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در چابهارگردشگريساحلی ایران گامی براي توسعه -هاي آبیورزش
1جهاندیدهدکتر عبدالغفور ، 1یزدانیدکتر شهرام 

چابهارعضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی1

چکیده
و نیاز هاي موجود براي توسعه و ارتقاي ورزش هاي آبی ساحلی و نگرشی منطقی و سواحل بکر و دریاي زیباي عمانابهارچدر این مقاله با بررسی پتانسیل هاي منطقه 

راه هاي مناسب براي ترویج ورزش هاي آبی و ساحلی به صورت همگانی و حرفه اي، جهت ارتقا سطح و معرفی ورزش هاي آبی ساحلی ،بر محدودیت ها و موانع موجود
راه در ضمن این ورزش ها براي رشد گردشگري و در نتیجه توسعه بندر چابهار و سواحل مکران بسیار کارساز خواهد بود و یکی ازپردازیممی در راستاي سالمت جامعه 

. هایی خواهد بود که این منطقه بویژه شهرستان چابهار را از بن بست و محرومیت خارج می کند
ورزش هاي آبی ساحلی ، گردشگري، چابهار:کلید واژه ها

:مقدمه
حدودمساحتیبااین شهرستان. استایرانجمهوري اسالمی کشوراقیانوسیبندرتنهاوبلوچستانوسیستاناستانجنوبیشهرهايازیکیچابهار

بربالغوسعتیچابهار بابندر. استگرفتهقرارهنداقیانوسوعماندریايگرمآب هايکناردرایرانشرقیجنوبالیهمنتهیدرمربعکیلومتر17155
مرکزاستانتاچابهاربندرفاصلهوکیلومتر1456تهرانتاچابهارشهرستانهوائیفاصله. استقرارگرفتهدریاسطحازمتر7ارتفاعدرکیلومترمربع11

عمان است که این گستردگی مرز آبی، براي توسعه انواع ورزش کناره دریايدرآبیمرزکیلومتر300حدوداًدارايشهرستاناین. استکیلومتر738
استدهشموجباستواییهايجبههوهندقارهشبهموسمیبادهايدرمسیرگرفتنقراروالسرطانراسمداربهنزدیکی. هاي آبی ساحلی مناسب است 

. استتابستاندرایرانجنوبیبندرترینوخنکزمستاندرکشورنقطهگرمترینمنطقهاین. باشدنسبیرطوبتبا،معتدلگرمسیري1يهواآبدارايکه
حداکثردمايمتوسط.2)1389حقیقت(آمریکا استکیلومتر مربع هم عرض جغرافیایی بندر میامی در شبه جزیره فلوریداي 11بندر چابهاربا مساحت 

با این . باشدگراد میسانتیدرجه26سالدرطولدماگراد ومتوسطسانتیدرجه19حداقلدمايومتوسطگرادسانتیدرجه31ساله7دورهیکطی
. نیستمشخصات آب و هوایی بیشتر ورزش ها از جمله ورزش هاي غیر دریایی، هم در هواي آزاد قابل اجراست ونیازي به سیستم هاي برودتی و گرمایی 

اع ورزش ها بیشتر ه و نیاز به انودشدر دنیاي امروزي و با پیشرفت تکنولوژي در جهت کاهش تحرك و افزایش راحتی، روز به روز از تحرك بدنی کاسته 
ورزش هاي مختلف و تنوع آنها می توانند انگیزه اي براي پرداختن به فعالیت هاي ورزشی باشد تا جایی که براي همه سالیق و همه . احساس می شود 

وردار است تا آنجا که از زیادي برخعورزش هاي همگانی در نقاط مختلف دنیا از تنو. قشر هاي جامعه در سنین مختلف ورزشی مناسب طراحی شده است
ورزش هاي مختلف در سراسر دنیا بر اساس قابلیت ها و داشته هاي هر تنوع.را شامل می شود.. خرد کردن کنده درخت گرفته تا باال رفتن از درخت و 

شنا .دریا، در مجاورت سواحل و کنار دریا توسعه یافته اندمثالً رشته هاي ورزشی وابسته به.پایه ریزي می شودسرزمین و توانمندي هاي مردم آن خطه
ساحلی، از ورزش فوتبالووالیبال ساحلی. ندو غواصی از ضرورت هاي زندگی در سواحل به شمار می رفت و بعد ها به عنوان ورزش رقابتی مطرح شد

ا ابزاري داسکی و اسکیت روي یخ ابت.ه جمع ورز ش هاي رقابتی پیوستندبهایی هستند که به واسطه ساحل در سواحل تفریحی مورد توجه قرار گرفتند و 
دریا و ساحل نیز ورزش هاي خاص خود را دارند و تنوع رشته .بودند براي تردد در مناطق یخ زده شمالی و بعد ها به صورت ورزشی رقابتی معرفی شدند

ورزش هاي آبی ساحلی، با توجه به . برگزار می شودیرشته ها به صورت جهانی و المپیکو مسابقات بین المللی اینها در این اماکن بسیار گسترده است 
این بندر . اشدویژه گی هایی که در باره بندر چابهار و ساحل مکران توضیح دادیم می تواند از مهمترین عوامل توسعه این بندر محروم و دور از پایتخت ب

ما در این مقاله ورزش هاي مهم آبی و ساحلی را معرفی . نام یابدتواند به شهر فستیوال هاي ورزشی نیز همچنانکه به شهر همایش ها معروف است می 
.می کنیم و به بررسی و توضیح ضرورت ایجاد امکانات آن در این شهر می پردازیم

دربزرگیهايصخرهچابهارشهرستانجنوبیقسمتدروعماندریايهايکنارهدریا دردرخورشیدغروبوطلوعهايجلوهباچابهارخلیج3هادیدنی
وجود مناطق دیدنی براي گردشگران از جمله . استدادهتشکیلرازیبااندازيچشمکهآمدهوجودبهرسوبیهايسنگفرسایشودریاآبپیشروياثر

.ولی براي جلوگیري از اطاله کالم تنها به نام آنها اکتفا می شودجذابیت ها محسوب می شود
. 4فشانگلکوچکتپهسه-
رمینروستاي-
کهیرروستاي-
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خاصسیستماکوباايمنطقهچشوکلیروگزنوعازهادرختچهوهابوتهانواع-
خوتکاودشتی،عقابتیهو،باقرقره،طاووسک،حواصیل،انواعکشیم،فالمینگو،چنگر،چونپرندگانی-
5حراگونهازجنگلیکالتباهورودخانهباهوخورگواترخلیجساحلیناحیه-

کوتاهپوزهتمساحیاگاندو-
مریخییابدبومکوه هاي-

رشته هاي مختلف آبی ساحلی 

عبارتند از والیبال ساحلی، فوتبال ساحلی ، هندبال ساحلی ، شنا، غواصی، قایق رشته هاي ورزشی آبی ساحلی که در سواحل مختلف دنیا انجام می شود 
.رانی، اسکی روي آب ، جت اسکی و موج سواري که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم

در مسابقات رسمی والیبال ساحلی هر تیم از دو .شودبرگزار میوالیبالو با مقرراتی مشابه شناست که بر روي المپیکییورزش:1والیبال ساحلی
ها با بیش از دو بازیکن تشکیل اما در مسابقات تفریحی و غیر رسمی معموالً تیم. شود و مربی و بازیکن ذخیره نیز حضور ندارندبازیکن تشکیل می

. هنوز هم یکی از مراکز والیبال ساحلی دنیاستسانتامونیکا.دبرگزار شکالیفرنیا، سانتامونیکادر 1920مسابقه والیبال ساحلی در سال نخستین .شوندمی
دو قدرت اصلی والیبال ساحلی بودند، اما برزیلو ایاالت متحده آمریکاهاي گذشته اگرچه در سال. اتفاق افتاد1980افزایش محبوبیت این ورزش از دهه 

این ورزش معموالً در نواحی ساحلی به ورزشی مطرح کنندتههاي این رشاند خود را به عنوان دیگر قدرتهم توانستهچینو استرالیاهاي اخیر سالدر 
6.استنیز محبوبیت زیادي یافتهسوئیسشود، ولی در برخی کشورهاي محصور در خشکی نظیر شنی وسیعی دارند بازي میساحلویژه جاهایی که 

. مناسب می تواند یکی از شهر هاي مستعد توسعه این رشته ورزشی در منطقه باشدشن هاي نرم و هواي آرامچابهار با توجه به داشتن ساحل
البته انجام بازي فوتبال در ساحل سابقه . شودبرگزار میشنو یا بر زمینی پوشیده از ساحلاست که در فوتبالورزشیکی از انواع 2:7فوتبال ساحلی

در این فوتبال ساحلی جهانیاري نهادي به نام گذو بنیان1992طوالنی دارد اما برگزاري مسابقات رسمی و تدوین قوانینی براي این رشته ورزشی به سال 
، فرانسوياریک کانتونامحبوبیت یافت و حضور ستارگان فوتبال جهان همچون ریو دوژانیروویژه ین ورزش به سرعت در برزیل و بها.گرددسال باز می

که مسابقات فوتبال طورياي این ورزش داشته، بهسزایی در افزایش پوشش رسانهبرزیلی سهم بهجونیورو زیکو، روماریوو اسپانیائیخولیو سالیناس
سابقات فوتبال .اي داراستهاي حرفههاي رشد را در میان ورزشترین رقمشده و این رشته نوپا یکی از سریعتلویزیونیکشور دنیا پخش 170ساحلی در 
به این ترتیب . نداردها نامحدود است و مساوي وجود تعداد تعویض. شوداي برگزار میدقیقه12وقت 3در توپ فوتبالو باندروازهیک ،بازیکن5ساحلی با 

برخالف .تکلیف برنده را مشخص خواهد کردپنالتیشود و پس از آن ضربات اي برگزار میدقیقه3وقت اضافه 3در صورت مساوي در پایان مسابقه، 
این رشته ورزشی .شود، در فوتبال ساحلی هر تیمی که در پایان یک ضربه از حریف جلو بیفتد برنده استپنالتی مشخص می5ه در پایان فوتبال که برند

ضمناً در مقایسه با زمین هاي آسفالت و سالن هاي . به راحتی می تواند در سواحل زیباي چابهار بدون هزینه گزاف مورد توجه قرار گرفته و توسعه یابد
. داردکمتري براي بازیکنان خطرورزشی 

بیشتر . ه حریف کنندبازیکنان باید توپ را با دست وارد درواز،گردد در این بازيبرگزار میساحلاست که در هندبالهاي یکی از فرم:3هندبال ساحلی
این ورزش به راحتی در سواحل شنی چابهار قابل 8.امتیاز دارد2امتیاز و گل دروازه بان 1در این بازي گل بازیکن . استهندبالقوانین این بازي همانند 

.ستاجرا

آموختن شنا عالوه بر تقویت . و حرکت انسان یا حیوان بدون هر گونه کمک خارجی درون آب است9)محمد معین(شناور ماندنتوانایی مهارت یا :شنا
بسیاري از حیوانات هنگام تولد و به طور غریزي، قادر به شنا کردن .  جسم در مواقع اضطراري و افتادن ناگهانی درون آب زندگی انسان را نجات خواهد داد

1 Beach volleyball
2 Beach Soccer Worldwide
3 Beach handball
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تا آنجا که می فرماید به فرزندان خود شنا به عنوان ورزشی که پیامبر اسالم آموزش آن را ضروري می داند.هستند؛ اما انسان باید شنا کردن را یاد بگیرد
. 10و در جاي دیگر بهترین سرگرمی مومن را شنا کردن می دانندبیآموزیدشنا و تیراندازي 

ها ابتدا شناور ماندن روي آب و آن. کنندشروع میدریاهاکم عمق و کناره استخرهايهاي خود را اغلب در تمرینکسانی که می خواهند شنا بیاموزند
.آموزندرا میو دست هاي پا سپس حرکت

واهد ش.آموزندشناگران معموالً یک یا چند شنا می. هاي هماهنگ دست با نفس کشیدن را تمرین کنندشناگران تازه کار باید چگونگی حرکت
و روم باستانیونانو آشورهاي و بعد از آن در تمدنمصرسال قبل از میالد در تمدن 2500دهند که قدمت شنا و شنا کردن به نشان میشناسیباستان
.گرددباز می

، و پژوهشی، صنعتیغواصی عالوه بر اینکه کاربردهاي . استاسکوبابا یا بدون وسایل تنفس مصنوعی ) 1386باقریان(آبفن شناوري در زیر : 11غواصی
اي در بسیاري از به صورتی همگانی درآمده و به شکل گستردهتفریحیغواصیامروزه ورزش غواصی و .شودهم انجام میتفریحو ورزشنظامی دارد، براي 

اي تاریخچههواي فشردهزیر آب با استفاده از تنفس. استشدهاکوتوریسمبخش و نیز منبع درآمد در صنعت کشورهاي جهان فعالیتی مفید، مفرح، لذت
روي و غواصی که در جنوب یند که ژرفگو.استپذیرفتهو سفر به عمق دریا از دیرباز توسط بسیاري از ملل جهان انجام میدریااما غوص در . کوتاه دارد

هاي طال و کشیدن صندوقچه، ایرانیان از غواصان براي بیرونخشایارشادر دوران . گرددها قبل از میالد برمینامند به قرنآن را صیف و صیافی میایران
نشینان دریاي ها قبل از میالد، ساحلدهد که قرنشناسی نشان میهاي باستانآثار حاصل از حفاري.اندنمودههاي غرق شده استفاده میجواهرات کشتی

است و ایرانیان را در شل بدین طریق اشاره نمودهدکتر تاکر ابوات در کتاب کینگدوم اف سی .اندنمودهپارس از این فن براي تحصیل مروارید استفاده می
زیر آب می تواند سواحل امن آب هاي تمیز و آرام منطقه چابهار و تپه هاي مرجانی.استقلمداد نمودهمرواریدگذاري صید و پرورش زمره پیشگامان پایه

.بیش از پیش نمایان می سازدضرورت توسعه این رشته را استعداد بالقوه منطقهبوده وگردشگرمی تواند عامل مهمی براي جلب 

قایق ، راندن قایق اژدها، راندن کانو پولو، هاي آرامرانی آبقایقهاي در رشتهقایقاست که با انواع متفاوتی از سرگرمیو ورزشنوعی :12رانیقایق
در . استنفره4و 3، 2، 1کانويو کایاكهاي هاي آرام شامل رشتهرشته آب. شودانجام میروئینگو هاي خروشانقایقرانی اساللوم در آب، بادبانی

، (K1)رشته کایاك با حرف و مواد کایاك یک نفره. ها، یعنی کایاك و کانوستقایقهاي آرام، نامی متداول براي دو گونه ازحقیقت، مسابقات قایقرانی آب
و کانوي چهار (C2)، کانوي دو نفره(C1)و مواد کانوي یک نفرهCرشته کانو با حرف. شودشناخته می(K4)و کایاك چهارنفره(K2)کایاك دو نفره

.شودشناخته می(C4 )نفره

هاي کانوي کانادایی نیز با پاروهاي تک قایق رانان قایق. شود دوکفه، در حالی که قایق ران در وضعیت نشسته قرار دارد، هدایت میقایق کایاك با پاروي
شوند، به سخن دیگر، آزادي ها متصل نمیپاروها تحت هیچ شرایطی بر روي قایق. دهند هاي خود را به جلو سوق میکفه و در وضعیت زانو زده قایق

در بیشتر بنادر دنیا یکی از مناظر دیدنی براي گردشگران، اسکله هاي . بندر یعنی دریا یعنی کشتی یعنی قایق و قایق سواري.شودل در آن سلب نمیعم
دنی اداره تربیت باخیراً. فقدان این مناظر زیبا بخوبی نمایان است. مخصوص قایق هاي تفریحی و حرکت قایق هاي مختلف بر روي دریاست است

. برداشته اندگام شهرستان چابهار و تربیت بدنی دانشگاه در جهت توسعه این رشته ورزشی 

مخصوص به پا دارد به وسیله وسایل آبی موتوري با سرعتی در اسکیورزشکار در حالی که .13)1380یحیی نوري(استورزش آبینوعی :اسکی روي آب
هاي میدان اجراي مسابقه داراي دویست متر طول و بیست متر عرض است که به وسیله گوي. شودکشیده میآبحدود سی کیلومتر در ساعت روي

21،عرض وسیله اسکی،سانتی متر112،متر طول وسیله اسکی20طول طناب اتصال .استست و پنج سانتی متر مشخص گردیدهیشناور به قطر ب
. استکیلوگرم3تا 2وزن وسیله اسکی ،سانتی متر

طور اشتباه گفته این وسیله گاهی اوقات به. ابتدا عرضه شدصنایع سنگین کاوازاکیمربوط به وسایل آبی انفرادي بود که توسط برندنام یک :14اسکیجت
است که یکی از فایبرگالسیک نوع از جت اسکی شامل صفحات . استشود که در شرکت ثبت اختراعات و عالئم تجاري ایاالت متحده به ثبت رسیدهمی

استفاده هااسکلهامروزه از جت اسکی به عنوان یک وسیله ورزشی و سرگرمی در . استبه بازار آمده1973است که در سال 400انواع آن جت اسکی



1391بهمن 30لغایت 28-ریایی جمهوري اسالمی ایراناولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار د
کدمقاله:3097 ساحلی ایران گامی براي توسعه گردشگري در چابهار                                                                           ورزش هاي آبی- 

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

و مهمانان بسیار مناسب گردشگرهزینه کرایه این وسیله بسیار باالست ولی براي جلب گرچه .دهندکنند و گاهی اوقات مسابقاتی را نیز ترتیب میمی
.ی است که به چابهار آمده است و در اختیار دوستداران قرار گرفته استمدتاین وسیله گران قیمت . است 

) بورد(به عنوان ورزش معرفی شد و در این سال اولین تخته 1950در سال . روي آب استهايورزش، از 15)1380یحیی نوري(4سرفینگ:سواريوجم
و اسکی روي آبورزشکاران استرالیایی گاهی از . تر از بقیه استکنند که مشکلبعضی از ورزشکاران بدون تخته روي امواج شنا می. سبک وزن اختراع شد

در حالی که ورزشکاران موج سوار منتظر حرکت باد ها . اصوال در ایران با بلند شدن امواج همه از دریا فاصله می گیرند.کنندفاده میروي آب استقایقیا 
شهر اما گاهی برخی گردشگران خارجی به این . اصوال این رشته در ایران شناخته شده نیست. و ایجاد موج هاي بلند می مانند تا به هنر نمایی بپردازند

.می آیند تا از سواحل چابهار براي انجام این رشته لذت ببرند
امکانات الزم براي توسعه ورزش هاي آبی و گردشگري

:براي توسعه منطقه در جهت گردشگري و تفریحات سالم و ورزش هاي آبی ساحلی حداقل امکاناتی الزم است که به ترتیب اهمیت عنوان می گردد
 وجود اماکن مناسب براي پرداختن به ورزش هاي آبی ساحلی چه در سطح همگانی وچه براي  برگزاري مسابقات
وجود پالژ هاي مناسب تفریحی ویزه شنا ، قایقرانی و قایق سواري  با حضور امدادگر و ناجیان غریق ویژه خانواده ها و جوانان
ایجاد خطوط مسافرتی مناسب زمینی و هوایی
 هتل ها و اماکن مناسب و اقتصادي اسکان گردشگران و ورزشکارانوجود
آشنایی مردم با ورزش هاي آبی و تربیت مربیان ورزشی که با ورزش هاي ساحلی دریایی آشنایی داشته باشند
 گردشگروجود مراکز خرید و تجاري جهت جلب
 گردشگرجاذبه هاي دیدنی جهت جلب
توریسم و مسافرتبلیغات مناسب و به موقع براي جذب

.با توجه به موارد فوق به بررسی منطقه با توجه به داشته ها و محدودیت ها می پردازیم
محدودیت ها

از آنجا که تبلیغات یکی از ارکان معرفی جاذبه هاي منطقه و جلب . شهرستان چابهار از تبلیغات الزم در سطح رسانه ها برخوردار نیست
این مهم براي برنامه ریزي تیم هاي ورزشی و تور هاي گردشگري از . اشد، برنامه ریزي در این زمینه ضروري به نظر می رسدبمی گردشگر

از آبان ماه تا اسفند یعنی پنج ماه از سال که سراسر کشور در هواي سرد و برف و باران قرار می گیرد، چابهار از . اهمیت خاصی بر خوردار است
کما اینکه بیشتر تیم هاي ورزشی به دنبال برنامه ریزي براي . جهت برگزاري مسابقات ورزشی و گردشگري برخوردار استمناسب ترین هوا

. رفتن به کشور هاي حاشیه خلیج فارس هستند و چندین برابر هزینه می کنند
واري و اتوبوس و احداث راه آهن و خطوط هواپیمایی راه هاي مناسب و دو بانده براي سددوري شهرستان چابهار از مراکز استان ها لزوم ایجا

. منظم و اقتصادي را طلب می کند
احداث هتل ها و مهمان سرا هاي متعدد و متناسب با بودجه افراد مختلف منطقی به نظر می رسد و چابهار از این نظر در مضیقه است  .
خانواده و جوانان و برنامه ریزي جهت استفاده افراد از ساحل و دریا و امکان احداث پالژهاي مناسب براي شنا و قایقرانی و قایق سواري ویژه

. شنا در آب دریا و حضور ناجی غریق و امدادگر براي کمک رسانی به موقع از اهم اقدامات به نظر می رسد
 جالب اینکه دو شهر کنارك و . استعدم وجود قایق هاي تفریحی و اتوبوس دریایی در چابهار یکی از محدودیت هاي اساسی در این شهر

جالب . چابهار در دو طرف دهانه خلیج چابهار بهانه اي براي راه اندازي خط دریایی بین دو شهر است که متاسفانه تاکنون راه اندازي نشده است
. سواري نکرده باشنداینکه دانشجویانی که به چابهار می آیند و پس از چهار سال فارغ اتحصیل می شوند شاید یک بار هم قایق 

هاي آبی ساحلی هم از جمله محدویت هاي عدم عدم اختصاص بودجه مناسب براي ورزش هاي آبی به علت عدم شناخت مسئولین از ورزش
.  منطقه چابهار می باشدورزش توفیق در توسعه 

نه تنها مقرون به صرفه نیست بلکه هزینه هاي ه احداث سالن هاي ورزشی در منطقه در مقایسه با ورزش هاي آبی ساحلی، اختصاص بودجه ب
. زیاد  براي حفظ و نگهداري و برق این سالن ها اختصاص میآبد

4 Surfing
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ز نیاز هاي اساسی محسوب می آموزش مربیان ورزشی که در رابطه با ورزش هاي ساحلی دریایی مهارت داشته باشند در سطح کشور یکی ا
در سطح کشور به صورت آکادمیک انجام می شود ودر این گرایش ها تنها به شنا 16کارشناسی تربیت بدنی هم اکنون در پنج گرایش. شود 

گاهی کامالً توجه شده است با و جودي که شنا در دریا و رشته هاي ورزشی دریایی آموزش ویژه خود را می طلبد و نبود آن در سیستم دانش
.محسوس است

17اقتصاديموقعیت

انجامدنیانقاطسایربادورخاورمیانجهانونقلحملازنیمیحدودالمللی،بیننقلوحملزمینهدرمللسازمانمحققانبینیپیشبراساس
نقطهچابهاروگذردمیازایرانکریدوراند،کردهبینیپیشامراینبرايمللسازمانکارشناسانکهجهانیونقلحملکریدور3مجموعاز. شودمی

کانتوناستانیعنیکشورایناقتصادقلبوشودمیآغازدرچین»ابریشمدروازه«ازکریدوراین. بودخواهدجهانغربی–شرقیکریدورترینجنوبیعبور
مانندناحیهاینشهرهايترینمهمپوششباوشدههندوستانواردمسیراینطیازپسوپیونددمیشرقیجنوبآسیايسرزمینبهوکردهتغذیهرا

.رسدمیچابهاربهقاسمبنوکراچیحصیرآباد،جایپور،ناکپور،کلکته،
18منطقه آزاد چابهار

درمجاورتکهاستاز یک دههمنطقه آزاد تجاري صنعتی چابهار، یکی از مناطق آزاد شش گانه کشور است که در راستاي اهداف اقتصادي کشور ، بیش
..استشدهتاسیسعماندریايحاشیهدروچابهارشهرستان

نتیجه
و گردشگريمنابع ما در جهت توسعه ورزش هاي آبی ساحلیجملههمگی ازدماي مناسب، مراکز خرید، مکان هاي دیدنی، ،آسمان زیبا ،ساحل ، دریا 

هواي مطبوع در پنج ماه از سال در زمانی که بیشتر شهرهاي .فقط در این منطقه یافت می شودتحقیق بنگریمدیده است که اگر به امکاناتاین .است
اخالقی و جسمی برگزاري -یکی از جذاب ترین وسیله هاي تربیت روانی. از پتانسیل هاي این منطقه استدر آب و هواي سرد به سر می برند یکیکشور

ند باعث جذب گردشگران فراوان سال می توافصل هاي سرد برگزاري اردو هاي ورزشی و مسابقات در. 19)1386اشراقیحسام (اردوهاي ورزشی می باشد
را به سوي ورزش هاي خودورزشکارانمی توانیمفوتبال چمن سالن هاي ورزشی و زمین در عین دارا بودن. و بنیه اقتصادي منطقه را افزایش دهدشود

با وجود مدرسه غواصی در این شهر کمتر نوجوانی است که به دلیل باال . سوق دهیم و از میان این ها قهرمانان آینده مملکت را بسازیمنیزآبی ساحلی
ا هدر این کالسمی توانند و کسانی که نیاز به دوره هاي ویژه دارند عالقمند گران گردشفقطس ها شرکت کند بودن هزینه کالس ها بتواند در این کال

،اسکی روي آب،قایق سوراري،قایقرانی،شنا. منطقه تسهیالتی قایل شد تا امکان شرکت در این کالس ها ایجاد گرددکنند باید براي جوانان اینشرکت
در پالژهاي ساحلی راه اندازي را آنها رشته هاي ورزشی هستند که به راحتی می توان .. و،هندبال ساحلی،ساحلیفوتبال ،والیبال ساحلی،جت اسکی

. کرد
در آنجا با آب برده و جاي دیگرماسه هاي دریا را به به جاي اینکه .  و امکان پذیراست) دریا(خداداديامکانات طبیعی وتوسعه ورزش هاي آبی با توجه به

با . ر به توسعه و راه اندازي ورزش هاي آبی ساحلی بپردازیمدر چابهاو هوایی متفاوت از مناطق ساحلی به برگزاري مسابقات ورزش هاي مربوطه پرداخت، 
.داخلی و خارجی در جهت توسعه روزافزون چابهار بپردازیمهاي و تورنمنت هات مناسب و برگزاري چند دوره مسابقغتبلی
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