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1391بهمن 30لغایت 28-اولین همآیش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران
1025: کد مقالهچابهار                                                        ،مورد شناسینقش امنیت در توسعه گردشگري، 

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

چابهار،مورد شناسینقش امنیت در توسعه گردشگري، 
2یغفوريینحس، 1لطفی فریمجتب

دانشجوي کارشناسی ارشد برنامه ریزي شهري دانشگاه سیستان و بلوچستان 1
استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزي محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان2

یدهچک
صنعت . رابطه مستقیم داردگردشگريبا مقوله و توسعه گردشگري در جهان به شمار آمده هايياستراتژفاکتور در تدوین ینترمهمدر جهان امروزه امنیت به عنوان 

ارتباط مستقیم با امنیت داشته و هر گونه خدشه در سطوح مختلف باعث خسارات جبران ناپذیر به این صنعت يمختلف ملی و منطقه اح پرسود گردشگري در سطو
. درصد از کل اشتغال جهانی را به خود اختصاص داده است11شغل ایجاد کرده و حدود نفرمیلیون 200صنعت جهانگردي در سطح جهانی براي بیش از .شودیم

موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که هايیستتورآمارهاي یاد شده نیز افزایش خواهد یافت و در این میان ،ین صنعتبدیهی است که با توسعه ا
تحلیلی است که نتایج به دست آمده نشان –روش تحقیق در این پژوهش توصیفی .اندبسترهاي الزم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده

به بررسی مشکالت و موانع این امر در شهرستان چابهار پرداخته و راهکارهایی ت در نهای؛ و باشدیمکه امنیت فاکتوري تعیین کننده در توسعه گردشگري چابهار دهدیم
.دگردیمدر زمینه ارتقا صنعت گردشگري ارائه 

چابهار،توسعه،امنیتگردشگري،صنعتگردشگري،:کلیديواژگان

مقدمه- 1
اقتصادي،شرایطدربنیاديتحوالتیزمین،سیمايدرشگرفتغییراتیآوردنوجودبهباهمراهکهاستمعاصرانسانهايفعالیتترینمهمازجهانگردي

قرارجهانگردانبازدیدموردمختلفهايفصلو درسالههمهکههاییسرزمینونواحیوضعیتبررسی. استآوردهوجودبهرسوموآدابوفرهنگی
اقتصاديهايفعالیتسایرگسترشازناشیکهاستتغییراتیازترمهموچشمگیرتربسیارهاآندرجهانگرديازناشیتغییراتدهدمینشانگیرندمی

مناطقکوهستانی،نواحیدریاها،هايکرانهدرکهتفریحیهايمکانو هارستوران،سراهامهماننظیرجهانگرداننیازموردتجهیزاتنمونهطوربه.است
هدایتی ،صیدایی(تاسزمینچهرهساختندگرگوندرجهانگرديتأثیرونقشگویاي،اندشدهتاسیسمعدنیگرمآبهايچشمهاطرافدروجنگلی
جهاندراقوامملل وبینارتباطدرمهمینقشکشور،اقتصاديهايچرخدهندهرونقودرآمدزاصنعتیکعنوانبهگردشگرياکنون).2: 1389مقدم،

کهطورهمانراآندرموجودامنیتتاباشندسفیرانیکنندمیسفرآنبهکهمناطقیوکشورهابرايباشدقرارگردشگراناینکهترمهمهمهاز.دارد
ذهندراولروزدرآنچهبااندکردهسفرآنجابهراايمنطقهیاکشورتصویرسفر،ازپسگردشگرانکهباشدرواینازشاید.کنندتوصیفهست،
، آسایش، راحتی و باشدیمدر گردشگري قویاً مورد تأکید قرار گیرد امنیت ستیبایمیکی از مواردي که پس ).1: 1391میرزائی،(دداننمیمغایرداشتند

شرایط خاص مناطق مرزي بر اساسبا توجه به آنچه گفته شد و .کندیمامنیت از مسائل بسیار مهمی است که گردشگران را به نقاط مختلف دنیا جلب 
ی مناطق یاد شده، از طریق توسعه سیاس-اجتماعیتاًینهاکارآمد و کم هزینه در راستاي ارتقاي امنیت، توجه به توسعه اقتصادي و يهاروشایران، یکی از 

از یک سو به سبب کاربر بودن اشتغال و تقلیل مشکل بیکاري را به همراه داشته و از سوي دیگر مبادله گردشگري ضمن . گردشگري داخلی خواهد بود
، در تواندیمگردشگري نظرانصاحبو به رغم دینمایمگوناگون درك و تفاهم بیشتري میان اقوام مختلف ایجاد يهافرهنگبیشتر در يهاتماسبرقراري 

امنیت).2: 1391مسعودي راد، ،ابراهیم زاده(د کاهش تشنجات سیاسی موثر بوده و راهی براي احترام متقابل، صلح و دوستی و همبستگی ملی فراهم آور
امنیتوجودگردشگريتوسعهمهمعواملازیکیکهطورهمانواقعدر. دارندهمبانسبت مستقیمکههستندمعادلهیکپارامترهايگردشگري،و

مناسبیبسترجهانیجامعهسطحدرهرگاه.بودخواهدگردشگري بیهودهازگفتنسخنوگرفتنخواهدشکلسفرينباشدبرقرارامنیتتااصوالًاست،
ناامنیاحساسمقصديبهنسبتگردشگراناگرویابندمیرونقگردشگريبهمربوطهايفعالیتکهاستآنپیدروکنندمیسفرافرادباشد،فراهم
وشودمیامنیتآمدنوجودبهموجبمقصد،یکدرگردشگرانترددومنطقهیکدرگردشگريرونق. کنندنمیسفرجاآنبههرگزباشند،داشته
زندگیکیفیتبهبودنتیجهدرواقتصاديرونقوبیکاريکاهشمختلف،قشرهايدرآمدافزایشموجبواستفقربامقابلهدرموثريعاملآن،توسعه
گردشگرانآمدورفتوگردشگريپدیدهوجودمواقع،برخیدرکهچرانیست،صادقهمهمیشهقضیهاینالبته. شودمیاجتماعیرفاهافزایشومردم
امنیتاحساسگردشگري،درامنیتمالكلذادارند،همباتنگاتنگیارتباطامنیتمقولهوگردشگريصنعتوجود،اینبا. استشدهناامنیباعث

نظربه،دهدمینشانراالمللیبینگردشگرانتعدادروزافزونرشدکهالمللیبینهايسازمانتوسطمنتشرهآماربهتوجهبالذا؛استگردشگرانتوسط
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عدمعللبررسیفوق،نکاتگرفتننظردربا.باشدآنانبرايجدیديمکانتواندمیاقتصادي و توریستی هايویژگیبهتوجهچابهار بارسدمی
وچگونهچابهارشهردرامنیتکهاستایناصلیسؤال.استضروريامريامنیتعاملبرتاکیدباشهر بندريایندرجهانگرديصنعتیافتگیتوسعه

ایندرناامنیکهنمودسازماندهیايگونهبهراگردشگريجدیدهايشیوهتوانمیآیا؟گذاردمیتأثیرشهرایندرگردشگريتوسعهبرحديچهدر
؟باشدداشتهآنبرراتأثیرکمترینمنطقه

مسئلهبیان-2
روندمیشماربهامنیتمختلفپیامدهايترینمهمازاجتماعیهايآسیبوشهرهاستدرزندگیکیفیتهايشاخصهازیکیامنیتاحساسمفهوم

تهدیدکنندهعواملترینمهمازیکی.“استرفتهبینازعمومیعرصهنکنند،استفادهترسیاوراحتیعدمدلیلبهرافضاییمردماگرگویدمیالین
باوکندمیمختلروزمرهزندگیدرراسالمتیونشاطعمومی،فضاهايوهامکانناامنی. استناامنیاحساسازترسیعمومی،فضاهايدرمردمحضور
درگردشگري).2: 1389برآبادي،شعاع،کامران(دنمایمیتحمیلجامعهبررازیاديهزینه هايعمومی،مشارکتوفرهنگیرشدراهسربرمانعایجاد
،آنگسترشوامراینتحققراستايرد. تاسگرفتهقرارگیرندگانتصمیمنظرمدکشورهااقتصاديتوسعهامردرمهمصنعتیعنوانبهجدیددنیاي
در کنیممیزیرا هر انسانی که از آن به نام گردشگر یاد . اندنمودهخاصی بدان توجهمحققانکهباشدمیمهمپارامترهايازیکیامنیتموضوعشکبدون

گفت بدون امنیت گردشگري حتی توانمیاساساینبرباشدمی، وجود امنیتنمایدمیتوجهبدانرا کهپارامترياولینانتخاب مقاصد گردشگري خود،
گذار در توسعه و ترویج توریسم و جهانگردي در یک تأثیرعواملامنیت از .)3: 1391چی،خامهلطفی،(دبهترین بازاریابی با شکست مواجه خواهد ش

انسان را به تواندمیآسایش، راحتی و امنیت از مسائل و عوامل است که . شودمینیاز یک گردشگر محسوب تریناساسیامنیت اولین و . باشدمیکشور 
گردشگري در یک کشور نشانگر ثبات امنیت ملی است و یک از علل رونق گردشگري در کشور توجه دولت به صنعتتوسعه . سوي گردشگري فرا خواند

شهرهامیل مردم به گردشگري و رفاه و آرامش دروشهرنشینیگستردگیبهتوجهبابینایندر.)2: 1391ارمغان،. (امنیت گردشگري استتأمین
حساسیت امنیت در رابطه با هو در این بین با توجه بیابدمیضرورتشهرهادرامنیتتقویتراهکارهايوآنساززمینهعواملامنیت،موضوعمطالعه

.بپردازیمشاین شهر بندري ضروریست و راهکاري مناسب براي ارتقاء این بخهايپتانسیلگردشگري در شهرستان چابهار و 

مبانی نظري- 3
لغت درباره مفهوم کلی هايفرهنگتعاریف مندرج در . امنیت یک مفهوم چند وجهی است و به همین جهت درباره معناي آن اختالف زیادي وجود دارد

اما ). 4: 1391اسمعیاعیل زایی و دیگران،(د که ناظر بر امنیت مادي و روانی است، تاکید دار) احساس ایمنی(یا )ساحساس آزادي از تر(امنیت، بر روي 
وسیاسی،اجتماعی،اقتصاديتهدیداتازبرخواستهدارد، کهاقتصاديواجتماعیهايپذیريآسیببامستقیمارتباطسومجهاندرامنیتمفهوم
مشروعیتفرسایشبهامراینخواهباشد،اجتماعیواقتصاديمسائلازناشیتهدیداتکنندهمنعکسبایدمفهوم، امنیتلحاظازاست، بنابرایننظامی
از نظرگیدنز .)4: 1391چی،خامه،لطفی(باشدآناقتصاديهايشکلواجتماعیهايبنديتقسیموخارجینمودهايیاباشدمربوطداخلدرصرفاً

تجربه امنیت به تعادل، اعتماد و . موقعیتی خواند که در آن با یک رشته خطرهاي خاص مقابله شده و یا به حداقل رسانده شده باشدتوانمیامنیت را 
و یا به تا حد امنیت جهانی هايآدماز هاییمجموعهامنیت چه به معنا بالفعل و چه معناي تجربی آن، ممکن است به انبوهه ها یا . مخاطره بستگی دارد

امنیت اقتصادي، سیاسی، نظامی و زیست محیطی قابل طرح رامنیت اجتماعی در کناطیوربه عقیده ). 1391:4زارع،فرد،اسالم(دافراد ارتباط داشته باشن
از نگاه ویور در حالی که امنیت ملی به تهدیدات علیه حاکمیت . باشدمیامنیت اجتماعی در شرایط کنونی مرجع امنیت ملی ،نیست؛ بلکه هم طراز

، امنیت اجتماعی معطوف به هویت است که فی نفسه مقوله اي است بسیار مهم، چون هویت اجتماعی به هر حال وجود دارد چه دولت باشد و پردازدمی
یک اقلیت در دفاع از هویت خود فی نفسه عملی العملعکسیافته است و اینکه امنیت هویت با امنیت اجتماعی، معناي سیاسی دیگرنکته . چه نباشد

. چنان که رابرت ماندل معتقد است). 3: همان(تاساس ویور حوزه امنیت اجتماعی به اندازه امنیت ملی واحد اعتبار اسنبر ایروایناز . سیاسی است
، نظام هارژیمتا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج نسبت به بقاي هاستحکومتلیت جزء مسئواصوالًامنیت شامل تعقیب روانی و مادي ایمنی است و 

معتقد است که امنیت همانند »آزگود«هدر این زمین. امنیت یک امر نسبی استاصوالً. (دشهروندي و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورن
بودن مفهوم امنیت بخشی به دلیل انتزاعی بودن و نبودن تعریف مشخص از این مفهوم و خطر کیفیتی نامشخص و امري نسبی است نه مطلق، نسبی

جان الك معتقد است که مقصود از . )3: 1391میدي و همکاران،ا(داننداشتهبخشی دیگر حاصل پیوند با مفاهیم نسبی دیگر نظیر منافع و بحران به همراه 
: 1391لکزایی،(تلکه منظور دستیابی به رفاه، آسایش و ایجاد تسهیالت مشخص است که حق طبیعی ماسصلح و امنیت تنها آن نیست که زنده بمانیم، ب

3.(

اهمیت و ضرورت تحقیق- 4
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زیرا امنیت و گردشگري، پارامترهاي یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با . یکی از زمینه هاي ایجاد امنیت پایدار رونق گردشگري در یک منطقه است
مقصد در واقع همان طور که یکی از عوامل مهم رونق گردشگري وجود امنیت است، توسعه گردشگري در یک منطقه و تردد گردشگري در یک. هم دارند

با توجه . از این رو توسعه پایدار صنعت گردشگري و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با هم دارد. نیز، موجب به وجود آمدن امنیت در آن منطقه خواهد شد
به هاي توریستی در این گردشگري موجود در شهرستان چابهار و برخورداري این منطقه از موقعیت ممتاز ژئوپلیتکی و دریاي آزاد و جاذهايپتانسیلبه 

با توجه به حساسیت امنیت در رابطه با گردشگري در شهرستان چابهار و پتانسیل هاي این شهر بندري ضروریست و راهکاري پژوهش سعی شده است که 
.بپردازیمشمناسب براي ارتقاء این بخ

پژوهشقلمرو-5
کناردروایرانشرقیجنوبالیهمنتهیدرشرقیطولدقیقه37ودرجه60النهارنصفوشمالیعرضدقیقه17ودرجه25مداربینچابهارشهرستان

آننفر90245میزان،اینازکهاستشدهاعالمنفر264051ایرانآمارمرکزسوياز1390سالدرشهرستاناینجمعیت. استواقععماندریاي
شهرستان جنوبی کشور و اولین بندر ایرانی واقع در دریاي عمان است که در ترینشرقیچابهار . )1390ایران،آمارمرکز(است چابهارشهربهمربوط

را به بلوچستانودرصد از مساحت کل سیستان 7کیلومتر مربع حدود 13162این شهرستان با وسعتی بالغ بر . استان سیستان و بلوچستان قرار دارد
. گردشگري محل تجمع تضادها دانست و شاید هم بتوان بهشت گردشگري نامیديزمینهرا در چابهارشاید بتوان شهرستان .خود اختصاص داده است

آزاد به وجود يمنطقهعلت حضور هو فرهنگ بکر مردم محلی بلوچ در کنار فرهنگ جدید و مختلطی که ب) مثل تیس(یمکانی که در آن مناطق باستان
مانگرو و چندال و حرا، هايجنگل مریخی، هايکوهارس و مناطق ساحلی زیباي آن از یک سو، وجود مناطق کوهستانی ان با آمده و وجود دریاي پ

آزاد و شهرك صنعتی آن، زیستگاه گونه يمنطقهبازارهاي سنتی در کنار بازارهاي بزرگ و امروزي، صنایع دستی همراه با محصوالت صنعتی و تجاري 
منحصر به فرد زمین يپدیدهمنحصر به فرد و –دریاي عمان، سواحل هايدلفینو هانهنگو انواع ) گاندو(ههمچون تمساح پوزه کوتاهاي نایاب جانوري

رموسمی و غیره از سوي دیگهايبارانجنوب کشور در تابستان همراه با ينقطهترینخنککشور در زمستان و ينقطهترینگرمساختی گل فشان، 
آبادي داراي سکنه تشکیل شده است این 557دهستان، 9این شهرستان از سه بخش مرکزي دشتیاري و کنارك، .)10: 1389قاسی زاده،آ،یم زادهابراه(

بین ايآبراههبهبندرتریننزدیک،اقیانوسی کشوراتنهچابهاربندر). 2: 1390دهمرده،(تچابهار، کنارك، نگور اسهاينامشهر به 3شهرستان داراي 
هايقطبازبلکه یکیاست،جهاناستراتژیکیمهمنقطه10جزوتنهانهمنطقهاین.باشدمیو تاریخیطبیعیاثر200ازبیشمیزبانکهاستالملی

).3: 1390ادعلی پور،ن،فرزین(دشومیمحسوبنیزکشورژئوتوریسم

کشورواستانشهرستان،درچابهارشهرموقعیت:1شکل

هاآنامنیتارتقايومرزيشهرهايتوسعهدرآن نقشوگردشگري- 6
گفتیم هرگاه در سطح قبالًآن چه اساسبر. تا امنیت برقرار نباشد، سفري شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگري، بیهوده خواهد بوداصوالً

و اگر گردشگري نسبت یابندمیمربوط به گردشگري رونق هايفعالیتو در پی آن است که کنندمیجامعه جهانی بستر مناسبی فراهم باشد، افراد سفر 
دبا هم دارنمستقیمامنیت و گردشگري، پارامترهاي یک معادله هستند که نسبتی . کنندنمیهرگز به آن جا سفر . به مقصدي احساس ناامنی داشته باشد

اکنون کارشناسان گردشگري بر این باورند که رابطه امنیت و گردشگري باید مورد توجه قرار گیرد؛ بطوریکه تعریف جدیدي از امنیت ). 5: 1391کاشف،(
ت داخلی و به این ترتیب امنی. به خارج یک ابزار ضروري و الزم استهاآنداخلی و انتقال هايواقعیتملی در سایه حضور گردشگري خارجی و شناخت 

با سیاست تنش . خود را با مشخصات کشورهاي پیشرو در امر توریسم تطبیق دهدخواهدمیعامل گسترش در هر کشوري است که ترینشاخصملی 
ا به بنابراین ضرورت دارد که جاذبه هاي گردشگري در خارج از مرزه. زمینه مساعدي براي جلب گردشگري کمک کردتوانمیزدایی در روابط خارجی 
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حضور ). 7: 1389ابائی فارسانی،،بصادقی ده چشمه(دنحو مطلوب تبلیغ گردد و زمینه هاي الزم براي سهولت رفت و آمد گردشگري خارجی فراهم آی
افزایش گردشگران در یک کشور عالوه بر توسعه اقتصاد و تبادالت فرهنگی، بهترین تبلیغات در خصوص وجود امنیت در آن کشور است که این به امر 

با توجه به شرایط جدید در صنعت گردشگري که ناشی از رشد مداوم و با ثبات این صنعت و بهتر رسدمینظربهلذا؛انجامدمیتصاعدي تعداد گردشگري 
نقشطرفی،از).6: 1391امه چی،خ،لطفی(تشدن جاي آن در اقتصاد جهان و کشورهاست، باز تعریف رابطه امنیت ملی و گردشگري امري ضروري اس

درآمد،واقتصاديکالنمنابعبودنداراوجودبایافتهتوسعهکشورهاياکثرکهاستچنانکشوریکملیامنیتترسیمدرجهانگرديصنعتتأثیرو
تبادالتواقتصاديتوسعهبرعالوهکشوریکدرگردشگرانوبازدیدکنندگانمستقیمحضور.شوندمتمرکزتوریسمصنعترويبردهندمیترجیح

با تواندمیگردشگري داخلی ).7: 1389مقدم،هدایتیصیدایی(کندمیمعرفیجهانیانبهگردشگريامنقطبیکعنوانبهراکشورآنفرهنگی،
:کارکردهاي اقتصادي و فرهنگی زیر نواحی توسعه نیافته داخلی را توسعه بخشديارائه

بهبود وضعیت نهایتاًشغلی فراوان انجامیده و هايفرصتکه به فراهم آوردن شودمیراه هاي بازگشت سرمایه تلقی ترینسریعگردشگري یکی از -1
).5: 1391ابراهیم زاد، مسعودي راد،(داقتصادي جوامع گردشگري پذیر را در پی دار

آن سطح دست مزد و درآمد افراد افزایش یافته و به ينتیجهکه در کاربر و متنوع براي کارگران نیمه ماهر و کم مهارتمشاغلایجاد طیف وسیعی از -2
).5:همان (گیردمیقرار تأثیرناطق تحتدنبال آن ساختار اجتماعی م

رهنگ را براي برقراري مبادالت فرهنگی میان گردشگران و مردم محلی فراهم سازد تا بدین ترتیب دو طرف با فهاییفرصتتواندمیتوسعه گردشگري -3
).94، 1385قایی،س،پاپلی یزدي(دیکدیگر بیشتر آشنا شوند و به تدریج به فرهنگ هم احترام گذارن

).93:همان (شودمیفرهنگی در سطح کشور و تقویت وفاق ملی - و همگرایی اجتماعییکپارچگیموجب گسترش تواندمیگردشگري داخلی -4
دمحسوب می گرکشورهاصنعت و همچنین منبع اصلی اشتغال و رشد و توسعه اقتصادي ترینمتنوعو ترینبزرگصنعت گردشگري به عنوان -5
).224: 1386کارگر،(

امنیت بر دیگر  نهادهاي جامعه متقابلتاثیر:  1نمودار

چابهارشهرستانگردشگريهايپتانسیل- 7
انسانهايجاذبه-3تاریخیوفرهنگیهايجاذبه-2ژئوتوریستیوطبیعیهايجاذبه-1قسمتسهبهچابهارگردشگريه هايبجاذکلی،طوربه

بهمعروف(ستیتاریخیقلعهرسول،غالمسیدبقعهها،فشانگلچابهار،خلیجتیس،ساحللیپار،تاالبکوتاه،پوزهتمساح. استتفکیکقابلساخت،
تجاري،بنادرفرودگاه،عالوهبههاجاذبهاین.استچابهارگردشگريهايجاذبهترینمهمازچابهار،آزادمنطقهتیس وتاریخیروستاي)هاپرتغالیقلعه
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،ابراهیم زاده(تاسگردشگريزمینهدرمنطقهبااليتواندهندهنشانغیرهورستوراندوازدهاقامتی،تختهفتصدحدودوپذیرمهمانوهتلهشت
). 7: 1388قاسی زاده،آ

و جاذبه هاي گردشگريهامکان1- 7
:نماییمیمرا ذکر هاآنینترمهمکه در ادامه برخی از باشدیمو جاذبه هاي گردشگري فراوانی هامکانشهر چابهار داراي 

پدیده در واقع پدیده اي این . یکی از اشکال و پدیده هاي زمین شناسی بسیار زیبا و بدیع در منطقه مورد مطالعه، گل فشان ها هستند: گل فشان -1
د شویمصورت تپه اي مخروطی بوده و به جاي گدازه از دهانه آن گاز متان و دي اکسید کربن به همراه گل خارج ه طبیعی و همانند آتشفشان است که ب

).2: 1391لوچی،، بفتوحی(
ماسه سنگی سبز رنگ -مارنیيهاکوهگواتر، ریزش بر –کیلومتري چابهار در سواحل دریاي عمان، جاده چابهار 25تا 20در : مریخیيهاکوه-2

).4:همان(د باشیمینیاتورميهاکوهمریخی و يهاکوهبد بوم، کلوت، هايینزممنظم ایجاد کرده که به هاييبلندمنطقه، مناظر از پستی 
شدت بیشتري یافته و باعث بر جاي يرسوب گذاردر سواحل کم شیب، افزایش رسوبات دانه ریز، یژهبه ودر منطقه مورد مطالعه : سواحل ماسه اي-3

این رسوبات در مناطق شمال . گذاشتن رسوبات جدید و گسترش سواحل کشندي شده که در منطقه به سواحل ماسه اي و نیز سواحل شنی معروف است
).3: 1386احراري رودي و دیگران،(د کشانیممتعددي را به این منطقه ینندگانبو باختر چابهار مناظر زیباي ساحلی را به وجود آورده که همواره باختر

این قلعه به ابعاد . جزو قالع مستحکم بلوچستان بوده و بر فراز تپه اي مشرف بر خلیج چابهار واقع استهایپرتغالقلعه تیس معروف به قلعه : قلعه تیس-4
).4: 1391رایی،، قکرمی(ت متر ساخته شده و در دوره صفویه بازسازي گردیده اس54×26
آوراي و –این غار در رسوبات مخلوط سیلیسی . در شمال منطقه مورد مطالعه، در روستایی به نام تیس منظره زیبایی از یک غار وجود دارد: غار تیس-5

در این غار الیه . اندشدهتشکیل این غار بهجاري به تدریج رسوبات کربناتی حل شده و منجر هاآبو ورود هایهالکربناتی شکل گرفته که به علت شیب 
).13863دیگراناحراري رودي و (د ب و متقاطع متعدد و زیبایی دیده می شوها محديبند

که شودیمهاآنو پس از برخورد به موانع سنگی باعث سایش سطح شودیمجاري باعث فرسایش و حمل رسوبات يهاآبباد و : فرسایشیيهاستون-6
).9: 1391مسلمی،،حمزه(د رسیممتر 46گاه به ارتفاع هاستوندیو که ارتفاع این تخت گاهزیباي مثل دودکش جن و يهاساختباعث ایجاد 

بخشی از . کندیمکه در طبیعت این منطقه زندگی شودیمموجود حیات وحش چابهار محسوب ینتربرجستهتمساح پوزه کوتاه : تمساح پوزه کوتاه-7
که از این تمساح. در شهرستان چابهار و بخشی دیگر در محدوده شهرستان سرباز قرار دارد. نامندیموگاندآن را هایمحلزیستگاه اصلی این تمساح که 

). 4: 1391کاشف،(کندیمنادرترین انواع تمساح در جهان است در رودخانه سرباز زندگی 
آثاري بر روي سواحل بر جاي ... و، پرندگان دریایی هاخرچنگ، هاکرمدر منطقه مورد مطالعه، موجودات زنده از جمله : آثار باقی مانده بر سواحل-8

آب اسیدي بر روي سواحل کربناتی باعث ایجاد حفره هاي انحاللی یرتأثهمچنین اثرات آب دریا بویژه . هاستآنکه نشان دهنده فعالیت اندگذاشته
).1386:4یگرانداحراري رودي و (متوسط و بزرگ مقیاس شده است

شهرستان چابهارگردشگريدر توسعه امنیتنقش-8
العادهخارقتوسعه صنعت گردشگري در هر کشور نشان از ثبات امنیت ملی در آن کشور است و توسعه امنیت ملی در کشور هاي مختلف موجب رشد 

و طبیعی است که قبل از برنامه ریزي شوندنمیو ناامن حاضر هدر مناطق آسیب زدگاههیچو گردشگران باشدمیصنعت گردشگري در دهه هاي اخیر 
تا اطالعات کافی در خصوص امنیت و ایمنی منطقه مقصد را به دست آورند و موفقیت در جذب گردشگران و کنندمیراي آغاز یک مسافرت، تالش ب

د در مدت کوتاهی که اندیشه ایجا).4: 1391افظ رضازاده،ح،دارائی(دهدمیجهان، ثابت و ضریب امنیت ملی را افزایش گردانیتوربزرگ و هايشرکت
مشخص طوربهمطرح 1363سالمنطقه آزاد تجاري صنعتی چابهار نخستین بار توسط دفتر برنامه ریزي و بودجه در چارچوب نظري توسعه استان در 

بصره تاستناددولت در راستاي تلقی بخش بازرگانی به عنوان محور توسعه استان مورد توجه قرار داد و به هیئت1364توسعه محور شرق مطالعاتدر 
. صنعتی چابهار تعیین شود-هکتار به عنوان منطقه آزادي تجاري14000منطقه واقع در اراضی چابهار به مساحت ) 68-72(هقانون برنامه اول توسع19

بندریل که این گفت که با توجه به پتانستوانمیپس ).4: 1391حمدي،م،بلوچی(افتتاح و شروع به کار کرد1371سرانجام این منطقه آزاد در سال 
يتوسعهدر ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم و افزایش درآمد براي ساکنان محلی، ایجاد درآمد ارزي براي کشور، سرمایه گذاري و باشدمیدارا چابهار

خرده فرهنگ ساکنان، تقویت همبستگی میان اقوام و مذاهب، افزایش وحدت ملی، يدربارهزیربناهاي اقتصادي، تقویت درك فرهنگی، تصحیح نادرست 
احساس تعلق به سرزمین در ضمناً. محرکی براي تولید کاالها و خدمات محلی، کاهش فقر و بهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه محلی بوده است

ت انگیزه هاي دفاعی در مقابله با تهدیدات خارجی را فراهم آورده که این نتایج منطقه ساحلی با گسترش مالکیت خصوصی افزایش یافته موجب تقوی
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این .تمواجه اسهاییمحدودیتمورد مطالعه با موانع و يمحدودهدر عین حال گردشگري در . مرزي افزوده استيمنطقههمگی بر ارتقاء امنیت در این 
.ته است، توسعه یابدمشکالت سبب شده تا گردشگري نتواند آنگونه که شایس

مدیریتدرثباتعدمومدیریتیضعف-1
يبالقوههايیتقابلو عدم آشنایی گردشگران داخلی و خارجی با يمنطقهو جاذبه هاي توریستی هایتقابلضعف تبلیغاتی مناطق آزاد در شناساندن -2

. باشدیمگردشگري منطقه 
گردشگرانکمبود شدید اقامت گاه هاي مناسب براي -3
آن در عدم سرمایه گذاري بخش خصوصییرتأثوجود زمینه هاي ذهنی منفی از عدم امنیت و -4
نبودن نیروهاي متخصص و کارامد مرتبط با گردشگري-5
تهدیدات امنیتی ناشی از مرزي بودن منطقه و وجود توریست ضد انقالب -6
کمبود سرمایه گذاري بخش خصوصی و دولتی-7

چابهارو اثرات توسعه گردشگري در شهرستان نتایج-9
ورودبرابري4افزایشبه توانیمگردشگري در چابهار نسبت به مناطق استان سیستان و بلوچستان از گستردگی بیشتري برخوردار است و این را 

اساسبر. استمنطقهاینفراوانگردشگريهايجاذبهوجوددلیلبهازیر. گذشته دانستهايسالبامقایسهدر،1390نوروز درچابهاربهگردشگر
، در اندکردههزار گردشگر از منطقه آزاد چابهار دیدن 230جمعا1386ًتا تیره ماه 1385اطالعات اخذ شده از روابط عمومی منطقه آزاد چابهار از تیرماه 

نفر ذکر گردیده 7000همچنین تعداد گردشگران خارجی به منطقه آزاد چابهار . هزار نفر اعالم شده است410خرداد ماه، 15تا 1387حالی که در سال 
بنگالدش و چین اکثر مسافران و گردشگران خارجی از کشورهاي پاکستان، افغانستان، هند، . که نسبت به سال گذشته دو هزار نفر افزایش داشته است

هايشهرستانالبته باید به این نکته اشاره کرد که اکثر بازدید کنندگان منطقه آزاد ساکن شهرستان چابهار و ). 7: 1388آقاسی زاده،،ابراهیم زاده(اندبوده
با باال بردن سطح درآمد و و رفاه در منطقه گسترش امکانات و گفت که با توانمی). 8: همان (دساعت در منطقه حضور دارن24اطراف هستند و کمتر از 

.دیدگاه هاي اشتباه در مورد عدم امنیت را عوض خواهد کرد؛ و اشتغال سطح امنیت را ارتقاء خواهد داد

نتیجه گیري- 10
کشوردهجزوایرانکشوراینکهعلیرغم.شودمیمحسوبجهانصنعتترینبزرگموتوري،نقلیهوسایلوانرژيصنایعازپسجهانگرديصنعتامروزه

دهندهنشاناینونداردقرارجایگاه مناسبیدرگردشگريطریقازارزيدرآمدنظرازاستتوریستیوباستانیتاریخی،اماکنوجودنظرازجهانبرتر
وآمدهعملبهتحقیقاتومباحثهمهگرفتننظردربا). 10: 1389صیدایی، هدایتی مقدم،(است آندرگردشگريصنعتبامرتبطهايسیستمضعف

امنیت،عنصردونب. تاسگردیدهمطرحدنیادرگردشگريصنعترونقعاملترینشاخصعنوانبهامنیتکهشودمیمشخصکشورهاسایرتجربیات
اومالیوجانیامنیتکهکندمیپیداحضورجاییدرگردشگروآید؛نمیعملبهتوریسمصنعتخصوصبهاقتصاديبخشهیچدرگذاريسرمایه
درگردشگريزمانینیزواستکشورآندرملیامنیتثباتازنشانکشورهردرگردشگريصنعتتوسعه)5: 1389اقري فرد،ب،باقري(دگردتأمین
است،پراکندهکشوریکمختلفنقاطتمامدرگردشگريمقاصد. باشدشدهبیشترگردشگرانامنیتتأمینبرايآندولتتوجهکهیابدمیرونقکشور

نهکشوریکبهخارجیگردشگرانوروداینبرعالوهویابدمیافزایشنیزکشورآنملیامنیتضریبشود،تأمینمناطقایندرامنیتکهصورتیدر
مقصدهايازیکیعنوانبهچابهارآزادمنطقه).4: 1391دیگران،لطفی و (کندمیکمکنیزآنتحکیمبهبلکهشودنمیملیامنیتتهدیدموجبتنها

رامنطقهاینتواندمیزیبااندازهاي-چشموسواحلومطلوبهوايوآبوجود. استبرخوردارگردشگريزمینهدرباالییپتانسیلازایران،گردشگري
جذابیتبرمنطقه،درآببرمبتنیتفریحاتوهاورزشتوسعهامکانآندنبالبهودریاباجواريهم. نمایدتبدیلگردشگريبرايمطلوبمقصديبه
اینبا.یکی از محورهاي مهم گردشگري کشور باشدتواندمیگردشگري، جاذبه228که شهرستان چابهار با دهندمینتایج بررسی نشان . استافزودهآن

گردشگري،تسهیالتوهاروساختضعفمقصد،توسعهمدونهايبرنامهوجودعدم. استرداربرخوهاییضعفوهاکاستیازگردشگريمقصداینحال
درگردشگريشکوفاییورشدازمانع،هاکاستیدیگرومنطقهدروندرگردشگريهايجاذبهبهمطلوبدسترسیهايراهوجودعدمضعیف،تبلیغات
سایربامقایسهدرآنرقابتیهايمزیتافزایشبهمنجرتواندمیمقصد،ایندررقابتیعواملازیکهربهبودکهاستبدیهی.استشدهمنطقه

گفت که امنیت نقش توانمیبا توجه با اینکه رابطه دو سویه بین توسعه صنعت گردشگري و امنیت وجود دارد لذا؛گرددکشورگردشگريمقصدهاي
.هار داردبسزایی در توسعه صنعت گردشگري در منطقه چاب
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پیشنهادات- 11
پایداري گردشگري را تواندمیاجتماعی عدالتاقتصادي مبتنی بر هايسیاستمناسب با اقوام و فرهنگ بومی و اجرا هايسیاستدر این منطقه اتخاذ -1

.تضمین کند
به اینکه یکی از مباحث مهم در توریسم، امنیت با توجه به وضعیت خاص اقتصادي حاکم بر منطقه و نامناسب بودن سطح زندگی و رفاه و با توجه-2

.اقتصادي و امنیت سرمایه گذاري است
هايسیاستمناطق براي توریسم منطقه باشد و در صورت ارائه ترینجذابیکی از تواندمیمنطقه چابهار با توجه به جاذبه هاي تاریخی و طبیعی -3

.جایگزینی قوي براي برخی کشورهاي حاشیه خلیج فارس گرددتواندمیدرست اقتصادي و برنامه ریزي توریسم در منطقه 
در مورد هاتفاهمجهت از بین رفتن سو منطقهجلوگیري از تبلیغات نادرست در مورد امنیت منطقه در افکار عمومی و تشویق گردشگران براي دیدار از -4

منطقه
و سمینارهاي مختلف در جهت توسعه و ارتقاء امنیتهاهمایشبرگزاري -5
گردشگريهايفعالیتدخالت دادن مردم و مشارکت مردم در امر گردشگري در اجرا و -6
مربوطه هماهنگی الزم را در مورد گردشگري و امنیت داشتههايارگانطلبدمی. با توجه به اینکه امنیت و گردشگري رابطه مستقیم با هم دارند-7

.باشدمیامنیت منطقه سفر تأمینعامل در جذب جهانگردان، ترینمهمزیرا نخستین و . باشند
پنهان گردشگري در منطقه مورد مطالعههايفرصتشناسائی -8

مأخذمنابع و -12
،swotساحلی چابهار با استفاده مدل راهبرديناحیهتحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگري در ، ابراهیم زاده، عیسی و عبداهللا آقاسی زاده]1[

).1388(، شماره اول، دانشگاه اصفهان، یشهري و منطقه ایهايپژوهشمطالعات و 
، T-testآزمونمنطقه آزاد چابهار بر توسعه گردشگري حوزه نفوذ آن با بهره گیري از مدل رگرسیون و تأثیر، یابراهیم زاده، عیسی و عبداهللا آقاس]2[

).1390(، 21شمارهمجله جغرافیا و توسعه 
).1391(، )نمونه موردي شهر بانه(يگردشگري و نقش آن در امنیت و توسعه شهرهاي مرز، دابراهیم زاده، عیسی و ماندانا مسعودي را]3[
).1390(، )مطالعه موردي شهر زابل(ينقش امنیت در توسعه پایدار گردشگري شهرهاي مرزعاسالم فرد، فاطمه و زینب زار]4[
).1391(، بستر سازي امنیت گردشگري در استان سیستان و بلوچستان، نارمغان، سمی]5[
)1386(، زمین گردشگري در چابهار، يو ژیال شاهرخی خر گردالدینمحیاحراري رودي، ]6[
).1391(، امنیت اجتماعی نمونه موردي شهرستان سمیرمتوسعه گردشگري و راهکارهایی بر ، نامیدي، سجاد و دیگرا]7[
).1391(،مقایسه تطبیقی توریسم در مناطق آزاد چابهار و دوبیيبلوچی، محمود و علی اکبر محمد]8[
).1389(، نقش امنیت در توسعه صنعت گردشگري،دباقري، محمود و کرم اهللا باقري فر]9[
).1386(،شهرنشینی و صنعت گردشگري در ایرانتوسعه ، نهمب،کارگر]10[
)1385(، سمتانتشارات ،ماهیت و مفاهیم،گردشگري، یپاپلی یزدي، محمد حسین و مهدي سقای]11[
).1391(، )چابهار(يبررسی چالش ها و فرصت ها ي گردشگري در شهرهاي مرز، یرهاد و منصوره مسلمف،حمزه]12[
).1390(، قتصادي، اجتماعی و فرهنگی شهر چابهار با تاکید بر توریسما،بررسی ویژگی هاي کالبدي،نو دیگرادهمردي، زهره]13[
).1391(، شهرهاي مرزي امن، پشتوانه ترویج گردشگري شهري نوین، هدارائی، مرضیه و معصومه حافظ رضازاد]14[
).1389(، نقش امنیت در توسعه گردشگري، یصادقی ده چشمه، مهرداد و میثم بابائی فارسیان]15[
).1389(،نقش امنیت در توسعه کردشگري،مصیدایی، سید اسکندر و زهرا هدایتی مقد]16[
).1390(، عوامل موثر بر مزیت رقابتی مقصد گردشگري در ایران نمونه موردي چابهاررفرزین، محمدرضا و زهرا نادعلی پو]17[
).1391(، مطالعه موردي جابهار. چالش ها و مشکالت گردشگري در مناطق مرزيیو محمود بلوچفتوحی، صمد ]18[
).1391(، پایدار در منطقه ساحلی چابهارراهکارهاي عملی گردشگري،یکرمی، رقیه و احمد قرای]19[
).1391(فرصت هاي امنیتی در مرزهاي شرقی،بررسی چالش ها ولکاشف، اسماعی]20[
).1388(، بررسی امنیت شهري در شهرهاي مرزي مطالعه موردي شهر تایباد، يکامران، حسین و علی شعاع بر آباد]21[
)1391(، بررسی چالش ها و فرصتهاي امنیتی در مرزهاي شرقی، هدیقص،لکزایی]22[
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)1391(، نقش امنیت در توسعه گردشگري زابل، یمحسن خامه چویدر ح،لطفی]23[
).1391(، نقش امنیت در توسعه گردشگري با تاکید بر سیستان وبلوچستان، نلطفی و دیگرا]24[
)1391(، )همطالعه موردي منطقه مرزي اورامانات در استان کرمانشا(رابطه امنیت و توسعه گردشگري روستایی ،تحمر،میرزایی]25[
)1390(نو نفوس مسکسرشماري عمومی، مرکز آمار ایران]26[
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