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 چكيده
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 مقدمه
از حد  شيب يشدن و آلودگ ياز صنعت يمشکالت ناش ،يتوسعه انسان يهابه اقتصاد، باال بردن شاخص يتنوع بخش  

اشتغال   ،يانسان يروين يو كارآمد يوربهره شيافزا ،ييروستا يهابزرگ، مهاجرت يشهرها ژهياستاندارد شهرها بو
است كه جهان امروز با  ييهااز دغدغه داريتوسعه پا موعمجو در  ستيز طيها، حفظ محها و گفتمانگتعامل فرهن ،ييزا

. در نديايمذكور را ب ياز توسعه در تالشند كه پاسخ الزم به دغدغه ها ياز كشورها در هر سطح کيآن روبرو است. هر 
 يدر جستجو ندبرهان هيخواهند خود را از اقتصاد تک پاياند و مآورده ياقتصاد رو يسازبه متنوعكه  ييكشورها انيم نيا

در  رايراهکارها كه اخ نياز ا يکي(. 240: 2800 ،يو كاظم يهي)فق دنديجد يهاها و روشخلق راه ايآن  يهاشناخت راه
هم به همرا داشته  يمثبت جيورها به اجرا در آمده و نتاكش نياز ا يجهان مورد توجه قرار گرفته و در برخ ياكثر كشورها

باعث  ينيرشد شهرنش يكنون ي(. در دوره زمان0: 2862 ،نيا ي)صالح باشديم ييروستا ياست، توسعه و گسترش گردشگر
اد توجه تعد ياجتماع - يبه عنوان يک فعاليت تفريح يروستاي يها از طبيعت شده است، گردشگربه دور افتادن انسان

 يهااز دغدغه يکي ييتاكه توسعه روس ييجا از (. و88: 2806 ،ي)شارپل از گردشگران را به خود جلب كرده است يزياد
 كند فايمهم ا ينقش ييروستا ينواح داريتوسعه پا ينهيتواند در زميم يباشد گردشگريدرحال توسعه م يكشورها

(chosh et al, 2003:25)ياشتغال و درآمد روستاي يرا به ويژه برا يها و امکاناتتتواند فرص يم كه يطوره . ب 
(. با توجه به اهميت 06: 2804 ،يپنابندان يمي)كر ايفا كند يروستاي ينواح ينوسازفراهم سازد و نقش موثري در احيا و 

محلي  يهاه طرحبه ويژ يتوسعه روستاي يهاها و طرحتوجه به اين مهم، در برنامه يگردشگري در فرآيند توسعه روستاي
توجه به مديريت محيط زيست،  ،يايروست ييند توسعهآدر فر ينقش مثبت گردشگر ياهميت بسيار دارد. منظور از ايفا

اساس  نيابرباشد يم يگردشگر يواقع بينانه در زمينه يو برنامه ريز يقوانين صريح و محکم، بازارياب ،يمشاركت محل
 شرفتهيپ يكشورهادر تمام  باًيروستاها تقر طيانتخاب راهبرد هاب مناسب در مح يبنابر م يگردشکر يزيربرنامه کرديرو

مختلف به اجرا گذاشته شده  نيبا اشکال و عناو ،ييروستا داريتوسعه پا يهاو بر اساس آن انواع طرح افتهيجهان رواج 
 (.69: 2866 ،يميو كر يبيهزار جر) است

دوم و  ياخانه يگردشگران دارا ،يگردشگران فاقد امکانات اقامت ريمختلف نظ به اشکال يحال توسعه گردشگر نيبا ا  
گذاشته است. از جمله  يبرجا يطيو مح ياجتماع ،ياقتصاد ياثرات مثبت و منف ،ييروستا يدر نواح يحيتفر يهامجتمع

به فراهم شدن خدمات اشتغال و درآمد، كمک  جاديتوان به ايم ييروستا يدر نواح يگردشگر ياثرات مثبت اقتصاد
 butler et) اشاره كرد ياقتصاد يهاتيبه فعال يو تنوع بخش ياقتصاد يهابخش ريسا داريتوسعه پا قيتشو ،ييربنايز

al,1997: 28)شود، توسعه يم ييروستا ينواح بينص يديفوا يطور كه از توسعه گردشگر همان بيترت ني. بد
 تيفعال تيچون اهم يحال، متناسب با عوامل مختلف نيخواهد داشت؛ با ا يپدر  يها و آثار منفانيز زيآن ن مناسبنا

 ،يو اقتدار فرهنگ و سنن محل يمحل ستيز طيها، استحکام محآن يهاتيگردشگران و فعال تيظرف ،يمحل يگردشگر
 (.48: 2806 ،يريزاده و نص يمنش) كنديم رييتغ راتيتاث نيسطح ا

هاي طبيعي مختلف و جاذبه ان چابهار با دارا بودن شرايط مناسب و گوناگوني مناطقشهرست سيت يدر اين ميان روستا  
، پرندگان( يالمللنيب يسرشمار تيسا 5) يكنارک(، پرنده نگر جيآفتاب )ساحل درياي عمان و خل حمام ،يمناظر بدلند ،

، شکار نار ساحل و ستاره بيني، غواصير كها دبيداري در شب گردي،ها در ساحل، روستاصيد و شکار آبزيان، ماسه نوردي
 نرويكند. از انوپاي صنعت گردشگري را منعکس مي بيشتر به اين شاخه  يزيرضرورت توجه و برنامه يو... خود به روشن

هاي عنوان يکي از قطب هتواند شهرستان چابهار را بمي يسميهاي تورگنجينه پتانسيل نيبه او توجه  يزيربرنامه
 ياساس يتواند به عنوان راهکاريم يگردشگر كه يطوره ب و بلوچستان و كشور تبديل كند. ستانياستان س اكوتوريستي

با توجه به  روستا ني(. ا250: 2800 ،ي)محسن ديعمل نما چابهارمنطقه  يدر روستاها ييجهت ارتقاء ابعاد متنوع اشتغال زا
متنوع و  تيظرف يگردشگر ينهيباشند، در زميم کياستراتژ تيموقع نيو همچن تياز محروم ييدرصد باال يدارا نکهيا
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 ليمناسب جهت تبد يراهکارها يمند جهت ارائهخاص نظام يهاالگوه ييو شناسا ياصول يزيردارند كه با برنامه ييباال
 داشت.منطقه بر نيا ييمناطق روستا داريبر توسعه پا ياساس يها، گامصتبه نقاط قوت و فر دهاينقاط ضعف و تهد

 ،ييروستا داريپا يو گردشگر ييروستا يگردشگر ،يگردشگر ينهيكه در زم ميافتيبر اساس مطالعات انجام گرفته در
 انيانجام گرفته است. لذا در قسمت به ب SWOT يو كاربرد يراهبرد يزيربرنامه کرديبا رو يمتعدد هايپژوهش

 .ميا مودهن دارد اقدام تيموارد كه با موضوع كار ما سنخ نيمهمتر
 SWOTبا استفاده از مدل  ييروستا يتوسعه گردشگر يراهکارها ي( به بررس2805) يو مهدو يافتخار نيالدركن  

نموده و برطرف نمودن  ريپذ بيآس اريروستاها را بس ،ياز آن است كه گسترش گردشگر يحاك جياند كه نتااقدام نموده
 يابيارز "با عنوان يقيدر تحق 2800باشد. نوحه گر و همکاران در سال  يم بمناس يهااستيس نيتدو ازمنديامر ن نيا

بهبود  ينهيدر زم ييبه ارائه راهبردها "SWOT ياز مدل استراتژ يريگقشم با بهره رهيجز يگرد عتيطب يها تيقابل
 "تحت عنوان يقيقدر تح 2806و همکاران در سال  ياند. افتخارر منطقه مورد مطالعه اقدام نمودهد تيريعملکرد مد

 يابيارز يشاخص برا 06در مجموع تعداد  "رانيدر ا ييروستا يگردشگر داريتوسعه پا يهاشاخص يساز يبوم نديفرآ
 يشاخص برا 04تعداد  ،ياجتماع يداريپا يابيزار يشاخص برا 00 تعداد نيبه دست آوردند، كه از ا ييروستا يگردشگر

را متناسب با ساختار  ييروستا يگردشگر يطيمح يداريپا يابيارز يشاخص برا 84و تعداد  ياقتصاد يداريپا يابيارز
 "تحت عنوان يدر پژوهش 2866سال  و همکاران در يقادر .روستاها اخذ نمودند طيو سازگار با مح رانيا يروستاها
ممکن  يهبردهاها و راياستراتژ نيبه تدو "SWOTبا استفاده از مدل  يگردشگر يامنطقه يزيربرنامه ياستراتژ

را به عنوان  رانشهريحاصل از پژوهش شهرستان پ جيپرداختند كه نتا رانشهريشهرستان پ در يجهت توسعه گردشگر
 يراهبردها "تحت عنوان يپژوهش 0620در سال  XUEMING ZHANGاست.  دهنمو يمعرف يمنطقه گردشگر
كالن  يراهبردها يخارج طيو مح يداخل طيبا مح "SWOTدر سوژو با استفاده از مدل  ييروستا يتوسعه گردشگر
 يرا راهبرد بهتر يراهبرد تدافع تينهاو در  ندينماياستخراج م SWOT يليرا از مدل تحل ييروستا يتوسعه گردشگر

 "تحت يبا عنوان 2862و همکاران در سال  يرلطفمي .دانديدر محدوده مورد مطالعه م ييروستا يجهت توسعه گردشگر
در  يكه، گردشگر افتنديدر "سه كوهه شهرستان زابل ي: روستايمطالعه مورد ييروستا داريبر توسعه پا ياثرات گردشگر

 يها و سوداگرمتياندک، موجب باال رفتن ق ييو درآمد زا ييداشته و به جز اشتغال زا ياثرات محدود ياقتصاد نهيزم
تعامل با  شيافزا ،يمو عمو يسواد، بهداشت فرد شيافزا ريظن يشترياثرات مثبت ب ياجتماع نهيشده است. در زم طيمح
و  ياهيگ يهاگونه يورود گردشگران نابود زين يطيمح ستيز ينهيهمجوار و كاهش مهاجرت داشته است. در زم ينواح

  .ورود گردشگران منجر شده است زين ستيز طيمح بيو تخر يآلودگ شيافزا ،يجانور
 2696و  2606 يهادر دهه يعني. در ابتدا، افتيگسترش  به بعد 2656 ۀطور مشخص از دهبه ييروستا يگردشگر  

  ييروستا يمورد توجه قرار گرفت. بعد از آن توسعه گردشگر يجوامع محل يبرا ياز جنبه اقتصاد ييروستا يگردشگر
ارائه الگوها و اند با كرده يمدت صاحب نظران سع نيا درو  ديمطرح گرد ييتوسعه جوامع روستا يبرا يعنوان ابزاربه

 ،يدهند. امروزه ابعاد مختلف اقتصاد شيافزا يو اجتماع ياقتصاد اتيح ديرا در تجد يمختلف نقش گردشگر يهاروش
و  يگردشگر نيارتباط ب ۀنيمطرح و مورد توجه است. در زم ييروستا يگردشگر يطيمح ستيو ز يفرهنگ -ياجتماع

. رديگيبکار م ييروستا ۀتوسع يبرا يرا به عنوان راهبرد يول گردشگرا دگاهيمطرح است. د دگاهيسه د ييروستا ۀتوسع
 اءياح يبرا يديجد يدر ارائه راهبردها يسع يروستاها و افول كشاورز بيبا توجه به روند روز افزون تخر دگاهيد نيدر ا
ها آن يو انسان يعينابع طببا توجه به م ينواح نيمتحول نمودن ا ايمکمل و  يهاتيفعال جاديا قياز طر ييروستا ينواح

ها بهره آن يو انسان يعيدانند كه بتوانند هم از منابع طبيم ييهاروستاها را ارائه برنامه نيمجدد ا اءيها راه احدارند و تن
 ياستيبه عنوان س يدوم، گردشگر دگاهيگردند. در د ييروستا يرفاه ساكنان نواح شيدرآمد و افزا جاديببرند و هم باعث ا

 شيتوان از اتکاء بيمعتقدند كه م دگاهيد ني. طرفداران ارديگيمورد توجه قرار م ييروستا يهازساخت سکونتگاهبا يابر
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 يمشاركت داد. در كشورها يديجد ياقتصاد يهاها را در فرصتكاست و آن يبه كشاورز ييروستا دكنندگانيحد تول از
 يمجدد روستاها پس از فروپاش يبازساز يبرا يبه عنوان ابزار يگردشگر ۀتوسع يعني دگاهيد نيبر ا يقشر ياروپا

و حفاظت از منابع  داريپا ۀتوسع يبرا يبه عنوان ابزار ييروستا يسوم، گردشگر دگاهيدر د شده است. ديتأك يكشاورز
 تاس يعيطب يهابوم ستيبدون اثرات مخرب بر ز يخواهان رشد بلند مدت گردشگر دگاهيد نيمطرح است. ا يعيطب

از گردشگري به عنوان كاتاليزوري كارآمد براي  يياروپا يهادر كشور (.80 -85:  2802 ،يو قادر يافتخار ني)ركن الد
ير در سراسر اروپا براي رفع هاي اخستايي ياد شده به طوري كه طي سالبازسازي و توسعه اجتماعي و اقتصادي نواحي رو

كشاورزي سنتي روبه  هايو يا روستاهاي كه با كاهش فعاليتاي حاشيهي و اجتماعي نواحي روستايي هاي اقتصادچالش
مرحله اوليه توسعه  معموالً در .(sharply, 2002 :233) كانون توجه قرارگرفته است گري دررو هستند گردش

        مقياسي انبوه و كنترل نشده مرحله بعدي توسعه در كند ولي دروايد اقتصادي بيشتر نمود پيدا ميگردشگري ف
وسعه گردشگري در نظر حال اساس ت ني(. با ا222: 2805 ،ي)كاظم شودگر مياجتماعي و محيطي نيز جلوه هايهزينه

اي است ميان سه جزء سازنده محيط زيست گردشگري برقرار است. اين سه جزء عبارتند از گردشگران، داشتن رابطه
توان با ميو پويا و سازنده و مخرب باشد. از يک طرف گردشگري  تواند سنجيدهصد و جامعه ميزبان؛ اين رابطه ميمق

تواند در تقويت فرهنگ محلي سهيم باشد جوامع محلي را احيا كند و نيز ميزايي و ايجاد درآمد اقتصاد مشاركت دراشتغال
دشگري قادر و در حفظ محيط زيست يا بازسازي محيط زيست و ساخته دست بشر تغيير ايجاد كند. از طرف ديگر گر

زندگي و محيط زيست جوامع محلي را پايين بياورد. بنابراين هدف گردشگري  فيتاست اقتصاد محلي را جلو بياندازد و كي
گردشگري اعتدالي موزون روستايي اين است كه با حفظ منابع طبيعي در دراز مدت بين اين سه جزء تشکيل دهنده 

بايد جزئي از  اتريزي توسعه و عمليحال در صنعت گردشگري برنامه ني(. با ا202: 2806كند )شارپلي، برقرار مي
 هاي توسعه و نويد بخش ثبات و پايداري براي يک ناحيه استان يا كشور باشد.استراتژي

هايي كرد تا در امر برنامه ريزي و توسعه كه به ياري سازمان را تشويق و ترغيب به پذيرفتن نقشبايد افراد محلي  .2
 لتي و تجاري و مالي انجام مي شود مشاركت فعال نمايند.هاي دو

اي اداره شود كه پايدار بودن محيط زيست را در دراز مدت به دنبال ست و جهانگردي بايد به گونهارتباط بين محيط زي .0
 داشته باشد.

 ي و سازگاري به وجود آيددر نهايت در هر مکاني بين نيازهاي بازديدكنندگان محل ميزبان و جامعه ميزبان هماهنگ .8
 (.258: 2806)كرنيس كوپر،

كه،  نيآن است تا ا يهاتيتقاضا و قابل نيتوازن ب جاديا ييروستا يگردشگر تيريو مد يزيرهدف از برنامه يطور كلبه  
 (.292: 266 گرام،ي)پ استفاده شود تيكه منابع روستا رو به كاهش نهند از روستا نها نيموجب كاهش تنش شود و بدون ا

 ييروستا به گردشگري ييعمران روستا ياساس هاياستيقبل از انقالب در قالب س يبار در برنامه ششم عمراننياول
و كم  کارييب از رييكار مولد و جلوگ جادياز راهکارهاي ا يکيبه عنوان  ييروستا طيپرداخته شد و توسعه آن در مح

كشور هر چند  توسعه هاي دوم و سومدر برنامه ژهيپس از انقالب، به و هاياست. در سال دهيكاري در روستا مطرح گرد
سپرده شده  يبه فراموش ييروستا ليمسا رياست و همانند سا افتهيها انعکاس نبرنامه نيدر ا يصورت چيگردشگري به ه

به طور  ييشگري روستاگرد زيكشور ن ساله 06انداز توسعه در افق چشم زيبرنامه چهارم توسعه و ن حهيدر ال ياست، حت
كه گردشگري دارد و  يتيتوجه به رشد روز افزون و اهم با (.2805 ،يقاسم و )جوان مشخص مورد توجه قرار نگرفته است

براي  يتواند بستر مناسب يآن كه م عينسبتا سر وريو سود آ يزائاشتغال تينقش بارز آن در توسعه اقتصادي و خاص
نمود.  جاديا يهاي شغلتوان فرصتيصنعت م نيگذاري در ا هيباسرما باشد، ياجتماع گذاري و توسعه اقتصادي هيسرما

دارد و سود  ازيكمتري ن هيسرما عيصنا رياست كه نسبت به سا نيا صنعت گذاري درهيسرما تيالزم به ذكر است مز
 نيصنعت ا نيهاي مهم ايگژيندارد و از و ازين اديو داراي تخصص ز دهيد آموزش يانسان روييكند نيحاصل م شتريب
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و  يفرهنگ ،يخيهاي تارو جاذبه يعيطب هايليوارد به پتانس شتريكمتري بوده و ب يطيمح ستيز يي آلودگاست كه دارا
هاي تيمحدود ليرو با توجه به مشکالت موجود در منطقه از قب نيو انرژي براي آن دارد. از ا روين است كه حکم يمذهب

در بخش كشاورزي  هيكمبود اشتغال و ركود اقتصاد، كاهش بازده سرما ت،يجمع ندهيطقه و روند فزامن بر حاكم يکياكولوژ
 .رسديدرآمدي براي منطقه ضروري به نظر م منبع جاديو ... ا
 .جذب گردشگر را دارند نهيدر زم ياديز تيشهرستان چابهار قابل سيت ياول: روستا هيفرض
 سيت يدر روستا ييروستا ياشتغال و درآمد خانوارها جاديموجب ا ،ييروستا يگردشگر انيجر يريگشکل دوم: هيفرض

 .شوديشهرستان  چابهار م

 مورد مطالعه محدوده
نسبتاً مرتفع و مشرف به ساحل قرار گرفته  يقهمنط يكيلومتري شهر چابهار، بر رو 0( در فاصله زي)ت سيت يروستا  

 يهايبندميدر تقس سيچابهار قرار دارد. ت جيال بندر چابهار و در دهانه خلشم يلومتريروستا در هفت تا نه ك نياست. ا
در طول  يو جنگل يكوهستان ،اياست دره ييتيس روستا است.منطقه آزاد چابهار قرار گرفته يدر محدوده اراض ديجد

در جنوب  اياز سطح در يمتر 5و در ارتفاع  قهيدق 02درجه و  05 ييايو عرض جغراف قهيدق 89درجه و  06 ييايجغراف
 ياز بخش مركز مان،يسل ليروستا مركز دهستان كم نياست، او بلوچستان و شهرستان چابهار واقع شده ستانياستان س

، روستاي 2895(. براساس نتايج سرشماري سال 2800، سيت يروستا ي)طرح گردشگر استشهرستان چابهار قرار گرفته
 (.راني)مركز آمار ا نفر افزايش يافته است 8098، به 2805ه است كه در سال نفر جمعيت داشت 0006تيس در حدوده 

 
 روستاي تيس موقعيت جغرافيايي .6 كلش

 ها و بحثيافته
 گردشگري روستايي روستاي تيس  بر مؤثر عوامل تحليل و تجزيه

 و تهديدها و هافرصت هايلهمقو قالب در خارجي عوامل براي سازماندهي استفاده مورد هايروش از يکي مدل سوات،  
سيستم  يک فراروي و تأثيرگذار عوامل تحليل و تجزيه براي روش اين .هاستضعف و هاقوت از اعم داخلي عوامل
 چگونگي و عوامل اين از جدولي ساخت و تهيه براي .است گذار تأثير عوامل از يک هر به غيره و روستا منطقه، )شهر،
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 خارجي جدول ارائه شده )عوامل در :است گرفته انجام زير مراحل آن تحليل و گردشگري ايكاركرده بر آن گذاري تأثير

 .بريم مي نام را سيستم فراروي تهديدهاي و هافرصت ها،ضعف ها،قوت ترين مهم داخلي(، و

  سواحل مكران گردشگري بر خارجي مؤثر داخلي و عوامل تحليل و تجزيه نتايج -

 درجه عوامل از استفاده با سيستم، فراروي تهديدهاي و فرصتها هاي مقوله قالب در خارجي عوامل سازماندهي براي  

 كاركردهاي بر هاآن از يک هر گذاري تأثير ميزان به توجه با و تهديدها و هافرصت از يک هر اهميت به توجه با و بندي

 :گرديد تعيين ذيل جدول شرح به و محاسبه چابهار، اي منطقه

 

 حليل عوامل اثر گذار بر توسعه گردشگري ساحلي. ت6دولج
 عوامل    

 زمينه

 خارجي عوامل داخلي عوامل

 تهديدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت

جاذبه هاي 
طبيعي و 

 يکياكولوژ

آرامگاه  ،غني مانند:  قلعه تيس فرهنگي ميراث و تاريخي آثار -
 ،قلعه انوشيروان،قلعه بلوچ گت،قلعه پيروز گتسيدغالمرسول،

 هاي تاريخيگورستانوجود ،محوطه باستاني كنارک، قلعه باتل

 سال سرد فصل در مطبوع هواي و آب -

 اندازهايچشم و آنها بودن بکر و طبيعي هايمحيط تنوع -

هاي گل افشان در كهير زرآباد، خليج جغرافيايي مثل: تپه متنوع
، مراكز اي تيسگواتر و سواحل درياي عمان، سواحل ماسه

اقتصادي و توليدي و تحقيقاتي، سايت پرورش ميگو در منطقه 
گواتر و پسابندردر بخش دشتياري و مزارع كاشت موز در منطقه 

 باهوكالت

 بزرگ شهرهاي هياهوي از دور و آرام محيطي وجود -

 هاي ورزشي، آبي و كنا رآبيوجود قابليت -

 جغرافيايي استراتژيک موقعيت -

 توريستي استفاده جهت زمين محدوديت فقدان -

هکتار و 280005هاي طبيعي شهرستان مساحت جنگل -
آمار  باشدهکتار مي  40666ز هاي مصنوعي نيمساحت جنگل

 به چابهار و كنارک(هاي طبيعي مربوط جنگل

 وجود اسمان پر ستاره و مناسب جهت مقاصد نجومي -

 ماه سال 5الي  4آب و هواي دافع توريسم در  -

 از بين رفتن جلوه هاي طبيعي -

 دوري از مراكز جمعيتي -

 
تقاضاي اكوتوريسم در داخل و خارج كشور  -

بواسطه منحصر بفرد بودن چاذبه هاي طبيعي 
 منطقه

 و طبيعي اندازهاي چشم و منابع وجود عدم -
 رقيب آزاد مناطق در فرهنگي

 فرهنگي مبادالت -

و  افغانستان و پاكستان كشورهاي به نزديکي -
 آبهاي آزاد اقيانوسي

 از يکي عنوان به عمان درياي سواحل توسعه -

 توسعه راهبردهاي

 محافظت جاذبه هاي طبيعي -

 آزاد منطقه با ايمنطقه رقابت -

 جنوبي حاشيه آزاد ناطقم و گوادر

 فارس خليج

 بازديد فصلي نامناسب پراكنش -

 كنندگان

 اكثر در شرجي و گرم هواي و آب -

 سال ايام

 ايجاد و محيطي زيست تهديدهاي -

 و فرهنگي تاريخي، آثار به خسارت
 طبيعي

 

اقتصادي و 
 اجتماعي

 برنامه ريزي و گذاري سرمايه جهت منطقه بودن مستعد -

 گردشگري

 همسايه كشورهاي به نزديکي -

منطقه آزاد چابهار در شهرستان چابهارودر مجاورت بنادر  -
هزار هکتار  24شهيد بهشتي و كالنتري در زميني به مساحت 

رگاني و توريسم هاي بـازهزار هکتار به بخش 4اقع شده كه  و
 .اختصاص يافته است

ک شهر امکان استفاده از دو گمرک منطقه آزاد چابهار و گمر -
 چابهار

و بلوچستان و منطقه آزاد   انتقال گاز به استان سيستان -
 .چابهار كه قرارداد با قرارگاه خاتم االنبيا منعقد گرديده است

هاي سرمايه گذاري امکان سنجي شده در بخش وجود طرح -
 گردشگري جهت عالقمندان به اين حوزه

 شهري بزرگ مراكز و جمعيتي مراكز از دوري -

 كشور

 گردشگري سايتهاي در رفاهي امکانات نبود -

 و جمعيتي كانونهاي در شبانه حيات فقدان -
 گردشگري مقصد

 مديريت در ثبات فقدان و مديريتي ضعف -

تبليغات جهت سرمايه گذاري در اين  ضعف -
 منطقه

 مناسب پذيرايي و اقامتي هايمکان نبود -

 اقشار همه براي

 خدماتي و مانيدر بهداشتي، تسهيالت كمبود -

 و محيطي هايساخت زير بودن نامناسب -

 كالبدي

 در مرتبط هاي سازمان با هماهنگي عدم -

 مردم با گردشگري زمينه

 روبنايي و بنايي زير تاسيسات در گذاري سرمايه

ريزي براي ايجاد اشتغال مولد در منطقه برنامه -
هاي ار و جذب نيروي كار و كاهش زمينهچابه

و ايجاد درامد  هاي اجتماعيهنجاريقاچاق و نا
 ارزي

 درماني پزشکي مركز به شدن تبديل قابليت -

 منطقه  )توريسم پزشکي( كشورهاي

 ايجاد منطقه نمونه گردشگري بين المللي گواتر -

 ايجاد منطقه نمونه تاالب ليپار -

 احداث هتل كنارک -

منطقه نمونه گردشگري گل فشان بولوبولوک،  -
 نتنگ و شور عي

 –ايجاد تحرک اقتصادي در محور چابهار  -
هاي قاچاق يلک)زابل( با از ميان بردن زمينهم

 وايجاد پيوستگي

 هاي مجتمع رفاهي پارک بهاران چابهارطرح -

 در اندک خارجي گذاري سرمايه

 گردشگري بخش

 و بهداشت سطح بودن پايين -
 تخصصي درماني امکانات كمبود

 عليه نيجها سطح در منفي تبليغات -

 ايران

باال رفتن قيمت ارز و مشکالت  -
 اقتصادي ايجاد شده ان

 اعتقادي و مذهبي مسائل -

 جامعه ساختار در دگرگوني -

 هجوم و منطقه شديد محروميت -

 مهاجر جمعيت

 

 
 
 
 
 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%AF%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%AF%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86_%DA%AF%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86_%DA%AF%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%84&action=edit&redlink=1
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 تحليل عوامل اثر گذار بر توسعه گردشگري ساحلي .6ادامه جدول

 عوامل                

 زمينه

 خارجي عوامل داخلي لعوام

 تهديدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط قوت

حمل و نقل و 
دسترسي و امکانات 

 رفاهي

 كيلومتر مرزآبي دركرانه هاي شمالي درياي عمان866حدود -

، دسترسي به آبهاي بين وجود درياي عمان در جنوب منطقه -
 المللي و شرايط جغرافيايي مناسب براي توسعه بازرگاني

دو اسکله مهم تجاري در چابهار )شهيد بهشتي و شهيد  وجود  -
 كالنتري(

كنارک( بـا فـرودگـاه بين الملـلي چابهار ) دسترسي بـه -
 ظـرفيت پـذيـرش هواپيماهاي پهن پيکر و دور پرواز

امتياز چابهار نسبت به ساير بنادر و جزاير خليج فارس، تماس  -
 اي آزاد است.مستقيم و بدون واسطه سواحل مکران با آبه

گيري در سواحل وجود موقعيت دريايي مناسب به لحاظ قرار  -
 هاي بزرگخليج طبيعي چابهار، امکان پهلو گيري كشتي

جاده ترانزيتي در دست احداث چابهار = ميلک و پروژه در  -
 دست اقدام

 كشورهاي محصور در خشکيترين راه دسترسي نزديک -
، تاجيکستان، ازبکستان، تركمنستان ،افغانستان) آسياي ميانه

 .( به آبهاي آزاد استاقستانقزو  قرقيزستان

 عدم وجود راه اهن -

 هاي داخليكاهش تعداد پرواز -

المللي در منطقه عدم وجود فرودگاه بين -
 آزاد چابهار

ردد مسافر به بارگيري و تخليه كاال و ت -
 باشد.ها ضعيف ميدليل نو بودن اسکله

 مناطق گردشگري از فرودگاه زياد فاصله -

 فقدان و مناسب رتباطيا هايراه كمبود -

 ريلي ارتباط

مهماندپذيرها متناسب با  ها،كمبود هتل -
 وضعيت اقتصادي همه اقشار جامعه

هاي بزرگ دازي شركتاحداث و راه ان -
 المللي و ترانزيت كاالحمل و نقل بين

 دريايي، جاده اي و ريلي()
ايجاد فرودگاه بين المللي در منطقه آزاد  -

 چابهار

کله و افزايش گنجايش بارگيري ساخت اس -
 پيماهاي اقيانوسكشتي

هاي ملي و توجه سياست جود طرح و -
گذاران به افزايش ظرفيت بندر و توسعه 

 تجهيزات آن

توان مشهد  -زاهدان -خط آهن چابهار  -
هاي منحصر به فردي در زمينه مندي

ترانزيت و صادرات و واردات كاال به چابهار 
 خواهد بخشيد

هاي بين راهي و ايجاد اد مجتمعايج -
 اشتغال

هاي مجهز در وجود اسکله -
ديگر بنادر استان به عنوان 

 رقيب

باال بودن تصادفات جاده  -
 اي

باال بودن قيمت بنزين  -
منجر به كاهش تعداد مسافر 

 خواهد شد.

قوانين و مقررات و 
مشوق هاي ملي و 

 استاني

ار با امکانات و مزيت صنعتي چابه - جود منطقه آزاد تجاريو -
 هاي 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  -

 ن از درصد سهام امکان تأسيس شركتهاي خارجي با هر ميزا -

 امکان ترانزيت و صدور مجدد كاال بدون محدوديت  -

 امکان ورود كاال به منطقه بدون پرداخت عوارض گمركي  -

 امکان خريد و فروش كاالي خارجي  -

هاي ، صرافي و شركتکان تأسيس بانک،موسسات اعتباريام -
 داخلي و خارجي

ها و سازمانهاي گردشگري توسط ژهورتامين محل انجام پ  -
 ادارت ذيربط

تامين اعتبارات مورد نياز تاسيسات زيربنايي تا محل اجراي  -
 طرح

تامين تسهيالت مورد نياز اجراي پروژه هاي گردشگري )پس  -
 سهم آورده متقاضي(درصد   06از تامين 

 معافيت از عوارض  تغيير  كاربري -

عتبارات پرداخت يارانه تسهيالت به سرمايه گذار از محل ا -
 عمراني

 

وجود قوانين بازدارنده اجتماعي جهت ورود  -
 گردشگران خارجي

 

ني الزم هاي قانوايجاد تسهيالت و مشوق -
هاي داخلي و براي جذب و تجهيز سرمايه

 خارجي 

بهينه كردن قواينين موجود جهت حفظ  -
 منابع طبيعي و تاريخي موجود

عدم اجراي درست قوانين  -
هاي اهموجود توسط دستگ

 ذيربط

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 .در زمينه جذب گردشگر را دارند زيادي شهرستان چابهار قابليت ي تيسروستا فرضيه اول:
بنابراين فرضيه تحقيق باشد مي 65/6 توان نتيجه گرفت كه چون سطح معناداري كمتر ازبا توجه به نتايج آزمون فوق مي

ز ميانگين جامعه مفروض بزرگتر شده كه  نشان دهنده قابليت باالي جذب شود. از سوي ديگر ميانگين نمونه اپذيرفته مي
 باشد.گردشگر در روستاهاي منطقه آزاد چابهار مي

 ها در زمينه جذب گردشگراناي جهت ارزيابي قابليتتک نمونه Tآزمون  .2دولج

. 

One-sample statistics 

ميانگين خطاي انحراف 

 معيار
 تعداد قعيميانگين وا انحراف معيار

قابليت جذب گردشگر 
 در روستاها

.78394 8.51574 43.9407 118  

 
 

Test Value=39 

 %33اختالف در سطح اطمينان 
 

 اختالف ميانگين
Sig (2-

tailed) 
قابليت جذب  T درجه آزادي

گردشگر در 

 روستاها
 .4 حدپايين حد باال

94056 
.0000 117 6.302 

6.4932 3.3881 

 

 

روستاي و درآمد خانوارهاي روستايي در ل شکل گيري جريان گردشگري روستايي، موجب ايجاد اشتغا دوم: فرضيه

 .شودچابهار مي تيس شهرستان
تفاوت آماري معناداري بين دو  درصد 5و سطح خطاي كوچکتر از  درصد 65نتايج نشان مي دهد كه با اطمينان   

که بر اساس نتايج اين جدول ميانگين واقعي از مقدار ميانگين مفروض ميانگين واقعي و مفروض وجود دارد، ضمن آن
توان نتيجه گرفت شکل گيري تاييد مي شود و مي H1شده است فرضيه تحقيق  p<%5باالتر است بنابراين چون از 

 شود.يم جريان گردشگري روستايي، موجب ايجاد اشتغال و درآمد خانوارهاي روستايي، روستاي تيس شهرستان چابهار

 اي جهت ارزيابي شكل گيري جريان گردشگري و افزايش اشتغال و درآمدتک نمونه Tآزمون  .9جدول 

One-sample statistics 

ميانگين خطاي انحراف 

 معيار
 تعداد ميانگين واقعي انحراف معيار

 
تاثير جريان 

گردشگري بر اشتغال و 
 درآمد فرد

.47129 5.07600 28.8707 116  
 

 

One-Sample Test 

Test Value = 24  
تاثير جريان 

گردشگري بر 
اشتغال و درآمد 

 افراد

 اختالف ميانگين %33سطح اطمينان اختالف در 
Sig (2- 

tailed) 
 T يدرجه آزاد

 

 حدپايين حد باال
4.87069 .0000 115 10.335 

5.8042 3.9371 
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 تدوين راهبردها
در اين راهبردها تمركز بر نقاط قوت دروني و فرص تهاي بيروني استوار : (SO)راهبردهاي رقابتي/ تهاجمي 

 است كه عبارتند از:

 هاي توسعه حمل و نقل دريايي؛كاال در سطح منطقه و ايجاد زمينهتوسعه خطوط هوايي براي ترانزيت مسافر و  -
 ذب گردشگران ورزشي؛هاي آبي و تابستاني و جهاي منطقه در جهت گسترش ورز شاستفاده از پتانسيل -
توسعه تاسيسات ساحلي، مانند ايجاد پالژهاي ساحلي، هتل و رستوران دريايي و استفاده از سواحل زيبا و بکر درياي  -

 عمان در راستاي جذب گردشگر و ايجاد مشاغل جديد براي مردم بومي منطقه؛
 استفاده از پتانسيل هاي گردشگري تجاري منطقه آزاد چابهار. -

( در تنوع بخشي متمركز بوده و شامل موارد زير STدهاي تنوع  نقاط قوت دروني و تهديدهاي بيروني)راهبر

 است:

 توسعه شبکه اطالعات گردشگري و خدمات اطالع رساني و آموزشي گردشگري؛ -
المللي و بين ي وهاي گردشگري منطقه در سطح داخلدرباره قابليت هاسازي در رسانههاي آگاهتقويت تبليغات و فعاليت -

 از بين بردن ذهنيت بد گردشگران درباره وضعيت امنيتي و فرهنگي منطقه؛

هاي بيروني در جهت رفع (، سعي بر بهره گيري از فرصت WOراهبردهاي باز نگري بر نقاط ضعف دروني)

 نقاط ضعف فرا روي اين ناحيه توريستي بوده و در برگيرنده موارد زير است:

خصوصي  -علمي، درماني، تجاري و تفريحي( و سرمايه گذاري مشترک دولتي ) اي محصوالت گردشگريبهبود و ارتق -
 ها و محصوالت گردشگري منطقه به گردشگران داخلي و خارجي؛ه ايجاد و همچنين تبليغ زير ساختدر زمين

راي دسترسي آسانتر و كم هزينه تر چابهار ب -هاي ارتباطي، از جمله تسهيل توسعه راه آهن زاهدانتوسعه و بهبود راه -
 به منطقه؛

ها و ادارات مرتبط با گردشگري در راستاي پيش برد طرح هاي الن منطقه آزاد و سازمانئوتعامل و هم فکري بين مس -
 گردشگري؛

 ريزي گردشگري.ركتي مردم در تمامي مراحل برنامهاستفاده از توان مشا -

 پذيري ناحيه ساحلي چابهار تأكيد داشته، عبارتند از: ( بر رفع آسيبWTراهبردهاي تدافعي )

هاي به كارگيري مديريت تخصصي در بخش تدوين مقررات و ضوابط در زمينه توسعه و اصالح نهادهاي مديريتي و -
 هاي بلند مدت؛گردشگري و همچنين ثبات در مديريت براي اجراي درست طرح

 گردشگري فرهنگي –طبيعي و تاريخيمندي پايدار از منابعبهره جلب مشاركت هاي مردمي در ترويج، حفاظت و -
 فرهنگي آن. -محيطي و تاريخيهاي زيستجلوگيري از تخريب و منطقه

ارتقاي سطح بهداشت در منطقه و احداث بيمارستان هاي تخصصي مدرن و به كارگيري پزشکان متخصص و تجهيز  -
اي جذب مسافراني كه خواهان محصوالت گردشگري علمي و پزشکي ها و تجهيزات مدرن برمراكز فعلي با دستگاه

 هستند.
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 يريگ جهينت
كه  رايباشد، زيدر حال توسعه م يجوامع مختلف از جمله كشورها يهااز دغدغه يکي ييروستا داريامروزه توسعه پا  

مقصود در  نيبه ا لين يانند و براديم يضرور يبهبود وضع توسعه كشور امر يرا، برا ييروستا داريبه توسعه پا دنيرس
جهان مورد توجه  يدر اكثر كشورها رايها كه اخراه نياز ا يکيباشند. يم ديجد يهاخلق راه ايها شناخت راه يجستجو

ها را خود انسان يو تمدن يخيتار يهاو جاذبه يعيطب تيموقع ليباشد. روستاها به دليم ييروستا يقرار گرفته گردشگر
مناطق خواهد شد. به  نيا دامر باعث رونق اقتصا نيكند كه ايخود جذب م يآلوده و پر سر و صدا به سو يشهراز نقاط 

امر خود بر  نيكمک نمود، كه ا ييروستا يگردشگر دنيو موانع به رونق بخش رهاتوان با شناخت راهکايم ليدل نيهم
بالقوه  يهاييتوجه به توانا ( باتيسرد مطالعه ما )مو يمثبت خواهد گذاشت. روستا يريروستاها تاث داريتوسعه پا
 ريروستا تاث نيا يها بر توسعه گردشگرباشد كه شناخت و رفع آنيروبرو م يها و موانع تيكه دارد، با محدود يگردشگر

           اشاره نمود.  يعموم يهارسانه غاتيتوان به بحث تبليم روستا نيا يخواهد داشت. از موانع گردشگر ييبسزا
دهند، با بد جلوه نشان دادن يمنطقه انجام نم يگرشگر ينهيدر زم يغيتبل گونه چيه نکهيعالوه بر ا يجمع يهارسانه

 بيتخر ،يگذارهياند. عدم توجه دولت به بخش سرماكاهش ورود گردشگران به منطقه شده اعثب يتيمنطقه از لحاظ امن
در  يتوسعه گردشگر گريامر از مشکالت و موانع د نيمتخصص در ا يرويمبود نو ك ينبودن امکانات رفاه ،يخيآثار تار

و كمبود مراكز خدمات  يبهداشت زاتيهنامناسب بودن تج ،ياقامت - يباشد. نبود امکانات رفاهيمنطقه مورد مطالعه م
 يهاتوان يمنطقه دارا نيشد، ا انيكه ب ييهاباشد. با توجه به ضعفيم زين گرياز جمله عوامل سوء د يگردشگر يرسان

تواند يمنطقه م نيا يو خدمات گردشگر زاتيتجه يدر صورت رفع موانع موجود و ارائهباشد كه يم يرمناسب گردشگ
 يبرا يصنعت گردشگر يفعاالن حاضر در عرصه ياز گردشگران باشد و الزم است به همه يتعداد قابل توجه يرايپذ

 فرصت مشاركت داد. يسميورت يطرح، اجرا و تداوم كاركردها

 منابع
 آژند. نشر. مشهد: احمدآبادمشهد در بخش يگردشگري روستائ. (2805). ميمر ،يقاسم و جوان، جعفر

، دهستان swotبا استفاده از مدل  ييروستا يتوسعه گردشگر ي(. راهکارها2805). داوود ،يمهدو و عبدالرضا ،يافتخار نيالدركن
  . 02-2 ،0 ،يس علوم انسانفصلنامه مدر .لواسان كوچک

-فصلنامه مدرس )علوم .ييدر توسعه روستا ييروستا ينقش گردشگر .(2802) .لياسماع ،يقادر و عبدالرضا ،يافتخار نيالدركن

 . 46-08(، 0) 0، (يانسان
 داريتوسعه پا يهاشاخص يساز يبوم نديآ(. فر2806) .داوود ،يمهدو و يمهد ،يطاهرپور ،عبدالرضا ،يافتخار نيالدركن

 . 42-2، 4 ،ييروستا يهاپژوهش .رانيدر ا ييروستا يگردشگر
 . ينشر ن :تهران ،يريزاده و فاطمه نص يترجمه رحمت اهلل منش .ييروستا يگردشگر(. 2806) .ايجول ،يشارپل چاردير

 ا،ياستاد راهنما دكتر فاضل ن .ستانيس در منطقه ييروستا داريپا يگردشگر يبرا يزيربرنامه ي(. راهبردها2862) .نبيز ا،ين يصالح
 زابل. يزابل، دانشکاه مل

با استفاده از  يگردشگر يامنطقه يزيربرنامه يهاي(. استراتژ2866) .طاهر ،يابوبکر و كاوه ،يمحمد ،زهره ،يانيهاد ،رضا ،يقادر
 . 46-09، 2 ،يامنطقه يزيرفصلنامه برنامه .رانشهريشهرستان پ SWOT کيتکن

 . 95-00، 224، مسکن و انقالب يمجله .لنديتا يبر روستاها ريتاث - ييروستا ي(. گردشگر2805) .يپنابندان يميكر
 انتشارات سمت. تهران: ،مديريت گردشگري(. 2805) .مهدي كاظمي،

 .فراماد تهران: انتشارات  ،، ترجمه اكبر غمخواراصول و مباني جهانگردي(. 2806) .و ديگران كوپركريس
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 6 ،ييايجغراف يفضا پژوهشي - يمجله علم .ها و راهکارها: كاركردها، چالشرانيدر ا داريپا ي(. گردشگر2800) .يعلرضا ،يمحسن
(00 ،)246-292 . 

سه كوهه  ي: روستايمطالعه مورد ييروستا داريبر توسعه پا ي(. اثرات گردشکر2866) .فرشته ،ييسرگلزا و رضامحمود ،يرلطفيم
 .ايجغراف ييدانشجو يسراسر يعلم شيهما نيارمچه .شهرستان زابل

از  يريقشم با بهره گ رهيجز يگردعتيطب يهاتيقابل يابي(. ارز2800) .اسما راسته،يپ و يزاده، محمد مهدنيحس ،نوحه گر، احمد
  . 290-252، 25 ،و توسعه ايفصنامه جغراف .SWOT ياستراتژ تيريمدل مد

 ي: روستاي)مطالعه مورد يالبرز مركز يدر نواح يگردشگر يراهبرد يزير(. برنامه2866) .مهرداد ،يكرم و جعفر ،يبيجر هزار
 . 06-02، 280، روستا طيمجله مسکن و مح .افجه استان تهران(

 
R.N. Ghosh , M.A.B. Siddique ,R. Gabbay (2003).Tourism and Economic Development. 

publication Ashcate .  
Sharply, Rechrd. (2002). Rural Tourism and the challenge of Tourism Diversification, Tourism 

management , volume 23,  Pages 233-244  

Zhang, x, (2012). Research on the Development Strategies of Rural Tourism in Suzhou Based 

on SWOT Analysis, Department of Education and Human Sciences, Suzhou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.abebooks.co.uk/servlet/SearchResults?an=R.N.+Ghosh+%28editor%29%2C+M.A.B.+Siddique+%28editor%29%2C+R.+Gabbay+%28editor%29&cm_sp=det-_-bdp-_-author

