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چكيده
روستاي تيس از توابع شهرستان چابهار با توجه به تواناييهاي بالقوه گردشگري كه دارد ،با محدوديتها و موانعي روبرو ميباشد
كه شناخت و رفع آنها بر توسعه گردشگري اين روستا تاثير بسزايي خواهد داشت .از موانع گردشگري اين روستا ميتوان به
بحث تبليغات رسانههاي عمومي اشاره نمود .رسانههاي جمعي عالوه بر اينكه هيچگونه تبليغي در زمينهي گرشگري محدوده مورد
مطالعه انجام نميدهند ،با بد جلوه نشان دادن از لحاظ امنيتي باعث كاهش ورود گردشگران به محدوده شدهاند .عدم توجه دولت
به بخش سرمايهگذاري ،تخريب آثار تاريخي ،نبودن امكانات رفاهي و كمبود نيروي متخصص در اين امر از مشكالت و موانع
ديگر توسعه گردشگري در محدوده مورد مطالعه ميباشد .نبود امكانات رفاهي  -اقامتي ،نامناسب بودن تجهيزات بهداشتي و
كمبود مراكز خدمات رساني گردشگري از جمله عوامل سوء ديگر نيز ميباشد .با توجه به ضعفهايي كه بيان شد ،اين محدوده
داراي توانهاي مناسب گردشگري ميباشد كه در صورت رفع موانع موجود و ارائهي تجهيزات و خدمات گردشگري ،اين محدوده
ميتواند پذيراي تعداد قابل توجهي از گردشگران باشد و الزم است به همهي فعاالن حاضر در عرصهي صنعت گردشگري براي
طرح ،اجرا و تداوم كاركردهاي گردشگري فرصت مشاركت داد.
واژهگان كليدي :گردشگري ،توسعه روستايي ،روستاي تيس ،شهرستان چابهار
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مقدمه
تنوع بخشي به اقتصاد ،باال بردن شاخصهاي توسعه انساني ،مشکالت ناشي از صنعتي شدن و آلودگي بيش از حد
استاندارد شهرها بويژه شهرهاي بزرگ ،مهاجرتهاي روستايي ،افزايش بهرهوري و كارآمدي نيروي انساني ،اشتغال
زايي ،تعامل فرهنگها و گفتمانها ،حفظ محيط زيست و در مجموع توسعه پايدار از دغدغههايي است كه جهان امروز با
آن روبرو است .هر يک از كشورها در هر سطحي از توسعه در تالشند كه پاسخ الزم به دغدغه هاي مذكور را بيايند .در
اين ميان كشورهايي كه به متنوعسازي اقتصاد روي آوردهاند و ميخواهند خود را از اقتصاد تک پايه برهانند در جستجوي
شناخت راههاي آن يا خلق راهها و روشهاي جديدند (فقيهي و كاظمي .)240 :2800 ،يکي از اين راهکارها كه اخيرا در
اكثر كشورهاي جهان مورد توجه قرار گرفته و در برخي از اين كشورها به اجرا در آمده و نتايج مثبتي هم به همرا داشته
است ،توسعه و گسترش گردشگري روستايي ميباشد (صالحي نيا .)0 :2862 ،در دوره زماني كنوني رشد شهرنشيني باعث
به دور افتادن انسانها از طبيعت شده است ،گردشگري روستايي به عنوان يک فعاليت تفريحي  -اجتماعي توجه تعداد
زيادي از گردشگران را به خود جلب كرده است (شارپلي .)88 :2806 ،و از جايي كه توسعه روستايي يکي از دغدغههاي
كشورهاي درحال توسعه ميباشد گردشگري ميتواند در زمينهي توسعه پايدار نواحي روستايي نقشي مهم ايفا كند
( .)chosh et al, 2003:25به طوري كه مي تواند فرصتها و امکاناتي را به ويژه براي اشتغال و درآمد روستايي
فراهم سازد و نقش موثري در احيا و نوسازي نواحي روستايي ايفا كند (كريمي پنابنداني .)06 :2804 ،با توجه به اهميت
گردشگري در فرآيند توسعه روستايي توجه به اين مهم ،در برنامهها و طرحهاي توسعه روستايي به ويژه طرحهاي محلي
اهميت بسيار دارد .منظور از ايفاي نقش مثبت گردشگري در فرآيند توسعهي روستايي ،توجه به مديريت محيط زيست،
مشاركت محلي ،قوانين صريح و محکم ،بازاريابي و برنامه ريزي واقع بينانه در زمينهي گردشگري ميباشد براين اساس
رويکرد برنامهريزي گردشکري بر مبناي انتخاب راهبرد هاب مناسب در محيط روستاها تقريباً در تمام كشورهاي پيشرفته
جهان رواج يافته و بر اساس آن انواع طرحهاي توسعه پايدار روستايي ،با اشکال و عناوين مختلف به اجرا گذاشته شده
است (هزار جريبي و كريمي.)69 :2866 ،
با اين حال توسعه گردشگري به اشکال مختلف نظير گردشگران فاقد امکانات اقامتي ،گردشگران داراي خانهاي دوم و
مجتمعهاي تفريحي در نواحي روستايي ،اثرات مثبت و منفي اقتصادي ،اجتماعي و محيطي برجاي گذاشته است .از جمله
اثرات مثبت اقتصادي گردشگري در نواحي روستايي ميتوان به ايجاد اشتغال و درآمد ،كمک به فراهم شدن خدمات
زيربنايي ،تشويق توسعه پايدار ساير بخشهاي اقتصادي و تنوع بخشي به فعاليتهاي اقتصادي اشاره كرد ( butler et
 .)al,1997: 28بدين ترتيب همان طور كه از توسعه گردشگري فوايدي نصيب نواحي روستايي ميشود ،توسعه
نامناسب آن نيز زيانها و آثار منفي در پي خواهد داشت؛ با اين حال ،متناسب با عوامل مختلفي چون اهميت فعاليت
گردشگري محلي ،ظرفيت گردشگران و فعاليتهاي آنها ،استحکام محيط زيست محلي و اقتدار فرهنگ و سنن محلي،
سطح اين تاثيرات تغيير ميكند (منشي زاده و نصيري.)48 :2806 ،
در اين ميان روستاي تيس شهرستان چابهار با دارا بودن شرايط مناسب و گوناگوني مناطق مختلف و جاذبههاي طبيعي
 ،مناظر بدلندي ،حمام آفتاب (ساحل درياي عمان و خليج كنارک) ،پرنده نگري ( 5سايت سرشماري بينالمللي پرندگان)،
صيد و شکار آبزيان ،ماسه نورديها در ساحل ،روستاگردي ،بيداري در شبها در كنار ساحل و ستاره بيني ،غواصي ،شکار
و ...خود به روشني ضرورت توجه و برنامهريزي بيشتر به اين شاخه نوپاي صنعت گردشگري را منعکس ميكند .از اينرو
برنامهريزي و توجه به اين گنجينه پتانسيلهاي توريسمي ميتواند شهرستان چابهار را به عنوان يکي از قطبهاي
اكوتوريستي استان سيستان و بلوچستان و كشور تبديل كند .به طوري كه گردشگري ميتواند به عنوان راهکاري اساسي
جهت ارتقاء ابعاد متنوع اشتغال زايي در روستاهاي منطقه چابهار عمل نمايد (محسني .)250 :2800 ،اين روستا با توجه به
اينکه داراي درصد بااليي از محروميت و همچنين موقعيت استراتژيک ميباشند ،در زمينهي گردشگري ظرفيت متنوع و
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بااليي دارند كه با برنامهريزي اصولي و شناسايي الگوههاي خاص نظاممند جهت ارائهي راهکارهاي مناسب جهت تبديل
نقاط ضعف و تهديدها به نقاط قوت و فرصتها ،گامي اساسي بر توسعه پايدار مناطق روستايي اين منطقه برداشت.
بر اساس مطالعات انجام گرفته دريافتيم كه در زمينهي گردشگري ،گردشگري روستايي و گردشگري پايدار روستايي،
پژوهشهاي متعددي با رويکرد برنامهريزي راهبردي و كاربردي  SWOTانجام گرفته است .لذا در قسمت به بيان
مهمترين موارد كه با موضوع كار ما سنخيت دارد اقدام نموده ايم.
ركنالدين افتخاري و مهدوي ( )2805به بررسي راهکارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT
اقدام نمودهاند كه نتايج حاكي از آن است كه گسترش گردشگري ،روستاها را بسيار آسيب پذير نموده و برطرف نمودن
اين امر نيازمند تدوين سياستهاي مناسب مي باشد .نوحه گر و همکاران در سال  2800در تحقيقي با عنوان" ارزيابي
قابليت هاي طبيعت گردي جزيره قشم با بهرهگيري از مدل استراتژي  "SWOTبه ارائه راهبردهايي در زمينهي بهبود
عملکرد مديريت در منطقه مورد مطالعه اقدام نمودهاند .افتخاري و همکاران در سال  2806در تحقيقي تحت عنوان"
فرآيند بومي سازي شاخصهاي توسعه پايدار گردشگري روستايي در ايران" در مجموع تعداد  06شاخص براي ارزيابي
گردشگري روستايي به دست آوردند ،كه از اين تعداد  00شاخص براي ارزيابي پايداري اجتماعي ،تعداد  04شاخص براي
ارزيابي پايداري اقتصادي و تعداد  84شاخص براي ارزيابي پايداري محيطي گردشگري روستايي را متناسب با ساختار
روستاهاي ايران و سازگار با محيط روستاها اخذ نمودند .قادري و همکاران در سال  2866در پژوهشي تحت عنوان"
استراتژي برنامهريزي منطقهاي گردشگري با استفاده از مدل  "SWOTبه تدوين استراتژيها و راهبردهاي ممکن
جهت توسعه گردشگري در شهرستان پيرانشهر پرداختند كه نتايج حاصل از پژوهش شهرستان پيرانشهر را به عنوان
منطقه گردشگري معرفي نموده است XUEMING ZHANG .در سال  0620پژوهشي تحت عنوان" راهبردهاي
توسعه گردشگري روستايي در سوژو با استفاده از مدل  "SWOTبا محيط داخلي و محيط خارجي راهبردهاي كالن
توسعه گردشگري روستايي را از مدل تحليلي  SWOTاستخراج مينمايند و در نهايت راهبرد تدافعي را راهبرد بهتري
جهت توسعه گردشگري روستايي در محدوده مورد مطالعه ميداند .ميرلطفي و همکاران در سال  2862با عنواني تحت"
اثرات گردشگري بر توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي :روستاي سه كوهه شهرستان زابل" دريافتند كه ،گردشگري در
زمينه اقتصادي اثرات محدودي داشته و به جز اشتغال زايي و درآمد زايي اندک ،موجب باال رفتن قيمتها و سوداگري
محيط شده است .در زمينه اجتماعي اثرات مثبت بيشتري نظير افزايش سواد ،بهداشت فردي و عمومي ،افزايش تعامل با
نواحي همجوار و كاهش مهاجرت داشته است .در زمينهي زيست محيطي نيز ورود گردشگران نابودي گونههاي گياهي و
جانوري ،افزايش آلودگي و تخريب محيط زيست نيز ورود گردشگران منجر شده است.
گردشگري روستايي بهطور مشخص از دهۀ  2656به بعد گسترش يافت .در ابتدا ،يعني در دهههاي  2606و 2696
گردشگري روستايي از جنبه اقتصادي براي جوامع محلي مورد توجه قرار گرفت .بعد از آن توسعه گردشگري روستايي
بهعنوان ابزاري براي توسعه جوامع روستايي مطرح گرديد و در اين مدت صاحب نظران سعي كردهاند با ارائه الگوها و
روشهاي مختلف نقش گردشگري را در تجديد حيات اقتصادي و اجتماعي افزايش دهند .امروزه ابعاد مختلف اقتصادي،
اجتماعي -فرهنگي و زيست محيطي گردشگري روستايي مطرح و مورد توجه است .در زمينۀ ارتباط بين گردشگري و
توسعۀ روستايي سه ديدگاه مطرح است .ديدگاه اول گردشگري را به عنوان راهبردي براي توسعۀ روستايي بکار ميگيرد.
در اين ديدگاه با توجه به روند روز افزون تخريب روستاها و افول كشاورزي سعي در ارائه راهبردهاي جديدي براي احياء
نواحي روستايي از طريق ايجاد فعاليتهاي مکمل و يا متحول نمودن اين نواحي با توجه به منابع طبيعي و انساني آنها
دارند و تنها راه احياء مجدد اين روستاها را ارائه برنامههايي ميدانند كه بتوانند هم از منابع طبيعي و انساني آنها بهره
ببرند و هم باعث ايجاد درآمد و افزايش رفاه ساكنان نواحي روستايي گردند .در ديدگاه دوم ،گردشگري به عنوان سياستي
براي بازساخت سکونتگاههاي روستايي مورد توجه قرار ميگيرد .طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه ميتوان از اتکاء بيش
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از حد توليدكنندگان روستايي به كشاورزي كاست و آنها را در فرصتهاي اقتصادي جديدي مشاركت داد .در كشورهاي
اروپاي شرقي بر اين ديدگاه يعني توسعۀ گردشگري به عنوان ابزاري براي بازسازي مجدد روستاها پس از فروپاشي
كشاورزي تأكيد شده است .در ديدگاه سوم ،گردشگري روستايي به عنوان ابزاري براي توسعۀ پايدار و حفاظت از منابع
طبيعي مطرح است .اين ديدگاه خواهان رشد بلند مدت گردشگري بدون اثرات مخرب بر زيست بومهاي طبيعي است
(ركن الدين افتخاري و قادري .)80 -85 : 2802 ،در كشورهاي اروپايي از گردشگري به عنوان كاتاليزوري كارآمد براي
بازسازي و توسعه اجتماعي و اقتصادي نواحي روستايي ياد شده به طوري كه طي سالهاي اخير در سراسر اروپا براي رفع
چالشهاي اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي حاشيهاي و يا روستاهاي كه با كاهش فعاليتهاي كشاورزي سنتي روبه
رو هستند گردشگري در كانون توجه قرارگرفته است ( .)sharply, 2002 :233معموالً در مرحله اوليه توسعه
گردشگري فوايد اقتصادي بيشتر نمود پيدا ميكند ولي در مرحله بعدي توسعه در مقياسي انبوه و كنترل نشده
هزينههاي اجتماعي و محيطي نيز جلوهگر ميشود (كاظمي .)222 :2805 ،با اين حال اساس توسعه گردشگري در نظر
داشتن رابطه اي است ميان سه جزء سازنده محيط زيست گردشگري برقرار است .اين سه جزء عبارتند از گردشگران،
مقصد و جامعه ميزبان؛ اين رابطه ميتواند سنجيده و پويا و سازنده و مخرب باشد .از يک طرف گردشگري ميتوان با
مشاركت دراشتغالزايي و ايجاد درآمد اقتصاد جوامع محلي را احيا كند و نيز ميتواند در تقويت فرهنگ محلي سهيم باشد
و در حفظ محيط زيست يا بازسازي محيط زيست و ساخته دست بشر تغيير ايجاد كند .از طرف ديگر گردشگري قادر
است اقتصاد محلي را جلو بياندازد و كيفيت زندگي و محيط زيست جوامع محلي را پايين بياورد .بنابراين هدف گردشگري
روستايي اين است كه با حفظ منابع طبيعي در دراز مدت بين اين سه جزء تشکيل دهنده گردشگري اعتدالي موزون
برقرار ميكند (شارپلي .)202 :2806 ،با اين حال در صنعت گردشگري برنامهريزي توسعه و عمليات بايد جزئي از
استراتژيهاي توسعه و نويد بخش ثبات و پايداري براي يک ناحيه استان يا كشور باشد.
 .2بايد افراد محلي را تشويق و ترغيب به پذيرفتن نقشهايي كرد تا در امر برنامه ريزي و توسعه كه به ياري سازمان
هاي دولتي و تجاري و مالي انجام مي شود مشاركت فعال نمايند.
 .0ارتباط بين محيط زيست و جهانگردي بايد به گونهاي اداره شود كه پايدار بودن محيط زيست را در دراز مدت به دنبال
داشته باشد.
 .8در نهايت در هر مکاني بين نيازهاي بازديدكنندگان محل ميزبان و جامعه ميزبان هماهنگي و سازگاري به وجود آيد
(كرنيس كوپر.)258 :2806،
بهطور كلي هدف از برنامهريزي و مديريت گردشگري روستايي ايجاد توازن بين تقاضا و قابليتهاي آن است تا اين كه،
موجب كاهش تنش شود و بدون اين كه منابع روستا رو به كاهش نهند از روستا نهايت استفاده شود (پيگرام.)292 :266 ،
اولينبار در برنامه ششم عمراني قبل از انقالب در قالب سياستهاي اساسي عمران روستايي به گردشگري روستايي
پرداخته شد و توسعه آن در محيط روستايي به عنوان يکي از راهکارهاي ايجاد كار مولد و جلوگيري از بيکاري و كم
كاري در روستا مطرح گرديده است .در سالهاي پس از انقالب ،به ويژه در برنامههاي دوم و سوم توسعه كشور هر چند
گردشگري به هيچ صورتي در اين برنامهها انعکاس نيافته است و همانند ساير مسايل روستايي به فراموشي سپرده شده
است ،حتي در اليحه برنامه چهارم توسعه و نيز در افق چشمانداز توسعه  06ساله كشور نيز گردشگري روستايي به طور
مشخص مورد توجه قرار نگرفته است (جوان و قاسمي .)2805 ،با توجه به رشد روز افزون و اهميتي كه گردشگري دارد و
نقش بارز آن در توسعه اقتصادي و خاصيت اشتغالزائي و سود آوري نسبتا سريع آن كه مي تواند بستر مناسبي براي
سرمايه گذاري و توسعه اقتصادي اجتماعي باشد ،باسرمايه گذاري در اين صنعت ميتوان فرصتهاي شغلي ايجاد نمود.
الزم به ذكر است مزيت سرمايهگذاري در صنعت اين است كه نسبت به ساير صنايع سرمايه كمتري نياز دارد و سود
بيشتر حاصل ميكند نيروي انساني آموزش ديده و داراي تخصص زياد نياز ندارد و از ويژگيهاي مهم اين صنعت اين
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است كه داراي آلودگي زيست محيطي كمتري بوده و بيشتر وارد به پتانسيلهاي طبيعي و جاذبههاي تاريخي ،فرهنگي و
مذهبي است كه حکم نيرو و انرژي براي آن دارد .از اين رو با توجه به مشکالت موجود در منطقه از قبيل محدوديتهاي
اكولوژيکي حاكم بر منطقه و روند فزاينده جمعيت ،كمبود اشتغال و ركود اقتصاد ،كاهش بازده سرمايه در بخش كشاورزي
و  ...ايجاد منبع درآمدي براي منطقه ضروري به نظر ميرسد.
فرضيه اول :روستاي تيس شهرستان چابهار قابليت زيادي در زمينه جذب گردشگر را دارند.
فرضيه دوم :شکلگيري جريان گردشگري روستايي ،موجب ايجاد اشتغال و درآمد خانوارهاي روستايي در روستاي تيس
شهرستان چابهار ميشود.

محدوده مورد مطالعه
روستاي تيس (تيز) در فاصله  0كيلومتري شهر چابهار ،بر روي منطقهي نسبتاً مرتفع و مشرف به ساحل قرار گرفته
است .اين روستا در هفت تا نه كيلومتري شمال بندر چابهار و در دهانه خليج چابهار قرار دارد .تيس در تقسيمبنديهاي
جديد در محدوده اراضي منطقه آزاد چابهار قرار گرفتهاست .تيس روستايي است درهاي ،كوهستاني و جنگلي در طول
جغرافيايي  06درجه و  89دقيقه و عرض جغرافيايي  05درجه و  02دقيقه و در ارتفاع  5متري از سطح دريا در جنوب
استان سيستان و بلوچستان و شهرستان چابهار واقع شدهاست ،اين روستا مركز دهستان كميل سليمان ،از بخش مركزي
شهرستان چابهار قرار گرفتهاست (طرح گردشگري روستاي تيس .)2800 ،براساس نتايج سرشماري سال  ،2895روستاي
تيس در حدوده  0006نفر جمعيت داشته است كه در سال  ،2805به  8098نفر افزايش يافته است (مركز آمار ايران).

شكل  .6موقعيت جغرافيايي روستاي تيس

يافتهها و بحث
تجزيه و تحليل عوامل مؤثر بر گردشگري روستايي روستاي تيس
مدل سوات ،يکي از روشهاي مورد استفاده براي سازماندهي عوامل خارجي در قالب مقولههاي فرصتها و تهديدها و
عوامل داخلي اعم از قوتها و ضعفهاست .اين روش براي تجزيه و تحليل عوامل تأثيرگذار و فراروي يک سيستم
(شهر ،منطقه ،روستا و غيره به هر يک از عوامل تأثير گذار است .براي تهيه و ساخت جدولي از اين عوامل و چگونگي
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تأثير گذاري آن بر كاركردهاي گردشگري و تحليل آن مراحل زير انجام گرفته است :در جدول ارائه شده (عوامل خارجي
و داخلي) ،مهم ترين قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهديدهاي فراروي سيستم را نام مي بريم.
 نتايج تجزيه و تحليل عوامل داخلي و خارجي مؤثر بر گردشگري سواحل مكرانبراي سازماندهي عوامل خارجي در قالب مقوله هاي فرصتها و تهديدهاي فراروي سيستم ،با استفاده از عوامل درجه
بندي و با توجه به اهميت هر يک از فرصتها و تهديدها و با توجه به ميزان تأثير گذاري هر يک از آنها بر كاركردهاي
منطقه اي چابهار ،محاسبه و به شرح جدول ذيل تعيين گرديد:
جدول .6تحليل عوامل اثر گذار بر توسعه گردشگري ساحلي
عوامل
زمينه

جاذبه هاي
طبيعي و
اكولوژيکي

اقتصادي و
اجتماعي

عوامل داخلي
نقاط قوت
 آثار تاريخي و ميراث فرهنگي غني مانند :قلعه تيس ،آرامگاهسيدغالمرسول،قلعه پيروز گت،قلعه بلوچ گت،قلعه انوشيروان،
قلعه باتل ،محوطه باستاني كنارک،وجود گورستانهاي تاريخي
 آب و هواي مطبوع در فصل سرد سال تنوع محيطهاي طبيعي و بکر بودن آنها و چشماندازهايمتنوع جغرافيايي مثل :تپههاي گل افشان در كهير زرآباد ،خليج
گواتر و سواحل درياي عمان ،سواحل ماسهاي تيس ،مراكز
اقتصادي و توليدي و تحقيقاتي ،سايت پرورش ميگو در منطقه
گواتر و پسابندردر بخش دشتياري و مزارع كاشت موز در منطقه
باهوكالت
 وجود محيطي آرام و دور از هياهوي شهرهاي بزرگ وجود قابليتهاي ورزشي ،آبي و كنا رآبي موقعيت جغرافيايي استراتژيک فقدان محدوديت زمين جهت استفاده توريستي مساحت جنگلهاي طبيعي شهرستان 280005هکتار ومساحت جنگلهاي مصنوعي نيز  40666هکتار ميباشد آمار
جنگلهاي طبيعي مربوط به چابهار و كنارک)
 وجود اسمان پر ستاره و مناسب جهت مقاصد نجومي مستعد بودن منطقه جهت سرمايه گذاري و برنامه ريزيگردشگري
 نزديکي به كشورهاي همسايه منطقه آزاد چابهار در شهرستان چابهارودر مجاورت بنادرشهيد بهشتي و كالنتري در زميني به مساحت  24هزار هکتار
واقع شده كه  4هزار هکتار به بخشهاي بـازرگاني و توريسم
اختصاص يافته است.
 امکان استفاده از دو گمرک منطقه آزاد چابهار و گمرک شهرچابهار
 انتقال گاز به استان سيستان و بلوچستان و منطقه آزادچابهار كه قرارداد با قرارگاه خاتم االنبيا منعقد گرديده است.
 وجود طرحهاي سرمايه گذاري امکان سنجي شده در بخشگردشگري جهت عالقمندان به اين حوزه

عوامل خارجي
نقاط ضعف

 آب و هواي دافع توريسم در  4الي  5ماه سال از بين رفتن جلوه هاي طبيعي -دوري از مراكز جمعيتي

 دوري از مراكز جمعيتي و مراكز بزرگ شهريكشور
 نبود امکانات رفاهي در سايتهاي گردشگري فقدان حيات شبانه در كانونهاي جمعيتي ومقصد گردشگري
 ضعف مديريتي و فقدان ثبات در مديريت ضعف تبليغات جهت سرمايه گذاري در اينمنطقه
 نبود مکانهاي اقامتي و پذيرايي مناسببراي همه اقشار
 كمبود تسهيالت بهداشتي ،درماني و خدماتي نامناسب بودن زير ساختهاي محيطي وكالبدي
 عدم هماهنگي با سازمان هاي مرتبط درزمينه گردشگري با مردم

فرصت ها

 تقاضاي اكوتوريسم در داخل و خارج كشوربواسطه منحصر بفرد بودن چاذبه هاي طبيعي
منطقه
 عدم وجود منابع و چشم اندازهاي طبيعي وفرهنگي در مناطق آزاد رقيب
 مبادالت فرهنگي نزديکي به كشورهاي پاكستان و افغانستان وآبهاي آزاد اقيانوسي
 توسعه سواحل درياي عمان به عنوان يکي ازراهبردهاي توسعه
 -محافظت جاذبه هاي طبيعي

سرمايه گذاري در تاسيسات زير بنايي و روبنايي
 برنامهريزي براي ايجاد اشتغال مولد در منطقهچابهار و جذب نيروي كار و كاهش زمينههاي
قاچاق و ناهنجاريهاي اجتماعي و ايجاد درامد
ارزي
 قابليت تبديل شدن به مركز پزشکي درمانيكشورهاي منطقه (توريسم پزشکي)
 ايجاد منطقه نمونه گردشگري بين المللي گواتر ايجاد منطقه نمونه تاالب ليپار احداث هتل كنارک منطقه نمونه گردشگري گل فشان بولوبولوک،تنگ و شور عين
 ايجاد تحرک اقتصادي در محور چابهار –ميلک(زابل) با از ميان بردن زمينههاي قاچاق
وايجاد پيوستگي
 -طرحهاي مجتمع رفاهي پارک بهاران چابهار

تهديدها

 رقابت منطقهاي با منطقه آزادگوادر و مناطق آزاد حاشيه جنوبي
خليج فارس
 پراكنش نامناسب فصلي بازديدكنندگان
 آب و هواي گرم و شرجي در اكثرايام سال
 تهديدهاي زيست محيطي و ايجادخسارت به آثار تاريخي ،فرهنگي و
طبيعي

سرمايه گذاري خارجي اندک در
بخش گردشگري
 پايين بودن سطح بهداشت وكمبود امکانات درماني تخصصي
 تبليغات منفي در سطح جهاني عليهايران
 باال رفتن قيمت ارز و مشکالتاقتصادي ايجاد شده ان
 مسائل مذهبي و اعتقادي دگرگوني در ساختار جامعه محروميت شديد منطقه و هجومجمعيت مهاجر
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ادامه جدول .6تحليل عوامل اثر گذار بر توسعه گردشگري ساحلي
عوامل
زمينه

حمل و نقل و
دسترسي و امکانات
رفاهي

قوانين و مقررات و
مشوق هاي ملي و
استاني

عوامل داخلي
نقاط قوت
 حدود866كيلومتر مرزآبي دركرانه هاي شمالي درياي عمان وجود درياي عمان در جنوب منطقه ،دسترسي به آبهاي بينالمللي و شرايط جغرافيايي مناسب براي توسعه بازرگاني
 وجود دو اسکله مهم تجاري در چابهار (شهيد بهشتي و شهيدكالنتري)
 دسترسي بـه فـرودگـاه بين الملـلي چابهار (كنارک) بـاظـرفيت پـذيـرش هواپيماهاي پهن پيکر و دور پرواز
 امتياز چابهار نسبت به ساير بنادر و جزاير خليج فارس ،تماسمستقيم و بدون واسطه سواحل مکران با آبهاي آزاد است.
 وجود موقعيت دريايي مناسب به لحاظ قرار گيري در سواحلخليج طبيعي چابهار ،امکان پهلو گيري كشتيهاي بزرگ
 جاده ترانزيتي در دست احداث چابهار = ميلک و پروژه دردست اقدام
 نزديکترين راه دسترسي كشورهاي محصور در خشکيآسياي ميانه (افغانستان ،تركمنستان ،ازبکستان ،تاجيکستان،
قرقيزستان و قزاقستان) به آبهاي آزاد است.
 وجود منطقه آزاد تجاري  -صنعتي چابهار با امکانات و مزيتهاي قانوني سرمايه گذاري براي اتباع ايراني و خارجي شامل:
 برخورداري از معافيت بردرآمد و دارايي عدم اعمال مقررات گمركي و تجارت خارجي در منطقه آزاد امکان خروج اصل و سودحاصل از بکارگيري سرمايه امکان تأسيس شركتهاي خارجي با هر ميزان از درصد سهام امکان ترانزيت و صدور مجدد كاال بدون محدوديت امکان ورود كاال به منطقه بدون پرداخت عوارض گمركي امکان خريد و فروش كاالي خارجي امکان تأسيس بانک،موسسات اعتباري ،صرافي و شركتهايداخلي و خارجي
 تامين محل انجام پروژههاي گردشگري توسط سازمانها وادارت ذيربط
 تامين اعتبارات مورد نياز تاسيسات زيربنايي تا محل اجرايطرح
 تامين تسهيالت مورد نياز اجراي پروژه هاي گردشگري (پساز تامين  06درصد سهم آورده متقاضي)
 معافيت از عوارض تغيير كاربري پرداخت يارانه تسهيالت به سرمايه گذار از محل اعتباراتعمراني

عوامل خارجي
نقاط ضعف

 عدم وجود راه اهن كاهش تعداد پروازهاي داخلي عدم وجود فرودگاه بينالمللي در منطقهآزاد چابهار
 بارگيري و تخليه كاال و تردد مسافر بهدليل نو بودن اسکلهها ضعيف ميباشد.
 فاصله زياد فرودگاه از مناطق گردشگري كمبود راههاي ارتباطي مناسب و فقدانارتباط ريلي
 كمبود هتلها ،مهماندپذيرها متناسب باوضعيت اقتصادي همه اقشار جامعه

 وجود قوانين بازدارنده اجتماعي جهت ورودگردشگران خارجي

فرصت ها
 احداث و راه اندازي شركتهاي بزرگحمل و نقل بينالمللي و ترانزيت كاال
(دريايي ،جاده اي و ريلي)
 ايجاد فرودگاه بين المللي در منطقه آزادچابهار
 ساخت اسکله و افزايش گنجايش بارگيريكشتيهاي اقيانوسپيما
 و جود طرحهاي ملي و توجه سياستگذاران به افزايش ظرفيت بندر و توسعه
تجهيزات آن
 خط آهن چابهار  -زاهدان -مشهد توانمنديهاي منحصر به فردي در زمينه
ترانزيت و صادرات و واردات كاال به چابهار
خواهد بخشيد
 ايجاد مجتمعهاي بين راهي و ايجاداشتغال

 ايجاد تسهيالت و مشوقهاي قانوني الزمبراي جذب و تجهيز سرمايههاي داخلي و
خارجي
 بهينه كردن قواينين موجود جهت حفظمنابع طبيعي و تاريخي موجود

تهديدها

 وجود اسکلههاي مجهز درديگر بنادر استان به عنوان
رقيب
 باال بودن تصادفات جادهاي
 باال بودن قيمت بنزينمنجر به كاهش تعداد مسافر
خواهد شد.

 عدم اجراي درست قوانينموجود توسط دستگاههاي
ذيربط
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فرضيه اول :روستاي تيس شهرستان چابهار قابليت زيادي در زمينه جذب گردشگر را دارند.
با توجه به نتايج آزمون فوق ميتوان نتيجه گرفت كه چون سطح معناداري كمتر از  6/65ميباشد بنابراين فرضيه تحقيق
پذيرفته ميشود .از سوي ديگر ميانگين نمونه از ميانگين جامعه مفروض بزرگتر شده كه نشان دهنده قابليت باالي جذب
گردشگر در روستاهاي منطقه آزاد چابهار ميباشد.
جدول .2آزمون  Tتک نمونهاي جهت ارزيابي قابليتها در زمينه جذب گردشگران
.

One-sample statistics
قابليت جذب گردشگر
در روستاها

قابليت جذب

T

تعداد

ميانگين واقعي

انحراف معيار

118

43.9407

8.51574

درجه آزادي

گردشگر در
6.302

روستاها

117

Test Value=39
Sig (2اختالف ميانگين
)tailed

معيار
.78394

اختالف در سطح اطمينان %33
حدپايين
3.3881

4.
94056

.0000

ميانگين خطاي انحراف

حد باال
6.4932

فرضيه دوم :شکل گيري جريان گردشگري روستايي ،موجب ايجاد اشتغال و درآمد خانوارهاي روستايي در روستاي
تيس شهرستان چابهار ميشود.
نتايج نشان مي دهد كه با اطمينان  65درصد و سطح خطاي كوچکتر از  5درصد تفاوت آماري معناداري بين دو
ميانگين واقعي و مفروض وجود دارد ،ضمن آن که بر اساس نتايج اين جدول ميانگين واقعي از مقدار ميانگين مفروض
باالتر است بنابراين چون از  p>%5شده است فرضيه تحقيق  H1تاييد مي شود و ميتوان نتيجه گرفت شکل گيري
جريان گردشگري روستايي ،موجب ايجاد اشتغال و درآمد خانوارهاي روستايي ،روستاي تيس شهرستان چابهار ميشود.
جدول  .9آزمون  Tتک نمونهاي جهت ارزيابي شكل گيري جريان گردشگري و افزايش اشتغال و درآمد
One-sample statistics
تاثير جريان
گردشگري بر اشتغال و
درآمد فرد

تعداد

ميانگين واقعي

انحراف معيار

116

28.8707

5.07600

ميانگين خطاي انحراف
معيار
.47129

One-Sample Test
Test Value = 24
تاثير جريان
گردشگري بر
اشتغال و درآمد
افراد

T

درجه آزادي

Sig (2)tailed

اختالف ميانگين

10.335

115

.0000

4.87069

اختالف در سطح اطمينان %33
حدپايين
3.9371

حد باال
5.8042
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تدوين راهبردها
راهبردهاي رقابتي /تهاجمي (: )SOدر اين راهبردها تمركز بر نقاط قوت دروني و فرص تهاي بيروني استوار
است كه عبارتند از:

 توسعه خطوط هوايي براي ترانزيت مسافر و كاال در سطح منطقه و ايجاد زمينههاي توسعه حمل و نقل دريايي؛ استفاده از پتانسيلهاي منطقه در جهت گسترش ورز شهاي آبي و تابستاني و جذب گردشگران ورزشي؛ توسعه تاسيسات ساحلي ،مانند ايجاد پالژهاي ساحلي ،هتل و رستوران دريايي و استفاده از سواحل زيبا و بکر دريايعمان در راستاي جذب گردشگر و ايجاد مشاغل جديد براي مردم بومي منطقه؛
 استفاده از پتانسيل هاي گردشگري تجاري منطقه آزاد چابهار.راهبردهاي تنوع نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني( )STدر تنوع بخشي متمركز بوده و شامل موارد زير
است:

 توسعه شبکه اطالعات گردشگري و خدمات اطالع رساني و آموزشي گردشگري؛ تقويت تبليغات و فعاليتهاي آگاهسازي در رسانهها درباره قابليتهاي گردشگري منطقه در سطح داخلي و بينالمللي واز بين بردن ذهنيت بد گردشگران درباره وضعيت امنيتي و فرهنگي منطقه؛
راهبردهاي باز نگري بر نقاط ضعف دروني( ،) WOسعي بر بهره گيري از فرصتهاي بيروني در جهت رفع
نقاط ضعف فرا روي اين ناحيه توريستي بوده و در برگيرنده موارد زير است:

 بهبود و ارتقاي محصوالت گردشگري (علمي ،درماني ،تجاري و تفريحي) و سرمايه گذاري مشترک دولتي  -خصوصيدر زمينه ايجاد و همچنين تبليغ زير ساختها و محصوالت گردشگري منطقه به گردشگران داخلي و خارجي؛
 توسعه و بهبود راههاي ارتباطي ،از جمله تسهيل توسعه راه آهن زاهدان -چابهار براي دسترسي آسانتر و كم هزينه تربه منطقه؛
 تعامل و هم فکري بين مسئوالن منطقه آزاد و سازمانها و ادارات مرتبط با گردشگري در راستاي پيش برد طرح هايگردشگري؛
 استفاده از توان مشاركتي مردم در تمامي مراحل برنامهريزي گردشگري.راهبردهاي تدافعي ( )WTبر رفع آسيب پذيري ناحيه ساحلي چابهار تأكيد داشته ،عبارتند از:

 تدوين مقررات و ضوابط در زمينه توسعه و اصالح نهادهاي مديريتي و به كارگيري مديريت تخصصي در بخشهايگردشگري و همچنين ثبات در مديريت براي اجراي درست طرحهاي بلند مدت؛
 جلب مشاركت هاي مردمي در ترويج ،حفاظت و بهرهمندي پايدار از منابعطبيعي و تاريخي– فرهنگي گردشگريمنطقه و جلوگيري از تخريبهاي زيستمحيطي و تاريخي -فرهنگي آن.
 ارتقاي سطح بهداشت در منطقه و احداث بيمارستان هاي تخصصي مدرن و به كارگيري پزشکان متخصص و تجهيزمراكز فعلي با دستگاهها و تجهيزات مدرن براي جذب مسافراني كه خواهان محصوالت گردشگري علمي و پزشکي
هستند.

691

مهندسي جغرافيايي سرزمين ،دوره اول ،شماره  ، 2پاييز و زمستان 6931

نتيجه گيري
امروزه توسعه پايدار روستايي يکي از دغدغههاي جوامع مختلف از جمله كشورهاي در حال توسعه ميباشد ،زيرا كه
رسيدن به توسعه پايدار روستايي را ،براي بهبود وضع توسعه كشور امري ضروري ميدانند و براي نيل به اين مقصود در
جستجوي شناخت راهها يا خلق راههاي جديد ميباشند .يکي از اين راهها كه اخيرا در اكثر كشورهاي جهان مورد توجه
قرار گرفته گردشگري روستايي ميباشد .روستاها به دليل موقعيت طبيعي و جاذبههاي تاريخي و تمدني خود انسانها را
از نقاط شهري آلوده و پر سر و صدا به سوي خود جذب ميكند كه اين امر باعث رونق اقتصاد اين مناطق خواهد شد .به
همين دليل ميتوان با شناخت راهکارها و موانع به رونق بخشيدن گردشگري روستايي كمک نمود ،كه اين امر خود بر
توسعه پايدار روستاها تاثيري مثبت خواهد گذاشت .روستاي مورد مطالعه ما (تيس) با توجه به تواناييهاي بالقوه
گردشگري كه دارد ،با محدوديت ها و موانعي روبرو ميباشد كه شناخت و رفع آنها بر توسعه گردشگري اين روستا تاثير
بسزايي خواهد داشت .از موانع گردشگري اين روستا ميتوان به بحث تبليغات رسانههاي عمومي اشاره نمود.
رسانههاي جمعي عالوه بر اينکه هيچ گونه تبليغي در زمينهي گرشگري منطقه انجام نميدهند ،با بد جلوه نشان دادن
منطقه از لحاظ امنيتي باعث كاهش ورود گردشگران به منطقه شدهاند .عدم توجه دولت به بخش سرمايهگذاري ،تخريب
آثار تاريخي ،نبودن امکانات رفاهي و كمبود نيروي متخصص در اين امر از مشکالت و موانع ديگر توسعه گردشگري در
منطقه مورد مطالعه ميباشد .نبود امکانات رفاهي  -اقامتي ،نامناسب بودن تجهيزات بهداشتي و كمبود مراكز خدمات
رساني گردشگري از جمله عوامل سوء ديگر نيز ميباشد .با توجه به ضعفهايي كه بيان شد ،اين منطقه داراي توانهاي
مناسب گردشگري ميباشد كه در صورت رفع موانع موجود و ارائهي تجهيزات و خدمات گردشگري اين منطقه ميتواند
پذيراي تعداد قابل توجهي از گردشگران باشد و الزم است به همهي فعاالن حاضر در عرصهي صنعت گردشگري براي
طرح ،اجرا و تداوم كاركردهاي توريسمي فرصت مشاركت داد.
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