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چکـیده
مناطق ساحلی و دریایی بهدلیل شرایط خاص و بینظیری که از لحاظ اقلیمی دارند میتوانند بستری برای فعالیتهای
گردشگری فراهم نمایند.کشور ایران به دلیل برخورداری از سواحل شمالی و جنوبی ظرفیت های بسزایی در جذب توریسم
دریایی دارند و در این بین منطقه ساحلی شهرستان لنگه به دلیل مجاورت با آبهای خلیج فارس همه ساله پذیرای
گردشگران مختلف از اقصی نقاط کشور می باشد ،با این حال با وجود پتانسیل های بالقوه فراوان ،هنوز به نحو مطلوبی از
این ظرفیت ها استفاده نشده است .با توجه به اهمیت توجه به مقوله گردشگری و لزوم حفظ پایداری این مطالعه با رویکرد
نظری مبتنی بر مطالعات انجام شده و تطبیق آن با مناطق ساحلی شهرستان لنگه ،اقدام به تبیین ضرورت ها و راهبردهای
توسعه گردشگری ساحلی نمود ،در واقع ،در مطالعه حاضر ،ارائه راهبردهایی بهمنظور توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در
شهرستان بندرلنگه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .اهمیت گردشگری ساحلی و دریایی و جاذبههای طبیعی ،تاریخی،
اجتماعی و فرهنگی با تأکید بر مناطق ساحلی شهرستان بندرلنگه معرفی شد و در نهایت بر اساس مطالعات انجام شده و
انطباق آن با محدوده مطالعاتی ،راهبردهای مشخص شد که از جمله این راهبردها می توان به موارد زیر اشاره کرد ،لزوم
آموزش مدیران و کارکنان حوزه گردشگری در رابطه با نحوه بهره مندی از ظرفیتهای گردشگری ساحلی،برگزاری
کارگاههای توجیهی و مشارکتی برای ذینفعان،کنشگران و کارشناسان حوزه گردشگری ،تامین سرمایه های الزم برای
تقویت زیرساخت ها و استفاده از بسترهای ارتباطی برای معرفی مناطق از مهمترین راهبردهای توسعه گردشگری ساحلی
می باشد.

واژگـان کلـیدی :گردشگری ساحلی،گردشگری پایدار،ضرورت ها،راهبردهای گردشگری
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سواحل دریا و اقیانوسها بهدلیل برخورداری از جاذبهها و پدیدههای بینظیر طبیعی و همچنین در کنارهم قرارگیری محیط
خشکی و آبی از گذشتهها تا کنون مورد توجه انسانها و بهخصوص گردشگران بوده است .براساس پژوهشهای صورت گرفته بیان
شده است که مناطق دریایی و ساحلی پس از آب و هوا دومین جاذبهی گردشگری میباشد و همچنین در بین تمام فعالیتهای
متمرکز بر نوار ساحلی و نزدیکی اقیانوسها ،تنها گردشگری و تفریحات مبتنی بر ساحل و دریا از تنوع بسیار باالیی برخوردار است
و با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی نیز شاهد افزایش تنوع و اشکال گردشگری ساحلی و دریایی خواهیم بود .کشور ما نیز در
مناطق شمالی و جنوبی خود از سواحل زیبا و بکری برخوردار است و گردشگری مبتنی بر مناطق ساحلی و دریایی دارای اولویت
باالیی در بین انتخاب مردم از میان انواع گردشگریها میباشد(غفوری و همکاران1332 ،؛ ،)2003 UNEP,
از نگاهی دیگر میتوان بیان داشت که گردشگری بهعنوان نیروی محرکهای برای بهبود توسعه اقتصادی در مناطق ساحلی و
جزایر است که در برخی موارد مانند مناطق کارائیب ،سود اقتصادی حاصل از گردشگری بیش از  57درصد از درآمد ناخالص ملی را
شامل میشود .توسعه روزافزون صنعت گردشگری موجب شده است که در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس رقابت تنگاتنگی در
زمینه گسترش صنعت گردشگری و درآمدزایی از آن ایجاد شود.در این رابطه ،طیف وسیعی از تجهیزات و تسهیالت مدرن و با
تکنولوژی روز دنیا برای اقامت گردشگران و لذت بردن از فعالیتهای تفریحی در سواحل و اقیانوس و کسب تجارب ماندگار و امن
در سواحل کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد شده است .اگرچه هزینههای بسیار باالیی برای ساخت و تعبیه این تجهیزات صرف
شده است اما تأثیر مثبتی بر کیفیت گردشگری و بهدنبال آن درآمدزایی خواهد داشت (خانی و همکاران.)1388 ،
بطور کلی در سیستم اقتصاد جهانی ،جایگاه صنعت گردشگری رو به رشد است و به اندازهای در توسعه اقتصادی و اجتماعی
کشورها اثرگذار است که اقتصاددانان از آن به عنوان صادرات نامرئی نام بردهاند .همچنین نقش سواحل و دریاها در صنعت
گردشگری امروزه غیرقابل انکار است و این مناطق مقصدی بسیار جذاب برای گردشگران میباشد که برای جذب گردشگر و
توسعه گردشگری ساحلی و دریایی نیاز به برنامهریزی و مدیریت گردشگری و درک دقیق سیستمهای اجتماعی ،محیطزیستی و
سیاسی حاکم بر این مناطق میباشد (قریشی میناآباد و همکاران .)1330 ،همچنین باید بیان شود که توسعه گردشگری ساحلی و
دریایی بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی چشمانداز  1417در استان هرمزگان مورد توجه قرار گرفته است  .شهرستان بندر لنگه
ملقب به بندر مروارید دارای جاذبههای طبیعی مانند سایهخوش (محلی که صحرا به دریا متصل میشود) ،آبشار بدو ،چشمههای
آبگرم ،سواحل مهتابی ،چشمهی شاه احمد ،ساحل صدف ،سواحل مکسر بندرمقام و نزدیکی جزایری مانند کیش ،فارور ،تنب بزرگ
و کوچک و جاذبههای تاریخی ،فرهنگی و مذهبی مانند عمارت فکری ،مسجد ملک ابن عباس ،قلعه شیخ سلطان المرزوقی ،قلعه
لشتان ،قلعه پرتغالیها ،مسجد افغان ،مسجد حاجی خداداد (اولین مسجد تشیع در بندر لنگه) ،مسجد غیاث ،مسجد سلطان العلما،
آب انبار تاریخی برکه دریا دولت ،خانه گلبتان و موزه مردمشناسی در بندر کنگ و غیره میباشد (الری1333 ،؛ مجموعه مطالعات
آمایش سرزمین استان هرمزگان .)1335 ،همچنین این شهرستان به جادههای ارتباطی درون کشور متصل است و دارای نزدیکترین
بندر فعال در امر صادرات و واردات به کشورهای همسایه خلیج فارس است و دارای صنایع شیالت ،مزارع پرورش میگو و همچنین
کارگاههای لنجسازی میباشد .بندر لنگه با وجود داشتن جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی و مذهبی فراوان و همچنین راههای
ارتباطی با داخل و خارج از کشور ،همچنان از نبود امکانات و زیرساختهای مطلوب برای اسکان گردشگران و فعالیتهای
گردشگری رنج میبرد .با شناسایی پتانسیلهای گردشگری ساحلی و دریایی در این شهرستان و همچنین ارائه استراتژیهایی با
هدف توسعه گردشگری سازگار با شرایط منطقه ،بندر لنگه میتواند بهعنوان یک مقصد مهم گردشگری در سطح استان هرمزگان و
کشور و حتی بینالمللی مطرح شود .در واقع ضرورت انجام تحقیق حاضر ،شناخت نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای
گردشگری ساحلی و دریایی شهرستان بندر لنگه با توجه به شناسایی و پتانسیل جاذبههای گردشگری منطقه و ارائه راهبردهایی
برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی منطقه با تکیه بر مطالعات نظری مطرح شده میباشد این پژوهش در راستای کمک به
تحقق توسعه پایدار گردشگری ساحلی و دریایی بهعنوان یکی از اهداف بلند مدت استان در برنامه آمایش سرزمین استان مطرح
شده است.

 -2پیشینه پژوهش
در رابطه به ضرورت های توجه به گردشگری ساحلی و شناخت راهبردها و الزامات مطالعات مختلفی صورت گرفته است ،و با
توجه به تبیین ضرورت های راهبردی توجه به گردشگری ساحلی مبتنی بر مطالعات انجام شده ،در پیشینه به مهمترین مطالعات
داخلی و خارجی این حوزه اشاره می شود.
بهرامیان ( )1335در مطالعهای به ارزیابی گردشگری ساحلی پایدار با استفاده از مدل راهبردی  SWOTدر بخش ساحلی
شهرستان دیر واقع در استان بوشهر پرداخت .در این تحقیق ،شیوه گردآوری اطالعات کتابخانهای و میدانی بود و برای بررسی و
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سنجش شاخصهای گردشگری پایدار از پرسشنامه استفاده شد و برای تجزیه و تحلیلی اطالعات بدستآمده از  SWOTو
نرمافزار  SPSSاستفاده شد و نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مهمترین نقاط قوت عبارت بودند از :استفاده از ظرفیتهای
گردشگری جزایر زیبا و بکر ،بهرهبرداری از سواحل زیبای ماسهای ،سنگی و مرجانی و در بخش نقاط ضعف کمبود زیرساختها و
امکانات رفاهی برای گردشگران ،نامناسب بودن تأسیسات ورزشی و تفریحی و کمبود بودجه جهت توسعه زیرساختها در سواحل از
مهمترین عوامل بودند.
رمضاننژاد و رکنالدین افتخاری ( )1338در مطالعهای به توسعه گردشگری سواحل نزدیک مناطق روستایی در استان گیالن
پرداختند و بدین منظور از مدل  SWOTبرای تدوین راهبردها استفاده نمودند .اولویت راهبرها براساس نمره نهایی جذابیت آنها
تعیین شد که بهترتیب مواردی مانند واگذاری امور گردشگری ساحلی به سازمانها و موسسات مربوطه برای مدیریت و برنامهریزی،
توجه به مدیریت و بازاریابی کارآمد و اثربخش ،برگزاری همایشها ،کارگاهها و دورههای کوتاهمدت آموزشی بهمنظور ایجاد
تخصص و توانمندی در منابع انسانی سازمانها ،آسانسازی روند اخذ مجوزهای ایجاد مشاغل مرتبط با گردشگری ساحلی برای
جوامع میزبان ،تشویق سرمایهگزاران بهخصوص در بخش خصوصی برای توسعه زیرساختهای گردشگری و تشکیل کمپینهای
مردمی برای آموزش و ارتقاء فرهنگ حفظ محیطزیست سواحل از اهمیت بهسزایی برخوردار هستند.
صمدی طاری و همکاران ( )1333در مطالعهای به بررسی شرایط مدیریت راهبردی توسعه پایدار گردشگری در مناطق ساحلی
با استفاده از مدل  SWOTو ماتریس  QSPMدر استان مازندران پرداختند .این مطالعه در سه مرحله انجام شد که در مرحله اول
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تهیه شد ،در مرحله دوم راهبردهای متناسب با عوامل با تهیه ماتریس فرصتها ،تهدیدات،
قوتها و ضعفها ارائه گردید و در مرحله سوم با تهیه ماتریس  ،QSPMاستراتژیهای برتر انتخاب شدند .نتایج مطالعه نشان داد
که اولویت اول در راستای اهداف مدیریت راهبردی مناطق گردشگری ساحلی ،راهبرد هدایت توسعه گردشگری ساحلی در منطقه
بر اساس استقرار مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی میباشد و اولویتهای دوم و سوم بهترتیب اصالح سیاستهای توسعه گردشگری
براساس مطالعات استراتژیک و بهکارگیری مکانیزمهای مدیریت محیطزیستی شامل ارزیابی محیطزیستی استراتژیک میباشد.
علیزاده و همکاران ( )1400در مطالعهای به ارزیابی و تعیین راهبردهای توسعه گردشگری پایدار در نواحی ساحلی بخشهایی
از استان هرمزگ ان با تمرکز بر گردشگری طبیعت محور پرداختند .در این پژوهش نقاط قوت و ضعف گردشگری و همچنین
فرصتها و تهدیدها با استفاده از روش  SWOTمورد بررسی قرار گرفت و راهبردهای توسعهی پایدار براساس نتایج SWOT
تعیین گردید و بهمنظور اولویتبندی راهبردها از رویکرد  QSPMاستفاده شد .نتایج این تحقیق نشان داد که راهبردهایی مانند
تهیه نمودن تجهیزات و تسهیالت مطلوب گردشگری طبیعتمحور در سواحل ،تخصیص تجهیزات مناسب برای تفریحات و
ورزشهای مبتنی بر محیط دریایی و همچنین تشویق گردشگران عالقهمند به طبیعت در استانهای اطراف و همچنین کشورهای
منطقه دارای بیشترین اهمیت و امتیاز میباشند.
لیو 1و همکاران ( )2013در مطالعهای به ارزیابی توسعه گردشگری ساحلی در منطقه اقتصادی شبه جزیره شاندونگ 2در کشور
چین پرداختند و با استفاده از مدل  SWOTشدت نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای گردشگری ساحلی را در این منطقه
محاسبه نمودند .نتایج مطالعه نشان داد که استراتژی پیشگام استفاده از فرصتها باید بهطور فعاالنه اجرا شود و تمرکز بر اجرای
استراتژیهای تهاجمی ،محافظهکارانه ،رقابتی-تنوع و تدافعی باید بهطور شفاف مدنظر قرار گیرد.
مالیک 3و همکاران ( )2020در پژوه شی به ارائه راهکارهایی برای توسعه گردشگری پایدار با استفاده از رویکردهای SWOT
و  QSPMدر منطقه ساحلی تامیل نادو 4در هندوستان پرداختند .اطالعات و دادهها از طریق پرسشنامه ،مرور مطالعات قبلی،
مصاحبه جمع آوری گردید .نتایج این مطالعه نشان داد که این منطقه در رابطه با اسکان بازدیدکنندگان و آلودگیهای محیطزیستی
با مشکالتی روبرو است و اگر دولت محلی میخواهد از طریق برخی استراتژیهای مناسب و مشخص توسعه گردشگری را ترویج
دهد ،باید روی نقاط ضعف و فرصتهایی برنامهریزی کند که اثرات نامطلوب محیطزیستی را کاهش داده و کیفیت خدمات را ارائه
دهد و از نظر استراتژیک منطقه را به ناحیهای برای گردشگری پایدار تبدیل کند.
ناوارو-مارتینز 7و همکاران ( )2020از مدل  SWOTبهمنظور حمایت از تنوع زیستی و گردشگری پایدار در سواحل پارک ملی
کاگوانس واقع در کشور کوبا استفاده نمودند .در این مطالعه نقاط قوت و فرصتهای شناسایی شده برای پارک ملی اهمیت بیشتری
از نقاط ضعف و تهدیدهای موجود داشتهاند .براساس تحلیل صورت گرفته توسط مدل  SWOTمشخص شد که این منطقه دارای
قابلیتهای باالیی برای گردشگری و فعالیتهای آموزشی است.

1 Liu
2 Shandong
3 Mallick
4 Tamil Nadu
5 Navarro-Martinez
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مرور مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور نشان میدهد که استفاده از پتانسیل گردشکری ساحلی و دریایی و
توسعه آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است و برای استفاده از چنین پتانسیلی باید مطالعاتی در رابطه با نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها
و تهدیدهای توسعهی گردشگری در مناطق ساحلی و دریایی صورت گیرد که در این رابطه در مطالعات مختلف مدلهای تحلیلی
مانند  SWOTو  QSPMمورد استفاده قرار گرفتهاند .در واقع با استفاده از مدلهای تحلیلی و برنامهریزی استراتژیک و نتایج
حاصل از آنها میتوان به ارائه راهبردها و استراتژیهایی برای برنامهریزی توسعه گردشگری در بخش سواحل و دریا پرداخت که
تحقیق حاضر نیز بر این امر تأکید داشته است.

 -3محدوده مطالعاتی
منطقه مورد مطالعه در تحقیق حاضر ،شهرستان بندر لنگه واقع در مختصات جغرافیایی  22درجه و  33دقیقه تا  25درجه و 30
دقیقه عرض شمالی و  72درجه و  30دقیقه تا  77درجه  30دقیقه طول شرقی میباشد (شکل  .)1-3شهرستان بندر لنگه در 271
کیلومتری جنوب غربی بندرعباس ،یکی از قدیمیترین بنادر جهان واقع شده است .از سمت شمال با استان فارس و شهرستان
بستک ،از سمت جنوب به خلیج فارس و از سمت شرق به شهرستان بندرخمیر و از غرب با شهرستان پارسیان هم مرز می باشد.
مساحت شهرستان بندر لنگه  8210کیلومتر مربع و طول خطوط ساحلی آن  705کیلومتر است و براساس سرشماری سال 1337
جمعیتی معادل با  173378نفر دارد (درگاه ملی آمار.)1400 ،
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شکل  .1موقعیت شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان

 -4مبانی نظری
در چند دهه اخیر ،صنعت گردشگری از یک نوع فعالیت بومی و درون مرزی ،به رویدادی اثرگذار در اقتصاد جامعه جهانی
تبدیل شده است .رشد چشمگیر صنعت گردشگری دلیلی بر این امر بوده است که بسیاری از محققان و صاحبنظران ،قرن بیستم را
به قرن شکوفایی گردشگری نسبت دهند .همچنین صنعت گردشگری بهعنوان یکی از منابع کسب درآمد برای دولتها و حرکت
بهسوی توسعه پایدار میباشد و بههمین دلیل توسعه گردشگری و زیرساختهای آن و مطالعاتی مرتبط با چگونگی بهبود صنعت
گردشگری در مکانهای مختلف موجب ایجاد اشتغالزایی و تغییرات مثبت در ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی جوامع
تحتتأثیر فعالیتهای گردشگری میگردد .در این بخش به طور مختصر به برخی از مفاهیم گردشگری با تأکید بر گردشگری
ساحلی و دریایی میپردازیم (بهرامی و همکاران1330 ،؛ ساالرزهی و میرزاده .)1334 ،گردشگری ساحلی و دریایی را میتوان با
تمرکز بر دو بخش سواحل و دریا تعریف کرد .گردشگری ساحلی ،طیف وسیعی از گردشگری ،فراغت و فعالیتهای تفرجی را در
نواحی ساحلی و آبهای نزدیک به مناطق ساحل در برمیگیرد .بر همین اساس ارائه محصوالت گردشگری ساحلی شامل اقامت،
پذیرایی ،محصوالت غذایی و زیرساخت ،پشتیبانی از توسعه ساحلی را شامل میشود .سواحل دریاها و اقیانوسها با برخورداری از
وجود آب و سرگرمیهای آبی ،پوشش گیاهی ،زمینشناسی و خاک ،اقلیم مطلوب ،صنعت و تأسیسات مورد نیاز میتوانند فرصت
مناسبی را در راستای جذب گردشگر ارائه دهند .از نگاه مطلوبیت ساحل برای گردشگران میتوان این مناطق را به  4بخش تقسیم
نمود (مجموعه مطالعات آمایش سرزمین استان هرمزگان:)1335 ،
آبهای ساحلی :این منطقهی نزدیک ساحل ،از فالت قاره شروع میشود و تا ساحل امتداد دارد .غنیترین ناحیه برای
فعالیتهای ماهیگیری است و غالباً صخرهها و ستونهای سنگی چشمنوازی نیز در این مناطق مشاهده میشود.
منطقه ساحل :محدودهای از دریا و خشکی را شامل میشود و اگر شنی باشد پتاسیل برگزاری بسیاری از بازیها و ورشهای
آبی را دارد.
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منطقه پهنهرانهای :این ناحیه پشت ساحل را دربرمیگیرد و فعالیتهایی مانند چادر زدن ،گردش در بیرون از منطقه ،هتلها و
دیگر تفرجها و امکانات را شامل میشود و چشمانداز این منطقه دریا و سواحل آن است.
منطقه پسکرانه :این ناحیه اشاره به اراضی پشت مناطق ساحلی دارد که خدماتی برای فعالیتهای تفریحی در این مناطق تعبیه
میشود.
همچنین یک نوع دستهبندی گردشگری ساحلی مبتنی بر فعالیتهای طبیعی و انسانساخت وجود دارد که از این دیدگاه دو
گروه فعالیت مدنظر قرار دارد که عبارتند از :
فعالیتهای مبتنی بر طبیعت :شامل ماهیگیری ،شنا ،حمام آفتاب ،غواصی در مناطق ساحلی ،قایقرانی و اسکی روی آب.
فعالیتهای مبتنی بر تسهیالت انسان :شامل خرید ،استفاده از رستوران ،پارکهای ساحلی ،پالژها ،هتلهای ساحلی،
سینماهای روباز و غیره (سجادی و همکاران.)1332 ،
گردشگری دریایی به عمده فعالیتهایی دور از ساحل و در محیط آبی مانند جت اسکی ،قایق سواری ،ماهیگیری در آبهای
کمعمق ،شنا ،دریانوردی ،غواصی در آبهای عمیق اشاره دارد.
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گردشگری ساحلی و دریایی در استان هرمزگان
وقتی دربارهی گردشگری بحث میشود ،موضوع مصرف آب و وجود آن مورد بررسی قرار میگیرد و ارتباط تنگاتگی بین آب و
صنعت گردشگری وجود دارد .در بحث گردشگری وجود آب تنها برای مصارف روزانه گردشگران مطرح نیست بلکه عاملی برای
جذابیت فعالیتهای گردشگری است .برای مثال گردشگران عالقهمند به فعالیتهایی مانند آبدرمانی در چشمههای آب معدنی و
آب دریا ،شنا یا حمام کردن در دریا یا آبشیرین رودخانه یا دریاچهها ،ورزشهای آبی مانند غواصی ،قایقرانی ،بادسواری و
کشتیرانی میباشند .بطورکلی گردشگری ساحلی و دریایی تحتتأثیر جذابیتهای رودخانهها ،آبشارها ،دریاچهها ،چشمههای
آبگرم و سواحل است .در نگاهی جامع ،گردشگری ساحلی و دریایی را میتوان به طبقات زیر در استان هرمزگان تقسیم کرد
(مجموعه مطالعات آمایش سرزمین استان هرمزگان:)1335 ،
گردشگری دریایی :این نوع گردشگری شامل فعالیتهایی مانند شنا ،غواصی ،سفرهای کوتاه تفریحی به جزایر اطراف ،اسکی
روی آب ،جتاسکی ،تماشای آکواریوم دریایی ،ماهیگیری در آبهای عمیق و همچنین مشاهده دلفینها میباشد.
گردشگری ساحلی :در این نوع گردشگری تمرکز بر برگزاری تورهای غواصی ،تورهای مشاهده الکپشتها ،برگزاری
مسابقات ورزشی ساحلی و آبی ،عرضه نمایشگاههای ساحلی و ارائه صنایع دستی ،برگزاری جشنوارههایی مانند ساخت مجسمهای
شنی و نقاشی از غروب دریا و برگزاری جشنهای ملی و محلی میباشد.
در تقسیمبندی انواع گردشگری ساحلی و دریایی عقاید متفاوتی از سوی محققین بیان شده است که میتوان آنها را در دو
گروه کلی قرار دارد :گروه اول بیانگر اینست که هرگونه جاذبه گردشگری فرهنگی ،تاریخی ،اجتماعی و ورزشی که در نزدیکی
مناطق ساحلی است و همچنین انواع جاذبههایی مانند رودخانه ،قنات و چشمه که در مکانهایی دور از سواحل قرار دارند را میتوان
در قالب گردشگری آبی جای داد و گروه دوم تأکید بر انواع جاذبههای واقع شده در نزدیکی خطوط ساحلی دارد که رویکرد مطالعه
حاضر نیز به نظریات گروه دوم نزدیک میباشد.

 -1-4مدیریت و برنامهریزی گردشگری ساحلی و دریایی
توجه روزافزون و چشمگیر به مناطق ساحلی و دریایی بهمنظور گسترش فعالیتهای گردشگری ،یک فرصت بینظیر برای
بهبود وضعیت اقتصادی جوامع بومی است اما همواره نگرانیهایی در رابطه با نحوه مدیریت و برنامهریزی گردشگری و پیامدهای
آن وجود دارد (سجادی و همکاران .)1335 ،بنابراین باید در این رابطه به توسعهی پایدار گردشگری توجه نمود که در آن توازن و
تعادل ،حفظ ارزشها و اهمیت اخالقیات و مبانی اقتصاد و منافع اقتصادی مدنظر قرار گرفته شده است و تالش بر این است که
توسعهای همهجانبه و متعادل جایگزین نگاه کامالً اقتصادی و منفعتگرایانه شود (الوانی و پیروزبخت .)1387 ،در واقع اصول
گردشگری پایدار بر حفظ و بهرهبردن از سیستمهای منابع انسانی و طبیعی در طی زمان استوار است (سجادی و همکاران)1335 ،
و ب اتلر بر این اعتقاد بود که گردشگری پایدار با تمرکز بر جوامع بومی معنا دارد و برای رسیدن به پایداری میبایست به گردشگران،
ساکنان محلی و جاذبههای طبیعی ارزش داد ( .)Butler, 1998بنابراین ،موضوعی که در برنامهریزی و مدیریت گردشگری در
نواحی ساحلی و دریایی حائز اهمیت است ارتقاء کیفیت گردشگری در چارچوب اهداف توسعه پایدار میباشد و در این راستا مدیریت
تمامی منابع میبایست بهگونه ای صورت گیرد که آثار مثبت گردشگری در منطقه باقی بماند (درویشی و همکاران .)1335 ،برای
تمرکز بر اهداف توسعه پایدار گردشگری باید از قبل مطالعاتی در رابطه با قابلیتها ،نقاط ضعف ،منابع طبیعی و وضعیت اقتصادی،
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اجتماعی و فرهنگی منطقه صورت گیرد تا بتوان به برنامهریزی و مدیریت هرچه بهتر منطقه برای حرکت به سوی آثار مثبت
گردشگری و سودآوری آن رسید.

 -2-4ضرورت های گردشگری ساحلی
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گردشگری دریایی و ساحلی و در کنار آن توسعه ورزشهای آبی و ساحلی بهعنوان رویکردی سودآور در جهان محسوب
میشود که کشورهای متعددی با بررسی و ارزیابی ظرفیتهای خود بهدنبال استفاده از این سبک گردشگری و افزایش قدرت
اقتصادی خود هستند زیرا گردشگری میتواند در مواردی منفعت اقتصادی مطلوبتری را در مقایسه با درآمد نفتی داشته باشد و
به همین دلیل است که خیلی از کشورهای دارای سواحل یا بدون ساحل با ایجاد جزایر مصنوعی بهدنبال پیشروی در آب و
بهرهمندی از این نوع گردشگری میباشند .در این رابطه باید اشاره داشت که ساختار اقتصادی ایران بعد از اکتشاف نفت و
بهرهبرداری از منابع نفتی به طرز چشمگیری به صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی وابسته بوده است و تاکنون تالشهای
همهجانبه برای خروج از اقتصاد وابسته به نفت و حرکت بهسوی اقتصاد غیرنفتی نتایج خوشایند و موفقیتآمیزی برای دولت نداشته
است .همچنین برای تولید منابع جدید درآمدزایی ،نیاز به بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای کشور میباشد .در چنین شرایطی باید
اشاره داشت که همواره ایران از لحاظ جاذبههای فرهنگی ،تمدنی و همچنین از نظر تنوع گردشگری و صنایع دستی جزو کشورهای
منتخب در جهان بوده است (ابراهیمزاده و آقاسیزاده .)1388 ،همچنین منطقه خلیج فارس بهدلیل برخورداری از سواحل شنی و
صخرهای ،زیستگاه انواع آبسنگهای مرجانی ،الکپشتها ،دلفینها ،نهنگها ،جلبکها و علفهای دریایی ،جنگلهای حرا ،وجود
بنادر تاریخی ،زیستگاه پرندگان ،اسکلههای تفریحی ،لنجسواری و امکان برقراری انواع تفریحات دریایی منطقهای خاص و بینظیر
در سطح جهان است اما سواحل استان هرمزگان و بهخصوص شهرستان بندرلنگه در صنعت گردشگری با ضعفهای بنیادین روبرو
هستند و جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی این منطقه به نحو شایستهای در صنعت گردشگری ارائه نشده است.
شهرستان بندر لنگه ملقب به بندر مروارید دارای جاذبههای طبیعی مانند سایهخوش (محلی که صحرا به دریا متصل میشود)،
آبشار بدو ،چشمههای آبگرم ،سواحل مهتابی ،چشمهی شاه احمد ،ساحل صدف ،سواحل مکسر بندرمقام و نزدیکی جزایری مانند
کیش ،فارور ،تنب بزرگ و کوچک و جاذبههای تاریخی ،فرهنگی و مذهبی مانند عمارت فکری ،مسجد ملک ابن عباس ،قلعه شیخ
سلطان المرزوقی ،قلعه لشتان ،قلعه پرتغالیها ،مسجد افغان ،مسجد حاجی خداداد (اولین مسجد تشیع در بندر لنگه) ،مسجد غیاث،
مسجد سلطان العلما ،آب انبار تاریخی برکه دریا دولت ،خانه گلبتان و موزه مردمشناسی در بندر کنگ و غیره میباشد (الری،
1333؛ مجموعه مطالعات آمایش سرزمین استان هرمزگان .)1335 ،همچنین این شهرستان به جادههای ارتباطی درون کشور
متصل است و دارای نزدیکترین بندر فعال در امر صادرات و واردات به کشورهای همسایه خلیج فارس است و دارای صنایع شیالت،
مزارع پرورش میگو و همچنین کارگاههای لنجسازی میباشد .بندر لنگه با وجود داشتن جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی و
مذهبی فراوان و همچنین راههای ارتباطی با داخل و خارج از کشور ،همچنان از نبود امکانات و زیرساختهای مطلوب برای اسکان
گردشگران و فعالیتهای گردشگری رنج میبرد .با شناسایی پتانسیلهای گردشگری ساحلی و دریایی در این شهرستان و همچنین
ارائه استراتژیهایی با هدف توسعه گردشگری سازگار با شرایط منطقه ،بندر لنگه میتواند بهعنوان یک مقصد مهم گردشگری در
سطح استان هرمزگان و کشور و حتی بینالمللی مطرح شود.

 -3-4محدودیتهای گردشگری ساحلی و دریایی
سواحل اقیانوسها جزو جاذبههای گردشگری مهمی هستند که در عرضهای میانی کره زمین واقع شدهاند و در فصل بهار و
تابستان با بیشترین تقاضای گردشگری روبرو هستند ولی باید به این نکته توجه نمود که استفاده از سواحل با محدودیتهایی
همراه است که خطراتی از قیبل شنا در سواحل و غرق شدن و آلودگی دریا میتواند از جمله مهمترین تهدیدها باشد .در کشور ما
عالوه بر تهدیدهای طبیعی مناطق ساحلی و بیمالحظگی افراد ،عواملی مانند تصرف بخشهایی از سواحل بهخصوص در مناطق
شمال کشور و همچنین محدودیتهای مذهبی ،فرهنگی و اجتماعی میتواند موجب محدودیتهای بیشتری در راستای بهرهگیری
از سواحل شود .راهکاری که در این رابطه ارائه میشود توجه به رویکرد مکانیابی هدفمند و ساخت دهکدهها و مجتمعهای
گردشگری ساحلی است که میتواند شرایطی را برای استفاده عموم مردم از سواحل فراهم سازد و با تجهیز مجتمعهای گردشگری
ساحلی می توان خدماتی از قبیل اقامت ،پذیرایی و تفریحات ساحلی و آبی را با نظارت بر امنیت گردشگران فراهم نمود (مجموعه
مطالعات آمایش سرزمین استان هرمزگان.)1335 ،
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مناطق ساحلی بهعنوان مناطق دارای منابع اکولوژیکی غنی میباشند که میتوانند بستر مناسبی برای فعالیتها و توسعههای
چشمگیر اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان باشند .وجود منابع با ارزش اکولوژیکی ،تنوع زیستی و برخورداری از ذخایر نفت و
گاز و امکان توسعه فعالیتهای اقتصادی بیانگر اهمیت این مناطق میباشد .از سویی با افزیش جمعیت و فشار روز افزون بر منابع
اکولوژیکی ،صنعت توریسم (گردشگری) نیز موجب اثرات منفی و غیرقابل بازگشت بر محیطزیست میگردد .مشکالتی از قبیل
فرسایش خاک ،تغییرات گسترده در خط ساحلی ،تخریب زیستگاههای ساحلی ،آلودگی آبهای زیرزمینی و تهدید بهداشت و
سالمتی در مناطق بهدلیل عدم وجود شبکههای مناسب دفع زباله و فاضالب ،عالوه بر تهدید جوامع انسانی ،خسارتهای
جبرانناپذیری را به اکوسیستم مناطق ساحلی وارد میسازد که بهترین رویکرد برای جلوگیری از بروز چنین مشکالتی ،توسعه پایدار
گردشگری ساحلی و دریایی است .در مطالعه حاضر ،ارائه راهبردهایی بهمنظور توسعه گردشگری ساحلی و دریایی در شهرستان
بندرلنگه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .اهمیت گردشگری ساحلی و دریایی و جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی با
تأکید بر مناطق ساحلی شهرستان بندرلنگه معرفی شد و در نهایت بر اساس مطالعات انجام شده و انطباق آن با محدوده مطالعاتی،
راهبردهای مشخص شد که از جمله این راهبردها می توان به موارد زیر اشاره کرد
 انتخاب مدیران و تصمیمگیران تحصیلکرده و آگاه به ابعاد مختلف صنعت گردشگری بهمنظور برنامهریزی برای توسعهگردشگری ساحلی و دریایی؛
 برقراری ارتباط با مدیران و مسئوالن مناطق آزاد اطراف و ارائه راهکارهایی برای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی؛ تعیین استراتژیهای توسعه گردشگری ساحلی و دریایی شهرستان بندرلنگه با تکیه بر راهبردهای ارائه شده در تحقیقحاضر؛
 توجه بیشتر به نظرات ساکنین بومی سواحل و مشارکت دادن آنها در امر توسعه گردشگری ساحلی و دریایی؛ سرمایه گزاری در امور فرهنگی و آموزش روستائیان ساکن سواحل در راستای برقراری ارتباط با گردشگران از طریقبرگزاری نشستهای آموزشی کوتاهمدت؛
 تهیه یک سیستم مدرن تبلیغاتی و معرفی جاذبههای منطقه با بروزترین ابزارهای تبلیغاتی دنیا بخصوص برایگردشگران داخلی و کشورهای حاشیه خلیج فارس؛
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