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 اي سواحل مكرانهاي منطقهبررسي مزيت

 ويكرد اقتصاد مقاومتيبا ر

 

 

 

 

 

 دهكیچ

اخیر  یهاسالمحیطی ایران با رویکرد اقتصاد دریامحور و برپایه اقتصاد مقاومتی در  یهاتوانتوجه به 

توسعه  تواندیماست که بخشی از این رویکرد بوده اغلب کارشناسان و مسئولین کشوری  توجه مورد

گزارش سعی  نیدر ااز شهرستان جاسک تا شرق شهرستان چابهار( باشد. لذا )سواحل مکران  یامنطقه

شود. آن توجه  ییایدر –ساحلی  امکانات بالقوهمحیطی این منطقه با تأکید بر  یهاتوانشده است به 

صورت گیرد،  تواندیممدیریت یکپارچه در این منطقه  صورتبهاقداماتی که  با رسدیمبه نظر 

از  یکپارچه خواهد شد. مدیریت حاصل توسعه پایدار لحاظ از یامنطقهو فرا یامنطقه ییزادگرگون

 بیانات ی دیگر، ازاست. ازسو یامنطقهتکاملی و  یندآفر ای، توسعهمنطقه و ملی مبانی اولیه الزامات

 کشور برای عظیم گنجی مثابهبه را اسالمی در مورد منطقه ساحلی مکران که آن انقالب معظم رهبر

فراوان  داتیتأک نیازمند یک تصمیم و عزم ملی است. که رسیدن به این گنج دیآیبرم، چنین انددانسته

 ازور، نشان از اهمیت این منطقه کش پیشرفت مسیر در منطقه این هایظرفیت از استفاده بر ایشان

 شده اساس در این گزارش تالش نیبر ا دارد.منطقه استراتژی اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی  لحاظ

راهکارهای تلفیقی ای، توسعه بلندمدت یهایازمندین ،مکران سواحل اکولوژیک هایظرفیت به توجه با

 دولتی بردارانبهره نیماب تعارضات همچنین که متضمن کاهش تضاد منافع بین بخشی است، بررسی و

 فراهم پایدار توسعه برای این سواحل بهینه در یبرداربهرهو  موجود منابع حفظ شرایط خصوصی، و

 عقالیی یبردارمنظور بهرهبهمکران  ساحلی منطقه اجتماعی ـ اقتصادی رشد به توجه طورنیهم .شود

 این ایران از مردم عموم مندیبهره همراه به ساحلی آن، قمناط ایتوسعه هایظرفیت تقویت هدف با

. در این گزارش سعی شده منطقه ساحلی مکران در قالب سه شهرستان توجه قرار گیرد مورد منطقه،

 مکران سواحل به توجه درخصوص رهبری رهنمودهای و واکاوی بررسی شود چابهار کنارک و جاسک،

( و امثال آن گردشگری شیالتی، ساحلی، ی،یجغرافیا محیطی، یها)توان آن یهاتیظرف ییشناسا با

 قرار گیرد. در کانون توجه ایرانی سرمایه و کار از حمایت و ثروت تولید برای
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 مقدمه

 و یامنطقه ریزانبرنامه توجه مورد که هاستمدت 1،(ICZM) کشور ساحلی مناطق یکپارچه مدیریت

 دالیل امر این علت. نیست برخوردار یتوجه قابل پیشرفت از اما است، گرفته قرار مملکتی مسئولین

 سازانتصمیم میان در اساسی تصمیم عدم کافی، اعتبارات و بودجه نبودآنها  ازجمله که دارد مختلفی

 طرح و 1331 دهه اوایل از اما. است یامنطقه توسعه نهیزم در جدی راهبردهای نبود و کشوری

 مورد کشوری مسئولین میان در مهم این تا دش باعث انقالب، رهبر یازسو مقاومتی اقتصاد موضوع

نگاه به اقتصاد دریامحور یکی از این موضوعات است که  وگیرد  قرار بیشتری با رویکرد جدید توجه

 سرزمینی ییجغرافیا بستر نظر از( مکوران یا مُکران). مَکران شودیمسواحل مکران را نیز شامل 

 پاکستان غربی جنوب و ایران شرقی جنوب در و است عمان دریای یهاکرانه لیشما حاشیه در ساحلی

 ایالت غربی جنوب در بال الس تا جاسک غرب در الکوهرأس از عمان خلیج طول در که است شده واقع

 و 1331 یهاسال در همایش دو برگزاری با منطقه این اهمیت. استگسترده  پاکستان بلوچستان

 از مکران ساحلی منطقه در دریایی سواحل جایگاه و اهمیت کهطوریهب. دشویم مشخص بیشتر 1333

اسالمی  انقالب معظم رهبر بیانات از پایدار توسعه و فرهنگی و اجتماعی – اقتصادی راهبردهای نظر

 مسیر در منطقه این هایظرفیت از استفاده که ایشان بر فراوانی داتیتأک .شودیمبیشتر روشن 

 22) همایش اولین برگزاری از بعد منطقه این پیرامون ایشان بیانات .است مهم دارند، ورکش پیشرفت

 مکرر بازدیدهای طورنیهم. است منطقه این به شیازپشیب توجه لزوم مبین ،(1331 بهمن 31 –

 ایران برای یشیالجسوق لحاظ از منطقه این که دندهیم نشان 1321 تا 1361 یهادهه در لهمعظمٌ

 را مکران سواحل و کرده تصریح منطقه این اهمیت بر مختلف مقاطع در ایشان. است اهمیت ئزحا

 با دیدار در 1327 سال آبان 4 تاریخ در ایشان طورنیهم. انددانسته کشور برای عظیم گنجی مثابهبه

 در ما که حساس بسیار طوالنی و عظیم ساحل این» :دارندیم اظهار ییایدر نیروی پرسنل و فرماندهان

 دریای. بودیم نکرده کشف را این که کنیم اعتراف باید و است گنج یک درواقع داریم، عمان دریای

 فارس جیخل متوجه بردیم را حواسمان همه ما. است ذخیره یک است؛ گنج یک مکران سواحل و عمان

 ثروت این به نکردیم توجه امّا نداریم شکی است، حساس خیلی هم فارس جیخل البته که کردیم

 .«داریم عمان دریای در ما که عظیمی

 با مکران منطقه در دریا اهمیت و جنوبی سواحل به توجه درخصوص رهبری تدابیر واکاوی

 برای( و امثالهم گردشگری شیالتی، ساحلی، ،جغرافیایی محیطی، یها)توان آن یهاتیظرف ییشناسا

باید در راستای اقتصاد مقاومتی  مکران سواحل در ایرانی سرمایه و کار از حمایت و ثروت تولید

                                                 
1. Integrated Coastal Zone Management.  
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 - سیاسی امنیت ملی، اقتدار رینظپیامدهایی  مقاومتی اقتصاد و دریامحور اقتصاد زیرا در د.شو عملیاتی

 امکانات تمامی از استفاده و شناخت با پیامد این. است همراه یامنطقه امنیت و فرهنگی اجتماعی،

 ونقل،حمل و بنادر ،رعاملیغ پدافند و سرزمینی آمایش موضوعات با همنطق این طبیعی منابع و ساحلی

 از یبرداربهره پیرامون انقالب رهبر منویات تحقق برای رونیازا. است ممکن زیست محیط و گردشگری

 نگرش در محوریفرصت به تهدیدمحوری رویکرد تبدیل سواحل، این در موجود هایقابلیت و هافرصت

 و نمسئوال باید همه رونیازا .دنریقرار گ توجه موردآن  یهاتیظرفباید همه  آن سواحل و دریا به

نگاه  یاهیناحزیر نگرش صورتبه مکران منطقه سواحل به اهمیت مختلف هایحوزه در اندرکاراندست

 .سازند همسو مقاومتی اقتصاد و دریامحور اقتصاد اهداف خود را در این منطقه با یهابرنامه و کنند

 شهرستان چابهار )بندر و کنارک جاسک، زیرناحیه که است شده سعی طرح این در منظور این برای

شیالتی، گردشگری و تجارت  یهاتیفعالبا نگرش منابع آب، کشاورزی،  توجه و ارزیابی مورد گواتر(

واقع  ررسیب و مطالعه مورد اقتصادی و اجتماعی اقلیمی، ،جغرافیایی شرایط به توجه با و گیرد قرار

 .شود

 

 . اهداف اين تحقیق1

و با  محورایدرسواحل مکران با محوریت اقتصاد  یابیلیپتانسبر اهداف این پژوهش تحلیلی مبتنی

تجارت  و گردشگری شیالتی، یهاتیفعال کشاورزی، آب، منابع یهانهیزمرویکرد اقتصاد مقاومتی با 

به تفکیک سه شهرستان جاسک، کنارک و چابهار است. در این گزارش سعی شده است تا این منطقه 

 یهانهیزمقرار گیرد و  یبررس مورد محیطی، فرهنگی و جمعیتی با موضوعات فوق یهاتوان لحاظ از

 دندار وجود منطقه این در یمنافع و امکانات تولید ثروت در آن مطالعه شود. همچنین بررسی شود چه

 در مکران ناحیه محیطی یهاتوان ؟کرد اجرا را مقاومتی تصاداق راهبردی توسعه هاآن براساس بتوان که

 کشاورزی، آب، منابع یهانهیزمدر  مسائلی چه شامل کنارک و چابهار جاسک، یهاشهرستان

 کرد؟ تقویت دریامحور اقتصاد با راآنها  توانیم چگونه و است تجارت و گردشگری شیالتی، یهاتیفعال

 تهدیدمحوری رویکرد تبدیل و سواحل این در موجود هایقابلیت و هاصتفر از یبرداربهره یهانهیزم

 است؟ چگونه منطقه این در محوریفرصت به

 ذکر موارد از بخش هر در امر مسئولین و ریزانبرنامه ،یامنطقهاستعدادهای  ییشناسابا  رونیازا

 .کرد یزیربرنامه توانمی آن سواحل توسعه برای فراملی، و نگرندهیآ نگاهی با و شده
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 ها. مواد و روش2

 علمی منابع مرور و ایکتابخانه جستجوی ،یاکتابخانه پژوهشی، مختلف منابع از گزارش این تهیه برای

 یاماهواره ریتصاو بررسی همچنین ،(پژوهشیـ  علمی مجالت ،هاشیهما در شده ارائه مقاالت مجموع)

 در 2111 یهاسال به مربوط ETM و TM لندست ارهماهو ریتصاو و Google Earth طیمح از

 پژوهش این تحقیق روش مجموع در. است شده استفاده کشور یفراساحل و ساحلی یهاطیمح

 .است عمان دریای ییایدر هایمحیط بررسیبر مبتنی

 

 . درياي عمان3

 و شرق سمت از و ارسف جیخل به هرمز تنگه توسط غرب سمت از. دارد قرار ایران جنوب در عمان دریای

. دارد قرار عمان کشور عمان دریای جنوب در. شودمی وصل هند اقیانوس و عرب دریای به یجنوب شرق

 لومتریک 561 جاسک و تنگه هرمز حدود تا گواتر خلیج از عمان، دریای امتداد در ایران ساحل طول

 .(1نقشه دهند )یمتشکیل جاسک، کنارک و چابهار عمده ساحل این دریا را  یهاشهرستان .است

 

 عمان چابهار، کنارک و جاسک در درياي يهاشهرستان موقعیت .1 نقشه
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 و ایران سواحل به شمال از دریا گفت که این توانیمعمان  دریای مکانی جغرافیای یهایژگیواز 

 عرض. گذردمی آن نوبج از السرطان رأس مدار و است محدود کشور عمان و عربستان به جنوب از

 جنوب هیالیمنته در گَواتِر، بندر تا ،کشور عمان شرقی شمال در ،(الجدی رأس) حد دماغه از آن

تنگه از طریق  غربی شمال در. است کیلومتر 561 حدود آن طول و کیلومتر 321 حدود ایران، شرقی

 .پیونددمی فارس جیخل به براههآ این ،(مسندم رأس) مُسَندَم رهیجزشبه لهیوسبهشمال  و در هرمز

 ایرانی بنادر. است صُحار و خابورَه مَطرَح، مسقط، صُور،( عمان کشور سواحل در)جنوبی آن  بندرهای

 فاصله جاسک رو بند کنارک ، بندر(تیس) تیز بندر گواتر، بندر چابهار، بندر :از عبارتند هم دریا این

 از که است شرح این به سمت غرب به شرق از مستقیم خط به عمان دریای ایرانی هایکرانه و بندرها

 و چابهار بندر شمال کیلومتری پانزده در( تیس) زیت بندر و کیلومتر نود حدود چابهار تا گواتر بندر

 حدود هم بندر جاسک تا بهارچا از .است گرفته قرار چابهار بندر غرب کیلومتری 65 در کُنارَک بندر

 کیلومتر پنجاه حدود( الکوه در غرب جاسک رأس) کوه دماغه تا جاسک بندر ز. اشودمی کیلومتر 231

 .است و استوایی ، گرمالسرطان رأس مدار شمال در گرفتن قرار لحاظبه عمان دریای هوای و آب. است

 هند، اقیانوس با آن زیخنفت مناطق و فارس جیخل مواصالتی راه از بخشی آنکه لحاظبه این دریا

 بسیار تیاهم یشیالجسوق و اقتصادی نظر از اروپاست، و مدیترانه دریای شرقی، فریقایآ دور، شرق

 مجلس 21/4/1331، 25212 شماره اصالحیه و 3/7/1366مصوب )نفت  قانون مقررات طبق. دارد

 ایران نفت قانون مقررات تابع فارس جیخل همانند نیز عمان دریای در ایران قاره فالت( اسالمی شورای

 که داشت اذعان باید. دارد تأسیساتی عمان بحر شمالی هایکرانه در نیز ایران شیالت شرکت .ستا

خلیج  ساحلی ازسوی دیگر، نواحی. دارند متقابل ارتباط اکولوژیکی لحاظ از عمان دریای و فارسخلیج 

 مهوریج برای راهبردی اهمیت مختلف، هایدیدگاه از داخلی جزایر حتی و عمان دریای ،فارس

 مصرفی آبزیان اعظم بخش. گذردمی دریای عمان از کاالها ترابری اصلی مسیر دارند و ایران اسالمی

 سواحل مکران، حالنیدرع و شودمی مکران و اقیانوس هند صید دریایی و ساحلی نواحی از کشور

 ساحلی، و اییدری هایمحیط در سهمگین رویدادهای سابقه اما. است ایرانی شهروندان تفرجگاه محل

 سونامی موجب گاهی سهمگین یهاطوفان اینکه ژهیوبه. باشد توجه مورد باید عمان دریای در ژهیوبه

 طوالنی سواحل داشتن با ایران کشور. دشونیم امنیتی حتی و اجتماعی اقتصادی، مخاطرات همراه به

 خیزاب شکافنده، هاینجریا سونامی،. است عمان دریایی هایمحیط مخاطرات تأثیر تحت دریایی

 دریایی رایج مخاطرات از جلبکی شکوفایی و نفتی هایلکه حرکت آب، تراز نوسان مرتفع، امواج توفان،

 نشان ساحلی و دریایی هایمحیط در سهمگین یدادهایرو این سابقه. شوندمحسوب می مناطق این در

 ضروری بسیارآنها  از ناشی نیتیام حتی و اجتماعی اقتصادی، مخاطرات به نسبت توجه که دهدمی

 از بسیاری و افتهی توسعه چشمگیری صورتبه اخیر دهه در کشور دریایی هایفعالیت عالوه،به. است
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 تجربه رونیازا. اندافتهیتمرکز (تا چابهار جاسک ژهیوبه)جنوب  ساحلی نوار در اقتصادی هایفعالیت

 ایجاب کشور پیرامونی دریاهای در همچنین و دنیا رد دریایی هایمحیط در طبیعی مخرب رویدادهای

 (.3تا  1 تصاویر) ابدی توسعه کشور در دریایی مخاطرات هشدار و بینیپیش کپارچهی سامانه که کندمی

 

 چابهار ساحل در مرتفع امواج از نمايي .1تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هارچاب ياصخره سواحل به گو نو توفان بلند امواج برخورد .2تصوير 
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 يپژوهشايستگاه  در ساحل به گو نو توفان بلند امواج . برخورد3 تصوير

 چابهار در شناسياقیانوس مؤسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و امنیتي منطقه مكران ي، اجتماعياقتصاد هاييژگيو. 4

 .است مربع لومتریک 611 از شیب ساحلی یهادماغهگواتر با احتساب  تا جاسک از مکران یطوالن سواحل

 561. ستا یالمللنیب و یامنطقه ،ملی سطح سه یدارا یدقتصاا یهاتیظرف لحاظبه این منطقه

 بیآ یهاراه ترینتژیکاسترا و نیترمهم از یکی بر منطقه ینا تسلط و انمکر حلاسو بیآ زمر کیلومتر

 شرقی لشما ضلع رمحصو یهایجمهور به یکیدنز و نپاکستا و نفغانستاا رکشو دو با یهمجوار ن،جها

 یکی و هند سقیانوا تژیکاسترا زهحو وجز نعما یایدر. ستا هبخشید منطقه ینا به خاصی یژگیو ان،یرا

 ،قارهشبه ،سیاآ قشر بجنو ،میانهورخا به سمت همیتا با گاهیرگذ. ستا نجها تژیکاسترا زهحو پنج از

 و کاال از سیعیو حجم و نفت بشکه اهونیلیم نهروزا که است شرقی بجنو و جنوبی سیایآ سراسر

ر کشو قشر بجنو منطقه توسعه نیز یالمللنیب و سیاسی بعد در. شودیم لهدمبا طریق ینا از سرمایه

 قشر لشما و قشر همجوار هایرکشو با جتماعیا و فرهنگی ،یدقتصاا پیوندهای تقویت موجب مکران()

 ما» :ندیفرمایم آن به توجه همیتا و نعما یایدر منطقه همیتا نبیا در هبریر معظم ممقا .شد هداخو

 متوجه اشهمه نهنماذ. یمادهنبر کافی و زمال هبهر نعما یایدر طوالنی حلاسو از گذشته یهاسال در

 نعما یایدر به هنگا که جدید هنگا ینا ه.ماندل مغفو ما نظر از نعما یایدر همیتا ده،بو فارسخلیج 

. ستا موهبت یک رکشو شرقی بجنو منطقه یابر ینا. هدد منجاا را گیربز هایرکا تواندیم ستا

 ـ ندرکا ینا با مرتبط که یگرد یهاوزارتخانه چه ،عفاد وزارت چه ـ مختلف یهادستگاه و لتدو ،ینابنابر
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 روز 1331 آذر هفتم در همچنین نیشا. ا(31/11/1322) .«کنند کمک رکا ینا پیشرفت به باید همه

 حلاسو» :نددفرمو سالمیا یرجمهو تشار یاییدر یونیر نمسئوال و هفرماند اریدد رد یاییدر یونیر

 ملی عظیم وتثر انمکر منطقه در آن عقبه و نعما یایدر ساحل ژهیوبه و سالمیا یرجمهو دهگستر

 و عظیم منطقه ینا ،بیایند کمک به ،یاییدر مناطق به یدهبررا هنگا با نمسئوال یگرد و لتدو گرا. ستا

 لحاظبه نیهمچن .(7/3/1331) «آورد پدید سالمیا یرجمهو یابر یربسیا یهاییتوانا تواندیم ،ممه

 نستاا در نلگاد منطقه و نیارموزجا چاله ان،مکر تتفاعاار دجوو ازجمله منطقه نامناسب عقبه، یدفاع

 ،ینابنابر. کندیمن همافر را رکشو مرکز به ذنفو یابر منطقه ینا از رعبو نمکاا ن،بلوچستا و نسیستا

 رکشو خلدا به ذنفو هدف با منطقه ینا از نظامی سیعو تعملیا منجاا یابر شمند یزیربرنامه نمکاا

 و ساحلی ارنو کیلومتر 611 لطو در دمتعد هایرخو دجوو و نامناسب عقبه همین ماا. ستا ودمحد

 و رمخد ادمو یالمللنیب ناچاقچیاق رختیاا در مناسبی یهافرصت هم ،سکنه از منطقه دنبو خالی باًیتقر

 امعزا با ییایذا و ودمحد تعملیا منجاا یابر را شمند یزیربرنامه نمکاا هم و داده ارقر تمهما و حسال

 و انمکر تتفاعاار افشرا ،یگرد سویاز .ستا ساخته همافر ان رایرا کخا عمق به یستیورتر یهامیت

 به ذنفو یابر که نعما یایدر در یاییدر تتحرکا بر ساحلی هاینگلفشا و یادر شیاحو ودمحد تتفاعاار

 رکشو مستقیم طتباار نمکاا نعما یایدر حلاسو ینکها لیدلبه ،ردیگیم ارقر دهستفاا ردمو فارسخلیج 

. باشد یدهبررا همیتا یدارا مهاجمین یابر تواندیم ،کندیم همافر آزاد یایدر با مانعی هیچ ونبد را

 آن، از گذشته. دارد دجوو منطقه ینا در فندیآ تعملیا منجاا یابر شمند یزیربرنامه لحتماا ینابنابر

 نمکاا که ستا همدآ دجوو به منطقه یهارودخانه و هاالبیس لهیوسبه منطقه تتفاعاار در ییهایدگیبر

 دیگرسوی از .کندیم همافر را انمکر تتفاعاار خلدا قلاحد و رکشو درون به مناطق ینا از شمند ذنفو

 لیلد نیبه هم. ستا غیرممکن شمند هایونا نشد یکدنز یابر و دهبو کم عمق یدارا ساحلی یهاآب

 در .نماید دهستفاا برن یهل مانند ییهاروش از ساحل به ذنفو تعملیا منجاا یابر شمند دارد لحتماا

 که دارد دجوو یگرد نعامو برخی و یاماسه یهاپشته مانند نعیامو هم ساحلی یهاقسمت از برخی

 اگر یعبارتبه. دگیر ارقر استفاده مورد منطقه ینا به شمند نشد یکدنز مهنگا در نعام عنوانبه تواندیم

 سواحل در حضور آن ازینشیپ م،یکن در سواحل عمان حفظ را خود تیموقع و فارسخلیج  میبخواه

 هرمز در مواقع اضطراری تنگه از گرید میده گسترش قسمت نیا در را خود حضور اگر چون است. مکران

برای این کار هم . میده انجام ق سواحل مکرانیطر از را خود یتجار تبادالت میتوانیم و میشویم ازینیب

 جاسک در یکی ییایدر منطقه دو شده، انجام یهدفگذار امنیت الزم است. به همین دلیل است که برابر

 دو نیهمچن است. شده ( ساختهییایدر سوم )منطقه کنارک دیگری در ت( ویوال ییایدر دوم )منطقه

 توسعه است، برنامه پسابندر که در در یگرید و «یدانیم رأس» در مکران یکی که ییایدر گاهیپا

 باشد. منطقه مکران تیامن و توسعه به یخوب اریبس کمک تواندیم و است انجام حال درآنها  وسازساخت
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 . شهرستان جاسک5

 استان یشرق جنوب هیالیمنته در مربع لومتریک هزار 16 از بیش مساحتی با اسکج شهرستان

 استان زکمر از لومترکی 325 فاصله به عمان یایدر غرب سواحل و هرمز تنگه شرق و در هرمزگان

 غرب به و جنوب از و نابیم شهرستان و بشاگرد یهاوهک به شمال از است. شده واقع( عباس بندر)

 شهرستان نیا وسعت. دشویم محدود بهارچا و کنارک یهاشهرستان به شرق از و عمان یایدر

. است دربرگرفته را هرمزگان استان مساحت لک از درصد 24 حدود و بوده مربع لومتریک 2/16136

 شهرستان زکمر. است تربزرگ یاریوبختچهارمحال استان ای و النیگ استان از ییتنها به این شهرستان

 در و گرددیم یمنته عمان یایدر یهاآب به غرب و جنوب طرف از هک است یارهیجزشبه صورتبه

 شده واقع یشمال عرض قهیدق 32 و درجه 25 و یشرق طول قهیدق 57 و درجه 46 جغرافیایی تیموقع

است. این  متر 5 ایدر سطح از آن یبیتقر ارتفاع و مربع لومتریک 6 یبندر شهر نیا وسعت. است

 یهاتیقابل وجود دلیلبه و بوده جنوب و غرب طرف از ییایدر مرز لومترکی 221 یدارا شهرستان

 با یکینزد و یهمجوار ثیح از زین و خورها و یعیطب یهالنگرگاه وجود و جغرافیایی فرد به منحصر

 ،یشیالجسوق تیاهم از هرمز تنگه و فارسخلیج  آبراه یورود دهانه بر نظارت و نترلک و هند انوسیاق

 میتقس عمده بخش دو به هایناهموار ثیح از این شهرستان .است برخوردار یخاص یتجار و یادیص

 از متر 2146 ارتفاع ثرکحدا با بشاگرد یهاوهک رشته شامل آن یشرق شمال و شمال که بخش شودیم

 هک یاماسه و یشن یهاتپه و وتاهک ارتفاعات با یساحل نوار آن شامل یغرب و یجنوب ا و بخشیدر سطح

 علتبه هم یغرب و یجنوب بخش یاست. اراض متعدد یخورها و زارهاشن ،زارهاشوره یدارا عمدتاً

 نیبارزتر است. خورها یباتالق و سست معموالً یفصل یهارودخانه بستر وجود لیدلبه و ایدر با مجاورت

 لیبه دل یشرق شمال و شمال بخش یاراض کهیدرحال. شوندیم محسوب هیناح نیا یعیطب عارضه

 و گرم یوهواآب یو دارا یاصخره و سخت عموماً متر 1311ارتفاع  با متعدد ارتفاعات وجود و استقرار

رودخانه این شهرستان هم رودخانه جگین است که از ارتفاعات بشاگرد  نیترمهم .است مرطوب

 (.2نقشه ) ردیگیمسرچشمه 
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 . حوزه شهرستان جاسک2نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر  ایران بالغ مرکز آمارنفوس و مسکن  1331این شهرستان با توجه به سرشماری سال  جمعیت

نفر زن  26161نفر مرد و  26222خانوار بوده است. از این تعداد جمعیت،  1265در قالب  نفر 52222

درصد  55درصد باسوادی در سطح شهرستان هم حدود  نسبت جنسی برابری دارند. باًیتقرهستند که 

 .شودیماست که بسیار پائین ارزیابی 

آنها  معاش امرار یهاراه عمده و است بلوچی - فارسی شهرستان این مردمان گویش اغلب

 را مکران ساحلی خط اعظم بخش منطقه این. است تجارت نیز بخشی و صیادی دامداری، کشاورزی،

 بریتانیا فعالیت هاآن نیترمهم از یکی که داشته یبیپرفرازونش تاریخی پیشینه و است داده قرار خود در

 حوزه در شرقی هند کمپانی توسط ایران تجاری بندر بنای سنگ اولین ایجاد و میالدی 1614 سال در

از  یینبردهاسواحل آن،  از یریگبهره و تصاحب منظوربه این فعالیت و دنبال به بوده است. استراتژیک

یکدیگر رخ داده که اهمیت دیرینه این منطقه را  با اروپایی یکشورها دیگر به بعد، توسط 1616سال 

 سواحل توسعه نهیزم در یمؤکد تدابیر اخیر، یهاسال در رهبری معظم مقام که آنجا از. رساندیم

شیالتی، گردشگری،  یهاتیظرفشهرستان جاسک با  توسعه جهت در دولت طرح داشتند، مکران

 باشد. نیآفرنقش در این محدوده واندتیمبندری و تجاری  ذخایر انرژی،
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 و شیالت منابع آب، کشاورزي .1-5

بارندگی، شهرستان جاسک از کمبود آب رنج  نامناسب و قلت عیو توز آبی منابع محدودیت لیدلبه

که کفاف نیازهای آن  دنشویمشهرستان اغلب از طریق سد جگین تأمین این سطحی  یهاآب. بردیم

و  شناسایی یخوبرا بهشهرستان  موجود زیرزمینی و سطحی یهاآب منابع باید . لذادندهینمرا 

 و اجرایی رویه وحدت ایجاد منظوربه. ردیگ صورت شده یزیربرنامه صورتبهآنها  از یبرداربهره

 رسیدن تعادل به جهت در نیز و پایدار توسعه برای آب منابع از ، حفاظتیبرداربهره کردن دنمنظام

 ترینمهم از زیرا یکی. است الزم منابع جدید آبی ییشناسا ،جاسک شهرستان در آب و مصارف منابع

 جاسک شهرستان روستاهای است و بیشتر آبیکم ،ییروستادر نقاط  ژهیوبهاین منطقه  مردم مشکالت

 برای جاسک شهرستان روستاییان. کنندمی دریافت شرب آب کشیلوله طریق از باریک ماه سه هر

 ماه سه مدت برای آب نگهداری برای افراد این که صورت این به .قرار دارند مضیقه در هم آب گهدارین

 آب آلودگی موجب امر این که کنند نگهداری ییتانکرها درون را شده یآورجمع آب که ندمجبور

شهر کمبود آب شرب  1334هرچند که قرار است تا اوایل تابستان سال  .شودمی تانکر در موجود

تأمین شود، اما  جاسک به جگین سد آب انتقال خانههیتصف یاندازراهجاسک از طریق سد جگین و 

 هاراه بهترین یکی از رسدیمبه نظر  کمبود آب در روستاهای آن پابرجا خواهد بود. به همین منظور

ل دریای عمان در سواح کننیریشآب یهاکارخانهجاسک، استقرار  روستاهای آبیکم مشکل رفع برای

تا حدود  توانیمجاسک  شهرستان روستاهای به سیریک شهرستان از آب با انتقال طورنیهمباشد. 

این پیشنهاد مورد  که الزم استاین شهرستان را مرتفع ساخت  ییروستا یهامنظومهزیادی آب شرب 

 مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد.

 انجام با اما. ندارد چندانی رونق کشاورزی جاسک، شهرستان در آب کمبود لیدلاز سوی دیگر به

تا حدودی  کشاورزی از سد جگین، آب نیتأم عمیق و یهاچاه حفر مانند اصالحی محدود، یهاطرح

 ،جاتیفیصبه  توانیم هیناح نیا کشاورزی یهاوردهآفر از. کرد دیتول ارزشی با یهاوردهآفر توانیم

اخیر  یهاسالالبته در . برد نام خرما و گندم جو، ،یاعلوفه اهانیگ ارنگی،ن پرتقال، مو،یل تنباکو، توتون،

 دهستان اراضی از هندوانه که برداشتطوریهشهرستان توسعه یافته است. ب نیدر اکشت هندوانه 

 مهین هزار تن هندوانه )از 21بیش از  1333در سال  هکتار 711 سطح در جاسک شهرستان سورک

هکتار را شامل  4511برداشت شد. اراضی زیردست سد جگین حدود  اسفند( دوم همین تا ماهدی دوم

 واگذاری به کشاورزان و متقاضیان محلی شده برای 1331یک هزار هکتار آن در سال  که شودیم

. ناگفته نماند که توسعه اراضی کشاورزی و کشت شودیماز سد جگین تأمین  آنهاکه آب  یسازآماده

 مثل هندوانه( باید بررسی مجدد شود.)ف آب باال گیاهانی با مصر

است. اما همه این  جیرا شتر نگهداری و زنبورداری بز، پرورش ژهیوبه دامداری شهرستان نیا در
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سنتی است. به همین دلیل است که نرخ  صورتبه. زیرا دهدینمکامل را  ییاشتغالزا پاسخ موارد

رتبه نخست استان را  لحاظ این از و (درصد 7/23 حدود) شهرستان بسیار باال بوده نیدر ابیکاری 

 یاندازراهدر حاشیه شهر بندری جاسک،  ژهیوبهاخیر در سطح شهرستان  یهاسالدارد. هرچند که در 

 کاری آن بسیار باالست. یهانهیزمدر حال گسترش است و  یصنعتمهینواحدهای دامداری صنعتی و 

دارای  یآب مرز لومتریک 221 بودن دارابا  کشهرستان جاس ن،هرمزگا شیالت لک اداره گزارشبه 

 حوزه ن،یجگ حوزهگوگسر،  حوزه، کجاس حوزه، کمبار وهک حوزه شامل است که یادیص حوزه هفت

 یهاحوزه نیترگسترده و نیجزو مستعدتر هاحوزهاست. این  یدانیم حوزهو  چیسد گ، حوزهیگابر

 بیقر ثرکا. . اما از توسعه الزم برخوردار نیستندشوندیم محسوب شورک استان و حتی جنوب یادیص

 و یادیو ص دیص قیطر از میرمستقیغ طوربه خواه و میمستق طوربه خواه منطقه مردم اتفاقبه

 منطقه فعال و ارآمدک یروین از درصد 25 بیقر عبارتی،. بهکنندیم معاش امرار آن ملکم یهاتیفعال

 ،یادیص د ویص امر ار درک یروین از میعظ بخش نیا اشتغال. دهندیم لکیتش ادانیو ص رانیگیماه را

 شده اعالم آمار براساس. است منطقه و کجاس مردم یشتیمع تیوضع در حرفه نیت ایاهم نشانگر

 فروند 254 و موتورلنج فروند 222بر  مشتمل منطقه یادیص یشناورها تعداد ،کجاس التیش یازسو

 شده ساقط یهابخش ریسا از ارک ندگانیجو هجوم لیدلبه زانیم نیا هک است یادیص یموتور قیقا

 جهینت در هکیطورهب است. شیافزا و رشد روبه انهیسال (یشاورزک و یدامدار مانند) منطقه یدیتول

از . است آورده فراهم را بخش نیا به ریناپذجبران و عمده التکمش بروز موجبات ،منابع تیمحدود

 .است دهش یابیارز سرشار و یغن ییایدر انیآبز یهاستگاهیز نظر از کجاس انشهرست گرید طرف

 و ریثکت ثیح از را منطقه نیا ع،یوس و گسترده سواحل زین و حرا یهاجنگل و متعدد یخورها وجود

 .است ردهک یزدنمثال و ممتاز شورک لک در هکبل و استان لک در انیآبز پرورش

 وهک گنگان، خور ن،کتفر خور ،کخورجاس یهانامهب هعمد خور شش کجاس غرب حوزه در

 چاهرو، هشدان، لرو،یه خور یهانامهب شرق حوزه در گرید خور پانزده و واروک و یبونج ،کمبار

 و یرتک ،یدانیم چ،یسد گ،یگابر ،یازهین تراش، نوخ خور، هنهک سر، دراج ،یخالص شهرنو، ،ینیرگک

 کجاس مولد یگویم الخصوصیعل و انیآبز یهاگونه انواع بمناس ستگاهیز هک دارد وجود ینتانک

 یهاتیقابل بودن دارا رغمیعلجاسک  یادیو ص دیص بخش. شوندیم محسوب (یهند دیسف یگویم)

برخی از  و برخوردار نبوده مناسبی ییآکارمتأسفانه از  درآمد، سبک و اشتغال جادیا ثیح از متنوع

 :باشدیم شرح زیربه آن لیدال

 «یادیص جامع و ریفراگ هیاتحاد» عنوان تحت توانمند یصنف مجمع ای لکتشوجود  عدم .1

 ،یادیص جامعه حقوق از دفاع منظوربه

 ،یادیص خدمات زکمرا ای یادیص ادوات از اعم یادیص و دیص یهانهیهز شیافزا .2
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 ،یصنعت دیص یهایکشت توسط الخصوصیعل ییایدر منابع از هیرویب استحصال .3

 ،آن یشور شیافزا و آب یگرم آن تبعبه و بارش فقدان و یسالکخش بروز لیدلبه دیص اهشک .4

 ،استان یالتیش مجموعه در مشخص و مدون برنامهعدم تدوین  .5

 یهاطرح یاجرا روند بر یاصول نظارت عدم و یالتیش یهاطرح ماندن میعق و ماندن ثمریب .6

 ،یالتیش

 در منطقه در لنگرگاه سه راًیاخ) یادیص مخصوص لنگرگاه و اهگاهپن و یبندر اناتکام عدم .7

 ،(است ساخت دست

 ،ییایدر محصوالت یابیبازار و یآورعمل امر در نظارت و نترلک عدم .2

 ،خود مطالبات از دفاع در ادانیص از تیحما عدم و هابانک به ادانیص یهایبده حجم شیافزا .3

 ،مجاز فصول در گویم مانند منطقه ییایدر منابع از یبرداربهره اجازه عدم .11

 یهامجتمع و هایسازخی و هاسردخانه مانند یالتیش یجانب و ملکم عیصنا از تیحما عدم .11

 ،یآورعمل

 .ادانیص به ییاعطا التیتسه یاارانهی حق پرداخت در دولت هیناح از تعهدات یفایا عدم .12

 ،درصد 11 نابیم ،درصد 12 قشم ،درصد 13 رعباسبند 1331 سال در دهدیم نشان آمار

 24515 ،تن 13327 بیترت بهآنها  مقدار و اندداشته اریدر اخت را استان دیص لک از درصد 16 کجاس

 و درصد 3 نابیم شهرستان آن از قبل سال دو با سهیمقا در هک بودتن  11214 تن، 7571 تن،

 .دارند دیص شیافزا درصد 5رعباس بند و درصد 26 قشم و دیص اهشک درصد 41 کجاس

 با زیرا این شهرستان .دنباش کجاس شهرستان توسعه محور دنتوانیم شیالتی یهاتیظرف

 صیادی و صید در مهمی نقش صیادی شناور فروند 711نفری و  4711 صیادی جامعه از برخورداری

 صیادی یهایتعاون میزان نبیشتری صیادی تعاونی 22 با شهرستان همچنین این .دارد هرمزگان استان

هم این  یپروریآبز حوزه در .است داده اختصاص خودبه هرمزگان استان یهاشهرستان بین در را

 پرورش مزارع همچنین و کجاس میگوی ثیرکت زکمرا و داشته چشمگیری یهاشرفتیپ شهرستان

 طی مطلوبی صورتبه را توسعه و رشد مسیر یفیک و میک نظر از حاضر حال در شهرستان این میگو

 سایر شهرهای استان، در سواحل شهرستان، از قفس در ماهی پرورش نهیزم در طورنیهم .کنندیم

 .است برداشته مسیر این در خوبی یهاگام تاکنون هک است صنعت این در پیشرو

 

 گردشگري .2-5

ران کم یایدر گرم و بایز که سواحلطوریهاست. ب برخوردار بسیاری گردشگری یهالیپتانس جاسک از

 نابیم شهرستان نیب بایس وهک. دهندیم لکیتش را کجاس شهرستان یدنید جاذبه نیترمهم( عمان)
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 ،وانید ریام امامزاده ،کمبار وهک دماغه در آخر ساسانی یهااتاق ،هایهلند و هایسیانگل آثار ،کجاس و

 شهر خاوری شمال لومتریکی 15 در الماس از شیپ گورستان و دخمه ،کجاس بندر در هایپرتغال دژ

 بنگله ساختمان و (یالدیم 1263) تلگراف و پست ساختمان سعادتمند(، نام به محلی )در کجاس

 لکیتش را کجاس شهرستان یخیتار و یدنید یهامکان از یبرخ (جری قمریهـ 1234) سرخ

خلیج  شمال در خود تجاری ندرب عنوانبه را جاسک بندر هایسیانگل میالدی، 1614 سال در. دهندیم

 با 1616 سال در هایسیانگل محموله کردند که از این نظر یک بندر تاریخی است و اولین انتخاب فارس

 شرکت تجارتخانه اولین مذکور تجار میالدی، 1613 سال در و گرفت پهلو جاسک در هند از کشتی

 کشتی دو ورود از هایهلند یالدیم 1621 سال اواخر در کردند. تأسیس را جاسک در شرقی هند

 و هایسیانگل بین سختی نبرد به منجر که کار این کردند، جلوگیری جاسک بندر به شرقی هند کمپانی

انجامید که آثار و  جاسک بندر از هایهلند اخراج و شکست به شد، بندر این حوالی در هایهلند

 یکی هایسیانگل خانهتلگرافکان گردشگری باشد. م تواندیمتاریخی آن هنوز پابرجاست و  آثاربقایای 

 در شرقی هند کمپانی تجاری مرکز اولین عنوانبه بنا است. این ایران یهاخانهتلگراف نیتریمیقد از

 .است مشهور هم نام همین به و شد تبدیل خانهتلگراف به بعدها که شد ساخته جاسک بندر

 غار ازجمله تاریخی آثار و عمان دریای به کیو نزد بکر سواحل وجود ،ینظر گردشگر از همچنین

 از مراکز یکی به و رسدیم اسالم از قبل دوران و به نگرفته قرار تاریخی آثار در ثبت هنوز که صادرمن

احیا و مورد بازدید گردشگران قرار گیرد.  تواندیماست،  معروف کشور در شترداری و یادیو ص صید

 هزار 11 به شهرستان این در انسان حضور جاسک، سابقه در شده کشف یهانهیسفال و اشیا براساس

 انجام شده نشان یهاپژوهش .گرددیم باز قبل سال هزار پنج به انسان سکونت پیشینه و سال

 به معبدی هنوز و بوده آن ساکنان باور در خورشید قداست یهاکانون از یکی شهرستان این دندهیم

 یهاکوهرشته. است بوده تجارت مرکز نیز ساسانیان و هاپارت دوران در و مانده اجبه آن در آناهیتا نام

 آبگرم پوراف، گرم آب یهاچشمهحرا،  یهاجنگلماهورها، تپه شنی، یهاصخرهجاسک،  خلیج بشاگرد،

است  منطقه این طبیعی و تاریخی یهایدنید دیگر از قاجار دوران به متعلق دیوسفاهیس برج سدیج،

جنگل  شده حفاظت منطقه طورنیهمدر جذب گردشگر به این شهرستان کمک کنند.  تواندیم که

آبزی،  پرندگان یهاستگاهیز نیترمهم از یکی که شده واقع جاسک شهرستان در نیز گابریک حرای

برای  منطقه این به سردسیری سیبری نقاط از که شودیم محسوب مهاجری همچنین پرندگان و بومی

  .آورندیمید درا در فصل زمستان پ ییبایزو منظره  کنندیم گذرانی کوچ زمستان

 اندبلوچ شرق این شهرستان(، ییروستانقاط  ژهیوبه)شهرستان جاسک  کنونی روستاییان بیشتر

 رونیازا. اندجَت محلی اصطالح در یا شتربان آنان از بسیاری و کنندیم استفاده بلوچی پوشش از که

 است. جذاب بسیار یشناسمردم به مندانعالقه برای منطقه آن مردم فرهنگ و ان، پوششنوع شغل، زب
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 21 و متری 2111 تقریبی ارتفاع در جاسک شهرستان کیلومتری 31 در که صادرمن غار

است، از مناطق دیدنی محسوب  شده واقع صادرمن بلند و کوتاه یهاکوهرشته در دریا کیلومتری

 هایتخریب دچار اخیر هایدهه طی است، اسالم از پیش دوران به متعلق که غار نای متأسفانه. شودیم

 اکنونهم اما ،بوده کوچک غار سه و بزرگ غار پنج شامل گذشته در غار این کهطوریهشده، ب شدیدی

 یهایتکه غار اطراف در. است مانده پابرجا دارد میان در که هاییستون وجود علتبه بزرگ غار یک تنها

 غار این دهدمی نشان که انداسالمی دوره اوایل تا ساسانی دوران به متعلق که آمده دست به سفال از

 هاییطاقچه غار از هاییگوشه در. است داشته کاربرد اسالمی دوران از بعد کمی و اسالم از پیش

 مکان این با دریا مجاورت بیانگر صادرمن کوه روی بر دریا هاینشانه و آثار وجود. است شده ساخته

 .(4تصویر است ) بوده

 

 صادرمن غاري از ي. نما4تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعت و تجارت. 3-5

 احداث یابیمکان یشدر هما)زیست استانداری هرمزگان  محیط و عمرانی اظهارنظر معاون بنا به

 آزاد برای قطهن 41 کشور کل (، در1333خرداد  12جاسک  شهرستان در چین و ایران صنعتی شهرک

 و دریا به دسترسی به توجه با جاسک بندر که شده پیشنهاد یاییدر صنعتی یهاشهرک احداث
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 امتیاز از گاز و نفت هاییانهپا استقرار و آزاد منطقه به شدن تبدیل مرحله در همچنین و آزاد یهاآب

 هایینهزماست. این مهم،  برای ایجاد شهرک صنعتی قوی برخوردار کشور دیگر نقاط به نسبت اییژهو

 صنعت، وزارت بین یاتفاهمنامه. برای این منظور، آوردیم به وجودصنعتی شدن شهرستان جاسک را 

 یامضا به کشور دو بین مشترک صنعتی شهرک احداث برای چین کشور و ایران تجارت و معدن

 - جاسک جاده 21 کیلومتر در فوق صنعتی شهرک یاییمکان به توجه و بارسیده است  طرفین

 استان صنعت شهرستان جاسک و حتی در عظیمی تحول ، در آیندههکتار 2111 مساحت به سیریک

. قرار است شهرستان و استان اجرایی یهادستگاه میان همکاری نیازمند که داد خواهد رخ هرمزگان

 گذاریهماسر چین کشور چین، و ایران مشترک صنعتی شهرک احداث گذارییهسرما ینهزم دراست 

 کشور توسط صنعتی شهرک یازن مورد امکانات و هایرساختز ایجاد جهت گذارییهسرما کلیه و باشد

تأمین آب صنایع،  منظوربهباال  هاییتظرفدر  کنیرینشآب یهادستگاهگیرد که استقرار  صورت فوق

 کردن انند تسهیلصنعتی شدن این شهرستان به موضوعاتی م روند دراما باید  .از آن جمله است

، (شهرستان در گذارییهسرما و انسانی نیروی نظر از )چه یتوانمندسازشهرستان،  توسعه فرآیند

مقوله قاچاق کاال و ) یدآیم به وجود جامعه در که سوئی عوارض از بهینه و جلوگیری یبرداربهره

 یرهو غ دسترسی جاده ،مخابرات برق، آب، ازجمله هایرساختز ایجاد توجه گردد. همچنین انسان(

 و استان اجرایی یهادستگاه مدیران جانبههمه همکاری نیازمند مشترک صنعتی شهرک احداث برای

 شهرستان به نسبت اییژهو توجه دولت حاضر در حال ست که باید مورد توجه باشد.ا شهرستان

برد.  پایدار اشتغال و توسعه برای را استفاده حداکثر آمده، به وجود فرصت این از باید که دارد جاسک

 است. مؤثردرآمد بسیار  –صنعتی شدن در بارگذاری جمعیت و ایجاد اشتغال  هاییتظرفزیرا 

با توجه به توافقات انجام شده، هیئت دولت نیز مجوز ساخت شهرک صنعتی جاسک را تصویب 

 به مجاز ایران عتیصن یهاشهرک و کوچک صنایع سازمان ،وزیران یئته مصوبه کرده است. براساس

 پیشنهاد به 21/11/1333 جلسه در وزیران یئتهاست.  جاسک شهرستان در صنعتی شهرک ایجاد

 شرکت یستأس به راجع قانون واحده ماده اصالحی «2» بند استناد به و تجارت و معدن صنعت، وزارت

 :تاس زیر شرحبه مصوبه کرد که متن تصویب (1376 مصوب) ایران صنعتی یهاشهرک

 در صنعتی شهرک ایجاد به نسبت است مجاز ایران صنعتی یهاشهرک و کوچک صنایع سازمان

 تاریخ در را مصوبه این ،یجمهوریسرئ اول معاون جهانگیری، کند. اسحاق اقدام جاسک شهرستان

 کرده است. ابالغ تجارت و معدن صنعت، وزارتخانه به اجرا برای 22/11/1333

نیاز به  ند،ادر حال فعالیت صنعتییمهنسنتی یا  صورتبهکه در جاسک اما سایر صنایع موجود 

 یهافرصتدارند که چنانچه این اقدام صورت نگیرد از بین خواهند رفت و  سازییتجارو  سازیینهبه

 شرح زیر است:. این صنایع بهدشویمنابود آنها  شغلی
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 جاسک شهر خود یژهوبه جاسک شهرستان ساحلی مناطق در سازیلنج صنعت :سازيلنج (الف

 مختلف انواع ساخت در و بوده توانمند و سختکوش صنعتگرانی خطه این سازانلنج. گیردیم انجام

مورد استفاده در  یهاچوب از برخی. دارند کامل مهارت غیره و صیادی باری، از اعم چوبی شناورهای

 و خریداری پاکستان کشور از نیز را برخی و ندکنیم تهیه منطقه بومی درختان از راسازی لنج صنایع

 زوال و نابودی معرض درسازی لنج مراکز سایر همچون نیز جاسک درسازی لنج صنعت. کنندیم وارد

 .دارد قرار

 ،شودیم انجام مربوطه توابع و جاسک منطقه در که هایییرودوز :سنتي هاييرودوز (ب

 نیز استان سنتی هاییرودوز از دیگری انواع ،این ودوج با. است بلوچی هاییدوزسوزن از بیشتر

 اغلب. شودیم شمالی شهرستان جاسک و بشاگرد مشاهده منطقه یژهوبه نواحی برخی در وبیشکم

 بلوچ دوزیسوزن از متأثر بلوچستان، و سیستان استان با همجواری دلیلبه منطقه این هاییدوزسوزن

 از سلیقه و امکان برحسب هنرمندان. نیست نیاز دیگری اولیه ادهم به پارچه و نخ جز آن در که است

 یاپنبه یهاپارچه جنس از مورد استفاده پارچه. ندکنیم استفاده پاکستانی یهانخ انواع یا «دمسه» نخ

 استفاده مورد کوچک قطعات در پرکار، محصوالت انواع تولید منظوربه بیشتر که است نازک و ریزبافت

 و باشدیم پارچه تاروپود روی از و هندسی بلوچ، یدوزسوزن نقوش این هنر مانند. ردگییم قرار

 انتخاب از پس بلوچستان، و سیستان استان یدوزسوزن مانند عیناً و شوندیم اجرا ذهنی صورتبه

 کردن پر به سپس شده، دوزیپارچه تاروپود به توجه با کلی طرح مناسب، اندازه و قطع در پارچه

 .شودیم پرداخته است شده مشخص طرح در که صلیفوا

 یلهوسبهگرگوربافی )بافت  و ای صیادی(هبرای فعالیت)توربافی  :گرگوربافي و توربافي (ج

 د(نصیادی باش و صید برای اییلهوس تا شوندیمبافته  هم به دستهدسته صورتهب و مفتولی هاییمس

 .نداداشته رواج و رونق بسیار جاسک شهرستان ساحلی اطقمن در گذشته در که نداصنایعی ازجمله نیز

 رشته این صنعتگران و است شده قدیمی تورهای جایگزین وارداتی پالستیکی تورهای دیگر اکنون ولی

 شودیم انجام وبیشکم و دارد بهتری وضعیت توربافی به نسبت گرگوربافی. ندارند فعالیتی قبل مثل

 (.5)تصویر 
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 ي از گرگوربافي در شهرستان جاسکي. نما5تصوير 

 
 

 ند.دار بسزایی مهارت حصیری محصوالت بافت در جاسک شهرستان حصیربافان :حصیربافي (د

 حاصل شودیم گذاشته فروش معرض به میناب یا جاسک بازارپنجشنبه در که اجناسی از بسیاری

 به دیگری گیاه از خرما درخت برگ و الیاف برعالوه حصیربافان. استاین شهرستان  حصیربافان دست

 مشکالتی ینترمهم از یکی. کنندیم هم استفاده دارد بیشتری طول نخل برگ به نسبت که «داز» نام

 اگر که است فروش بازار به دسترسی دشواری و مسافت بعد بوده، صنعتگران این روی پیش همواره که

 لحاظبه هم و کمی لحاظبه جاسک شهرستان در حصیربافی صنعت شود، برطرف یاگونهبه معضل این

 .یافت خواهد ارتقا کیفی

 یژهوبهآهنگری  حرفه اسکج شهرستان در :بلوچي کاردهاي ساخت و سنتي آهنگري هـ(

 بلوچی کاردهای. دارد کهن بسیار یاسابقه است، معروف بلوچی کارد به که کارد نوعی ساخت صنعت

 صنعتگران از تعدادی نیز اکنونهم. مشهور بودند تیغه استحکام و برندگی و تیزی به دور یهازمان از

 اگرکه  سازندیم زیبا بسیار چوبی یهاغالف با همواره مذکور را کاردهای از انواعی منطقه، این بومی

 فراموشی به همیشه برای دیگر، حرفاز  بسیاری همچون حرفه این یزودبه نشود، اندیشیده تدبیری

 .شد خواهد سپرده

 از خرسک و خورجین گلیم، قبیل از داری یهابافته از اقسامی تولید :داري يهابافته (و

 حرفه این. است بوده متداول شمالی آن بخش یژهوبه جاسک تانشهرس نواحی برخی در االیامیمقد

 تزئینی کاربرد مذکور محصوالت از برخی. است بوده موجود دامداری که داشته رواج نواحی در بیشتر

http://www.beytoote.com/art/handicrafts/meet-gregor2-weaving.html
http://www.beytoote.com/art/handicrafts/meet-gregor2-weaving.html
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 نام به متنوع یهاطرح با و زیبا بافته نوعی مانند) کنندیم استفاده کپرها ینئتز برایآنها  از و داشته

. اندداشته کاربردی استفاده اهالی روزمره زندگی در خرسک و خورجین گلیم، مانند یزن . برخی(سرکش

 تقریباًآنها  از برخی تولید و ندارد را گذشته رونق دیگر الذکرفوق محصوالت بافت حاضر حال در

ی یعربی و اروپا و کشورهای فارسخلیج است که در حاشیه جنوبی  یدر حالاین  .است شده منسوخ

 ار خوبی برای این محصوالت وجود دارد.باز

 در هاارگان بعضی توسط قالی یژهوبه محصوالت برخی بافت اخیر، یهاسال طی است ذکر به الزم

 اشتغال محصول نوع این بافت به وبیشسنتی بومی کم صنعتگران که شودیم داده آموزش منطقه این

 اری هم احیا گردند.د یهابافتهکه باید در کنار آن صنایع سنتی  دارند

مثل صنایع گاز( در این منطقه در )اما در کنار این صنایع، سایر صنایع نوین مانند صنایع انرژی 

 شرح زیر است:بهآنها  حال ظهور است که اهم

 میلیارد 21این طرح انتقال : کیلومتر 1511 به طول جاسک به سرخس گاز انتقال .1

فشار مهیا  تقویت ایستگاه 6 و اینچ 56 سال با لوله را درکشور ترکمنستان  طبیعی گاز مترمکعب

 بازارهای به عمان از طریق دریای آزاد یهاآب به را ترکمنستان کشور دسترسی . این طرحسازدیم

 انجام مشمول یهاپروژه و هاطرح جدول 15 ردیف براساس مذکور . طرحسازدیمفراهم  یالمللنیب

 45221ت /214224 شماره مصوبه یطیمحستیز اثرات ارزیابی مهنانییآ» یطیمحستیز مطالعات

 اجرا از قبل و بوده یطیمحستیز ارزیابی مطالعه انجام مشمول «رانیوز ئتیه 2/11/1331 مورخ

 .کند اخذ از این نظر را الزم مجوز ستیبایم

 نایعص خوراکتأمین  این طرح هدف: جاسک به سراسري هفتم خط از طبیعي گاز انتقال .2 

 ایستگاه 2 اینچ، 26 از طریق این بندر است. انتقال گاز با لوله طبیعی گاز صادرات مستقر در جاسک و

 و هاطرح جدول 15 ردیف براساس طرح این. سال است گاز در مترمکعب میلیارد 7انتقال  و فشار تقویت

 شماره مصوبه یطیمحستیز اثرات ارزیابی نامهنییآ» یطیمحستیز مطالعات انجام مشمول یهاپروژه

و  بوده یطیمحستیز ارزیابی مطالعه انجام مشمول «وزیران هیئت 2/11/1331 مورخ 45221ت /214224

 .کنداخذ از این نظر  الزم را مجوز ستیبایم اجرا از قبل

 یهاکارخانه خوراک نیتأم این طرح هدف: چابهار و جاسک به عسلويه از اتان گاز انتقال .3 

 تن میلیون 4 فشار حدود تقویت ایستگاه 2 اینچ، 24 لوله ی چابهار و جاسک است که با یکپتروشیم

 این .را تأمین خواهد کرد ردیگیم تعلق جاسک پتروشیمی به سال در تن میلیون 5/1 که سال در

 نامهنییآ» یطیمحستیز مطالعات انجام مشمول یهاپروژه و هاطرح جدول 15 ردیف براساس طرح

 «وزیران هیئت 2/11/1331 مورخ 45221ت /214224 شماره مصوبه یطیمحستیز اثرات بیارزیا

 .دشو اخذ از این نظر الزم مجوز اجرا، از قبل و بوده یطیمحستیز ارزیابی مطالعات انجام مشمول
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 میلیون 5/1) خام نفت بشکه میلیون 521 انهیسال ظرفیت با این طرح: ربیع لوله خط احداث .4 

 و اینچ 56 لوله با جاسک -بندرعباس – عسلویه -گوره مسیر از کیلومتر 1111 طول به (روز رد بشکه

 ارزیابی نامهنییآ» براساس طرح است. این شده داده قرار دیتأک و توجه مورد فشار تقویت ایستگاه 5

 مشمول «وزیران هیئت 2/11/1331 مورخ 45221ت /214224 شماره مصوبه یطیمحستیز اثرات

 .دشو اخذ از این نظر الزم مجوز ستیبایم اجرا، از قبل و بوده یطیمحستیز ارزیابی مطالعات نجاما

 یهااستیس در این طرح که: گازي میعانات و خام نفت يسازرهیذخ مخازن احداث .5

 21)صادرات نفت است  میلیون بشکه 111 ساله ششم دارای ظرفیتی بالغ برپنج در برنامه دولت

، (چابهار میلیون 21 جاسک، میلیون 21 بندرعباس، میلیون 21 عسلویه، میلیون 21 قشم، میلیون

 به یدهسیسرواست و  شده ینیبشیپجاسک  بندر در ها SPM طریق از خام نفت صادرات جهت

 و هاطرح جدول 33 ردیف براساس طرح این قرار داده است. توجه موردجاسک را نیز  پاالیشگاه

 شماره مصوبه یطیمحستیز اثرات ارزیابی نامهنییآ» یطیمحستیز مطالعات انجام لمشمو یهاپروژه

 یطیمحستیز ارزیابی مطالعات انجام مشمول «وزیران هیئت 2/11/1331 مورخ 45221ت /214224

 .کند را اخذ الزم مجوز و مطالعه ستیبایم اجرا از قبل و بوده

 روز در بشکه 151111 صادرات قرار است کجاس انرژی منطقه در: پااليشگاه احداث .6 

 بنزین روز در تن 1116 مایع، گاز روز در تن 337 گوگرد، روز در تن 22) یشگاه جاسکالمحصوالت پا

 در تن 7333 دیزل سوخت روز، در تن 4311 جت سوخت معمولی، بنزین روز در تن 4112 سوپر،

 در تن 142 واکس سالیس روز، در تن 26 کک روز، در تن 241 قیر روز، در تن 2711 کوره نفت روز،

 انجام شود که این طرح در حال بررسی است. این( روز مشتقات نفتی در تن 21751 مجموع در) روز

 نامهنییآ» یطیمحستیز مطالعات انجام مشمول یهاپروژه و هاطرح جدول 11 ردیف براساس طرح

 «وزیران هیئت 2/11/1331 مورخ 45221ت /214224 شماره مصوبه یطیمحستیز اثرات ارزیابی

 اخذ الزم را مجوز و مطالعه ستیبایم اجرا از قبل و بوده یطیمحستیز ارزیابی مطالعات انجام مشمول

 .کنند

 مورد حمایت دولت و شدتبهاین طرح : جاسک منطقه در پتروشیمي صنايع احداث .7 

 :است توجه موردزیر  دالیل استانی است. احداث این صنعت در جاسک به نیمسئول

 ،جاسک هرمز تنگه از خارج موقعیت علتبه هند و چین همچون پرمصرف بازارهای به نزدیکی -

 و قطر همچون رقبایی به نسبت پتروشیمی محصوالت ونقلحمل و ترانزیتی فاصله کاهش -

 ،عربستان

 ،گاز سراسری هفتم لوله خطوط در خوراک به مناسب دسترسی -

 خوراک یسازآماده ترنییپا هزینه و دریا سطح از مناسب ارتفاع خوب، شیب اب اراضی وجود -
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 ،جاسک از طریق پاالیشگاه (نفت گازی، میعانات اتان، متان،)

 ،(متانول آمونیاک، اوره، آروماتیک، اولفین،) تولید اول فاز -

 .(متانول و آمونیاک اوره، اولفین،) دوم فاز -

 یطیمحستیز مطالعات انجام مشمول یهاپروژه و هاطرح جدول 12 ردیف براساس طرح این

 هیئت 2/11/1331 مورخ 45221ت /214224 شماره مصوبه یطیمحستیز اثرات ارزیابی نامهنییآ»

 مجوز و مطالعه ستیبایم اجرا از قبل و بوده یطیمحستیز ارزیابی مطالعات انجام مشمول «وزیران

 .دکن اخذ الزم را

 به صادرات و منطقه ازین موردتأمین برق : برق مگاوات 1321 ترکیبي سیكل نیروگاه .8

 213 دیو تول صادرات( برایمگاوات  671 و منطقه توسعه مگاوات برق برای 651) همسایه یکشورها

 یهاپروژه و هاطرح جدول 6 ردیف براساس طرح از اهداف این طرح است. این ساعت در آب مترمکعب

 شماره مصوبه یطیمحستیز اثرات ارزیابی نامهنییآ» یطیمحستیز مطالعات انجام مشمول

 یطیمحستیز ارزیابی مطالعات انجام مشمول «وزیران هیئت 2/11/1331 مورخ 45221ت /214224

 .کند اخذ الزم را مجوز و مطالعه ستیبایم اجرا از قبل و بوده

 از بعد تجارت یاآوازه و طقه ناماین من ،شودیم نگاه جاسک گذشته به تجارت هم وقتی لحاظ از

 از بعد یالمللنیب فرودگاه نیتربزرگ کهطوریهب بوده است. معروف کهنه جاسک به میاز قدو  داشته

 هندوستان -جاسک  خط« خانهفتلگرا»د وجو به توجه با آن و تجارت شده یاندازراه جاسک در ژاپن

شرقی  هند شریک اولین تجارت، نظر از رستانشه این که است آن دهندهنشانو این  بود برقرار

 عنوانرا به جاسک دولت شهرستان ، هیئت1333سال  فروردین در اواخر .است بوده)کمپانی شرقی( 

این  .کند حرکت قانونی چارچوب در آن اقتصادی یهاتیفعال توسعه تا کرد اعالم اقتصادی ویژه منطقه

 تحرک و یالمللنیب تجاری ارتباط برقراری و اقتصادی یهاتیفعال از پشتیبانی منظوربهتصمیم دولت 

و  مولد اشتغال غیرنفتی، ایجاد فناوری، صادرات کاال، انتقال پردازش و و تولید یامنطقه در اقتصاد

 انتقال و (ترانزیت) یخارجمجدد، عبور کاالی  ، صادراتیو خارج داخلی یگذارهیسرما قیو تشو جلب

 ی آن بوده است.یاین مهم با توجه به سابقه بندری آن و موقعیت جغرافیا است که (ترانشیب) کاال

 به میانه آسیای انرژی حوزه اتصال انرژی، شهرستان جاسک، ترانزیت اصلی یهافرصت از یکی

 به میانه آسیای حوزه کشورهای دسترسی به منجر تحقق، صورت در امر این. است ایران آزاد یهاآب

 این که یاگونهبه .شودیم کشورها این گاز و نفت عرضه استمرار و امنیت افزایش و یالمللنیب بازار

 باال را خود سود حاشیه و کرده حرکت یمتگذاریق طرف به جیتدربه پذیریقیمت حالت از کشورها

 خام نفت انتقال پروژه اجرای. شودیم منتفع نیز ایران سود، افزایش این از تردید بدون که برندیم

 به را میانه آسیای انرژی حوزه کیلومتر 1611 طول به جاسک به نکا لوله خط طریق از میانه یایآس
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 42 و 42 ،32 یهالولهالبته اجرای این طرح با  .سازدیم متصل المللنیب بازار و ایران جنوبی یهاآب

 طی طرح ا دارد. اینسال ر در خام نفت بشکه میلیون 351 امکان انتقال فشار تقویت ایستگاه 7 با اینچ

 به اجرای آن منوط و کرده اخذ احداث را مجوز 17/7/1323 مورخ 113-س/21/352-322 شماره نامه

 .است یبرداربهره و ساخت در مرحله نکاتی رعایت

کانون تجارت  توجه موردتجارت انرژی  نظر ازدور  چنداننه یهاسالهمچنین این شهرستان در 

عمان  کشور ژهیوبه جنوبی همسایه نیز و مجاور کشورهای به گاز صادراتانرژی قرار خواهد گرفت. 

 از پس لوله خط است. این (باشدمی سراسری هفتم خط ،عمان به صادرات برای پیشنهادی لوله خط)

 به ساحل حاشیه امتداد در سپس و عمان خواهد رسید کشور به ایدر ریز از کیلومتر 135 مسافت طی

 را گاز مترمکعب میلیون 21 بود خواهد قادر خط این .رسدیم صحار بندر ستگاهای یعنی نهایی مقصد

 انجام مشمول یهاپروژه و هاطرح جدول 17 و 16 ،15 ردیف براساس طرح این. دهد انتقال روز در

 45221ت /214224 شماره مصوبه یطیمحستیز اثرات ارزیابی نامهنییآ» یطیمحستیز مطالعات

 اجرا از قبل و بوده یطیمحستیز ارزیابی مطالعات انجام مشمول «وزیران یئته 2/11/1331 مورخ

 .کند را اخذ الزم مجوز و مطالعه ستیبایم

 مهم تبادل انرژی در یهاکانونیکی از  بندر جاسک که گاز و نفت بندر و پایانه یاندازراه

 مطلوبی نتایج است که جاسک انرژی منطقه توسعه جامع آینده خواهد بود، شامل طرح یهاسال

 گاز انتقال جاسک، به سرخس لوله خط طریق از میانه آسیای کشورهای طبیعی گاز ترانزیت همچون

ی یزاجاسک موجب دگرگون به عسلویه از اتان انتقال جاسک، به سراسری هفتم خط از طبیعی

 عنوانبه اخیر یهادهه طی خارک منطقه گسترده توسعه دلیلبه ازآنجاکهآن خواهد شد و  یامنطقه

 مالحظات نیز و خام نفت صادرات و انتقال برای تجهیزات تمرکز و ایران خام نفت صادرات اصلی پایانه

 و وابستگی از خروج و خام نفت صادرات امنیتی ضریب افزایش راستای در همچنین و یطیمحستیز

 از یکی به لوله خط طریق از رانای خام نفت صادرات از بخشی است الزم خارک، نفت پایانه به انحصار

 عنوانبه شود. بنابراین توسعه جاسک از این منظر منتقل جاسک مانند عمان دریایی ساحلی بنادر

 بندر مادر عنوانبهعمان حائز اهمیت خواهد بود. این بندر که  دریای کرانه در ایران صادراتی دوم پایانه

شناور  گوی و دریایی لوله خط از احداث استفاده آن یهایژگیو در منطقه شناخته خواهد شد، از

 نیاز بدون مایپانوسیاق یهایکشت به مایع یهافرآورده سایر و خام نفت انتقال جهت SBM موسوم به

 طرح منجر خواهد بود. این اندک زمانمدت در پایین عملیاتی و یاندازراه هزینه با پهلوگیری به

 ارزیابی نامهنییآ» یطیمحستیز مطالعات انجام مشمول ،هاوژهپر و هاطرح جدول 35 ردیف براساس

 قبل بوده و «وزیران هیئت 2/11/1331 مورخ 45221ت /214224 شماره مصوبه یطیمحستیز اثرات

-1133 شماره نامه طی )البته این طرح کند نظر اخذرا از این  الزم مجوز و مطالعه ستیبایم اجرا از
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و  ساخت در مرحله نکاتی و با رعایت دهکر را اخذ مربوطه مجوز 17/7/1331 مورخ 113-س/36/311

 .(استاجرا 

 طرح مطالعاتی فاز ران،کم سواحل آبادانیِ و پایدار توسعه اقتصادی، رونق از حمایت راستای در

جاسک در  هاطرحبا اجرای این  .است آغاز شده 1332نیمه دوم سال  از جاسک منطقه انرژی توسعه

 خودبهپیدا خواهد کرد و یک تحول مهم اقتصادی را  یاستهیشاتجاری، جایگاه  تیموقعنظر آینده از 

 خواهد دید.

 

 کنارک . شهرستان6

 این. است بندری کنارک شهر مرکزیت به و مربع لومتریک 11567 بر بالغ مساحتی با کنارک شهرستان

 و از چابهار بندر به شرق از عمان دریای به متصل از جنوب شهرکین شهرستان به شمال از شهرستان

 صیادی بندر مرکزیت کنارک به شهرستان .دشویم منتهی هرمزگان استان جاسک شهرستان به غرب

 و زرآباد شرقی ،انیجهل کهیر،) دهستان چهار و( زرآباد و مرکزیبخش ) دو شهر، یک دارای کنارک

 به بخش از 1331 سال در وزیران هیئت مصوبه و کشوری تقسیمات براساس است و (یزرآباد غرب

 (.3نقشه )است  یافته ارتقا شهرستان

 

 . شهرستان کنارک در موقعیت خلیج پزم و درياي عمان3نقشه 
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 وزش علتبه تابستان گرمای اوج در آن است و هوای مرطوب و گرم یوهواآب شهرستان دارای

 و جغرافیایی خاص موقعیت لحاظبه کنارک شهرستان. است معتدل «مونسون» موسمی بادهای

 از چون است و برخوردار یاژهیو اهمیت از کشاورزی و صیادی و صید بالقوه یهایتوانمند و امکانات

 اثر و موسمی بادهای جانبی آثار است السرطان رأس مدار به نزدیک جغرافیایی مختصات نظر

 .است دهکر سال فصول تمام در معتدل هوایی و آب نظر از را شهرستان این عمان، دریای کنندهلیتعد

 محصوالت که شده باعث اقلیمی چنین داشتن. است زمستان در کشور نقطه نیترگرم منطقه این

 .شود کشت آن در هندوانه و بادام محلی، زیتون انبه، کنار، موز، پاپایا، چیکو، همچون فراوانی کشاورزی

 24 با کهیر هکتار، دشت هزار 24 با سرگان دشت :از ارتندعب کُنارک شهرستان یهادشت نیترمهم

 هکتار. هزار 134 با زرآباد و الش دشت هکتار، هزار

برد.  نامرا  آویشن و گلپوره گیاه، گور کلیر، کهور، توانیم بخش این جنگلی یهاگونه نیترمهم از

 .زندیریمزرآباد به دریای عمان کاریانی در انتهای دشت  رایج در شرق شهرستان( و)کهیر  یهارودخانه

 در نفر 43133 تعداد این از که است نفر 73331 ،1331 سال سرشماری طبق آن جمعیت کل

نفر را  36136نفر مرد و  37235. از این تعداد جمعیت، کنندیم زندگی شهر در نفر 27252 و روستا

به وجود نیروهای نظامی و  توانیمو زنان را  که علت اختالف در تعداد مردان دهندیمزنان تشکیل 

 بلوچی مردم منطقه، غالب کرد. زبان مجرد در منطقه حضور دارند اشاره صورتبهمأموران دولتی که 

 .ندیگویم سخن مکرانی گویش به و بوده

 

 شیالتي و کشاورزي آب، منابع .1-6

 شدن ندکُ رب موجبکشاورزی، صنعت و ش بخش در در شهرستان کنارک فراگیر بود و یآبکم بحران

امنیتی  اولویت شهرستان با توجه به نقاط همه در متوازن توسعه زیرا .است شده توسعه این شهرستان

بهداشتی ممکن است و این امر نیازمند تأمین آب است.  ـعمرانی  یهاطرح با اجرای ییزداتیو محروم

بندری کنارک و  شهر مردم ی( زندگ1332 -1322متوالی ) یهاسال بروز خشکسالی و یآبکماما 

 1333شهرستان در سال  که اغلب روستاهایطوریهاست. ب کرده مشکل دچار را شهرستان روستاهای

که کیفیت آب از لحاظ رنگ، مزه  اندداشتهخانگی  آب مصرف برای زمان دقیقه 31فقط  هفته در

. هرچند شدندیمخرید آب معدنی  بوده و اهالی مجبور به نامطلوبو بو بسیار  یباد ماسه وجود شوری،

حلقه  216)های منطقه اما تعداد چاه ،است آبکم یهاچاه و قنات آب در سطح شهرستان از که منابع

 .(7و  6تصاویر ) ستندینرشته قنات( قادر به تأمین آب شهرستان  41چاه و 
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 . توزيع آب آشامیدني بین مردم در روستاي زرآباد شهرستان کنارک6تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سازي و مصرف آب براي زندگي روزمره در شهرستان کنارک. نحوه ذخیره7تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

آبی انجام  وضعیت یارتقا منظوربهسه طرح مهم در سطح شهرستان کنارک  1333قرار بود در سال 

 دو یبیتقر زانیم به آب شیافزا و زرآباد شهر دیجد چاه یاندازراه :پذیرد. این سه طرح عبارت بودند از

 و یریگیو پ اشتراک 1111تعداد  به شهر کنارک یخانگ فاضالب انشعابات نصب موجود، آب مقدار برابر

 مترمکعب 15111 حداقل زانیم به آب دیتول شیافزا و چابهار -کنارک  کننیریشآب دوم فاز یاندازراه

 .انددهینرس یبرداربهرهکافی به  مینتأ علت عدم بودجهکه به (کنونی یدیتول برابر دو) روز در
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غیرمجاز در سطح شهرستان مشکالتی را  یاهچاهبرای تأمین آب بخش کشاورزی هم هرچند حفر 

که در طوریه. بدهدیمبرای منابع این شهرستان پدید آورده، اما این امر بحران شدید آب را نشان 

از سال  رمجازیغحلقه چاه  67زرآباد بیش از  سول از بخش و دیآباد جداسالم جدید، روستاهای دودر

تالش  یامنطقه. با این اوصاف مسئولین اندییآکارحفر شده است که اغلب فاقد  1332تا سال  1323

کنارک بخشی از مشکالت آب کشاورزی  کهیر سد فراز بند از برداریاخیر با بهره یهاسالطی  اندکرده

 و چابهار شهرهای کشاورزی و صنعت شرب، آب نیتأم هدف با سد که کنند. این حلاین شهرستان را 

ی است و بخشی از منابع آب آن به این دو شهرستان در حال انتقال است، در یکنارک در حال ساخت نها

 قرار است این .این دو شهرستان را تأمین کند یآبکمبخشی از مشکل  تواندیمکامل  یبرداربهرهصورت 

سرگان در شهرستان کنارک که طرح  برسد. همچنین اگر سد برداری کاملرهبه به 1336 سال در سد

بسیاری از مشکالت آب شرب، صنعت و کشاورزی این  تواندیمد، شوی آن آماده است اجرا یاجرا

 - چابهار کننیریشآب قرار است طورنیهمشهرستان را مرتفع سازد که البته نیازمند تأمین اعتبار است. 

 31به  تولید ظرفیت دوم آن، فاز اجرای پس از که تبدیل شود کشور کننیریشآب نیترگبزربه  کنارک

 مشکالت کاهش در یاعمده نقش کننیریشآب این اندازیراه. رسیدخواهد  روزشبانه در مترمکعب هزار

 با کننیریشآب این. داشت خواهد کنارک و چابهار یهاشهرستان در شرب آب ساله چندین

قرار  ریال میلیارد 411 بر بالغ یاعتبار با فاضالب و آب شرکت و خصوصی بخش مشترک یگذارهیسرما

 سال از این کارخانه هیاول گیرد. هرچند طرح و مطالعات قرار یبرداربهره مورد 1334است در سال 

 بلوچستان و ستانیس یامنطقه آب یسهام شرکت توسط آن ساخت اتیعمل و بود شده آغاز 1352

 که کارخانه نیا اول د. فازیرس یبرداربهره فقط فاز اول آن به 1325 سال ورماهیشهر در ، ولیدش یریگیپ

 هزار 15 تا 11 هیتصف تیظرف ،کندیم ایدر آب هیتصف به اقدام( MSF) یآن مکرّر ریتبخ روش به

 حالدر مذکور  کننیریشآب دوم فاز یاندازراه برای الزم یهایریگیپ و ددار را روزشبانه در مترمکعب

 در دو برابر به کننیریشآب نیا از آب نیتأم تیظرف کارخانه نیا دوم فاز یاندازراه با پیگیری است که

 (.2تصویر ) دیرس خواهد روزشبانه
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 کنارک -چابهار  کننيریشآب. فاز اول 8تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای توسعه باغات گرمسیری است. در کنارک اگر آب تأمین شود، منطقه مناسبی  شهرستان در

 باغی محصول کشت به هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان هزار 2111حال حاضر حدود 

 خودبه را آمار باالترین کشت ریز سطح هکتار 1411 با موز محصوالت باغی بین دارد. در اختصاص

 محصول کشت .شودیم برداشتموز  محصول تن 35 هکتار هر از متوسط طوربه و است داده اختصاص

هم رونق خوبی دارد که با توجه به کمبود آب در سطح  هندوانه خصوصهشهرستان، ب این زراعی

حدود  1332سال  در حالنیبااگیرد.  قرار بازنگریطور جدی مورد بهباید  این نوع کشت شهرستان

 در که است یحال در این است. هندوانه بوده محصول کشت ریز هکتار از اراضی شهرستان 15111

علت جنبه صادراتی و مصرف کشت هندوانه به .بوده است هکتار هزار 12 این سطح 1331 زراعی سال

 برداشت زمان و شودیم آغاز ورماهیشهر دوم نیمه در اول . نوبتشودیم انجام نوبت دو داخلی آن در

 و کنندیم کشت کمتر کشاورزان ،تمد این در هوا گرم بودنبه  توجه با که است آذرماه آخر محصول

 برداشت زمان و دارد ادامه آذرماه پایان تا و شودیم شروع آبان اوایل یا مهرماه دوم نیمه در دوم کشت

از  جهاد کشاورزی شهرستان با هدف خروج 1332اما از سال  .است ماهبهمن دوم نیمه از محصول

 کشاورزی یهانیزم از هکتار 111 در (بار ینبرای نخست) گندم کشت با هندوانه، یمحصولتک کشت

 خاصیت با گرمسیری یاوهیمکه  «چیکو»کشت شده است. کشت  کنارک در حال آزمون این نوع

 شهرستان باغات از هکتار 47حدود  است. مورد توجههم در منطقه  هاستیماریب برخی درمانی

 هکتار 15 و بارورریغ درختان دارای اهباغ این از هکتار 32 که دارد اختصاص چیکو کشت به کنارک
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 در محصول این برداشت ،است کشاورزان خوبی برای درآمد کسب منبع این میوه .باشندیم بارور

 به نسبت مقاوم درختی چیکو .دارد ادامه شهریور تا اردیبهشت اواخر از معموالً کنارک شهرستان

 و دارد منطقه یهاخاک و هوایی و آب شرایط با یخوب اریبس سازگاری و است آفت و شوری خشکی،

 طوربه .یابد افزایش سال هر محصول این زیرکشت سطح توسعه تا شده باعث آن مطلوب عملکرد

 که آن است ینیبشیپ و شودیم مصرف بازار روانه و تولید چیکو محصول تن 11 هکتار هر از متوسط

 بازارهای مصرف برعالوه و شود ولیدت شهرستان این در چیکو محصول تن 165 حدود 1334در سال 

 به شهرستان این باغات از هکتار 21 بیش از طورنیهم .دشو ارسال نیز همجوار یهااستان به منطقه،

 محصول هم این برداشت. غیربارورند هکتار 15 و بارورآنها  هکتار 65 که دارد اختصاص انبه کشت

 تن 11 تا 5/11حدود  هکتار هر از .دارد ادامه ورشهری تا و شودیم آغاز اردیبهشت از چیکو مانند

 تا 621 شهرستان این انبه باغات از 1334 در سال شودیم ینیبشیپ .شودیم برداشت محصول انبه

 نظیر گرمسیری محصوالت دیگر انبه و چیکو بر موز،عالوه شهرستان این در. شود برداشت انبه تن 711

 .شودیم شتک هکتار 57 کنار و هکتار 61 گواوا

ظرفیت  کل از خالی بسیاری است. یهاتیظرفشیالت نیز شهرستان کنارک دارای  بخش در

ظرفیت شیالت این  کهیدرصورت شود.نمی استفاده درصد 41تا  31شیالت شهرستان کنارک بیش از 

 و میعل هایمدل با نفر هزار 311 اشتغال اداره کل شیالت استان، برای اظهارنظر بنا بهشهرستان 

از نکات  شیالتی صنایع و تجاری گردشگری، یهاتیظرف از بهینه استفاده .وجود داردمختلف  فناوری

 در باهوکالت و زرآباد بخش در هاظرفیت و بسترها مثبت این شهرستان است. وجود اراضی مناسب،

 یعتبار، تحولو تأمین ا یزیربرنامهصورت  در که است ممتازی ظرفیت چابهار و کنارک هایشهرستان

 دارد. به دنبال یامنطقه

 برای ود نوجود دار فعال لنج و ساحلی صیادی شناور فروند 1411 نزدیک بهدر شهرستان کنارک 

 صادر روزه 31 صید مجوز شناورها سایر برای و روزه 61 صید مجوز برودتی دارند هایی که سیستملنج

 . شناورهای صیادیشوندیمند مشغول ماهیگیری ه اقیانوس و عمان . این شناورها در دریایشودیم

 قابلیت ،دارند برودتی تجهیزات که صیادی یاهلنج و دارند را ماهی تن 11 تا 4 صید قابلیت ساحلی

نفری  73111نفر از جمعیت  12111قابل ذکر است که بیش از  .دارند را ماهی تن 61 تا 51 صید

 .فعالندآن  شهرستان کنارک در بخش شیالت و صنایع جانبی

 توسط هند اقیانوس و عمان دریای یهاآب از صنعتی ماهی انواع تن هزار 61 انه حدودیسال

 و کنسروسازی کارخانه 12 در فرآوری از پس صید نیاز ا بخشی. شودیم صید کنارکی صیادان

 یانماه از دیگری و بخش شودیم کشور سراسر مصرف بازار روانه قوطی میلیون پنج در یبندبسته

 بازارهای به یخچالدار خودروهای لهیوسبه بقیه و مصرف منطقه در خوریتازه صورتبه نیز شده صید
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و بندر شهید  کنارک بندر)نقش بنادر صیادی این شهرستان  .دنشویم ارسال کشور سراسر مصرف

 فروند 427 شامل صیادی شناور فروند 1333 و است دنیا در شده ثبت صیادی بندر 51 ( جزوییرضا

 .دنمشغول آبزیان انواع صید به کنارک و زرآباد تنگ، پزم، صیادی یهااسکله در قایق فروند 372 و لنج

 هفت و شیالتی صنایع واحد 51 دارند و فعالیت صیادی تعاونی 61 قالب در شهرستان کنارک ادانیص

 .کنندمی هم فعالیت کنارک بندری شهرستان در شناورسازی واحد

 

 يگردشگر .3-6

اندازهای طبیعی، تاریخی و فرهنگی است که به گردشگری شهرستان کنارک شامل چشم یهاجاذبه

 :شودیماشاره آنها  شرح زیر به

 اندازهاي طبیعيچشم (الف

 تپه سه مسطح، زمینی در کهیر روستای یلومتریک 21 در و چابهار غرب شمال در :فشانگل. 1

 کرانه ناحیه مرکزی قسمتدر  کُنارک فشانگل چشمه. دندار وجود متر 51 ارتفاع به فشانگل کوچک

 بیانگر و آمده وجود به مرفولوژیکی مهم عوامل طی اثر این. است موسوم «ناپگ» به و بوده بلوچستان

 و بوده سرد و فشرده خاکستری رنگ به تپه این از خروجی گل. است منطقه تکنونیکی یهاتیفعال

 دهانه از خروجی گل. شودیم شنیده صدایی حباب ترکیدن از گل وجخر هنگام و ندارد همراه بخار

 به را دیدنی و زیبا یامنظره که لغزدیم قدیمی یهاگلروی  از و شده جادیا شیب روی فشانگل

 .آوردیم وجود

 با طبیعی یاچشمه. است کهیر دهستان سر شمه روستای در این چشمه واقع :عین شور چشمه. 2

 .است جاری نهری صورتبه که خنک و زالل آبی

 خنک و زالل آبی با طبیعی یاچشمه کهیر است. دهستان سر شمه روستای در واقع :گواتر چشمه. 3

 .چکدیم کوه سینه از یاقطره صورتبه که

 :دکر اشاره زیر به موارد توانیماندازهای طبیعی شهرستان چشم دیگر از

 .کهیر دهستان حیدرآباد یروستا در واقع بانک بی کل طبیعی غار .1

 .جهلیان دهستان ترومپک کوه پایین سر، شمه روستای در واقع یاچشمهترومپک،  .2

 .جهلیان دهستان سر شمه روستای در واقع گواتگل غار .3

 امواج این ارتفاع. کندیم جلب خود به را یانندهیب هر نظر دریا زیبای سواحل دریا، امواج .4

 منطقه این به هند قارهشبه از موسمی بادهای که بهار فصل در. رسدیم ترم 15 الی 11 به گاهی

 .کندیم ایجاد ساحل برای را زیبایی اندازچشم امواج، این .وزدیم

 تا بزرگ ماهیگیری لنج 6 و قایق 51 دارای ماهیگیری بندر تیاب، این -پزم  ماهیگیری بندر .5
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 خاصی اهمیت دارای گردشگری نظر از که است یااسهم و پالژ شکل به بندر این ساحل. است کوچک

 .است

 خشکی یک وجود. است لومتریک 13 الی 12 طول به کُنارک اسکله دماغه و پزم، این دماغه .6

 شبیه دماغه این. است دهکر ایجاد را زیبایی بسیار اندازچشم دریا وسط در طبیعی صورتبه طوالنی

 .است نهنگ یا وال

 و «حسین شیخ حاج» مقبره گردشگری نظیر یهاجاذبه و تاریخی قدمت )با سورکمب روستای .7

 .دور( خیلی یهازمانبه  مربوط« دمک» قبرستان و سال 711 تا 511 قدمت با «شهمحید»

 مذهبي و تاريخي هايجاذبه (ب

 121 حدود در که اثر این. است کُنارک شهرستان در شده ثبت اثر تنها :خان آريان قديمي خانه. 1

 چهارشنبه آقای به متعلق و دیآیم حساب به گلی و خشت بناهای اولین ءجز شده ساخته پیش الس

 شهر قدیمی بافت در مترمربع 217 حدود یربنایز با مذکور اثر. است بوده کُنارک بزرگان از آریان

 لگ و خشت بیشتر آن مصالح و دارد ارتفاع متر 3/5 حدود ساختمان این .است شده ساخته کُنارک

 .شودمحسوب می بنا این تزئینی عوامل از قدیمی چوبی یهاپنجره و زیبا یهاستون. است

 نزدیک زیارتگاه این. است شده بنا تپه روی و شکل گنبدی صورتبه بنا این :حسین حاج زيارت. 2

 .است پیش سال 71 تا 61 به مربوط و شده ساخته «فرج شیخ زیارت»

 يدست عيصنا (ج

 .است توربافی وسازی لنج طالسازی، صدفکاری، حصیربافی، ،یدوزسوزن ین منطقه شاملا یدست عیصنا

 جامه بلوچ زن پارچه است. روی دست و سوزن با گلدوزی نوعی :وزيبلوچي يا دوزيسوزن. 1

 عمدتاً نقوش. کندیم یدوزسوزن پیراهن دامن و پا مچ یقه، دور شانه، روی تا هاسردستاز  را خویش

 اصلی یهارنگ عنوانبه قرمز و نارنجی مانند گرم و روشن یهارنگ معموالً و هندسی اشکال تصوربه

 .شودیم انتخاب فرعی یهارنگ عنوانبه یاقهوه و سیاه سفید، سبز، مثل دیگر یهارنگ و

 استفاده آینه و قاب در تزئین و کوچک یهامجسمه ساخت برای دریا یهاصدف از :صدفكاري. 2

 .شودیم

 ریتأث تحت حدودی تا و است فراوان یهایکارزهیر و بومی یهاطرح و نقش رندهیدربرگ :طالسازي. 3

 .قرار دارد هند قارهشبه

 فرهنگ و پوشاک (د

 سخن مکرانی گویش به و بوده بلوچی مردم، غالب زبان. نداآریایی نژاد از و بلوچ کُنارک ساکنان

 زی) باالتنه شامل برجسته تکه چند بومی است. این پوشاک دردختران اغلب  و زنان لباس .ندیگویم
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 سر( آستونک) سرآستین ،(جیب یا گوپتان گفتان،) دامن انتهای تا شکم روی قسمت( جیگ یا زیگ یا

 .بندندیم است چارقد از تربزرگ کمی که سریک یا تکه خود سر بر نیز و است( دپ شلوار) شلوار پاچه

 متوسط طوربه و بوده ترنییپا گاهی و زانوها سر تا که بلندی پیراهن از هشد مردان هم تشکیل لباس

 تا متر ونیمسه از شده تشکیل شلوار. ندیگویم «جامگ» را آن که است پارچه متر ونیمپنج شامل

 از بعضی. شودیم استفاده «بند سرن» یا «هنجک» نامهب نخی کمربند، یجابه و پارچه متر چهار

 .نامندیم «پاگ» یا «مندیل» یا «لنگته» را آن که چندیپیم سر رب شال مردان

 سنتي يغذاها هـ(

 شرح زیر است:سنتی مردم منطقه به یهاخوراک

 با و کرده سرخ را ماش ابتدا تهیه برای. است ماش و برنج ترکیب از که محلی غذای نوعی ش:ما بتو .1

 .گذارندیم دوری در رامخلوط  آب و برنج ماش، و کرده آسیاب دستی آسیاب

 بادام و کنجد آن به گاهی که روغن با خرما کردن سرخ از که است محلی غذای نوعی :شودوده. 2

 .کنندیم تهیه شودیم اضافه

 .شودیم خورده نان با که ماش سوپ نوعی :ماشینگ. 3

 .است سفیدرنگ و شیرین که جوان خرمای درخت مغز :کیش. 4

 .شودیم تهیه شل صورتبه آب با که هشد کوبیده برنج :دلگ. 5

 .شودیم مصرف مرغ خورش و( گئرت کو) ماهی خورش با اغلب که خورش :ناروش. 6

 مصرف تند و فراوان ادویه همراه به و است ماهی و مرغ با آن طبخ و است استامبولی مانند :برياني. 7

 .شودمی

 .کنندیم سرخ امالًک شنبلیله همراه به و کرده شیرشیر را مرغ :انباغ. 8

 .کنندیم داغ روغن کمی و آب با و کوبندیم هاون در را کشک :شیالنچ. 9

 زندیآویم ریسمانی به آزاد هوای در پوست درآوردن و ذبح از پس زمستان در را گوسفند :تباهگ. 11

 تکه نزمستا طول در را شده خشک گوسفند این. زنندیم نمک و انار آب کمی آن به و شود خشک تا

 .کنندیم مصرف برنج آن همراه نیز گاه و خورندیم و کرده تکه

 را آن که لواش از ترنازک است نازکی نان)موش  تافتون(، تی نان مانند) ریمخشامل  هانان انواع

ذرت  حلکاری(، نان) یروغن تنوری نان (،شودیم درست هیمایب خمیر با چون ندیگویم هم «فطیر»

 .(دک) روتابه روغنی ریگی و نان یا کماچ مز(، نانقر )سوهر یا ذرت

 ازیو نداد  سروسامان راآنها  باید که دارد گردشگری صنعت در وسیعی ظرفیت شهرستان کنارک

 دارد. «طرح توسعه گردشگری جامع سواحل مکران»به یک طرح جامع و فراگیر در قالب 
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 تجارت و صنعت .3-6

 و صید مناسب موقعیت مدیون را خود رشد یعی نیست. اماشهرستان کنارک دارای رشد صنعتی وس

 کارگاه دو وجود. است فارسخلیج  حوزه و پاکستان کشورهای با خصوصهب تجاری موقعیت نیز و صیادی

 در را کنارک جمعیت پذیرش توان و بوده تجاری و صیادی هایبا فعالیت مکمل شهر در سازیقایق

 جدید یهااسکله احداث و بنادر توسعه و زیربنایی یهاطرح رایاج. داشته است باال نسبتاً سطحی

 .است بخشیده بیشتری رونق آن در بخش زرآباد( به ییرضابندر مجهز و نوین صیادی شهید  ژهیوبه)

نفر شده است.  411و قوطی کنسرو در شهرستان کنارک موجب اشتغال  یکنسروساز هایهوجود کارخان

 هایاست. فعالیت کرده ایجاد اشتغال نفر 311 از بیش برای شهرستان این سازیجلن صنایع طورنیهم

 شده آغاز پیش هایسال از شیالتی صنایع دادن قرار اولویت شهرستان کنارک با در تولیدی و صنعتی

بیشتر شاغلین در سطح  ازآنجاکهآن شده است.  انتظار قابلمشکالت اعتباری موجب عدم رونق  یولاست 

 به وابسته بیشتر که شیالتی باالدستی ، لذا توجه به صنایعکارندمشغول بهبخش شیالت  شهرستان در

 .اندصیادی جانبی صنایع شهرستان تولیدی مؤسسات ، ضروری است. زیرا بیشترشودیم صیادی و صید

 اعظم بخش که دریایی ییغذا محصوالت میگو و سردخانه یآورعمل و تکثیر و کنسروسازی صنایع مثل

 هکتار 251 کنارک با صنعتی برای این منظور هم شهرک .دهندیم تشکیل را شهرستان در فعال ایعصن

ازسوی  جانبههمه یهاتیحماشده که نیاز به  یسازآماده صنعتی واحد 311 احداث مساحت برای

در  دتوانیماست که  منطقه این انرژی تأمین منابع از کنارک گازی نیروگاه طورنیهم .مسئولین است

 دولت الزم است. جانبههمه یهاتیحماشدن آن  اجراییباشد و برای  مؤثرتوسعه صنعت آن 

انبه، هندوانه، چیکو( و )تجاری شهرستان کنارک هم به صادرات محصوالت کشاورزی  یهاتیفعال

 کشاورزی(، خودروهای وارداتی آالتنیماش)ترخیص کاالهای صنعتی  راًیاخاختصاص دارد که  شیالتی

تجاری(  ـشیالتی ) چندمنظورهو غذایی نیز مرسوم شده است. هرچند که بندر کنارک یک بندر 

 به که کشورهایی بازرگانان و تجار گرایش و سریع کاال مبادالتانجام طراحی شده است، اما برای 

 ز بهمجه ویافته بندری آن باید توسعه هایظرفیت از استفاده برای و ندارند دسترسی آزاد یهاآب

 بندر توجه شود. این هایاسکله اقدامات اولیه باید به الیروبی ازجمله د.نتجهیزات جدید شو

 

 . شهرستان چابهار7

 17 و درجه 25در موقعیت  و عمان حاشیه شمالی دریای در ایران شرقی جنوب در چابهار شهرستان

 یهاشهرستان به شمال زا. است شده واقع یطول شرق دقیقه 37 درجه و 61و  یشمال عرض دقیقه

شهرستان کنارک  به غرب از و پاکستان به شرق از عمان یدریا به جنوب از ،شهرکین و ایرانشهر

 سطح از شهرستان این ارتفاع ،مربع لومتریک 3733 حدود چابهار شهرستان مساحت. شودیم محدود



 

 ___________________________________________________________  

 

 

33 

. است عمان یدریا در یآب مرز کیلومتر 115 حدود و خاکی مرز کیلومتر 131 یدارا و متر 7 دریا

 هشت و مرکزی بخش پالن، دشتیاری، یهابخش شامل بخش 3 و نگور شهر و چابهار شهر 2 دارای

 متعدد یهاانیجر ریتأث تحت جغرافیایی، وضعیت به توجه با هوایی و آب لحاظ از .است دهستان

 منشأ با غربی یهاجبهه و رفشاکم مرکز و استوایی یهاجبهه هند، قارهشبه فصلی یبادها یا مونسون

و  43و حداکثر درجه حرارت  متریلیم 125 بارندگی سالیانه آن حدود دارد. میانگین قرار یاترانهیمد

 سرزمین جزو تربزرگ یبندمیتقس در چابهار . شهرستانرسدیم گرادیسانتدرجه  12حداقل به 

 نیترکینزد یعنی ایران مناطق نیتریجنوب از بلوچستان سرزمین .دیآیم حساببه بلوچستان

 چابهار شهرستان در .رودیم شمار به ایران مناطق نیترگرم و از است استوا خط به کشور یهاقسمت

 مراکز پیشروی یو گاه است جنوب از تابستان در باد هند، اغلب جهت موسمی یبادها وزش علت به

 و دریا این در ژهیوبه را شدیدی یهاطوفان سواحل مکران به هند اقیانوس از استوایی جبهه و فشارکم

 بادهای وزش ایران، فالت جنوب در تابستانی فشارکم منطقه وجود همچنین. شودیم سبب آن سواحل

شمال،  گوات :از عبارتند چابهار شهرستان محلی یبادها .شودیم باعث بعدازظهرها در را غربی شمال

 و چلیم. سهلی واکاتی، کوش، براتی، گاهر، گوریچ، گوات

 -ایرانشهر جاده طریق از یزمین فاصله و کیلومتر 1456 تهران تا چابهار شهرستان ییهوا فاصله

 در دما متوسط است. کیلومتر 721 استان مرکز تا چابهار بندر فاصله. است کیلومتر 1361کرمان 

 .(4نقشه )است  درجه 34 آن میانگین و درجه 23 چابهار شهرستان

 

 ه شهرستان چابهار. منطق4نقشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چیکو، انبه، موز، شامل شهرستان باغی بخش در کشت مورد محصوالت نیترعمده حاضر حال در

 ییهاوهیم همچنین. است جالیزی محصوالت و صیفی و سبزی زراعی، بخش در و کنار و گواوا لیمو،

 .دارد را یدست عیصنا و ماهی جنس از سوغاتی و درختی خربزه و نارگیل همچون
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نفر  264151حدود  1331جمعیت شهرستان چابهار براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 

 طورنیهم .دهندیمنفر را زنان تشکیل  131336 نفر مردان و 133715بوده است که از این تعداد 

 .کنندیم زندگی ییروستا نفر در نقاط 173216نفر ساکن نقاط شهری و  31245

 

 شیالتي و اورزيکش آب، منابع .1-7

. شودیممنابع آب شهرستان چابهار برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت به سه روش استحصال 

 هوکالت، با رودخانهشامل  سطحی یهاآب. هاکننیریشآبو  ینیرزمیزسطحی، منابع آب  یهاآب

 رودخانه نسپران، رودخانه رایچ، و بنت رودخانه ،شهرکین رودخانه چند،بی رودخانه کاجو، رودخانه

فصلی و موردی برای کشاورزی قابل استحصالند. البته رودخانه  صورتبهکه  ساریچ و رودخانه سورک

 دارد. این رودخانه در هارودخانهنسبت به سایر  یترپررنگدر کشاورزی شهرستان نقش  تکالباهو

 گونه از مانگر و جنگل زدیریم عمان یدریا به چابهار شرق یکیلومتر 31 در گواتر خلیج یساحل ناحیه

 نیترپرآب از ییک به تعبیر دیگر، باهوکالت. شودیمبیشتر در مخروط افکنه آن مشاهده  حرا

 رودخانه این .دیآیم حساببه بلوچستان جنوب در یزندگ و حیات یاصل عامل و استان یهارودخانه

 1371در دهه  طورنیهم. دارد یفراوان اهمیت یگردشگر نظر از یایران تمساح زیستگاه دلیلبه ژهیوبه

 یآبده زانیم با چاه حلقه 7 و سرباز این رودخانه و رودخانه قیطر از چابهار شهرستان یدنیآشام آب

گرفته آنها  ، این نقش از1321تا  1372 یهاسال یهایخشکسالکه با  شدیم نیتأم هیثان در تریل 51

 دار نگور، کهیر، سهراب، دیگری از طریق چاه پیر ینیرزمیز یهاآباما . خشک شدند هاچاهشد و 

. بخش دیگری دشویمند استحصال سازدست یهابرکههوتکهای محلی که نوعی  و کوپان تیس تیس،

 خشکسالی دلیل. بهگرددیمتأمین  کننیریشآبکارخانه  لهیوسبهاز آب شهر و بندر چابهار 

 کل اداره چابهار، شهر چابهار و بندر ازین مورد کافی شیرین آبوجود  عدم آن تبعبه و مدتیطوالن

 راستای در و شیرین آب تولید یهادستگاه از استفاده با بلوچستان و سیستان استان کشتیرانی و بنادر

شرکت آب و  راًیاخکه  کردیم تأمین راآنها  ازین مورد آب منطقه، محروم مردم مشکالت کاهش

کنارک به شرکت  ـچابهار  کننیریشآبگرفته است. لذا کارخانه فاضالب مسئولیت آن را برعهده 

 5 شیرین آب تولید یهادستگاه شامل تعداد این کارخانه مشخصات ده است.شآبفای شهرستان واگذار 

 411m متوسط طوربه دستگاه هر واقعی در روز، ظرفیت 511m 3 دستگاه هر اسمی دستگاه، ظرفیت

ه کآلمان است  Cruppآنها  سازنده و شرکت multisteage flash MSF :هادستگاه در روز، نوع 3

 نوع مقطر بوده و آب صورتبهتولیدی این کارخانه  میالدی ساخته شده است. محصول 1323 در سال

 پمپاژ ایستگاه آبگیر، ساحلی کارخانه شامل حوضچه مختلف یهاقسمت. است نفت گازآن  سوخت

 آب ذخیره مخازن( هادستگاه سایت) یبرداربهره ، سالنینینشته و یریگرسوب یهاحوضچهمربوطه، 
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 در مجموعه راهبری پمپاژ است. ضمناً ایستگاه و سوختی مواد ذخیره مخازن پمپاژ و ایستگاه و شرب

 بلوچستان و سیستان فاضالب و آب شرکت مستقیم نظارت با و خصوصی بخش عهده به حاضر حال

 .است

تأمین آب  منظوربهچابهار که  کننیریشآبکارخانه  2و  1یلی فاز مراحل تکم تبیین 1جدول 

 دهد.، نشان میکندیمتکمیل است و مراحل پایانی خود را طی  در حالشهرهای چابهار و کنارک 

 

 چابهار کننيریشآب کارخانه 2 و 1 فاز تكمیلي مشخصات و مراحل .1 جدول

 15111ار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان به ظرفیت آب شیرين شهرهاي چابه نیتأمپروژه  فاز اول:

 روزمترمكعب در شبانه

 طرح يمشخصات کل

 شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان خریدار

 (سهامی خاص)شرکت نور ویژه  گذارسرمایه

 آب شیرین شهرهای چابهار و کنارک نیتأم موضوع قرارداد

 ، مالکیت، انتقال(یبرداربهره)ساخت،  B.O.O.T نوع قرارداد

 بانک توسعه صادرات ایران مشارکت مالی

 سال 15 یبرداربهرهدوره زمانی 

 ماه 11 مدت اجرای پروژه

 1323بهار  یاندازراهزمان 

 روزشبانهدر  مترمکعب 15111 ظرفیت تعهد شده

 روزشبانهدر  مترمکعب 17511 د آبیت نهایی تولیظرف

 رحفني ط يهايژگيو

1 
اسمز معکوس دریایی  کننیریشآبدستگاه  6، از روزشبانهدر  مترمکعب 17511آب شیرین به ظرفیت  نیتأمبرای 

(SWROهر یک به ظرفیت تولید ) شودیماستفاده  روزشبانهدر  مترمکعب 3111. 

2 

سپس از طریق خط لوله و تزریق  .دشویم نیتأمو تجهیزات برداشت مستقیم آب از دریا،  ساتیتأسآب خام ورودی از طریق 

مواد منعقدکننده، وارد فیلترهای شنی ثقلی شده و پس از ذخیره در مخزن آب خام، از طریق ایستگاه پمپاژ به فیلترهای 

 .دشویمکارتریج و از آنجا به سمت واحدهای اسمز معکوس، هدایت 

3 
و خط انتقال، به مخزن بتنی منتقل و از آنجا وارد شبکه  آب شیرین تولیدی واحدهای اسمز معکوس، از طریق ایستگاه پمپاژ

 .دشویمتوزیع شهرهای چابهار و کنارک 

4 

، فیلترهای شنی ثقلی ،خط لوله ورودی جهت انتقال آب از سیستم برداشت مستقیم آب دریا اصلي سیستم شامل: ياجزا

 ،فشار قوی یهاپمپ ،فیلترهای کارتریج ،ییواحد تزریق مواد شیمیا ،مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ آب فیلتر شده

واحد  ،واحد شستشوی شیمیایی ،مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ آب شیرین ،های اسمز معکوسفشار و ممبران یهامحفظه

 .استتابلوهای فشار قوی و متوسط و واحد کنترل مرکزی  ،پست کاهنده برق
 

 

در استان  روزشبانهدر  مترمكعب 15111و کنارک به ظرفیت  آب شیرين شهرهاي چابهار نیتأمپروژه  فاز دوم:

 طرح سیستان و بلوچستان

 شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان خریدار

 شرکت نور ویژه )سهامی خاص( گذارهیسرما

 آب شیرین شهرهای چابهار و کنارک نیتأم موضوع قرارداد

 ت(، مالکییبرداربهرهساخت، ) .B.O.O  نوع قرارداد
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 بانک توسعه صادرات ایران مشارکت مالی

 یبرداربهرهسال از آغاز  11 یبرداربهرهدوره زمانی 

 ماه 11 مدت اجرای پروژه

 1333سال  یاندازراهزمان 

 روزشبانهدر  مترمکعب 15111 ظرفیت تعهد شده

 روزشبانهدر  مترمکعب 17511 د آبیت نهایی تولیظرف

 فني طرح يهايژگيو

1 
اسمز معکوس دریایی  کننیریشآبدستگاه  6، از روزشبانهدر  مترمکعب 17511آب شیرین به ظرفیت  نیتأمرای ب

(SWROهر یک به ظرفیت تولید ) شودیماستفاده  روزشبانهدر  مترمکعب 3111. 

2 

. سپس از طریق دشویم نیتأمو تجهیزات برداشت مستقیم آب از دریا،  ساتیتأسآب خام ورودی از طریق  فرايند تولید:

خط لوله و ضمن کلرزنی اولیه، وارد فیلترهای شنی ثقلی شده و پس از ذخیره در مخزن آب خام، از طریق ایستگاه پمپاژ به 

. آب شیرین تولیدی واحدهای اسمز معکوس، دشویمفیلترهای کارتریج و از آنجا به سمت واحدهای اسمز معکوس، هدایت 

 .دشویمو خط انتقال، به مخزن بتنی، منتقل و از آنجا وارد شبکه توزیع شهرهای چابهار و کنارک از طریق ایستگاه پمپاژ 

3 

مخزن  ،فیلترهای شنی ثقلی ،خط لوله ورودی جهت انتقال آب از سیستم برداشت مستقیم آب دریا :شامل اصلي سیستم ياجزا

فشار و  یهامحفظه ،فشار قوی یهاپمپ ،فیلترهای کارتریج ،اییواحد تزریق مواد شیمی ،شدهذخیره و ایستگاه پمپاژ آب فیلتر 

تابلوهای  ،واحد پست کاهنده برق ،واحد شستشوی شیمیایی ،مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژ آب شیرین ،های اسمز معکوسممبران

 .باشدیمفشار قوی و متوسط و واحد کنترل مرکزی 

 .شودیمانجام  B2Aتوسط شرکت اتریشی تجهیزات مورد نیاز پروژه،  نیتأمسازنده:  4
 

 .1333 ،شرکت آب و فاضالب استان سیستان و بلوچستان مأخذ:

 

که از  دشویمتوزیع تأمین  یهاشبکهنیاز کشاورزی شهرستان هم از طریق  مورد بخشی از آب

 سیستمی یهاشبکهوارده به  حجم مخازن آب. شوندیمکلک و سد پیشین تأمین  یش یسدهاطریق 

متر با  134111ع یمتر و طول شبکه توز 221321 آن یآبرسانشبکه  و طول مترمکعب 41221 حدود

 یآبرسانهمچنین قرار است که در سطح شهرستان چند شبکه  است. متریلیم 411-75 قطر با یهالوله

و  سدهات وضعی 4تا  2. جداول اندنشدهی یاجرا هاطرحعلت نبود اعتبار برخی از این د که بهشواحداث 

 .کندیمآبی شهرستان چابهار را تبیین  یهاپروژه

 

 استان يبرداربهرهدر حال  يمشخصات سدها .2جدول 

 نام سد
محل 

 سد
 نوع سد

 نوع

 يبرداربهره

 سال

 يبرداربهره

حجم 

 مخزن

 (مترمكعب)زان آب یم

قابل 

 میتنظ

قابل 

 انحراف

 چابهار کلک یش
با مصالح  یبتن

 ییبنا
 - 3/88 01/8 یشرب، کشاورز ن آبیتأم

 نیشیپ

 (یمخزن)
 چابهار

با هسته  یخاک

 یرس

 ،ین آب شرب، کشاورزیتأم

 صنعت
--- 

 .1332 ،ای استان سیستان و بلوچستانشرکت آب منطقه مأخذ:
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 در حال احداث استان يمشخصات سدها .3جدول 

نام 

 سد

 محل

 سد ياجرا

نوع  ينیبشیپ

 يبرداربهره

برآورد اعتبار 

 ازیمورد ن

 (اليون ریلیم)

 اعتبار زانیم

 (الير ونیلیم)
 سال (مترمكعبزان آب )یم

ص یتخص

 افتهي

جذب 

 شده
 حجم

حجم قابل 

 میتنظ

حجم قابل 

 انحراف
 خاتمه شروع

 چابهار ردانیز
 ن آب شرب ویتأم

 یکشاورز
- - - 

 .1332 ،بلوچستان و سیستان استان ایمنطقه آب شرکت :مأخذ

 

 کشاورزي که نیاز به تأمین اعتبار دارند – يعمران يهاپروژهاهم  .4جدول 

 ينوع کاربرد ميزان اعتبار ييدستگاه اجرا محل اجرا عنوان پروژه

 یو زهکش یاریشبکه آب

 باهوکالت
 چابهار

آب  یشرکت سهام

 یامنطقه
ميليون ريال 

 یاز اراض هکتار 6111ر کشت بردن یبه ز

 مستعد در دشت باهوکالت

 چابهار کلک یش سد یاجرا
آب  یشرکت سهام

 یامنطقه
ميليون ريال 

 یآب کشاورز نیتأمش خاک و یکنترل فرسا

 ن منطقهیساکن

آب شرب شهر  نیتأم

 چابهار
 چابهار

آب  یشرکت سهام

 یامنطقه
ميليون ريال 

زان یم آب شرب شهر چابهار به نیتأم

ک واحد یق یمکعب از طرمتر 15111

 کننیریشآب

ر دان و یسد ز یاجرا

 سات وابستهیسأت
 چابهار

آب  یشرکت سهام

 یامنطقه
ميليون ريال 

مترمکعب  ونیلیم 256کنترل و مهار 

 یالب جهت شرب و کشاورزیس

سات فاضالب یسأت یاجرا

 شهر چابهار
 چابهار

آب  یشرکت مهندس

 فاضالب و
 ـــــميليون ريال 

سات فاضالب یسأت یاجرا

 شهر کنارک
 کنارک

آب  یشرکت مهندس

 فاضالب و
 ـــــميليون ريال 

 .1332 ،بلوچستان و سیستان استان ایمنطقه آب شرکت :مأخذ

 

 ،یخرما، کتان کهور، کنار، کرچک، توچ، زیتون، :از عبارتند این شهرستان یگیاه پوشش نیترمهم

 :از عبارتندمحصوالت کشاورزی آن به ترتیب اهمیت . معابد و چش انجیر ،(کرک) استبرق لول، بیدام،

 زیر کشت محصوالت باغی این شهرستان است و سطح نیترعمدهموز  محصوالت باغی و جالیزی.

 31است که افزایش  دهیرس 1331در سال  هکتار 6411 به هکتار 4223 از محصول این کشت

کشور،  نیاز از بخشی تأمین برعالوه شهرستان این در موز باغات توسعه . بادهدیمدرصدی را نشان 

از محصوالت دیگر کشت هندوانه،  .است شده فراهم نیز نفر هزار 3 برای جدید اشتغال زمینه

 از خارج به هندوانه که صادراتطوریهگرمسیری است. ب جاتوهیمفرنگی، کنار، خیار و سایر گوجه

نشان  افزایش درصد 41 به نزدیک چابهار بندر از 1331 سال با مقایسه در 1331ل در سا کشور

 31حدود  1331در سال  چابهار شهرستان اراضی هکتار هزار 7 از هندوانه برداشتمتوسط . دهدیم
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 کشورهای به شهرستان این از هندوانه محصول تن هزار 11 تن در هکتار بود و این امر موجب شد که

 .رسید تن هزار 14 به 1332این رقم در سال  که شود صادر عراق و ترکیه پاکستان، ،افغانستان

 این از که دارد اختصاص کنار کشت به هکتار از اراضی باغی شهرستان چابهار 551همچنین بیش از 

 نفر 311 با محصول تن 2211 تولید میزان با بارور درختان هکتار 431 و نهال هکتار 121 مقدار

 و نارگیل ،یهند تمر پیوندی، کنار ،کویچ ،گواوا ،انبهاز دیگر محصوالت این شهرستان  .است ردارببهره

 جالیزی محصوالت کشت به توانمی شودیم کشت فصل از هم که خارج زراعی محصوالت است. پاپایا

غالت  فه،علو ،سبز فلفل ،بادنجان ،یفرنگگوجه ،ازیپ نظیر صیفی و سبزی محصوالت و هندوانه خصوصاً

 12152 بر بالغ شهرستان آبی باغی و زراعی محصوالت کشت زیر سطح درمجموع .کرد اشاره کلزا و

 تن محصوالت کشاورزی را دارد. هزار 413 انهیسال است که توان تولید هکتار

بومی منطقه که در  بردارانبهرهباهوکالت به  منطقه یکشاورز یاراض از هکتار 4111با واگذاری 

نفر رسیده  25111شروع شده است، تعداد شاغلین بخش کشاورزی این شهرستان به  1331سال 

که عمده مشکل این طوریهاست. اما مسائل کشاورزی شهرستان چابهار خالی از مشکل نیست. ب

باهوکالت  رودخانه حاشیه کشاورزان ژهیوبه چابهار شهرستان کمبود آب در این بخش است. کشاورزان

 یامدادرسان خواستار محلی یهارسانه از و شوندیم نامه به دست آب سهمیه دریافت برای هرساله

 هکتار، هر ازای به اندشده موظف کشاورزان است سالی کلک چند یش سدهستند. البته با ساخت 

علت عدم پرداخت سهم مالک و به اما ،کنند پرداخت پول «برانآب» تعاونی شرکت به تومان هزار 511

علت توسعه اراضی به شکل و به شودیم روبرو متعددی یهایگرفتار با شرکت گاهی ایندولت، 

 21 کلدانی، روستای تا اراضی باهوکالت دیگر، ازازسوی  .دهدینم، آب موجود کفاف اراضی را هیرویب

آبی و توسعه  یهاتیمحدوددلیل به و است کشاورزی شغل ساکنین آن اغلب که دارد قرار روستا

آنها  ، نیاز آبیهانیزم این رفتن هندوانه کشت زیر به دیگرازسوی  و کسویاز  اراضی کشاورزی هیرویب

 رسیده باشند، کیلو 4 وزن به هاهندوانهوقتی  که شوندیمی با کمبود آب روبرو یدر مرحله رشد نها

. ردیگیمقرار  سوخت حال در رودخانه حاشیه کشاورزان محصول و ندارد وجودآنها  آبیاری برای آبی

و اعتراضات گروهی را در میان  دشویماین چالشی است که همواره در روستاهای منطقه مشاهده 

 (.3 ری)تصو سازدیمکشاورزان پدیدار 
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 1391. اعتراض گروهي کشاورزان باهوکالت به کمبود آب در سال 9تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نتوانسته ازجمله عدم تأمین آب، مشکالت تداوم لدلیبه واگذاری اراضی باهوکالت پروژه درواقع

 اراضی به کافی آب نرسیدن مسئله این دالیل. داشته باشد اشتغال مردم منطقه در اساسی نقش

 انتهای تا شیرگواز بند از شبکه بودن باز سر و اصلی انتقال شبکه اراضی و نبود برنامهیبتوسعه  دلیلبه

 نظراختالف طورنیهماست.  غیرمجاز یهابرداشت امکان متر است وکیلو 35 طول به باًیتقرکه  شبکه

از عوامل مهم این مشکالت است که باعث  کارشناسی یهادگاهید به یتوجهیب و ربطیذ یهاسازمان

 (.12تا  11تصاویر است )آبی و مشکالت متعدد برای کشاورزان منطقه شده  یهاتنش
 

 1391 ،در باهوکالت يآبکم . خشک شدن باغات موز براثر11تصوير 
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 1391 ،آبيشیرگواز بر اثر کم بند شدن . خشک11تصوير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باهوکالت شده خشک آب کانال .12 تصوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیالتی صنایع و بلوچستان سیستان استان شیالتی هم باید اذعان داشت در یهاتیفعالدر مورد 

 صنایع یهانهیزم در صنعتی واحد 53. است متمرکز ار و کنارکدو شهرستان چابه در استان این

در  یپودر ماه و سردخانه ،ینسروسازکگو، یو م یماه یبندبسته و یآورعمل ،یسازخی وسازی لنج

 شناور 2331. شوندیم محسوب زین یگذارهیسرما یهالیپتانس جزء هک باشندیمشهرستان چابهار 

 .کنندیم فعالیت شهرستان چابهار شیالت بخش در صیاد 14511 و صیادی

 تعاونی 35 و شودمی انجام کنارک و چابهار منطقه در صید تن هزار 122 از بیش انهیسال طورنیهم

ماهی نیز  کنسرو شیالتی صنایع با مرتبط یدیواحد تول .دارد فعالیت چابهار در آبزیان بازار سه و صیادی

 ارزیابی سال در تن هزار 52 بالقوه توان و هزار تن 31 از بیش لفعلبا است. در این صنعت توان توجهقابل
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ماهی در این شهرستان فعال است که در بخش کنسروی ماهی، کارخانه  پودر سردخانه و چهار .شودیم

 واحد یک. مشغولند فعالیت به کنارک و چابهار شهرهای در نفر 1411 حدود پودر ماهی و سردخانه

 حال در پیشرفت درصد 25 با چابهار شهرستان در شیالتی صنایع حوزه در هم یبندبسته و یآورعمل

 ساخت و ییربنایز امور انجام مرحله در هم یشاورزک بخش به وابسته نگور یصنعت هیناح .است ساخت

 وجود همچنین. دهد یجا خود در هم را شیالتی یهاکارخانه از تعدادی است قرار که باشدیم

 و صادرات ژهیوبه االک تیترانز موجب چابهار بندر انهیپا و کنارک فرودگاه و یریبارگ و هیتخل یهااسکله

 آورده فراهم را هند قارهشبه زین و فارسخلیج  حوزه و مجاور یشورهاک به شیالتی محصوالت واردات

ر است. شیالتی در سطح شهرستان چابهار از مطلوبیت بهتری برخوردا یهاتیفعالبا این اوصاف،  .است

 این صیادی و صید حوزه در چابهار شهرستان جمعیت از نفر 14111بیش از  که اشتغالطوریهب

 کنسرو اولیه مواد درصد 61 به همین دلیل .است کرده تبدیل کشور صیادی اصلی قطب به را شهرستان

کیلومتر  411باید اذعان داشت که وجود  شود.می نیتأمشهرستان چابهار و کنارک  توسط کشور کل

عامل در تأمین محصوالت  نیترمهم اقیانوسی و آزاد هایآب به دسترسی و ساحل آبی و دریای آزاد

 راهبردی مدیریت و ریزیبرنامه باید این دو شهرستان است و در صیادی و شیالتی و اشتغال بخش صید

 شود. ترمطلوبمنطقه انجام داد تا این وضعیت  این در کالنی و ملی

 .است کشور یجنوب شرق میگوی تولید قطب چابهار هم شهرستان یپروریآبز یهاتیعالف نظر از

 ییاشتغالزا نفر 1512 برای که است فعال شهرستان چابهار در میگو پرورش هکتاری 21 مزرعه 112

 از کنارکی تتیس و گواتر چابهار به همراه سایت پرورش میگو میگوی پرورش سایت .است شده

 تولید را کشور میگوی از ایمالحظه قابل بخش سالیانه که آبزیانند پرورش هایمکان نیترمهم

 .شودیمپرورشی از این مزارع برداشت  میگوی تن 1211 کنند و حدودمی

 هاتیمحدود و که اهم مشکالت داردپیشرفت، شیالت شهرستان چابهار مشکالتی هم  همه نیا با

 ونقلحمل و اولیه مولد و انسانی فنی، منابع ازجمله تولید عوامل به پرهزینه و سخت دسترسی مانند

 عدم طورنیهماست.  یگذارهیسرما جذب درخصوص اساسی که معضل است مرکز از دوری دلیلبه

 میزان محاسبه نحوه .استمربوطه  مشکالت ثابت از سرمایه و گردش در سرمایه تسهیالت تخصیص

 در الزم یهامشوق وجود عدم و ت بوده و نبود بیمه همگانیمشکال تولیدی از دیگر واحدهای از مالیات

دیگر مشکالت  از بازاریابی عدم و محصوالت فروش مشکالت و اشتغال حفظ منظوربه خصوص این

 .شودیممحسوب 

 کرد اشاره صیادی هایلنج در ماهر نیروی فقدان به توانیمشیالتی  یهاتیفعالاز دیگر مشکالت 

 تسهیالت ارائه و هازیرساخت یسازآماده در حوزه این در دولت که سنگینی هایههزین به توجه با و

 کشورهای کار نیروهای را آن اشتغال هایفرصت نباید کند،می پرداخت سوخت سهمیه ازجمله
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 توانمندسازی راستای در تخصصی هایآموزش ارائهباید  لذا .کنند اشغال پاکستان ازجمله همسایه

 .گیرد قرار اولویت لنج در ناخدایی و هدایت و صیادی و صید رایب بومی نیروهای

 

 گردشگري .2-7

عبارت دیگر خاص گردشگری است. به یهایژگیومحیطی سواحل شهرستان چابهار دارای  یهاتوان

 ساحلی، یشناسنیزم و ژئومرفولوژی) علمی گردشگری یهامکان نیترمهم از گواتر ـ چابهار سواحل

 جهان مردم یبرا دور یهاگذشته از اقتدارش و شکوه و بوده( غواصی و شیالت ،هانمرجا مطالعات

 در یدست عیصنا و یمذهب ،یهنر ،یخیتار طبیعی، متنوع مناظر و آثار وجود .است شده شناخته

 ییدرآمدزا اشتغال، ایجاد و گردشگران جذب مناسبی برای یهاطیمحساحلی شهرستان چابهار  مناطق

 برای چابهار و جاسک، کنارک یهاشهرستان سواحل عبارتیبه. رودیمشمار هجمعیت ب بارگذاری و

 که طورهمان. گیرند قرار ارزیابی مجدد مورد تواندیم قایقرانی و ساحلی ایحرفه هایورزش برگزاری

 بهتر کدر یبرا. کند پیدا جهانی شهرت طریق این از توانسته مناسب یزیربرنامه با عمان کشور

 عمان در کشور TTG (Sport’s Truism) -2112مجله  گزارش به توانیم موضوع نیا تیهما

 در یساحل یهاورزش یالمللنیب یهارقابت یبرگزار به توجه با است آمده گزارش نیا در. ردک اشاره

 و ندک تیتثب جهان در یورزش یگردشگر صنعت نظر از را خود تیموقع توانسته شورک نیا عمان

 یالمللنیب یهاتهیمک نظر در مسابقات گونهنیا یبرگزار یبرا یشگیهم یهانهیگز از یکی انعنوبه

 یبرا انکم نیبهتر به شورک نیا عمان، در ایآس یساحل یهایباز دوره نیدوم یبرگزار هنگام. باشد

 و یاصل عامل دو ساحل، و آفتاب. شد لیتبد ییایدر انیماجراجو و گردشگران التیتعط گذراندن

 یبرا و استفادهآنها  از نکمم لکش نیبهتر به توانست شورک نیا هک بود عمان یخداداد یهاهیسرما

 ،یاحرفه قرانانیقا همه امروزه رونیازا. ندک ایمه یانرژ ریذخا نارک در را یاردیلیم یدرآمد خود

 اناتکام از و اسندشنیم یخوببه را عمان شورک معروف، سوارانموج و یساحل مشهور یهاستیبالیوال

 ران،یا بالقوه اریبس اناتکام به توجه با افراد نیهم اما. هستند مطلع خوب اریبس شورک نیا یورزش

 کشهر مثال عنوانبه. ندارند را سواحلش از استفاده یبرا رانیا لیپتانس درباره یاطالعات نیترکوچک

 و مترمربع ونیلیم کی دودح یوسعت با عمان شورک در Musana’s Sport Al یساحل یورزش

 یبرگزار تهیمک یبرا نهیگز نیبهتر ،یورزش یهامیگردشگر و ت نفر هزار 311 حدود شیگنجا

 توانسته عمان دریای هیحاش شورک نیا گریدازسوی  و بوده شورک نیا در یساحل یالمللنیب یهایباز

 گردشگران از ییرایپذ یبرا را مختلف یهاتیظرف با گرید ساحل 411 حدود تیموقع نیا مکیتح یبرا

 سواحل نیا از یکهر ردهک عنوان عمان. دهد شنهادیپ کشور این یساحل المللیبین تهیمک به یورزش

 زکمرا هتل، مانند خود مدرن اریبس اناتکام با و ندایاجداگانه مسابقات یبرگزار به قادر ییتنها به
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 زین شورشک مناطق گرید به را هاتهیمک نیا مثبت نظر توانسته ،یورزش استاندارد اناتکام و یحیتفر

 یزبانیم یبرا آن بالقوه اناتکام و مکران سواحل وسعت به توجه با اینجاست سؤال حال .ندک جلب

 نعمت نیا از سازانمیتصم چرا ،یورزش یگردشگر صنعت رشد و جذب برای ها،یباز گونهنیا

 یورزش یگردشگر صنعت یبرا را مکران سواحل اندتهتوانس چقدر ای. نندکینم یبرداربهره یخداداد

 نند.ک درآمدزا راآنها  و آماده خود

 ریانج پار،یل تاالب فشانگل یهاگردشگری، در شهرستان چابهار تپه یهاتیظرف نیبر اعالوه

وجود دارد که به  یخیمر یهاتپه و یاتورینیم یهاکوه ن،یت یخیتار قلعه حرا، یهاجنگل معابد،

 درمانی و یهاآب تولید شرکت اولین و ترینبزرگ تازگی نیز. بهندیافزایمگردشگری آن  یهانتوا

 QUEST نام با شرکتی است. مجری این طرح که ساخت چابهار در حال در آسیا سطح در زایانرژ

INTRINSIC C.F.Z اقلیمی موقعیت به توجه با مناطق ساحلی مکران .است فعالیت حال است در 

 به تواندمی طورهمین دارد. را عمان کشور همچون ورزشی یهاستیتور جذب قابلیت دارد، که خاصی

 یامکانات رفاه جادیا ازجمله ح،یصح یزیربرنامه صورت در. شود تبدل یزمستان سمیتور جذب قطب

 و یرفاه اناتکام توسعه. شودیم منطقه سطح در یحیتفرجهانگردان  از ییهاگروه یرایپذ ،مناسب

 تواندیم است، یریگشکلآمده و در حال  به وجود چابهار شهرستان در ریاخ یهاسال در هک ییرایپذ

 یهاکانون ایجاد اما باید آورد. فراهم رامون سواحل مکرانیپ جهانگردان جذب یبرا را الزم طیشرا

 تفریحی یهاپکم باید. باشد ویژه توجه شتاب بیشتری مورد با فراساحلی و ساحلی ورزشی ـ تفریحی

آزاد  منطقه زیانگدل و بایز و ایصخره سواحل ها،الیغپرت قلعه مریخی، هایکوه با ساحلی یهاورزش ـ

 قرار مورد توجه منطقه توریسم جذب جامع نقشه در توریستی ـ گردشگری پکیچ یک عنوانبه چابهار

 گردشگران یبرا امن مکانی تا درسان عمان کشور با رقابت قابل حداقل را منطقه این بتوان تا گیرد

 .باشد آرامش و جانیه طالب

فرهنگ ساکنین این شهرستان هم باید در جذب توریسم مورد توجه باشد. زیرا فرهنگ این 

و سایر آداب و رسوم همانند شهرستان  یدست عیصناشهرستان اعم از اعیاد، غذا، پوشاک، موسیقی، 

 باشد. مؤثرذب گردشگران داخلی و خارجی در ج تواندیمو  باشدیمکنارک و جاسک 

 

 تجارت و صنعت .3-7

شد، حدود  اشاره و صنایع بومی و سنتی که کننیریشآبسازی، کارخانه بر صنایع شیالتی، لنجعالوه

مثل استخراج )آنها  از تعدادی صنایع کوچک و متوسط در شهرستان چابهار وجود دارد که واحد 76

معادن  استخراج فعال کارگاه 7 تعداد 1333تا  1322 از سال. مستقرند روستایی نقاط معادن( در

 ند کهساختمانی( در روستاهای بخش دشتیاری و پشین فعال الشه نظیر سنگ معدن مانند سنگ)
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درصد در  3/31به  1322درصد در سال  3/13 استان از فعال معدنی هایکارگاه از شهرستان را سهم

 1375 سال در آن اجرایی چابهار که عملیات صنعتی نین تأسیس شهرک. همچاندرساندهسطح استان 

 فاز و هکتار 611 مساحتی بالغ بر با شهرک این. شده است دارای واحدهای متعدد صنعتی است آغاز

 میلیون 41111 یگذارهیسرما میزان و با دارد قرار تیس یراهسه کیلومتری 3 در هکتار، 51 عملیاتی

 نفر را فراهم ساخته است. 113ال موجب اشتغال یر

است. مثل ساخت کارخانه فوالد  یریگشکلچابهار صنایع نوین دیگری در حال  شهرستان در

. این کارخانه که کندیم تبدیل کشور فوالد هاب را به چابهار آزاد منطقه که هایژاپن مشارکت با چابهار

 لوله خط ایجاد است. همچنین قرارداد یامضا مرحله معروف است در مکران تنی میلیون 3 به فوالد

 البته که منجر شود انرژی بخش در اشتغال ایجاد به تواندیم چابهار منطقه در پاکستان به ایران گاز

چابهار  پتروشیمی بخش در هند کشور یگذارهیسرما طورنیهم. است منوط هامیتحر رفع به آن اجرای

 .هاستمیتحرمنوط به رفع 

 دوماهه در نقلیه وسایط و اولیه مواد کاال، دالر میلیون 77 چابهار حدود از بندرواردات  و صادرات

ت یموقع علتبهن بندر یاگزارش شده که نشان از اهمیت بندری چابهار دارد.  1334 سال ابتدای

 یشورهاکر یران با سایا تجارتدر  یاژهیوگاه یجا یالمللنیبآزاد  یهاآببه  یابیو دست یکاستراتژ

 یایستان و آسکر افغانستان، پاینظ ییشورهاکبه  یکینزد علتبهن بندر یگر ایدازسوی  قه دارد.منط

اال خواهد داشت. کت یدر ترانز یاژهیوت یشور اهمک یلیه رکبا اتصال به شب یکنزد یاندهیآانه، در یم

عمان بوده  یایه دریدر حاش یدیلکاز نقاط  یکیران، یا یانوسیتنها بندر اق عنوانبهن بندر ین ایهمچن

غرب  -شرق  یتیر ترانزیدر مس کهنیا ضمن ،ردکفاد خواهد یا یجنوب نقش مهم -دور شمال یرکو در 

. بندر قرار داردب یت و ترانشینه ترانزیدر زم ییایو جغراف یمختلف اقتصاد یهاتیفورقرار گرفته و 

بوده است.  یانوردیو تجارت و در دادوستد انونک ربازیدعمان از  یاینار درکاستقرار در  لیدلبهچابهار، 

گواه رونق  چابهار، یلومترکیس( در پنج ین بندر )تیا یاز روستاها یکیدر  هایپرتغالرانه قلعه یو

ه دول استعمارگر و کاست  یدر روزگارانن خطه از بلوچستان یا یکت استراتژیو اهم یانوردیدر

اال و کگاه مناسب عرضه یشرق را جا یطورکلبهن، هندوستان و یچ یشه اروپا بازارهایپتجارت

خود  انهیجوسلطهو  یاستعمار یهااستیساز  یرا جزئآنها  مصنوعات خود دانسته و حفظ و تسلط بر

با  سیتأس یبندر چابهار مطرح و قراردادها سیتأسطرح جامع  1352ردند. در سال کیقلمداد م

از طرح به  یبخش یمبود منابع مالکل یدلبه یالمپس از انقالب اس .اران مربوطه منعقد شدکمانیپ

ات یعمل د.یو به انجام رس آغاز شکنموجع و یله نصب سرکاز طرح شامل اس یبخش و ق افتادیتعو

آغاز و  یجد طوربه 1362، از سال باشدیماز دو بندر مهم چابهار  یکیه ک یالنترکد یبندر شه ییاجرا

 عنوانبهز ین یبهشت دید و بندر شهیرس یبرداربهرهال عمالً به س آن در یله فلزکپست اس 4ل یمکت با
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 یلی)جنگ تحم فارسخلیج م بر کط خاص حایبا توجه به شرا 1361ن بندر مهم چابهار در سال یدوم

احداث  فارسخلیج دولت بر لزوم داشتن بندر در خارج از تنگه هرمز و  دیتأکران( و با یا هیعلعراق 

عمان و  یایرانه درکل واقع شدن در یدلبه یلین بندر در زمان جنگ تحمیه اک است ذکر انیشاد. ش

در حال حاضر توسعه بندر شهید د. کرفاد یا واردات ـ در صادرات یز بحران نقش مهمکاز مر یدور

در سطحی ملی و  تغییرات مهمی را در چابهار و تواندیمبهشتی چابهار در دستور کار است که 

 آورد. دبه وجو یامنطقه

پایان اجرای فاز نخست طرح  ،فنی و مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی تمعاونگزارش  بنا به

میلیون دالر  342 حدودبوده است که  1332هفته دولت سال  درتوسعه بندر شهید بهشتی چابهار 

شور واقع کق شر هیالیمنتهدر  که این بندر براساس گزارش این معاونت، .یدردگاعالم برای آن بودجه 

، باالتر از سطح بندر شهید است و اولین بندر تجاری بزرگ ایرانی در دریای عمان و اقیانوس هند است

شتیرانی کمسیرهای عمده  کو نزدی کدر موقعیت استراتژیکه چابهار  بهشتیبندر شهید ی است. یرجا

ورود به دیگر نقاط جهان  میانه و افغانستان برایی شورهای آسیاکاست، دروازه  ایو آسبه آفریقا 

طرح  کامل فاز یکبا انجام  رودیم امید توان به آن راه یافت.ه از طریق ایران میک شودیممحسوب 

طرح بود. باید خاطرنشان ساخت که چابهار شاهد رونق جدی اقتصاد منطقه  یبهشت دیشهتوسعه بندر 

و سازمان  ایاالنبخاتمدادی بین قرارگاه )طرح و اجرا( در قرار EPC صورتبهتوسعه بندر شهید بهشتی 

در فاز و ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار دو میلیون تن است هم رود. در حال حاضر بنادر پیش می

و ن برحسب نیاز قابلیت ی. همچنخواهد یافت اول توسعه ظرفیت این بندر به شش میلیون تن افزایش

 وجود دارد.میلیون تن نیز  22ظرفیت این بندر به  شیافزا

سنگی در محدوده  کپنج هزار متر دای و شکنموجمتر  1651 شامل طرحاین مشخصات فنی 

برای تردد شناورهای بسیار بزرگ در این بخش  یروبیالعب کمیلیون مترم 5/17طرح است و باید 

احداث  د.ورانه استحصال شکتار از اراضی اطراف بندر نیز برای پسکهزار ه 131 طورنیهم انجام شود.

متر و نیز  12هزار تن و آبخور  61متر برای پهلودهی شناورها تا  611له چندمنظوره به طول کسه اس

و صد هزار تن ظرفیت  TEU 611متر تا ظرفیت هشت هزار و  341انتینری به طول کله کدو اس

باید  که بهشتی چابهار است های احداثی توسعه بندر شهیدبخش ازجملهمتر  16شناور با آبخور 

رانه و نیز تسهیالت کانتینری و چندمنظوره در اراضی پسکهای احداث پایانه ازسوی دیگر .شود اجرایی

های و پایانه کهای ورودی، بازرسی گمرهای پشتیبانی همچون دروازهنشانی و ساختمانبرق، آتش آب،

طرح توسعه بندر شهید  کهای فاز یشود از دیگر بخشتار را شامل میکه 33 مجموعاًه کانتینری ک

خلیج با ایجاد ارتباط بندر با سایر بنادر داخلی و بنادر کشورهای  تواندیماین بندر  بهشتی چابهار است.

برای کشورهای آسیای میانه و افغانستان داشته باشد.  یاکنندهنییتعدر آینده محوریت  فارس
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نقش این بندر و  و درج شده است 3تا  5ول که فاصله مکانی این بندر با سایر نقاط در جداطوریهب

 کند.تبیین می یخوببهی را یبندر شهید رجا

 

 (لی)ما      تا بندر چابهار بنادر منطقهفاصله  .5جدول 

 خرمشهر بوشهر قشم شکی کجاس کخار بندر امام بندرعباس نام بندر

 رانيا رانيا رانيا رانيا رانيا رانيا رانيا رانيا شورک

 فاصله

 

 ()مایل   کشورهاي منطقه بندر چابهار با بنادر عمده ييايدر فاصله .6جدول 

 منامه دوحه شارجه خيشو مسقط يبود آبادان خرمشهر نام بندر

 نيبحر قطر امارات تيوک عمان امارات رانيا رانيا شورک

 فاصله

 

 ()مایل    ر بنادر جهانيبندر چابهار با سا ييدريا فاصله. 7 جدول

 پوسان يشانگها يدنیس لمبوک يبمبئ يراچک نام بندر

 يره جنوبک نیچ ایاسترال اكالنيسر هند ستانکپا شورک

 فاصله

 هامبورگ پ تاونکی وهاماکوي نگکهنگ سنگاپور لندن نام بندر

 آلمان يجنوب يقايآفر ژاپن نیچ سنگاپور لستانانگ شورک

 فاصله

 

 بنادر شهید بهشتي و شهید کالنتري چابهار يهااسكلهمشخصات  .8جدول 

 (تن) رشيت پذیظرف (آبخور )متر (متر)طول  تعداد پست لهكنوع اس نام بندر

 ید بهشتیشه

3/525111 یعموم

21111 ینفت

111111(یروبی)پس از ال  یعموم

 یالنترکد یشه
51-1/5111 عمومی سنتی

12/5 یبا عرشه بتون یعموم

 

 بنادر شهید بهشتي و شهید کالنتري چابهار يهاشكنموجوضعیت  .9جدول 

 شكنموج
 طول

 (متر)

 و مقرس يه مغزيال لتریه فيال ه آموريال

 نوع
وزن واحد 

 ()تن
 نوع

وزن واحد 

 ()تن
 نوع

وزن واحد 

 ()تن

 51-1/1 یسنگ 1-1/3 یسنگ یسنگ ید بهشتیبندر شه

 51-1/1 یسنگ 1-1/5 یسنگ یسنگ یالنترکد یبندر شه
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 -بندری  یهاتیفعالالزم به توضیح است که کشورهای عمان و امارات، رقبای جدی در امر 

در  از گزارش خود یروزنامه االخبار در بخشکه طوریه. بشوندیمتجاری و کشتیرانی با ایران محسوب 

در ساحل  «الدقم»اکنون در حال ساخت بندر بزرگی به نام عمان هم سدینویم 2111می سال 

قفقاز اقیانوس هند است. هدف از ساخت این بندر اتصال شرق و جنوب شرق آسیا به آسیای مرکزی و 

 از راه ایران است.

 

 گیريبندي و نتیجهجمع

 نمود: یبندجمعشرح زیر به توانیممباحث مطرح شده را 

 در مقاومتي اقتصاد برپايه و دريامحور اقتصاد رويكرد با ايران محیطي يهاتوان -

 اين از بخشي که است کشوري مسئولین و کارشناسان اغلب توجه مورد اخیر يهاسال

 شهرستان شرق تا جاسک شهرستان از) مكران سواحل يامنطقه توسعه توانديم رويكرد

 باشد. (چابهار

 صورت توانديم منطقه اين در اجرايي دستگاه 18 توسط که اقداماتي با رسديم نظر به -

 در امر اين پايدار باشد. توسعه لحاظ از يامنطقهفرا و يامنطقه ييزادگرگون موجب گیرد،

 .است ممكن مكران ساحلي مناطق پارچهيك مديريت سايه

 مثابهبه را آن که مكران ساحلي منطقه مورد در اسالمي انقالب معظم رهبر بیانات از -

 يک نیازمند گنج اين به رسیدن که آيديبرم ، چنینانددانسته کشور براي عظیم گنجي

 .است و عزم ملي تصمیم

 پیشرفت مسیر در منطقه ينا هايظرفیت از استفاده رهبري به فراوان یداتتأک -

 .دارد امنیتي حتي و سیاسي اقتصادي، استراتژي لحاظ از منطقه اين اهمیت از نشان کشور،

 یشیالجسوق لحاظ از منطقه این که دهدیم نشان 1321 تا 1361 یهادهه در ایشان مکرر بازدیدهای

 سواحل و کرده تصریح نطقهم این اهمیت بر مختلف مقاطع در ایشان. است اهمیت حائز ایران برای

 در 1327 سال آبان 4 تاریخ در ایشان طورینهم. انددانسته کشور برای عظیم گنجی مثابهبه را مکران

 بسیار طوالنی و عظیم ساحل این» که دارندیم اظهار یاییدر نیروی پرسنل و فرماندهان با دیدار

 کشف را این که کنیم اعتراف را این باید و است گنج یک درواقع داریم عمان دریای در ما که حساس

 بردیم را حواسمان همه ما. است ذخیره یک است؛ گنج یک مکران سواحل و عمان دریای. بودیم نکرده

 نکردیم توجه اما نداریم شکی است، حساس خیلی هم فارسخلیج  البته که کردیم فارسخلیج  متوجه

 .«مداری عمان دریای در ما که عظیمی ثروت این به
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 هدف با عقالیی یبردارمنظور بهرهبه مکران ساحلی مناطق اجتماعی – اقتصادی رشد به توجه -

از اهداف  منطقه، این از ایران مردم عموم مندیبهره همراه به آن، ساحلی ایتوسعه هایظرفیت تقویت

 این مطالعه بوده است.

 و کنارک جاسک، انشهرست سه قالب در مکران ساحلی منطقه شده سعی گزارش این در -

 با مکران سواحل به توجه درخصوص رهبری تدابیر واکاوی و گیرد قرار یامنطقه تحلیل مورد چابهار

 برای( آن امثال و گردشگری شیالتی، ساحلی، ،جغرافیایی محیطی، یها)توان آن هاییتظرف ییشناسا

 باشد. مورد توجه ایرانی سرمایه و کار از حمایت و ثروت تولید

 نبوده است و علت برخوردار یتوجه قابل پیشرفت کشور از ساحلی مناطق یکپارچه ریتمدی -

 در جدی تصمیم عدم کافی، اعتبارات و بودجه نبودآنها  ازجمله که دارد مختلفی دالیل هم امر این

 دهه اوایل از اما .است یامنطقه توسعه زمینه در جدی راهبردهای نبود و کشوری سازانتصمیم میان

 مسئولین میان در مهم این تا گردید باعث انقالب، رهبرازسوی  مقاومتی اقتصاد موضوع طرح و 1331

 این از یکی محوردریا اقتصاد به نگاه که گیرد قرار جدید رویکرد با بیشتری مورد توجه کشوری

 .شودیم شامل نیز را مکران سواحل که است موضوعات

 یلومترک 611 از شیب ساحلی یهادماغه احتساب با رگوات تا جاسک از مکران یطوالن سواحل -

 .ستا المللیینب و یامنطقه ،ملی سطح سه یدارا یدقتصاا هاییتظرف ظلحابه منطقه این. است مربع

 لشما ضلع رمحصو هاییجمهور به یکیدنز و نپاکستا و نفغانستاا رکشو دو با یارهمجو -

 .ستا هبخشید منطقه ینا به خاصی یژگیو ان،یرا شرقی

 و ستا نجها تژیکاسترا زهحو پنج از یکی و هند سقیانوا تژیکاسترا زهحو وجز نعما یایدر -

 بجنو و جنوبی سیایآ سراسر ره،قاشبه ،سیاآ قشر بجنو ،میانهورخا به سمت همیتا با گاهیرگذ

 لهدمبا طریق ینا از سرمایه و کاال از سیعیو حجم و نفت بشکه هایلیونم نهروزا که باشدیم شرقی

 .شودیم

 تقویت موجب( مکران) رکشو قشر بجنو منطقه توسعه نیز المللیینب و سیاسی بعد در -

و این  شد هداخو قشر لشما و قشر ارهمجو هایرکشو با جتماعیا و فرهنگی ،یدقتصاا پیوندهای

 .گرددیممقام معظم رهبری نیز مشاهده  یدگاهدچیزی است که در 

 منطقه و نیارموزجا چاله ان،مکر تتفاعاار دجوو جملهاز منطقه بنامناس عقبه یدفاع لحاظبه -

 را رکشو مرکز بهدشمن  ذنفو یابر منطقه ینا از رعبو نمکاا ن،بلوچستا و نسیستا نستاا در نلگاد

 با منطقه ینا از نظامی سیعو تعملیا منجاا یابر شمند یزیربرنامه نمکاا ،ینابنابر. کندینم همافر

 هایرخو دجوو و انمکر حلاسودر  نامناسب عقبه همین ماا. ستا ودمحد رکشو لخدا به ذنفو فهد

را  مناسبی یهافرصت ،سکنه از منطقه دنبو خالی یباًتقر و ساحلی ارنو کیلومتر 611 لطو در دمتعد
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 شمند یزیربرنامه نمکاا هم و داده ارقر تمهما و حسال و رمخد ادمو المللیینب نقاچاقچیا رختیاا در

 .سازدیم همافر انیرا کخا عمق به یستیورتر هاییمت امعزا با ییایذا و ودمحد تعملیا منجاا یابر را

 ساحلی یهاافشانگل و یادر شیاحو ودمحد تتفاعاار و انمکر تتفاعاار افشرا ،یگرد سوی از -

 دلیلبه ،دگیریم ارقر دهستفاا ردمو فارسخلیج  به ذنفو یابر که نعما یایدر در یاییدر تتحرکا بر

 همافر آزاد یایدر با مانعی هیچ ونبد را رکشو مستقیم طتباار نمکاا نعما یایدر حلاسو ینکها

 یابر شمند یزیربرنامه لحتماا ینابنابر. باشد یدهبررا همیتا یدارا مهاجمین یابر تواندیم ،کندیم

 را خود تیموقع و فارسخلیج  میبخواه اگر یعبارتبه .دارد دجوو منطقه ینا در فندیآ تعملیا منجاا

 .است مکران سواحل در حضور ،آن نیازیشپ م،یکن حفظ

 نیازیبدر مواقع بحرانی  هرمز تنگه از گرید میده مکران گسترش در سواحل را خود حضور اگر -

 الزم امنیت کار این البته برای. میده انجام قیطر نیا از را خود یتجار تبادالت توانیمیم و شویمیم

 .تاس

 ای و النیگ استان از ییتنها به مربع یلومترک هزار 16 از بیش مساحتی با جاسک شهرستان -

 .است یاییدر ساحل لومترکی 221 یاست و دارا تربزرگ یاریبخت و چهارمحال استان

 خورها و یعیطب یهالنگرگاه وجود دارد. جغرافیایی فردمنحصربه هاییتقابلشهرستان جاسک،  -

 فارسخلیج  آبراه یورود دهانه بر نظارت و نترلک و هند انوسیاق با یکینزد و یمجواره ثیح از زین و

 است. برخوردار یخاص یتجار و یادیص ،یشیالجسوق تیاهم از هرمز تنگه و

 بربالغ ایران مرکز آمار مسکن و نفوس 1331 سال سرشماری به توجه با شهرستان این جمعیت -

 درصد 55 حدود هم شهرستان سطح در باسوادی است و درصد خانوار 1265 قالب در نفر 52222

 .شودیم ارزیابی ینیپا بسیار که است

 نیز بخشی و صیادی دامداری، کشاورزی، مردم شهرستان جاسک معاش امرار یهاراه عمده -

 .است تجارت

 انرژی، ذخایر گردشگری، شیالتی، هاییتظرف با جاسک شهرستان توسعه جهت در دولت طرح -

 گیرد. قرار توجه مورد تواندیم تجاری و یبندر

 آب کمبود از جاسک شهرستان بارندگی، قلت و نامناسب یعو توز آب منابع محدودیت لیدلبه -

 آن نیازهای کفاف که شودیم تأمین جگین سد طریق از اغلب شهرستان سطحی یهاآب .بردیم رنج

و کرد  شناسایی خوبیرا به شهرستان موجود زیرزمینی و سطحی یهاآب منابع باید لذا. دهدینم را

 مردم معضالت ترینمهم از زیرا یکی. داد صورت قیدق و شده یزیربرنامه صورتبهرا آنها  از یبرداربهره

 سه هر جاسک شهرستان روستاهای بیشتر و است آبیکم مشکل ،ییروستا نقاط در یژهوبه منطقه این

 .کنندمی دریافت ربش آب ،کشیلوله طریق از باریک ماه
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 استقرار جاسک، روستاهای آبیکم مشکل رفع برای هاراه بهترین از یکی رسدیم به نظر -

 سیریک شهرستان از آب انتقال با طورینهمباشد.  عمان دریای سواحل در کنیرینشآب یهاکارخانه

 شهرستان این ییاروست یهامنظومه شرب آب زیادی حدود تا توانیم شهرستان جاسک روستاهای به

 ساخت. مرتفع را

 با اما. ندارد چندانی رونق کشاورزی جاسک، شهرستان در آب کمبود لیدلبه دیگر سوی از -

 تا جگین، سد از کشاورزی آب ینتأم و عمیق یهاچاه حفر مانند محدود اصالحی یهاطرح انجام

 هیناح نیا کشاورزی یهاوردهآفر زا .کرد دیدر این شهرستان تول یباارزش یهاوردهآفر توانیم حدودی

. برد نامرا  خرما و گندم جو، ،یاعلوفه اهانیگ نارنگی، پرتقال، مو،یل تنباکو، توتون، ،جاتیفیص توانیم

 .است یافته توسعه شهرستان یندر ا هندوانه کشت اخیر یهاسال در

 این همه اما. است جیرا شتر نگهداری و زنبورداری بز، پرورش یژهوبه دامداری شهرستان نیا در -

در  بیکاری نرخ که است دلیل همین به. است سنتی صورتبه بلکه ،دهدینم را کامل ییاشتغالزا موارد

 هرچند. دارد را استان نخست رتبه لحاظ این از و( درصد 7/23 حدود) بوده باال بسیار شهرستان ینا

 واحدهای یاندازراه جاسک، بندری هرش حاشیه در یژهوبه شهرستان سطح در اخیر یهاسال در که

 است. گسترش حال در صنعتییمهن و صنعتی دامداری

 شامل که است یادیص حوزه هفت دارای یآب مرز یلومترک 221 بودن دارا با کجاس شهرستان -

 حوزه و چیسد حوزه گ،یگابر حوزه ن،یجگ حوزه گوگسر، حوزه ،کجاس حوزه ،کمبار وهک حوزه

 جنوب حتی و استان یادیص یهاحوزه ینترگسترده و نیمستعدتر جزو هازهحو این. است یدانیم

 خواه منطقه مردم اتفاق به بیقر ثرکا. نیستند برخوردار الزم توسعه از اما ،شوندیم محسوب شورک

 معاش امرار آن ملکم هاییتفعال و یادیو ص دیص قیطر از یرمستقیمغ طوربه خواه و میمستق طوربه

 .دهندیم لکیتش یادانو ص رانیگیماه را منطقه فعال و ارآمدک یروین ازدرصد  25 بیقر .نمایندیم

بر  مشتمل منطقه یادیص یشناورها تعداد ،کجاس التیش یازسو شده اعالم آمار براساس -

 ندگانیجو هجوم یلدلبه زانیم نیا هک است یادیص یموتور قیقا فروند 254و  موتورلنج فروند 222

 و رشد روبه انهیسال (یشاورزک و یدامدار مانند) منطقه یدیتول شده ساقط یهابخش ریسا از ارک

 به یرناپذجبران و عمده التکمش بروز موجبات منابع، تیمحدود جهینت در هکیطورهب .است شیافزا

 .است ساخته فراهم را بخش نیا

 وجود. است دهیگرد یابیارز سرشار و یغن یاییدر انیآبز هاییستگاهز نظر از کجاس شهرستان -

 پرورش و ریثکت ثیح از را منطقه نیا ع،یوس و گسترده سواحل زین و حرا یهاجنگل و متعدد یخورها

 .است ردهک یزدنمثال و ممتاز شورک لک در هکبل و استان لک در انیآبز

 وهک گنگان، خور ن،کتفر خور ،کجاس خور یهانامهب عمده خور شش کجاس غرب حوزه در -
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 چاهرو، هشدان، لرو،یه خور یهانامهب شرق حوزه در گرید خور پانزده و واروک و یبونج ،کمبار

 و یرتک ،یدانیم چ،یسد گ،یگابر ،اییزهن تراش، نوخ خور، هنهک سر، دراج ،یخالص شهرنو، ،ینیرگک

 کجاس مولد یگویم الخصوصیعل و انیآبز یهاگونه انواع مناسب یستگاهز هک دارد وجود ینتانک

 .شوندیم محسوب (یهند دیسف یگویم)

 و سبک و اشتغال جادیا ثیح از متنوع هاییتقابل بودن دارا رغمیعل یادیو ص دیص بخش -

 :است زیر شرحبه آن یلدال از برخی و نبوده برخوردار مناسبی ییآکار از متأسفانه درآمد،

 «یادیص جامع و ریفراگ هیاتحاد» عنوان تحت توانمند یصنف مجمع ای لکتشوجود  عدم .1

 .یادیص جامعه حقوق از دفاع منظوربه

 .یادیص خدمات زکمرا ای یادیص ادوات از اعم یادیص و دیص هایینههز شیافزا .2

 .یصنعت دیص هاییکشت توسط الخصوصیعل یاییدر منابع از رویهیب استحصال .3

 .آن یشور شیافزا و آب یگرم آن تبعبه و بارش فقدان و یسالکخش بروز یلدلبه دیص اهشک .4

 .استان یالتیش مجموعه در مشخص و مدون برنامه نبود .5

 یهاطرح یاجرا روند بر یاصول نظارت عدم و یالتیش یهاطرح ماندن میعق و ماندن ثمریب. 6

 .یالتیش

 منطقه در لنگرگاه سه راًیاخ) یادیص مخصوص لنگرگاه و پناهگاه و یبندر اناتکام تأمین عدم .7

 .(است ساخت ستد در

 .یاییدر محصوالت یابیبازار و یآورعمل امر در نظارت و نترلک عدم. 2

 .خود مطالبات از دفاع در ادانیص از یتحماعدم و هابانک به ادانیص هاییبده حجم شیافزا .3

 .مجاز فصول در گویم مانند منطقه یاییدر منابع از یبرداربهره اجازه عدم. 11

 یهامجتمع و هاسازییخ و هاسردخانه مانند یالتیش یجانب و ملکم عیصنا زا یتحما عدم. 11

 .یآورعمل

 .ادانیص به ییاعطا التیتسه اییارانه حق پرداخت در دولت هیناح از تعهدات یفایا عدم. 12

 و درصد 11 نابیم ،درصد 12 قشم ،درصد 13 بندرعباس 1331 سال در دهدیم نشان آمار -

 24515 ،تن 13327 بیترت بهآنها  مقدار و اندداشته یاردر اخت را استان دیص لک ازدرصد  16 کجاس

 ودرصد  3 نابیم شهرستان آن از قبل سال دو با سهیمقا در هک بودتن  11214 و تن 7571 ،تن

 .دارند دیص شیافزا درصد 5بندرعباس  ودرصد  26 قشم و دیص اهشکدرصد  41 کجاس

 با شهرستان این زیرا .باشد کجاس شهرستان توسعه ورمح تواندیم شیالتی هاییتظرف -

 صیادی و صید در مهمی نقش صیادی شناور فروند 711 و نفری 4711 صیادی جامعه از برخورداری

 صیادی هاییتعاون میزان بیشترین صیادی تعاونی 22 با شهرستان این همچنین. دارد هرمزگان استان
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 .است داده اختصاص خودبه هرمزگان استان یهاشهرستان بین در را

 میگوی ثیرکت زکمرا و داشته چشمگیری هاییشرفتپ شهرستان این هم پرورییآبز حوزه در -

 و رشد مسیر یفیک و میک نظر از حاضر حال در شهرستان این میگو پرورش مزارع همچنین و کجاس

 سواحل در فسق در ماهی پرورش ینهزم در طورینهم. کنندیم طی مطلوبی صورتبه را توسعه

 مسیر این در خوبی یهاگام تاکنون هک است صنعت این در پیشرو استان، شهرهای سایر از شهرستان،

 .است برداشته

 یایدر گرم و بایز سواحل کهطوریهب. است برخوردار بسیاری گردشگری هاییلپتانس از جاسک -

 .هنددیم لکیتش را کجاس شهرستان یدنید جاذبه نیترمهم( عمانمکران )

 آخر در ساسانی یهااتاق ،هایهلند و هایسیانگل آثار ،کجاس و نابیم شهرستان نیب بایس وهک -

 اسالم از شیپ گورستان و دخمه ،کجاس بندر در هایپرتغال دژ وان،ید ریام امامزاده ،کمبار وهک دماغه

 تلگراف و ستپ ساختمان ،(سعادتمند نام به محلی در) کجاس شهر خاوری شمال لومتریکی 15 در

 شهرستان یخیتار و یدنید یهامکان از یبرخ (جری قمریهـ 1234) سرخ بنگله ساختمان و (1263)

 .دهندیم لکیتش را کجاس

خلیج  شمال در خود تجاری بندر عنوانبه را جاسک بندر هایسیانگل میالدی، 1614 سال در -

 است. تاریخی بندر یک نظر این از که کردند انتخاب فارس

 جاسک بندر به شرقی هند کمپانی کشتی دو ورود از هایهلند میالدی 1621 سال اواخر در -

 شد، بندر این حوالی در هایهلند و هایسیانگل بین سختی نبرد به منجر که کار این کردند. جلوگیری

 و پابرجاست هنوز آن تاریخی بقایای و آثار که انجامید جاسک بندر از هایهلند اخراج و شکست به

 ایران یهاخانهتلگراف ترینیمیقد از هم یکی هایسیانگل خانهتلگراف. باشد گردشگری مکان تواندیم

 .است که دیدنی است

 غار ازجمله تاریخی آثار و عمان دریای به یکنزدو  بکر سواحل وجود ینظر گردشگر از  -

 از مراکز یکی به و رسدیم اسالم از قبل دوران به نگرفته و قرار تاریخی آثار در ثبت هنوز که صادرمن

 گیرد. قرار گردشگران بازدید مورد و احیا تواندیم است، معروف کشور در شترداری و یادیو ص صید

 تپه شنی، یهاصخره جاسک، خلیج بشاگرد، یهاکوهرشته زیبای مناظر ساسانی، یهااتاق -

 دوران به متعلق سفید و سیاه برج سدیج، آبگرم پوراف، گرم آب یهاچشمه حرا، یهاجنگل ماهورها،

 این به گردشگر جذب در تواندیم که است منطقه این طبیعی و تاریخی هاییدنید دیگر از قاجار

 .کند کمک شهرستان

 آبزی، پرندگان هاییستگاهز ینترمهم از یکی گابریک حرای شده حفاظت منطقه طورینهم -

 برای منطقه این به سیبری سردسیری اطنق از که شودیم محسوب مهاجری همچنین و بومی
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 توجه مورد باید که آورندیم پدید زمستان فصل در را یباییز منظره و کنندیم کوچ گذرانیزمستان

 .گیرد قرار

 ندابلوچ ،(شهرستان این شرق ییروستا نقاط یژهوبه) جاسک شهرستان کنونی روستاییان بیشتر -

. ندنام دار جَت محلی اصطالح در یا شتربان آنان از سیاریب و کنندیم استفاده بلوچی پوشش از که

 بسیار یشناسمردم به مندانعالقه برای منطقه آن مردم فرهنگ و پوشش زبان، شغل، نوع روینازا

 .است جذاب

 21 و متری 2111 تقریبی ارتفاع در جاسک شهرستان کیلومتری 31 در که صادرمن غار -

 محسوب دیدنی مناطق از است، شده واقع صادرمن بلند و کوتاه یهاکوهرشته در دریا کیلومتری

 .شودیم

 که شده ساحلی پیشنهاد - یاییدرصنعتی  شهرک احداث برای نقطه آزاد 41 کشور کل در -

 منطقه به شدن تبدیل مرحله در همچنین و آزاد یهاآب و دریا به دسترسی به توجه با جاسک بندر

 شهرک ایجاد برای کشور دیگر نقاط به نسبت اییژهو امتیاز از گاز و نفت هاییانهپا استقرار و آزاد

 .است برخوردار قوی صنعتی

 برای چین کشور و ایران تجارت و معدن صنعت، وزارت بین یاتفاهمنامه منظور، این برای -

 مکانیایی به توجه و با است رسیده طرفین یامضا به کشور دو بین مشترک صنعتی شهرک احداث

 تحول آینده در ،هکتار 2111 مساحت به سیریک - جاسک جاده 21 کیلومتر در فوق عتیصن شهرک

 میان همکاری نیازمند که داد خواهد رخ هرمزگان استان حتی و جاسک شهرستان صنعت در عظیمی

 .است شهرستان و استان اجرایی یهادستگاه

 کشور چین، و ایران ترکمش صنعتی شهرک احداث منظوربه گذارییهسرما زمینه در است قرار -

 شهرک یازن مورد امکانات و هایرساختز ایجاد برای هاگذارییهسرما کلیه و باشد گذاریهسرما چین

 باال هاییتظرف در هاکنیرینشآب یهادستگاه استقرار که گیرد صورت فوق کشور توسط صنعتی

 .است جمله آن از صنایع، آب تأمین منظوربه

به  فرصت این از باید که دارد جاسک شهرستان به نسبت اییژهو توجه دولت حاضر در حال -

 در شدن صنعتی هاییتظرف زیرا. برد پایدار اشتغال و توسعه برای را استفاده حداکثر آمده، وجود

 .است مؤثر بسیار درآمد ـ اشتغال ایجاد و جمعیت بارگذاری

مانند  کنندمی فعالیت نعتیصیمهن یا سنتی صورتبه جاسک در که موجود صنایع سایر  -

 صورت اقدام این چنانچه که دارند سازییتجار و سازیینهبه به نیاز و سنتی دستی یعصناسازی، لنج

 .دشویم نابودآنها  شغلی یهافرصت و رفت خواهند بین از نگیرد

 که است ظهور حال در منطقه این در( گاز صنایع مثل) انرژی صنایع مانند نوین صنایع سایر -
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 هفتم خط از طبیعی گاز کیلومتر، انتقال 1511 به طول جاسک به سرخس گاز انتقالآنها  اهم

 ربیع، احداث لوله خط چابهار، احداث و جاسک به عسلویه از اتان گاز جاسک، انتقال به سراسری

سک جا منطقه در پتروشیمی صنایع پاالیشگاه و گازی، احداث میعانات و خام نفت سازییرهذخ مخازن

 برق است. مگاوات 1321 ترکیبی سیکل و نیروگاه

 طرح مطالعاتی فاز ران،کم سواحل آبادانیِ و پایدار توسعه اقتصادی، رونق از حمایت راستای در -

 در جاسک هاطرح این اجرای با است. شده آغاز 1332 سال دوم نیمه از جاسک انرژی منطقه توسعه

 خودبه را اقتصادی مهم تحول یک و کرد خواهد پیدا ایستهیشا جایگاه تجاری، یتموقع نظر از آینده

 .دید خواهد

 کنارک بندری شهر مرکزیت به و مربع یلومترک 11567 بربالغ مساحتی با کنارک هم شهرستان -

 .استمنطقه ساحلی مکران  یهاشهرستانیکی از 

 بندر به شرق زا عمان دریای به متصل از جنوب شهریکن شهرستان به شمال از شهرستان این -

 .محدود است جاسک شهرستان به غرب و از چابهار

 و صید بالقوه هاییتوانمند و امکانات و جغرافیایی خاص موقعیت لحاظبه کنارک شهرستان -

 مدار به نزدیک جغرافیایی مختصات نظر از چون و است برخوردار اییژهو اهمیت از کشاورزی و صیادی

 از را شهرستان این عمان، دریای کنندهیلتعد اثر و موسومی بادهای جانبی آثار است السرطان رأس

 .است دهکر معتدل سال فصول تمام در هوایی و آب نظر

 در نفر 43133 تعداد این از که است نفر 73331 ،1331 سال سرشماری طبق آن جمعیت -

 .کنندیم زندگی شهر در نفر 27252 و روستا

 موجب شرب و صنعت کشاورزی، بخش در و بوده اگیرفر کنارک شهرستان در یآبکم بحران -

 به توجه با شهرستان نقاط همه در متوازن توسعه زیرا. است شده شهرستان این توسعه شدن ندکُ

 بروز و یآبکم اما. است آب تأمین نیازمند عمرانی، یهاطرح اجرای با زدایییتمحروم و امنیتی اولویت

 شهرستان روستاهای و کنارک بندری شهر مردم زندگی( 1332 -1322) متوالی یهاسال خشکسالی

 دقیقه 31 هفته در 1333 سال در شهرستان روستاهای اغلب کهطوریهب. است کرده مشکل دچار را

 بو و یبادماسه وجود شوری، مزه، رنگ، لحاظ از آب کیفیت که اندداشته خانگی آب مصرف برای زمان

 .ندوشیم یمعدن آب خرید به رمجبو اهالی و بوده نامطلوب بسیار

 آب وضعیت یارتقا منظوربه کنارک شهرستان سطح در مهم طرح سه 1333 سال در بود قرار -

 شیافزا و زرآباد شهر دیجد چاه یاندازراهاز:  بودند عبارت طرح سه این. پذیرد انجام کنارک شهرستان

 تعداد به شهرکنارک یخانگ فاضالب تانشعابا نصب موجود، آب مقدار برابر دو یبیتقر زانیم به آب

 زانیم به آب دیتول شیافزا و کنارک کنیرینشآب دوم فاز یاندازراه و یریگیپ و اشتراک 1111



 

 ___________________________________________________________  

 

 

55 

 کافی بودجه تأمین عدم علتبه که( حاضر حال در یدیتول برابر دو) روز در مترمکعب 15111 حداقل

 .اندیدهنرس یبرداربهره به

 شهرستان سطح در غیرمجاز یهاچاه حفر هرچند هم ورزیکشا بخش آب تأمین برای -

. دهدیم نشان را آب شدید بحران امر این اما آورده، پدید شهرستان این منابع برای را مشکالتی

 چاه حلقه 67 از بیش زرآباد بخش از سول و یدآباد جداسالم ،یددودر جد روستاهای در کهطوریهب

 .است شده رحف 1332 تا 1323 سال از یرمجازغ

 فراز بند از برداریبهره با اخیر یهاسال طی اندکرده تالش یامنطقه مسئولین اوصاف این با -

 هدف با که سد این. کنند حلرا  شهرستان این کشاورزی آب مشکالت از بخشی کنارک کهیر سد

 از شیبخ و است یینها ساخت حال در کنارک و چابهار شهرهای کشاورزی و صنعت شرب، آب ینتأم

 از بخشی تواندیم کامل یبرداربهره صورت در است، انتقال حال در شهرستان دو این به آن آب منابع

 کامل برداریبهره به 1336 سال در سد این است قرار .کند تأمین را شهرستان دو این آبی مشکل

 د،شو اجرا ،است آماده آن اجرایی طرح که کنارک شهرستان در سرگان سد چنانچه همچنین. برسد

 نیازمند که کند را مرتفع شهرستان این کشاورزی و صنعت شرب، آب مشکالت از بسیاری تواندیم

 .است اعتبار تأمین

 شود، تبدیل کشور کنیرینشآب ینتربزرگ است به قرار که کنارک - چابهار کنیرینشآب  -

 این اجرای. داشت خواهد را روزشبانه در مترمکعب هزار 31 تولید ظرفیت آن، دوم فاز یاز اجرا پس

 و چابهار یهاشهرستان در شرب آب ساله چندین مشکالت کاهش در یاعمده نقش کنیرینشآب

 .داشت خواهد کنارک

 ،است گرمسیری باغات توسعه برای مناسبی منطقه شود، تأمین آب اگر کنارک شهرستان در -

 و انبه کنار، موز، پاپایا، چیکو، شامل ن محصوالتکشت. ای الگوی بلکه با تغییر ،توسعه اراضی اما نه با

 هم در هندوانه و یفرنگگوجهبادام،  محلی است. در حال حاضر عالوه بر این محصوالت کشت زیتون

 .گیردیمصورت  شهرستان کنارک

 با کهیر دشت هکتار، هزار 24 با سرگان دشت :از عبارتند کُنارک شهرستان یهادشت ینترمهم -

 .هکتار هزار 134 با زرآباد و الش دشت تار،هک راهز 24

 شیالت ظرفیت کل از. وجود دارد کنارک شهرستان شیالت بخش در یبسیار خالی هاییتظرف -

 این شیالت ظرفیت کهیدرصورت. شودنمی استفاده درصد 41 تا 31 از بیش کنارک شهرستان

 و علمی هایمدل با نفر هزار 311 اشتغال ظرفیت استان، شیالت کل اداره اظهارنظر بنا به شهرستان

 .دارد را شیالتی صنایع و کشاورزی گردشگری، ظرفیت از بهینه استفاده و مختلف فناوری

های لنج برای که فعالند لنج و ساحلی صیادی شناور فروند 1411نزدیک  کنارک شهرستان در -
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 تا شودیم صادر روزه 31 دصی مجوز شناورها سایر برای و روزه 61 صید مجوز برودتی، سیستم دارای

 تا 4 صید قابلیت ساحلی صیادی شناورهای. باشند ماهیگیری مشغول هند اقیانوس و عمان دریای در

 تن 61 تا 51 صید قابلیت ند،ابرودتی تجهیزات دارای که صیادی هایلنج و دارند را ماهی تن 11

 و شیالت بخش در کنارک تانشهرس نفری 73111 جمعیت از نفر 12111 از بیش. دارند را ماهی

 .فعالند آن جانبی صنایع

 توسط هند اقیانوس و عمان دریای یهاآب از صنعتی ماهی انواع تن هزار 61 حدود سالیانه -

 .شودیم صید کنارکی صیادان

 میلیون پنج در یبندبسته و کنسروسازی کارخانه 12 در فرآوری از پس صید یناز ا بخشی -

 صورتبه نیز صید شده ماهیان از دیگری بخش و شودیم کشور سراسر مصرف بازار روانه قوطی

 کشور سراسر مصرف بازارهای به یخچالدار خودروهای یلهوسبه بقیه و مصرف منطقه در خوریتازه

 بندر 51 جزو( ییرضا شهید بندر و کنارک بندر) شهرستان این صیادی بنادر نقش. شودیم ارسال

 قایق فروند 372 و لنج فروند 427 شامل صیادی شناور فروند 1333 و است دنیا در شده ثبت صیادی

 شهرستان صیادان. مشغولند آبزیان انواع صید به کنارک و زرآباد تنگ، پزم، صیادی یهااسکله در

 واحد شناورسازی هفت و شیالتی صنایع واحد 51 و دارند فعالیت صیادی تعاونی 61 قالب در کنارک

 .ندافعالیت حال در ارککن بندری شهرستان در

 است. فرهنگی و تاریخی طبیعی، اندازهایچشم شامل کنارک شهرستان گردشگری یهاجاذبه -

 بی کل طبیعی گواتر، غار عین، چشمه شور ، چشمههاافشانگلطبیعی شامل  اندازهایچشم -

 گواتگل ، غارسر شمه روستای در واقع کهیر، چشمه ترومپک، دهستان حیدرآباد روستای در واقع بانک

 است. سر شمه روستای در واقع

 امواج این ارتفاع ،کندیم جلب خودبه را ایینندهب هر نظر آن زیبای امواج دریا که سواحل -

 منطقه این به هند قارهشبه از موسمی بادهای که بهار فصل در. رسدیم متر 15 الی 11 به گاهی

 .کندیم ایجاد احلس برای را زیبایی اندازچشم امواج، این وزدیم

 کوچک تا بزرگ ماهیگیری لنج 6 و قایق 51 دارای ماهیگیری بندر این تیاب، - پزم ماهیگیری بندر -

 .است خاصی اهمیت دارای گردشگری نظر از که است یاماسه و پالژ شکل به بندر این ساحل. است

 یک وجود. رده استگست یلومترک 13 الی 12 طول به کُنارک را اسکله دماغه این پزم، دماغه -

 دماغه این. است دهکر ایجاد را زیبایی بسیار اندازچشم دریا وسط در طبیعی صورتبه طوالنی خشکی

 .است نهنگ یا وال شبیه

 و «حسین شیخ حاج» مقبره نظیر گردشگری یهاجاذبه و تاریخی قدمت با) سورکمب روستای -

 .(دور خیلی یهازمان ربوط بهم «دمک» قبرستان و سال 711 تا 511 قدمت با «شهمحید»
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 .دشویمحسین  حاج خان و بنای زیارت آریان قدیمی مذهبی شامل خانه و تاریخی یهاجاذبه -

 و سازیلنج طالسازی، صدفکاری، حصیربافی، ،یدوزسوزن شامل منطقه این دستی یعصنا -

 .باشدیم توربافی

 مناسب موقعیت مدیون را خود رشد اما. نیست وسیعی صنعتی رشد دارای کنارک شهرستان -

 است. فارسخلیج  حوزه و پاکستان کشورهای با خصوصهب تجاری موقعیت نیز و صیادی و صید

 پذیرش توان و بوده تجاری و صیادی هایفعالیت با مکمل شهر در سازیقایق کارگاه دو وجود -

 .داراست باال نسبتاً سطحی در را کنارک جمعیت

 نوین و مجهز بندر یژهوبه) جدید یهااسکله احداث و بنادر سعهتو و زیربنایی یهاطرح اجرای -

 .است بخشیده بیشتری رونق آن به( زرآباد بخش در ییرضا شهید صیادی

 نفر 411 اشتغال موجب کنارک شهرستان در کنسرو قوطی و یکنسروساز هایهکارخان وجود -

. است کرده ایجاد اشتغال نفر 311 از بیش برای شهرستان اینسازی لنج صنایع طورینهم. است شده

 هایسال از شیالتی صنایع دادن قرار اولویت با کنارک شهرستان در تولیدی و صنعتی هایفعالیت

 .است شده آن قبول قابل رونق عدم موجب اعتباری مشکالت یول ،است شده آغاز پیش

 صنعت به هتوج لذا است، شیالت بخش در شهرستان سطح در شاغلین بیشترین که آنجا از -

 بیشتر زیرا. است ضروری ،شودیم( شیالت) صیادی و صید به وابسته بیشتر که کنارک شهرستان

 .روندمی صید جانبی صنایعبه سمت  شهرستان تولیدی مؤسسات

( چیکو هندوانه، انبه،) کشاورزی محصوالت صادرات به هم کنارک شهرستان تجاری هاییتفعال -

 خودروهای ،(کشاورزی آالتینماش) صنعتی کاالهای ترخیص راًیاخ که دارد اختصاص شیالتی و

 ـ شیالتی) چندمنظوره بندر یک کنارک بندر که هرچند. است شده مرسوم نیز غذایی و وارداتی

 به که کشورهایی بازرگانان و تجار گرایش و کاال سریع مبادالت برای اما است، شده طراحی( تجاری

یافته و مجهز به  توسعه باید ،آن بندری هایظرفیت از استفاده ایبر ندارند، دسترسی آزاد یهاآب

 .شود جدید تجهیزات

 از عمان یدریا به جنوب از شهرنیک و ایرانشهر یهاشهرستان به شمال چابهار از شهرستان -

 3733 حدود شهرستان مساحت این .شودیم محدود کنارک شهرستان به غرب از و پاکستان به شرق

 کیلومتر 115 حدود و خاکی مرز کیلومتر 131 یدارا و متر 7 دریا سطح از آن ارتفاع ،مربع یلومترک

 .است عمان یدریا در یآب مرز

 یا متعدد مونسون هاییانجر یرتأث تحت جغرافیایی، وضعیت به توجه با هوایی و آب لحاظ از -

 اییترانهمد منشأ با غربی یهاجبهه و فشارکم مرکز و استوایی یهاجبهه هند، قارهشبه فصلی یبادها

 12 به حداقل و 43 حرارت درجه حداکثر و یلیمترم 125 حدود سالیانه بارندگی میانگین. دارد قرار
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 .رسدیم یگرادسانت درجه

 نفر 264151 حدود 1331 سال مسکن و نفوس سرشماری براساس چابهار شهرستان جمعیت -

 .دهندیم تشکیل زنان را نفر 131336 و مردان نفر 133715 تعداد این از که است بوده

 استحصال روش سه به صنعت و کشاورزی شرب، مصارف برای چابهار شهرستان آب منابع -

 .هاکنیرینشآب و یرزمینیز آب منابع سطحی، یهاآب. دشویم

 این. دارد هارودخانه سایر به نسبت یترپررنگ نقش شهرستان کشاورزی در التکباهو رودخانه -

 جنگل و ریزدیم عمان یدریا به چابهار شرق یکیلومتر 31 در گواتر خلیج یساحل ناحیه رد رودخانه

 .شودیم مشاهده آن افکنه مخروط در بیشتر حرا گونه از مانگر

 حلقه 7 و سرباز رودخانه و رودخانه باهوکالت از چابهار شهرستان یدنیآشام آب 1371 در دهه -

 این ،1321 تا 1372 یهاسال هایخشکسالی با که شدیم نیتأم هیثان در تریل 51 یآبده زانیم با چاه

 سهراب، پیر چاه طریق از دیگری یرزمینیز یهاآب اما. شدند خشک هاچاه و شد گرفتهآنها  از نقش

 استحصال است سازدست یهابرکه نوعی که محلی هوتکهای و کوپان تیس تیس، دار نگور، کهیر،

 آیدفراهم می کنیرینشآب کارخانه یلهوسبه چابهار بندر و شهر آب از دیگری و مهم و بخش دشویم

شهر چابهار  یآبکممشکل  یاندازراهچابهار در صورت  –بندر کنارک  کنیرینشآبکه فاز دوم کارخانه 

 .دشویمهم مرتفع 

 و کلک شی یسدها) توزیع یهاشبکه طریق از هم شهرستان کشاورزی یازن مورد آب از بخشی -

 و مترمکعب 41221 حدود سیستمی یهاشبکه به وارده آب مخازن حجم. دشویم تأمین (پیشین

 411-75 قطر با ییهالوله با متر 134111 عیتوز شبکه طول و متر 221321 آن یآبرسان شبکه طول

 دشو احداث یآبرسان یهاشبکه و سطح چند شهرستان سطح در که است قرار همچنین .است یلیمترم

 .اندنشده اجرایی هاطرح این از برخی ،اعتبار نبود علتبه هک

 ینترعمده موز .جالیزی و باغی محصوالت :از عبارتند اهمیت ترتیب به آن کشاورزی محصوالت -

 6411 به هکتار 4223 از محصول این کشت زیر سطح و است شهرستان این باغی محصوالت کشت

 .دهدیم نشان را درصدی 31 شافزای که است یدهرس 1331 سال در هکتار

 نزدیک چابهار بندر از 1331 سال با مقایسه در 1331 سال در کشور خارج به هندوانه صادرات -

 .دهدیم نشان یافته افزایش درصد 41 به

 شهرستان این مشکل عمده کهطوریهب. نیست مشکل از خالی چابهار شهرستان کشاورزی اما -

 هرساله باهوکالت رودخانه حاشیه کشاورزان یژهوبه چابهار زانکشاور .است بخش این در آب کمبود

 .ندایامدادرسان خواستار محلی یهارسانه از و شوندیم نامه به دست آب سهمیه دریافت برای

 511 هکتار، هر ازایبه اندشده موظف کشاورزان است سالی چند کلک یش سد ساخت با البته -
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 و مالک سهم پرداخت عدم علتبه اما ،کنند پرداخت پول «انبرآب» تعاونی شرکت به تومان هزار

 ،رویهیب شکل به اراضی توسعه علتبه و است روبرو متعددی هاییگرفتار با شرکت این گاهی دولت،

 .دهدینم را اراضی کفاف موجود آب

 اغلب آن ساکنین شغل که دارد قرار روستا 21 تعداد کلدانی روستای تا باهوکالت از اراضی -

 دیگرازسوی  و سویک از کشاورزی اراضی رویهیب توسعه و آبی هاییتمحدود دلیلبه و است کشاورزی

 برخورد آب کمبود به یینها رشد مرحله درآنها  آبی نیاز ،هاینزم این رفتن هندوانه کشت زیر به

 محصول و ندارد ودوجآنها  آبیاری برای آبی باشند، رسیده کیلو 4 وزن به هاهندوانه وقتی که کندیم

 منطقه روستاهای در همواره که است چالشی این. رودسوخته و از بین می رودخانه حاشیه کشاورزان

 .سازدیم پدیدار کشاورزان میان در را گروهی اعتراضات و دشویم مشاهده

 نقش نتوانسته آب، تأمین عدم ازجمله مشکالت تداوم دلیلبه باهوکالت اراضی واگذاری پروژه -

 داشته باشد. منطقه مردم اشتغال در اساسی

. است متمرکز کنارک و چابهار شهرستان دو در شیالتی صنایع و بلوچستان سیستان استان در -

 گو،یم و یماه یبندبسته و یآورعمل ،سازییخ وسازی لنج صنایع هایینهزم در صنعتی واحد 53

 گذارییهسرما هاییلپتانس جزء هک باشندیم این دو شهرستان در یپودر ماه و سردخانه ،ینسروسازک

 .شوندیم محسوب زین

 .کنندیم فعالیت چابهار شهرستان شیالت بخش در صیاد 14511 و صیادی شناور 2331 -

 تعاونی 35 و شودمی انجام کنارک و چابهار منطقه از صید تن هزار 122 از بیش سالیانه -

 .اردد فعالیت چابهار در آبزیان بازار سه و صیادی

 ارزیابی سال در تن هزار 52 بالقوه توان و هزار تن 31 از بیش بالفعل صنایع شیالتی، توان در -

 بخش در که است فعال شهرستان این در ماهی پودر و سردخانه چهار وجود همچنین .شودیم

 مشغول کنارک و چابهار شهرهای در نفر 1411 حدود سردخانه و ماهی پودر کارخانه ماهی، کنسروی

 25 با چابهار شهرستان در شیالتی صنایع حوزه در هم یبندبسته و یآورعمل واحد یک. ندافعالیت به

 .است ساخت حال در پیشرفت درصد

 ساخت و ییربنایز امور انجام مرحله در هم یشاورزک بخش به وابسته نگور یصنعت هیناح -

 یهااسکله وجود همچنین. دهد یجا ودخ در را شیالتی یهاکارخانه از تعدادی است قرار که باشدیم

 واردات و صادرات یژهوبه االک تیترانز موجب چابهار بندر انهیپا و کنارک فرودگاه و یریبارگ و هیتخل

 .است آورده فراهم را هند قاره شبه زین و فارسخلیج  حوزه و مجاور یشورهاک به شیالتی محصوالت

 کهطوریهب. است برخوردار بهتری مطلوبیت از رچابها شهرستان سطح در شیالتی هاییتفعال -

 به را شهرستان این صیادی و صید حوزه در چابهار شهرستان جمعیت از نفر 14111 از بیش اشتغال
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 کشور کل کنسرو اولیه مواد درصد 61 دلیل همین به. است کرده تبدیل کشور صیادی اصلی قطب

 .شودمی ینتأم کنارک و چابهار شهرستان توسط

 و آزاد هایآب به دسترسی و آزاد دریای و آبی ساحل کیلومتر 411 وجود که داشت اذعان یدبا -

 منطقه این در صیادی و صید بخش اشتغال و شیالتی محصوالت تأمین در عامل ینترمهم اقیانوسی

 وضعیت این تا داد انجام منطقه این در کالنی و ملی راهبردی مدیریت و ریزیبرنامه باید و است

 .شود ترطلوبم

 کشور یجنوب شرق میگوی تولید قطب چابهار شهرستان هم پرورییآبز هاییتفعال نظر از -

 نفر 1512 برای که است فعال چابهار شهرستان در میگو پرورش هکتاری 21 مزرعه 112. است

ی میگو پرورش سایت همراه به چابهار گواتر و یستت میگوی پرورش سایت. است شده ییاشتغالزا

 را کشور میگوی از ایمالحظه قابل بخش سالیانه که آبزیانند پرورش هایمکان ینترمهم از رککنا

 .شودیم برداشت مزارع این از پرورشی میگوی تن 1211 حدود و کنندمی تولید

 دسترسی مانند هایتمحدود و مشکالت اهم که دارد هم مشکالتی چابهار شهرستان شیالت -

 دلیلبه ونقلحمل و اولیه مولد و انسانی فنی، منابعآنها  ازجمله تولید است. عوامل به پرهزینه و سخت

 تخصیص عدم طورینهم. است گذارییهسرما جذب درخصوص اساسی معضل که است مرکز از دوری

 از مالیات میزان محاسبه نحوه. است مربوطه مشکالت از ثابت سرمایه و گردش در سرمایه تسهیالت

 منظوربه خصوص این در الزم یهامشوق عدم و بیمه نبود همراه به مشکالت دیگر از تولیدی واحدهای

 .است دیگر موارد از بازاریابی عدم و محصوالت فروش مشکالت و اشتغال حفظ

 اشاره صیادی هایلنج در ماهر نیروی فقدان به توانیم شیالتی هاییتفعال مشکالت دیگر از -

 ارائه و هازیرساخت یسازآماده در حوزه این در دولت که نیسنگی هایهزینه به توجه با و کرد

 کار نیروهای ،را آن اشتغال هایفرصت نباید ،شودمتحمل می سوخت سهمیه ازجمله تسهیالت

 راستای در تخصصی هایآموزش ارائه لذا .کنند اشغال پاکستان ازجمله همسایه کشورهای

 .گیرد قرار اولویت درباید  لنج ناخدایی و هدایت و صیادی و صید برای بومی نیروهای توانمندسازی

 شناسیینزمو  ژئومرفولوژی) علمی گردشگری یهامکان ینترمهم از گواتر – چابهار سواحل -

. است شده شناخته گذشته از اقتدارش و شکوه و بوده( غواصی و شیالت ،هامرجان مطالعات ساحلی،

 شهرستان ساحلی مناطق در دستی یعصنا و یمذهب ،یهنر ،یخیتار طبیعی، متنوع مناظر و آثار وجود

 جمعیت بارگذاری و ییدرآمدزا اشتغال، ایجاد و گردشگران جذب برای مناسبی هاییطمح چابهار

ای حرفه هایورزش برگزاری برای چابهار و کنارک جاسک، یهاشهرستان سواحل کهطوریهب. است

 مناسب یزیربرنامه با عمان کشور که طورهمان .گیرند قرار یارزیاب مورد ندنتوایم قایقرانی و ساحلی

 .کند پیدا جهانی شهرت طریق این از توانسته
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 یخیتار قلعه حرا، یهاجنگل معابد، ریانج پار،یل تاالب ،فشانگل یهاتپه چابهار شهرستان در -

 .افزایندیم آن یگردشگر یهاتوان به که دندار وجود یخیمر یهاتپه و یاتورینیم یهاکوه ن،یت

 آداب سایر و دستی یعصنا موسیقی، پوشاک، غذا، اعیاد، از اعم شهرستان این ساکنین فرهنگ -

 .باشد مؤثر خارجی و داخلی گردشگران جذب در تواندیم و است کنارک شهرستان همانند رسوم و

 سنگ ندمان معدن سنگ نظیر) معادن استخراج فعال کارگاه 7 تعداد 1333 تا 1322 سال از -

 از را شهرستان سهم ند کهاشده فعال پشین و دشتیاری بخش روستاهای در( ساختمانی الشه

 .اندرسانده درصد 3/31 به 1322 سال در درصد 3/13 از استان فعال معدنی هایکارگاه

 دارای است شده آغاز 1375 سال در آن اجرایی عملیات که چابهار صنعتی شهرک تأسیس -

 در هکتار، 51 عملیاتی فاز و هکتار 611 بر بالغ مساحتی با شهرک این. است عتیصن متعدد واحدهای

 اشتغال موجب الیر میلیون 41111 گذارییهسرما میزان با و دارد قرار تیس یراهسه کیلومتری 3

 .است ساخته فراهم را نفر 113

 فوالد خانهکار ساخت مثل. است یریگشکل حال در دیگری نوین صنایع چابهار شهرستان در -

 که کارخانه این. کندیم تبدیل کشور فوالد هاب به چابهار را آزاد منطقه که هایژاپن مشارکت با چابهار

 لوله خط ایجاد همچنین. است قرارداد یامضا مرحله در است معروف مکران تنی میلیون 3 فوالد به

 البته که منجر شود انرژی بخش در اشتغال ایجاد به تواندیم چابهار منطقه در پاکستان به ایران گاز

 چابهار پتروشیمی بخش در هند کشور گذارییهسرما طورینهم. است منوط هایمتحر رفع به آن اجرای

 .دارد را وضعیت این نیز

 سال ابتدای ماهه دو در نقلیه وسایط و اولیه مواد کاال، دالر میلیون 77 حدود واردات و صادرات -

 و یکاستراتژ تیموقع علتبه بندر نیا. دارد چابهار بندری اهمیت از نشان ارچابه آزاد منطقه در 1334

 .دارد منطقه یشورهاک ریسا با رانیا تجارت در اییژهو گاهیجا المللیینب آزاد یهاآب به یابیدست

 اییندهآ در انه،یم یایآس و ستانکپا افغانستان، رینظ ییشورهاک به یکینزد علتبه بندر چابهار -

 بندر نیا نیهمچن. داشت خواهد االک تیترانز در اییژهو تیاهم شورک یلیر هکشب به اتصال با کینزد

 شمال دوریرک در و بوده عمان یایدر هیحاش در یدیلک نقاط از یکی ران،یا یانوسیاق بندر تنها عنوانبه

 .ردک خواهد فادیا یمهم نقش جنوب -

 طرح نخست فاز اجرای پایان دریانوردی، و نادرب سازمان مهندسی و فنی معاونت گزارش به بنا -

 دالر میلیون 342 حدود که بوده است 1332 سال دولت هفته در چابهار بهشتی شهید بندر توسعه

 شورک شرقجنوب ـ  الیهیمنته در که بندر این معاونت، این گزارش براساس. شد اعالم بودجه آن برای

 بندر سطح از باالتر است، هند اقیانوس و عمان دریای در یایران بزرگ تجاری بندر اولین و است واقع

 عمده مسیرهای کنزدی و کاستراتژی موقعیت در که چابهار بهشتی شهید بندر. است ییرجا شهید
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 نقاط دیگر به ورود برای افغانستان و میانه آسیای شورهایک دروازه است، یاو آس آفریقا به شتیرانیک

 .یافت راه آن به توانمی ایران یقطر از هک شودیم محسوب جهان

 ایران با کشتیرانی و تجاری - بندری هاییتفعال امر در جدی رقبای امارات، و عمان کشورهای -

 نویسدیم 2111 سال می در خود گزارش از بخشی در االخبار روزنامه کهیطوربه. شوندیم محسوب

 از هدف. است هند اقیانوس ساحل در «الدقم» نام به بزرگی بندر ساخت حال در اکنونهم عمان

 .است ایران راه از قفقاز و مرکزی آسیای به آسیا شرق جنوب و شرق اتصال بندر این ساخت

و اقلیمی،  جغرافیاییدلیل شرایط که آب به شودیم گیرییجهنتاین گزارش  یبندجمعاز 

سواحل مکران توسعه اراضی شدید آب در  کمبودمشکل منطقه ساحلی مکران است. با وجود  ینترمهم

آبی افزوده  یهاچالش( به یفرنگگوجهمثل هندوانه و )کشاورزی، کشت گیاهانی با مصرف آب زیاد 

با مالحظات  کنیرینشآب یهاکارخانهاست. همچنین در ارتباط با کمبود آب، به احداث 

ان جوابگوی نیازهای آن سطحی و زیرزمینی منطقه مکر یهاآبآن باید توجه شود. زیرا  محیطییستز

با گرایش تجارت، گردشگری،  یاتوسعه یهاشاخصهم بهتر است به  یامنطقهنیست. در زمینه توسعه 

شیالتی در  هاییتفعال ینکهاشیالت و انرژی اولویت داده شود. همچنین باید بررسی شود با توجه به 

، چرا در منطقه از نقش پررنگی سه شهرستان جاسک، کنارک و چابهار بیشترین اشتغال را دارند

 آن، سنتی بودن این فعالیت باشد. یهاعلتبرخوردار نیستند. شاید یکی از 

اینکه صنایع نوین به آب زیادی  یژهوبهباید در زمینه صنعتی شدن منطقه با احتیاط پیش رفت. 

اذعان داشت که احداث میسر است. باید  کنیرینشآب یهاکارخانهبا ایجاد آنها  و توسعهنیازمند است 

)از قبیل بنتوزها که غذای اصلی ماهیان  یاییدرکاهش جانوران  منجر به کنیرینشآب یهاکارخانه

نمک جدا شده از آب در  یرهاسازافزایش درجه حرارت آب، )و آلودگی زیستی  گرددیماست(  یاییدر

 .دشویممحیط و ...( 

در منطقه توسعه یابد و موجب  محیطییستزمالحظات با  تواندیمایجاد صنایع انرژی نفت و گاز 

 بارگزاری جمعیت و اشتغال است.

 هاییتفعالاینکه در  یژهوبهباید به موضوع تجارت در هر سه شهرستان توجه بیشتری شود. 

د. برای این منظور توسعه کربه توسعه صادرات و واردات کمک  توانیمو کشتیرانی  یبندرساز

( الزم و ضروری است. زیرا یراهساز و ، آب، برقیاجادهونقل ریلی و گاه، حملفرود) هایرساختز

 ایران به هاب تجارت آسیای میانه و افغانستان تبدیل شود. دشویمتوسعه بخش تجارت موجب 
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 هاپیشنهاد

 :ندزیر قابل توجه هایناحیه ساحلی مکران پیشنهاد یامنطقهبرای توسعه 

 توجه در بخش شرب، تجارت و صنعت و با بندییتاولو همراه باآب  الو انتقتوزیع  ساماندهی، .1

 ،کشاورزی کنونیحفظ اراضی معضل آب در ناحیه مکران،  نیزو ساله  چندین و تجربهمنطقه  یآبکم به

 .در منطقهو تغییر الگوی کشت  سازیینهبهو  حفظ

 هرگونه امکان تیآ یهاسال کشاورزی در آب وضعیت و بهآحق میزان از اطمینان بدون .2

 هایرساختز در تکمیل دشویملذا پیشنهاد . خواهد بود سازمشکل فصل یک از بیش برای یزیربرنامه

آید. این کار برای  به عملمطالعه الزم  و دقت، کشت الگوی و آبیاری مدرن سیستم به شدن تجهیز و

 .کند این بخش کمک در پایدار اشتغال عالوه بر حفظ اراضی کشاورزی، به تواندیم ،یکشاورزبخش 

 یهاروش سدهای منطقه، با دستیینپا مناطق در غیرفصلی یزاباران ابرهای بارش دلیلبه .3

پرداخته  منطقه آب ذخیره میزان زیرزمینی و یهاسفرهمصنوعی و آبخوانداری به تقویت  تغذیه صحیح

 .شود

 و مدرن هاییتکنولوژ استفاده ازو  دقیق یزیربرنامه و دسترس در و ارزان منابع بکارگیری  .4

شرب، تجارت، ) اقتصادی یهاطرح در تلفیقی طوربه دریا ، آبهاکنیرینشآبدر بخش  گذارییهسرما

 .شود استفاده (یاگلخانهصنعت و کشاورزی 

با همکاری  کشت تقویم و هانهاده توزیع واگذاری و تقویتمصرف بهینه آب و الگوی کشت با   .5

 .کشاورزان بومی حمایت مورد اورزیکش هاییتعاون

 تبادل و روستایی آموزاندانش آموزش و جذب برای باهوکالت کشاورزی هنرستان یاندازراه  .6

 توسعه پایدار کشاورزی. در جهتپاکستان  و هند کشورهای با دانشجو

 آبزیان در هر سه شهرستان. و طیور و دام پرورش یهاشهرک ایجادتوجه به  .7

رغم باید توجه داشت که علی .است سواحل مکران، فعالیت صید و صیادی قتصادا یزیربناها از .2

چندانی برخوردار  ییآکاربخش، اما بخش شیالت از  یندر ااشتغال قابل توجهی از جمعیت منطقه 

 یارتقا جهیزات است که باید درت، مسئله بیمه و یسازفرهنگنیست. علت این مهم مسائل آموزشی، 

 کند. ینیآفرنقشن شیالت این موارد سازما

 و یماهیگیر هاییققا و هالنج یکه تماشا دارد وجود یصیاد اسکله چند در سواحل مکران  .3

 شاه و سنگسر و حلوا شوریده، شیر، یماه مانند گوناگون هاییماه صید حال در که دریادل صیادان

د و کنایانی به اقتصاد منطقه در جذب گردشگر کمک ش تواندیماست  انگیزخاطره و یدیدن ،یندمیگوها

 .در صنعت گردشگری مورد توجه قرار گیردباید 

 و هایتظرف بررسی محیطی آن به یهاتوان به بخشیدن فعلیت و با توجه به اقتصاد دریامحور .11
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مکران انجام  شغلی سواحل یهافرصت شناساییآمایش سرزمین  صورتبهآن  اییهناح هاییتقابل

 هاییتهکم تشکیل و در قالبخصوصی  بخش و دانشگاهی مراکز از استفاده باواند تمی این امر شود که

 .پیگیری شودتوسعه منطقه مکران  هاییتقابل ینهزم در تخصصی

 سواحل این در موجود امکانات از استفاده با و اندوصل آزاد یهاآب به مستقیم مکران سواحل .11

توسعه  برای جلو به رو حرکتی . اما در کنار آن باید بهبسط داد را اقتصاد تجاری توسعه زمینه توانیم

محرومیت منطقه کاسته شود. برای این  و بستبن حالت از و دشومنطقه هم توجه  یو آبادان عمرانی

 سد از آب انتقال جاسک، به میناب دوبانده مثل راه تمامیمهنتهیه شده یا  یهاطرحمنظور بهتر است 

 شترهای ساماندهی ،(ص) یااالنبخاتم بیمارستان وضعیت بهبود ،یو کشاورز شرب برای جگین

 نیاز با متناسب دانشجو جذب رویکرد با دانشگاهی مراکز توسعه جاسک، به سیریک محور در سرگردان

از کارخانه  یبرداربهرهدر سه شهرستان،  یالتو ش بندر، فعالیت دریانوردی توسعه منطقه،

از روستاهای کنارک، چابهار و جاسک با تأمین  محرومیت رفع (،2از ف)کنارک  ـچابهار  کنیرینشآب

 فعالو  آهنراه احداث ،ییروستابهداشت  یهاخانه، تقویت آنهامواصالتی  یهاراهآب شرب و اصالح 

 برسد. یبرداربهرهو  اجراییبه مرحله  هوایی و امثال آن ترددهای برای جاسک فرودگاه شدن

 شرق در کاال و واردات صادرات زمینه در یژهوبه دریایی ونقلملح برای یدبندر جد احداث .12

 کاهش همرا  بندرعباس باهنر و رجایی شهید بندر از ترافیکی و بار بوده کشور یاساس یازن کشور

که این امر با توسعه  خواهد شد بیشتر بندر این توسعه سرعت سراسری آهنراه به اتصال با خواهد داد

بندر شهید کالنتری و بهشتی چابهار و تقویت بنادر جاسک و کنارک عملی است که از  یبرداربهرهو 

 .باید مورد توجه قرار گیرند

 خود مردم که باشد نحوی به اقتصادی آزاد منطقه که تعریف شود توجه هم نکته به این .13

 بگیرد صورت کالن گذارییهسرما که نباشند این و ناظر شاهد و تنها ببرند سود توسعه یناز ا منطقه

و  امور پیشبرد و توسعه دربومی  مردم اساسی عبارتی نقشبه .باشند داشته نقشی نتوانندآنها  ولی

 د.شوپررنگ  مختلف یهاحوزه در یتفعال

مسائل زیست دریا نظیر  یژهوبه محیطییستزمکران باید به مالحظات  یامنطقهدر توسعه  .14

 یطمح موضوع البته د.شوتوجه ویژه  یاییدر یهاگونهو سایر  هامرجانحرا،  یهاجنگلحفاظت از 

 در بایستیم قاعدتاً باشد. توجه مورد در منطقه هم پایدار توسعه بنیان و اساس عنوانبه باید زیست

 هم آن موارد ینترمهم از یکی که منطقه بکر و غنی زیست محیط وجود مکران سواحل توسعه امر

 تحت است و شده حفاظت مناطق در آنها اعظم بخش بزرگ و کوچک خلیج و خور 22 وجود حدود

 .مورد توجه قرار گیرد دارند، قرار زیست محیط مدیریت

 و مجاور کشورهای به گاز صادرات یژهوبهایجاد هاب انرژی در منطقه مکران شتاب بیشتر در  .15
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 عمان(. کشور) جنوبی همسایه نیز

در  یمیپتروش و یصنعت یهامجتمع و جاسک در ینفت انهیپا میعظ طرحاجرای   .16

و  یامنطقهی یزادگرگون برای محیطییستزجاسک، کنارک و چابهار باید با مالحظات  یهاشهرستان

 رفع محرومیت از منطقه با شتاب بیشتر.

 یریتو مدیکپارچه  توسعه حفاظت، رکن سه براساس مکران یامنطقهراهبردهای  باید تمام .17

 کار، اصل محور یتو امنحفاظت  مسائل در آن شود که تنظیم مکران ساحلی مناطق در هوشمند

 مهم آن باشد. منابع از زیست محیط و ساحلی مناطق صیانت
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