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 چکیده

 مختل    من اطق  ب ین  فض ایی  ه ای  نابرابری وجود کند، می تهدید را کشور یک امنیت که عواملی ترین مهم از یکی

 ب ین  ویژه به کشور یک جغرافیایی های بخش نامتوازن توسعة و جغرافیایی های عدالتی بی است. وجود آن جغرافیایی

 در یژهو به واگرایانه تحرکات بروز به و ملی آسیب بزند وحدت و به همبستگی است پیرامونی ممکن و مرکزی مناطق

، از جمل ه ایساکس ون و   نظ ران  صاحب از دیدگاه دارد. ملی قدرت بر سوء یریمسئله تأث این .دبینجام قومی مناطق

پایدار  ةتوسع پایدار، و توسعة مرهون ر راپایدا توان امنیتترتیب، مییکدیگرند. بدین ماهان، توسعه و امنیت مکمل

رو  از ای ن است؛  خارجی و داخلی تهدیدهای رفعگرو  در کشور ملی امنیت ینتأمدانست.  ملی امنیت کنندة ینتضم را

ی زی آم ایش   ر برنام ه بخش د، عل م    آمده در توسعة نامتوازن یک کشور را بهبود م ی  وجود به خألدر این میان  آنچه

ی د ب ر   تأکب ا   ارائة الگوی مناسب آمایش سرزمین، منطق ة س احلی مک ران را   هدف  بان نوشتار، سرزمین است. ای

المللی، و با رویکرد توسعه و  ینبی و ا منطقهی چابهار و ایرانشهر در سطح ملی، ها شهرستانی توسعة آتی ها برنامه

 یمراتب   سلس له فراین د تحلی ل    دی وکند. روش پژوهش، ترکیبی از تحلیل راهبری بررسی میا منطقهامنیت پایدار 

(AHPاست. برای پردازش نتایج، از پرسشنامه استفاده شد. بررسی و تحلیل فرصت )ین نمایش همچنها، ها و قوت

ه ای آم ار و تحلی ل فض ایی در      ، ب ه روش مطالعه موردو سیمای سرزمین و توزیع فضایی منابع در منطقة  وضعیت

ی زی  ر برنامهر این مقاله، برای اولین بار در ایران، در مطالعة آمایش سرزمینی و صورت گرفت. د Arc Gisافزار  نرم

کار گرفته شده و الگوهای آمایشی منطقة مورد مطالعه نیز با  بهپیشرفته و جدید متاسوآت  افزار نرمی، مدل و ا منطقه

 مح ور  داخلی مشخص ش د توس عة  توجه به دو فاکتور عوامل داخلی و خارجی ارائه شده است. در زمینة فاکتورهای 

 پ رتنش  و پرترافی ک  مح دودة  از خ ارج  در مک ران  س واحل  راهب ردی  جغرافیایی شرق، و موقعیت جنوب و شرق

ی، بیشترین سازمان برونهرمز، بیشترین اهمیت راهبردی را در توسعه دارند. در زمینة فاکتورهای  تنگة و فارس خلیج

و نف وذ   گس ترش آمریکایی، و -منطقه، جریان ارتجاع عربی و محور عربینظامی آمریکا در  اهمیت متعلق به حضور

منظور تدوین الگوی آمایش ی در بخ ش سیاس ت خ ارجی ب ر       تروریستی در منطقه است. به-های ارتجاعی یانجر

 نواحی نوار ساحلی نیز الگوها و راهبردهایی ارائه شد.

 ی، ژئوپلیتیک مکران، مدل راهبردیا منطقهسعة پایدار ای، تو آمایش سرزمین، امنیت پایدار منطقه :ها کلیدواژه
Meta SWOT.مکران ، 
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 مقدمه 

 شـود  مـی  تصـور . اسـت  بـوده  کشورها طلبی در توسعه از عناصر مطلوب یکی دریا به دسترسی های دور تاکنون،گذشته از

 2ماهـان  تـایر  آلفرد .(511: 2012، کامران) است جهانی قدرت به رسیدن برای ضروری شرط آزاد، های آب دراختیارداشتن

گذراند،  کشور این دریایی نیروی در را خود عمر از سال آمریکایی که چهل شاخص پردازان نظریه از (، یکی2193-2122)

 در توانسـت  و داد اهمیـت  آن بسیار راهبرد و دریایی قدرت تئوری به وی دانست. می ملی قدرت اساس را« دریایی توان»

کشـورها   برخـی از  موفقیـت  وی، گمـان  به (.51: 2013 ،عزتی) کند ایجاد مهمی تغییرات آمریکا یدریای نیروی یمش خط

 بـا  (. ماهـان 13-21: 2012 ،تـوال -لورو)است  عامل همین مدیون ها، دولتمراتب  سلسله در تصاحب رأس (بریتانیا مانند)

 از و دریـایی  قـدرت  یـه بـر  تک بـا  همواره هان،ج در بزرگ های قدرت تداوم و ظهور که محکم نشان داد تاریخی ةادلئة ارا

دریاهاسـت   بر حکومت، دنیا بر مة حکومتالز که گرفت نتیجه یت،درنها و است گرفته صورت دریاها برتری نسبی طریق

 تـرین تـازه  و ینتـر  جـامع در  امـا  شده اسـت،  متنوعی ارائه و متعدد ، تعاریف«قدرت دریایی»(. از واژة 51: 2011، زرقانی)

 و دریاهـا  از خـویش  آوردن منـافع دسـت بـه  در ملـت  یـک  هـای  ه توانـایی عبارت است از مجموعـ  دریایی ، قدرتتعریف

 بـه  دسـتیابی  و و جنـ ،  صـل   زمـان  در نظامی و اقتصادی، سیاسی مقاصد برای دنیا، های آب یریکارگ به با ها، اقیانوس

ب گوناگون مانند ارتباطـات دریـایی، انـرژی، شـیالت،     (. سواحل و دریاها، از جوان13: 2013 ،عزتی) اهداف ملی و مقاصد

 و ای منطقـه  توسعة در اساسی نقشی هاآن توسعة و اندکشورها بوده توجه موردمقاصد امنیتی و نظامی و... در طول تاریخ 

 از ان بـا بـیش  ایـر  .باشـند  داشته دسترسی دریا به نحویکه به اند بوده تالش در همیشه ها دارد. در این میان، دولت پایدار

 و توسـعه  هـای  برنامه ای در این زمینه دارد و همین امر، تدوین جنوب، جایگاه ویژه و شمال در ساحلیخط  یلومترک 0333

 و سـرزمین  آمـایش  مطالعة بار سه ةتجرب بارسد در این جهت،  نظر می اما به سازد، می ضروری نوارهای ساحلی را مدیریت

ای مـدون درنظـر گرفتـه     این نقاط مهم و راهبـردی، برنامـه   در کشور، تاکنون برای یزیر برنامه دهه شش از بیش سابقة

 نشده است.

 توسـعة  بـه  هنـوز  ها، برنامه در( خشکی) برّی سیاست داشتن و دریایی راهبرد نداشتن دلیل به ایران اسالمی جمهوری

. (515 :2012کامران، ) است مشهود بندرها و ایرجز در غفلت، این آثار اعتناست و بی آن یبندرها و جزایر و دریایی قلمرو

توان در ناحیة جنوب شرقی کشور مشاهده کرد. سـواحل جنـوبی کشـورمان شـامل      می وضوح بهتبلور فضایی این نکته را 

یلـومتر آن در سـاحل   ک 2933را کیلومتر دربرگرفته اسـت کـه    1333ای بیش از  فارس و دریای عمان، منطقه حوزة خلیج

ی ناحیـة  عبـارت بـه میان، سواحل دریـای عمـان و     ینا درکیلومتر آن در ساحل دریای عمان قرار دارد.  103و  فارس خلیج

اسـت؛   گرفتـه  قـرار  حاشـیه  در آن، تـاکنون  اهمیـت  و حساسـیت  رغـم   است کـه بـه   زده رقمای را  مکران، موقعیت ویژه

توجـه   اسـتفاده نشـده و   هـا  قابلیت این از فارس، یجخل حلسوا وبندرها  بر بیشتر تمرکز دلیل رسد به نظر می به که طوری به

 منطقه این آشکار های تفاوت و اهمیت بیانگر کشور، آماری مختلف های شاخص بررسی .جدی به آن صورت نگرفته است

 تعامـل  دهدمنطقه نشان می سیاسی اقتصادی و فرهنگی،، اجتماعی های شاخص پایین سط  است. کشور مناطق دیگر با

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Alfred Tayer Mahan 
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جنوب شرق ایـران   .دارد  کننده تعیین نقشی خارجی، و داخلی تهدیدهای دیگر در طرف از و ثباتی بی و ثبات در عوامل این

المللی، کارکرد تولیـد قـدرت را    ای و بین با داشتن ظرفیت باالی اقتصادی، امنیتی، وحدت ملی، دسترسی، ارتباطات منطقه

مذهبی، ناامنی و فقـر  -امکانات اقتصادی و موقعیت ویژه، اختالفات قومی دوجو بادر کشور دارد. در مرزهای شرقی ایران، 

ین، امنیت و همراه با آن، توسعة پایدار، در این منطقه نیز تهدید شـده اسـت )خلیلـی و همکـاران،     ؛ بنابراشودمشاهده می

 وهـا   ضـعف  ،زیـاد  یجغرافیـای  هـای  مزیـت  و ظرفیـت  داشـتن  عـین  در ایران، شرق جنوب ، ناحیةدرمجموع(. 11: 2013

از یـک سـو و    منطقـه  مثبـت  هـای  ظرفیـت  میـان  دلیل نبود توازن و تناسب به متأسفانه. دارد نیز فراوانی های یتمحدود

 مسـتقل  صورت به آن داخلی های ظرفیت به اتکا منطقه با پیشرفت و توسعه، آن از سوی دیگر منفی های جنبه و ها ضعف

 .(95: 2015)واثق و همکاران،  است شده ناممکن

 و موجـود  هـای  پتانسـیل  مکران با توجـه بـه   دریای ساحلی نواحی سرزمین آمایش الگوی پژوهش، ارائة این از هدف

 بـا ( عمـان  دریـای ) شرقی جنوب سواحل منطقة تر، کالن نگاه در و کنار، جاسک، چابهار، مناطق رو درپیش های چالش

 اند از:براین، اهداف اصلی این پژوهش عبارتای است؛ بنا منطقه پایدار امنیت و توسعه رویکرد

 ای؛ پایدار منطقه امنیت و توسعه رویکرد با مکران دریای ساحلی نواحی سرزمین در آمایش الگوی اهداف ارائة 

 امنیت و توسعه رویکرد با مکران دریای ساحلی نواحی سرزمین در آمایش الگوی در ها قوت و ها فرصت بررسی 

 ای؛ منطقه پایدار

 منطقه؛ هایقسمت سایر در مقایسه با مکران رقابتی ابعاد اساییشن 

 منابع؛ بر مبتنی دیدگاهبراساس  منطقه های ظرفیت و منابع ارزیابی 

 منطقه؛ فضایی سازمان کنترل از خارج مؤثر محیطی عوامل معرفی 

 خارجی؛ عوامل و ها قابلیت منابع، براساس تناسب راهبرد ارائة 

 خارجی؛ و داخلی ةتوسع راهبردهای ارائة 

 مکران. منطقة توسعة راهبرد نقشة ترسیم 

 

 ادبیات پژوهش

طور که بیان شد، توجه به آمایش سرزمین  دارد و همان سابقهریزی آمایش سرزمین در کشور ما چندین دهه  مباحث برنامه

رسـی، پژوهشـی منسـجم بـا     در ناحیة مورد مطالعه یعنی سواحل مکران، در دهة اخیر مدنظر قرار گرفته است. مطـابق بر 

های پیشین، هریک از دیدگاهی خاص، محور جنوب شرق کشور را مطالعه  کارگیری همة رویکردها وجود ندارد. پژوهش به

 اند.کرده

های منطقه، مالحظات امنیتـی، رویکردهـای    هایی دربارة آمایش مناطق مرزی، تحلیل ظرفیت در این زمینه، پژوهش

نگر( مورد توجه واقع شد که اگرچه تعداد  صورت ملی و کالن موردی منطقة جنوب شرق کشور یا بهآمایشی و... )با مطالعة 

هـا اشـاره    ی از این منابع و نتـایج آن ا خالصه، به 2ها کم است، نگرش پژوهشگران را وسعت بخشیده است. در جدول  آن

 شود: می
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 ها . پیشینة پژوهش و نتایج آن5جدول 

 ج پژوهشنتای عنوان پژوهشگرنام 

نیـــا و  حـــافظ

 (2019رومینا )

هـــای  تحلیـــل ظرفیـــت

ژئوپلیتیک سواحل جنوب 

شــرق ایــران در راســتای 

منافع ملی )فضـای مـورد   

 غفلت(

هـای   هـای جغرافیـایی و پتانسـیل    در این پژوهش، مؤلفان در پی تبیین واقعیت

افع های دریای عمان و تأثیر آن بر من ویژه کرانه ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران به

موقعیت ژئوپلیتیک جنـوب شـرق ایـران    دهد  اند. نتایج نشان می ملی ایران بوده

قرارگرفتن در مسـیر دسترسـی    جواری با کشورهای پاکستان و افغانستان و هم)

 ای ای بـرای گسـترش مبـادالت منطقـه     ویـژه  شـرایط  (،های آزاد جهان به آب

 اسـت  کـرده ن فـراهم  کشورهای آسیای مرکزی و افغانسـتا  با المللی ایران بین

 (.15-5: 2019نیا و رومینا،  )حافظ

ــراهیم زاده  ابـــ

(2011) 

 در توسـعه  و مقالة امنیت

 خــاوری جنــوب مرزهـای 

 ریـــزی برنامـــه و ایـــران

 آن برای راهبردی

 عةتوسدر این مقاله با بررسی موقعیت سیستان و بلوچستان و نقش مهم آن در 

های ایران پیوند چندانی نـدارد   ر بخششود که این ناحیه با دیگیران، تأکید میا

 (.291-201: 2011زاده،  و در انزوای جغرافیایی مانده است )ابراهیم

ــدی ــور و  احم پ

ــاران  همکـــــ

(2013) 

 در نــاامنی عوامــل تبیـین 

 ایران شرق جنوب

 سیستانکشور )جنوب شرق  منطقة در ناامنی عوامل در این پژوهش، متغیرهای

 و تـأثیر  خـارجی  و داخلـی  ابعـاد  در ناامنی عوامل مطالعة هدف ( بابلوچستان و

با توجه به نتایج، . شده است تحلیل و ایران، کاوش شرق جنوب ناامنی در ها آن

 انسـانی  اجتماعـات  و ای یلهقب ساختار با همراه آب، کمبود و کویر خشک، اقلیم

 در جغرافیـایی  جبـر  نـوعی  سبب پراکنده، روستاهای و شهرها قالب شمار در کم

 و داخلـی  اسـت. عوامـل   شـده  کشـور  شرق جنوبویژه  به شرق مناطق ندگیز

 و سیسـتان ایـران )  شـرق  جنـوب  ناامنی ایجاد در خود سهم به هریک خارجی،

 (.99-20: 2013، همکاران و پور احمدی) مؤثرند( بلوچستان

ــت و  اطاعـــــ

ــوی  موســــــ

(2013) 

 متقابــل امنیــت  رابطــة

 یـافتگی  توسعه و ای ناحیه

 تأکیـد  اسیاسی ب فضاهای

 بلوچستان و سیستان بر

و  دارد مسـتقیم  رابطـة  سـرزمینی  عـدالت  و توسـعه  بـا  ملـی  امنیت مطابق نتایج،

 را سیاسـی  هـای  پیرامـونی، شـکاف   و مرکـزی  منـاطق  بـین  توسعه های نابرابری

 تنـوع  حاشـیه،  در کـه  ایـران  ماننـد  کشـورهایی  در موضـوع  این کند. می تر عمیق

 (.13-33: 2013)اطاعت و موسوی،  یابد می شتریبی اهمیت، دارند مذهبی-قومی

محمدحسینی و 

 (2012پور ) علی

 ســــنجش تهدیــــدهای

 شــرق جنــوب در امنیتــی

 امنیـت  بـر  تأکید با) ایران

 (مرزی

شود برقراری امنیت در سیسـتان و بلوچسـتان بـا     در این پژوهش، ابتدا بیان می

ریزی امنیتی  ه برنامهشدت گره خورده است و هرگون ة مرز در این منطقه بهمسئل

برای برقراری امنیت در این منطقه بدون توجـه بـه مـرز و مسـائل خـاص آن،      

ویژه کارکردهـای امنیتـی، بـا     ة کارکردهای مرزی بهمقولنتیجه خواهد ماند.  بی

ها موجب تضعیف  ة مستقیم دارد و تضعیف آنرابطبحث امنیت در جنوب شرق، 

پور  شود )محمدحسینی و علی ت منطقه میتبع آن تضعیف امنی امنیت مرزی و به

2012 :210-211.) 
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 ها . پیشینة پژوهش و نتایج آن5جدول ادامه 

 نتایج پژوهش عنوان پژوهشگرنام 

ــمتی  و حشــــ

ــاران  همکـــــ

(2010) 

 امنیتی-دفاعی مالحظات

 کشور در سرزمین آمایش

 جنـوب : مـوردی  مطالعة)

 (کشور شرق

 معـرض  در سـویی  از کشـور  قشـر  مـرزی  منـاطق  پژوهش، مطابق نتایج این

 هـا  آن میان تعامل که دارد هایی ویژگی دیگر سوی از و است امنیتی تهدیدهای

 منـاطق  آن توسعة و آمایش های برنامه و روند بر مستقیمی تهدیدها، تأثیرات و

 خـارجی  تهدیـدهای  از امنیتی،-دفاعی مالحظات ضرورت رو به از این؛ گذارد می

 چـارچوب  در شرق، محور خاص و عام های ویژگی ثیرتأ تحت و پذیردتأثیر می

 (.203-231: 2010، همکاران و حشمتی) قرار دارد سرزمین آمایش اصول

ــق و  واثـــــــ

ــاران  همکـــــ

(2015) 

، تکمیلی هم مقالة رهیافت

آن  و کارکردهــای مبــانی

جنـوب   منطقة بر تأکید با

 ایران شرق

 الگـوی  عنـوان یـک   به« تکمیلی هم» اجرای رهیافت به نحوة در این پژوهش،

 هـای  مکان رویپیش معضالت و مسائل وفصل حل برای چارچوبی و کارکردی

 (.59-11: 2015جغرافیایی پرداخته شده است )واثق و همکاران، 

 2011های تحقیق،  منبع: یافته

 

 پژوهش یچارچوب نظر

 ییفضا یزیر برنامه

و اسـتقرار   ینیگز مکان یبرا یو خصوص یر توسط بخش عموماقدامات اثرگذا یاجرا زیو ن ییو انتظام فضا قانونمندکردن

کـه آن را   ردگیـ  یصـورت مـ   ییها مجموعه فنون و روش ةلوسی¬به ،یدوبعد یدر فضا یو اقتصاد یاجتماع یها تیفعال

به  ییاتالش بر آن است تا توسعة فض ،یزیر (. در این برنامه3: 2010 ،یو موسو زاده می)ابراه نامند یم ییفضا یزیر برنامه

ـ کـه موجـب ناپا   یعمـوم  یها استیآشکار در س یمفهوم عام، بر تضادها  ،طـورکلی  اثرگـذار باشـد. بـه    شـوند،  یمـ  یداری

هـم دارد.   ییفـوق، وجـه فضـا    یها یژگیو یعالوه بر داشتن تمام ،یزیر از انواع برنامه یکیعنوان  به ییفضا یزیر برنامه

 ،ی)اجتمـاع  یاست که از کـنش متقابـل عوامـل انسـان     یکارکرد ییفضا ،یشیو آما ییفضا یزیر منظور از فضا در برنامه

 شـود  یزمـان حاصـل مـ    نـد ی( در فرایعـ یسـاخت و طب  )انسـان  یطی( و عوامل محیدئولوژیا ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاقتصاد

 (.22: 2013 زاده، ی)تق

ـ و  یاجتماع ،یتوسعة اقتصاد یها استیبلندمدت، عمدتاً اهداف و س ییفضا یزیر برنامه . ایـن  کنـد  یرا دنبـال مـ   یمل

و...  التیاست که به کـاربرد فضـا، ارتباطـات، تسـه     یزیر سط  مورد برنامه یتیو فعال یساختار کالبد یزیر برنامه، برنامه

ارتبـاط   یزیر سط  مورد برنامه ی(، با ساختار اقتصادیاقتصاد-یاجتماع سعةتو یزیر توسعه )برنامه یزیر . برنامهانجامد یم

ـ توجه به مسئلة جمع ،یکیزیف یزیر و برنامه ییفضا یزیر برنامه انیاست. تفاوت م یف آن، توسعة اقتصاددارد و هد و  تی

 (.11: 2012 ،یاریاست )ز ییفضا یزیر اشتغال در برنامه
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 یا منطقه یزیر برنامه

و امکانات  ازهایبا ن ،یاعو اجتم یمختلف اقتصاد یها کردن برنامه و هماهن  میبرای تنظ یندیفرا ،یا منطقه یزیر برنامه

دانـد   جامعـه مـی   یبرا یزیر را برنامه یا منطقه یزیر برنامه تیپت وی(. کلود10: 2010 ش،یاست )آسا یا و منطقه یا محله

هـا و   راه نیانتخـاب بهتـر   یمـنظم بـرا   یکوششـ  توان یرا م یا منطقه یزیر تر، برنامه ساده یانی(. به ب13: 2012 ،یاری)ز

عبـارت اسـت از    یا منطقـه  یزیر برنامه گر،ید دگاهیمنطقه دانست. از د کیبه اهداف خاص در  دنیور رسمنظ ها، به روش

ـ منطقه  کیمردم  یافزایش سط  زندگ یتالش برا  یریکـارگ  و بـه  ابیـ محـداکثر اسـتفاده از منـابع ک    یتـالش بـرا   ای

 شامل سه مرحله است: یا منطقه یزیر منطقه. برنامه یاستعدادها

 توسعه براساس شناخت؛ ةبرنام مینطقه و مشکالت آن و تنظشناخت م .2

 برنامه؛ یاجرا .1

 طرح. یابیو ارز یبررس .0

 یکل یها استیو در کنار س یبا هماهنگ دیوجود دارد که با یمسائل و مشکالت شهیهم ،یا منطقه یزیر نظام برنامه در

ـ ر در برنامـه  یا و منطقـه  یوالن محلمشارکت مسئ ،یا اجرا شود. توسعة متناسب و متوازن منطقه یکشور ـ  یزی  نیـی تع ای

 عه،یشود )شـ  مطالعه می یا و منطقه یمل یزیر که در قالب برنامه ستا یاز نکات ع،یصنا یابی راهبرد توسعة شهرها و مکان

2012 :19.) 

 

 داریو توسعة پا توسعه

ـ عبارت اسـت از تغ  گر،ید تیبه وضع یتیگذار از وضع ای توسعه (. توسـعه و  92: 2011 ،ی)افتخـار  شـرفت یتحـول و پ  ر،یی

اسـت، امـا    ختـه یبرانگ اقتصـادی  مطالعـات  حـوزة  در را شـماری  بـی  یهـا  چـالش  ر،یقرن اخ میمرتبط با آن، در ن میمفاه

. پـذیرد  یم ریو زمان تأث یدئولوژیا د،یشدت از عقا آن به فیو تعر ندنظر ندار آن اتفاق یحوزة مطالعات ةدربار پردازان، هینظر

ـ    یبعـد  شد، اما نگرش تک جامعه توجه می یذشته، تنها به رشد اقتصاددر گ بـاال،   یرشـد اقتصـاد   رغـم  یبـه توسـعه، عل

شد و  دنظریتجد عهبه بعد در مفهوم توس 2113از دهة  ب،ترتی نبدی. بود آورده وجود به یدر جوامع بشر یاساس یها شکاف

 یابیکام ،یمل تیمانند امن ییارهایبا مع ،یطیمح یها تی، حمانگرش نیمدنظر قرار گرفت. در ا یتوسعه با مفهوم چندبعد

و  یشرافتمندانه همراه بـا آزاد  یو زندگ یمدنظر قرار گرفت و هدف آن، رفاه اجتماع یو مکان یو عدالت اجتماع یاقتصاد

ـ ثروت جامعه، تغ ادیتوسعه، عالوه بر ازد نیبود. همچن یزندگ طیحم ةندیآ یبرا یریگ میتصم  ،ینظـام اجتمـاع   یفـ یک ریی

لنـد در سـال    برانـت  یطور رسم بار به نیرا اول داریپا ة(. واژة توسع1: 2031 ا،ازکی) دارد همراه به زیرا ن یو فرهنگ یاقتصاد

 (.13: 2013 ،یاریمطرح کرد )ز« مشتر، ما ندةیآ»در گزارش  2113

عنوان موضوع روز  فوق را به کردیومردم، سازمان ملل ر یزندگ یو کاهش سط  عموم یطیمح ستیز عاتیبا بروز ضا

 یو اقتصـاد  یاجتمـاع  ،یکالبـد  یفـان  یدر مقابل الگوها ییها حل یعنی راه داریمطرح کرد. توسعة پا ستمیدهة آخر قرن ب

ـ  شیافزا ،یستیز یها سامانه بیتخر ،یعیمنابع طب ینابود ندمان یاز بروز مسائل داریپا ةتوسع ب،ترتی نیتوسعه. بد ـ رو یب  ةی

ـ کند. همچنین توسـعة پا  می یریجلوگ ندهیها در زمان حال و آ انسان  یزندگ تیفیک آمدن نییو پا یعدالت یب ت،یجمع  دار،ی



 555 ...ای  منطقهارائة الگوی آمایش سرزمین نواحی ساحلی دریای مکران با رویکرد توسعه و امنیت پایدار 

شـده اسـت. نکتـة     ونگونـاگ  یهـا  مانند مفهوم توسعه، برداشت زیمفهوم ن نیمختلف توسعه است. از ا یها نگرش ندیبرا

ـ و بادوام باشد. تعر ایاز توسعه است که پا یندیفرابه  دنیمتعادل و رس یدارپای ها، نگرش نیا یمشتر، تمام  یعمـوم  فی

 شیازهایکردن ن در برآورده ندهینسل آ ییتوانا نکهینسل امروز بدون ا یازهایکردن ن عبارت است از برآورده داریاز توسعة پا

 (.Isaksson, 2006: 64شود ) دیتهد

 یناگسسـتن  ونـد یپ ازمنـد یتحول ن نیها باشد. ا د فرصتو مول طیاست که محافظ مح داریپا یهر تحولی، زمان درواقع،

ـ در تطابق بـا جر  دیبا یاجتماع یزندگ طیو شرا یاقتصاد یها شرفتیاست. پ یاجتماع تیاقتصاد و امن ،یاکولوژ انیم  انی

توسعه  یها ها و برنامه در طرح ،یداری(. اصل پاThinh et al., 2002: 481باشند ) یزندگ یعیطب یها هیدرازمدت حفظ پا

 .رود می شمار مستمر به یاست و هدف دیمورد تأک یعنوان هدف کل به

 

 داریپا تیو امن تیامن

ـ از ح انتینفـس و صـ   یو با بقا ردیگ یانسان را دربرم یشئون و ابعاد زندگ یمفهوم عام، تمام کیعنوان  به تیامن و  اتی

ـ ن انسان و موجود زنده اسـت )حـافظ   یو بقا اتیح کنندة نی. درواقع، تضمخورد یم وندیانسان پ تیموجود (. 013: 2019 ا،ی

ـ دارد. تعر یو متنوع دهیچیپ میاست که مفاه یاتیمهم و ح یا مقوله تیامن ـ امن فی ـ و دامنـة آن، از   تی  یونـد یسـو پ  کی

ـ و تهد یریپذ بیو در، نخبگان و مردم از آس تیبا ذهن میمستق ـ  گـر، ید یدارد و از سـو  دی آنـان در   یهـا  فـرض  شیاز پ

 یدر بررسـ  رو، نیا ز(؛ ا05: 2012 ک،ی)تاج ردپذی یم ریو مانند آن تأث یقدرت مل ،یمصال  مل ،یمانند منافع مل هایی مقوله

به نـام   یگریفرصت، و مؤلفة د ریاز دو متغ یتابع ت،یآن توجه داشت. درواقع امن بودن یبه نسب دیهمواره با ت،یمفهوم امن

دانسـت؛   یتیامن یها انیرا ز دهایتهد دیشوند. در این میان، با محاسبه می گریکدیهمواره با  ادشدهی ریاست. دو متغ دیتهد

 (.1: 2010 ،ی)متق روند می شمار به یالملل نیکشورها در روند تعامل ب یسودمند ها، فرصت که یدرحال

و تعـارض   ینـاامن  یصـل ا یروهاین یی( بر شناسا ی)و نه انفعال  رانهیشگیپ یبا تمرکز بر راهبردها داریپا تیامن کردیرو

را کنتـرل کـرد، امـا بایـد علـل       یناامن یامدهایپ ةهم توان یاست که نم نیا داریپا تیامن کردی. اساس روکند¬یم دیتأک

خود مرض را درمـان   دیآن با یجا و به ستی( مؤثر نیماریبا عوارض )ب مبارزه گر،یبرداشت؛ به عبارت د انیرا از م یناامن

دارد که  دیباور تأک نیکه بر ا یکردیدارند؛ رو  «یکنترل یالگو»عمدتاً هنوز  ت،یبه امن یجار یدهاکریرو که یحال کرد. در

 یهـا  ی(. نـابرابر 11: 2019 ،یدیعو سـ  یفضـل  یممانعت کنترل کرد )رحمـان  ای ینظام یروین قیاز طر توان یرا م یناامن

ـ ناح یتیکنـد و سـبب نارضـا    مـی  تـر  قیرا عم یاسیس یها شکاف ،یرامونیو پ یمناطق مرکز نیب ژهیو به ،یا منطقه  یا هی

ـ نظران، توسعه و امن از صاحب یرو به نظر برخ (؛ از این113: 2030 ک،یو بل سلیشود )درا می و بـا   گرنـد یکدیمکمـل   تی

 است. یمل تیامن کنندة نیتضم داریو توسعة پا دار،یمرهون توسعة پا داریپا تیدارند. امن بلارتباط متقا گریکدی

ـ  تیامن جهیو درنت یقدرت مل یمبان تیآن به تقو یسو سو توسعه و حرکت به کی از و از  انجامـد  یدر کشـور مـ   یمل

ـ   فراهم می یمل ةمناسب را برای توسع یاز بسترها یکی ت،یآمدن این امن فراهم گر،ید یسو  یهـا  یعـدالت  یکند. وجـود ب

و بروز تحرکات  ،یو وحدت مل یبه همبستگ بیسآ وجبکشور ممکن است م کی یها و توسعة نامتوازن بخش ییایجغراف

کشور در  یمل تیامن نیتأم ن،یندارد؛ بنابرا یمثبتی بر قدرت مل ریمسئله تأث نیشود که ا  یدر مناطق قوم ژهیو به انهیواگرا

 (.11: 2011و همکاران،  پور یاست )احمد یو خارج یداخل یدهایگرو رفع تهد



 555 5935، زمستان 5، شمارة 5ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

 الگو

. رود کـار مـی   به متعددی معانی در است که نقش و منوال، طرح، قالب، نمونه و شکل، انگاره ،الگو معنایبه Pattern واژة

(. 15: 2011، دهقـان ) دانسـت  واقعـی  جهـان  از شـده  سـاده  و نظـری  آن را نمـایش  تـوان  مـی  الگـو  از سـاده  تعریفی در

 الگـو  دهخدا(. 12: 2031، گولد) اند دهکار بر به چندجانبه مفهومی به 2132 سال از کمدست را الگو شناسان اصطالح انسان

 یـا  شـکل  کـه  انـد  کـرده  معرفی چیزی را الگو برخی. مثال قدوه و، اسوه، مقتدی، سرمشق، مدل: است کرده معنا چنین را

 رفتـار  یا عمل یک دادنمعمولی انجام راه که دانند نموداری می یا نویس پیش را آن گروهی و دهد می نشان را کل کیفیت

 (.15: 2011، هومن) دهد می نمایش را ادراکی رساختا یا

 هـایی  نمونـه  داند؛ می علمی تمرینات پذیرفتة های نمونه را الگوها علمی، های انقالب ساختار کتاب در 2کوهن توماس

 دارد. خود در را ابزار و کاربرد، تئوری، قانون که

. کنیم می تعبیر را دنیا آن با که است روشی و ،مشتر فرضیات برخی الگو: گوید می فکر نیروی کتاب در 1اسمیت آدام

 راهنمـای  یـک  مؤلـف ، 0هـارمون  ویلیـام . کند می یاری آن عملکرد پیشگویی در را ما و دهد می شرح ما برای را دنیا الگو

 داند. می حقیقت از تصویری کنار در عمل و ارزشیابی، تفکر، در، ابتدایی روش را همان الگو ،آینده سوی به ناتمام

 

 ها روشو  ها داده

 شـده   گرفتـه های ترکیبـی بهـره    هدف کاربردی است. در این تحقیق، از روش نظر ازتحلیلی و -پژوهش حاضر توصیفی

ند. همچنـین از  شـد   گرفتـه کـار  ی و نیز تحلیل کمی و کیفی بـه ا کتابخانهاست. به این منظور، روش اسنادی و مطالعات 

 سـرزمین در  آمـایش  الگـوی  شناسان حوزه استفاده شد. هدف این پـژوهش، ارائـة  ی از کارنظرخواهپرسشنامة دلفی برای 

ی اسـت  ا چندمرحلهترتیب، این پژوهش ی است. بدینا منطقه پایدار توسعة و امنیت رویکرد با مکران دریای ساحلی نواحی

ـ وامل که برای دستیابی به الگویی بهینه صورت گرفته است. برای این منظور، ابتدا به ارزیابی ع ة ضـعف، قـوت،   چهارگان

ی و سـهولت در پـردازش اطالعـات عوامـل     کدگذارپردازیم. برای تفسیر، فرصت و تهدید در قالب مدل کیفی سوآت می

استفاده کردیم. ابتدا همـة عوامـل    Expert Choiceی افزار نرممراتبی در محیط  سلسلهچهارگانه، از روش فرایند تحلیل 

دهی شدند و پس از تعیین درجة اهمیت، هریک از معیارها، اسـتخراج و در   ، پردازش و وزنیکدگذار، استخراج 9چهارگانه

های منطقه، از پرسشنامه اسـتفاده  ها و قوتقالب هفت شاخص تفسیر و اصلی قرار گرفتند. برای بررسی و تحلیل فرصت

مشـخص شـوند. سـنس نتـایج در      ها عفضها و دیتهدها مطالعه، و ها و فرصت، قوتمطالعه موردشد تا در زمینة موضوع 

وارد شدند و نقشـة راهبـرد توسـعه و الگـوی توسـعه و امنیـت، بـا توجـه بـه عوامـل درون و            5متاسوآت افزار نرممدل و 

 مـورد و سیمای سـرزمین و توزیـع فضـایی منـابع در منطقـة       دست آمد. همچنین برای نمایش وضعیت سرزمینی به برون

 استفاده شد. Arc Gis افزار نرمحلیل فضایی در های آمار و ت از روش مطالعه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Thomas Kuhn 

2. Adam Smith 

3. William Harmon 

4. SWOT 

5. Meta-SWOT 
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 . چارچوب نهایی فرایند پژوهش5شکل 

 

 مورد مطالعه ةمحدود

الکـوه در   از رأس ،پاکستان است که در طول خلـیج عمـان   غربی ایران و جنوب شرقیمکران سرزمینی ساحلی در جنوب 

هـای   این منطقه شامل شهرستاناست.  شده ن گستردهباختر جاسک تا الس بال در جنوب خاوری ایالت بلوچستان پاکستا

درصـد از مسـاحت کـل کشـور را      1/5است که حدود  کیلومترمربع 55،302 جاسک و سیریک با مساحت کنار،، چابهار،

یقـة عـرض   دق 93و  درجـه  11یقـه تـا   دق 25و  درجـه  15دهد. همچنین در قسمت جنوب شرقی ایران، بـین  تشکیل می

راهبـردی   ةمحـدود  ،اولیـه  ةمحدودیقة طول شرقی قرار گرفته است. دق 95و  درجه 12یقه تا دق 53و  درجه 51شمالی، و 

چهـار شهرسـتان سـیریک،     ،در ایـن میـان   که شامل هفت شهرستان از دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان است

هـای   عنـوان شهرسـتان   شهر به نیکعملیاتی و سه شهرستان بشاگرد، سرباز و  ةعنوان محدود جاسک، کنار، و چابهار به

از جنـوب بـه دریـای     ،شهر یکنهای ایرانشهر و  شهرستان منطقة مکران ایران از شمال به .اندشده  طرح معرفی ةکران پس

 شود. از مشرق به پاکستان و از غرب به استان کرمان و شهرستان میناب محدود می عمان،
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 مورد مطالعه محدودة . نقشة9شکل 

 

 ی پژوهشسشنا روش

ای و  توسـعة منطقـه  ریـزی   افـزار مربـوط در برنامـه    ت را در قالب نرمآمتاسو راهبردیها و مزایای مدل  پژوهش حاضر قابلیت

منـابع و   ،ایـن تئـوری   . برمبنـای است طراحی شده 2ت برمبنای تئوری مبتنی بر منابعآ. متاسوکندمیمعرفی  آمایش سرزمین

ریـزی اصـولی و    بـا برنامـه   تـوان  یاساس، مـ . برایناستلی مزیت رقابتی مستمر و پایدار فرد، عامل اص های منحصربه قابلیت

 .کردرا شناسایی  مناطقرقابتی پایدار  یها تیمز ،جایگزین، کمیاب و غیرقابلریدناپذیهای باارزش، تقل شناخت منابع و قابلیت

، پـژوهش اهـداف   یاسـتثنا  به که یطور به شدند؛ری وآدر چند نوبت گرد ،کارشناس ده هایدیدگاه ها با استفاده از داده

ـ گ بهره و نیز با ذهنی یها یریگ میاز تصم پرهیزت با آد. متاسودنش یبند تیشناسایی و اولو پژوهشتمامی مراحل   از یری

د ایـن مـدل بـا ر    ،دیگـر  سوی. از کند میرا برطرف  ی سوآتها ییها و نارسا بسیاری از کاستی دقیق،سامانمند و  تکنیکی

هـای   که مناطق از منـابع و قابلیـت   شود میزمانی عملیاتی  ،توسعه و رقابت پایدار دهد که نشان میزا  برون ةدیدگاه توسع

از جملـه   در ابعاد رقـابتی مختلـف   ،مورد مطالعه منطقةت با شناسایی جایگاه آ. متاسوکننداستفاده  شکلداخلی به بهترین 

انـد از:  دارد کـه عبـارت  ای  سـازنده  هـای نقـش  ،دشگری پایدار در مناطق روسـتایی رقابتی گر یها تیبهینه از مز ةاستفاد

ها، بررسی میزان تأثیر عوامـل   منابع و قابلیت ناپذیربودننیگزیجا، یریدناپذیمیزان ارزشمندی، کمیابی، تقلکردن  مشخص

 کـه  یطور به؛ ها منابع و قابلیت ،اهداف بررسی میزان تناسب بین و ها، بهینه از فرصت ةا یا استفادهداخلی بر کنترل تهدید

: 2111، مناطق و کشورها اهمیت اساسی دارد )کوزا، و رمینگتون، ها سازماناز دیدگاه پورتر، مزیت رقابتی برای موفقیت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. RBV 
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 گیـری  به موضـع  ،و سودآوری سازمان استباخت -که رقابت یک بازی برد شود یاز این نظریه استنباط م ،بنابراین (؛130

هـا   این فرض استوار است که بنگاهدیدگاه مبتنی بر منابع، بر  ، مشتریان و رقبا بستگی دارد.کنندگان نیدر قبال تأم قدرت

 ؛2112)بارنی،  انتقال داداز بنگاهی به بنگاه دیگر  توان ها را نمیآنناهمگن هستند که  یها ییمنابع و توانااز  یا مجموعه

 (.2119ونر فلت،  ؛2151پنرز، 

و دو تـن از همکـاران وی در دپارتمـان مـدیریت      ،نوربرت کـالج آمریکـا   استادیار علوم کامنیوتر ،ین بار آگاروالنخست

فـرض بـر ایـن     ،در این تئوری کردند.معرفی  رات آمتاسو، گرفتن از تئوری مبتنی بر منابع با الهام 1321بازرگانی در سال 

 .انـد  متمـایز خـود پدیـد آمـده     یها یستگیها و شا قابلیت یلةوس به ،مناطق، شهرها و روستاهای موفق ،ها است که سازمان

ایجـاد و  ، اسـاس کـار   ،ایـن دیـدگاه  است. در محیط آن از  تر یاتیح ،منابع یک بنگاه راهبردی،برای تعیین اقدام  جهیدرنت

بـه   ،ط خـارجی انفعـال در مقابـل محـی    یجـا  بـه منـاطق   ترتیـب، است. بـدین هدف تأثیرگذاری بر محیط  منابع با ةتوسع

 دیگـر  نیازهـای  در پژوهش حاضـر،  .دنتأثیر داشته باشها بر محیط  مدتممکن است  ود شون تأثیرگذاری بر آن تشویق می

 نیـز  و هـا ، فرصـت منـابع  نشـدن  نیگزیجا و  یریدناپذیبودن، کمیابی، تقل براساس تئوری مبتنی بر منابع باارزش ،یک فضا

 .شودمی ارزیابی  مطالعه دمور ( منطقةVRIO) های داخلی قابلیت

 

 ها داده لیتحل و هیتجز

 ة اولمرحل

از کارشناسـان خواسـته    ندارند،این اهداف وزن یکسانی  که  آنجا از. نداهداف اصلی پژوهش شناسایی شد ،نخستدر گام 

ـ اولورا در سه سط  )باال، متوسـط و پـایین(    ها آن ،شد با توجه به اهمیت هریک از اهداف ، 1. در جـدول  کننـد  یبنـد  تی

و پس از تدوین این جدول و تعیین درجة اولویت، هریک از اطالعـات وارد   شده  دادهنشان  ها آنجایگاه  اهداف پژوهش و

 (.0افزار شده است )شکل  نرم

 پایدار امنیت و توسعه رویکرد با مکران دریای ساحلی سرزمین در نواحی آمایش . اهداف الگوی9جدول 

 ویتسط  اول اهداف ردیف

 باال های اقتصادی در بخش سواحل و دریا گذاری افزایش سرمایه 2

 باال های نظامی و دفاعی ارتقای توان 1

 باال افزایش حجم مبادالت و ترانزیت 0

 باال ای و کشوری های منطقه محصولی و تکیه بر توانمندی خروج از اقتصاد تک 9

 متوسط ارتقای نقش و جایگاه مراکز شهری و روستایی 5

 باال ارتقا و اثربخشی رویکردهای سیاسی و امنیتی به منطقه 1

 باال های چندجانبه با کشورهای حوضه افزایش همکاری 3

 باال ای پایدار های توسعة منطقه شناسایی مؤلفه 1

 2015های تحقیق،  منبع: یافته
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 سرزمین آمایش اهداف الگوی -. مراحل پردازش در مدل متاسوآت9شکل 

 

 

 ها مرحلة دوم: شناسایی منابع و قابلیت

ـ     منحصربه ةصورت مجموع ای را به هر شرکت، سازمان یا منطقه ،در تئوری مبتنی بر منابع  ةفـردی از منـابع در سـه مقول

مشـهود   یهـا  یـی دارا (.5: 1339، )گـالبرث و گـالوین   ردیگ یها درنظر م نامشهود و قابلیت یها ییمشهود، دارا یها ییدارا

هستند  کارهایی ها تیو شهرت( و قابل مشخصات)مالکیت معنوی،  هستند منابع یک شرکت ،و فیزیکی( و نامشهود )مالی

)آگـاروال و   روندشمار مییی متفاوت بهها سازه ها تی)دانش فنی(؛ بنابراین، منابع و قابل تواند انجام دهدمیکه یک شرکت 

از  در قالـب مـدل سـوآت،    شناسـایی شد و  مطالعه ای مکران منطقه یها تیمنابع و قابل ،در این گام (.0: 1321همکاران، 

  اآنجـ  از شـدند و شناسایی  ی ضروریها تیمنابع و قابل ،در این مرحله که یطور به کدهای استخراج صورت گرفت؛طریق 

 نیـز سـنجیده شـد   ها  با توجه به یک معیار درصدی مشخص، میزان تأثیر آن دارند،وزن یکسانی  هااین منابع و قابلیت که

 (.0)جدول 
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 ای پایدار منطقه و امنیت توسعه رویکرد با مکران دریای ساحلی سرزمین در نواحی آمایش الگوی ها در ها و فرصت قوت .9جدول 

 درصد ها  ها و فرصت قوت ردیف
کد 
 مستخرج

 

2 

 خـاص  شـرایط  دلیـل  بـه  گردشـگری  صـنعت  رونـق  و خـارجی  و داخلـی  گردشگر جذب قابلیت

 توسـعة  از نظـر  منطقـه  مسـتعدبودن  و هـا  زمینـه  از بسـیاری  در وجـود ظرفیـت   محیطی، یستز

 انسـانی،  طبیعـی، ) گردشـگری  هـای  فعالیـت  و گردشگری زمینة در ریزی برنامه و گذاری سرمایه

 .(و... پزشکی ورزشی، تاریخی،

9 
 

S2 

 

 

1 

 قـانونی؛  هـای  مزیـت  و امکانـات  بـا  ایـن ناحیـه   در چابهـار  صـنعتی -تجـاری  آزاد وجود منطقة

 مقررات نکردن اعمال دارایی؛ و درآمد از معافیت شامل خارجی و ایرانی اتباع برای گذاری سرمایه

 سرمایه. کارگیری به از حاصل سود و اصل خروج امکان آزاد، منطقة در خارجی تجارت و گمرکی

9 S4 

0 
 فـارس  خلیج پرتنش و ترافیکپر محدودة از خارج در مکران سواحل راهبردی جغرافیایی موقعیت

 هرمز. تنگة و
1 S5 

9 

 تـأمین  بـرای  المللـی  بـین  آزاد های آب به ترانزیتی راه ترین هزینه کم و ترین صرفهبه ترین، کوتاه

 ازبکسـتان،  ترکمنسـتان،  افغانسـتان، ) میانـه  آسـیای  کشـورهای  بـه کـل   کـاال  ترانزیت و نیازها

 کس.برع و( قزاقستان و قرقیزستان تاجیکستان،

0 O1 

 O2 0 منطقه. کشورهای مردم با مذهبی و اجتماعی -فرهنگی پیوندهای 5

1 
 دریـایی  تجـارت  خطوط کنترل و نظارت قابلیت و هند اقیانوس بزرگ عملیاتی پهنة به دسترسی

 شرقی. جناح در ژئواستراتژیک نظر از ایران اسالمی جمهوری گاه تکیه و ثقل مرکز حوزه؛ این در
5 O4 

 O10 5 شمال. به جنوب ترانزیتی و ارتباطی کریدور مسیر در شدن واقع و ارتباطی موقعیت نداشت 3

1 
 شـرق  جنـوب  مرکـزی،  آسیای هند، قارة شبه فارس، خلیج مانند پراهمیتی های حوزه به دسترسی

 آفریقا. شرق و سرخ دریای المندب،باب تنگة آسیا،
1 O12 

 2015های تحقیق،  منبع: یافته
 

 وم: شناسایی ابعاد رقابتیمرحلة س

هـا( در دو بعـد رقـابتی     فرصـت و  ها تیقابل ،در مراحل بعد الزم است عوامل اصلی موفقیت )منابع ،رقابتی ةترسیم نقشبا 

 انتخـاب  اقتصـادی و  دفـاعی -امنیتـی قبلی، ابعـاد   ةشده در مرحل های استخراج شود. با توجه به منابع و قابلیت یبند دسته

از  ، برخـی از ایـن ابعـاد   تر یدستیابی به نتایج منطقبرای  ،شده ه ناسازگاری برخی از عوامل با ابعاد انتخاببا توجه بشدند. 

 نیـافتگی  توسـعه در ادامه باید رقبـای  و خلق فرصت،  ماهیت کار بر رقابت بودن دلیل مبتنی فهرست عوامل حذف شدند. به

ی )مرکز ایالت سند پاکستان(، گـوادر پاکسـتان، فجیـره و دبـی     کراچ منطقة شهرهای بندریسه  رو نیا از ؛شناسایی شوند

با چنین رویکـردی بایـد    .ندشناسایی شد ة ساحلی مکران )چابهار، کنار، و جاسک(عنوان رقبای اصلی در منطق بهامارات 

داشت که هـردو در   در بندر گوادر مدنظر یگذار هیبرای سرمارا چین  ةدر چابهار و برنام یگذار هیهند را برای سرما ةبرنام

با تمرکز بـر دو   ،تر با جنوب و مرکز آسیا امتداد ساحل مکران قرار دارند. رقابت میان دو کشور برای ایجاد روابط مستحکم

 مدنظر قرار گیرد.صورت جدی  بندر چابهار و گوادر نیز باید به
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 های منطقة مکران با مناطق رقیب در منطقه مرحلة چهارم: مقایسة قابلیت

از بسـیار   ییتـا  در یک طیف پنج ،شده ییشناسا یها فرصتو  منابع، ها مورد مطالعه براساس قابلیت مناطق ،این مرحلهدر 

 ،شـده  شناخته یها تیبراساس قابل شود که منطقة مکرانمی مشخص ؛ یعنیشوند یعالی تا بسیار ضعیف با رقبا مقایسه م

 رقیب چه جایگاهی دارد.در میان مناطق 

 

 بندی رقبا م: نقشة رقابتی و اولویتمرحلة پنج

آمایش سرزمینی و نظر  که از بیترت  نیا  به شد؛ترسیم  9شکل با توجه به مقایسه در مراحل پیشین و نتایج،  ،در این گام

شـمار  ترتیب رقبای بعدی بـه  بهبندر گواتر، فجیره و دبی و  است رقیب در منطقه نیتر بزرگ ای، بندر کراچی توسعة منطقه

 (.9)جدول  دنرو یم

 

 

 

 بیاز مناطق رق کیهر یرقابت تیوزن مز .5شکل 
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 . وزن مزیت رقابتی هریک از مناطق رقیب5جدول 

 امتیاز
 شده مجموع نرمال

 ای امنیت و توسعة پایدار منطقه الگوی آمایشی
 نام بندر

 مطلق شده نرمال مطلق شده نرمال مطلق شده نرمال

 کراچی 30/0 32/2 9 29/2 1/3 9 25/1

 گوادر 19/1 11/3 9 29/2 2/3 0 22/1

 فجیره 11/1 11/3 9 29/2 1/1 1 30/1

 دبی 2/1 31/3 1 53/3 1/9 2 93/2
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 تئوری مبتنی بر منابع براساسها  مرحلة ششم: ارزیابی منابع و قابلیت

در یـک  ناپـذیری  نیگزیاجو  یریدناپذیها براساس کامیابی، تقل قابلیتبراساس تئوری مبتنی بر منابع، منابع و  ،در این گام

 ،شـد   انیـ هـم ب  تـر  پـیش طور که  . همانیده شد)بسیار موافقم، موافقم، خنثی، مخالفم، بسیار مخالفم( سنج ییتا طیف پنج

بـا عوامـل خـارجی     ن معیارهاای که توان انجام داد شود و این کار را زمانی می نمیدر این مرحله ارزیابی  ارزشمندیمعیار 

  اند از:عبارت کارشناسان یها پاسخ برخی از .مقایسه شوند

 ؟ توانند این کار را انجام دهند نمی(: رقبای ما R) کمیابی

 ؟  توانند از این قابلیت تقلید کنند نمی(: رقبای ما I) یریدپذیتقل

 ؟میبر ین خود بهره مجبرا یمش خط سیلةو (: ما از این عامل بهO) ینیگزیجا رقابلیغ

 

 PESTELمرحلة هفتم: شناسایی عوامل مرتبط 

( مـؤثر بـر   PESTELو قانونی ) یشناخت فناورانه، بوم اجتماعی،-عوامل خارجی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ،در این مرحله

ترش هـر  احتمـالی گسـ   هـای رو و خطرپیش یها شناسایی فرصت برایاین تحلیل  ند.مطالعه شد ای منطقه ةفضای توسع

و ارزیـابی زمـان حـال     ،ارزیابی محیط در ابعاد کالن ،این تحلیلکاربرد عموماً  (.1: 1321مجموعه مؤثر است )بلومبرگ، 

 بـرای  کـرد؛ اساسی در محیط و مجموعـه ایجـاد    یتغییرات توان میعوامل کالن (؛ زیرا با 005: 1320، )جونز و هیلاست 

 کـه  یدرحـال  بنـذیرد؛ شده تـأثیر   ابیر سیاستی جدید و قوانین مالیاتی تازه وضعیک بنگاه اقتصادی ممکن است از تد ،مثال

بـر عوامـل سیاسـی،     PESTLE(. چـارچوب  1322: هوسـو،  1333نداشته است )گیلیسـنی،  گیری  تصمیمتأثیری در این 

 (.13: 1321هیرنه،  و قانونی استوار است )ایزو یطیمح ستیورانه، زنااقتصادی، اجتماعی، ف
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 . عوامل محیطی مؤثر خارج از کنترل سازمان فضایی منطقه5ل جدو

 تأثیر وزن ها منابع و قابلیت ردیف
 احتمال

 افزایش

 درجة

 اضطرار

 زود بسیار زیاد بسیار قوی مهم بسیار بسیار گذاری چین در بندر گوادر پاکستان حضور و سرمایه 2

 فوری بسیار زیاد قویبسیار  بسیار بسیار مهم نظامی آمریکا در منطقه حضور 1

 فوری بسیار زیاد قوی بسیار مهم های ارتجاعی و تروریستی در منطقه گسترش و نفوذ جریان 0

 زود بسیار زیاد بسیار قوی بسیار مهم های وابسته های حامل نفت و فرآورده تردد کشتی 9

 زود بسیار زیاد یار قویبس بسیار بسیار مهم های اقتصاد و انرژی ها در بخش گذاری افزایش سرمایه 5

 زود زیاد متوسط متوسط شرایط اقلیمی نسبتاً چیره و سخت 1

 زود متوسط قوی بسیار مهم نیافتگی سطوح فضای داخلی توسعه 3

 زود متوسط قوی بسیار مهم نیافتگی سطوح فضای بیرونی و کشورهای همسایه توسعه 1

 زود زیاد متوسط متوسط حضور اقتصادی هند 1

 فوری بسیار زیاد بسیار قوی بسیار بسیار مهم آمریکایی-ضور جریان ارتجاع عربی و محور عربیح 23
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 مرحلة هشتم: راهبرد تناسب

 ها و عوامل خارجی تناسب بین قابلیت

 ، در اینجـا ل خارجی بنردازند. درواقـع ها بر عوام به ارزیابی تأثیر منابع و قابلیتتا از کارشناسان خواسته شد  ،در این مرحله

که چگونه منابع کنیم بررسی می ترتیب،بدین. شود میانطباق عوامل داخلی با خارجی محاسبه  با توجه به راهبردیتناسب 

ـ ر در محـیط برنامـه   ی،طورکل . بهدهند یا را کاهش مهیا تهدید کنند می تقویتها را  ها، فرصت و قابلیت  دو ،راهبـردی  یزی

 دارنـد  دیتأک یزیر در فضای برنامه این دوبر تأثیر  ،مطالعات. بیشتر عوامل داخلی و عوامل خارجی :عامل وجود دارد هدست

 (.1331پرسن،  ؛1333)اکوا و چی، 

 

 ها و اهداف پژوهش تناسب بین عوامل منبع، قابلیت

، راهبـردی تناسب  ،هداف پژوهش بنردازند. درواقعها بر ا کارشناسان به ارزیابی تأثیر منابع و قابلیت قرار شد در این مرحله

 بـه  هـا  که به چه میزان منابع و قابلیتکنیم بررسی می جا. در اینشود یانطباق عوامل داخلی با اهداف محاسبه مبراساس 

 کنند. کمک میاهداف پژوهشی 

 

 مرحلة نهم: نقشة راهبردی

 شوند: مینای سه معیار تحلیل ها و عوامل خارجی برمب قابلیت ،منابع راهبردی، ةدر نقش
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 ها با عوامل خارجی؛ الف( نزدیکی منابع و قابلیت

 ؛افقی و فوقانی عوامل جهتب( 

 ها. حباب ةد( انداز

( X) ی(. محـور افقـ  5شده اسـت )شـکل     آبی نشان داده یها با حباب راهبرد، ةروی نقش ،داخلی ییها منابع و قابلیت

همچنـین  . دهـد  یعوامل را نشان م راهبردیتناسب  زانیم (Y) و محور عمودی ،انیو تناسب سازم یریدناپذی، تقلیابیکم

ای  منطقـه هـای   منابع و قابلیـت  دهد یهای پژوهش نشان م . یافتهکند میمیزان تناسب با اهداف را مشخص  ،حباب ةانداز

 :اند شده، مقایسه اند آمده 1 زیر، با اوزانی که در جدول های مؤلفه که یطور به دارد؛متفاوت  یاوزان ناحیة مکران،

 . راهبردهای توسعة داخلی5جدول 

 رتبه اوزان های داخلی منابع و قابلیت ردیف

 

 

0 

 

 و پرترافیـک  محـدودة  از خـارج  در مکـران  سـواحل  راهبردی-جغرافیایی موقعیت

 هـای  تـنش  معـرض  در کمتر را هرمز )این موقعیت، آن تنگة و فارس خلیج پرتنش

 آن، از ناشـی  آرامـش  دهد؛ بنابراین، بـا  می قرار فارس خلیج لمللیا بین و ای منطقه

 بخشد( می سامان اساسی نحوبه را خود موقعیت

 

 

 

 

1 

 منطقه در ارتش هوایی پدافند همچنین دریایی، و هوایی های پایگاه وجود 9
 

5 

 دریایی راهبردهای توسعة برای الزم داشتن موقعیت 
 

9 

1 
 بـه  وابسـته  صنایع توسعة و برداری بهره در گذاری سرمایه یبرا منطقه مستعدبودن

  دریایی علوم و سازی کشتی
1 

 انرژی مصرف و تولید مراکز به نزدیکی 3
 

0 

 شرق جنوب و شرق محور توسعة دربارة کشور مسئوالن نظر اجماع 1
 

2 
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و نقاط  دهد ی( میزان قدرت عوامل را نشان مX) یاند. محور افق شده  نارنجی مشخص یها عوامل خارجی نیز با حباب

 .کند میضرورت عوامل را مشخص  ةدرج ،حباب ة( و اندازYعمودی )
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 بر منطقه . راهبردهای توسعة بیرونی منشأ0جدول 

 رتبه وزن ها منابع و قابلیت ردیف

 گذاری چین در بندر گوادر پاکستان حضور و سرمایه 2
 

 

 نظامی آمریکا در منطقه حضور 1
 

2 

 های ارتجاعی و تروریستی در منطقه گسترش و نفوذ جریان 0
 

2 

 های وابسته های حامل نفت و فرآورده تردد کشتی 9
 

1 

 های اقتصاد و انرژی ها در بخش گذاری افزایش سرمایه 5
 

 

 

 

 

0 

 

 شرایط اقلیمی نسبتاً چیره و سخت 1
 

 سطوح فضایی داخلی نیافتگی توسعه 3
 

 نیافتگی سطوح فضایی بیرونی و کشورهای همسایه توسعه 1
 

 حضور اقتصادی هند 1
 

 آمریکایی-حضور جریان ارتجاع عربی و محور عربی 23
 

2 
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 . نقشة راهبردی توسعة منطقة مکران5شکل 

 

 حیة مکرانمرحلة دهم: الگوهای آمایش سرزمینی نا

نقشـة راهبردهـای توسـعة منطقـة      از شـده  اسـتخراج های  در این بخش، با توجه به نتایج مدل متاسوآت و منابع و قابلیت

 شوند. یممکران، الگوها با توجه به دو دسته عامل داخلی و خارجی ارائه 

 ط به داخل منطقهشده مربو های برتر استخراج . الگوهای آمایش سرزمینی برای منابع و قابلیت5جدول 

 الگوی آمایش سرزمین ها منابع و قابلیت ردیف

 

 

2 

 

 صــنعت رونــق و خــارجی و داخلــی گردشــگر جــذب قابلیــت

 در هـا  ظرفیت محیطی یستز خاص شرایط دلیل به گردشگری

 توســعة از نظــر منطقــه مســتعدبودن و هــا زمینــه از بســیاری

 های لیتفعا و گردشگری زمینة در ریزی برنامه و گذاری سرمایه

 .(و... پزشکی ورزشی، تاریخی، انسانی، طبیعی،) گردشگری

های  گذاری ـ ضرورت تدوین قوانین و حمایت از سرمایه

 زیرساختی در گردشگری و اکوتوریسم

 ـ ایجاد همکاری و جلب اعتماد کشورهای همسایه

 های محیطی ناحیة مکران بر توان ـ تکیه 

شـناخت بیشـتر   ای در راسـتای   ـ لزوم تبلیغـات رسـانه  

 منطقه

 ی ترانزیتیها راهویژه  به ها راهـ تقویت شبکة 

 ی توسعهها شاخصـ ارتقای 



 555 5935، زمستان 5، شمارة 5ریزی شهری، دورة  های جغرافیای برنامه پژوهش 

 شده مربوط به داخل منطقه های برتر استخراج . الگوهای آمایش سرزمینی برای منابع و قابلیت3جدول ادامه 

 الگوی آمایش سرزمین ها منابع و قابلیت ردیف

1 

 امکانـات  با منطقه در چابهار یصنعت-تجاری آزاد وجود منطقة

 خـارجی  و ایرانی اتباع برای گذاری سرمایه قانونی های مزیت و

 نکـردن  اعمـال  دارایی، و درآمد بر معافیت از برخورداری شامل

 خروج امکان آزاد، منطقة در خارجی تجارت و گمرکی مقررات

 تأسـیس  امکـان  سـرمایه،  کـارگیری  بـه  از حاصل سود و اصل

 سهام و... . درصد از میزان هر با جیخار های شرکت

 های مالیاتی ـ معافیت

 ـ استفاده از نیروهای متخصص و مجرب

 ـ گسترش کیفی خدمات گمرکی

 های مرزی ـ ایجاد و گسترش بازارچه

 ـ حمایت از کار و سرمایة ایرانی

 پذیری ـ ایجاد و تأمین حاشیة امن سرمایه

 ـ کاهش بیکاری و تأمین اشتغال

 

0 
 در ارتـش  هـوایی  پدافنـد  و دریـایی  و هوایی های پایگاه وجود

 منطقه

 ای ـ افزایش همکاری با بازیگران منطقه

 های دفاعی و نظامی بر توان ـ تکیه 

 دریایی راهبردهای توسعة برای الزم موقعیت وجود 9
/ مدیریت یکنارچة منـاطق   ICZMلزوم اتخاذ رویکرد 

 ساحلی

5 
 و بـرداری  بهـره  در گـذاری  سـرمایه  بـرای  منطقـه  مستعدبودن

 دریایی علوم و سازی کشتی به وابسته صنایع توسعة

 بنیان های دانش اندازی شرکت ـ ایجاد و راه

 ـ تکیه بر نیروی متخصص و بومی

 انرژی مصرف و تولید مراکز به نزدیکی 1
بر سـایر منـابع و    محصولی و تکیه  خروج از اقتصاد تک

 وی انسانیویژه نیر ای به های منطقه توان

3 
 جنـوب  و شرق محور توسعة دربارة کشور مسئوالن نظر اجماع

 شرق

های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران  ـ ابالغ سیاست

 وکیف عملکردی در ناحیة مکراندرخصوص کم

ـ در دستور کار قراردادن بیانـات رهبـر معظـم انقـالب     

 درخصوص ناحیة مکران

 2015های تحقیق،  منبع: یافته

 

 شده در خارج سازمان ها و تهدیدهای استخراج . الگوهای آمایش سرزمینی برای چالش3جدول 

 الگوی آمایشی ها و تهدیدها چالش ردیف

 افزایش همکاری با هند گذاری چین در بندر گوادر پاکستان حضور و سرمایه 2

 نظامی آمریکا در منطقه حضور 1

پیمانان راهبردی و یارگرفتن  دوستی با هم

ویـژه دولـت    نة سیاست خارجی بهدر صح

 روسیه
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 شده مربوط به داخل منطقه های برتر استخراج . الگوهای آمایش سرزمینی برای منابع و قابلیتجدول ادامه 

 الگوی آمایش سرزمین ها منابع و قابلیت ردیف

 های ارتجاعی و تروریستی در منطقه گسترش و نفوذ جریان 0
بـر اسـالم     حفظ برابری و برادری و تکیه

 واحد

 های وابسته های حامل نفت و فرآورده تردد کشتی 9
ای و جلب  همکاری و تأمین امنیت منطقه

 اعتماد کشورها

 های اقتصاد و انرژی ها در بخش گذاری افزایش سرمایه 5

همکــاری بــا کشــورهای منطقــه و لــزوم 

گذاری بخـش خـارجی در    افزایش سرمایه

 داخل

 چیره و سختشرایط اقلیمی نسبتاً  1
های توسـعه در راسـتای    عملکرد سیاست

 های توسعة پایدار شاخص

 تقویت ساختار و سازمان فضایی نیافتگی سطوح فضایی داخلی توسعه 3

 نیافتگی سطوح فضایی بیرونی و کشورهای همسایه توسعه 1
کمک متقابـل در راسـتای تـأمین منـافع     

 طرفین

 کشورهای منطقه همکاری و دوستی با حضور اقتصادی هند 1

 آمریکایی-حضور جریان ارتجاع عربی و محور عربی 23

هـای جریـان وهابیـت و     مبارزه با دسیسه

ای در راسـتای   های منطقـه  ایجاد میانجی

ویــژه  ای بــه حفـظ تــوازن قــدرت منطقــه 

 روسیه و چین

 2015های تحقیق،  منبع: یافته

 

 گیری یجهنت

ـ  مختلف برنامه یها روشبه نظران در ایران  ریزان و صاحب نامه، برگذاران یاستت که سسا هبیش از دو ده زی از قبیـل  ری

 منـابع هـا و   بر توان زا مطلوب و درون راهبردهایتدوین  که باطوریاند؛ به کردهای، فضایی و آمایش سرزمین توجه  منطقه

 هـای  ای در زمینـه  تعـادل منطقـه   آن، ایجاد کنند که در ای جامع و فراگیر توسعه یایی تأکید ورزند ومحیطی نواحی جغراف

 شده است.طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برقرار 

 تولیـد ملـی و  را در مسئولیت اصلی  ،چند منطقه یتدو یا درنها ، یک،توسعه کشورهای درحال بیشتردر ایران نیز مانند 

دیگـر   داشتن منـاطق  که به قیمت عقب نگه اندتهبرعهده داش اجتماعی-خدمات عمومی و بالطبع شکوفایی اقتصادی ارائة

توسعه، خطری مسـتقیم بـرای امنیـت جامعـه      ةآن روی سک ةمثاب که نابرابری و محرومیت به کردبوده است. باید اذعان 

انجـام   نبایدتوسعه  ریزی برنامهگونه یچه ،برداشتن نابرابری عمومی برای ازمیان ریزی برنامهو  توجهو بدون  آید یشمار م به

اسـت   کشـور  یکنارچـة  پیشرفت و پایداری اقتصادی برای مهم بسیار نیازی یشپ مناطق، هماهن  و متعادل ةتوسعشود. 

3
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(Matric and Savic`, 2001). آرایـش متعـادل   و توسـعه  در تـوازن  ای، منطقه توسعة فرایند کنندة یینتب های دیدگاه در 

گیـرد: نخسـت    ای از دو زمینة اصلی نشـئت مـی   های منطقه یان، نابرابریدارد. در این م خاصی اهمیت فضا، در ها فعالیت

 ریزان اقتصادی. گذاران و برنامه یاستسة جغرافیایی و دوم تصمیمات منطقشرایط طبیعی هر 

؛ است شده  افزودهی، از اهمیت عامل اول کاسته شده و به اهمیت عامل دوم فناورة مهم این است که با پیشرفت نکت

ی و زالـی،  پورمحمدریزان، بیشترین تأثیر را دارد ) گذاران و برنامه یاستسای، تصمیمات  ، در ایجاد نابرابری منطقهبنابراین

2011 :03.) 

 

 پیشنهادها

ای، ملـی و   ریـزان و مـدیران کشـور در رونـد توسـعة منطقـه       گذاران، برنامه بسیار زیاد تصمیمات سیاست یر تأث با توجه به

هـا و رفـع نـواقص و تهدیـدها      های مثبـت و پتانسـیل   برداری از ظرفیت شود تا بهرههای زیر ارائه مییشنهادپالمللی،  بین

 افزایش یابد:

 درجهت حفظ تمامیت ارضی کشور؛ منطقههای دفاعی و امنیتی  تقویت زیرساخت 

 ای؛ منطقه تعادل به یلندرجهت زا  درون ایجاد رشد و توسعة های برابر برای بسترهای مناسب و فرصت ایجاد 

 اقتصادی؛ و آموزشی، فرهنگی های ظرفیت از استفاده با منطقه های مزیت و ها ارزش حفظ 

 یافتگی منطقه؛ توسعه های شاخص ارتقای برای غیردولتی و دولتی اعتباری منابع اختصاص ردیف بودجه از 

 پیوندهای و فظ وحدتملی برای ح یکنارچگی هویت و همگرایی، و تقویت مذهبی-فرهنگی اشتراکات بر یدتأک 

 اجتماعی منطقه؛

 رقابتی؛ و نسبی های مزیت با دولتی و خصوصی در بخش صنعت منطقه، متناسب گذاری یهسرما توسعة 

 بین مراکز استان، شهرها و روستاهای منطقه؛ سکونتگاهی شبکة دهی سازمان 

 منطقه؛ حاشیة مرزهای ویژه نواحی به آبادانی و توجه خاص به توسعه 

 دریامحور؛ استان به اقتصاد برای فراملی و ملی قشن تعیین 

 الملل؛ ینب ترانزیت حوزة در کشور مؤثر نقش ایفای برای الزم امکانات و ها ینهزم یساز فراهم 

 آب در منطقه؛ منابع محدودیت درنظرگرفتن با کشاورزی توسعة 

 منطقه؛ در گردشگری رونق برای الزم تمهیدات ایجاد 

 المللی. ینبو  اقتصادی های یهمکار گسترش و همسایه کشورهای با سازنده و مؤثر تعامل 
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