود جنگل هاي زیباي حرا
5s03/0412/0امکان انجام سفرهاي دریایی با استفاده از کشتی
6s03/0412/0جاذبه هاي مربوط به ماهیگیري تفریحی
7s مستعد بودن منطقه جهت سرمایه گذاري و برنامه ریزي توریسم و طبیعت

گردي
04/0416/0

8s امکان انجام ورزشهاي آبی مانند شنا، قایقرانی، اسکی روي آب، غواصی، حمام
آفتاب

03/0412/0

9sساحلی مانند والیبال و فوتبال ساحلی، موتورسواري، امکان انجام ورزش هاي
شتر سواري، پیاده روي درساحل

03/0412/0

10s گونه هاي متنوع گیاهی ساحلی و گرمسیري و جانوري و آبزیان، خزندگان و
)دریایی و خشکی ( پرندگان 

03/0412/0

11s03/0412/0چشم انداز طلوع و غروب زیباي خورشید
12s03/0412/0وجود چشمه هاي آب گرم
13s02/0306/0جاذبه هاي فرهنگی نظیر آداب و رسوم
14s01/0303/0وزش بادهاي موسمی در فصل تابستان
15s02/0306/0فقدان محدودیت زمین براي کاربري و استفاده گردشگري
16s02/0306/0رایگان بودن بازدید از مکان هاي طبیعت گردي منطقه

)w(نقاط ضعف
1w06/0106/0کمبود امکانات، تسهیالت و زیر ساخت هاي مورد نیاز در سایتهاي گردشگري
2w05/0105/0مشکالت دسترسی و نداشتن راههاي مواصالتی مناسب
3w04/0104/0کمبود مکانهاي اقامتی و پذیرایی مناسب
4w 04/0104/0میزان الزمعدم سرمایه گذاري بخش دولتی به
5w03/0103/0نداشتن امکانات تفریحی و ورزشی مناسب براي گردشگران
6w04/0104/0فصلی بودن تقاضاي گردشگري
7w04/0104/0ضعف مدیریت و برنامه ریزي گردشگري
8w03/0103/0کمبود و نامناسب بودن قایق ها و شناورها
9w 03/0206/0امداد و نجاتکمبود امکانات

10w03/0206/0پراکندگی و فاصله زیاد جاذبه هاي طبیعی
11w 03/0206/0ضعیف بودن اقدامات تبلیغی و اطالع رسانی و عدم شناخت کامل پدیده هاي
12w دایر نبودن اداره میراث فرهنگی و گردشگري در بعضی شهرستان هاي منطقه

مانند جاسک و سیریک
03/0206/0

١.Mangrove
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13w03/0206/0عدم وجود نیروهاي متخصص و آموزش دیده در این نواحی
14w02/0204/0تفاوتهاي فرهنگی بین جامعه میزبان و میهمان

168/2جمع
یافته هاي تحقیق: ماخذباال       قوت=4قوت نسبی  =3ضعف کم=2ضعف اساسی=1*

)wt(راهبردهاي تدافعی : د

1wt - 2بهبود و توسعه دسترسی و ارتباطات با منطقه مخصوصا حمل و نقل هواییwt -3یالت براي مسافران و کاهش محدودیتهاي گمرکی هایجاد تس
wt - 4ایجاد و بهبود زیر ساخت ها و امکانات زیر بناییwt -5طبیعت گردي و تعامل صحیح با گردشگران آموزش جامعه میزبان در زمینه اهمیتwt-

افزایش ضریب امنیت در هردو بعد مرزي و داخلی و مکان هاي گردشگري -6wtایجاد و تقویت سازمان هاي متولی و تدوین قوانین گردشگري در منطقه 
توسعه و بهبود مسیرهاي دسرسی و فراهم کردن وسایل نقلیه - 7wtاصالح قوانین و ارائه مشوق مالی به مرزنشینان از طریق تقویت نهادهاي امنیتی و
جلوگیري از تجارت غیر رسمی و قاچاق کاال و مواد مخدربا اتخاذ سیاست هاي کنترلی مناسب و فراهم نمودن - 8wtمناسب به سایت هاي گردشگري 

و رسمی کاالشرایط و مسیر تجاري قانونی

IE(1(ماتریس 2- 2- 4

جمع امتیازهاي نهایی : تشکیل ماتریس داخلی و خارجی: الف:منطقه به شرح ذیل صورت گرفتطبیعت گرديفرآیند انتخاب راهبردهاي برتر فعالیتهاي 
طبیعت ها و جمع امتیازهاي نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی فعالیتهاي Xبر روي محور طبیعت گرديماتریس ارزیابی عوامل داخلی فعالیتهاي 

باشد، بیانگر تهدید 5/2تا 1اگر جمع امتیاز نهایی عوامل خارجی بین : طبیعت گرديتعیین موقعیت فعالیتهاي : ب. نوشته شدها Yبر روي محور گردي
طبیعت در جدول ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بیانگر فرصتهاي نسبی فعالیتهاي 56/2بنابراین عدد . باشد به معناي فرصت است4تا 5/2و چنانچه بین 

بنابراین عدد . باشد به معناي قوت است4تا 5/2باشد، بیانگر ضعف و چنانچه بین 5/2تا 1اگر جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی بین . منطقه استگردي
محل تالقی جمع امتیازهاي عوامل خارجی و . منطقه استطبیعت گرديبه معناي قوت نسبی فعالیتهاي یدر جدول ماتریس ارزیابی عوامل داخل68/2

4بنابراین با توجه به قرارگیري در خانه شماره . در ماتریس داخلی و خارجی استطبیعت گرديعیت ها تعیین کننده موقYها و Xداخلی بر روي محور 
.منطقه، راهبردهاي توسعه اي استطبیعت گرديماتریس داخلی و خارجی، راهبردهاي برتر براي بهبود و توسعه فعالیتهاي 

1.Internal/External
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)SWOT(تحلیل -3جدول شماره 

)o( فرصت ها SWOTتحلیل 
1o–وجود نهاد مهم منطقه آزاد چابهار و امکان خرید
2o– وجود خیل کثیري از عالقه مندان به دیدن

ساحل
3o– دسترسی به آبهاي آزاد بین المللی و موقعیت

ترانزیتی و بازرگانی
4o– جایگاه ویژه سواحل دریاي مکران در استراتژي

هاي توسعه پدافندي کشور
5o– افزایش توجه دولت به برنامه ریزي و سرمایه

گذاري در بخش گردشگري
6o–اشتغال زایی و ایجاد درآمد براي بومیان و منطقه
7o–آلودگی کم
8o– وجود اسکله هاي کشتیرانی و گمرکات فعال در

منطقه
9o–حفاظت از محیط زیست

10o– فرصت برقراري ارتباطات اجتماعی و فرهنگی
میان اقوام مختلف

11o– موقعیت ویژه جغرافیایی و همجواري با
کشورهاي پاکستان و حوزه خلیج فارس و دریاي عمان

12o–امکان حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی
13o–شرایط مناسب کشت محصوالت گرمسیري

)t( تهدید ها 
1t- کمبود امکانات و خدمات زیر بنایی در

منطقه
2t- بعد مسافت تا مراکز استان و قطب ها

توسعه و بزرگ جمعیتی کشور
3t- نبود راههاي ارتباطی مناسب با سایر نقاط

کشور
4t- آب و هواي گرم و شرجی بویژه در شش

ماهه اول سال
5t-وجود مناطق گردشگري داخلی رقیب
6t -عدم سرمایه گذاري دولت
7t- نزدیکی به کشورهاي عربی و برنامه ها

متنوع و سرمایه گذاري زیاد آن در بخش 
گردشگري

8t- مشکالت امنیتی ناشی از قاچاق کاال و مواد
مخدر

9t- عدم عالقه مندي بخش خصوصی به سرمایه
گذاري در این بخش

10tباال بودن هزینه خدمات و کاال در منطقه
11t-تهدیدات زیست محیطی مانند
12t- تراکم پایین جمعیت و کمبود مراکز

شهري
13t-پایین بودن سطح سواد مردم منطقه

)s( نقاط قوت 
1s :دارا بودن صدها کیلو متر سواحل زیبا، آرام و طوالنی
2s-جاذبه هاي خاص و متنوع ژئوتوریستی و ژئومرفولوژیکی
3s- ومعتدل در نیمه دوم سالآب و هواي مناسب
4s -1وجود جنگل هاي زیباي حرا

5s -امکان انجام سفرهاي دریایی با استفاده از کشتی
6s-جاذبه هاي مربوط به ماهیگیري تفریحی
7s - مستعد بودن منطقه جهت سرمایه گذاري و برنامه ریزي و

طبیعت گردي
8s -امکان انجام ورزشهاي آبی
9s-ش هاي ساحلیامکان انجام ورز

10s-گونه هاي متنوع گیاهی و جانوري و آبزیان، خزندگان و پرندگان
11s-چشم انداز طلوع و غروب زیباي خورشید
12s-وجود چشمه هاي آب گرم
13s-جاذبه هاي فرهنگی نظیر آداب و رسوم
14s-وزش بادهاي موسمی در فصل تابستان
15s-و استفاده گردشگريفقدان محدودیت زمین براي کاربري
16s-رایگان بودن بازدید از مکان هاي طبیعت گردي منطقه

)SO( راهبردهاي توسعه اي 
1so- ایجاد بستر مناسب براي استفاده از ظرفیت هاي

طبیعت گردي منطقه
2so-تهیه طرح و برنامه جامع
3so- استفاده از پتانسیل هاي منطقه در جهت

و ساحلیگسترش ورزش هاي آبی 
4so- حمایت از سرمایه گذاري بخش خصوصی با ارائه

تسهیالت ویژه بانکی و یارانه ها
5so- توسعه گردشگري ساحلی و دریایی به عنوان یک

قابلیت ممتاز در منطقه
6so-برنامه ریزي فضایی و مکان یابی منظم
7so- توسعه و تقویت روابط دیپلماتیک، اقتصادي و

کشورهاي همجوارطبیعت گردي با

)ST( راهبردهاي مقابله با تهدیدات 
1st- شناسایی و بهره گیري از جاذبه هاي

گردشگري منطقه جهت رقابت با سایر مناطق
2st- برگزاري رخدادهاي ویژه مانند جشنواره

ها و مسابقات ساحلی و آبی کشور در منطقه
3st -توسعه گردشگري تجاري
4st- اکوتورسیم و سایر بخش توسعه هماهنگ

هاي گردشگري
5st- ایجاد مجموعه و کلوپ هاي ورزشهاي آبی

و دریایی
6st-برگزاري تورها ي تخصصی علمی، درمانی

1 Mangrove

بیرونیعوامل
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)w(نقاط ضعف
1w- کمبود امکانات، تسهیالت و زیر ساخت هاي مورد نیاز در

سایتهاي گردشگري
2w -اسبمشکالت دسترسی و نداشتن راههاي مواصالتی من
3w -کمبود مکانهاي اقامتی و پذیرایی مناسب
4w -عدم سرمایه گذاري بخش دولتی به میزان الزم
5w -نداشتن امکانات تفریحی و ورزشی مناسب براي گردشگران
6w -فصلی بودن تقاضاي گردشگري
7w -ضعف مدیریت و برنامه ریزي گردشگري
8w-هاکمبود و نامناسب بودن قایق ها و شناور
9w-کمبود امکانات امداد و نجات

10w -پراکندگی و فاصله زیاد جاذبه هاي طبیعی
11w-ضعیف بودن اقدامات تبلیغی و اطالع رسانی
12w- دایر نبودن اداره میراث فرهنگی و گردشگري در بعضی

شهرستان
13w-عدم وجود نیروهاي متخصص و آموزش دیده در این نواحی
14w - فرهنگی بین جامعه میزبان و میهمانتفاوتهاي

)WO(راهبردهاي محافظه کارانه 
1wo-مدیریت و برنامه ریزي صحیح
2wo - اقدام الزم در خصوص محافظت از پدیده هاي

اکوتوریستی و حفاظت از زمین ها
3wo -مشارکت مردم محلی
4wo -بازنگري در تبلیغات
5wo -جذب سرمایه گذاري دولت
6wo -ویت تخصیص امکانات به مکانهاي با قابلیت اول

باالتر

)wt( راهبردهاي تدافعی 
1wt - بهبود و توسعه دسترسی و ارتباطات با

منطقه مخصوصا حمل و نقل هوایی
2wt -ایجاد تسهیالت براي مسافران
3wt -ایجاد و بهبود زیر ساخت ها
4wt -آموزش جامعه میزبان
5wt -هاي متولی و ایجاد و تقویت سازمان

تدوین قوانین گردشگري در منطقه
6wt -افزایش ضریب امنیت
7wt - 8توسعه و بهبود مسیرهاي دسرسی

wt - جلوگیري از تجارت غیر رسمی و قاچاق
کاال و مواد مخدر

یافته هاي تحقیق: ماخذ

از این رو پیاده سازي راهبرهاي توسعه اي در مقطع . به سمت راهرد توسعه میل پیدا می کندطبیعت گرديداد توسعهنتایج حاصل از محاسبات نشان 
بنابراین براي رسیدن به توسعه . کنونی مناسب ترین راهبردها براي حرکت به سوي توسعه پایدار گردشگري در حوزه دریاي مکران پیشنهاد می گردد

تر است ابتدا راهبردهاي توسعه اي در اولویت قرارگیرد تا از این طریق از توانمندي هاي موجود در منطقه استفاده شود و طبیعت گردي در منطقه به
.زمینه تحقق توسعه گردشگري در منطقه فرهم شود 

:نتیجه گیريبحث و -5
با تو جه به محرومیت این منطقه به دلیل موقعیت و . کرده استامروزه طبیعت گردي در توسعه اقتصادي و اجتماعی جوامع مختلف جایگاه ویژه اي پیدا 

و با شرایط ویژه جغرافیایی، مجموعه اي از مهمترین جاذبه هاي طبیعت گردي را در دورترین منطقه کشور به وجود آورده که با برنامه ریزي دقیق
سیل هاي طبیعت گردي موجود در منطقه می تواند زمینه را براي توسعه آن پتان. مدیریتی کار آمد می تواند یکی از موارد مهم در جهت توسعه آن باشد

از این رو قابلیت هاي ممتاز جهت اجرا طرح .ایجاد نماید و طبیعت گردي می تواند وسیله اي براي ایجاد درآمد و اشتغال براي مردم این منطقه باشد
ه از جاذبه هاي طبیعی گردشگري خوب و گاه منحصر به فردي برخورداراست که برنامه منطق.ههاي توریستی و بویژه طبیعت گردي در منطقه وجود دارد

سواحل دریاي مکران به .ریزي اصولی می تواند در به فعل درآوردن آن ها موثر باشد و بر توسعه اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی این منطقه موثر خواهد بود
شناسی و طبیعت گردي را می توان پارك طبیعی ژئوتوریسم و قطب بزرگ طبیعت گردي و گنجینه دلیل دارا بودن پدیده هاي متنوع و ممتاز زمین

با توجه به آب و هواي سواحل دریاي مکران به ویژه در نیمه دوم سال که اغلب نقاط کشور با سرما مواجه هستند، این سواحل . اکوتوریسم ایران دانست
می . تبدیل شودطبیعت گردياي مکران به عنوان بخشی از سرزمین پر جاذبه ایران می تواند به منطقه فعال حوزه دری.می تواند پذیراي گردشگران باشد

.توان از این موقعیت عالی بهترین استفاده را برد و توریسم ساحلی را در این مناطق گسترش داد
دن پدیده هاي ممتاز طبیعت گردي به دلیل کمبود تسهیالت و کم حوزه دریایی مکران یکی از بکرترین مناطق جغرافیایی کشور است علیرغم دارا بو

نند توجهی هنوز به عنوان یک مقصد گردشگري مورد اقبال قرار نگرفته است و همچنان بسیاري از هموطنان سفر به سایر نقاط ساحلی جنوب کشور ما
رکت جدي و بنیادي در جهت توسعه گردشگري و بهره مندي از جاذبه تاکنون آن طوري که باید و شاید ح. بندرعباس ، قشم و کیش را ترجیح می دهند

نبود امکانات زیر بنایی بهره . مهم ترین مشکل طبیعت گردي منطقه کمبود و محدودیت زیر ساخت هاست. هاي طبیعی در منطقه صورت نگرفته است
منطقه بیشتر از هر چیزي نیازمند توسعه زیر ساخت ها از جمله راه سفر به این . برداري از پتانسیل هاي طبیعت گردي را با مشکل مواجه کرده است

چنانچه زیرساخت هاي الزم براي استفاده از این توانمندي ها فراهم آید امکان توسعه .سازي، ایجاد امکانات درمانی مناسب و سایر امکانات رفاهی دارد
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با افزایش .گردشگري مستلزم تقویت و توسعه امکانات زیر بنایی در منطقه می باشددستیابی به اهداف توسعه پایدار. گردشگري در منطقه وجود دارد
توسعه گردشگري . گردشگري و سیر و سیاحت، موقعیت منطقه بهبود خواهد یافت و امکان حمل مواد مخدر و سایر کاالهاي قاچاق کاهش خواهد یافت

.و وسیله حمل و نقل مهیا باشد. و نقشه کامل و دقیق مسیر در اختیار باشددر منطقه در صورتی مقدور خواهد شد که امنیت برقرار باشد
بودن نتایج اصلی تحقیق نشان می دهد حوزه دریاي مکران علی رغم داشتن توانمندیهاي بالقوه فراوان گردشگري واکوتوریستی به علت تعدد و عمیق 

بنابراین لزوم بهره مندي از راهبردها و راهکارهاي مناسب توسعه طبیعت . گري داردضعف ها و تهدیدات فاصله زیادي با شرایط مطلوب یک حوزه گردش
با توجه به مطالب فوق الذکر می توان گفت براي توسعه طبیعت گردي و .گري با توجه به شرایط خاص منطقه به طور فزاینده اي احساس می شود

بهره مندي از این توان . ه اکوتورسیم درمنطقه برنامه ریزي جامع و عزم ملی را می طلبدگردشگري در حوزه دریایی مکران راه درازي وجود دارد و توسع
از، توجه به تمام ها و پتانسیل ها نیازمند برنامه جامع، هدفمند، آینده نگر و مدیریت مناسب، تدوین قوانین صریح، ایجاد زیر ساخت ها و تسهیالت مورد نی

به طور کلی می توان گفت که حوزه دریایی مکران داراي قابلیت ها و توانمندي هاي .تبلغیات موثر می باشدبخش هاي مرتبط، مشارکت مردم بومی و
ه ریزي زیادي از لحاظ طبیعت گردي دارد، اما داراي نقاط صنعت و تهدیدات جدي متعددي نیز می باشد که می توان با تقویت مدیریت مبتنی بر برنام

.و مقابله با تهدید ات اقدام نمودراهبردي در جهت رفع کمبود ها
:پیشنهادات5-1
رساندن شبکه ریلی کشور به منطقه-
ایجاد تسهیالت جهت توسعه دفاتر خدمات مسافرتی-
ایجاد اقامتگاه مناسب و مهمان خانه هاي ارزان قیمت-
....بروشور،کتاب و تبلیغات و اطالع رسانی منظم وموثر بویژه از طریق روشهاي نوین رسانه اي و -
ایجاد موزه طبیعی به منظور معرفی توانمندي هاي منطقه-
ایجاد پارك هاي دریایی همراه با نظارت مستمر در مناطق مستعد-
ایجاد مناطق نمونه گردشگري مانند گل فشان ها و مناطق حرا-
راه اندازي خطوط کشتیرانی مسافرتی داخلی و خارجی با کشوارهاي همجوار-
نصب تا بلوها ي حاوي خالصه اطالعات، راهنما و مسیرهاي مکان هاي جذاب گردشگري-
توسعه جنگل هاي حرا و جلوگیري از تخریب آن ها-
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Capabilities and Limitations of Ecotourism in the Makran Sea by Using SWOT
Analysis Model
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The attractions and potentials of ecotourism are of those exclusive and possessions and treasures a country might
have and efficient integration of them can play an overriding role in the social and economic development of different areas
in that country. Makran Sea coast due to the geographical conditions and a variety of natural phenomena has a unique
position to develop ecotourism. Therefore, understanding and planning ecotourism attractions to suit local conditions in order
to achieve sustainable tourism development appear to be essential. This study identifies the capabilities and limitations of
ecotourism in Makran Sea considering a strategic approach.  The present study is applicable in terms of aim and has a
descriptive analytical nature;   the subject has been studied relying on the field and documentary results. Data is collected
using questionnaires and interviews. The results show that the ecotourism in the region has   internal strengths and
weaknesses factors (IFE) and the external opportunities and threats (EFE), with a variety of abilities and shortcomings. The
results of the present study are obtained through exploration of 17 developmental strategies (SO), conservative (ST), diversity

(WO) and defensive (WT) through making integration of (SWOT) model.

Keywords: Ecotourism, the Makran Sea, SWOT model, internal factors, external factors, strategy.


