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سخنی با خوانندگان

توسعه گردشگری چابهار با توریسم ورزشی

مسیروتربهیکتابراهباچیرگشدرگتعنصهع��سوتی��سرربهب،دیرادورشیپهکیباتک
یاهرفن90یرا��مآهعماجابرباربهت��شوننیاردیرامآیاههنومن.ت��ساهتخادرپی��شزرو
)رفن۳0(یرگشدرگهلوقمهبانشآناسانشراکو)رفن60(ناراکشزروهورگودلماشهکتسا
تاعلاطایروآعمجتهج.ت��سای��شیامیپ-یفیصوتتروصهبشهوژپشور.د��شابیم
ودیتاسازایجنسرظنابهمانشسرپییاور.ت��ساهدشهدافتساهتخاسققحمهمانش��سرپزا
یافلآنومزآاباهسایقمهدرخوهمانشسرپیلکییایاپوهدشدیئأت)رفن8(طبترمناصصختم
هعسوتابیشزرومسیروتنیبهکدهدیمناشنشهوژپجیاتن.تساهدشدییأت)0/7۴(خابنورک
،اهتخا��سریز(یرگشدرگیاههفلؤمنیبنینچمهوراهباچنات��سرهشیرگ��شدرگتعنص
رادینعموتبثمهطباریشزرومسیروتاب)یعیبطریغویعیبطیاههبذاج،گنهرف،تیریدم
یبسانمطیارشنآلحاوسونامعیایردیاهبآرانکردهقطنمنیانتفرگرارق.دراددوجو
یاهشزروویدرگنابایب،یلار،یک��ساتج،ان��شدننامطبترمیاهشزروهع��سوتیاربار
اهشزرونیاهع��سوتقیرطزا.ت��ساهدروآمهارف)ریا��سویدبک،لابیلاو،لابتوف(یلحا��س
تبثمریثأتراهباچیرگشدرگتعنصربنآلابندهبودادقنوراریشزروم��سیروتناوتیم

گذاشت.

هکهدازدمحمسنویرتکدویلعریشن��سحمرتکدنایاقآ،راوگرزبدیتا��سازانایاپرد
دناهدومنیرایمهمرمانیاردارهدنبسپاسگزارم.

نیسحمیر

9۴/۱/۳0
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فصل اول

1-1-مقدمه:

ونیرتگرزبزای��کیناونعه��بوت��ساناهجردگرزبع��یانصزای��کییرگ��شدرگ
یرایسبردلاغتشاودمآردیلصاعبنمتعنصنیا.دو��شیمبو��سحمایندعیانصنیرتعونتم
وتسادمآردبسکعبنمنیرتنازراونیرتکاپ،نیرتنئمطمزایکیاریزتساهروشکزا

.دوشیمنامدرمیمسجویحورطاشنابهارمهحیرفتوتغارفتاقواندشرپثعاب

لیاوازاهژاونیا،تساهدشهتفرگ))روت((یوسنارفهملکزا)رگشدرگ(ت��سیروتهژاو
زینرگیدیاهرو��شکنیبردجیردتهبودرکادیپجاورنات��سلگنامدرمنیبردمهدزوننر��ق
یکیناونعهبزورمایرگشدرگتیلاعف.)۱۳90،یردیحوشیورد(تفرگرارقهدافتسادروم
ویرگشدرگتعنصهکیروطهبت��ساحرطمناهجرداهتیلاعفنیرترابرپونیرتگرزبزا
۱2/۴رهزاطسوتمروطب،تساهدرکداجیاایندر��سارسردلغشنویلیم200ًادودحترفا��سم
نیلوانایموروناینانوی.)۱۳9۱،اینتفرعمواینیدسا(تساتعنصنیاهبقلعتملغشکیلغش
یرگشدرگرماردیشزروویبهذمیاهتب��سانمودایعایرازگربقیرطزاهکدندوبینا��سک
حلصیرگشدرگزانا��شنزیندی��شمجتختردهدناماجربشوقنوراثآ.دناهدوبمدقشیپ
ناققحمزایخربر��ظنهباما.)۱۳9۱،یردصوییوکن(درادنات��سابنایناریادزنیرا��هبزیمآ
مهدجهنرقردیندعمیاهماجزاهدافت��ساند��شجیارابنامزمهیرگ��شدرگتعنصزاغآ
رارقیصاخهجوتدرو��ماهرو��شکزایضعبردینامردیاههدافت��ساروظنمهبهکد��شابیم
.)۱۳90،یردیحوشیورد(تسینصخشمًاقیقدزونهیرگشدرگعورشنامزاما،دوبهتفرگ
توافتمی��طیحمطیار��شهبهت��سبهکت��سایفلتخمعاو��ناولاک��شایارادیرگ��شدرگ
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وکا(یعیبطیاههبذاجهور��گجنپهبیرگ��شدرگ،اههبذاجرظنزا.)۱2000،1رتاک(د��شابیم
یشزرویاههبذاجویداصتقایاههبذاج،یگنهرفیاههبذاج،یعیبطریغیاههبذاج،)م��سیروت
فلتخمطیارشهبانبهکیرگشدرگمهمیاههزوحزایکی.)۱۳85،راوخمغ(دنوشیممیسقت
یرگشدرگ.تسایشزرویرگشدرگ،دریگرارقهژیوهجوتدروممیظعدمآردعبنمدناوتیم
یکیییازلاغتشاوییازدمآردفدهوداب،ناهجردجیارتعنصنیمو��سناونعهبی��شزرو
دادملقیگنهرفوی��عامتجا،یداصتقافاد��هاهبل��ینیات��سارردهعماجرهمهمع��بانمزا

یتقادص(دوشیموهمکاران،۱۳90(.

ردیداصتقا-یعامتجایاهد��یدپهب،تعنصکیزارتارفی��شزرویرگ��شدرگهزورما
یگدنزیاههویش،نوگانوگیاهگنهرفنایمطابتراببسوتساهدشلیدبتیناهجحط��س

.دوشیممدرمیاهروابو

عماوجردیدعبدنچیاهدیدپناونعهباردوخهاگیاجرگیدنامزرهزاشیبتعنصنیا
نیاتارثاودیاوف،ناوارفیراذگهیامر��ساب،اهرو��شکزایرایسبوت��ساهدرکزابیر��شب
یعامتجا،یداصتقاتیعضودوبهبتهجمهمیعبنمناونعهبوهدرککردبوخارتعنص
،3ماگیهوچنیه(اهتخاسریزهعسوت،دمآرد،لاغتشاشیازفا،)20۱0، 2یرماولواپ(یسایسو

دناهدروآرددوخدصقمیزاسدنربوترهششیازفا،)2006)اندرزی20۱۱،4(.

شیارگهکدناهدادشرازگیناهجیرگ��شدرگنامزاسویللملانیبتاقبا��سمنمجنا
یعطاقکرادمیربخعبانمنیا.تساهتفایشیازفاوهماداریخایاهلا��سرتشیبردشزروهب
دشرلاحردنانچمه،یشزروتاقباسمدصقهبیاهرف��سدهدیمنا��شنهکدنهدیمهئاراار
دشرویشزرومهمیاهدادیوریرازگربویشزرویرگشدرگهعسوتودشابیمشرت��سگو
هک،)2007،5بابوتراوس(تساهتخیگناربارتاماقمواهرو��شکزایدایزدادعتهقلاعنآ
مهمیاهدادیورینابزیموی��شزرویرگشدرگهعسوتربیرگ��شدرگدصاقمیاهبایرازاب

1. CATER
2. Pavel & Emry
3. Hinch & Higam
4. Andrzy
5. Svart & Bab
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،1پیلاچ(دنرادزکرمتیرگشدرگدصاقمهعسوتتهجمهمیژتارتساکیناونعهبیشزرو
کیاریشزرویرگشدرگهع��سوتولابتوفیناهجماجوکیپملایاهیزابینابزیمو)2006
ونارگا��شامتزایریثکدادعتبذجیاربیداصتقاهو��قلابتیزمودرفهبرصحنمت��صرف
یرگ��شدرگهع��سوتیارباهرو��شکرثکا،تلعنیاهب.دننادیمنابزیمره��شهباهت��سیروت
تاعلاطم.)2007،2سورپوگربلوس(دنرادیدیدشتباقراهدادیورنیاینابزیموی��شزرو
یرگ��شدرگتعنصهتفایهع��سوتشخبنیرتمهمی��شزرویرگ��شدرگهکدهدیمنا��شن
۴/5داجیاا��بناهجردیدرا��یلیمدنچترا��جترصنعک��یناونعهبه��کیروطهب؛ت��سا
،پیلاچ(ت��ساهد��شهتفرگرظنردیناهجیاهروتویرگ��شدرگتعنصیاربرلادنویلیرت
هدشهتفرگرظنردیفلتخمیاههفلؤم،امروشکردیشزرویرگ��شدرگهعسوتیارب.)2006
یژتارتسانیودت،)۱۳87،یناهفصا(ی��شزرویرگشدرگهعسوتیژتارتسانیودتدننام؛ت��سا
تعنصردی��بایرازابیا��ههتخیمآی��سررب،)۱۳88،رورنه(یشزرویرگ��شدرگی��بایرازاب
هعسوتدنمناوتیتن��سویشزرویاهدادیورتخان��ش،)۱۳89،ییلاع(ی��شزرویرگشدرگ
یرگشدرگهع��سوتربرثؤمیعیبطیاههبذاجی��سررب،)۱۳90،نکراک(یشزرویرگ��شدرگ
رتنیایاهتیاسداجیا،داصتقاردیشزرویرگ��شدرگتاریثأتنییبت،)۱۳9۱،یحلاف(یشزرو
یرگشدرگیصصختیاههت��شرداجیا،یبایرازابتهجب��سانمیطابترایاهمت��سیسویتن
شهوژپوقیقحت،یرتکدود��شرایسانشراک،یسانشراکحوطسرداههاگ��شنادردیشزرو
وشزومآ،یللملانیبیاهشیامهواهسنارفنکیرازگرب،یشزروم��سیروتتلاجمپاچو
اهتخاسریزهعسوت،یگنهامهوتیریدم،ینوناقویسایستیامح،رهامینا��سنایورینمیلعت
یشزرویرگشدرگدصاقمهعسوت،ییادزشنتویللملانیبطباوردوبهب،تاسیسأتونکاماو

نیعم(اهیدنمناوتواهتیلباقتخانشابرگشدرگبذجوفرد،۱۳87(.

لواروشکهدزایکیناریارو��شک،هدشتابثاوهتفرگتروصیاهی��سرربهبهجوتاب
یعیبطیاههبذاجعونتویتسیزعونتظاحلزاوتسایرگ��شدرگیاهتیباذجرظنزاناهج
یرگشدرگمه��س(یعقاوهاگیاجهبهت��سناوتنزونهاما.د��شابیمارادناهجردارمجنپهبتر

1. Chalip
2. Solberg & Pros
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ناریاندوبلصفراهچ.)۱۳86،داری��مایق(.دبایت��سد)دصرد0/۱ربارب،یلمصلاخاندیلوتزا
ردهکیلاحردنا��مزکیرد.ت��سانامرو��شکیعیبطیاهیگژیونیرتدرفهبرصحنمزا
یوریکساهبودرکهدافت��ساینات��سمزصاخششوپزادیاببرغلام��شیاهنات��سهوک
بآیوریکساوان��ششزروهبناوتیمیبونجلحاو��سردنامزنامهرد،تخادرپفرب
ربیکسازا،هتعاسدنچینامزهلصافکیردهکدنتسهرداقنارگ��شدرگینعینیا.تخادرپ
یاهبآردانشهبوهتفرراهباچهقطنمهبهیحاننیایناتسمزهرهچندیدونلابسیاههنمادیور
صاخطیارشندوبارادلیلدهبراهباچناتسرهشتفگدیاب.دنزادرپبنا��شخردیباتفآابمرگ
یعیبطیاهلیسناتپواهدادعتسانتشادنینچمهویراجت،یتعنص،یگنهرف،یخیرات،ییایفارغج
اب،دراداریرایسبنارگشدرگبذجناوتهکت��ساناریارکبقطانمهلمجزااهتخا��سریزو
رگ��شدرگوماعروطهبرگ��شدرگبلجهنیمزردنونکاتنات��سرهشنیاهناف��سأتملاحنیا
زاهکیتفگنهیاههنیزهمغریلعنینچمه،تساهتشادنینادنچقیفوتصاخروطهبیشزرو
یرازگربیاربطبترمیاهداهنریاسویشزرویاهنویساردف،ناناوجوشزروترازوفرط
نیادیاعیداصتقاهر��هبچیهتفگناوتیمتأرجهب،دو��شیمفرصی��شزرویاهدادیور
تیانعابراهباچناتسرهشیاهیدنمناوتیسرربباتکنیاردفدهاذل.دو��شیمنناتسرهش
هعسوتربنآریثأتتیاهنردویشزرویرگشدرگربیرگ��شدرگفلتخمیاههفلؤمریثأتهب

یمراهباچیرگشدرگتعنصباشد.

1-2- بیان مسأله

.تسایشزروویسایس،یعامتجا،یگنهرف،یداصتقاداعباابهدرتسگیتیلاعف،یرگشدرگ
روصتلباقریغیزیرهمانربنودبنآهع��سوتهکت��سایاهزادناهبتیلاعفنیایگدرت��سگ
یصاختیمهازایرگ��شدرگورملقردیزا��سمیمصتویریگمیمصتعوضومود��شابیم
یرگشدرگتیمهایرایسب،تفرگهدیداناریرگشدرگتیمهادیابنهزورما.تسارادروخرب
اهنیاهبیرگشدرگتیمهاهکیلاحرد،دننادیمیلغشیاهتصرفودمآردداجیارد "افرصار
یاهصخاشدوبهبهبهکتسارداقیرگ��شدرگ،یزیرهمانربتروصرد.دو��شیمندودحم
رد.ددرگرجنمیداصتقاییافوک��شویمومعهافر،یگدنزحط��سیاقترا،یعامتجاتلادع
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هعسوترتمکقطانمهعسوتوعبانمرارقتسالماعاهنتناونعهباریرگ��شدرگناوتیمیدراوم
،یمیلقاویطیحمیاههبذاجهبناوتیمیرگشدرگهعسوتردرثؤملماوعزا.دومنیفرعمهتفای
اهشیوگواهنابزعونت،ی��گنهرفیانغ،یعیبطریغیاههبذاج،ی��بهذمویخیراتیا��هنامدای
یرگشدرگهعسوتتهجیرگ��شدرگیاههبذاجدوجوهکت��سانیاتقیقح.درکهرا��شا
لعفلابهبندشلیدبتدنمزاینوهدوبهوقلابلکشهبرتشیبوتسینیفاکزگرهیلوتسامزلا

یمباشند.

وییاوهوبآ،ییایفارغجهژیوطیار��شندوبارادابراهباچنات��سرهشتفگدیابلاح
دوجواباما.دشابیماراداررگ��شدرگبذجوبلجییاناوتب��سانمیداصتقایاهیدنمناوت
هجاومیتلاکشمواهانگنتابیرگشدرگثحبصوصخرددرادهکییاهتیزمواهلی��سناتپ
تامادقا،هقطنمنیاتیعقومزااراکورثؤمهدافتسانمضناوتیمییاهراکهارهئاراابهکتسا
تهجهبهقطنمردیراذگهیامرسولاغتشانازیمشیازفاویداصتقاهعسوتیاتسارردیرثؤم
هبتیانعاب.دادماجناراهباچنات��سرهشیاهتیزموتاناکمایفرعموییادزتیمورحمعفر
رگشدرگبذجردیوقیلماعهبدناوتیمیشزرومسیروتهبهجوتناتسرهشنیایاهلیسناتپ
یرگشدرگتعنصردیدیدجهدیدپیشزرومسیروت.دریگرارقرظندمیرگشدرگهعسوتو
یکیدزنرایسبهطبار،للمنامزاسیناهجیرگشدرگنامزاسهکیروطهب،دوشیمدادملقایند
یللملانیبویاهقطنم،یرهش،یلمحطسردیشزرویاهدادیوروشزروویرگشدرگنایم
ندشهتخانش،لاغتشا،یرهشیاهتخاسریزهعسوترددناوتیمی��شزرومسیروت.تساهتفای
ریگارفنانچیشزروم��سیروتهزورما.دشابراذگرثاعیانصهع��سوتورگشدرگبذج،ره��ش
هکیدایزیاههیامرسوتاناکماواضفوهدرتسگتاسیسأتهکنیامغریلعهکهدشریگهمهو
لباقهلأسم.دراداهرهشونابزیمیاربیناوارفترهشوییازلاغتشاویداصتقاهدزاب،دبلطیم
یشزروتاقباسمیاشامتوتکرشیاربهکتساییاهتحایسوریسیشزرومسیروتردهجوت
تشپردی��شزرویرگ��شدرگزاهلصاحدو��س.دریگیمتروصیهورگایویدارفناروطب
تصرفنیااهروشکواهرهشزایرای��سبدوشیمبجومیشزروتاقبا��سموشزروهنحص
یشزروتاقباسمیرازگربوشزرو.دنزادرپبنارگشدرگبذجهبودنرامشبمنتغمرایسبار
ریزیاهراتخاسواهتخاسریزمیظنتوریمعت،تخاسرماردیناوارفهجدوباتدوشیمبب��س
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شیپزاشیبفیعضیاهره��شودبایصاصتخانآنوماریپیحاونواهره��شیداصتقاییانب
ناونعهب.دنرادربمدقیداصتقاویگنهرف،یعامتجا،یکیزیفرظنزایره��شهعسوتری��سمرد
)۱۳72سیسأتلاس(تساروشکدیدجیاهرهشزاهک،دوشیمهراشارهشدلاوپره��شهنومن
ناتسایتعنصهقطنمردنتفرگرارقهبتیانعابره��شنیا.دوبهجاومییلاابرای��سبدوکرابهک
لماشنآتیعمجوهد��شسیسأت۱۳۴2لا��سردنهآبوذنانکراکناک��سایاربناهفصا
رهشنیاهبراکتهجهکدنتسهناریافلتخمماوقااهنآبلغاهکدشابیم)۱۳92(رفن۴5000
زانآنکا��سهعماجتیمورحمویداصتقایاهداهننادقف)ایدپی��کیو(.دناهدرکترجاهم
دوبیلیاسمزایگدنزهیلوایاهزاینزالماکیدنمهرهبمدعویگنهرفیاهشزراتاکارت��شا
یرازگربرهشنیایاربدوکرزاجورخیاهراکهارزایکی.دوبهجاومنآاباپونرهشنیاهک
دشماجنازینرمانیاهک،دوبنآردایسآیاههاگشابنانامرهقگیلوروشکلابتوفرتربگیل
هاگشزروسیسأتهلمجزااهتخاسریزهعسوتهبتصرفنیازاهدافتساابرهشنیانیلوئسمو
هجاومره��شزایرتهبتیعضوابدیابهزورماودنتخادرپیتماقانکاماواههداج،ی��للملان��یب

دوخنارگشدرگزاینیوگخساپاتمیشابباشد.

تهجاردوخرهشراتخاستاقباسمیرازگربهناهبهبدنراددصقاهرهشنیلوئسمعقاورد
یاربناملآهنومنناونعهب.دنزاسهجاومیساساتلاوحتابنارگشدرگهبرتهبیهدسیورس
یداعباردراطقدیدجهاگتسیاکیثادحاابدوخروشکردیناهجماجتاقبا��سمیرازگرب

اقترااردوخلقنولمحناگوان)هقبطهدزای(عیسوداد.)مهستی،۱۳85(

وهوقلابیاهدادعتسازانآتاناکماوتعیبطهکناریایقرشبونجردراهباچناتسرهش
هلمجزایرگشدرگفلتخمیاههنیمزردارمزلاطیارشزایرایسبوهدوبرادروخربهرطفلاب
دقافددرگیمناونعیرگشدرگتعنصمانهبهچنآنکیل،د��شابیماراداریشزروم��سیروت
هتخانششیوخیگتسیاشدحردوتساهدرکدیدشتارهلأسمزینتاعلاطممدعوت��سانآ
یبسانممهس،تاناکمازایدنمهرهبوهع��سوتمکارتزایرادروخربنازیمردوهد��شنندارد.
دوبراهباچیتعنص-یراجتدازآهقطنمداجیاهلمجزاییاهراکره��شنیاهع��سوتتهجهتبلا
شهوژپوتاعلاطمنینچمهود��شابهقطنمنیایداصتقاقنورردیرثؤمشقندناوتیمه��ک
ییاهداهنشیپوتساهد��شماجناهقطنمنیادرومردناققحمط��سوتدودحمتروصهبییاه


