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چکیده
صنعت گردشگری سهم به سزایی در توسعه کشورها در سراسر جهان دارد. این صنعت به ویژه در نقاط کم تر توسعه یافته 
یا در شرایطی که سود فعالیت های سایر بخش های اقتصادی رو به افول باشد، راهبردی مناسب جهت توسعه کشورها 
موقعیت  در  منطقه  این  قرارگیری  علی رغم  حاضر،  مقاله  موردپژوهی  چابهار،  در  گردشگری  مقوله  می گردد.  محسوب 
جغرافیایی منحصربه فرد و برخوداری از دارایی ها و ارزش های طبیعی و بومی متعدد نتوانسته است به جایگاه مطلوبی 
دست یابد و در نهایت موجبات توسعه در سطح محلی و منطقه ای را فراهم آورد. هدف این مقاله به کاربست رویکرد توسعه 
پایدار گردشگری )که باتوجه به پیامدهای نامطلوب پارادایم سنتی گردشگری شکل گرفته است(، در چابهار اختصاص 
 یافته است. این هدف با استفاده از روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته 
برآورده می شود. به این منظور گام هایی از جمله مرور مبانی نظری مرتبط با گردشگری توسعه پایدار، شناخت و تحلیل 
موردپژوهی از نظر ساختار محیط طبیعی و محیط  زیستی و  هم چنین بررسی وضعیت گردشگری منطقه صورت می گیرد. 
در نهایت مطالعه اسناد فرادست در کنار مصاحبه با مدیران و افراد بومی و مطلع از وضعیت منطقه و هم چنین گردشگران 
پژوهش های  برخالف سایر  در چابهار،  موفقیت صنعت گردشگری  علل عدم  بررسی  پژوهش ضمن  این  انجام می شود. 
قرار  بررسی و تحلیل  اقتصادی مورد  بعد  را در  مقوله گردشگری در چابهار  صورت گرفته و مطالعات موجود که عمدتاً 
داده اند، گردشگری طبیعی، تفریحی، فرهنگی و روستایی را جهت بهره گیری از رویکرد توسعه پایدار گردشگری برای 
منطقه چابهار در نظر می گیرد و در این راستا پیشنهادات و سیاست هایی را در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، تفریحی 

و سیاستی ارائه می دهد.
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اعتمادی، کیانا و دیگران

۱.مقدمه
و  به  رشد جهان  رو  از صنایِع  یکی  به  امروزه گردشگری 
بدل  محلی  و  منطقه ای  ملی،  درآمد  ایجاد  برای  ابزاری 
گشته و از مفاهیم و ارکان توسعه پایدار قلمداد می شود 
مناطق  ما  کشور  در   .)Rattanasuwongchai 1998(
منطقه  که  بوده  برخودار  گردشگری  قابلیت  از  مختلفی 
ساحلی چابهار یکی از آن ها به شمار می رود. اگرچه این 
منطقه دارای پتانسیل های قابل توجهی در ابعاد مختلف در 
راستای دستیابی به توسعه است، اما از توجه به این نکته که 
"در بسیاری از کشورها گردشگری راه اصلی و چه بسا تنها 
 Zargham Boroujeni and Sedaghat( "راه توسعه است
آزاد  منطقه  مثال  به  عنوان  بود.  غافل  نباید   ،)2018, 27
به  امید  اصلی  روزنه  به  عنوان  چابهار  شهر  نزدیکی  در 
استان سیستان وبلوچستان  در  ساکن  بومی  مردم  زندگی 
تاکنون نتوانسته است به اهداف موردنظر خود دست یابد 
فراهم  را  محلی  جامعه  زندگی  کیفیت  بهبود  موجبات  و 

سازد. 
در  که  نشان  می دهد  فرادست  اسناد  و  پیشین  مطالعات 
منطقه چابهار به دلیل وجود دارایی های ارزشمند و بی بدیل 
محیطی و طبیعی امکان توسعه توسط صنعت گردشگری 
در  گردشگری  قابلیت های  شناسایی  بی شک  دارد.  وجود 
در  امری کمک کننده  آن  برای  برنامه ریزی  و  منطقه  این 
محسوب  منطقه ای  و  محلی  توسعه  به  دستیابی  راستای 

می گردد.
با توجه به محدودیت های اکولوژیکی محدوده موردپژوهی 
صنعت  عموماً  که  نامطلوبی  پیامدهای  و  حاضر  مقاله 
گردشگری بر مناطق مختلف بر جای می گذارد، گردشگری 
رویکرد  است،  پایداری  اصول  بر  مبتنی  که  پایدار  توسعه 
منتخب این پژوهش برای چابهار و محدوده فراگیر آن است. 
توسعه پایدار گردشگری به معنای پایداری محیط زیستی 
و اقتصادی بوده و از نظر اخالقی و اجتماعی نیز عادالنه 
و  اجتماعی  اقتصادی،  آثار  گردشگری  نوع  این  است. 
را کاماًل در نظر گرفته  آینده خود  محیط زیستی فعلی و 
و نیازهای بازدیدکنندگان، صنعت، محیط زیست و جوامع 

.)UNWTO 2015( میزبان را برطرف می نماید
با  شدت  به  جهانی  مقیاس  در  گردشگری  مسیر  اگرچه 
دو  در  که  پایدار  گردشگری  توسعه  اصول  و  سیاست ها 
است  تضاد  در  گرفته اند،  قرار  حمایت  مورد  اخیر  دهه 
به  تقریباً  امروزه  پایدار  گردشگری   ،)Sharpley 2020(
 عنوان رویکردی مطلوب برای توسعه گردشگری پذیرفته 
برای  انگیزه   .)Eckert and Pechlaner 2019( است  شده 
توسعه پایدار گردشگری در نتیجه روندهای دوگانه تغییر 
افزایش  جهانی  گردشگری  صنعت  انبوه سازی  و  آب و هوا 

.)Yoopetch and Nimsai 2019( یافته است
با این مقدمه، در این مقاله به بهره گیری از رویکرد توسعه 
به  می شود.  پرداخته  چابهار  منطقه  در  گردشگری  پایدار 
این منظور، در قالب چند گام متواتر موردپژوهی مقاله از 

و محیط زیستی معرفی شده  نظر ساختار محیط طبیعی 
گردشگری  وضعیت  سپس  می گیرد.  قرار  تحلیل  مورد  و 
در  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  فرادست  اسناد  در  منطقه 
انجام  با کنشگران مختلف مصاحبه   مقاله،  راستای هدف 
پژوهش  منتخب  رویکرد  راستای  در  انتها  در  و  می شود 

پیشنهادات و راهکارهایی ارائه می گردد.

2.مبانینظری
صنعت  مزایای  ابتدا  پژوهش  نظری  مبانی  بخش  در 
گردشگری در توسعه مناطق و ضرورت استفاده از اصول 
موضوع  به  سپس  شده،  بررسی  صنعت  این  در  پایداری 
و  پیشینه  پایدار،  توسعه  یعنی گردشگری  پژوهش  اصلی 

تعاریف مختلف آن پرداخته می شود.

بهکارگیری ضرورت و گردشگری مزایای -۱-2
توسعهپایداردرگردشگری

اقتصادی،  قدرت  بزرگ ترین  به  عنوان  گردشگری  امروزه 
ابزاری  به  عنوان  و  جهان  در  محیط زیستی  و  اجتماعی 
می شود  گرفته  درنظر  میزبان  جوامع  هویت  ابراز  جهت 
 Hieu and Nwachukwu 2019; Ebrahimbai Salami(
و  ساماندهی  اصلی  بستر  گردشگری  صنعت   .)2014
اعم  مؤلفه های شش گانه  با  که  است  فعالیت هایی  اجرای 
اقامت، پذیرایی، خرید و خدمات  از جاذبه ها، حمل ونقل، 
میزبان  کشورهای  اقتصاد  در  مهمی  بخش  به  اختصاصی 
بدل گشته و باعث می شود که گروه های میهمان در قالب 
 Ebrahimbai Salami( کنند  هزینه  و  رفتار  مؤلفه ها  این 
2014(. گردشگری به ویژه در شرایطی که سود فعالیت های 
دیگر بخش های اقتصادی در حال  کاهش باشد، راهبردی 
 Mohsani( مناسب برای توسعه مناطق محسوب می گردد
2008(. به عبارتی، گردشگری در مناطق کم تر توسعه یافته، 
و کاهش  اقتصاد  توسعه  برای  نجات دهنده  به  عنوان یک 
 Hieu and Nwachukwu( قرار می گیرد  توجه  مورِد  فقر 

.)2019
به  طور گسترده  در سراسر جهان پذیرفته شده است که 
و  شهری  توسعه  در  به سزایی  سهم  می تواند  گردشگری 
منطقه ای داشته باشد و در نتیجه شرایط زندگی در یک 
می تواند  پدیده  این  حال،  این  با  بخشد.  بهبود  را  منطقه 
ناپایدار  گردشگری  باشد.  داشته  پی  در  نیز  منفی  آثاری 
مسائل و پیامدهای نامطلوب زیادی را به همراه داشته و 
می تواند منجر به از بین رفتن منابع و ارزش های طبیعی 
منفی  آثار  دیگر   .)Yoopetch and Nimsai 2019( شود 
گردشگری ناپایدار شامل آلودگی هوا، تأمین آب نامناسب، 
تخریب سایت های گردشگری  و  غیرقابل کنترل  زباله های 
به دلیل ازدحام زیاد و استفاده بیش از حد است. در برخی 
را  جانوران  و  گیاهان  انقراض  ناپایدار،  گردشگری  موارد، 
 Yoopetch and( می کند  تهدید  جهان  مختلف  نقاط  در 
چالش  هایی  چنین  با  مقابله  به  منظور   .)Nimsai 2019
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پایدار  توسعه  گردشگری،  از  ناشی  منفی  آثار  کاهش  و 
به عنوان یک رویکرد پذیرفته شده گسترده در نقاط مختلف 
 .)Eckert and Pechlaner 2019( جهان پدیدار شده است
تناقضات  رفع  برای  کلیدی  به  عنوان  می تواند  پایداری 
از  و حفاظت  از یک سو  گردشگری  توسعه سیاست  بین 
محیط زیست از سوی دیگر معرفی شود و در قالب توسعه 
 Sakellari and Skanavis( گردشگری پایدار پدیدار شود

 .)2013

2-2-گردشگریتوسعهپایدار
تغییر شکل پارادایم سنتی گردشگری باتوجه به پیامدهای 
توجه   .)Tribe 2009( نامطلوب گردشگری صورت گرفت 
تأثیر  به  توجه  با   1960 دهه  از  پایدار  گردشگری  به 
فعالیت های گردشگری بر اقتصاد، محیط زیست و فرهنگ 
 .)Choi and Sirakaya 2006( مقاصد گردشگری آغاز شد
نام گردشگری سبز1 در  به  پیدایش مفهومی  با  این روند 
دهه 1970 که با در نظر گرفتن ارزش سرمایه های طبیعی 
و برآورد آسیب های احتمالی وارد بر آن ها همراه بود، ادامه 
یافت و در نهایت به  عنوان راهی برای نجات گردشگری 
 Roknodin Eftakhari, Mahdavi, and( کرد  پیدا  نمود 

 .)Poortaheri 2010
و  بریمول2  توسط  بار  اولین  پایدار  گردشگری  اصطالح 
منظور  به  اقتصادی  توسعه  برای  مدلی  به  عنوان  لینس3 
تجربیات  از  محلی، حمایت  زندگی جوامع  کیفیت  ارتقاء 
محیط  زیست  حفظ  و  گردشگری  مقاصد  در  گردشگری 
طراحی شد )Yoopetch and Nimsai 2019(. توسعه پایدار 
گردشگری  عمومی  توسعه  گسترده  مفهوم  از  گردشگری 
در  پایداری  مفهوم  بعد،  مرحله  در  است.  شده  آغاز 
گردشگری به منظور ترکیب پیامدهای اجتماعی، اقتصادی 
در  و  شده  اصالح  گردشگری  توسعه  محیط  زیستی  و 
نهایت، توسعه گردشگری پایدار حاصل می شود )شکل 1(.

شکل۱:مفهومسازیتوسعهگردشگریپایدار

)Yoopetch and Nimsai 2019(

سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد4 گردشگری 
رشد  خواهان  که  می داند  جامعی  رهیافت  را  پایدار 
بر  مخرب  اثرات  بدون  گردشگری  صنعت  بلندمدت 
بنابراین،   .)Mohseni 2009( است  زیست بوم های طبیعی 
اصطالح گردشگری پایدار را می توان نوعی از گردشگری 
در  را  خود  ماندن  زنده  قابلیت  می تواند  که  نمود  تلقی 
 Eckert and( یک منطقه برای مدت نامحدود حفظ کند
Pechlaner 2019(. در واقع توسعه پایدار گردشگری نوعی 
از توسعه گردشگری بوده که تأثیرت فعلی و آتی اقتصادی، 
اجتماعی و محیطی را باتوجه به نیازهای بازدیدکنندگان، 
می گیرد  نظر  در  محیط زیست  و  صنعت  میزبان،  جوامع 

.)White et al. 2006(
بقا در  به حفظ  قادر  را  پایدار گردشگری سیستم  توسعه 
درصدد  و   )Ko 2005( می سازد  کیفیت  از  باالیی  سطح 
ایجاد  و  جمعی  گردشگری  نامطلوب  پیامدهای  جبران 
اقتصادی،  ازمنظر  محیط زیستی،  پایدار  جایگزین هایی 
از   .)Perchkani et al. 2016( است  فرهنگی  و  اجتماعی 
این رو اهداف توسعه پایدار گردشگری عبارت اند از: بهبود 
کسب  میزبان،  جوامع  و  بومی  ساکنان  زندگی  کیفیت 
منابع  از  حفاظت  و  گردشگران  و  بازدیدکننده  رضایت 

.)Addison 2005( اکولوژیکی و مواهب طبیعی
توسعه گردشگری پایدار "توسعه گردشگری با استفاده از 
منابع موجود و به گونه ای است که ضمن پاسخ به نیازهای 
و  جامعه  قانونی  ضوابط  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی، 
فرهنگی،  هویت  یکپارچگی،  بتواند  گردشگران  انتظارات 
سالمت محیط زیست، تعادل اقتصادی و رفاه مردم محلی 
قالب  در  انسان   .)Mohseni 2009, 150( کند"  تأمین  را 
توسعه گردشگری قادر خواهد بود جوانب خاصی از محیط 
دستخوش  نامطلوب  یا  مطلوب  پیامدهای  جهت  در  را 
به  پایدار  گردشگری   .)Mohseni 2009( کند  تغییرات 
جای نوع تمایز خود از مقوله ی گردشگری، در تالش است 
 Kislali and Köse( کند  پایدارتر  را  گردشگری  انواع  تا 

.)2020
بیش تر ادبیات گردشگری پایدار و توسعه گردشگری پایدار 
منعکس کننده ی سه بعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و 
اکولوژیکی است. ابعاد سیاسی- نهادی و تکنولوژیکی را نیز 
می توان بر اساس برخی منابع در توسعه پایدار گردشگری 
 Choi and Sirakaya 2006; Hieu and( گرفت  درنظر 

.)Nwachukwu 2019; Asmelash and Kuma 2019

2-3-پیشینهپژوهش
توسعه  رهیافت  به  متعددی  داخلی  و  خارجی  ادبیات 
و  یوپچ  پرداخته اند.  آن  مزایای  و  پایدار  گردشگری 
نیم سای5 )2019( مروری بر مقاالت در حوزه گردشگری 
توسعه پایدار از سال 1990 تا 2018 و با هدف شناسایی 
موضوعات  برجسته سازی  و  نویسندگان  اصلی،  مجالت 
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اعتمادی، کیانا و دیگران

برای  دستورالعمل هایی  پژوهش  این  داشته اند.  نوظهور 
و  هیو  می دهد.  ارائه  آتی  پژوهش های  برای  محققان 
گردشگری  توسعه  از  ذی نفعان  بینش   )2019( نواچوکو6 
پایدار را در مقاله خود در دو جزیره در ویتنام و با استفاده 
از تحلیل پرسش نامه بررسی نموده اند. نتایج این پژوهش 
حاکی از آن است که اصول توسعه پایدار گردشگری به طور 
کامل با جنبه های اجتماعی و محیطی سازگار نشده و نیاز 
است که ذی نفعان در خصوص این موضوع آموزش ببینند. 
به شناسایی  مقاله ای در سال 2019  در  پچلنر7  و  اکرت 
به جای  در گردشگری،  پایداری  برای  راهبردهای مکمل 
توسعه استراتژی های کاماًل جدید و با هدف قرارگیری در 
مسیر ارزش ها و ساختارهای درون زا در مقصد پرداخته اند.
داخلی  منابع  نخستین  جمله  از   )1388( محسنی  مقاله 
که  می گردد  محسوب  پایدار  گردشگری  به  پرداخته شده 
سنتی،  گردشگری  منفی  پیامدهای  به  پرداختن  ضمن 
جهت  پیشنهاداتی  و  کرده  معرفی  را  پایدار  گردشگری 
ارائه می نماید. در مقاله ای دیگر  این رویکرد  به  دستیابی 
عوامل  تأثیر  بررسی  به   )1396( همکاران  و  پرچکانی 
تعیین کننده در برندینگ پایدار مقاصد گردشگری ساحلی 
در منطقه چابهار پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که 
در  چابهار  ساحلی  منطقه  در  برندسازی  موجود  وضعیت 

سطح نامطلوبی قرار گرفته است. 
پیشینه  بخش  در  بررسی شده  پژوهش های  مجموع  از 
پایدار  گردشگری  توسعه  که  دریافت  می توان  پژوهش 
راستای  در  جهان  سراسر  در  پذیرفته شده  رهیافتی 
توسعه بلندمدت صنعت گردشگری و بدون اثرات مخرب 
محیط زیستی تلقی می شود. هر یک از پژوهش های داخلی 
به  عنوان  چابهار  در  گردشگری  موضوع  با  صورت گرفته 
نتایجی،  حصول  علی رغم  مقاله،  این  مطالعاتی  محدوده 
پایداری  بعد  به  توجه  عدم  جمله  از  کاستی هایی  دارای 
پر  بر  پژوهش حاضر سعی  رو،  این  از  بوده اند.  توسعه  در 
در  پایدار  گردشگری  موضوع  پیرامون  موجود  کردن خأل 
راستای دستیابی به توسعه در موردپژوهی دارد. از منظر 
این پژوهش برخالف سایر پژوهش های  نیز  روش شناسی 
گروه های  نظرات  از  بهره گیری  و  کیفی  روش   از  داخلی، 
و  منطقه  مدیران  بومی،  افراد  از جمله  مختلف ذی نفعان 

گردشگران استفاده می کند.

3.روششناسی
و  کاربردی  هدف،  لحاظ  به  حاضر  پژوهش  روش  شناسی 
رویکرد آن از نوع کیفی است که از ابزار مصاحبه به کمک 
روشی  محتوا  تحلیل  می گیرد.  بهره  محتوا  تحلیل  روش  
طریق  از  متني  داده هاي  محتوایي  ذهني  تفسیر  براي 
تِم  سازي  و  ُکد بندي،  نظام مند،  طبقه بندي  فرایندهاي 
 Hsieh and( دانست  شده  شناخته  الگوهاي  طراحي  یا 
Shannon 2005(. به منظور پیشبرد هدف اصلی پژوهش 
یعنی کاربست رویکرد توسعه پایدار گردشگری در چابهار، 
ابتدا مبانی نظری مربوط به گردشگری پایدار مطرح شده 

محدوده  معرفی  به  موردپژوهی  بخش  در  سپس  است. 
موردمطالعه پرداخته می شود. موردپژوهی از نظر ساختار 
محیط طبیعی و محیط زیستی معرفی شده و ضمن بررسی 
وضعیت گردشگری منطقه، به جایگاه این صنعت در اسناد 

فرادست و مرتبط پرداخته می شود. 
به  عنوان ابزار مکمل برای مطالعات صورت گرفته، سه گروه 
مصاحبه  ی نیمه ساختاریافته نیز حول موضوع گردشگری 
پرسش های  که  گونه ای  به  است؛  شده  انجام  چابهار 
مصاحبه  برای هر گروه از پیش تعیین شده بود و در خالل 
مصاحبه سؤاالت جدیدی نیز مطرح شد. انجام مصاحبه در 
این پژوهش به  عنوان ابزاری جهت تأیید نتایج بخش های 
پیشین با استفاده از ذهنیت ها صورت گرفت. مصاحبه ها تا 
جایی ادامه یافت که پاسخ ها تا حد زیادی مشابه با یکدیگر 
بوده و اشباع نظری رخ داده است. پس از انجام مصاحبه ها، 
وارد  مصاحبه شوندگان  گروه  سه  هر  از  افراد  پاسخ های 
نرم افزار تحلیل کیفی MaxQDA شده و به کمک روش 

تحلیل محتوا ُکدگذاری  می شوند. 

شکل2:دستهبندیمصاحبههایانجامشدهدرپژوهش

بخش های  از  دست آمده  به  اطالعات  کمک  به   نهایت  در 
فرادست،  اسناد  مطالعات  ازجمله  پژوهش  مختلف 
و  گردشگری  موضوع  پیرامون  انجام شده  مصاحبه های 
منطقه،  از  میدانی  بازدید  و  پایدار  توسعه  گردشگری 
پیشنهادات و سیاست هایی جهت به کارگیری این رویکرد 

از گردشگری در منطقه چابهار ارائه می گردد.
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4.موردپژوهیوتحلیلیافتهها
محدوده مطالعاتی پژوهش پیش رو، شهرستان چابهار در 
عمان  دریای  مجاورت  در  و  سیستان و  بلوچستان  استان 
جهان  آزاد  آب های  با  فاصله  نزدیک ترین  در  که  است 
یعنی اقیانوس هند قرارگرفته است. در واقع چابهار دروازه 

 Web Portal of( می شود  محسوب  ایران  شرق  ترانزیت 
شهرستان  جایگاه   3 شکل  در   .)Chabahar Free Zone
چابهار که در این مقاله منطقه چابهار نامیده می شود، در 
استان سیستان  و بلوچستان به همراه تقسیمات سیاسی آن 

مشاهده می شود.

شکل3:جایگاهمنطقه)شهرستان(چابهاردراستانونقشهتقسیماتسیاسیآن

)Sistan and Baluchistan Province Governorate 2012(

یکی از ویژگی های متمایز شهرستان چابهار، وجود منطقه 
آزاد چابهار بوده که بیش از دو دهه است در راستای اهداف 
تأسیس  چابهار  شهرستان  مجاورت  در  کشور  اقتصادی 
صنعتی  و  تجاری  منطقه   این  اصلی  کارکرد  است.   شده 
اختصاص  پروژه های صنعتي  به  آن  از  بوده که ده هکتار 
بازرگاني در  و  براي صنایع گردشگري  مابقی آن  و   یافته 
 Web Portal of the Secretariat of( نظر گرفته شده است
 the Supreme Council of Free Trade-Industrial and

.)Special Economic Zones
اساسی  و  مهم  اتکای  نقطه  چابهار  آزاد  منطقه  اگرچه 
اجتماعی  اقتصادی،  زندگی  به  امید  اصلی  روزنه  و  مردم 
 Web( می گردد  محسوب  استان  و  منطقه  سیاسی  و 
پیشین  پژوهش های   ،)Portal of Chabahar Free Zone
به  است  نتوانسته  آزاد  منطقه  این  که  می دهد  نشان 
 Mehrabi and Amiri( یابد  دست  خود  موردنظر  اهداف 

 2013; Office of Economic Studies of the Deputy
 of Economic Research 2016, quoted by Etemadi,

.)Sarrafi, and Nedaei Tousi 2020

4-۱-شناختوتحلیلموردپژوهیازنظرساختار
محیططبیعیومحیطزیستی

چابهار به دلیل قرارگیری در موقعیت جغرافیایی مناسب 
از دارایی ها و ارزش های طبیعی و بومی متعددی برخوردار 
 .)Etemadi, Sarrafi, and Nedaei Tousi 2020( است 
در  موردپژوهی  شناخت  جهت  مقاله  از  بخش  این  در 
راستای هدف پژوهش، به بررسی ساختار محیط طبیعی 
از  قابلیت های آن  به طور خاص  و  و محیط زیستی چابهار 
نظر گردشگری پرداخته می شود )جدول 1 و 2(. اطالعات 
جداول ذیل برگرفته از مطالعات اسناد فرادست و هم چنین 

بازدید میدانی از منطقه است.

جدول۱:جستارهايمطلوبدرساختارمحیططبیعيومحیطزیستیچابهار

ویژگی های مطلوببعد

محیطی

- توانمندی منطقه در تولید محصوالت خارج فصل و گرمسیری )با توجه به خاک حاصلخیز در دشت میناب(
- دسترسی به منابع آب دریای عمان و اقیانوس هند با منابع غنی زیستی و قابلیت های توسعه تفرجی و اقتصادی

- استقرار مناطق باارزش محیط زیستی هم چون منطقه گاندو، کوه پوزک، حرای گابریک و جاسک، حرای رودگز، حرای 
تیاب و میناب
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اعتمادی، کیانا و دیگران

ویژگی های مطلوببعد
محیطی

- برخورداری از پتانسیل های گردشگری و جاذبه های طبیعی بی بدیل )سواحل زیبای دریا، کوه های مینیاتوری، اثر طبیعی ملی 
چشمه گلفشان تنگ، دره ها و درخت زارهای زیبای کنار و کهور(

- تنوع و بکر بودن محیط های طبیعی، تنوع اقلیمی، مناظر طبیعی و حیات گیاهی و جانوری )به دلیل برخورداری از توپوگرافی 
متنوع و اختالف ارتفاع باالی دو هزار متر در منطقه(

گردشگری

- وجود روستاها و بنادر باارزش تاریخی و فرهنگی با قابلیت گردشگری هم چون تیس، رمین، بریس، گواتر، کوهستک و تنگ
- وجود طیف گسترده و متنوعی از جاذبه های تاریخی و فرهنگی همچون قلعه ها، مراکز مذهبی و محوطه ها و گورستان های 

تاریخی

- وجود جاذبه های طبیعی آبی هم چون سواحل دریای عمان، خلیج ها، خورها و تاالب های طبیعی، رودخانه ها، ارتفاعات و 
چشم اندازهای کوهپایه ای و بیابانی با قابلیت گردشگری طبیعی

- وجود جاذبه های طبیعی زمین شناختی هم چون غارهای بان میستی و سادرمن و گل فشان های تنگ و شورعین با قابلیت های 
گردشگری طبیعی و سالمت

- امکان افزایش گردشگران و بهره وری از جاذبه های طبیعی و تاریخی با ایجاد دسترسی منطقه ای

- وجود تقاضای بالقوه باالی اکوتوریستی در داخل و خارج کشور به  واسطه منحصربه فرد بودن جاذبه های طبیعی منطقه

- برخورداری از قوانین معافیت مالیاتی و روادید به  واسطه وجود منطقه آزاد چابهار

جدول2:جستارهاينامطلوبدرساختارمحیططبیعيومحیطزیستیچابهار

ویژگی های نامطلوببعد

محیطی

- سیالبی بودن رژیم اغلب رودخانه های منطقه

- کم آبی و پتانسیل محدود منطقه در تأمین آب شیرین و قابل شرب

- فراوانی پدیده های مخرب طبیعی هم چون سیالب، خشک سالی و ریزگردها

- وجود انواع آلودگی )شهری، روستایی، کشاورزی، صنعتی، زباله، فاضالب شهری، روان آب شهری(

- توان اکولوژیک زیستی و فیزیکی ضعیف منطقه

گردشگری

- ناشناخته ماندن جاذبه های تاریخی و فرهنگی منطقه و بهره برداری اندک از آن ها

- نبود امکانات حداقلی در محدوده جاذبه های گردشگری بااهمیت فرامنطقه ای و ملی

- استفاده نکردن از فرصت های ناشی از وجود کارکردهایی هم چون منطقه آزاد و بازرگانی دریایی در سطح منطقه برای توسعه 
تورهای گردشگری

- کمبود نیروی انسانی به ویژه کارشناسان مجرب در زمینه ی گردشگری و بازاریابی

- عدم تأمین اعتبارات کافی برای شناسایی گردشگری از طریق تبلیغات

- وجود سواحل دریای مازندران و جزایر کیش و قشم به  عنوان مهم ترین رقبای گردشگری ساحلی منطقه

- وجود ذهنیت منفی مردم نسبت به منطقه جنوب شرقی کشور از نظر مسائل مرتبط با مواد مخدر و امنیت گردشگری

4-۱-۱-بررسیوضعیتگردشگریدرچابهار
منطقه چابهار به دلیل بهره گیری از ویژگی های جغرافیایی 
منحصربه فرد و جاذبه های گردشگری و تاریخی متعدد، از 
دارایی ها و ارزش های متعددی برخوردار است که می تواند 
ارزش های  و  شده  گردشگری  صنعت  توسعه  به  منجر 
 Etemadi,( اقتصادی فراوانی را برای این منطقه فراهم کند

Sarrafi, and Nedaei Tousi 2020(. از طرف دیگر، بر اساس 
مطالعات اسناد فرادست، مقوله گردشگری در منطقه چابهار 
سواحل،  مدیریت  عدم  رفاهی،  تسهیالت  فقدان  دلیل  به 
این صنعت  به  کافی  توجه  عدم  و  زیرساخت ها  در  ضعف 
 Kavosh( یابد  دست  مطلوبی  جایگاه  به  است  نتوانسته 

.)Memari Consulting Engineering Co. 2009
محیط  ساختار  شناخت  از  پس  مقاله  از  بخش  این  در 
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موضوع  خاص  به طور  چابهار،  محیط زیستی  و  طبیعی 
این  به  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  منطقه  گردشگری 
منظور، ابتدا جاذبه های گردشگری منطقه در چهار بخش 
مکان ها ی طبیعی، مراکز تفریحی، آثار تاریخی و پروژه های 

و   )3 )جدول  شده  معرفی  احداث  دست  در  گردشگری 
بررسی  منطقه  موجود  گردشگری  فضایی  سازمان  سپس 

می گردد )شکل 4(.

جدول3:جاذبههایگردشگریمنطقهچابهار

مکان های باستانی و آثار مراکز تفریحیمکان های طبیعی
تاریخی

پروژه های گردشگرِی در حال 
 احداث

مریخی؛  کوهای  گل فشان؛ 
تاالب صورتی لیپار؛ جنگل های 
حرا؛ اسکله بریس؛ درخت انجیر 

معابد

پالژ ساحلی تیس؛ پالژ ساحلی 
دریا  تفریحی  مجتمع  لیپار؛ 

بزرگ؛ ساحل دریا کوچک

قلعه  تلگراف خانه؛  و  پست 
سه گانه؛  غارهای  پرتغالی ها؛ 
مسجد  و  تاریخی  گورستان 
جامع تیس؛ موزه مردم شناسی؛ 

مقبره سید غالم رسول

صدف  رویال  توریستی  شهر 
چابهار؛ خانه فرهنگ کماالن در 

منطقه آزاد 

)Field study and web portal of Chabahar Free Zone(

شکل4:سازمانفضایيموجودگردشگريدرمنطقه

منطقه خارجی و داخلی رقبای بررسی -۱-۱-۱-4
چابهاردرزمینهگردشگری

نظر  از  نیز  محدودیت هایی  و  چالش ها  با  چابهار  منطقه 
گردشگری مواجه است که در جدول 3 به آن ها اشاره شد. 
از جمله این محدودیت ها می توان به نبود امکانات حداقلی 
در محدوده جاذبه های گردشگری با اهمیت فرا منطقه ای 
و  گردشگری  زمینه ی  در  انسانی  نیروی  کمبود  ملی،  و 
بازاریابی در منطقه و وجود رقبای داخلی و خارجی متعدد 
برنامه ریزی  هنگام  که  است  ضروری  رو  این  از  برد.  نام 
از  یک  هر  ویژگی های  به  منطقه  در  گردشگری  توسعه 

رقبا و نقاط قوت و ضعف آن ها در راستای بهره گیری از 
فرصت های منطقه توجه نمود.

اگرچه مقاصد گردشگری عدیده ای در کشور و دیگر نقاط 
از نظر  جهان وجود دارد که به  نوعی می توان هر یک را 
جذب گردشگر داخلی و خارجی به  عنوان یک رقیب برای 
چابهار تلقی نمود، اما در این پژوهش به بررسی آن دسته 
از مقاصد گردشگری پرداخته می شود که دارای اشتراکاتی 
با منطقه چابهار بوده و می توان از تجربه آن ها در راستای 
از  یکی  جست.  بهره  منطقه  گردشگری  وضعیت  بهبود 
ویژگی های مشترک رقبای گردشگری، وجود منطقه آزاد 
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اعتمادی، کیانا و دیگران

در  اقتصادی  مشوقی  به  عنوان  اقتصادی  ویژه  منطقه  یا 
تمامی موارد مورد بررسی است. در جدول 4 رقبای داخلی 

و خارجی چابهار از نظر گردشگری مورد بررسی قرار داده 
شده است.

جدول4:بررسیرقبایداخلیوخارجیچابهاردربعدگردشگری

مزایای منطقه چابهار ویژگی های منحصربه فرد مقصد گردشگریمقصد گردشگری
نسبت به رقبا

رقبای داخلی

بندر شهید رجایی 
)بندرعباس(

- بندر رجایی به  عنوان بزرگ ترین بندر کشور، رقیب اصلی بندر 
نظر  از  اما  می شود؛  محسوب  اقتصادی  مبادالت  نظر  از  چابهار 

گردشگری پتانسیل های چابهار را ندارد.
- اقدامی که چند سال است سبب جذب گردشگر به بندر رجایی شده 
است، بازدید گردشگران نوروزی از بخش هاي مختلف بندر و آشنایي 

با نحوه تخلیه و بارگیري کاال است.

- عوامل اکولوژیکی بکر 
و تقریباً دست نخورده

- آب و هوای معتدل  در 
تمامی فصول

- هزینه نسبتاً مناسب تر 
امکانات گردشگری

امکانات تفریحی متعدد؛ جزیره کیش در دسترس بودن ورزش های آبی؛ وجود 
فرهنگی؛  و  تاریخی  جاذبه های  وجود  مدرن؛  خرید  مراکز  وجود 

برگزاری جشنواره های تابستانی
وجود چشم اندازهای طبیعی شامل جنگل های حرا، مناطق کوهستانی جزیره قشم

جاذبه های  وجود  تجاری؛  بازارهای  وجود  ماسه ای؛  ساحل های  و 
تاریخی

رقبای خارجی

جبل علی )امارات 
متحده عربی(

وجود ورزش های آبی و تفریحی؛ وجود هتل های مدرن

وجود مناظر زیبا؛ برگزاری جشنواره پاییزی؛ وجود مراکز خرید سنتی صالله )عمان(
عربی و مدرن

- بنادر گوادر و چابهار در حال تبدیل شدن به حوزه های جدیدی گوادر )پاکستان(
از رقابت استراتژیک هستند. اگرچه این رقابت بیش تر درحوزه های 
ارتباطی و اقتصادی است، اما با توجه به چشم اندازهای تعریف شده 
برای گوادر، این بندر در آینده می تواند در زمینه گردشگری نیز رقیبی 

جدی برای چابهار محسوب گردد.

در منطقه گردشگری جایگاه بررسی -2-۱-۱-4
اسنادفرادست

کاربست  پیش رو،  پژوهش  کالن  هدف  که  آن جایی  از 
نیاز  است،  چابهار  در  گردشگری  پایدار  توسعه  رویکرد 

است که اسناد فرادست منطقه به  عنوان ارکان هدایت گر 
قرار گرفته و جایگاه  بررسی  برنامه ریزی در منطقه مورد 
مقوله گردشگری به ویژه رویکرد گردشگری پایدار در هر 

یک مدنظر قرار داده شود )جدول 5(.

جدول۵:جایگاهگردشگریمنطقهدراسنادفرادست

نام سند مقیاس
جایگاه گردشگری در سندتهیه کننده)سال تهیه(

برنامه ملی توسعه ملی
گردشگری ایران

سازمان جهانی 
گردشگری، دفتر 
منطقه ای یونسکو

- معرفی منطقه چابهار به عنوان ناحیه گردشگرِی در  حال  ظهور
- درنظرگرفتن شهر چابهار به  عنوان محل برگزاری گردهمایی ها و رویدادها

طرح توسعه محور 
شرق

)1367(

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزي

- سواحل بسیار زیبا و در جنوب استان، کویر گسترده در مرکز و وجود آثار 
تاریخی و نقاط پرجاذبه طبیعی فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری و 
جذب گردشگران و توسعه فعالیت های وابسته فراهم نموده که در صورت 
به کارگیری این فرصت و تلفیق آن با استعدادهای صنایع دستی، زمینه 
اشتغال و درآمدزایی و همگرایی فرهنگی با سطح ملی را از سوی دیگر در 

پی خواهد داشت.
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نام سند مقیاس
جایگاه گردشگری در سندتهیه کننده)سال تهیه(

طرح مدیریت ملی
یکپارچه مناطق 

ساحلی کشور
)1387(

سازمان بنادر و 
دریانوردی )اداره کل 
مهندسی سواحل و 

بنادر(

- در این سند دو منطقه گردشگری در استان سیستان و بلوچستان شامل 
منطقه شرق شهرستان باهوکالت و گواتر به دلیل وجود آثار و چشم انداز 
طبیعی و منطقه حاشیه شهرهای چابهار و کنارک به دلیل وجود آثار فرهنگی 

و تاریخی تعریف شده است.
- در این طرح اهداف، راهبردها و سیاست هایی برای منطقه مکران تعیین شده 
و نوار ساحلی دریای عمان به  عنوان ناحیه حساس محیطی معرفی شده است.

منطقه ای و زیرمنطقه ای

سند ملی 
توسعه استان 

سیستان و بلوچستان
)1384(

سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی 

سیستان و  بلوچستان

- در این سند به اقلیم مناسب استان در سواحل دریای عمان جهت توسعه 
فعالیت های گردشگری اشاره شده و ذکر شده است که با توجه به قابلیت ها 
و تنگناهای موجود، فعالیت های محوری و اولویت دار توسعه استان بر مبنای 

بخش های مختلف اقتصادی ازجمله گردشگری استوار خواهد بود.
- توسعه ظرفیت های صنعت گردشگری و بهره برداری از جاذبه های تاریخی 

استان از مهم ترین اهداف بلندمدت توسعه استان محسوب می شود.

طرح ویژه توسعه 
و عمران منطقه 
ساحلی مکران

)1396(

دانشگاه 
شهیدبهشتي، وزارت 

راه و شهرسازی، 
وزارت نفت

- توسعه و تجهیز شبکه های یکپارچه گردشگری طبیعی )بومگردی(
- گردشگری طبیعی با محوریت دریا

- گردشگری رویداد

طرح منطقه شهری 
چابهار

)1373(

مهندسین مشاور 
شهر و خانه

- اختصاص اسکله هفت تیر چابهار به امور توریستی و جهانگردی
- ایجاد کاربری اردوگاه های تفریحی در غرب شهر جدید

طرح جامع کالبدی 
منطقه آزاد چابهار

مهندسین مشاور 
شهر و خانه

- ایجاد هتل هایی که از لحاظ امکانات، تأسیسات، کیفیت ارائه خدمات و 
مدیریت با استانداردهای بین  المللی هم خوانی داشته باشد.

- یکی از کارکردهای جنبی منطقه آزاد، فعالیت جهانگردی و تفریحی است.
طرح ویژه توسعه و 

عمران مکران
)1395(

وزارت راه و 
شهرسازی، 

مهندسین مشاور 
مآب

- یکی از جهت گیری های اصلی توسعه در موج اول توسعه منطقه مکران بر 
پایه میزان جذب شاغلین، توسعه گردشگری طبیعی، ساحلی و بازرگانی است.
- تعریف نقش های گردشگری در کنار هدف گذاری های اصلی در سازمان 

فضایی مؤثر از تحوالت آتی منطقه مکران

بازه های  و  مرتبط در مقیاس ها  و  فرادست  اسناد  مطالعه 
زمانی متفاوت نشان می دهد که موضوع گردشگری همواره 
است.  بوده  چابهار  منطقه  برای  مطروحه  موضوعات  از 
به طور  منطقه  این  برای  ابتدا  از  گردشگری  نقش  اگرچه 
دلیل  به  زمان  زمان  با گذشت  بوده،  نشده  تعریف  خاص 
جاذبه های  و  طبیعی  باارزش  دارایی های  از  برخورداری 
اسناد  تمامی  در  گردشگری  نقش  از  ردپایی  گردشگری، 

مرتبط به چشم می خورد.

4-2-تحلیلمصاحبههاوُکدگذاریآنها
مصاحبه شوندگان  توصیفی  داده های  مرحله  این  در 
به عنوان ورودی نرم افزار MaxQDA در نظر گرفته می شود 
گزاره های  محتوای  تحلیل  کمک  به  کدگذاری  فرآیند  و 
هر مصاحبه انجام می شود. در نهایت مصاحبه ها به چهار 
کد تفکیک شده که در ادامه در اشکال 5 الی 8 به همراه 

زیرکدها و زیرکدهای فرعی هریک قرار داده شده  است.

شکل۵:کدگذاریمصاحبههایمربوطبهکد"قابلیتهاوویژگیهایگردشگریمنطقه"
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اعتمادی، کیانا و دیگران

شکل6:کدگذاریمصاحبههایمربوطبهکد"پیامدهایگردشگریدرمنطقه"

شکل7:کدگذاریمصاحبههایمربوطبهکد"دالیلعدمموفقیتمنطقهدرحوزهگردشگری"

شکل8:کدگذاریمصاحبههایمربوطبهُکد"الزاماترویکردپایداریدرگردشگری"

نتایج حاصل از کدگذاری داده های مصاحبه نشان می  دهد 
که مصاحبه با مدیران سازمان ها 54 داده، مصاحبه با مردم 
با گردشگران10  افراد مطلع 19 داده و مصاحبه  بومی و 
داده توصیفی را تشکیل داده اند. هم چنین می توان نتیجه 
حوزه  در  منطقه  موفقیت  عدم  "دالیل  کد  دو  که  گرفت 
گردشگری"  در  پایداری  رویکرد  "الزامات  و  گردشگری" 
هستند.  پاسخ گویان  توصیفات  بیش ترین  دارای  به ترتیب 

در  مصاحبه ها  از  استخراج  شده  زیرکدهای  مجموعه ی  از 
بخش پیشنهادات پژوهش استفاده می گردد.

4-3-توسعهپایدارگردشگریدرچابهار
بر اساس آن چه در بخش موردپژوهي مقاله به آن پرداخته 
شد ازجمله ویژگي هاي طبیعي و محیط زیستی منطقه  و 
هم چنین مطالعه اسناد فرادست و مرتبط با منطقه می توان 
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نتیجه گرفت که چابهار از قابلیت های ارتقا گردشگری در 
راستای توسعه محلی و اقتصادی برخوردار است.

از سوی دیگر، یکی از رکن های اساسی در صنعت گردشگری 
که امروزه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، حفظ 
ارزش های محلی و محیطی یک منطقه در توسعه ی این 
صنعت بوده که خود می تواند منجر به ارتقا گردشگری و 
 Etamadi,( شود  منطقه  برای  اقتصادی  ارزش های  تولید 
Sarrafi, and Nedaei Tousi 2019(. در این راستا، رویکرد 
برای  منتخب  رویکرد  به  عنوان  پایدار  گردشگری  توسعه 
پژوهش  این  بهبود وضعیت گردشگری منطقه چابهار در 
مبانی  بخش  در  که  همان طور  می شود.  گرفته  نظر  در 
نظری اشاره شد، توسعه پایدار گردشگری درصدد جبران 
جایگزین هایی  ایجاد  و  گردشگری  نامطلوب  پیامدهای 

پایدار بوده و اهدافی چون بهبود کیفیت زندگی ساکنان 
محلی و حفاظت از منابع اکولوژیکی را دنبال می نماید.

در نهایت این پژوهش گردشگری طبیعی، تفریحی، فرهنگی 
و روستایی را که منطبق بر مطالعات اسناد فرادست منطقه 
بوده، برای چابهار در نظر می گیرد، به گونه ای که مطابق با 
ظرفیت اکولوژیک منطقه و در راستای تأمین اهداف توسعه 
پایدار گردشگری عمل نماید. در ادامه با استفاده از نتایج 
مصاحبه ها  کدگذاری  ازجمله  پژوهش  مختلف  بخش های 
فرادست،  اسناد  در  منطقه  برای  تعریف شده  نقش های  و 
پیشنهاداتی در راستای به کارگیری توسعه گردشگری پایدار 
در چابهار متناسب با وضعیت فعلی منطقه و قابلیت های آن 

ارائه شده است )جدول 6(.

جدول6:راهکارهایپیشنهادیدرراستایکاربستتوسعهگردشگریپایداردرمنطقهچابهارمتناسبباوضعیتمنطقه

راهکارهای پیشنهادیوضعیت فعلی منطقهبعد
جمله فرهنگی از  منحصربه فرد  دستی  صنایع  وجود 

سوزن دوزی در چابهار و روستاهای اطراف
)و  داخلی  تولیدکنندگان  از  و دعوت  نمایشگاه های سالیانه  برگزاری 
خارجی( پوشاک در جهت برندسازی پوشاک محلی منطقه با همکاری 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
برگزاری رویدادهای فصلی با هدف معرفی صنایع دستی یا غذاهای 

محلی منطقه
وجود روستاها و بنادر باارزش تاریخی و فرهنگی با 

قابلیت گردشگری
بهره گیری از ظرفیت معماری سنتی و احداث اقامت گا ه های بوم گردی

استفاده از ظرفیت گردشگری تاریخی روستاهای تیس و غیره

مراجعه سرمایه گذاران داخلی و خارجی به چابهار 
از  استفاده  امکان  آزاد،  منطقه  وجود  دلیل  به 
قابلیت های اکوتوریستی و صنایع دستی منطقه در 

رویدادهای خاص

بهره گیری از رویکرد گردشگری رویداد در چابهار

توانمندی منطقه در تولید محصوالت خارج فصل و اقتصادی
گرمسیری، مراجعه سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
به چابهار به دلیل وجود منطقه آزاد، برخورداری از 
قوانین معافیت مالیاتی به  واسطه وجود منطقه آزاد

احداث غرفه های مخصوص فروش میوه های گرمسیری بومی با هدف 
معرفی این محصوالت و فرآورده های آن ها به بازار داخلی و خارجی

برخی دسترسی به بندر چابهار و اسکله های آن در  آن  تجهیزات  و  بندر  از  گردشگران  عمومی  بازدید  امکان 
فصول گردشگری

دسترسی به منابع آبزیان، استقرار مناطق باارزش تفریحی
محیط زیستی، برخورداری از جاذبه های طبیعی و 

قوانین معافیت مالیاتی در راستای تجارت

دریایی،  )رستوران های  تجاری  و  تفریحی  مجموعه های  احداث 
اقامت گاه ها،  دستی،  صنایع  آبزیان،  محصوالت  خرید  فروشگاه های 

آکواریوم ها و غیره(
سواحل،  هم چون  آبی  طبیعی  جاذبه های  وجود 
خورها و تاالب های طبیعی، دسترسی به دریای 

عمان و اقیانوس هند

برگزاری فستیوال های ورزش های آبی

بهره گیری از ظرفیت ورزش های ساحلی و آبی

که  است  نیاز  ارائه شده  پیشنهادات  تحقق  جهت 
سیاست هایی در سطوح مدیریتی و برنامه ریزی اتخاذ شود. 
توسعه  راستای  در  پژوهش  این  پیشنهادی  سیاست های 
اتکا به اصول پایداری به شرح ذیل  با  گردشگری منطقه 

است:

جمله  از  مختلف  ارگان های  میان  بیش تر  هم سویی   -
منطقه آزاد، اداره بندر، شهرداری و میراث فرهنگی.

جهت  دیجیتال  بازاریابی  چون  ابزارهایی  از  استفاده   -
جذب بیش تر گردشگران و معرفی منطقه در سطوح ملی 

و بین المللی.
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اعتمادی، کیانا و دیگران

- تأمین زیرساخت های حمل و نقلی )مدهای مختلف آبی، 
زمینی، هوایی و ریلی( برای سهولت دسترسی گردشگران 
با همکاری ارگان های مختلف و تعبیه جایگاه های سوخت 

در منطقه.
- برگزاری دوره های آموزشی بهبود گردشگری برای افراد 

بومی منطقه.
- اولویت قرار دادن بهره گیری از قابلیت های طبیعی منطقه 

و نیروی انسانی بومی از جمله جوانان و زنان.
میان  همکارانه  رقابت پذیری  سیاست های  از  بهره گیری   -
چابهار و رقبای داخلی )بندرعباس، قشم و کیش( و رقبای 

خارجی )گوادر، صالله و سهار(.
شرکت های  سرمایه گذاری  قوانین  و  ضوابط  تسهیل   -

خارجی و داخلی.
- تهیه پیوست های اجتماعی و محیط زیستی برای پروژه های 

گردشگری.
از  - توجه به عناصر سنتی موجود در منطقه، بهره گیري 
فرهنگ بومي در پروژه هاي گردشگري و عدم تقلید از سایر 

مقاصد گردشگری بدون درنظر گرفتن هویت منطقه. 

۵.نتیجهگیری
علی رغم پیامدهای مطلوبی که گردشگری به همراه دارد، 
بر  بر جوامع مقصد  نامطلوبی  پیامدهای  آثار و  این پدیده 
به  عنوان  پایداری  امروزه  دیگر،  طرف  از  می گذارد.  جای 
از  آن  ابعاد  همه  در  مناطق  توسعه  برای  نوین  رهیافتی 
جمله گردشگری پذیرفته شده است. از آن جا که محدوده 
مطالعاتی این مقاله از یک سو دارای محدودیت ها و مشکالت 
مرتبط با مشخصات طبیعی منطقه بوده و از سوی دیگر، 
پتانسیل ها و قابلیت های محیطی و طبیعی متنوعی را دارا 
پایدار در راستای  است، رهیافت جامع گردشگری توسعه 

توسعه منطقه ای برای آن پیشنهاد می شود.
وجود ارزش های خاص گونه های مختلف گیاهی و جانوری 
در چابهار، حفظ تنوع زیستی و از طرف دیگر محدودیت های 

منابع طبیعی در این منطقه، برقراری تعادل اکولوژیک را در 
فرآیندهای مربوط به توسعه گردشگری ضروری می سازد. 
جهت کاربست توسعه گردشگری پایدار در منطقه چابهار 
نیاز است که ضمن درنظرگرفتن بستر محیطی و فرهنگ 
پروژه های  اجرای  و  تعریف  بومی منطقه، حق طبیعت در 
نامطلوب  پیامدهای  از  تا  گیرد  قرار  مدنظر  گردشگری 

احتمالی گردشگری جلوگیری شود. 
اهمیت جایگاه صنعت گردشگری در  به  اگرچه مطالعاتی 
شهر چابهار و حوزه فراگیر آن و نقش گردشگری در توسعه 
منطقه مکران و استان سیستان و بلوچستان پرداخته اند؛ اما 
هیچ یک به رویکرد توسعه پایدار گردشگری نپرداخته و اغلب 
پژوهش های پیشین به بعد اقتصادی صنعت گردشگری در 
این منطقه پرداخته اند. از این رو به منظور دستیابی به هدف 
پژوهش، این مقاله گردشگری طبیعی، تفریحی- ساحلی، 
فرهنگی و روستایی را برای چابهار مناسب دانسته و در این 
راستا پیشنهاداتی را در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، تفریحی و 
سیاسی-مدیریتی ارائه می کند که در بخش یافته ها به آن ها 

پرداخته شد. 
در نهایت به نظر می رسد با توجه به وجود دارایی هایی با 
ارزش محیطی و طبیعی در چابهار و هم چنین تأکید اسناد 
فرادست بر نقش گردشگری در این منطقه، شرایط آینده 
مترتب منطقه ازنظر گردشگری در صورت اتخاذ سیاست هایی 
با تکیه بر اصول توسعه پایدار در آینده ای نه چندان دور از 
البته الزم است به  وضعیت مطلوبی برخوردار خواهد بود. 
حوزه  در  منطقه  موفقیت  عدم  سبب  تاکنون  که  عواملی 
گردشگری شده و در بخش مصاحبه  ها )جدول 8( به  آن ها 
اشاره شد، ازجمله کمبود امکانات و تسهیالت گردشگری، 
وجود ذهنیت منفی نسبت به منطقه و استان، وجود رقبای 
داخلی و خارجی، کمبود تبلیغات و نبود بازاریابی مناسب 
جهت جذب گردشگر، ضعف زیرساخت های حمل و نقلی و 
باال بودن هزینه های سفر برای گردشگران توجه نمود و برای 

آن ها برنامه ریزی نمود.
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