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چکیده
محدوده مورد مطالعه شهرستان چابهار از مناطق کمتر توسعه یافته و دست نخورده از لحاظ جاذبه های اکوتوریس تی کش ور
است .سواحل دریای عمان با وجود پتانسیل های فراوان هنوز مورد توجه گردشگران قرار نگرفته و این امر تا ح دود زی ادی
ناشی از عدم برنامه ریزی و شناخت نسبت به این منطقه است .شهرستان چابهار از نظر ژئومورفولوژیکی و زیست محیط ی از
مناطق منحصر به فرد استان بوده که قابلیت تبدیل شدن به اکوسایت گردشگری را دارا می باشد .هدف این پژوهش بررس ی
 13جاذبه ی اکوتوریسمی چابهار با توجه به امکانات موجود در منطقه است .روش جمع آوری داده ها به ص ورت توص ییی
تحلیلی و میدانی می باشد و با استیاده از مدل تحلی ل خوش ه ای 14 ،ش اخ

اساس ی ت ر یر گ دار در توس عه اکوتوریس

منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت وسپس جاذبه ها اولویت بندی شده و تحلی ل فا ایی ش دند .نت ای ب ه دس ت آم ده
نشان می دهد جاذبه ها در  6خوشه قرار گرفته اند که پالژ تیس و چابهار ،سواحل صخره ای و آب فش ان در خوش ه ی و و
از نظر توزیع فاایی امکانات در سطح یو و سواحل صدفی در آخرین سطح قرار گرفته اند .

واژگان کلیدی :اکوتوریس  ،جاذبه توریستی  ،تحلیل خوشه ای ،چابهار  ،توسعه پایدار

 .1دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی (تربیت معل ) تهران Salighe1338@gmail.com
 .2کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریس  ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریس  ،دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .4کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریس  ،دانشگاه تهران

بررسی جاذبه های اکوتوریسمی با استفاده از  /. . .محمد سلیقه ،محمد خدابخش . . .

143

مقدمه:

امروزه گردشگری در ردیف سه صنعت عمده صادراتی جهان قرار دارد (رنجبری ان
و زاهدی  . )47 ،1388 ،گردشگری در جهان توس عه فراوان ی یافت ه اس ت و بس یاری از
کشور ها از این رهیافت توانسته اند بسیاری از مش کالت خ ود از قبی ل بیک اری ،پ ایین
بودن سطح درآمد سرانه و کمبود در آمد ارزی را کاهش دهن د و باع م م ی ش ود ت ا
بخش بزرگی از منابع خدماتی بزرگ و متنوع برای نیروی ک ار پراکن ده ش ود (ک وپر و
پیگرام .)3 :1984 1،گردشگری بیش از هر صنعت دیگری حرکت س رمایه و انتق ال پ ول
و ارز را در مقیاس محلی ،منطقه ای ،ملی و بین المللی سبب گردیده به طوریک ه هزین ه
های جهانگردی به مراتب ب یش از تولی د ناخ ال

مل ی و ص ادرات جه انی م ی باش د

(توالیی ) 15 ،1386 ،و در آینده به صنعت شماره یو جهان تبدیل خواهد شد و ج ای
صنعت نیت را خواهد گرفت (کابیا .)207 :2005 2،پدیده گردشگری و اکوتوریس  ،به
لحاظ درآمدزایی فراوان آن ،بسیاری از کشورهای جه ان را ب ر آن داش ته اس ت ک ه
سرمایه گداری زیادی را به این بخش اختصاص دهند (ترمبلی.)34 :2006 3،
به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و ه چن ین ایج اد
فرصت ه ای ش غلی جدی د در کش ور ،توس عه ص نعت گردش گری از اهمی ت فراوان ی
برخوردار است .چرا که ایران از نظر جاذبه های گردشگری جزو ده کشور برتر جهان و
از حیم تمدنی جزو  5کشور تمدنی جهان قرار دارد که این امر نشان دهنده جاذبه های
متنوع و منحصر به فرد تاریخی ،مدهبی ،فرهنگی و طبیعی کشور است (طیبی و دیگ ران
 .)84 ،1386،با رشد و تخصصی شدن صنعت گردشگری ،مقوله اکوتوریس به عنوان
راهکاری برای ترمین منافع زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی چه در سطح

1. Cooper and pigram
2. kabia
3. Tremblay
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ملی و چه در سطح محل ی ،در س طح گس ترده ای م ورد اس تقبال ق رار گرفت ه اس ت(
کریمی  )6 ، 1383 ،اکوتوریس یکی از شاخه های پرطرفدار توریس اس ت و ه ر روزه
به طر ف داران آن اف زوده م ی ش ود و اب زاری ب رای توس عه پای دار محس وب م ی ش ود.
اکوتوریس  ،مسافرت مسئوالنه به نواحی نسبتا بکر طبیعی به منظور لدت بردن از طبیع ت
به نحوی که ا رات منیی کمی ب ر طبیع ت دارد و زمین ه مش ارکت اقتص ادی ،اجتم اعی
جمعیت بومی را فراه می کند (زاهدی .)90 ،1385 ،با افزایش آگاهی م ردم از فوای د
وا رات مثبتِ تجربه مستقی طبیعت ،اهمیت اکوتوریس بیشتر می ش ود .اکوتوریس ب ه
تنوع زیستی ،ارزش اقتصادی می دهد .چنانچه در آمد حاص ل از اکوتوریس بدرس تی
مورد استیاده قرار گیرد ،زمینه الزم را برای حیظ محیط زیست و بس ط من اطق حیاظ ت
شده فراه می آید (همان منبع .)92توریست ه ا روز ب ه روز در دی دارهای خ ود ب رای
محیط طبیعی و فا ای س بز ارزش بیش تری قائ ل هس تند (س امر .)413 :1994 1،واالس و
پیرس اکوتوریس را سیر به مناطق طبیعی تقریبا دست نخ ورده ک ه ب ه منظ ور مطالع ه و
کسب لدت انجام می شود ،می دانند (واالس و پی رس .)844 :1996 2،اگ ر چ ه توریس
راه حلی مناسب برای کاهش ا رات منیی زیست محیطی و بستری برای توسعه اجتماعی
اقتصادی محسوب می شود ،نباید محیط را تنها به عنوان ابزاری برای توس عه اقتص ادی
تلقی کرد بلکه بایستی در این راستا ب ه تم امی عوام ل فیزیک ی و فرهنگ ی توج ه نم ود
(گولینو.)2 :2002 3،
بالنگی و مهتا به نقش مه احیای اکولوژیکی مناطق در زمینه اکوتوریس اشاره م ی
کنند و آن را نگ رش مهم ی ب رای برنام ه ری زی توریس م ی دانن د و معتقدن د احی ای

1. Sumer
2. Wallace & Pierce
3. Gulinck
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اکولوژیکی مه ترین نقش را در اکوتوریس دارد که می تواند به رش د س ریع فعالی ت
توریس و توسعه پایدار در ابعاد مختلف آن بیانجامد (النگی و مِهتا.)233 :2006 1،
نشس ت جه انی اکوتوریس در م اه م ی  2002در کب و کان ادا تاکی د داش ت ک ه
اکوتوریس می تواند وسیله با ارزشی برای تروی توس عه اجتم اعی اقتص ادی جوام ع
میزبان باشد و همزمان با آن منابعی رابرای حیاظت از منابع طبیعی فراه سازد ( دهق ان،
 .) 30 ،1384اکوتوریس به منابع انسانی نیازمند تر از ترسیسات رفاهی و اقامتی اس ت .از
همین رو توسعه اکوتوریس اگرچه ممکن است ه پای دیگر بازارهای غالب توریستی
جدب سرمایه گداری های سنگین زیر بنایی به دنبال نداشته باشد ،اما حج انبوه تری از
فرصتهای شغلی ایجاد کرده و منافع آن به ط ور مس تقی م ردم ب ومی و اقش ار تهیدس ت
جامعه را در بر می گیرد .هدف اکوتوریس حیاظ ت از مح یط زیس ت ،تمرک ز کمت ر
برمنابع طبیعی و رشد اقتصادی بیشتر ،توسعه جوامع محلی و احت رام ب ه فرهن و جوام ع
میزبان که بیشت رین سازگاری را با میهوم توسعه پایدار دارا می باشد ( توکلی و ش رافت،
 ،1388ص  .) 47آگاهی و پی بردن به ارزش های مناطق حیاظت شده ،پارکهای ملی و
محیط های طبیعی است که تامین کننده اکوتوریس پایدار است و طبیعت گردی بای د
به حیاظت و احیاء اکوتوریس کره زمین کمو کند و بر پایه الگوهای پایدار مصرف و
تولید استوار باشد ( رضوانی .)121 ،1382 ،در س الهای کن ونی ،توس عه پای دار نی ز ب ه
عنوان روشی نو مطرح شده تا جوامع بتوانند بدان وسیله درباره سطح زندگی ،عدالت
اجتماعی و حیظ منابع بیندیشند .اکوتوریس یا گردشگری در طبیعت ،از گون ه ه ای
مه گردشگری است که بیشترین سازگاری را با توسعه دارد .در حال حاض ر اغل ب
کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنو و نزدیو ،در پ ی به ره گی ری از توانمن دیهای
کشور خود هستند تا بتوانند سه بیشتری از درآمد ناشی از صنعت توریس را به خود
اختصاص دهند و به ساده ترین شکل ممکن به اشتغال زایی بپردازند ( .رخشانی نسب و
ضرابی  .)42 ،1388 ،کریمی ( )1383در پایان نامه خود مکانیابی پهنه های مناسب ب رای
1. langy And Mehta
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اکوتوریس در مناطق ساحلی شهرستان های رودسر تا آستانه اش رفیه ب ا  GISدر اس تان
گیالن انجام داده و در تحقیق خود با استیاده از مدل اکوتوریس ب ه مکانی ابی توریس
گسترده و متمرکز پرداخته است .سلمان ماهینی وهمکاران ( )1388ارزیابی توان طبیعت
گردی بر مبنای روش ارزیابی چند معیاره با استیاده از  GISرا در شهرستان بهشهر انجام
دادند ،ایشان از تصاویر ماهواره ای و نقش ه ه ای رق ومی منطق ه ب رای شناس ایی من اطق
طبیعت گردی استیاده نموده و با استیاده از تحلیل سلسله مراتبی به وزن دهی الیه ها در
 GISپرداخته اند .نگارش به طور گسترده ای به بررسی گل فشان های استان سیس تان و
بلوچس تان پرداخت ه اس ت و در ای ن زمین ه مق االت زی ادی را منتش ر ک رده اس ت.
توانگر( )1389در تحقیقی به اهمیت اکوتوریس تی اس تان سیس تان و بلوچس تان پرداخت ه
است .در این تحقیق به معرفی مناطق شاخ

طبیعی استان همراه با بررسی زیر ساختهای

مربوط به توریس پرداخته و در نهایت با مدل استراتژیو سوات به تحلی ل نق اط ق وت،
ضعف ،فرصت و تهدید در استان دست زده اس ت .س رائی وهمک اران( )1389در مقال ه
خود به بررسی جاذبه های اکوتوریستی استان سیستان وبلوچستان پرداخته اند .بلمک ی و
مظاهری( )1389اکوتوریس در سواحل سیستان وبلوچسستان را با ترکید بر فون پرندگان
بررسی کردند ،در تحقی ق ایش ان ب ه معرف ی و بررس ی گون ه ه ای موج ود در س واحل
سیستان و بلوچستان پرداخته شده است .ض رابی و همک اران( )1389در پژوهش ی تح ت
عنوان کاربرد تحلیل خوشه ای در تحلیل فاایی اکوتوریس به ن ه جاذب ه اکوتوریس می
سیستان پرداخته است ،در مقاله مدکور با در نظر گرفتن چندین عامل به تحلی ل و س طح
بندی جاذبه ها دست زده اند .بیو محمدی و حاتمی( )1389به معرفی جاذبه های استان
سیستان و بلوچستان پرداخته و پیش نهادهایی را ب رای توس عه اکوتوریس منطق ه دادن د.
ضیایی و داغستانی( )1389در پژوهش خود به ارزیابی و سطح بندی جاذبه های تاریخی
و فرهنگی شهرستان نیشابور ب ا اس تیاده از تکنی و تص می س ازی چن د معی اره AHP
پرداخته اند .هدف از این تحقیق بررسی  13جاذبه بین المللی و ملی شهرستان چابه ار ب ا
ترکید بر زیر ساخت هایی که در توریس اهمیت دارن د م ی باش د و م ی توان د کم و
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شایانی به راهنمایی برای سرمایه گداری بخش خصوصی ودولتی در منطقه مورد مطالعه
کند .در همۀ تعاریف و دیدگاهها ،اکوتوریس ویژگیهای زیر را داراست:
 توریس بر پایۀ طبیعت
 درك طبیعت

 تشویق به حیاظت منابع طبیعی که انسان به آن ها وابسته است
 فراه نمودن منافع اقتصادی برای جوامع میزبان

 احترام به فرهنو بومی و به حداقل رساندن تاادهای اجتماعی

 ارتقاء سطح آموزش محیطی بازدیدکنندگان (ض رابی و دیگ ران ، 1389 ،
.) 205
آ ار اقتصادى و اجتماعى اکوتوریس پایدار را در شکل  1می توان دید.

شکل  :1آ ار اقتصادی و اجتماعی اکو توریس پایدار( آزاد منجیری ) 36 ، 1387 ،

در شرق کشورایران ،ناحیۀ بلوچستان عالوه بر جاذبه های توریس فرهنگی ،دارای
جاذبه های منحصر به فرد طبیعی بوده که هر کدام می توانند نق ش م ث ری در ج دب
گردشگران داخلی و خارجی و ارتقاء سطح اقتصادی -اجتماعی و محلی داشته باشند.
در پژوهش حاضر سعی شده تا با توجه به شناخت پتانسیلهای اکوتوریستی ای ن منطق ه
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وجاذبه های آن با اس تیاده از م دل تحلی ل خوش ه ای و ب ا در نظ ر گ رفتن  14ش اخ
اساسی تر یر گدار در توسعه اکوتوریس منطقه به بررسی جاذبه ها و اولویت بندی جاذبه
های مورد نظر پرداخته شده است.
تحلیل خوشه ای :خوشه بندی (تحلیل خوشه ای) برای حل مسائلی ط رح م ی ش ود
که در آن با در دست داشتن نمونه ای از  nمشاهده و اندازه گیری  Pمتغیر بر روی ه ر
مشاهده ،می توان مشاهدات (افراد) را در کالس هایی(خوشه هایی) گ روه بن دی نم ود
که افراد مشابه در داخل یو کالس قرار گیرند .ای ن روش بای د ک امالد ع ددی باش د و
کالس های آن از قبل مشخ

نباشد .خوشه بندی می تواند در یافتن گروه های واقع ی

کمو ساز و برای کاهش داده ها میید باشد (مانند انتخاب یو جاذبه نس بت ب ه دیگ ر
ال بی انگر
جاذبه ها) اما ممکن است گروه های غیرقاب ل انتظ اری ایج اد کن د ک ه احتم ا د
رواب ط جدی دی خواه د ب ود و بای د م ورد بررس ی دقی ق ت ری ق رار
گیرند(.(www.moshaveramari.com
معرفی منطقه و جاذبه ها:
شهرستان چابهار در بین طول  60درجه و 28دقیقه تا 61درجه و 51دقیقه شرقی و
عرض  25درجه و3دقیقه و26درجه و 6دقیقه شمالی با وسعت  13162کیلومتر مربع
درجنوب شرقی ایران قرار دارد ،این منطقه از شرق به کشور پاکستان ،از جنوب به آب
های زیبای دریای عمان و از غرب و شمال به شهرستان های کنارك ،نیکشهر و سرباز
محدود می شود (شکل  .) 2چابهار با دارا بودن  351746هکتار اراضی جنگلی در سطح
استان در مقام اول قرار دارد(سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان .)1387،از نظر
طبیعی شهرستان چابهار از تنوع زیادی برخوردار است ،در شمال زون مکران با روند
شرقی غربی قرار دارد که باعم به وجود آمدن جلگه وسیعی در جنوب خود شده،
سواحل شهرستان چابهار به علت ویژگی های تکتونیکی و زیر راندگی پوسته دریای
عمان به زیر پوسته قاره ای منطقه باعم به وجود آمدن پدیده های بدیع
ژئومورفولوژیکی مانند :گل فشان ها ،سواحل باال آمده ،پادگانه های دریایی و ...شده
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که جدابیت های اکوتوریستی و ژئوتوریستی منحصر به فردی در سطح بین المللی و
ملی به ارمغان آورده است .منطقه مورد پژوهش از نظر کلیماتوریس به علت واقع شدن
در عرض های پایین مداری جزء مناطق گرم و مرطوب محسوب می شود و اقلی
مناسبی را برای گردشگران در فصل سرد سال عرضه می دارد که این خود یو پتانسیل
مه برای جدب گردشگر داخلی و خارجی می باشد .تر یرات مونسون هند ه باعم
بوجود آوردن موج های مرتیع در منطقه است ،که بستر مناسبی برای قایق سواری ،موج
سواری و دیگر ورزش های آبی می باشد.

شکل شماره  : 2نقشه موقعیت منطقه
عناصر محیطی موثر در صنعت گردشگری منطقه مورد مطالعه

سواحل باال آمده بریس :سواحل باال آمده در غرب خلی گواتر قرار دارد ،و تا
نزدیکی دهانه رودخانه باهوکالت ادامه دارد .این سواحل باال آمده تماماد به صورت
پرتگاه ساحلی بر دریا مشرف بوده و دریابارهای فعال منطقه را تشکیل می دهند .و در
حدود  5کیلومتری مرز ایران و پاکستان قرار دارند و حداکثر ارتیاع آن ها به  55متر از
سطح دریا می رسد( نقشه توپوگرافی  1:50000منطقه پسابندر) .این سواحل بدلیل
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تر یرات انسانی محدود از نظر زیست محیطی بدون آلودگی است .سواحل باال آمده
باعم ایجاد چش انداز منحصر به فردی در این مناطق شده که با ایجاد ترسیسات زیر
ساختی در این مناطق می تواند در توسعه اکوتوریس موفق باشد.
سواحل ماسه ای یا پالژ ساحلی تیس :سواحل اطراف خورها بیشتر از نوع سواحل
ماسه ای می باشند که غالباد به صورت سواحل «پست ماسه ای قوسی» خودنمایی می
کنند .این مکان ها برای احداث پالژها و سایت های ساحلی مناسب است .این پالژ با
مساحت تقریبی  5/1هکتار دارای امکانات رفاهی از جمله کمپ مسافری ،پارك بازی
های کودکان ،رستوران ،چایخانه ،سوپر مارکت و  . . .می باشد .امکانات ورزشی
تیریحی از جمله کایت سواری ،جت اسکی ،شتر سواری ساحلی و قایق سواری در پالژ
ساحلی تیس برای مسافران و گردشگران مهیا شده است(سازمان منطقه آزاد چابهار،
.)1389
جنگل های ( مانگروها  :(Mangrovesجنگل های دریائی مانگرو محیط طبیعی و
زیبا و استثنائی برای جهان و یکی از حساس ترین مناطق اکولوژیو و زیست محیطی
نواحی ساحلی به عنوان زیستگاه و مرمن پرندگان مهاجر و آبزیانی است که بخشی از
سال را در آن می گدرانند (مهندسین مشاور راه شهر .)1383،جنگل های مانگرو
سواحل ویژه ای را در اطراف خلی گواتر و خورها به وجود آورده اند که مشابه آن ها
فقط در حوالی بندر تیاب ،قش

و بندر خمیر قابل مشاهده است که از نظر

ژئومورفولوژی ساحلی اهمیت زیادی دارند .در منطقه مورد مطالعه بیشترین تمرکز
درختان حرّا در دهانه خورهای گواتر و باهو دیده می شود که از وسعت قابل توجهی
نیز برخوردارند و ارتیاع آن ها به  6تا  9متر می رسد ( در برخی از کشورها به حدود 21
متر ه می رسد) و وسعتی حدود  200هکتار دارند .این نوع سواحل برای ماهیگیری
وگشت وگدار در منطقه مناسب اند( نگارش.) 259:1380 ،
گاندو یا تمساح پوزه کوتاه بلوچی :تمساح پوزه کوتاه با نام انگلیسی ماگر از ایران
به سمت شرق تا آسام هند و سریالنکا پراکنش دارد و ایران غربی ترین نقطه پراکنش
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جهانی این گونه به حساب می آید .این گونه در زیستگاه هایی نظیر رودخانه ،برکه ،و
دریاچه و در منطقه باهوکالت زندگی می کند .در مجموع باید گیت این جانور باقی
مانده ای از راسته کروکدیل هاست ،که خود خزندگانی بودند که در دوران
مزوزوئیو می زیسته اند (ابراهی زاده.)131:1388،
بدلند :سنو های تشکیل دهنده سواحل چابهار غالباد مرکب از کنگلومرا ،لوماشل،
سنو رس ،ماسه سنو و مارن است این بدلند ها دارای پوشش کنگلومرا یا ماسه سنو
هستند که از مارنها و سنو رس های سیید رنو زیرین که در مقابل فرسایش سست
می باشند محافظت می نماید و هر جا که پوشش سطحی فرسایش یافته ،سنو رس و
مارنهای سست در معرض فرسایش شدید قرار گرفته و در نتیجه توپوگرافی بریده بریده
و بدلندی را به وجود آورده اند(نگارش و خسروی.)183:1377،
تاالب لیپار :در جنوب محور جاده چابهار – گواتر تاالب ها و مرداب های متعددی
وجود دارد .یکی از این حوضه های دیدنی تاالب سرخ لیپار می باشد که با داشتن
آبهای سرخ رنو منظره زیبایی را به خود گرفته است .برخی براین باورند که رنو
سرخ آن به علت وجود باکتری هایی است که از نمو موجود در مرداب استیاده می
کنند .به نظر می رسد این تاالب به علت افزایش بارندگی های فصلی و باال آمدن سطح
آب دریا تشکیل شده و پس از قطع ارتباط آن با محیط دریا و تشکیل رسوبات جدید
ساحلی به شکل تاالب بر جای مانده است(احراری رودی.)49:1387،
گل فشان های پنج گانه جلگه دشتیاری :یکی از جداب ترین اشکال اکوتوریستی
گل فشان ها هستند که این استان دارای  12گل فشان است که %60گل فشان های
کشور را شامل بوده که در این بین جلگه دشتیاری دارای 5گل فشان می باشد که
عبارتند از :گل فشانهای درابول شرقی و غربی ،سیصاد ،سگاری ،سندمیرسوبان (ابراهی
زاده.)169:1388 ،
سواحل صخره ای و انحاللی چابهار :حیرات انحاللی)  )Solution Pitsکه از
عوارض ک نظیر و با ارزش ساحلی محسوب می شوند ،حاصل فرایندهای فیزیکی،
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شیمیایی و زیستی آب دریا بر روی سواحل در هنگام مد است .حیرات انحاللی از
دیواره های نوك تیز و حوضچه هایی که اندازه و مقدار توسعه آن ها به طرف دریا
افزایش پیدا می کنند ،تشکیل شده اند .این حیرات ،اندك اندك بر ا ر لبریز شدن از
آب ،کانال های زهکشی روی صخره ها را به صورت الپیه ها ) (Lapiesتوسعه و
افزایش می دهند .به نظر می رسد که نحوه پیدایش حیرات ،با مقدار آبی که بر روی آن
ها پاشیده می شود و میزان نیروی امواج دریا و همچنین PHآب دریا ارتباط مستقیمی
داشته باشد .چون هر چه به سمت دریا نزدیو تر می شوی  ،بر تعداد و وسعت آنها
افزوده می شود( محمودی،1374 ،ص .)281با پیشروی آب دریا و فرسایش سنگهای
رسوبی ،سواحل دریای عمان بویژه در قسمت های جنوبی شهر چش انداز بدیعی را
بوجود می آورد که می توان به عنوان یکی از دیدنی ترین سواحل جنوبی ایران ،مانند
یو آکواریوم طبیعی با انواع ماهی نام برد .این چش انداز خارق العاده تا گواتر ادامه
دارد .ساحل صخره ای به طول چند ده متر در تیریحگاه دریای بزرگ در شهر چابهار
قرار دارد .به هنگام جزر این پدیده بهتر قابل مشاهده است.در حیره های این صخره ها
در هنگام جزر می توان انواع صدف ،سنو های صیقلی و ماهیان کوچو را مشاهده
کرد(سایت سازمان منطقه آزاد چابهار.)1389 ،
امواج ساحلی و آب فشان ساحلی :واتهای ساحلی به نوعی ساحل پست رسی-ماسه
ای خیس اطالق می شود که بین پایین ترین جزر و باالترین مد قرار دارد در منطقه
وجود دارد .بیشترین نوسان در فصل تابستان و از ماه های خرداد تا اواخر شهریور اتیاق
می افتد که میزان باالآمدن آب به طور متوسط نی تا یو متر برآورد می شود و در
شرایط استثنایی و طوفانی بودن دریا بعااد به  2متر ه می رسد .علت این نوسان در
فصل تابستان مربوط به وزش طوفان های موسمی از سمت جنوب و جنوب شرق است
که آب دریا را به سمت سواحل و به ویژه جنوب و جنوب غربی می راند .این مناطق
مناسب برای موج سواری و ورزشهای آبی است .این حیره ها نقش فواره را بازی می
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کنند و بخاطر برخورد امواج به حیره ها و گدر آب از این سوراخ های فرسایشی
آبیشان تشکیل می شود.
مواد و روش ها:

برای تحلیل جاذبه های مورد نظر از مدل تحلیل خوشه ای استیاده شده ،روش تحقیق
توصییی-تحلیلی -میدانی است و از نظر هدف کاربردی می باشد .در گام اول  13جاذبه
منطقه مورد مطالعه انتخاب شد که  3مورد از این جاذبه ها بین المللی و بقیه ملی بوده اند
و به روش کتابخانه ای و پیمایشی اطالعات راجع به جاذبه ها استخراج شد .با استیاده از
 14شاخ

که شامل :جدابیت طبیعی ،دارا بودن نهاد یا سازمان متولی ،دسترسی به

جاده ،برخورداری از امکانات بهداشتی ،تسهیالت زیر بنایی ،مراکز اقامتی ،مراکز خرید
و رستوران ،سرویس حمل و نقل محلی ،دسترسی به خدمات پزشکی ،مراکز اطالع
رسانی برای گردشگران ،برخوردار بودن از بازدید کننده ،جاذبه فرهنگی ،امکانات
تیریحی ،نزدیکی به مراکز مسکونی ،توان های محیطی برای ورزش های گوناگون
مورد بررسی قرار گرفت .این شاخ

ها به دلیل اهمیت بیشتر در توسعه ی توریس

برگزیده شده اند.

الف

ب
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د

ج

شکل شماره  : 3نمونه هایی از عناصر اکوتوریستی منطقه چابهار الف :بدلند ب :گل فشان ج :حیره
های انحاللی د :سواحل صخره ای  -صدفی

گام دوم وارد کردن داده ها به محیط  SPSSبرای استاندارد کردن داده ها که اول
میانگین هر ستون با استیاده از فرمول
()1

1 n
y   yj
n i1

در نرم افزار استیاده شده و بعد از آن انحراف معیار هر ستون محاسبه شده است
گام سوم با استیاده از میانگین و انحراف از معیار هر ستون جدول ( Zجدول
شماره )2آن با استیاده از فرمول
()2

yij  yi
Sd j

Z ij 

در فرم ول ف وق yi ،می انگین س تون  jام و  Sd jانح راف معی ار س تون  jام
است.
تحلیل خوشه ای روشی آماری است که مجموعه ای از افراد را برحسب اندازه همانندی
میان آنها خوشه بندی می کند .بنابراین هر خوشه گروهی است از افراد تشکیل دهنده
آن که بیشترین همانندی را با یکدیگر دارند .الگوریت های زیادی برای انجام تحلیل
خوشه ای وجود دارد که در این نوشته از الگوریت

تحلیل سلسله مراتبی

( )hierarchicalاستیاده شده است .در تحلیل سلسله مراتبی تعداد گروه ها یا خوشه

بررسی جاذبه های اکوتوریسمی با استفاده از  /. . .محمد سلیقه ،محمد خدابخش . . .

ها نا مشخ

155

بوده و روش بر اساس تکنیو های متعدد ،گروه ها یا خوشه ها را

شناسایی کرده و به صورت نمودار شاخه درختی نمایش می دهد .برای اندازه گیری
فاصله ها از مربع فاصله اقلیدسی استیاده شده است.
روشهای خوشهبندی سلسله مراتبی

همان گونه که بیان شد ،در روش خوشه بندی سلسله مراتبی ،به خوشههای نهایی بر
اساس میزان عمومیت آنها ساختاری سلسلهمراتبی ،معموال به صورت درختی نسبت
داده میشود .به این درخت سلسله مراتبی دندروگرام ( )dendogramمیگویند.
روشهای خوشهبندی بر اساس ساختار سلسله مراتبی تولیدی توسط آنها معموال به دو
دستۀ زیر تقسی میشوند:
باال به پایین ( )Top-Downیا تقسی کننده ( :)Divisiveدر این روش ابتدا تمام
دادهها به عنوان یو خوشه در نظر گرفته میشوند و سپس در طی یو فرایند تکراری
در هر مرحله دادههایی که شباهت کمتری به ه دارند به خوشههای مجزایی شکسته می
شوند و این روال تا رسیدن به خوشههایی که دارای یو عاو هستند ادامه پیدا میکند.
تحلیل یافته ها:

در شاخ

جدابیت طبیعی با توجه به جدول شماره  2جاذبه گاندو با امتیاز استاندارد

 -3/32کمترین همبستگی را با سایر جدابیت ها داراست و به غیر از جاذبه گاندو بقیه
جاذبه ها با کسب امتیاز 0/27در یو سطح قرار دارند ،این بدان معناست که چون در
این مقاله اکثراد جاذبه های اکوتوریسمی نرم مد نظر قرار گرفته که دارای جدابیت های
خاص طبیعی هستند لدا همه موارد دارای امتیاز یکسانی هستند .بدلیل اینکه گاندو جاذبه
خاص طبیعی و تنها مورد توجه گروه خاصی از اکوتوریست ها است مانند
ماجراجویان(اکوتوریس سخت) این جاذبه را از نظر جدابیت طبیعی نمره  0داده ای و
در نماگر دوم سواحل بریس ،سواحل صدفی – صخره ای ،امواج و آبیشانهای ساحلی با
امتیاز  -1/75نشان دهنده کمبود نظارت سازمان های زیربط بر این جاذبه ها ست و به
غیر از این موارد بقیه جاذبه ها با کسب امتیاز استاندارد  0/52در وضعیت مناسبی از
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لحاظ نظارت نهادهای دولتی قرار دارد و این امور بیشتر توسط سازمان محیط زیست به
ویژه برای برخی جاذبه ها از قبیل حیوانات دریایی ،گاندو ،مانگرو و تاالب لیپار قرار
دارد .جدابیت های گاندو ،بدلند و حیوانات دریایی از لحاظ دسترسی به جاده در پایین
ترین سطح قراردارند یعنی با کسب  -1/75کمترین امتیاز را دارا بوده و البته برخی از
بدلند ها که جدابیت بیشتری دارند به علت نبود دسترسی از بازدید کننده کمتری
برخوردارند .در ضمن تاالب لیپار با نمره0/75در رتبه اول قرار گرفته که علت آن
رسیدگی سازمان ذیربط می باشد و سایر جاذبه ها با کسب امتیاز  0/52از نظر این
شاخ

از دسترسی مناسبی برخوردار بوده که بخاطر مجاورت به چابهار و تیس و

قرارگیری در مسیر چابهار به تیس می باشد .از لحاظ شاخ

آب آشامیدنی پتانسیل

های گل فشان ،حیوانات دریایی ،گاندو ،مانگرو و سواحل صدفی با امتیاز-1/21
کمترین میزان دسترسی به آب آشامیدنی را دارند و گردشگرانی که به این مناطق می
روند باید آب آشامیدنی همراه خود داشته باشند .همچنین تاالب لیپار با امتیاز  -0/75با
این جاذبه ها همگنی زیادی دارد و به غیر از این موارد ،بقیه پتانسیل ها با امتیاز -0/75
در وضعیت مناسبی قرار دارند .می توان گیت همبستگی زیادی بین مراکز شهری و
مسکونی با دسترسی به آب آشامیدنی وجود دارد .شاخ

زیر بنایی(برق ،مخابرات

و )...پتانسیل هایی که به مراکز جمعیتی نزدیو هستند مانند پالژ ساحلی تیس ،چابهار،
آبیشان ،سواحل صدفی با امتیاز  1/21در باال ترین سطح قراردارند .به جز این موارد بقیه
که از مراکز جمعیتی دور هستند و با امتیاز  -0/57کمترین دسترسی را به شاخ

زیر

بنایی دارند .در نمایه اقامتی جدابیت های پالژ تیس و چابهار ،سواحل انحاللی و آبیشان
به دلیل کسب امتیاز 1/21بیشترین همگنی را با مراکز اقامتی دارند .تاالب لیپار ه با
نمره0/75به این جاذبه ها نزدیکی بیشتری دارد .دلیل این امر در مجاورت قرار گرفتن
این جاذبه ها با مراکز مسکونی است وسایر جدابیت ها با نمره  -0/75و با توجه به
جدول شماره  3که ارزش  0را گرفته اند ،کمترین نمره را از نظر دارا بودن مراکز اقامتی
دارند و دلیل آن در انزوا قرار گرفتن این مکان ها می باشد .در نماگر رستوران و مراکز
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خرید جاذبه ها به دو دسته تقسی شده اند  -1جدابیت هایی که به کسب امتیاز  0/88از
لحاظ دسترسی در وضعیت مناسبی هستند -2.جدابیت هایی با امتیاز  -1/03که نبود
مراکز رستوران وخرید را در این مناطق نشان می دهد .شاخ

سرویس حمل ونقل

منظ نیز نشان می دهد که پتانسیل های گل فشان ،حیوانات دریایی ،گاندو ،بدلند،
سواحل صخره ای صدفی و تاالب لیپار با امتیاز  -1/03کمترین همگونی را با این
شاخ

دارند ،که می تواند حاصل از کمبود گردشگر و به نوبه خود نبودن و یا به

صرفه نبودن سرویس برای بازدید از مکان هدف باشد .دیگر موارد در این شاخ

با

امتیاز  0/88در وضعیت مناسبی از نظر امکان دسترسی به سرویس منظ هستند .در نمایه
خدمات پزشکی دو جاذبه حیوانات دریایی و گاندو به دلیل دوری از مراکز جمعیتی و
ضعف تسهیالت زیر بنایی از لحاظ خدمات پزشکی دارای ضعف می باشند .به این
معنی که در صورت احتیاج به خدمات پزشکی ،گردشگران با مشکل روبرو خواهند شد
و در این شاخ

سایر جاذبه ها از لحاظ دسترسی به این خدمات در وضعیت متوسط

قراردارند .برای شاخ

اطالع رسانی جاذبه ها به دو دسته تقسی شده اند  -1جدابیت

هایی با اطالع رسانی خوب با امتیاز0/75در موقعیت مناسبی که شامل پالژ ساحلی،
مانگرو ،سواحل بریس ،غار تیس ،سواحل صخره ای صدفی و آبیشان های ساحلی می
باشند  -2سایر جاذبه ها با  -1/21از اطالع رسانی ضعییی برخوردارند .در شاخ
بازدید کننده پالژ ساحلی تیس ،سواحل انحاللی ،آبیشان های ساحلی و ساحل چابهار با
 1/21بیشترین بازدید کننده را داشتند که دلیل آن قرار گرفتن در نزدیکی چابهار وتیس
می باشند .بجز این موارد سایر جاذبه ها با امتیاز  0/75بیشترین همبستگی را با شاخ
اطالع رسانی را دارند .در نمایه جدابیت فرهنگی که جاذبه انسان ساخت را شامل می
شود بیشتر در مجاورت جدابیت هایی که به مراکز جمعیتی نزدیکی دارند مثل :پالژهای
ساحلی ،سواحل انحاللی ،گاندو و آبیشان با امتیاز  1/21بیشترین نمره را گرفته اند وبقیه
موارد با امتیاز  -0/75کمترین امتیاز را از لحاظ جاذبه فرهنگی دریافت کرده اند .با
توجه به جدول شماره 2در نماگر امکانات تیریحی پتانسیل های پالژ ساحلی چابهار،
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آبیشان ،سواحل انحاللی چابهار و پالژ تیس از لحاظ امکانات تیریحی در باال ترین
سطح قرار دارند و علت این امر وجود امکانات و توجه خاص نهاد های دولتی در
احداث آالچیق و ...در کنار این اماکن می باشد .جاذبه های دیگر با امتیاز  -0/64در
وضعیت نامناسبی از لحاظ دسترسی به امکانات تیریحی قرار دارند که این امر به دلیل
نزدیکی به مراکز

توجه کمتر سازمان های ذیربط به این جاذبه ها می باشد .شاخ

مسکونی جدابیت ها را به دو گونه تقسی کرده -1 :جاذبه هایی که باکسب امتیاز 0/75
بیشترین نزدیکی را به مراکز مسکونی دارند و این به نوبه خود با دسترسی به مراکز
اطالع رسانی ،آب آشامیدنی ه خوانی بیشتری دارند ،که شامل پالژتیس وچابهار،
سواحل بریس ،تیس و ...می باشد و تنها گاندو از این موارد مستثنی است با توجه به
جدول  3و 2گلیشان ها ،حیوانات دریایی ،مانگرو ،بدلند ،تاالب و سواحل صدفی
مجاورت کمتری را با مراکز جمعیتی دارند .در نماگر ورزشی پالژ تیس ،مانگرو ،غا،
آبشار تیس ،سواحل انحاللی و صدفی  ،امواج  ،پالژ چابهار و تاالب لیپار با امتیاز0/75
از نظر پتانسیل های ورزشی در وضعیت مناسبی قرار دارند ،ولی کمبود امکانات
هاست و جاذبه

ورزشی -تیریحی و ...دلیل کمتر مورد توجه قرار گرفتن این شاخ

های گلیشان ،حیوانات دریایی ،گاندو ،بدلند و سواحل بریس از لحاظ پتانسیل ورزشی
کمترین امتیاز را به خود اختصاص دادند .بیشتر فراوانی را دو نمره  0/75و -0/75
داشتند که فراوانی هر کدام  24است و کمترین -0/32با  1فراوانی در جدول 1مشخ
هستند.
جدول شماره  :1خوشه بندی جاذبه های اکوتوریستی

پالژ تیس

گل فشان

جانداران دریایی

گاندو

مانگرو

بدلند

آبشارو)...
سواحل بریس

تیس(غار ،

صخره ای-انحاللی

سواحل صخره ای

سواحل صدفی

آبیشان

پالژ چابهار

خوشه

1

4

2

3

5

5

1

6

1

1

تاالب لیپار

2

3

جاذبه

2
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با توجه به جدول شماره 1که تعداد  6خوشه تعیین شده پالژ تیس ،سواحل صخره
ای -انحاللی ،آبیشان و پالژ ساحلی چابهار در خوشه  1قرار گرفتند .دلیل این امر
نزدیکی به شهر چابهار و تیس و افزایش سرمایه گداری در این مناطق می باشد ،که خود
باعم افزایش میزان امکانات و خدمات شده و در ضمن باعم قرار گرفتن در سطح 1
توسعه در بین سایر جاذبه های اکوتوریسمی شده است .گل فشان ،مانگرو ،تاالب لیپار
در خوشه  2قرار دارند که به خاطر جدابیت طبیعی و نظارت سازمان های دولتی،
دسترسی به جاده ،وجود مراکز پدیرایی محلی ،در این مکان ها در یو خوشه جای
گرفته اند .جدابیت طبیعی ونهاد دولتی باعم شده که حیوانات دریایی و بدلند در خوشه
 3قرار بگیرند و دلیل قرار نگرفتن در خوشه  2نبود امتیاز مثبت در دوازده شاخ

در

این دو جاذبه است .گاندو به تنهایی در خوشه  4قرار گرفته که تنها مزیت آن نظارت
سازمان دولتی و نزدیکی به روستاها می باشد و نمره سایر شاخ

ها در این خوشه منیی

است .در پنجمین خوشه سواحل و غار و آبشار تیس قرار دارند که اینها نیز دارای
پتانسیل های طبیعی و ورزشی هستند ،/.ولی کمبود سایر امکانات دلیل قرار گرفتن این
جاذبه ها در یو خوشه می باشد .سواحل صخره ای -صدفی اگر چه به خوشه  2خیلی
شباهت دارند ولی به تنهایی در خوشه  6جای گرفته اند و این به علت متیاوت بودن
پراکنش متغیرها در شاخ

ها نسبت به سایر جاذبه ها است.
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شکل شماره  :4دندگرام تحلیل خوشه ای
نتیجه گیری

با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان داشت که هر چند پتانسیل های
اکوتوریسمی منطقه از نظر طبیعی بکر و منحصر به فرد هستند ،جدب گردشگران تنها با
بکر و جداب بودن منطقه نمی تواند باعم توسعه بازار گردشگری شود ،بلکه عوامل
زیادی در گسترش این بازار دخیل می باشد .نتای تحقیق این گیته ها را تریید می کند
که جدابیت هایی که به مناطق جمعیتی دسترسی بیشتری دارند و متعاقبا باعم افزایش
امکانات در اطراف جاذبه ها می شوند توسعه یافته تر و در سطوح باالتری از خوشه ها
قرار گرفته اند .هر چه دسترسی به امکانات و خدمات در اطراف جاذبه ها کمتر باشد
نمره خوشه افزایش یافته و جاذبه در سطح توسعه یافتگی پایین تری قرار دارد .به طور
کلی در ایران اکوتوریس نرم گسترش بیشتری دارد و افراد معدودی از مناطق
اکوتوریسمی سخت دیدن می نمایند .با توجه به جدول شماره  1اولویت بندی برای
احداث خدمات جاذبه های اکوتوریسمی توسط سازمان های دولتی وخصوصی در
ابتدای امر باید از سطح پایین به باال صورت پدیرد .به عبارتی سرمایه گداری و جدب
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گردشگر بایستی از خوشه  6آغاز و به سمت خوشه یو ادامه یابد .،باید توجه داشت
ها پرداخته شده و کیییت این شاخ

که در این نوشته تنها به بودن و نبودن شاخ

ها

مد نظر نبوده و در خوشه یو قرار گرفتن یو جاذبه مبنی بر این نیست که دیگر نیاز به
امکانات ندارد بلکه باید کیییت خدمات را ه در نظر گرفت.
جدول شماره Z score : 2
جدابیت طبیعی

نهاد یا سازمان دولتی

دسترسی به جاده

آب آشامیدنی

جانداران

زیربنایی

بازدید کننده

جاذبه فرهنگی

مراکزاقامتی

رستوران و مرکز خرید

سرویس حمل ونقل محلی

خدمات پزشکی

0.27

0.52

-1.75

-1.21

-0.75

-0.75

-1.03

-1.03

2.25

-1.21

-0.75

-0.75

-0.64

-1.21

-1.21

امکانات تیریحی

گل فشان

0.27

0.52

0.52

-1.21

-0.75

-0.75

0.88

-1.03

0.40

-1.21

-0.75

-0.75

-0.64

-1.21

نزدیکی به مراکز مسکونی

پالژ ساحلی تیس

0.27

0.52

0.52

0.75

1.21

1.21

0.88

0.88

0.40

0.75

1.21

1.21

1.44

75.0

0.75
-1.21

پتانسیل ورزشی

جاذبه

مراکز اطالع رسانی

شاخ

-

دریایی(الك
پشت و)....
گاندو

-3.32

0.52

-1.75

مانگرو

-1.21

-0.75

-0.75

-1.03

-1.03

2.25

-0.75

-1.21

-0.64

1.21

0.75

-1.21

0.27

0.52

0.52

-1.21

-0.75

-0.75

0.88

0.88

0.40

0.75

-0.75

-0.75

-0.64

-1.21

0.75

بدلند

0.27

0.52

-1.75

-1/21

-0.75

-0.75

0.88

-1.03

0.40

-1.21

-0.75

-0.75

-0.64

-1.21

-1.21

سواحل بریس

0.27

-1.75

0.52

0.75

-0.75

-0.75

-1.03

0.88

0.40

0.75

-0.75

-0.75

-0.64

0.75

-1.21

تیس (غارو )...

0.27

0.52

0.52

0.75

-0.75

1.21

-1.03

0.88

0.40

0.75

-0.75

-0.75

-0.64

0.75

0.75

سواحل صخره

0.27

0.52

0.52

0.75

1.21

1.21

0.88

0.88

0.40

0.75

1.21

1.21

1.44

0.75

0.75

سواحل صدفی –

0.27

-1.75

0.52

-1.21

1.21

-0.75

-1.03

-1.03

0.40

0.75

-0.75

-0.75

-0.64

-1.21

0.75

امواج و آب

0.27

-1.75

0.52

0.75

1.21

1.21

0.88

0.88

0.40

0.75

1.21

1.21

1.44

0.75

0.75

ساحلی

0.27

0.52

0.52

0.75

1.21

1.21

0.88

0.88

0.40

0.75

1.21

1.21

1.44

0.75

0.75

ای و انحاللی
صخره ای
فشان ساحلی
پالژ
چابهار
0.27

تاالب لیپار

0.52

0.75

-0.75

-0.75

0.75

-1.03

-1.03

0.40

1.21

-1.21

-0.64

-0.75

-1.21

0.75

جدابیت طبیعی

متولی

نهاد یا سازمان

دسترسی به جاده

آب آشامیدنی

تسهیالت

زیربنایی(برق و)...

مراکز اقامتی

رستوران

مراکز خرید و

نقل محلی

سرویس حمل و

خدمات پزشکی

مراکز اطالع رسانی

بازدید کننده

جاذبه فرهنگی

امکانات تیریحی

1

1

1

1

1

1

جاذبه
پالژ

1

1

1

مسکونی

1

1

1

1

1

نزدیکی به مراکز

شاخ

پتانسیل ورزشی

جدول شماره  : 3امتیازات

1

تیس
1

گل

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

فشان
1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

جانداران
گاندو

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

مانگرو

1

1

1

0

0

0

1
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 -1ابراهی زاده ،عیسی ،)1388(،بنیان های جغرافیایی جنوب شرق ایران ،انتشارات دانشگاه سیستان و
بلوچستان.
 -2احراری رودی ،محی الدین و ژیال شاهرخی خرگردی( ،)1387زمین گردشگری در چابهار ،علوم
زمین ،سال،17شماره67
 -3بلمکی ،بهنام و حدیم مظاهری( ،)1389بررسی پتانسیل اکوتوریس در مناطق ساحلی استان
سیستان و بلوچستان با ترکید بر فون پرندگان چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم،
دانشگاه سیستان و بلوچستان.
 -4بیو محمدی ،حسن و مجتبی حاتمی( ،)1389تحلیلی بر ظرفیت ها و ارزش های اکوتوریستی
استان سی ستان و بلوچستان ،چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسالم ،دانشگاه سیستان و
بلوچستان.
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 -8رنجبریان ،بهرام و زاهدی ،محمد ( ،)1388شناخت گردشگری ،نشر چهار باغ اصیهان.
 -9زاهدی ،شمس السادات ،)1385( ،مبانی توریس واکوتوریس پایدار ،تهران ،انتشارات دانشگاه
عالمه طباطبایی.
 -10سازمان منطقه آزاد چابهار (www.chabahar.org )1389
 -11سالنامه آماری استان سیستان و بلوچستان(.1387،)1389
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 -12سرایی ،محمد حسین ،سعیده مثیدفر و مری بیرانوند زاده( ،)1389مطالعه راهبردی جاذبه های
اکوتوریستی جنوب شرق ایران :استان سیستان و بلوچستان ،چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان
جهان اسالم ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.
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شماره.4
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اقتصادی ایران ،پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ،شماره بیست و شش .
 -16سلمان ماهینی ،عبدالرسول و همکاران( )1388ارزیابی توان طبیعت گردی شهرستان بهشهر بر
روش ارزیابی چند معیاره با استیاده از سیست اطالعات جغرافیایی ،عل و تکنولوژی محیط زیست،
سال  ،11شماره.1
 -17محمودی ،فرج اهلل ،)1374( ،ژئومورفولوژی دینامیو ،انتشارات دانشگاه پیام نور ،چاپ اول.
 -18مهندسین مشاور راه شهر ،)1382(،جنگل های مانگرو ،بخش اول :تحقیق و توسعه ،چاپ شهر.
 -19نگارش ،حسین ،)1380( ،تنوع پوشش نباتی و نقش اقتصادی و درمانی آن ها در بلوچستان ،مجله
علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان ( ویژه نامه جغرافیا و توسعه ) ،شماره .16
 -20نگارش ،حسین ،)1380( ،گل فشان ها و گستره جغرافیایی آن ها در ایران ،مجله علوم انسانی
دانشگاه سیستان و بلوچستان ( ویژه نامه جغرافیا و توسعه) ،شماره .17
 -21نگارش ،حسین و محمود خسروی ،)1377(،کلیات ژئومورفولوژی ایران ،انتشارات دانشگاه
سیستان و بلوچستان.
 -22نقشه توپوگرافی  1:50000پسا بندر ،سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ،برگ شماره .824011
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 24رخشانی نسب ،حمید رضا و ضرابی ،اصغر ،1388 ،چالشها و فرصتهای توسعه اکوتوریس در
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