
 به نام خدا

 دریایی گردشگریجامع تهیه طرح  ) سواحل مکران( درارتباط بامطالب مربوط 

 

 قابلیت ها وامکانات گردشگری دریایی در سواحل مکران -1

 ایران ای فرامنطقه دشمنان برابر در فارس خلیج منطقه عقبه مکران، سواحل انقالب، رهبر تاکید به بنا یا عمان، دریای سواحل

 و ارتباط با کشورها در المللی بین آزاد های آب با آن مجاورت منطقه، این های قابلیت ترین مهم از یکی. آید می حساب به

 از) مرکزی آسیای کشورهای با غیرمستقیم طوربه و افغانستان و پاکستان کشورهای با مستقیم همسایگی جنوبی، مرز سرتاسر

 دریاهای به( پاکستان جز به) خشکی در محصور کشورهای این برای پوشی چشم غیرقابل راه یک که است( ترکمنستان طریق

 هستیم زیادی گردشگران پذیرای هرساله چابهار ناحیه در .های حوزه گردشگری استشود و البته گنجایش می محسوب آزاد

 و اقتصادی حیات تجدید و گردشگری زمینه در ناحیه این در موجود های فرصت از اصولی، ریزیبرنامه فقدان بدلیل که

 جهانی، استاندارد سطح با آن ترانزیتی بسترهای و توسعه های زیرساخت متاسفانه، است نشده استفاده بدرستی آن، اجتماعی

 هایظرفیت به توجه با شده تالش نوشتار این در اساس این بر (79مشرق، ویژه گزارش )گروه .دارد چشمگیر ای فاصله

تلفیقی با  براساس آن راهکارهای پایدار بررسی، توسعه های این حوزه باهدفمشکالت و نیازمندی مکران، سواحل اکولوژیک

 منطقه گیرد و قرار توجه مورد منطقه، این از ایران مردم عموم بهینه برداریبهره و موجود منابع حفظ شرایط درنظرگرفتن

 مکران سواحل پتانسیل یابی مبتنی بر تحلیلی پژوهش این شود بررسی چابهار و کنارک شهرستان، دو قالب در مکران ساحلی

 مختلف منابع از گزارش این تهیه برای است گردشگری زمینه های با مقاومتی اقتصاد رویکرد با و دریامحور اقتصاد محوریت با

پژوهشی( و  ـ علمی مجالت همایشها، در شده ارائه مقاالت )مجموع علمی منابع مرور و جستجو ای،کتابخانه پژوهشی،

 مدیریت صورت به که اقداماتی با رسدمی نظر به .است شده استفاده کشور مصاحبه با اساتید و فعالین حوزه گردشگری

 از دیگر، ازسوی. شد خواهد حاصل پایدار ایفرامنطقه و ایتوسعه منطقه امکان گیرد صورت تواندمی منطقه این در یکپارچه

 برای عظیم گنجی مثابه به آنرا که مکران ساحلی منطقه مورد در جمهوری محترم و ریاست اسالمی انقالب معظم رهبر بیانات

 بر ایشان فراوان ، تأکیداتاست ملی عزم و تصمیم یک نیازمند گنج این به رسیدن که آیدبرمی چنین اند، دانسته کشور

 حتی و سیاسی اقتصادی، استراتژی لحاظ از آن اهمیت از نشان کشور، پیشرفت مسیر در منطقه این هایظرفیت از استفاده

 .دارد منطقه امنیتی

 معرفی منطقه مکران

 غربی جنوب و ایران شرقی جنوب در ساحلی سرزمینی تاریخی نظر از مَکَ(،: باستان فارسی به) مکوران یا مُکران مَکران،

 پاکستان( بلوچستان ایالت غربی جنوب در بال الس تا کنارک غرب در الکوه )رأس از عمان خلیج طول در که است پاکستان

 بلوچستان و سیستان استان. است شده برده نام مکران ایالت از ۶۱ تا ۶۱ های قرن اروپایی منابع بعضی در. است گسترده کنونی

 توسعه طرح ترانزیتی محور عنوان به را مکران منطقه امر، این. دارد قرار دنیا بزرگ ترانزیتی کریدور سه از کریدور دو مسیر در

 استان شهرهای از عبور با و آغاز چابهار بندر از که کشور، ترانزیتی محور اندازی راه صورت در. کند می مطرح شرق جنوب

همچنین طرح بزرگ انتقال  شود، می ختم میانه آسیای کشورهای به شمالی و رضوی جنوبی، خراسان و بلوچستان و سیستان

 توسط غرب سمت از عمان دریای .کرد خواهد حرکت توسعه سوی به منطقه این به هامون و شمال ایران آب از دریای مکران

 دریای جنوب در .شود می وصل هند اقیانوس و عرب دریای به شرقی جنوب و شرق سمت از و فارس خلیج به هرمز تنگه

 طول دارند قرار آن جنوب در امارات و عمان کشورهای و آن شمال در پاکستان و ایران کشورهای. دارد قرار عمان مکران کشور



 شهرهای تاریخی، دریای این حاشیه در .است کیلومتر 9۱7 عباس، بندر تا گواتر خلیج از مکران، دریای امتداد در ایران ساحل

 استان در چابهار بندر واقع در. اند شده واقع( عمان در) صحار و مَسقَط و( ایران در) کنارک و جاسک و چابهار بندر چون مهمی

 از یکی چابهار بندراست،  آزاد های آب به میانه آسیای کشورهای دسترسی راه ترین آسان و ترین نزدیک بلوچستان، و سیستان

 به دستیابی و خود استراتژیک موقعیت علت به بندر این. شود می محسوب نیز جهانی تجارت جنوبی کریدور اصلی هایچهارراه

 ساحلی نقاط سایر به نسبت چابهار. دارد منطقه نقاط سایر و ایران بین مبادالت در ای ویژه جایگاه المللی، بین آزاد های آب

 تاسیسات ایجاد و بزرگ های کشتی پهلوگیری شرایط چابهار، خلیج در عمیق آبهای. دارد را خود خاص های مزیت ایران،

 در راهبردی و سیاسی نظر از و است فارس خلیج حوضچه از خارج تجاری بندر ترین مهم بندر، این. کندمی فراهم را بندری

 موقعیت خلیج، یک در چابهار گرفتن قرار. کند ایفا ای کننده تعیین نقش تواند، می ای منطقه های بحران و جنگ مواقع

 شمسایی،) .محرومند آن از دنیا، بنادر از بسیاری که بخشد می آنبه فیزیکی درآینده توسعه برای آلی ایده گردشگری بندری

 را طیس روستای امروزی وسیع دره تمامی که بوده بزرگی شهر گذشته در در مکران نیز (امروزی تیس)تیز بندر (979:۶777

 ابزار دار،نقش هایسفال ها،سکه انواع سنگ، در شده تراشیده قبر هزاران جمله از باستانی فراوان آثار شده، وجودمی شامل

 کهن و عظمت به همه روستا، اطراف در اسالمی اولیه قرون خطوط با سفالی جام سوز، پیه دار،نقش ایشیشه هایمهره فلزی،

 نشان که است آمده نیز اسکندر همراه مورخان گزارشهای در"تیز" امالی با تیس نام عالوه به. دهندمی گواهی آبادی این بودن

 (.۶7۱7:آرام سام. ) دارد رسمی تاریخ سال 0777 از بیش تیس روستای دهدمی

 وجه تسمیه مکران

 درستی به اسالم از پیش( عمان) مکران دریای با توجه به عدم تحقیقات دیرین باستان شناسی و محدود بودن منابع، نام

 اسالم از پیش هاینقشه برخی در. است کرده تجربه را متغیری هاینام است هند اقیانوس ادامه دریا این چون. نیست روشن

 را فارس خلیج و مکران دریای که است موجود یونانیان از باستانی نقشه ۶7 حدود در. است شده ذکر اریتره دریای منطقه این

 بودند داده دست از را خود گذشته سیاسی قدرت ایرانیان چون ایران به اعراب یورش از پس ولی. اندنامیده پارس دریای هم با

 سرزمین های از برگرفته که مکران دریای نام روی همین به و گرفت صورت ایران آبهای جغرافیایی نامهای در زیادی تغییرات

 بنادر شدن ویران دلیل به عمان نام. شد تبدیل تجاری بازارهای عمان دریای به است بوده کهن تمدنی و ایران بلوچستان

 و بنادر جای به عمان بازارهای رونق. است شده نامگذاری عمان بنادر شدن جایگزین و اعراب یورش از پس ایران بنادر باستانی

 آنجاییکه از ولی. است تاریخی کتب از آن محو و مکران نام شدن کمرنگ دالیل مهمترین از ایران ساله هزار چندین بازارهای

 زمانشان که جیرفت و سوخته و بمپور شهر همچون بزرگی تمدنهای و دارد قرار ایران کهن کشور در دریا این سواحل بیشترین

 و باشدمی مکران یعنی آن حقیقی نام به بازگشت شایسته باشند،می مناطق این در گرددمی باز میالد از پیش دوم هزاره به

 استفاده تاریخی نام این از فارس خلیج حوزه اعراب های گویی یاوه به پاسخ در تاریخ نویسندگان و پژوهشگران است بایستنی

 عمان نام. اندکرده متحول را دنیا روزگاری که باشندمی جهان شهرنشینی تمدنهای اثرگذارترین از شک بی تمدنها این. کنند

 و تاریخی وجاهت و است شده گذاشته آبها این روی بر که است دیگر کشور به کشوری یورش از پس تجاری نام یک تنها

 اقیانوس با آن نفتخیز مناطق و فارس خلیج مواصالتی راه از بخشی آنکه به لحاظ دریا این. باشد نمی تمدن یک از برگرفته

 )روزبه .دارد بسیار اهمیت سوقالجیشی و اقتصادی نظر از اروپاست، و مدیترانه دریای شرقی، آفریقای دور، شرق هند،

 (79پارساپور

 جغرافیا

 و عربستان به جنوب از و ایران سواحل به شمال از دریا این که گفت توانمکران می دریای مکانی جغرافیای هایگیویژه از

 شرقی شمال در الجدی( )رأس حد دماغه از آن عرض. گذردمی آن جنوب از السرطان رأس مدار و است محدود عمان کشور

 شمال در. است کیلومتر 1۱۶ حدود آن طول و کیلومتر 70۶ حدود ایران، شرقی جنوب الیهمنتهی بندرگَواتِردر تا عمان، کشور



. پیونددمی فارس خلیج به آبراهه این مسندم( )رأس مُسَندَم شبه جزیره به وسیله شمال در و هرمز تنگه طریق از غربی

: از عبارتند هم دریا این ایرانی بنادر. صُحار( است و خابورَه مَطرَح، مسقط، صُور،) عمان کشور سواحل در آن جنوبی بندرهای

دریای مکران )دریای عمان( دریایی در جنوب شرقی ایران جاسک(،  بندر و کنارک بندر بندرتیس، بندرگواتر، چابهار، )بندر

جزایر قشم و هرمز در جانب شمال غربی آن در مدخل خلیج فارس و بندر عباس در  ،است که در حقیقت ادامه اقیانوس هند

قرار دارد. از قدیم در ساحل جنوبی آن، کشور مزون )نام فارسی عمان(  کیلومتری شمال غربی جزیره هرمز ۶7ساحل ایران در 

 به یا عمان دریای آبی پهنهظاهرا نخستین ساکنان آن از اقوام غیر عرب ایرانی بودند.  قرار داشت که مرکز آن صحار بود و

 دریای غربی شمال در که است آسیا غربی جنوب در خشکی داخل به هند اقیانوس آب پیشروی عمان، خلیج تر؛ صحیح معنای

 در خلیج این. دارد قرار پاکستان و عمان ایران، کشورهای میان و فارس خلیج و هرمز تنگه شرق و هند اقیانوس و عرب

 باقیمانده اقیانوسی، کوچک حوضه این. است مرتبط( هند اقیانوس) آزاد دریای به سو یک از و خشکی به سمت سه از حقیقت،

 این مساحت. است شده کوچک اوراسیا، به عربی ورقه برخورد علت به که است «تِتیس نِئو» نام به قدیمی وسیع اقیانوس یک

 آن عرض حداکثر و کیلومتر 717 شرقی، جنوب تا غربی شمال از آن طول حداکثر مترمربع، کیلومتر هزار 777 تاریخی، دریای

 کمتر فارس خلیج های آب عرض از عمان دریای عرض اگرچه. باشد می کیلومتر 777 حدود غربی، جنوب به شرقی شمال از

 عمق. شود می کم سرعت به آن عمق رویم، پیش غرب سوی به هرچه و است بیشتر فارس خلیج از آن عمق مقابل، در اما است

 و است شور عمان دریای آب. رسد می متر 97 به هرمز تنگه نزدیکی در و متر 777۱ چابهارحدود بندر اطراف در عمان دریای

 9۱7 بندرعباس، تا گواتر خلیج از عمان، دریای امتداد در ایران ساحل طول. باشد می هزار در 79 متوسط طور به آن شوری

 (79)ویکی پدیا، .دهد می تشکیل را ایران جنوبی های کناره از نیمی مسافت، این و است کیلومتر

 آرشیو میراث فرهنگی استان -نقشه سواحل مکران -0شکل 

 

 تاریخی پیشینه

شناسی به سرپرستی تیم اعزامی از میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان در های باستاننیز در گمانه ۶779در سال 

 دریای سواحل و هاآزمایش قراردارد.  کناره محوطه تیس بقایای اشیائئ احتماال از دوران پارینه سنگی کشف شد که در مرحله

 باستان اسمیت فلیپ  نظربه و اندبوده خشکی جزو یخبندان دوران در احتماالً دارند، قرار آب زیر در امروزه که( عمان)  مکران

 در جامعی تحقیقات آنکه وجود با. اند بوده سنگی پارینه در دوران انسانی هایگروه زندگی محل شاید سواحل این شناس،

 این در انسان استقرار قدیم دوران از هایینشانه که گفت توانمی نگرفته، صورت علمی بصورت منطقه این شناسایی زمینه

 دریای سواحل و هاکناره در .م(۶791 و ۶797سالهای ) در است ذکر قابل (.۶71،ص۶797سجادی، سید)دارد  وجود ناحیه

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 سازنده که روشی)  لواوا روش به که بودند سنگی پارینه دوران به مربوط که آمده بدست سنگی ابزار تعدادی( عمان) مکران

 جنوبی ناحیه درچهار شدهاشاره هایمحل. اندشده ساخته( کندمی جدا مادر سنگ از و سازد می مرحله چهار در را آن ابزار

 (.۶7۱-۶79،ص۶797سیدسجادی، )هستند.  میانه و قدیم سنگی پارینه دوران به مربوط بلوچستان

( میالد از قبل1۱7-117)ایشتوویگو یا آستیاک سلطنت ویژه به مادها، روزگار در ایران شرقی جنوب ساحلی نواحی و مکران

این  .است شده یاد آن از «آسیایی حبشیان و پاریکانیان» سرزمین نام به و بوده دولت آن شرقی( استان) های ساتراپ از یکی

 سالهای به کوروش توسط سرزمین این فتح تاریخ. است بوده سلسله این چهاردهم ساتراپی جزء هخامنشیان زمان در سرزمین

 (م.ق 171-177)

 است. شده بیان سند رود تا شرق از سرزمین این وسعت دوران این به مربوط تاریخی منابع از شماری در. است شده ذکر

 ایالت 07 از یکی را مکران یا مکا سرزمین هخامنشی، اول داریوش بیستون، در هخامنشی عصر به مربوط هایکتیبه در

 مطلب. دارد منطقه این تمدن سابقه بر گواهی بمپور رودخانه اطراف در باستانی محوطه سه کشف. است نامیده خود امپراتوری

 هاینقشه و اسناد بیشتر .است گرفته بر در سند رود تا را آن شرقی محدوده که است مکران وسعت زمینه، این در دیگر مهم

 زمان در. شد فتح کبیر کوروش وسیله به مکران، جمله از ایران، شرق ایاالت میالد، از قبل 171 سال در زمانی دوره در موجود

 سلطنت ویژه به اشکانی، دوره در .رفت می شمار به ایران فالت ایاالت جزو مکران یا ماکا سرزمین کبیر، داریوش سلطنت

 ناحیه 77 به را کشور ساسانی، اردشیر ساسانیان، تسلط با. آمد می حساب به پارت قلمرو جزو هم مکران سرزمین اول، مهرداد

 .بود ها آن از یکی نیز مکران که کرد تقسیم مستقل

 تاریخ ما–محدوده مکران در نقشه تاریخی  -7شکل

 

 دوران آن در. اند گفته می تیز آن به پیشتر و است بوده هخامنشیان زمان در مکران دریای در ایران مهم بنادر از یکی تیس

. شدند می فرستاده قفقاز و میانه آسیای خاورمیانه، مختلف مناطق به و اند آمده می تیس بندر به هند و شرقی آسیای از کاالها



 سخن بندر این رونق از هجری چهارم سده مورخ مقدسی جمله از است بوده مهم بندری نیز اسالمی اولیه های سده در تیس

 .است رانده

 حمله توران به بلوچ قوم با همراه اشکش، توران با جنگ فرمانده که هنگامی. کندمی یاد شاهنامه در( تیز)تیس از فردوسی

 :رود می مکران به و دربرگشت کندمی

 شاه پیش ساخته لشکری ابا/ براه آمد اشکش شد آگاه چو

 (79خواستند )ویکی پدیا رامشگران زهرجای/بیاراستنند مکران و تیز همه

 دست سرزمین آن بر اعراب که هجری اول قرن در ولی. بود معمول منطقه، مردم میان در ها نام این اسالم ظهور از پیش تا

 به پس این از. اند کرده ضبط امال همین با را آن هم اسالمی نویسان جغرافی و شد می اطالق منطقه این بر «مکران» نام یافتند،

 جغرافیایی حدود در را مکران اسالم، از بعد .است شده اطالق ساکنان، نام از برگرفته بلوچستان، نام منظقه، قومی بافت علت

 با دوران این طول در سرزمین این. اندکرده ترسیم داشته، امتداد غرب در سند رود تا  و شده شروع غرب در هرمز تنگه از که

 و سیاسی جنبه از مکران اصلی کانون تاریخی منابع همه در است بوده ارتباط در شرق در سند و غرب در کرمان ایالت دو

 شهرهای دیگر و مکران اقتصادی نبض عنوان به طیس تاریخی شهر. گیردمی قرار کنونی ایران سرزمین چارچوب در اقتصادی

 .دارند قرار ایران بلوچستان استان سیستان وبلوچستان جنوب ناحیه در مکران مهم قرای عنوان تحت مذکور مهم

 و سیاسی نظامی،)جغرافیایی ای،سفرنامه مطالعات برگیرنده در معاصر، اسناد دوران مطالعات و اسناد در مکران محدوده

 نواحی از بخشی تدقیق برای مکران عبارت از آنها در که است طرف این به۶777 سده از کشوری تقسیمات و( طبیعی

های بررسی اسناد مربوط به دوره معاصر در خصوص حدود مکران در مقایسه با دوره. است شده استفاده کشور جنوبشرقی

شمسی بلوچستان ایران به دو قسمت تقسیم شد، در 1313دهد، پس از اینکه در سال هایی را نشان میتاریخی قبل، تفاوت

گشت. مطالعات صورت گرفته در دوره معاصر در توصیف حدود مکران از دقت  واقع قسمتی از سرزمین مکران از ایران جدا

های گذشته برخوردار است نقطه تشابه اکثر این مطالعات، مبنا قرار دادن عوارض طبیعی در تعیین  بیشتری نسبت به دوره

ان در تقسیمات کشوری است، استفاده از واژه مکر ،توان به آن اشاره کردمرزها است. مسئله دیگری که در این مورد می

)مرکز گذاری واحدهای اداری سیاسی کشور استفاده نشده است. شمسی از عبارت مکران در نام 1316چنانچه بعد از سال 

 (79مطالعات خلیج فارس،

 معرفی ظرفیتها

 به شمال از کنارک بندری شهر مرکزیت به و مربع کیلومتر ۶۶1۱9 بر بالغ مساحتی با ، این شهرستانکنارک شهرستان

 هرمزگان استان جاسک شهرستان به غرب از و چابهار بندر به شرق از عمان دریای به متصل جنوب از نیکشهر شهرستان

 جمعیتی ۶771 مسکن و نفوس سرشماری براساس وسعت کیلومتر هزار ۶۶ از بیش حدود با کنارک شهرستان. میشود منتهی

 واقع و بلوچستان سیستان مرکز زاهدان جنوب کیلومتری ۱71 در و دارد خانوار ۱77و هزار 07 با نفر 0۶0و هزار 7۱ معادل

 دهستان چهار و) زرآباد و بخش، مرکزی دو شهر، یک دارای کنارک صیادی بندر مرکزیت به کنارک شهرستان. است شده

 بخش از ۶77۶ سال در وزیران هیئت مصوبه و کشوری تقسیمات براساس و است غربی زرآباد و شرقی زرآباد جهلیان، کهیر،(

 به علت تابستان گرمای اوج در آن هوای و است مرطوب و گرم آب و هوای دارای .شهرستان است یافته ارتقا شهرستان به

شیالت  و ماهیگیری صنعت و اقتصادی نظر از بندر این ویژه موقعیت بر عالوه .است معتدل «مونسون» موسمی وزش بادهای

 .است ساحلی مناطق به عالقمندان توجه مورد هم گردشگری نظر از کشاورزی و دامداریهمچنین 



 اشاره آنها به زیر شرح به که است فرهنگی و تاریخی طبیعی، چشم اندازهای شامل کنارک شهرستان گردشگری جاذبه های

 :شودمی

 طبیعی چشم اندازهای )الف

 1۶ ارتفاع به گلفشان کوچک تپه سه مسطح، زمینی در کهیر روستای کیلومتری 0۶ در و چابهار غرب شمال در: گلفشان.۶

 است. موسوم «ناپگ» به و بوده بلوچستان کرانه ناحیه مرکزی قسمت در کُنارک گلفشان چشمه. دارند وجود متر

به  که خنک و زالل آبی با طبیعی ایچشمه. است کهیر دهستان سر شمه روستای در واقع چشمه این: عین شور چشمه.0

 است. جاری نهری صورت

 از ایقطره صورتبه که خنک و زالل آبی با طبیعی ایچشمه. است کهیر واقع دهستان ایم چشمه هم در: گواتر چشمه.7

 جهلیان دهستان ترومپک کوه پایین سر، شمه روستای در واقع ای¬چشمه ترومپک، چکد.می کوه سینه

 .جهلیان دهستان سر شمه روستای در واقع گواتگل غار کهیر،  دهستان حیدرآباد روستای در واقع بانک بی کل طبیعی غار.7

 متر ۶1 الی ۶۶ به گاهی امواج این ارتفاع. کند-می جلب خود به را ایبیننده هر نظر دریا زیبای امواج دریا، سواحل .1

 .رسد¬می

 بندر این ساحل. است کوچک تا بزرگ ماهیگیری لنج ۱ و قایق 1۶ دارای ماهیگیری بندر این تیاب، - پزم ماهیگیری بندر.۱

 شکل به

 .است خاصی اهمیت دارای گردشگری نظر از که است ایماسه و پالژ

 در طبیعی به صورت طوالنی خشکی یک وجود. است کیلومتر ۶7 الی ۶0 طول به کُنارک اسکله و دماغه این پزم، دماغه.9

 .است نهنگ یا وال شبیه دماغه این. است کرده ایجاد را زیبایی بسیار اندازچشم دریا وسط

 «شهمحید و «حسین شیخ حاج» مقبره نظیر گردشگری جاذبه های و تاریخی قدمت )با سورکمب روستای.۱

 مذهبی و تاریخی جاذبه های ب(

 .است کُنارک شهرستان ملی در شده ثبت آثار یکی از: خان آریان قدیمی خانه.۶

 ساخته «فرج شیخ زیارت» نزدیک زیارتگاه این. است شده بنا تپه روی و شکل گنبدی به صورت بنا این: حسین حاج زیارت.0

 .است پیش سال 9۶ تا ۱۶ به مربوط و شده

 .است توربافی و لنجسازی طالسازی، صدفکاری، حصیربافی، سوزندوزی، شامل منطقه این دستی صنایع ج(

 فراگیر و جامع طرح یک به نیاز و داد سروسامان را آنها باید که دارد گردشگری صنعت در وسیعی ظرفیت کنارک شهرستان ))

 .))دارد «مکران سواحل جامع گردشگری توسعه طرح» قالب در

 که دارد اختصاص شیالتی و…,چیکو هندوانه، انبه،( کشاورزی محصوالت صادرات به هم کنارک شهرستان تجاری فعالیتهای

 بندر که هرچند. است شده مرسوم نیز غذایی و وارداتی خودروهای ،)کشاورزی آالتماشین( صنعتی کاالهای ترخیص اخیراً

 و تجار گرایش و کاال سریع مبادالت انجام برای اما است، شده طراحی تجاری( ـ )شیالتی چندمنظوره بندر یک کنارک



 به مجهز و توسعه یافته باید آن بندری ظرفیتهای از استفاده برای و ندارند دسترسی آزاد آبهای به که کشورهایی بازرگانان

 (79) میراث فرهنگی .شوند جدید تجهیزات

 چابهار شهرستان .

 7 و  نگور شهر و چابهار شهر 0 دارای آن است، جمعیت نفر 07۶7۶7و  کیلومترمربع وسعت 7977شهرستان چابهار در حدود 

مردم شهرستان چابهار به گویش بلوچی که باشد،  می دهستان هشت و  مرکزی، بخش پالن، دشتیاری، بخشهای شامل بخش

بخش بزرگی از اقتصاد شهرستان  کنند،می صحبت شود، می باهوکالتی و دشتیاری طیسی، کنارکی، جدگالی، هایلهجه شامل

 غذایی و پتروشیمی صنایع نظیر مختلف صنایع به وابسته همچنینتجاری چابهار -چابهار وابسته به سازمان منطقه آزاد صنعتی

های شهید کالنتری و اسکله–د و دو اسکله مهم آن دار قرار جهانی نقل و حمل مهم کریدور دو . این شهرستان بر سر راهست

 اینکه دلیل به همچنین چابهار بندر .هستند های اقیانوس پیمامیزبان کشتی -هزار تن 97با گنجایش  -اسکله شهید بهشتی

یکستان و تاج ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، مانند) میانه آسیای در خشکی در محصور کشورهای دسترسی راه نزدیکترین

صید ماهی، پرورش ماهی و میگو دیگر   ...( به آب های آزاد محسوب می شود، اهمیت اقتصادی و استراتژیک بسیاری دارد

شود و در حال حاضر ز مهمترین شهرهای پرورش ماهی ایران محسوب میجنبه مهم اقتصاد چابهار است. این شهر یکی ا

دهد، کاشت انواع درصد از نیاز ماهی تُن کشور است. کشاورزی بخش دیگری از اقتصاد چابهار را پوشش می ۱7تامین کننده 

ت. گردشگری و فروش موز، انبه، لیمو، سبزی و صیفی و محصوالت جالیزی و ... کمک بزرگی به درآمد مردم این شهر اس

صنایع دستی و سوغات مختلف مانند سوزن دوزی، صنایع دستی دریایی، حصیربافی و ... بخش دیگری از درآمد مردم چابهار 

 (79)پرتال استانداری،  .را تامین می کنند

. است کیلومتر ۶7۱۶ کرمان -ایرانشهر جاده طریق از زمینی فاصله و کیلومتر ۶71۱ تهران تا چابهار شهرستان هوایی فاصله

 است. درجه 77 آن میانگین و درجه 07 چابهار شهرستان در دما متوسط. است کیلومتر 90۶ استان مرکز تا چابهار بندر فاصله

 آب منابع سطحی، آبهای. شودمی استحصال روش سه به صنعت و کشاورزی شرب، مصارف برای چابهار شهرستان آب منابع

 نیکشهر، رودخانه بیچند، رودخانه کاجو، رودخانه هوکالت، با رودخانه شامل سطحی آبهای هااستکن شیرینآب و زیرزمینی

 قابل کشاورزی برای موردی و فصلی صورتبه که ساریچ رودخانه و سورک رودخانه نسپران، رودخانه رایچ، و بنت رودخانه

به  رودخانه دارد این رودخانه ها سایر به نسبت پررنگتری نقش شهرستان کشاورزی در باهوکالت رودخانه البته. نداستحصال

 آبی ساحل کیلومتر 7۶۶ وجود که داشت اذعان باید دارد فراوانی اهمیت گردشگری نظر از ایرانی تمساح زیستگاه به دلیل ویژه

 صیادی و صید بخش اشتغال و شیالتی محصوالت تأمین در عامل مهمترین اقیانوسی و آزاد آبهای به دسترسی و آزاد دریای و

 مطلوبتر وضعیت این تا داد انجام منطقه این در کالنی و ملی راهبردی مدیریت و برنامه ریزی باید و است شهرستان دو این در

 پیشرفت، همه این با. است کشور شرقی جنوب میگوی تولید قطب چابهار شهرستان هم آبزی پروری فعالیتهای نظر از. شود

 تولید عوامل به پرهزینه و سخت دسترسی مانند محدودیتها و مشکالت اهم که دارد هم مشکالتی چابهار شهرستان شیالت

سرمایه  جذب درخصوص اساسی معضل که است مرکز از دوری به دلیل حمل ونقل و اولیه مولد و انسانی فنی، منابع ازجمله

 است.)همان( گذاری

 :گردشگری های جاذبه

 :طبیعی های الف(جاذبه

 یافته. فرسایش ارتفاعاتو  ای صخره خورشید با سواحل غروب و طلوع گاه جلوه و چابهار خلیج-۶

 باهوکالت ی رودخانه-0



 بقیه از پسابندر رمین، تیس، صیادی های اسکله که دارد وجود صیادی ی اسکله چندین چابهار در: گیریماهی های اسکله-7

 قرار چابهار کیلومتری۱7 در پسابندر و کیلومتری۶7 در رمین و آزاد منطقه محوطه داخل در تیس اسکله. هستند تر دیدنی

 .دارد

 مشرف ای صخره ای تنگه در گواتر ساحلی ای جاده مسیر در رمین روستای از بعد چابهار بندر کیلومتری۶1 در: لیپار تاالب-7

 کلیر گز، درختچه چون گیاهی های گونه رویش محل که باشد می کیلومتر۶7 طول به آن آبگیر. دارد قرار زیبا و سبز درهای به

 دشتی، عقاب، تیهو، باقرقره، کن، طاووس حواصیل انواع کشیم، فالمینگو، چنگر، چون پرندگانی گذرانیزمستان محل و چش و

 .باشد می خوتکا

 و چابهار بین مورد7 میناب، و جاسک بندر بین ها آن مورد پنج که دارد وجود فشان گل07 ایران شرق جنوب در: فشان گل-1

 در ها فشان گل. اند شده واقع گواتر خلیج شمال ویژه به پاکستان و ایران مرز و چابهار بین هم دیگر مورد شش و جاسک بندر

 شرق و دشتیاری ی جلگه گواتر، منطقه مردم. است مشهور مختلفی های نام به بلوچستان و سیستان ساکن بومیان میان

 ناف معنای به «ناپک» و «پاشان گل» را آن زرآباد و کهیر چابهار، اهالی و «بوتن» محلی ی لهجه به را فشان گل بلوچستان

 .نامند می دریا ناف یا زمین

 مصنوعی غار دو و طبیعی غار یک بند شهباز کوه دامنه در تیس روستای غربی شمال کیلومتری1 در: مسیتی بان غارهای-۱

 .قراردارند هم کنار در

 موازات به که باشند می چابهار بدیع مناظر از نیز مریخی همان یا بدلند های کوه: مریخی های تپه و مینیاتوری های کوه-9

 هستند. ناحیه این ژئومورفولوژی های پدیده از و اند شده کشیده گواتر خلیج تا کچو منطقه از ساحل

 خور در شرق طرف به چابهار کیلومتری۶77 فاصله در گواتر خلیج ساحلی ناحیه در( حراء) دریایی های جنگل اکوسیستم-۱

 .قراردارد مانگرو یا حراء جنگل ریزد، می دریا به که رود مصب و کالت باهو

 :مذهبی و تاریخی های ب(جاذبه

 از آثاری کوپان تیس روستای و سلیمان کمبل دهستان در: کوپان تیس های تیس و قبرستان جنها، ویرانه قدیمی روستای-۶

 است بزرگتر تیس ی دره از دره این و است مانده باقی کوپان تیس دره در قدیمی های ویرانه

 دلیل به قلعه این. است شده نهاده بنا ای تپه فراز بر ساحلی جاده امتداد در تیس روستای کیلومتری1 در: ها پرتغالی ی قلعه-0

 آن تیس در استقرارشان زمان در ها پرتغالی. است بوده توجه مورد تاریخی مختلف های دوران در اش سیاسی و تاریخی پیشینه

 بنا آن فراز بر قلعه این که ای تپه قدمت معتقدند برخی. گرفت قرار بازسازی مورد قاجاریه ی دوره در ها بعد و اند نهاده بنا را

 در میالد از قبل سوم هزاره صیادی فرهنگ وجود گواه فرضیه این اثبات که گردد برمی تاریخ قبل ما دوران به است شده نهاده

 .است منطقه این

 خضر. گاه قدم -7

 سنگان روستای کیلومتری0 در کالت باهو دهستان دشتیاری بخش در واقع کوهی فراز بر(: کالت نوشروان) انوشیروان قلعه-7

 .گردد می باز پیش سال777 به قلعه این قدمت دارد قرار باهو دک و

 دارد. قرار گیتیگ روستای در پالن دهستان در خاکی ای تپه روی بر قلعه این(: کالت پتیلی) پاتیل ی قلعه-1



 فاصله در دشتیاری بخش پاکستان و ایران مرز نزدیک و چابهار کیلومتری77 فاصله در: کوه دمب باستانی ی محوطه-۱

 زده تخمین1777 تا7177 حدود باستانی محوطه این در موجود قبور. است گرفته قرار بلورمچی روستای کیلومتری1/0

 .شوند می

 خانه. تلگرف قدیمی ساختمان-9

 رسول. غالم سید آرامگاه-۱

 نقاط سایر از گذارانی سرمایه و همراه باکارمندان هستند بلوچ شهرستان این بومی ساکنان: اجتماعی ث(وضعیت فرهنگی و

 امامی، شش باطنی بریلوی، عشری، اثنی سنت، جعفری اهل بر عالوه شهر این در. اند گزیده سکونت درچابهار ایران و استان

اند ولی در اوج وحدت و همدلی آبادانی ایران عزیز را  نموده مهاجرت دیگر جاهای از معموالً که دارد، وجود ذکری و بهایی

دیرین که با سنگ اندازی در مسیر ای کنند و به همین دلیل همواره مورد کینه دشمنان نظام واقع هستند کینهتالش می

اند درانگیزه مردمان این دیار جهت آبادانی سواحل مکران توسعه استان کمال رزالت خود را نشان داده ولی هیچگاه نتوانسته

که مرزداران واقعی دریادل ایران  دارد ای قبیله بافت روستاهایش و شهر حومه نواحی در خصوص به شهر خللی ایجاد کنند این

 (79)میراث فرهنگی ،.هستند

 کارناوال–گردشگری چابهار  -7عکس 

 

 ویژه موقعیت اهمیت و دریایی وگردشگری نقل و حمل و گرمسیری های میوه تولید دریایی، صنایع صیادی، و صید در چابهار

 دریا آب از استفاده و فوالد و پتروشیمی صنایع استقرار با است قرار مکران سواحل جامع؛ های طرح و باالدستی اسناد در .دارد

 برسد؛ همچنین فوالد تن میلیون ۶7 و دست پایین و باالدست پتروشیمی محصوالت و مواد تن میلیون 77 تولید به ها آن برای

 و اقامتی مراکز خودرو، صنعت دست پایین و باالدست مراکز احداث با نیز کشاورزی و گردشگری سازی، ماشین صنایع استقرار

 طرح در. است گرفته قرار کار دستور در ها آن در تولید برای دریا آب سازی شیرین از استفاده و صنعتی های گلخانه و تفریحی

 بندر به فارس خلیج در خارک از ایران نفت صادرات از مهمی بخش نفتی، های پایانه احداث با است قرار نیز نفت وزارت جامع

 در دستی پایین صنایع ها آن کنار و مادر صنایع استقرار با زمان شود هم منتقل عمان های آب در مکران سواحل در جاسک



 و سیستان در تیس جدید شهر مانند جدیدی شهرهای در ایران جمعیت از مهمی بخش میزبان است قرار مکران، سواحل

 برطرف دریا های آب سازی شیرین مدرن و بزرگ تأسیسات ایجاد با نیز را ایران شهرهای آبی کم معضل و بشود بلوچستان

 (77)طرح جامعه توسعه مکران،.کند

 نادر، اسکله ها و مستحدثات ساحلی و دریایی استان سیستان و بلوچستانب

شامل بنادر تجاری شهید بهشتی و شهید کالنتری و بنادر صیادی هفت تیر، پسابندر، بریس، رمین، تیس، کنارک، پزم ، تنگ 

و بندر در حال احداث گالک )زرآباد ( و بنادر نظامی سپاه و ایران بندر و اسکله صنعتی کارگاه لنج سازی منصور، اسکله 

باشند می کمپینگ بهاران ومنیاتوور و... کن کنارکهای آبشیرین( و نیز موج شکن تفریحی نیروی هوایی ) شمال بندر کنارک

 .کنند فعالیت میو... که تحت نظارت اداره کل بنادر و دریانوردی استان مستقر در بندر چابهار 

 ازوکنارک  گواتر ـ چابهار سواحل دیگر به عبارت. است گردشگری خاص ویژگیهای دارای مکران سواحل محیطی توانهای

 و شکوه و بوده غواصی و شیالت مرجانها، مطالعات ساحلی، شناسیزمین و ژئومرفولوژی علمی گردشگری مکانهای مهمترین

 و مذهبی هنری، تاریخی، طبیعی، متنوع مناظر و آثار وجود. است شده شناخته جهان مردم برای دور گذشته های از اقتدارش

 و درآمدزایی اشتغال، ایجاد و گردشگران جذب برای مناسبی محیطهای چابهار شهرستان ساحلی مناطق در دستی صنایع

 ایحرفه ورزشهای برگزاری برای چابهار و کنارک جاسک، شهرستانهای سواحل به عبارتی. میرود به شمار جمعیت بارگذاری

 طریق این از توانسته مناسب ریزیبرنامه با عمان کشور که همانطور. گیرند قرار مجدد ارزیابی مورد تواندمی قایقرانی و ساحلی

 در (TTG (Sport’s Truism )-0۶۶0 مجله گزارش به توانمی موضوع این اهمیت بهتر درک برای. کند پیدا جهانی شهرت

 کشور این عمان در ساحلی ورزشهای لمللیابین رقابتهای برگزاری به توجه با است آمده گزارش این در. کرد اشاره عمان کشور

 برای همیشگی هایگزینه از یکی به عنوان و کند تثبیت جهان در ورزشی گردشگری صنعت نظر از را خود موقعیت توانسته

 این عمان، در آسیا ساحلی بازیهای دوره دومین برگزاری هنگام. باشد المللیبی هایکمیته نظر در مسابقات اینگونه برگزاری

 و اصلی عامل دو ساحل، و آفتاب. شد تبدیل دریایی ماجراجویان و گردشگران تعطیالت گذراندن برای مکان بهترین به کشور

 را میلیاردی درآمدی خود برای و استفاده آنها از ممکن شکل بهترین به توانست کشور این که بود عمان خدادادی سرمایه های

 معروف، موج سواران و ساحلی مشهور هایوالیبالیست ای،حرفه قایقرانان همه امروزه ازاینرو. کند مهیا انرژی ذخایر کنار در

 به توجه با افراد همین اما. هستند مطلع خوب بسیار کشور این ورزشی امکانات از و شناسندمی به خوبی را عمان کشور

 شهرک مثال عنوانبه. ندارند را سواحلش از استفاده برای ایران پتانسیل درباره اطالعاتی کوچکترین ایران، بالقوه بسیار امکانات

 نفر هزار 7۶۶ حدود گنجایش و مترمربع میلیون یک حدود وسعتی با عمان کشور در Musana’s Sport Al ساحلی ورزشی

 این دیگر ازسوی و بوده کشور این در ساحلی بینالمللی بازیهای برگزاری کمیته برای گزینه بهترین ورزشی، تیمهای و گردشگر

 برای را مختلف هایظرفیت با دیگر یساحلنقطه  7۶۶ حدود موقعیت این تحکیم برای توانسته عمان دریای حاشیهدر  کشور

 به سواحل این از هریک کرده عنوان عمان. دهد پیشنهاد کشور این ساحلی المللیبین کمیته به ورزشی گردشگران از پذیرایی

 استاندارد امکانات و مراکزتفریحی هتل، مانند خود مدرن بسیار امکانات با و جداگانه ای اند مسابقات برگزاری به قادر تنهایی

 وسعت به توجه با اینجاست سؤال حال. کند نیزجلب کشورش مناطق دیگر به را هاکمیته این مثبت نظر توانسته ورزشی،

تصمیم  چرا ورزشی، گردشگری صنعت رشد و جذب برای بازیها، اینگونه میزبانی برای آن بالقوه امکانات و مکران سواحل

 خود ورزشی گردشگری صنعت برای را مکران سواحل توانسته اند چقدر یا. کنندنمی برداریبهره خدادادی نعمت این از سازان

 (70)یزدانی و جهاندیده،  کنند. درآمدزا را آنها و آماده

 کشور همچون، سالمت و... ورزشی توریستهای جذب قابلیت دارد، که خاصی اقلیمی موقعیت به توجه با مکران ساحلی مناطق

 ازجمله صحیح، برنامه ریزی صورت در. شود تبدل زمستانی توریسم جذب قطب به تواندمی همینطور. دارد راو امارات  عمان



 و رفاهی امکانات توسعه. شودمی منطقه سطح در تفریحی جهانگردان از هاییگروه پذیرای مناسب، رفاهی امکانات ایجاد

 برای را الزم شرایط تواندمی است، گیریشکل حال در و آمده وجود به چابهار شهرستان در اخیر هایسال در که پذیرایی

 شتاب با فراساحلی و ساحلی ورزشی ـ تفریحی کانونهای ایجاد باید اما. آورد فراهم مکران سواحل پیرامون جهانگردان جذب

-صخره سواحل ها،پرتغالی قلعه مریخی، هایکوه با ساحلی هایورزش ـ تفریحی هایکمپ باید. باشد ویژه توجه مورد بیشتری

 مورد منطقه توریسم جذب جامع نقشه در توریستی ـ گردشگری پکیچ یک به عنوان چابهار آزاد منطقه انگیزدل و زیبا و ای

 و هیجان طالب گردشگران برای امن مکانی و رساندب عمان کشور با رقابت قابل حداقل را منطقه این بتوان تا قرارگیرد توجه

 از اعم شهرستان این فرهنگ زیرا. باشد توجه مورد توریسم جذب در باید هم شهرستان این ساکنین فرهنگ باشد، آرامش

 در تواندمی و باشدمی جاسک و کنارک شهرستان همانند رسوم و آداب سایر و دستی صنایع ، موسیقی پوشاک، غذا، اعیاد،

 سه از گذر در چابهار بندر (79، چابهار نفوذ حوزه و عمران و توسعه جامع )طرح باشد مؤثر خارجی و داخلی گردشگران جذب

 تر مهم نیز سوئز کانال از اقیانوس این در و داده اختصاص خود به را جهان ترانزیتی مزیت ترین مهم جنوب، و شمال شاهراه

 و ترانزیت زمینه در جغرافیایی و اقتصادی مختلف فوریتهای و گرفته قرار غرب - شرق ترانزیتی مسیر در اینکه ضمن .است

 .دارد قرار ترانشیب

یکی از این مناطق مهم و توانمند جهت توسعه گردشگری به لحاظ قرار گیری برکرانه دریای عمان و ارتباط نزدیک آن با کشورهای حوزه 

اقیانوس هند ورزشی سواحل چابهار است قایق رانی، جت اسکی، موج سواری، غواصی، خلیج فارس و پاکستان و همچنین دسترسی به 

والیبال و فوتبال ساحلی، دو، تنیس و هند بال ساحلی از جمله پتانسیلهایی این منطقه ساحلی است که متاسفانه از توسعه خاصی 

ناسایی و گام مهمی جهت ایجاد اشتغال محرومیت زدایی برخوردار نبوده است ولی با پژوهش و تحقیق می توان قابلیتهای منطقه را ش

برداشت زیرا اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هر کشوری است به گونه ای که افزایش اشتغال وکاهش بیکاری می تواند 

 به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی گردد

 حل چابهارظرفیتها و مناطق مستعد گردشگری سوا

کیلومتر می  ۱۱0کیلومتر مربع در جنوب استان واقع شده است. فاصله آن تا مرکز استان  07907شهرستان چابهار با مساحتی حدود 

باشد و به دلیل نزدیکی با مدار راس السرطان و دریای عمان در تمام فصول سال دارای آب و هوای معتدل است. این شهرستان از شمال 

نیکشهر، از غرب به جاسک در استان هرمزگان، از جنوب به دریای عمان و از شرق به پاکستان محدود می شود. شهر و بندر به سرباز و 

زیبای چابهار در جنوب شرق کشور و در گوشه خاوری کرانه های دریای عمان قرار دارد. این شهرستان با جاذبه های طبیعی و تاریخی 

انجیر معابد)، کوههای مینیاتوری، جنگل های حرا، منطفه (صخره ای و ساحل ماسه ای، درخت مکر زن زیادی مانند تاالب لیپار، ساحل 

آزاد تجاری صنعتی چابهار، بافت تاریخی روستای تیس، قلعه تاریخی تیس ( قلعه پرتغالیها )، آرامگاه سید غالمرسول، ساختمان پست 

از لحاظ جغرافیایی قسمتی از  "قبالبسیار مستعد گردشگری می باشد از جاذبه های شهرستان کنارک نیز که نزدیک شهرستان چابهار و 

این شهرستان بوده می توان به رودخانه های کهیر و رایج کاریانی، گلفشان، چشمه شورعین، چشمه گواتر با آبی زالل به صورت قطره ای 

صی است، دماغه پزم که از سینه کوه می چکد، بندر پزم تیاب با سواحلی به شکل پالژ و ماسه ای که از نظر گردشگری دارای اهمییت خا

کیلومتر را در وسط دریا ایجاد نموده و چشم انداز زیبایی  12یا همان اسکله چابهار که به شکل وال یا نهنگ یک خشکی طبیعی به طول 

شد متر می رسد و سواحل جلبکی که نمونه دیگری از زیبایی های خلقت می با ۶7-۶1به  "را بوجود آورده است، دریا با امواجی که گاها

موقعیت  .کیلومتر اشاره نمود که به جاذبه های شهرستان کنارک و سواحل دریای عمان افزوده است ۶7و کوههای مینیاتوری به طول 

جغرافیایی شهرستان چابهار در شرایطی که این شهر با مراکز عمده جمعیتی داخل کشور دارای فاصله طوالنی است موجب گردیده تا 

از اقتصاد ملی قرار گیرد و نتواند از پیامدهای مثبت ارتباط با مراکز عمده تولیدی کشور و بازارهای مصرف اصلی  اقتصاد آن به نحوی مجزا

داخلی بهره مند شود و علیرغم فقر منابع آب، فقدان منابع کانی، ضعف امکانات خدماتی و رفاهی، امکانات بالقوه بسیاری از لحاظ 

ه های طبیعی دارد. قرار گیری برکرانه دریای عمان و ارتباط نزدیک آن با کشورهای حوزه خلیج فارس و جغرافیایی و ارتباط با دریا و جاذب

باید گفت اگر  .پاکستان و همچنین دسترسی به اقیانوس هند این امکان را فراهم نموده تا بتواند فعالیتهای مربوط به دریا را توسعه دهد

سواحل زیبای  .سری به این مناطق بزند "رده باشد بطور حتم تصمیم گرفته است مجدداکسی سفر به مناطق ساحلی استان راتجربه ک



ه چابهار تنها سواحلی است که با آبهای آزاد در ارتباط است. این سواحل عالوه بر مزیتهایی که در زمینه ترانزیتی و تجاری دارند در زمین

ن پتانسیلها باعث شده قابلیت منحصر بفردی را برای فعالیت در زمینه گردشگری باالخص گردشگری ورزشی بسیار مساعد می باشند. ای

لذا در این رهگذر چابهار با داشتن آب و هوای معتدل یکی از مناطق ویژه ای است که می تواند به  .ورزشهای آبی و ساحلی بوجود آورد

 .در زمستان از دیگر مناطق ساحلی گرم تر استصنعت گردشگری رونق خاصی ببخشد زیرا در فصل گرم سال از همه سواحل خنک تر و 

قایق رانی، جت اسکی، موج سواری درسواحلی که امواج آن به دهمتر هم میرسد، غواصی، والیبال و فوتبال ساحلی،دو، تنیس ساحلی و 

 ۶۱۱شماره  -ار و جامعه هندبال ساحلی از جمله پتانسیلهایی این منطقه ساحلی است که ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ک

متاسفانه از توسعه خاصی برخوردار نبوده است ولی با سفر در جابهار می توان آنرا تجربه نمود همانطور که خانم  41 ۶770اسفندماه  -

تجربه  موج سواری را در سواحل دریای عمان در چابهار 07۶7ایسکی بریتون قهرمان ملی موج سواری ایرلند که برای بار دوم در سال 

نموده و بیان داشته منطقه آزاد چابهار جزوه محدود مناطقی در کشور است که پتانسیلهای الزم را برای توسعه گردشگری از جمله 

گردشگری تفریحی دریایی و غیره را بصورت همزمان دارا می باشد و نکته قابل توجه اینکه یک مستند ساز فرانسوی نیز جهت تهیه 

ایسکی و توسعه ورزش موج سواری در چابهار به این منطقه سفر کرده تا بتواند چابهار را به عنوان یکی از بهترین  فیلمی مستند به نام

میلیون موج سوار در جهان فعالیت می  0نقاط موج سواری در جهان معرفی نماید و در همین رابطه خانم بریتون عنوان نموده حدود 

ی تواند بسیار مثمر ثمر باشد و بهترین موج های آبهای ایران متعلق به دریای عمان و در محدوده کنند که سرمایه گذاری در این منطقه م

چابهار میباشد کیفیت این موجها بقدری مطلوب این رشته ورزشی است که گاهی موج سواران حرفه ای را از سایر نقاط جهان بهخود می 

نیز بوده  97توریسم در این منطقه از طرحهای استراتژی توسعه استان در دهه  کشاند جالب اینجاست که ایجاد زمینه هایی برای ایجاد

تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین انجمن گردشگری ورزشی با معاونت گردشگری سازمان میراث  ۱ماده  1درحالیکه بند  .است

اخصهای زیست محیطی اشاره واضحی فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضمن حفظ محیط زیست و تفریحات سالم و با رعایت ش

 7ورزشها و بازیهای بومی، سنتی و محلی ) دارد و بند  (برشناسایی و معرفی کانونها و اقلیمهای ورزشی، گردشگری ، جاذبه های ورزشی 

مانند هتلها،  این تفاهمنامه نیز به ارائه تسهیالت در گردشگری ورزشی به اعضاء، گروهها و موسسات تحت پوشش انجمن در سطح کشور

دارد. ولی متاسفانه در این زمینه ضعیف عمل نموده ایم. لذا هدایت بخشهای مختلف اقتصادی  ) ...مراکز تفریحی، مراکز خرید، موزه ها و

جهت سرمایه گذاری در مناطق شناسایی شده می تواند بسیار مثمر ثمر باشد که در اینجا به چند طرح توجیه پذیردر چابهار و کنارک 

توسعه منطقه نمونه گردشگری گواتر، سواحل شرقی چابهار، احداث کمپینگ در کنار دریای بزرگ چابهار به مساحت  .اشاره می کنیم

متر مربع، احداث مجتمع های  ۶777متر مربع ، احداث اسکله تفریحی و گردشگری در بندر چابهار به مساحت حدود  1777تقریبی 

ذیرایی و اقامتی در منطقه نمونه گردشگری تاالب نوبندیان، سرمایه گذاری در منطقه نمونه گردشگری تفریحی و گردشگری با امکانات پ

دریای بزرگ در زمینه تفریحات ساحلی ، سرمایه گذاری در منطقه نمونه گردشگری تاالب صورتی بخاطر داشتن قابلیت گردشگری 

ه علت قرار گرفتن در منطقه ای ساحلی با چشم انداز زیبا و امکان ورزشی، سرمایه گذاری در منطقه نمونه گردشگری خور راشدی ب

توسعه گردشگری ساحلی آبی و ورزشی سرمایه گذاری در زمینه کمپینگ، تاسیسات اقامتی، پیست ورزشهای آبی، مجتمع های تفریحی 

ای فوق می تواند بسیار تاثیر گذار در توسعه ساحلی، گردشگری دریا در منطقه نمونه گردشگری گواتر و... که هر کدام از سرمایه گذاری ه

البته ناگفته نماند صنعت نوپای گردشگری در ایران توانسته است در سالهای اخیر بخش زیادی از جامعه ایرانی  .منطقه و حتی کشور باشد

شگری کشورهای اسالمی که را ترغیب به فعالیت در این صنعت پولساز پس از نفت کند. چندی پیش نیز در هشتمین اجالس وزرای گرد

در کشور گامبیا برگزار شد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، گردشگری را یکی از صنایع برتر در 

 زمینه ایجاد اشتغال، کسب درآمد، فقرزدایی و ابزار مهم دیپلماسی عمومی و یک رکن از توسعه پایدار کشورها خوانده بود

حال حاضر که بحثهای دیپلماسی بین ایران و کشورهای دیگر بسیار مهم است تالش در این زمینه میتواندکمک شایان توجهی  لذا در 7

به رفع مشکالتی که در حال حاضر بدان مواجه هستیم بنماید ضمن اینکه باید توجه داشت رایزنیهای سیاسی نیز می تواند کمک زیادی 

زیرا یکی از مهمترین مشکالت پیش رو این است که ایران در محدوده پرخطر برای توریستها قرار در حل مشکالت گردشگری بنماید. 

ر گرفته است. همانگونه که در نقشه مالحظه خواهید نمود ایران، عراق، افغانستان، نیجریه، سودان، مالی و چند کشور دیگر در این زمره قرا

ر سفر کرده باشد خواهد دید هیچگاه ایران شرایطی مانند عراق، سودان و کشورهایی که گرفته اند در حالی که اگر توریستی به این کشو

 .مرتب درگیری های داخلی را تجربه می کنند نیست



 اگر و میشود بندی دسته ساحلی گردشگری حوزه در پذیرد، انجام ساحلی محیط در گردشگری، و دریایی های فعالیت چنانچه

 دریایی گردشگری آن به شود، انجام گردشگران توسط ساحل از دور و دریایی های محیط و عمیق های آب در ها فعالیت این

 .میشود گفته

 تاریخی، های بندر ای، ماسه و متنوع سواحل وجود جنوب، و شمال در ساحلی نوار متر کیلو ۱77 و هزار 1 از بیش وجود

 خاص را ایران سواحل ایران، اقیانوسی بندر تنها در سواری موج و سواری لنج تفریحی، های اسکله ،… و پرندگان زیستگاه

 از کمی سهم داشتن با فارس خلیج ی حوزه های کشور که چرا است، نوزاد هنوز ها پنانسیل این تمامی با اما است، کرده

 ندارد وجود کروز کشتی ایران، در که است حالتی در این اند، شده دریایی گردشگری در کشورمان رقیب امروزه، فارس دریای

 مایلی چند مقاصد در مسافر نقل و حمل مناسب که هستند کاتاماران های کشتی دریایی، نقل و حمل در موجود وسیله تنها و

 .ندارد دریایی گردشگری برای را الزم امنیت و فضا امکانات، و است جزیره بین

 برنامه های دردست اقدام برای توسعه گردشگری سواحل مکران -2

 مکران سواحل توسعه اساسی نیازهای

های مختلف با انجام مطالعات کامل در زمینه مراکز تحقیقاتی و ی با همکاری دانشگاهها وتهای مطالعاتشکیل تیم -۶

 و کمک به تصمیم سازان. ایجاد بانک اطالعاتیهدف آسیب شناسی و 

 سواحل در گذاری سرمایه و توسعه تمرکز کل نبایدآمایش سرزمینی منطقه و عدالت توسعه ای در جغرافیای مکران  -0

 .شودمی مکران سواحل طول رهایی و نقطه یک آبادانی باعث قطعا چون ،باشد چابهار بر صرفا مکران

های همه جانبه با کشورهای برای ایجاد باور امن بودن نیاز به تعریف همکاری پاکستان، مرز با مجاورت بدلیل چابهار -7

 مشترک دارد.همسایه جهت اقدامات 

 سواحل توسعه طرح در ،جدیتر گنجانده شود مکران سواحل توسعه طرح قالب در نیز مکران سواحل گردشگری -7

 سواحل توسعه مختلف های ظرفیت از استفاده کنار در که است حالی در این و است مدنظر صنعت توسعه تنها مکران

 .است ضروری بسیار گردشگری امکانات ایجاد دریایی، نیروی های پایگاه و ها نیروگاه ایجاد نظیر مکران

 باید تر سریع هرچه زیرساختی های پروژه در کارسپاری و نظارت تسریع، برای مکران توسعه سازمان رسد، می نظر به -1

 حالی در مکران سواحل توسعه سازمان تشکیل افتادن تأخیر به. شود تشکیل ای توسعه جوانب همه گرفتن نظر در با

 با و هستند رو روبه روزافزونی توسعه با پاکستان و عمان کشورهای در مکران سواحل رقیب بنادر حاال همین که است

 امر مسئوالن رو همین از هستند، رقابت دور از ایران اقیانوسی سواحل کردن خارج حال در بار و گذار سرمایه جذب

 قرار بلوچستان و سیستان استان در سواحل این عمده آنکه بر  عالوه .کنند عمل هوشمندانه بسیار زمینه این در باید

 به آن سازمان تشکیل و مکران سواحل توسعه ردیف در باید بنابراین زند می موج استان این در نیز محرومیت دارد

 (79)ایرنا،.داشت ای ویژه توجه بلوچستان و سیستان

درصد ردیفی  ۱7: بیش از از نماینده مجلس شهرستان به نقلتوسعه سواحل مکران  مورد نیاز توزیع بودجهتامین و  -۱

در حالی است که از   شده به هرمزگان اختصاص دارد و این که برای توسعه سواحل در برنامه ششم در نظر گرفته

بینی و  در چابهار پیش« گواتر»در هرمزگان تا « میناب»طرح عمرانی در طول سواحل مکران که از  ۶0۶۱مجموع 

در برنامه  شود در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد. طرح می 79۶ها که شامل  درصد آن ۱7یش از شده، ب تعریف

 آن میلیارد ۱7 فقط مقدار این از که شده گرفته نظر در تومان میلیارد ۶۱7 از بیش سواحل ششم برای توسعه این

)خانه  .دارد اختصاص هرمزگان استان به نمیلیاردتوما ۶07 از بیش با بقیه و است بلوچستان و سیستان استان سهم

 (79ملت



 سالمت، گردشگری مانند گردشگریانواع  زمینه در مختلف ارگانهای با هایینامهتفاهمانعقاد  و برنامه تعریف -9

 بندر باره در که گیهاییویژه به توجه با ساحلی،آبی ورزشهای گردشگری و تجاری گردشگری دریایی، گردشگری

 بندر این. باشد پایتخت از دور بندر این توسعه عوامل مهمترین از میتواند ،یمردا توضیح مکران ساحل و چابهار

 مختلف هایرشته. یابد نام نیز ورزشی هایفستیوال شهر به تواندمی است شده معروف همایشها شهر به همچنانکه

 ساحلی، هندبال ساحلی، فوتبال ساحلی، والیبال از عبارتند شودمی انجام دنیا مختلف سواحل در که ساحلی آبی

 شنهای آرام ساحل داشتن به توجه با چابهار که سواری موج و اسکی جت آب، روی اسکی رانی، قایق غواصی، شنا،

 زیبا، آسمان دریا، .باشد منطقه در ورزشیهای رشته این توسعه مستعد شهرهای از یکی تواندمی مناسب هوای و نرم

 و ساحلی آبی هایورزش توسعه جهت در ما منابع ازجمله همگی دیدنی، مکانهای خرید، مراکز مناسب، دمای

 در مطبوع هوای. شودمی یافت منطقه این در فقط بنگریم تحقیق دیده به اگر که است امکانات این. است گردشگری

 این هایپتانسیل از یکی برندمی سر به سرد هوای و آب در کشور شهرهای بیشتر که زمانی در سال از ماه پنج

 به ساحلی مناطق از متفاوت هوایی و آب با آنجا در و برده دیگر جای به را دریا هایماسه اینکه جای به است منطقه

 تبلیغات با ساحلی آبی هایورزش اندازیراه و توسعه به چابهار در پرداخت، مربوطه هایورزش مسابقات برگزاری

 .بپردازیم چابهار روزافزون توسعه جهت در خارجی و داخلی های تورنمنت و مسابقه دوره چند برگزاری و مناسب

 (77)شهابی،

تبلیغات، یکی از نیاز های اصلی توسعه معرفی مناسب است در این راه تهیه طرح جامع تبلیغات و معرفی سواحل  -۱

 مکران در رسانه ها و... ضروری است.

 .خارجی و داخلی مشابه مناطق سایر در موفق های مدیریت از الگوگیری -7

 بر منطقه در خدمات و صنایع گسترش و استقرار در از نیازهای اصلی توسعه سواحل مکران ایجاد زیرساخت است -۶7

های مناسب و ز مراکز استان ها لزوم ایجاد راهدوری شهرستان چابهار ا، کشور یساله بیست انداز چشم سند اساس

احداث   .کندپیمایی منظم و اقتصادی را طلب میو احداث راه آهن و خطوط هوادو بانده برای سواری و اتوبوس 

اقامتگاههای بوم گردی) طرح هتل و دجه افراد مختلف منطقی های متعدد و متناسب با بوهتل ها و مهمان سرا

اده و جوانان و و قایقرانی و قایق سواری ویژه خانو )طرح پالژهای خصوصی( احداث پالژهای مناسب برای شنالنچها( 

و موج  برنامه ریزی جهت استفاده افراد از ساحل و دریا و امکان شنا در آب دریا و حضور ناجی غریق و امدادگر

های اساسی در این شهر است. دریایی در چابهار یکی از محدودیتعدم وجود قایق های تفریحی و اتوبوس  سواری،

اندازی خط دریایی بین دو شهر ای برای راهف دهانه خلیج چابهار بهانهدو طر جالب اینکه دو شهر کنارک و چابهار در

و پس از چهار سال آیند ینکه دانشجویانی که به چابهار میا تراست که متاسفانه تاکنون راه اندازی نشده است. جالب

 .شوند شاید یک بار هم قایق سواری نکرده باشندفارغ اتحصیل می

که در راستای گانه کشور است تی چابهار، یکی از مناطق آزاد ششمنطقه آزاد تجاری صنع، منطقه آزاد چابهار توسعه -۶۶

 ، بیش از یک دهه است که درمجاورت شهرستان چابهار و در حاشیه دریای عمان تاسیس شده استاهداف اقتصادی

 ولی علیرغم تالشها هنوز نتوانسته آنچنان که باید در توسعه استان تاثیرگذار باشد.

 متناسب که دریایی مسافری نقل و حمل توسعه زمینه در خارجی مشابه مطالعات از حاصل آموزههای مهمترین جمله از]

 اهمیت بترتیب نمود استفاده دریایی مسافری نقل و حمل راه نقشه تدوین برای آنها از میتوان کشور امکانات و شرایط با

 :عبارتنداز

 و زیست، محیط حفظ ایمنی، با مرتبط دستورالعملهای تفسیر شدن روشن برای بخصوص مسافری بنادر ارزیابی

 .سفر طول در و بندر در مسافرین به مطلوب خدمات ارائه



 و حمل زیرساختهای در خصوصی بخش سرمایهگذاری ارتقاء جهت ویژه واحدهای تأسیس منظور به قوانین ارائه

 .دریایی مسافری نقل

 .کشور دریایی مسافری نقل و حمل شرکتهای عملکرد بهبود و ساماندهی

 و بنادر سازمان توسط آبی ورزشهای به مربوط تفریحی تجهیزات از بخشی تدارک مدیریت و برنامهریزی

 .دریانوردی

 .مسافری کشتی انواع ساخت جهت خصوصی بخش میان در رقابت فضای و انگیزه ایجاد

 داشته زیست محیط با را سازگاری بیشترین که شناورهائی کمک با دریایی مسافری نقل و حمل در تسهیل

 و آموزش، و کارکنان توسعه طریق از دریایی مسافری نقل و حمل صنعت وتخصصهای مهارتها رشد به کمک باشند،

 امنیت بمنظور دریایی مسافری نقل و حمل بخش تشویق

 .دریانوردی

 .مسافری بنادر امکانات و اسکلهها از کارآمد بهرهبرداری جهت برنامهریزی

اهکارهای طراحی شده به منظور توسعه فرهنگ مسافرتهای دریایی نیز شامل راهبردهای شناختی، تنظیمی و هنجاری میباشند که ر

راهکارهای شناختی معطوف به اموری است که موجب اشاعه دانش الزم در حوزه مورد نظر میشود. راهکارهای هنجاری نیز به آن دسته از 

کارهایی اطالق میگردد که موجب بهبود برداشت جامعه نسبت به موضوع مسافرت دریایی میشود. همچنین راهکارهای تنظیمی متوجه راه

سادهسازی، بهبود و وضع قوانین الزم است.بر اساس مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، راهکارهای شناختی در چهار دسته، 

ی دریایی در مقاطع تحصیلی پیش از دبستان تا متوسطه، فراهمکردن دانش الزم در حوزه فراهمکردن دانش الزم در حوزه سفرها

سفرهای دریایی در سطح دانشگاه، اطالعرسانی و ارائه آموزشهای مرتبط با سفرهای دریایی به ساکنین مناطق ساحلی و جزایر و 

ارائه میباشند. همچنین راهکارهای تنظیمی در چهار گروه فراهمکردن دانش الزم در مورد سفرهای دریایی در سطح عموم جامعه قابل 

اصلی برنامهریزی آموزشی و پژوهشی، سازماندهی و مشارکت، بسترسازی و توسعه زیرساختها و قوانین و مقررات طبقهبندی میشوند. 

ی دیجیتال، ترویج سفر دریایی در راهکارهای هنجاری نیز شامل ترویج عمومی سفرهای دریایی از طریق صدا و سیما، مطبوعات و رسانهها

 .نسل آینده و ترویج سفرهای دریایی در مسئولین میباشند

امروزه توسعه هر صنعت بدون در اختیار داشتن چشمانداز و  (نقشه راه حمل و نقل مسافری دریایی در سواحل جنوب شرق کشور )مکران

ویر روشن از اهداف کالن آینده، موجب همسو شدن اهداف خرد، راهبردهای عملی برای رسیدن به آن غیر ممکن میباشد. وجود تص

طرحها و برنامهها و راهبردها در جهت رسیدن به آن اهداف خواهد شد. صنعت حمل و نقل مسافری دریایی به عنوان یکی از زیرساختهای 

ورد توجه کافی قرار نگرفته است. اساسی توسعه صنعت گردشگری محسوب میشود که متاسفانه علیرغم وجود ظرفیتهای بسیار زیاد م

البته در این زمینه تالشهای گستردهای طی سالیان اخیر صورت پذیرفته است که به دلیل عدم وجود تصویر مناسب از آینده، توسعه این 

ه.ش در  ۶777 صنعت متناسب با ظرفیتها تحقق نیافته است. بر مبنای همین نیاز، تصویر حمل و نقل مسافری دریائی کشور در افق سال

به اتمام رسیده و به تصویب هیئت مدیره سازمان  ۶7۱7سازمان بنادر و دریانوردی تدوین شده است. فرایند تدوین تصویر مذکور در سال 

شبکه حمل و نقل مسافری دریایی کشور میباشد که مسیر توسعه را برای اتخاذ تصمیمات و سیاستهای مناسب روشن سازد. بنادر و 

،مستلزم در اختیار داشتن برنامهای از  ۶777جمهوری اسالمی ایران رسیده است. تحقق اهداف تعیین شده در تصویر حمد  دریانوردی

توسعه گام نخست در تدوین نقشه راه توسعه شبکه حمل و نقل مسافری دریایی در مناطق ساحلی کشور، تعیین پتانسیل این مناطق در 

یین پتانسیل نواحی مسافری دریایی یک مساله تصمیمگیری چند معیاره میباشد، چرا که برای زمینه مسافرتهای دریایی میباشد. تع

سنجش قابلیتهای هر منطقه در ارائه خدمات سفرهای دریایی نمیتوان به صورت مستقل و یا تنها با در نظر گرفتن یک معیار امتیازی 

در مقایسه با سایر نواحی سنجیده شود. با توجه به این مهم استفاده از  قائل شد، بلکه قابلیتهای هر ناحیه، با معیارهای مختلف باید

روشهای موجود در تصمیمگیری چند معیاره ضروری میباشد. معیارها و متغیرهای مختلفی از جمله موقعیت خاص جغرافیایی هر ناحیه، 



ری و سنجههای مختلف بسیاری بر تصمیمات سهولت دسترسی به هر ناحیه و سطح امنیت هر منطقه، وجود زیرساختهای مناسب مساف

در این پژوهش جهت تعیین معیارهایی که در  TCM 5،  6 .نهایی جهت تعیین ظرفیت و سهم مسافر دریایی هر منطقه تاثیرگذار میباشد

فاده شده و در نهایت و سهم مسافر اقامتی است TOPSIS هر ناحیه باید در مقام مقایسه با نواحی دیگر مورد سنجش قرار گیرد از سه روش

تصمیم طراحی گردیده و تمامی  7نتایج حاصل از این سه روش از طریق خبرگی تلفیق شده است. در همین راستا یک سیستم پشتیبان 

 محاسبات مربوط به تمام روشها استفاده شده در نرمافزار مربوطه انجام شده است. در این بخش بر مبنای نتایج مدل تاپسیس، مطالعات

ICZM مکران  .و نیز مطالعات خبرگی نقشه راه توسعه شبکه حمل و نقل مسافری دریایی در مناطق ساحلی سرزمین مکران ارائه میگردد

سرزمینی ساحلی در جنوب شرق ایران و جنوب باختری پاکستان است که در طول دریای عمان )مکران( از راس الکوه در باختر جاسک تا 

وچستان پاکستان گسترده است. سرزمین مکران که دارای جاذبههای گردشگری تاریخی و طبیعی و خصوصا الس بال در جنوب خاوری بل

 ساحلی بسیاری میباشد

مستلزم اجرای دقیق اقدامات نقشه راه میباشد. از این رو به منظور تبیین مالحظات  ۶777دستیابی به اهداف تعیین شده در تصویر حمد 

قشه راه حمد، فهرستی از توصیههای سیاستی که بر اساس نتایج مطالعات خبرگی و گروههای کانونی تهیه راهبردی در اجرای اقدامات ن

 :شده است به شرح زیر ارائه میگردد

  شرط اساسی دستیابی به اهداف تعیین شده میباشد که این امر میتواند از طریق  ۶777ایجاد روحیه باور و اعتقاد به تصویر حمد

 .، همایشها و نصب پوستر محقق گرددبرگزاری جلسات

  ه.ش در صورتی محقق خواهد شد که هر ساله متناسب با نقشه راه، بودجه مناسب  ۶777تصویر حمل و نقل مسافری دریایی در سال

 .در برنامههای ساالنه سازمان بنادر و دریانوردی پیشبینی و عملیاتی شوند

 رتباط مستقیم و تنگاتنگی با توسعه گردشگری، بخصوص گردشگری ساحلی و آبی، دارد. از توسعه صنعت حمل و نقل مسافری دریایی ا

این رو اقدام هماهنگ و موثر با سازمانهای مرتبط با گردشگری، بخصوص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضروری 

 .است

 بخشهای این صنعت محقق نمیگردد. از این رو توجه همزمان به  توسعه پایدار این صنعت جز در سایه توسعه متناسب و همزمان همه

 .توسعه سختافزار، نرمافزار، نیروی انسانی، توسعه فرهنگی، اطالعرسانی و تبلیغات و ... ضروری است

 به اجرا  تمامی سیاستها و فعالیتها بایستی در راستای جلب مشارکت حداکثری بخش خصوصی در کلیه فعالیتهای این صنعت طراحی و

 درآیند

گام اول در اجرای اقدامات نقشه راه حمل و نقل مسافری دریایی کشور، انجام مطالعات زیرساختی میباشد. فهرست مهمترین مطالعات 

زیرساختی که در نتیجه تحقیقات انجام شده در مراحل مختلف این طرح بر روی ابعاد مختلف توسعه شبکه حمل و نقل مسافری دریایی 

 راهکارهای توسعه فرهنگ سفرهای دریایی و راهکارهای جذب سرمایهگذاری در این صنعت تهیه شده است، عبارتند از از قبیل

 –مکانیابی بنادر مسافری مطابق نقشه راه تدوین شده  - :

 شناسایی و معرفی مشخصات طرحهای سرمایهگذاری در حوزه حمل و نقل مسافری دریایی-

 مسافر دریایی )داخلی و بین المللیطراحی خطوط حمل و نقل  -

 دریایی مسافری نقل و حمل شرکتهای و مسافری بنادر عملکرد ارزیابی نظام تدوین -

 دریایی مسافری نقل و حمل حاکمیتی ساختار طراحی -

 دریایی مسافری نقل و حمل آماری سامانه پیادهسازی و طراحی -

 مسافر به( شناور و پایانه داخل) خدمات ارائه استاندارد تدوین -



 دریایی مسافری نقل و حمل توسعه جهت دولت حمایتی بسته تعیین -

 

 چالشهای پیش روی گردشگری دریایی -3

 به آنها اغلب تقریباً ولی پذیردمی انجام کشورمان در دریایی سفر نفر میلیونها شود سالیانهگفته می اینکه علیرغم متأسفانه

 در آن از توانیم می که است خوبی بسیار فرصت این و کیش و اندکی هم چابهار بوده و قشم آزاد مناطق بازارهای از خرید قصد

 جدی رقیب امروزه، فارس دریای از کمی سهم داشتن با فارس خلیج حوزه کشورهای .کرد بهینه استفاده دریایی توریسم رونق

 گرفتن پهلو طریق از صرفا را دریایی گردشگر صدها هزا توانسته امارات که طوری به اندشده دریایی گردشگری در کشورمان

 خاک وارد دریا طریق از که گردشگرانی برای روادید دریافت تشریفات حذف با عمان کشور کند؛ پذیرایی مسافری کروزهای

 در پیماقاره کروزهای توقف شاهد ماه هر در و رودمی شمار به دیگر رقیبی و است کرده فراهم تسهیالت شوند، می کشور این

های متعدد متاسفانه با مشکالت عمده ای سواحل مکران علیرغم برخورداری از ظرفیت .هستیم همسایه کشورهای بنادر

تاثیرات متقابل با عوامل اجتماعی با دفاعی و ژئوپلتیکی در تعامل و ، اقتصادی، سیاسی، نظامیهای مختلف جغرافیایی، درزمینه

 (۶7۱7ور احمدی . )پدهندتوسعه پایدار را تحت تاثیر قرار می قرار دارد که و فرهنگی

 وجغرافیایی سواحل مکران مشکالت ژئوپلتیکی

  کمبود آب شرب و کشاورزی در بخشهایی از منطقه و نیز قطع برق و نوسانات آنموقعیت اقلیمی و. 

  است.العبور شرایط سخت منطقه که دارای طبیعت خشک، کویری، مناطق کوهستانی، کوه های صعب 

 عواملی همچون انزوای جغرافیائی و دوری مراکز جمعیتی تا مرکز استان و کشور  ،دوری منطقه نسبت به مرکز کشور

و فاصله زیاد مراکز شهری، ضعف ارتباطات اقتصادی و فرهنگی و مهمتر از همه مهاجرتهای بی رویه به شهرهای 

 کشور امکانات نامناسب و توزیعو تضعیف فرهنگ شهر نشینی  فاقد امکانات باعث کند شدن آهنگ توسعه اجتماعی

 است. شده آن شهرهای در اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی ساختهای زیر و

 منطقه. در( ریلی زمینی، هوایی،) مناسب ارتباطی های شبکه وجود عدم 

 اقتصادی –مشکالت سیاسی 

 بر کشور بوده است و تقریباً در این منطقه بروز ناامنی امنیت منطقه از دیرباز تحت تأثیر شرایط سیاسی نظام حاکم-

های البته بارشادت نیروهای بومی و توجه نظام تالش همیشگی بوده استبه دلیل دشمنی کوردالن منافق ها 

 ای دربحث امنیت صورت پذیرفته است.رشادت گونه

 است و بیکاری توان بیان کرد، فقر اقتصادیعامل دیگری که به عنوان ضعف منطقه می ،عدم وجود اشتغال پایدار، 

 نفر بیکار بودند. ۶۱طبق آمار غیر رسمی موجود از هر صد نفر مرد فعال 

  اجرایی نشدن طرح جامع  -پایین بودن سطح رفاه عمومی مردم منطقه  - اشتغالزاییعدم سازماندهی مناسب برای

 .جانبه ساله جهت توسعه همه 07مدیریت متأثر از سند چشم انداز 

  اقتصادی تأثیر گذار بر مسائل منطقه، عدم وجود استراتژی و یا عدم  -یکی دیگر از عوامل ناشی از مسائل سیاسی

هرکسی در شودکه این موضوع عاملی میپیگیری استراتژیهای تبیین شده توسط مدیران است و طبیعی است که 

 د.نکاین منطقه به طور دلخواه و بر طبق سلیقه خود عمل می

 های گردشگری در عدم استفاده از ظرفیتها و جاذبه -نظامی برای منطقه و عدم وجود تجهیزات مناسب دریایی

 -نخبگان شاخص ماندگاریعدم  -های الزم برای ایجاد مراکز خدماتی در سواحلعدم استفاده از زمینه -منطقه

این منطقه دارای اقلیمی بسیار خشک  ،شت و زرعپایین بودن قابلیت ک ،اینامناسب بودن ساختارهای ارتباط رسانه



و بری است، همچنین ذخیره آبهای زیرزمینی بسیار ناچیز و بعضاً شور است، لذا بخش کشاورزی بسیار کم رونق و 

 بخش صنعت و خدمات نیز نوپا و ضعیف است. ،زایی آن بسیار پایین استاشتغال

 فرهنگی و اجتماعی  مشکالت

 استان ،وجود مبادی قاچاق در منطقه ،ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همجوار و مشکلای و قومی فرهنگ عشیره-

کیلومتر مرز آبی و همجواری با استانهای کرمان، فارس و  ۶۱77های هرمزگان و سیستان و بلوچستان با بیش از

عدم وجود زمینه کارهای  بوشهر به لحاظ وضعیت خاص جغرافیایی و شیوه بافت سنتی حاکم بر آن و به دلیل

اجتماعی برای اشتغال مردم و شرایط بد آب و هوایی و نبودن امکانات کشاورزی و دامداری از دیرباز محل مناسبی 

 است. برای ورود و خروج کاالهای قاچاق بوده

 سب و بستر منادرگذشته عامل فقر فرهنگی و وضعیت خاص جغرافیایی ، مردم در منطقه و اقتصادی فقر فرهنگی

آموزش  عدم توجه به منطقه، در سوادی با نرخ بودن بوده، پایینهای شرارت و نا امنی مساعدی برای ایجاد زمینه

 عالی عدم استفاده

 نیز تاثیرگزار بوده است. عوامل بومی در مدیریت منطقهمشاوره نخبگان غیر بومی و توان اجرایی از  مکفی

  :درصد، یکی از مناطق جمعیتی با  9/7منطقه با نرخ رشد متوسط سالیانه  اینتراکم نامناسب جمعیت در منطقه

 رشد

نفر در هر کیلومتر مربع بوده است.)پور  ۶0باالست که تراکم دارد. نسبی جمعیتی بر اساس سرشماری ها حدود 

 (۶7۱7احمدی 

 

 انتظارات از طرح جامع گردشگری ومالحضات دیگر-4

های متعدد و متنوعی است که با بهره مناسب ازآن اسباب توسعه مکران دارای ظرفیت دهدها نشان میهمانطور که بررسی

 سود توسعه این از منطقه به این موضوع باور داشته و نیز خود مردم که گردد، در این مسیر بایداستان و حتی کشور فراهم می

 نقش عبارتیباشند به داشته نقشی نتوانند آنها یول بگیرد صورت کالن گذاریسرمایه که نباشند ناظر و شاهد تنها و ببرند

گزاری بخش خصوصی جذب شود سرمایه پررنگ مختلف هایحوزه در فعالیت و امور پیشبرد و توسعه در بومی مردم اساسی

 ایفااز نوع دریایی  گردشگری ویژه فرهنگبه فراهم کردن اسباب توسعه در مهمی نقش تواند می سازی فرهنگ سویی شوند از

 مناطق بین و هستند دریاها نزدیک که بومی و نشین ساحل افراد برای جز ایران در دریایی مسافرت فرهنگ چراکه کند،

 تأمل جای نیز سواحل محیطی زیست مباحث حفظ بحث این در البته نیست، شده شناخته کنند، می تردد ساحلی همجوار

 خلیج و هرمز تنگه به استان نقطه نزدیکترین عنوان به زرآباد و کنارک چابهار، مناطق در دریایی های اسکله ایجاد. دارد فراوان

 غیره و آبزیان زیستگاه حفظ منظور به دریا در شده حفاظت مناطق ایجاد دریایی، های رستوران ساحلی، سالم تفریحات فارس،

 قرار خصوصی بخش  توجه مورد هنوز متاسفانه که چیزی دهد،می زرآباد و کنارک چابهار، سواحل به خاصی جذابیت تواند می

 در غواصی ایجاد دریایی، گردشگری تخصصی راهنمایان آموزش دریایی، های رستوران دریایی، موزه اندازی راه .است نگرفته

 و ندارد وجود یا مان استان در هنوز که امکاناتی بدهد دریایی گردشگری صنعت به ای ویژه بسیار رونق تواند می غیره و  سواحل

 از حفاظت نظیر دریا زیست مسائل ویژهبه محیطیزیست مالحظات به باید مکران ایمنطقه توسعه در .است کمرنگ بسیار یا

 توسعه بنیان و اساس عنوان به باید زیست محیط موضوع البته. شود ویژه توجه دریایی هایگونه سایر و حرا، مرجانها جنگلهای

 که منطقه بکر و غنی زیست محیط وجود مکران سواحل توسعه امر در بایستمی قاعدتاً. باشد توجه مورد منطقه در هم پایدار

 و است شده حفاظت مناطق در آنها اعظم بخش بزرگ و کوچک خلیج و خور 00 حدود وجود هم آن موارد مهمترین از یکی

 (777:۶777 فیضی،.). .گیرد قرار توجه مورد دارند، قرار زیست محیط مدیریت تحت



 الزم رسانی اطالع و تبلیغات و محلی و ملی جمعی های رسانه فراگیر پوشش و جلب سرمایه گزاران بومی و غیر بومی، توسعه

 اقتصاد به توجه مسکن با آموزش، درمان، راه، تلفن، گاز، برق، آب، شامل منطقه در هاساخت زیر یو توسعه خصوص این در

 سرزمین آمایش به صورت آن ناحیهای قابلیتهای و ظرفیتها بررسی به آن محیطی توانهای به بخشیدن فعلیت و دریامحور

 در و خصوصی بخش و دانشگاهی مراکز از استفاده با تواندمی امر این که شود انجام مکران سواحل شغلی فرصتهای شناسایی،

 سویی صنایع دستی به خصوص از. شود پیگیری مکران منطقه توسعه قابلیتهای زمینه در تخصصی هایکمیته تشکیل قالب

 امروزه صنعت این اما است بزرگی میراث است، فعال کنارک شهرستان در آن از مهمی بخش اتفاقا که کشور سازی لنج صنعت

 ویژه توجه آن به باید که است ضرورتی نیز گردشگری ویژه های اسکله ساخت طرفی از. ندارد مطابقت دنیا روز های تکنولوژی با

 از چابهار از مناطقی کنار در زرآباد گالک و کنارک زرآباد بخش روستای هدف گردشگری درک و کنارک گوردیم مناطق. شود

روستای هدف گردشگری .هستند گردشگری های اسکله ایجاد پتانسیل دارای گوناگون های جنبه از که است مناطقی جمله

 چابهار، درایران است خود میتواند نقش بسزایی در جذب گردشگر داشته باشد. دردرک که تنها طالقی بیابان و صخره و دریا 

 سواری در ایران وجودوتنها ساحا مناسب موج ها، آبفشان، موج فشان و گلفشانایی مثل ساحل دلفین پدیده زرآباد و کنارک

 به راحت دسترسی ابتدا در روید، می شپی ساحل طول در وقتی ساحل، شکستگی یا «فیورت» عنوان با ایهمچنین پدیده دارد

 رسد می متر صد تا گاه ارتفاع با ساحلی های شکستگی اندک بسیار ای فاصله با و آن از بعد و دارید را تمیز و ای ماسه ساحلی

 تاریخی و فرهنگی طبیعی، های جاذبه و امکانات ها، قابلیت به توجه با باید .است کایت با پرواز یا آزاد سقوط شیرجه، قابل که

 و ملی شده حساب ریزی برنامه یک با که شود نگریسته گردشگری مختلف انواع برای فرصتی مثابه به آنها به استان، سواحل

 آورد. خواهد ارمغان به کشورمان  و استان این برای بسیاری منافع و عایدات استانی،

 مکران سواحل در دریایی گردشگری دادن راهکارهای رونق

سنجی نگردشگری مکران توزیع سفر دراین ناحیه است که این مهم با امکا توسعه هایراه بهترین از یکی توزیع سفر -۶

است در ایام پیک سفر در نوروز شاهد ورود غیر قابل تصور مسافر به چابهار هستیم که  جذب گردشگری زمستانی انجام پذیر

هم مردم محلی  تا است فرصتی نوروزی تعطیالت ماهه۶ لی روی هم رفته فرصتشود والبته ازآن هم به درستی استفاده نمی

 در که اینست واقعیت. دهد تغییر نسبت به استان را بزرگ و کوچک گذاران سرمایه دیدگاه فواید گردشگری را دریابند هم

 با توام و هراسناک و منفی ایران شرقی جنوب مناطق به ایران مردم علیرغم تالشهای انجام شده هنوز دیدگاه حاضر حال

 برای. دهندنمی نشان مناطق آن برای رغبتی تفریحی بخش در بخصوص گذاران سرمایه آن، تبع به و است ناامنی تصورات

 این به سفر شدن رایج از بعد تا آورد فراهم را تسهیالتی و شده متولی ابتدا در دولت خود باید گردشگری توسعه استارت

 جنگی مناطق سمت به نوروزی سفرهای هدایت برای دولت را کار این شبیه. شود فعال خصوصی بخش خودبخود مناطق،

 گرمسیری، و بیابانی عمدتا کشور یک برای زمستانه طرح تعطیالت. است بوده هم موفق حدودی تا که است داده انجام جنوب

. شود پیگیری باید که است حتمی ضرورت یک مختلف شهرهای بین تفریحی سفرهای تریکنواخت و ترعادالنه توزیع برای

 برای تابستان در چندانی رغبت جنوبی، مناطق در تابستان در هوا شدید رطوبت و گرما بدلیل بعضی اساتید معتقدند متاسفانه

اینچنین عالقه وهوای )در صورت تبلیغ مناسب خیلی از توریست ها و یا کسانی که به آب ندارد وجود جنوبی مناطق به سفر

 ۶ زمان عمدتا دریایی این منطقه درحال حاضر گردشگری از درآمد کسب فرصت تنها توانند از این فرصت بهره ببرند(دارند می

 و باشند نداشته توجیهی جنوبی مناطق در توریستی کالن هایگذاریسرمایه شده باعث مسئله این. است نوروز تعطیالت ماهه

 دو یا ماهه ۶ تعطیالت اگر ولی! گردشگری و تفریحی امکانات به برسد میشود چه کم پیدا مناسب هتلهای دلیل همین به

 گردشگری طرحهای درآمدزایی و اقتصادی توجیه و شده ترهمگن مناطق این به سفر گردد، تصویب ایران در زمستانه ایهفته

باشد. پرورش تصویب و منتظر اجرایی شدن میای زمستانی درآموزش و شد هرچند تعطیالت یک هفته خواهد بهتر

 (79)مونسان،



 گردشگری های گذاریسرمایه بیشتر گذشته دهه سه در کیش جزیره توزیع عادالنه و همگن اعتبارات و تسهیالت -0

 جنوبی جزایر حتی و سواحل در شماری بی گردشگری نمونه مناطق که حالیست در این. است کشیده خود سمت به را کشور

 گذاری سرمایه تسهیالت بتوان باید. اند شده فراموش عمال و گرفته قرار کیش جزیره الشعاع تحت همگی که دارد وجود کشور

 ارائه نیز مکران سواحل جمله از جنوبی مناطق سایر در را کیش جزیره در شده ارائه( مالیاتی معافیتهای و بهره کم های وام)

 و مکران افتاده دور مناطق به خصوصی بخش گذاران سرمایه ترغیب برای. دهند نشان بیشتری رغبت گذاران سرمایه تا کرد

 شود.)همان( گرفته نظر در مناطق این برای مالی موسسات و بانکها توسط ای ویژه مالی تسهیالت باید اشتغال ایجاد

مکان است متاسفانه راههای یکی دیگر از طرح های تشویقی تسهیل تردد و دسترسی به این  دسترسی و تردد تسهیل -7

آهن نیز علیرغم پیگیریها درمرحله تکمیل زمینی از کیفیت مناسب برخوردار نیستند و از طرفی خطوط هوایی و فرودگاه و راه

ای همچنین استفاده از خودروهای خارجی پالک موقت برای گردشگران بعنوان است لذا درنظر گرفتن سهمیه سوخت یارانه

با توجه به  زمینی سفر هایدشواری کاهش برای و مکران سواحل طول در مسافری نقل و حمل بهبود ای برایماشینهای کرایه

 بدون ماشین کرایه گردشگری های بعنوان مثال آژانس. مناسب است همچنین برای مردم محلی از بعد اشتغالزایی دوری راه و

 اگر که بدانند ها خانواده اگر. باشد مناطق این در ویژه گردشگری جاذبه یک تواند می تنهایی به خود مسئله، همین راننده،

 هر به و کرده کرایه راننده بدون خارجی اتومبیل توانند می پس آن از برسانند مکران سواحل طول از ای نقطه هر به را خود

 های استان برای بخصوص شد خواهد ایجاد تفریحی سفرهای به بیشتری رغبت کنند، سفر سواحل این از دیگری نقطه

 .همجوار

های خدماتی با مشارکت مردم این طرح نیز جهت تشویق مسافران مناسب است در غالب این کارتها بسته مکران کارت -7

 گردد، مثالمحلی، بخش خصوصی و دولت فقط به گردشگرانی که سواحل مکران را برای سفر انتخاب نمایند، ارائه می

های بومگردی یا فروشگاهها و بازارهای مکران و تخیفات اقامتگاه سواحل به سفر برای خود کارمندان به دولتی ادارات تسهیالت

استانها وکشورهای هدف و  منطقه آزاد، تخفیف در سوخت، تخفیف دربلیط هواپیما و هتلها، تخفیف درصنایع دستی و...،

 در را مکران سواحل به سفر مرور، به خوب است شروع نقطه یک دولت، کارمندان خانواده سفر. گیرند قرار اولویت همسایه در

 .داد خواهد قرار ایرانی های خانواده مسافرت برنامه

 و شناسایی پژوهشی باید های حوزه ،پژوهش جهت شناسایی ظرفیتها، انتخاب و معرفی برند و شعار مناسب-1

 هماهنگی

 روی باید جنوب باالخص بلوچستان، و سیستان در کنونا هم معرفی ظرفیتها داشته باشند، در شناسایی و متمرکزی

 و داخلی گردشگران جذب برای برندی بعنوان را آنها «ها ترین» این امتیازات کردن بیان با کنیم و تکیه منطقه «های ترین»

 و معرفی انتخاب .غیره و کشور، سواحل ترین پاکیزه کشور، سواحل ترین امن و زیباترین اقیانوسی، بندر تنها کرد معرفی خارجی

برندسازی، تهیه دعوتنامه عمومی و توزیع بین  هدف با هنری فرهنگی، المانهای و ساخت مکران برای مناسب و شعار برند

 تسهیالت ارائه و مناطق این به مسافر اعزام برای ایران سراسر و تهران در مکران جامع مسافرتی، تبلیغات دفاتر و آژانسهای

 )همان(.است مناسب و منطقی حل راه یک آنها به خاص

ارائه طرحها و ایده های جدید مانند طرح لنچ هتل و رستوران سیار درلنچهای مکران می تواند زمینه  هتل، لنچ طرح -۱

 عموم بازدید امکان کردن فراهم اشتغال زایی وکسب درآمد همچنین ایجاد جذابیت برای گردشگران را فراهم نماید. همچنین

 .باشد تواند می ها جاذبه دیگر از کشتیرانی های کشتی از برخی داخلی فضای از و یا بنادر و هااسکله از



 و ها جشنواره و مسابقات علمی، کنفرانسهای فصلی، نمایشگاههای) کشور جنوب نمایشگاهی مرکز تاسیس بزرگترین -9

. است مکران سواحل سمت به مجاور شهرهای و مناطق سفر کردن هدایت برای روشی مکران ساحلی ازشهرهای یکی در...( 

 همچنین و کوچکتر شهرهای در نمایشگاهها و علمی های کنفرانس همیشه خارجی کشورهای در باشید کرده دقت اگر

 حتی) شهر یک هتلهای که کنند می کمک یعنی!. روند نمی مناطق این به توریستی مسافرین که شوند می ارائه فصلهایی

 توزیع که داشت انتظار میتوان تفکر و نگاه این با. باشند داشته مسافر سال، طول مختلف روزهای در( کوچکتر شهرهای

 !.چرا؟. گردد می برگزار کیش در بیشتر دریایی کنفرانس ما کشور در متاسفانه. باشد تر یکنواخت و تر عادالنه امکانات،

 هستند، ساکن نفر هزار 777 از کمتر مکران ساحلی خط در اکنون هم آنجاکه از: زیبا و مدرن جدید، شهرهای ساخت -۱

 طراحی در. نمود "تیس" شهر همانند جدید شهرهای تاسیس به اقدام باید مسلما مناطق، این در نفر میلیون ۱-1 اسکان برای

 با شهرها این در مناطقی تعبیه بخصوص قرارگیرد توجه مورد لحاظ همه از بودن مدرن و زیبایی که نمود دقت باید شهرها این

شهر حتی  یک طراحی در منسجم و مجتمع تفریحی منطقه یک اختصاص اصوال تفریحی یا شهرگردشگر، و گردشگری کاربری

-می ساخته و طراحی کشور در که جدیدی شهرهای در امروز همین بطوریکه ندارد جایی متاسفانه ما فرهنگ در در روستاها،

 روش هر به باید. شودنمی دیده...(  و سینما و ها رستوران و ها کافه و استخر و شهربازی و پارک شامل) تفریحی منطقه شوند،

 در سکونت به حاضر دیگر شهرهای از ها خانواده که هست شرایط این در تنها. زدود جنوبی شهرهای از را فقیرانه چهره ممکن،

 در. بود خواهد مسافران برای گردشگری جاذبه یک خود، باشد، زیبا شهر کلی معماری طراحی اگر. شد خواهند مناطق این

 در همیشگی سواالت سری یک. داشت یاد به را "عکسبرداری هایسوژه" باید همیشه و همواره نوین، معماری هایطراحی

 عربی کشورهای با ما ساحلی مناطق چرا که است بوده این دریایی گردشگری و ایران جنوب ساحلی مناطق رونق زمینه

 سال هر ایرانیان چرا دارند؟ ای فقیرانه چهره اینقدر ما جنوبی شهرهای چرا است؟ متفاوت اینقدر فارس خلیج جنوبی حاشیه

 یک حتی ایران جنوب سواحل کیلومتر ۶777 در چرا کنند؟ می کشورها این به تفریحی سفرهای صرف دالر میلیاردها

 مهندسی دانش از نمادی هم و باشد عظیم و مرتفع هم که مهندسی فاخر سازه یک ندارد؟ وجود متر 17 باالی ساختمان

 تبدیل را عرب بیابانی کشورهای چهره که متر ۶77 باالی عظیم و مجلل ساختمان و سازه صدها مقابل در ندارد؟ وجود ایرانی،

 آیا نداریم؟ را ها سازه این ساخت توانایی و مهندسی دانش ما آیا ایم؟ کرده اقداماتی چه ما است نموده دنیا گردشگری مرکز به

 بودجه و بوده کوتاه ما فکری دورنمای اینکه یا است؟ بوده اعراب از ضعیفتر گذشته سال 77 ظرف ما مالی توانایی و بودجه

 به برهوت بیابان کردن تبدیل برای را نفت پول توانستند اعراب حالیکه در است؟ شده روزمره امور صرف کشور سالیانه های

 و مینیاتوری کشورهای در امروزه. کنند ایجاد خود برای شده تضمین توریستی درآمد قرنها برای و بکارگیرند مجلل شهرهای

 دالر میلیارد ها ده سالیانه که دارند وجود ساحلی شهرهای ترین مجلل و شیکترین امارات، و کویت قطر، بحرین، مثل کوچکی

 برای چابهار شهر همین. کنند می سفرها این صرف هرسال را هنگفتی مبالغ که ایرانیان خود جمله از دارند گردشگر جذب

 و شهری طراحی نوین معیارهای است امید که شود ساخته و طراحی شهر برای جدید قسمت یک باید جدید جمعیت اسکان

 ۶ حداقل ساحل، کیلومتر ۶77 هر در پیشرفته، کشورهای رایج استاندارد طبق (79)مونسان.  شود رعایت آن در زیبایی

 و دارد وجود نفر میلیون ۱ پذیرش ظرفیت حداقل مکران، کیلومتری ۱77 سواحل در یعنی شود مستقر تواند می نفر میلیون

 بهت باعث این شاید. گویند می سخن سواحل این در نفر میلیون 1 دادن سکونت برای ریزی برنامه از ایرانی مقامات اکنون هم

 هزار 71 جاسک هزار، 0۶7 چابهار!!! )هستند مستقر نفر هزار 777 از کمتر مکران ساحلی خط در اکنون هم که باشد حیرت و

 به جمعیت انتقال برای سیاستگذاری ایران، در خشکسالی مشکالت به توجه با دیگر طرف از(. نفر هزار 77 روستاها سایر و

 .است ممکن راه ترین معقوالنه سواحل، سوی

در کنار صنایع بزرگ میتوان صنایع کوچک را نیز با هدف رفع بیکاری مردم محلی و جذب  های اشتغالزاتوجه به حوزه-7

 قطب وآمد نیروهای انسانی گردشگری نیز رونق می یابد از جمله ایجادکارگران ماهر از سایر نقاط ایجاد نمود و با افزایش رفت



آن با توجه به امکان بهره ازمنابع آب میتوان زمینهای اطراف را با کشاورزی مدرن هم بارور در غالب ایران،  مدرن کشاورزی

 تبدیل ایران شیالت مرکز به میتواند اقیانوسی آبهای به دسترسی به توجه با مکران نمود و هم گردشگر پسند کرد و یا سواحل

 تاسیس با سپس و داد افزایش را صیادی حرفه شاغلین تعداد صنعتی، صید ناوگان توسعه با ابتدا که ای گونه به شود

 این در اشتغال ایجاد اصلی محور دریایی، درکنارصنایع  شیالتی محصوالت ارسال و سازی آماده کار فراوری، کارخانجات

 مکران سواحل در جمعیت تمرکز و اشتغالزایی. کند ایجاد مضاعفی اشتغال که ای گونه به گردد انجام مناطق همان در مناطق

 کم و خشک بیابانی، کشور یک در حالیکه در هستند مستقر مکران سواحل در کشور جمعیت درصد نیم از کمتر اکنون هم

 .باشند مستقر سواحل در جمعیت عمده قسمت باید ایران مثل آب

 به توجه با. باشد کشور( دریا امواج و باد خورشیدی،) پذیر تجدید های انرژی قطب تواند می مکران سواحل -۶7

 همچنین. بود خواهد بصرفه مقرون بسیار برق تولید برای خورشیدی پنلهای نصب مناطق، این در خورشید تابش باالی شدت

 بخش گذاری سرمایه تشویق با تواند می نیز مد و جزر و امواج از برق تولید مکران، سواحل در اقیانوسی شدید امواج به توجه با

 از ای عمده بخش که باشد آسیا در حتی و ایران در ای منطقه تنها تواند می مکران منطقه ترتیب بدین. بگیرد رونق خصوصی

 می شیرین آب به نیاز مناطق این در نفر میلیون پنج تمرکز برای. میکند تولید پذیر تجدید های انرژی از را خود نیاز مورد برق

 این در را دنیا کن شیرین آب های پروژه ترین عظیم توان می براحتی اقیانوسی غیرمحدود آبهای به دسترسی به توجه با. باشد

 را شیرین آب ها، دستگاه این. آید بدست خورشیدی برق از مستقیما نیز آن نیاز مورد برق که ای گونه به کرد ایجاد منطقه

 های وعده از که «ای هسته کن شیرین آب کارخانجات» احداث. میکنند تامین کشاورزی آب و شرب آب هدف دو برای

 از عالی نمونه یک تواند می است چابهار سواحل مردم به دولتمردان و اتمی انرژی سازمان رئیس و جمهور رئیس قدیمی

 شیرین آب کارخانجات بزرگترین ای، هسته فناوری از مندی بهره بدون عربستان. باشد ای هسته انرژی از آمیز صلح استفاده

 آن مزایای از تواند نمی ای هسته فناوری از مندی بهره رغم علی ایران ولی کند می احداث سرخ دریای سواحل در را دنیا کن

 هسته نیروگاه کاری خنک برای اقیانوسی آبهای به مستقیم دسترسی با مکران سواحل. کند استفاده آمیز صلح مصارف برای

 سواحل در نفر میلیون 1 اسکان برای. باشد ایران در ای هسته کن شیرین آب کارخانجات در پرافتخار گام اولین تواند می ای

 (79)مونسان.شود فکر شیرین آب تامین مسئله به جدی بطور باید مکران

این طرح اگر بسیار بلندپروازانه است ولی ضروریست با  طرح بزرگ انتقال آب از مکران به هامون واتصال به کویر،-۶۶

باشد و درکنارآن به ها همین طرح میرسد یکی از راهاخیر و ضرورت بهره از منابع آبی به نظر میهای توجه به خشکسالی

های مسائل گردشگری نیز توجه ویژه باید صورت پذیرد از هم اکنون تحقیقات و نقشه های الزم تهیه گردد، ایجاد جاده

از وسط شهر چابهار یا کنارک و ایجاد آبشارها مصنوعی در ای از دریا کنارساحلی، ساخت پلهای مدرن، عبور کانال و رودخانه

منطقه  های مصنوعی و... از مواردی است که در طراحی باید درنظر گرفته شود.ها، ساخت آب نماها و دریاچهحاشیه صخره

 و سیستان های استان آینده سال سه تا که دهد می نشان ها بینی سیستان سالهاست که به منابع آبی نیاز دارد و پیش

 عمان دریای عمق .گیرد صورت باید حتما آب انتقال و دارند نیاز آبی منابع به حتما رضوی خراسان و هرمزگان بلوچستان،

 عمق بر عالوه عمان دریای. است متفاوت فارس خلیج بسته نیمه و خزر دریای بسته وضعیت با آن شرایط و است زیاد خیلی

 آب انتقال جز دیگری چاره ها آن نابودی از جلوگیری و استان سه این خشکی جبران برای و دارد ارتباط هند اقیانوس با باال

 برای نیاز مورد آب میزان .بود امیدوار منطقه این های بارش به توان می نه دارند زیرزمینی آب نه ها استان این چون ندارد وجود

 آن، استقرار محل و کن شیرین آب تکنولوژی نوع آبگیری، روش و عمق مثل مسائلی همچنین است مطالعه دست در انتقال

 کلیه نتایج ارائه از قبل تا و شود انجام باید مطالعات .گیرد قرار مطالعه مورد باید ها آبه تلخ بازگرداندن محل و آب انتقال مسیر

 زیست ارزیابی و ریسک ارزیابی های گزارش بدون زیست محیط حفاظت سازمان. داد قطعی نظر باره این در توان نمی مطالعات

 محیط های خواسته با مطابق مطالعات نتایج که شرایطی در تنها اینکه ضمن. کرد نخواهد موافقت طرح اجرای با محیطی



 بسیاری شروط و شرط اما نداریم دیگری چاره عمان دریای از انتقال مورد در اینکه با .کرد خواهیم موافقت آن با باشد، زیست

 محیط کارهای جزییات تمام به زیست محیط حفاظت سازمان دریایی معاونت و است شده گذاشته آب انتقال مجوز ارائه برای

 جریان در که کالنی گذاری سرمایه دلیل به هم آب انتقال مجری های دستگاه البته داشت خواهد نظارت جدیت با زیستی

)معاون محیط .ببرند جلو زیست محیط با را توسعه مراحل تمام که اند کرده مجاب را خودشان دارند، طرح این اجرای

 (77زیست

 به ۶779 افق در اجرایی اول فاز در که است کشور شرقی استان سه صنعت و شرب آب تأمین پروژه این اجرای از اصلی هدف

 چهار شامل مطالعات .است شده بینی پیش مکعب متر میلیون 917 میزان به ۶707 افق در و مکعب متر میلیون 017 میزان

 و مسیر زیست محیط و انتقال خط مطالعات زیست، محیط و زدایی نمک و آبگیر پایه، مطالعات مطالعات جمله از کلی بخش

 چهار تا سه برای زیست محیط دریایی معاونت ( مجوز79)ایسنا.است مناسب، ساختار ارائه و اقتصادی و مالی ارزیابی مطالعات

 و آبگیری تاسیسات احداث برای اراضی تملک دریا، از آبگیری محل شدن نهایی .است شده دریافت دریا مکعب متر میلیارد

 و  برنامه سازمان از مطالعاتی طرح اعتباری ردیف دریافت و شرکت ثبت مراحل انجام و گذاری سرمایه فراخوان زدایی، نمک

 پنج ظرف توان می که شود می فازبندی بلوچستان و سیستان اولویت با پروژه این. است اقدامات دیگر از 79 بودجه در بودجه

 مهم این در قدرت تمام با نیز فرهنگی میراث سازمان و (79، مشهدمشاور طرح انتقال آب به محور شرق) .کرد عملیاتی را کار سال

 شماره نمایددر دقت...و فرهنگ ها، زیرساخت و زیست محیط گردشگری مباحث تاریخی، آثار از حفاظت بحث در و نماید ورود

 .پرداخت خواهیم بیشتر موضوع این به بعدی

 است؛ زیر شرح به عمان سواحل توریستی مطالعات از هدف

گردشگری ساحلی بهعنوان راهبردی بـرای توسـعه شهری: در این رویکرد گردشـگری سـاحلی موتـور توسعه معرفی شد. دالیل این امر؛ 

شغل و درآمــد اســت. ب( زنجیــرهای از فعالیــتهــای اقتصـادی و خـدماتی را بـهوجـود مـیآوررد. ج( از منــابع محیطــی الف( منبع 

موجــود در شــهرهای ســاحلی بهرهبرداری میکنند. د( گردشگری شـهری تقاضـا برای صنایع دستی، هنرهای سنتی و فعالیتهـایی را 

گردشگری ساحلی ابزاری برای توسـعهی پایـدار و حفاظت از منـابع طبیعـی: در ایـن   .تری دارند باال میبردکه نیاز به نیروی کار بیش

گردشگری ساحلی  .رویکـرد رابطـه سهگانه میان جامعهی میزبان، سرزمین آن،جامعـه میهمان و صنعت گردشـگری را برقـرار مـیسـازد

ابعاد  .پایداری داشته و با ایجاد اشـتغال و درآمد موجب توسعه مناطق توسعه نیافته گردد میتواند سهمی در متنوعسازی اقتصادی توسعه

گردشگری پایدار ابتدا از بُعد اقتصادی منجـر به ایجاد فرصتهای پایدار درآمدی برای اجتماعات محلی میگردد، سپس از بُعد اکولوژیکی، 

 ۶77۶ویسی و همکاران، )ارزشهای فرهنگی و اجتماعی مربوط مـیشـود در جهت حفاظت محیطزیست حرکت میکنـد و همینطـور به 

:7. 

 و تأسیسات نظر از سواحل این تا است توریسم و سواحل وضعیت بررسی پروژه، این تعریف در توجه مورد هدف مهمترین

 .یابد ارتقا مکران دریای های کرانه منطقه برای توریستی توسعه کلی سیاست یک ارائه و ها مالکیت وضع و توریستی تسهیالت

اثــرگــذار  دیارهـای متعــددی بــر توســعه پایــدار ایــن  از جنبه مکران بطوریکه نتایج نشان داد که توسعه گردشگری در 

ع کالبـدی، تهدیدات فرهنگـی، موانـع عمـومی، موانـ -، ایـن اثرات در هفت دسته شامل؛تهدید محیطـیهااست.براساس نتایج آزمون 

کالبدی قرار گرفتـه اسـت وبه طوری که  -محیطی و تورم اقتصادی -اجتماعی، تهدیدات بهداشتی، چـالشهـای اجتمـاعی -اقتصـادی

تهدید زست محیطی : ) آلودگی محـیط زیسـت، تخریـب منـابع طبیعـی در نتیجـه ی توسعهی ساخت و سازها، ساخت و سازهای غیر 

ی صـوتی، افـزایش سـاخت و سازهای بدون مجوز و بی کیفیت، تغییر منفـی چشـم انداز شهری در ااثر اصولی در نواحی ساحلی، آلـودگ

افزایش ساخت و سازهای بیرویـه، توسعه پراکندگی بافت شـهری، تخریـب بافـت سـنتی منطقه و افزایش ترافیک سواره و پیاده(، )بــه 

 .عنوان مهمترین مانع محسوب میگردد



 و توانایی به توجه با که...  و اجتماعی شرایط کار، صنایع، کشاورزی، توریسم، های زمینه در توسعه کامل یزیر برنامه( الف

 .شود می تنظیم است، موثر توسعه این در که ملی سیاست به توجه با همچنین و منطقه این توسعه قابلیت

 روستایی و شهری مساکن صحیح های نمونه بر منطبق روستایی و شهری نواحی در جمعیت منطقی و صحیح توزیع( ب

 عدم و زندگی استاندارد نظر از را مزبور منطقه بین اختالف که شهری و روستایی جوامع توسعه هماهنگ ریزی برنامه( ج

 .دهد تقلیل شهری و روستایی زندگی شرایط بین تعادل

 منطقه توسعه نحوه با هماهنگ صورت به اجتماعی زیربنایی تأسیسات سایر و ارتباطی های شبکه توسعه( د

 رابطه در توریستی توسعه طرح و شد خواهد بررسی ای منطقه مطالعات چارچوب در مزبور منطقه توریسم مهم بسیار مسئله( ه

 بخشی که توریسم نظر از را منطقه توسعه( گردد می تهیه جداگانه طرح صورت به که) ای منطقه شرایط با آن ناگسستنی

 .سازد می روشن شود، می محسوب اجتماعی و اقتصادی نظر از اهمیت با بسیار

 ای منطقه ریزی طرح در بنابراین دارد؛ الزم را زیادی گذاری سرمایه ای منطقه ریزی طرح چارچوب در منطقه توسعه( و

 نظر در نمود، کسب ملی منابع از توان می که را مالی های کمک همچنین و گذاری سرمایه امکانات دریای مکران های کرانه

 .گیرد می

 تجدید برای آمادگی و بود خواهد انعطاف قابل طرحی مکران دریای های کرانه توریستی توسعه و ای منطقه جامع طرح( ز

 نظر از متداول های روش آخرین با منطبق همواره دیگر ای منطقه طرح هر مانند تا داشت خواهد را الزم و ای دوره نظرهای

 .باشد اقتصادی مشخصات

 

 :است بوده کلی مرحله 9 شامل موجود وضع مطالعه مطالعات، این فرایند در

 دولتی( خصوصی،) ساحلی های مالکیت میزان و نوع: ها زمین مالکیت -1

 ساحلی منطقه در زمین قیمت کاهش یا و افزایش علل بررسی: اراضی قیمت -2

 مصرفی مصالح و معماری نوع و ساحل طول در ها ساختمان تراکم یا پراکندگی: ساحلی مساکن وضعیت -3

 پالژها شرایط و دریا ساحل به ورودی های راه -4

 توریستی تأسیسات سایر و ها پانسیون ها، متل مهمانسراها، ها، هتل: موجود توریستی تأسیسات -5

 طبیعی جاذب های کانون و دریا هوا، و آب گیاهی، پوشش نظر از سواحل موجود وضعیت -6

 (فرودگاه و هوایی های راه دریایی، های راه و بنادر آهن، راه ها، جاده) ارتباطات نظر از منطقه وضعیت -7

 

 گرفته صورت زیر مراحل مطابق توریست، توسعه برای منطقه شرایط تحلیل و تجزیه فوق، ای زمینه مطالعات انجام از پس

 :است

 :زیر تحقیقات اساس بر منطقه توریستی استعداد و قوه بررسی( الف

 آن مقصد و مبدا و توریسم رشد مجاور، کشورهای در توریسم -

 مسافرت وسایل نوع فصلی، توریست ترافیک مبدأ رشد، میزان ایران، در توریسم -



 گردشگران توقف زمان متوسط حد آنها، مقصد و مبدا توریست، مقدار محلی، توریسم -

 به ساحلی های زمین از صحیح استفاده جهت مقرراتی پیشنهاد و اول مرحله در شده انجام مطالعات تحلیل و تجزیه( ب

 توریسم توسعه نظر از خصوص به مختلف، منظورهای

 نگهداری و حافظت کلی های روش پیشنهاد و ساحلی منطقه در طبیعت های زیبایی از حفاظت( ج

 همکاری مستلزم توریستی مطالعه مختلف های جنبه مکران، دریای های کرانه گردشگری توسعه مطالعات فرایند در

 امور متخصصین ساختمان، مهندسین شهرساز، معمار، شناس، جامعه اقتصاددان، جمله از مختلف، متخصصین و مهندسین

 و تنظرا تا گرفت صورت امر مسئولین با متعدد مباحثات و مکران دریای از مکرر بازدیدهای همچنین. است...  و توریستی

 و تاریخی منابع به بستگی فقط تواند نمی توریستی توسعه که آنجا از. شود حاصل ایران در توریسم به مربوط های طرح

 توجه است، سیاحان رجحان مورد آنچه و ها خواسته به باید می موجود منابع ارزشیابی ضمن باشد، داشته موجود طبیعی

مسافرتی  بزرگ موسسات و گردشگران مردم، با را متعددی های مصاحبه اهل فنهمکاری  با ها، خواسته این کشف برای. شود

 .داد بایدانجام

 


