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کنارك-منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، 

تحلیل راهبردي سواحل جنوب شرق ایران با هدف ارتقاي کیفیت زندگی ساحل نشینان

محمدامین خراسانی
دانشگاه تهراني جغرافیا و برنامه ریزي روستاییدکترا

چکیده

ریزان و هاي اخیر بهبود کیفیت زندگی جزء اهداف اصلی محققان جامعه، برنامهارتقاي کیفیت زندگی، یکی از اساسی ترین اهداف برنامه ریزان توسعه است و در دهه
برخورداري از خط گسترده ساحلی، . استنواحی ساحلی جنوب شرق ایران به واسطه موقعیت ویژه جغرافیایی داراي مولفه هاي گوناگونی . کارگزاران دولتی بوده است

تولید شده دراین مناطق در دسترسی به منابع دریایی فراوان، فاصله مناسب با کشورهاي همسایه و امکان بهره بردن از بازار این کشورها براي توسعه صادرات محصوالت 
ب امنیت پایین و توسعه نیافتگی تاریخی منطقه نیز در زمره مهم ترین نقاط ضعف و زمره نقاط قوت و فرصت هاي موجود در این منطقه و مجاورت با مناطق داراي ضری

می توان گام هاي موثري در راه با بهره گیري از راهبرد تهاجمی نتایج این تحقیق نشان می دهد .  تهدیدهاي تاثیرگذار بر کیفیت زندگی ساکنان مجاور این سواحل است
. ارتقاي کیفیت زندگی ساحل نشینان جنوب شرق ایران برداشت

تحلیل راهبردي، سواحل جنوبشرق، کیفیت زندگی: واژه هاي کلیدي

مقدمه- 1
بسیاري از . ریزان و کارگزاران دولتی بوده استهاي اخیر شناسایی، ارزیابی و بهبود کیفیت زندگی جزء اهداف اصلی محققان جامعه، برنامهدر دهه

روانشناسی، پزشکی و علوم اقتصادي، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و جغرافیا مفهوم یکسانی از کیفیت زندگی در هاي علمی همچوندانشمندان در رشته
شاید این امر در نتیجه این واقعیت باشد که کیفیت زندگی متأثر . برند و تعریف کامل و جامعی از کیفیت زندگی وجود نداردمطالعات علمی خود بکار نمی

تواند به عنوان ارزیابی و تحقیق در زمینه کیفیت زندگی یک جامعه می. ن زمان، مکان و همچنین ارزشهاي اجتماعی و فردي استاز عناصر مهمی همچو
کیفیت زندگی افراد یا گروههاي اجتماعی بوسیله فاکتورهاي بیرونی . توصیفی از ماهیت یا شرایط زندگی یک منطقه یا کشوري خاص در نظر گرفته شود

لوژي تولید، زیرساختها، ارتباطات با گروههاي دیگر یا کشورها، مؤسسات مختلف در جامعه، محیط طبیعی و همچنین فاکتورهاي درونی که همچون تکنو
. شودهاي فرهنگی است تعیین میهاي فردي و ارزشدهنده کنش متقابل میان ارزشانعکاس

به گونه اي که تنها حفظ زندگی به شکل معمول، مطلوب . سبت به زندگی بوده استقرن پیشین شاهد تغییرات چشمگیري در مورد دیدگاه آدمی ن
اما این سخن به معناي برداشت مشابه افراد و . هاي متعدد تالش اساسی جوامع تلقی می شودتلقی نمی شود، بلکه ارتقاء کیفیت زندگی در زمینه

توافق مفهومی به طور کلی، در عین حال شاهد برداشت هاي مختلف افراد از کیفیت هاي مختلف از کیفیت زندگی نیست، چه در عین وجود یک فرهنگ
هاي برخی از الگوها بر سازه. بدین خاطر الگوهاي متعددي از کیفیت زندگی مطرح شده اند که در عین همپوشی ها، تمایزهایی نیز دارند. زندگی هستیم

بازخوانی مفاهیم متعدد کیفیت زندگی منجر به ارائه تعریفی از سوي . بر کارآمدي اجتماعی افرادشخصیتی به عنوان واسطه تاکید دارند، اما برخی دیگر
هاي فرهنگی و ارزشی پیرامون در این تعریف براي درك فرد از موقعیت خود در بافتی از نظام. گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت شده است

در این نگاه کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که از سالمت فیزیکی، رشد . ها تاکید داردهاي آندها و عالقمنديها، انتظارات و استاندارارتباط با هدف
در واقع . شناختی، سطح استقالل، روابط اجتماعی و روابط با نهادهاي برجسته محیط تاثیر می پذیرد و نیز بر ادراك فرد مبتنی استشخصی، حاالت روان

از سوي دیگر باید توجه داشت که کیفیت زندگی . اي است دربرگیرنده ابعاد عینی و ذهنی که در تعامل با یکدیگر قرار دارندکیفیت زندگی گستره
ند، مفهومی پویا است، چه ارزش ها و خود ارزشیابی هاي زندگی ممکن است در طی زمان در واکنش به رویدادها و تجارب زندگی و سالمتی متحول شو

همچنین کیفیت .(Newachek et al, 1992, p 361)از کیفیت زندگی می تواند آثار قابل مالحظه اي بر دیگر حوزه ها بگذارد همچنین هر حوزه
مضاف . زندگی یک مفهوم متحرك و سیال است زیرا نتایج توسعه تعریف کننده ادراکاتی هستند که اهداف دست یافتنی توسعه پایدار را تشکیل می دهند

به عنوان مثال، همان طور که کشورها از طریق صنعتی شدن . ایط جدید ممکن است موجب ایجاد موضوعات جدیدي در کیفیت زندگی شودبر این که شر
). Blom, 2002, 10(ثروتمندتر می شوند، آلودگی یکی از موضوعات مربوط به کیفیت زندگی در سکونتگاه هایشان می گردد
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از طرف دیگر و . نخست این که کیفیت زندگی امري پیچیده و چندگانه و در عین حال مورد توجه است: هم استمقدمات مورد اشاره نشانگر دو حرکت م
بدین خاطر وارسی کیفیت زندگی می تواند به جنبه . به دلیل نخست و دیگر دالیل علمی، تالش در جهت ارزشیابی و کمی کردن آن کاري دشوار است

برنامه هایی که به منظور باال بردن . نشانگر ارزیابی مناسبی از خدمات و برنامه هایی است که براي جامعه طراحی شده است.هاي مختلف یاري رساند
. (Lau, 1985, p 1315)تنظیم شده استکیفیت زندگی جمعیت ها و گروه هاي مختلف 

کیفیت زندگی-2
میالد مسیح باز می گردد، در آن دوران ارسطو زندگی خوب یا خوب انجام دادن کارها را به سال قبل از385مفهوم کیفیت زندگی به دوران ارسطو در 

لیکن در عین حال به تفاوت مفهوم شادي در افراد مختلف پرداخته است و ذکر نموده است سالمتی که باعث شادي معنی شاد بودن در نظر گرفته است،
و به طور مشخص بیان نموده است که شادي نه تنها براي افراد ي را شاد می کند یکسان نمی باشنددر یک فرد بیمار می شود با ثروت که فرد فقیر

در سال 1پیگوواژه کیفیت زندگی نخستین بار توسط .مختلف معانی متفاوتی دارد بلکه براي یک فرد نیز در شرایط متفاوت معنی یکسانی نخواهد داشت
او در این کتاب در مورد حمایت دولتی از اقشار پائین و تاثیر آن بر زندگی آنها و سرمایه هاي . ستفاده قرار گرفتمورد ا"اقتصاد و رفاه"در کتاب 1920

.این مطلب تا بعد از جنگ جهانی دوم مسکوت ماند تا اینکه در اثر دو حادثه مهم مورد توجه قرار گرفت. ملی به بحث پرداخته بود
این امر منجر به بحث گسترده اي در . مت منتشر کرد که شامل سالمت جسمی، روانی و اجتماعی بودسازمان جهانی بهداشت تعریفی از سال

. مورد سالمت و چگونگی اندازه گیري آن شد
وجود نابرابري هاي گسترده اجتماعی در جوامع غربی و سایر کشورها به دنبال پیامدهاي جنگ جهانی و پیشرفت در زمینه علوم انسانی و علوم

به مرور زمان محققین متوجه شدند که کیفیت زندگی . ربی بود که موجب افزایش فعالیت هاي اجتماعی و در نتیجه ابتکارات سیاسی گردیدتج
چنانچه تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمت نیز بر این نکته تاکید می تواند یکی از پیامدهاي پر اهمیت در ارزیابی هاي سالمت باشد،

). http://epidemiology.blogfa.com(دارد
،)Biderman ,1974:27(هاي اجتماعی نشأت گرفته است گیري کیفیت زندگی از جنبش شاخصها براي اندازهاز لحاظ تاریخی اولین تالش

م، دو مقاله را در این 1969هاي اجتماعی بود؛ دپارتمان بهداشت، آموزش و رفاه آمریکا، در سال طور رسمی آغاز جنبش شاخصم به1960اواخر دهه 
هاي شاخصتوان به واسطهکیفیت زندگی را می. گیري نماییمتوانیم در مراحل فردي، خانواده و جامعه اندازهکیفیت زندگی را می. زمینه منتشر کرد

.)Bullock , 2004(تکوینی و انعکاسی سنجید
هاي فردي و اجتماعی است، که داراي ابعاد عینی و بیرونی، ذهنی و درونی کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، نسبی، متأثر از زمان و مکان و ارزش

برخی آن را به عنوان قابلیت زیست پذیري یک ناحیه، برخی دیگر . ب استباشد و از این رو معانی گوناگونی براي افراد و گروه هاي مختلف بر آن مترتمی
ر کرده اند به عنوان اندازه اي براي میزان جذابیت و برخی به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندي و مواردي از این دست تعبی

طور کلی به وضعیت محیطی که مردم در آن زندگی اصطالح کیفیت زندگی به). Epley & Menon, 2007به نقل از 39، 1389رضوانی و همکاران، (
-Pacione, 2003: 19(هاي خود مردم مثل سالمت و دسترسی اشاره دارد کنند، مثل آلودگی و کیفیت مسکن و همچنین به برخی صفات و ویژگیمی
ها تحت شرایط دگی یا میزان واقعی رفاه تجربه شده به وسیله افراد و گروهکیفیت زندگی به معناي زندگی خوب داشتن و احساس رضایت از زن).30

دهد، البته نه فقط در چیزهایی که او به آنها رسیده، بلکه کیفیت زندگی یک فرد میزان برخورداري آن فرد را نشان می. اجتماعی و اقتصاد عمومی است
نرسیدن به موفقیت و آگاهی از بیان دیگر کیفیت زندگی وابسته به آزادي براي رسیدن وبه. هایی که شخص فرصت انتخاب آنها را داردتمام گزینه

هاي کیفیت زندگی ادراك فردي از وضعیت زندگی در متن نظام).Macgregor: 1998(هاي واقعی است که فرد در مقایسه با دیگران دارد فرصت
اقتصادي محیط یک ناحیه را نشان -هاي کلی اجتماعیکیفیت زندگی ویژگی. استانداردها استفرهنگی و ارزشی جامعه و در رابطه با اهداف، انتظارات و

عنوان معیاري براي سنجش میزان برآورده همچنین به. کار رودریزي توسعه اجتماع بهعنوان ابزاري قدرتمند براي نظارت بر برنامهتواند بهدهد، که میمی
چگونگی شرایط و وضعیت عینی «عنوان نیز بهکیفیت زندگی روستادر این راستا. جامعه و خانواده تعریف شده استشدن نیازهاي روحی، روانی و مادي 

با توجه به تعاریف ارائه شده کیفیت زندگی یک مفهوم پیچیده و .)Pal and Kumar ,2005, 326(شود میتعریف» ها و روستاییانزندگی خانواده

1.Pigou
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هاي ذهنی یا است که هم متکی به شاخص) روستا، شهر و کشور(ط و وضعیت جمعیت، در یک مقیاس جغرافیایی خاص چند بعدي در رابطه با شرای
هاي ، تمامی مطالعات کیفیت زندگی تحت دو سرفصل شاخص)128: 1384کوکبی و همکاران، (باشد هاي عینی و کمی میکیفی و هم متکی به شاخص

کیفیت زندگی وسعت نیازهاي انسانی برآورده شده در ارتباط با ادراکات فرد و گروه از بهزیستی ذهنی در نظر . گیرندهاي ذهنی صورت میعینی و شاخص
وسیله بهزیستی ذهنی نیز به. نیازهاي انسانی، نیازهایی براي امرار معاش، تولید مثل، بهزیستی، آزادي، مشارکت و ارتباطات هستند. شودگرفته می

ارتباط بین برآورده شدن نیازهاي انسانی و رضایت . شودها به سئواالتی در مورد شادکامی و رضایت از زندگی تشخیص داده میههاي افراد و گروواکنش
. تأثیر واقع شودها، اطالعات، ارتباطات، تحصیالت و دوست داشتن تحتوسیله ظرفیت روحی، زمینه فرهنگی، ارزشتواند بهادراك شده از هر یک، می

به برآورده شدن هر یک از نیازها ها ها و فرهنگهایی که افراد، گروهوسیله وزناین، ارتباط بین برآورده شدن نیازهاي انسانی و بهزیستی ذهنی، بهعالوه بر
.شودتأثیر واقع میدهند، تحتنسبت به دیگر نیازها می

دوم این که کیفیت زندگی .یکی از نتایج این است که هر تخمین جامع از کیفیت زندگی باید معیارهاي عینی و ذهنی را همزمان در نظر داشته باشد
ی که رابطه مضاف بر این که از آنجای. هر دو داراي شاخص هاي ارزشمند کیفیت زندگی هستند. نباید فقط با معیارهاي عینی و یا ذهنی تعریف شود

سوم این که کیفیت زندگی نباید .ضعیفی بین این دو وجود دارد، هر دو نیاز دارند که در هر بررسی جهانی کیفیت زندگی مورد توجه قرار داشته باشند
نیازها نشان دهنده نقصان . دلیل اصلی این است که سطوح پایین نیازها لزوما داراي رابطه با کیفیت زندگی نیستند. صرفا به وسیله نیازها تعریف شود

آن گرفتار هستند و اگر آن ها براي تعریف کیفیت زندگی مورد استفاده قرار گیرند، در همان دام منطقی می افتند که کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در
اول این که فرصت هاي عینی موجود . ارددو دلیل براي این موضوع وجود د. چهارم این که کیفیت زندگی نباید به عنوان فرصت تعریف شود. شده است

دوم این که تجربه نمودن فرصت براي افزایش کیفیت زندگی، بیشتر شبیه یک متغیر علی است و نه . ممکن است به وسیله افراد چندان مثبت تلقی نشوند
.(Cummins, 2005, p 700)یک نتیجه 

هنی جاي جنبه هاي عینی را در تعاریف از کیفیت زندگی، خصوصا در مورد وضعیت عملکردي در سال هاي اخیر، تاکید بر جنبه ها و چشم اندازهاي ذ
عدم همبستگی بین جنبه هاي عینی و ذهنی بهزیستی به معناي قابلیت اعتماد پایین داده هاي ذهنی نیست، چنانچه به . و نقش آفرینی افراد گرفته است

,comfield et al, 2008(دماسنج هایی هستند که در کنار هم، دماي دقیق تري را نشان می دهندطور سنتی در نظر گرفته شده است، بلکه این دو،
766.(

نتایج این شاخص ها لزوما نشان دهنده گرایش هاي افراد . شاخص هاي اجتماعی عینی نشان دهنده رضایت ذهنی افراد از محیط زندگی خود نیستند
است که شاخص هاي عینی کیفیت زندگی در گذشته، عمدتا بر مبناي مجموع داده هاي گردآوري شده بوده است، یک دلیل براي این پدیده این. نیستند

در نتیجه تفاوت در سطح تحلیل باعث عدم امکان نگرش یکپارچه . در حالی که داده هاي ذهنی عمدتا مستلزم اندازه گیري میزان رضایت شخصی هستند
شاخص هاي عینی از قابلیت اعتماد بیشتري برخوردارند اما از کاربردپذیري کمتري برخوردارند، در حالی که . شودبه این دو و پیوند بین آن ها می

علیرغم تفاوت بین هدف و رویکرد این دو، می توانند منعکس کننده . شاخص هاي ذهنی از قابلیت اعتماد کمتر و کاربردپذیري بیشتر، برخوردار هستند
).Lee, 2008, p 1210(باشند مسیر تحوالت اجتماعی 

. در مقابل، معیارهاي ذهنی عمدتا بر مبناي واکنش هاي روانشناختی هستند مانند رضایت از زندگی، رضایت شغلی، خوشبختی شخصی، و مانند آن
ه آن ها به تجاربی که براي فرد داراي علیرغم دیدگاه هایی که معتقدند این معیارها از اعتبار علمی کمتري برخوردارند، مزیت اصلی آن ها این است ک

از طریق اندازه گیري تجربه بهزیستی در یک بعد کلی مانند درجه رضایت، معیارهاي ذهنی می توانند در قلمروهایی که . اهمیت هستند، توجه می کنند
.(Kim, 2002, p 50)شاخص هاي عینی حضور دارند، اندازه گیري شوند 

از این رو، متغیرها و .کنددارد، زندگی میهایی که درباره واقعیتها و ذهنیتشد، انسان با تصوراتش درباره واقعیت و برداشتاما همان گونه که گفته
از عوامل از احساس نارضایتی مردم مرفه در جوامع پیشرفته ناشیچه بسا بخش مهمیبرخوردارند وهاي ذهنی کیفیت زندگی نیز از اهمیت باالییمؤلفه

عبارت معیارهاي ذهنی کیفیت زندگی.جمعیت، تا حدودي تحقق یافته استازمهمیزیرا در این جوامع، شرایط عینی مطلوب، براي بخش. ذهنی باشد
:هستند از

ي آن دارد؛ فلسفه اي از زندگی و معناها؛ تعریفی که شخصنگاه فرد به مرگ عزیز، رنج، بیماري، درد، کمبودها، فقرو محدودیت:نگاه فرد به زندگی
نگاهش را به طور کلی جهان بینی فرد که. ناخودآگاه در ذهن دارد؛ نگاهش به طبیعت و به هستیکه آگاهانه براي زندگی خویش تعریف کرده و یا

؛جهان بینی آموختنی است. دهدبه زندگی شکل می
؛گرددتأمین و یا پایمال مید در جامعهاین احساس فرد که حقوقش، البته حقوقی که بدان آگاهی دارد، تا چه ح
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کنارك-منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، 

؛و تأمین نیازهایش کمک کرده استهاي خانواده و جامعه تا چه حد به بهبود زندگی اوارزیابی فرد از این که تالش
عاصر به دلیل زندگی در فهرست نیازهاي انسان م. تغییر برخوردار استنیازهاي فرد، که به ویژه در جهان امروز، از ترکیبی پر تنوع و مدام در حال

اقتصاد مدرن، مصرف لجام گسیخته موتور. اش نوآوري است، از مرز هزار نیاز گذشته استتحت کنترل بازاري است که محرکهمحیطی که به شدت
آفریند و شهوت داشتن و میتبلیغات مدرن به هر ترفندي نیازي جدید .خود ادامه دهدتواند به حیاتاست و جامعه مدرن بدون رشد مصرف نمی

ولی انسان در عین حال موجودي است .به هر حال دامنه نیازهاي مادي انسان مدام رو به گسترش است. زنددر فرد دامن میحرص خواستن را
هایی پا عرصهبشکند و بهتواند حلقه تنگ زندگی مادي را و پرداختن به نیازهاي معنوي، میمتفکر، خودآگاه، کاوشگر که با کنترل نیازهاي مادي

واقعیت و توانایی دستکاري در جهان بینی، با توجه به قابلیت شگفت انگیز ذهن انسان در تعریف و بازسازي.گذارد که لذتش چیز دیگري است
:هستندترین این نیازها به این شرحمهم.کیفیت زندگی دارندتوان گفت نیازهاي معنوي نقشی اساسی درمی

و اطالعات و ژن کنجکاوي خود نه تنها به کشف و دستکاري در قوانین بنیادین طبیعت از جمله قوانین مادهانسان موجودي است که با: کنجکاوي
تواند فارغ از دغدغه کشف و یا اختراع و مصنوع انسان، بلکه افزون بر آن، میدست زده و براي خود سپهري آفریده، متفاوت با سپهر طبیعی و البته

؛آن غرق در حیرت و لذت شودو خلق، آزاد و بی خیال به تماشاي طبیعت بنشیند و از درك سحر و افسون و کشف رازهايدستکاري
؛میل به شناخت و درك و فهم جهان پیچیده و پرابهام و گیج کننده
 ؛نر، علم و تکنولوژيدر قالب هساختن واقعیت به هر شکل آن در ذهن و خیال و تالش براي تحقق آن: تخیل و تجسم
؛میل شدید به رشد و توسعه و یادگیري مستمر
دیگران که تجلی آن عشق است و یا یافتن معنایی در رابطه با نیاز به جستجوي معنایی براي هستی و سعی در تعریف این معنا در رابطه خود با

؛یا در رابطه با خدا و با کل هستیطبیعت ویا فضا و کیهان و
 ترین سطح نیاز انسان استشناس، عالیزلو، رواناخود شکوفایی و تعالی و توسعه مستمر که به گفته ابراهام منیاز به)Cummins, 2005, p

700 .(
وضعیت جنوبشرق ایران  تحلیل - 3

:ذیل ضروري استخلیج فارس، بررسی و مطالعه مؤلفه هايشمالی و جنوبی جنوبشرق ایران و حاشیه ررسی و تحلیل اهمیت منطقه بجهت 
وضعیت طبیعی و موقعیت جغرافیایی- 1- 3

ارتباطی میان شرق و غرب بوده از یک سو، این منطقه حلقه . حایز اهمیت بوده استباز بیعی و موقعیت جغرافیایی، از دیرخلیج فارس به لحاظ وضعیت ط
خلیج به عبارت دیگر.که یکی از استراتژیک ترین تنگه هاي جهان است، از اهمیت ویژه اي برخوردار استتنگه هرمزبه دلیل داشتنو از سوي دیگر

در منطقه خاورمیانه، به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین مرکز نوب شرقی است و از نظر استراتژیکفارس محور ارتباط بین اروپا، آفریقا، آسیاي جنوبی و ج
ندد، تشکیل که دو دریاي مدیترانه و سرخ و دو اقیانوس هند و اطلس را به هم می پیوت و بخشی از یک مجراي ارتباطی راح اسارتباطی بین سه قاره مطر

فارس این موقعیت از روزگاران پیشین، مورد توجه قدرت هاي جهانی بوده و بازرگانان کاالها را از شرق و جنوب آسیا به خلیجبه همین دلیل. می دهد
.نددسواحل مدیترانه و اروپا می بربه و از آنجاحمل کرده

جانورانماننددریاییغنیمنابع،دنیاگازيذخایردرصد30،نفتیمنابعدرصد652ازبرخورداري.استجهاناستراتژیکمناطقازیکیفارسخلیج
.استکردهتبدیلعالمقطبومرکزبهآنراسواحلوفارسخلیجهرمزتنگهاستراتژیکموقعیتوغنیوپرمصرفبازار،ماهی،مروارید،دریایی

زیرا این تنگه به عنوان مدخل خلیج فارس، تأثیر ،هرمز کامل نخواهد بوداز سوي دیگر، بحث اهمیت استراتژیک خلیج فارس بدون بررسی مسائل تنگه 
متر، یکی از استراتژیک 115کیلومتر و عمق 180حداکثر و 56کیلومتر و عرض حداقل 158حدودتنگه هرمز با طول . ویژه اي بر حوادث منطقه دارد

. رانی بین المللی به دریاي آزاد پیوند می دهدي عمان، اقیانوس هند و خطوط کشتیترین گذرگاه هاي جهان به شمار می آید که خلیج فارس را از راه دریا
.، شاهرگ حیات اقتصادي جهان محسوب می شوداین آبراه به علت موقعیت خاص استراتژیک همچنین این تنگه به عنوان راه ورودي و خروجی خلیج 

به دلیل آنکه روزانه قریب چهل درصد نفت مصرفی جهان از این تنگه عبور می کند، احاطه بر این . فارس، از موقعیت ژئواستراتژیکی برخوردار است
ها را در منطقه فراهم می آوردکش ور و مرور نفتگذرگاه امکان کنترل عب (http://www.gsi.ir/geomilitary/groundCategories.php)

ذخایر عظیم نفت و گاز - 2- 3
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کنارك-منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، 

همچنین به .نام نهاده اند» مخزن نفت جهان«این منطقه را مهم ترین عامل استراتژیک خلیج فارس وجود منابع عظیم نفت و گاز است، به گونه اي که 
انرژي جهانی، به ویژه نفت و گاز دلیل آنکه تحوالت نظام بین الملل بیانگر آن است که در هزاره سوم میالدي، قدرت برتر از آن کسی خواهد بود که بر

یکی دیگر از منابع پر . جاي تعجب نیست که خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین مخزن انرژي جهان، کانون توجه جهانی قرار گیردتسلط یابد، بنابراین
تحقیقات نشان می دهند که بیشترین رشد ذخایر . میزان قابل توجهی از این انرژي در منطقه خلیج فارس وجود دارد.. است» گاز طبیعی«اهمیت انرژي، 

.و کشورهاي حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه بوده استسابقربوط به دو ناحیه اتحاد شوروي گاز جهان م
(http://www.gsi.ir/geomilitary/groundCategories.php?lang=fa&id=10&nP= 3)

بازار مصرف -3- 3
در نتیجه. ورهاي صنعتی غرب هستندکه مشمول درآمدهاي نفتی می شود، بازار مصرفی کشو دریاي عمان خلیج فارسصد میلیونی حوزه جمعیت قریب 

یی ت هابر سر تصرف این بازار و جذب دالرهاي نفتی آن، بین قدرت هاي اقتصادي غرب، همچون آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و اخیرا روس ها رقاب
درمتخصصوماهرانسانینیرويکمبوددلیلبهوسالیانه میلیاردها دالر پول هاي باد آورده نفتی خرج سالح هاي جنگی غربی می شود .وجود دارد

.نظامی و صنایع مربوط به آن، این منطقه از مهم ترین بازار فروش این گونه خدمات به شمار می آیدتولیداتزمینه
(http://www.gsi.ir/geomilitary/groundCategories.php?lang=fa&id=10&nP= 3)

تنوع قومی و مذهبی- 4- 3
مشترك،اسطورهجملهازمختلفدالیلبهاقوامی کهباشند؛مختلفاقوامازمرکبکهداردمصداقهاییملتمورددرمذهبیوقومیتنوعموضوع
وسیستاناستان). 44، 1385امیري،صالحی(آینددرمیملتشکلبههمه،برايمشتركتعهداتوحقوقوواحداقتصاديعمومی، معیشتفرهنگ

پیوند ،افغانستاننشینبلوچناحیهوپاکستانفدرالجمهوريدربلوچستانایالتبااست کهکشورازايمنطقهایران،شرقیجنوبدرواقعبلوچستان
امراین.داردوجودافغانستانوپاکستانمردمباایرانجنوب شرقمرزهايدرساکنمردممیانقبیله اي-قومیهايپیوند.داردجغرافیاییوفضایی
).141، 1389زاده،ابراهیم(است شدهجهاديهايجنگوچریکیحرکت هايقومی،مسلحانهوخواهانههاي جداییخیزشبهمنجر

انزواي جغرافیایی- 5- 3
بهمرزي،مناطقبهرسیدگیوتوجهعدمفرایند.استمرکزيبخشازدوري،از جمله سواحل جنوبشرق کشورمرزيمناطقاصلیهايویژگیازیکی
این). 260، 1386سعیدي، (و به شدت در محرومیت باقی مانده اند کردهپیدامرکزيبا مناطقراشدیديتعادلمناطق، عدماینکهاستايگونه

حاشیه اي وشدیدمحرومیتآن،ترینمهم.داردمرزيبراي مناطقنامطلوبیپیامدهاي،شودمیناشیمرزيمناطقطبیعتازکهجغرافیاییمسئله
.)202، 1380عندلیب،(استکشورايتوسعهامواجمسیردرآنهاقرار نگرفتنومناطقاینبودن

ايفرامنطقههايقدرتحضور- 6- 3
ازبرخیباهاقدرتاینهمکاري.بودخواهدناامنیساززمینهمنطقهآنحساسشرایطبهتوجهبامنطقهیکدرايفرامنطقههايقدرتحضورمعموالً

ایرانبرايآمریکامتحدهایاالتباکشورهااینروابطکاهشیاگسترش.سازدمیفراهمراناامنیوتضادزمینهدیگربرخیباخصومتومنطقهکشورهاي
)1388پورخسروانی،(باشدداشتهکشورمانشرقجنوبدرویژهبهایرانارضیتمامیتوملیامنیتبرجدياثراتتواندمیوداشتهمستقیمتاثیر

تهدیدهاي امنیتی-7- 3
هايل سادرپاکستان.باشدمیپاکستانخاكدرتروریسمامنیتاست،اهمیتوتوجهحائزایران،شرقجنوبمناطقدرتروریستیهايحادثهدرآنچه
جنوبوشرقیمرزهايدراخیرهايسالدرهموطنانشهادتتلخحوادث.استبودهشماربیهايخشونتوتروریستیهاياقدامکانونهموارهاخیر

قادرنفوذيعواملوهاتروریستوگیردمیصورتپاکستانخاكازتروریستیهايجریانهدایتوساماندهیکهاستحقیقتاینمبینکشور،شرقی
.هستنددوبارهبازگشتوایرانداخلبهکشوراینمرزهايازعبوربه
مخدرموادقاچاق-8- 3

منابعمهمترینردیفدراروپا،ویژهبهجهانیبازارهايبهآنانتقالوداخلیمصرفبرايایراناسالمیجمهوريشرقجنوبوشرقازمخدرموادصدور
امپریالیسمتوطئهازبخشیمخدر،موادنقلوحملوتوزیعورود،مکانیزمکشور،مسئوالنازبرخینگاهاز.باشدمیکشورازمنطقهایندربحرانوناامنی

).150، 1379پور،کریمی(استجوانانویژهبهشهروندانبینفسادگسترشوداخلیامنیتدراختاللایجادآن،نهاییهدفوایرانعلیه
افغانستانداخلیهايانبحر-9- 3
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.استافغانستانکشورآشفتهاوضاعدارد،ادامههمهنوزوبودهگریبانبهدستآنباامروزبهتادورهايگذشتهازایرانکشورکهمشکالتیازدیگریکی
ایراناساسیدغدغه هاي ازافغانستاندرامنیتوثباتوجود.داردکشوردوهرباطوالنیمرزهايوگرفتهقرارپاکستانوایرانهمسایگیدرکشوراین

.است
جاذبه هاي ژئوتوریستی و گردشگري- 10- 3

محدودهدرراژئومورفولوژیکیهايپدیدهازبدیعهايجلوهساختی،زمینفردبهمنحصرهايپدیدهبرگرفتندرباایرانجنوبشرقهايسرزمین
خشکیبهرودریاچهبزرگترینوسیستاندشتفروافتادگی.گذاردمیژئوتوریسمصنعتگردشگران،مندانعالقهنمایشبهدسترسیدروکوچک
فلیشگرانیتحاجات،منطقهدرایرانآزبستمنابعبزرگترینافغانستان،وایرانمرزيهايسرزمیندر)هیرمندهاموندریاچه(ایرانشیرینآبگرائیده
تلماسهها،کلوتبزرگترینبالوتدشتمتنوعسرزمینمنطقه،ایندرپالئوتتیسبقایايآخرینهمراهبهمیرجاوهو زاهدانمنطقهدرجنوبشرقافیولیت

فردبهمنحصرسواحلپیرگل،گلفشانیعنیایرانايقارهدرونگلفشانتفتان،یعنیپهناورایرانفالتفعالنیمهآتشفشانتنهانبکاها،ترینمرتفعوها
هايویژگیهمراهبهمتعدد،هايرخنمونوهارودخانهها،گسلفعالیتایران،اقیانوسیهايخلیجوبنادرتنهاچابهار،منطقهدردنیافعالبرآمده

کنارهدرالمللیبینمتعددهايتاالبسیستان،دشتدرایرانشیرینآبالمللیبینتاالبتنهاهمچونها،تاالبازمحیطیزیستفردبهمنحصر
جنوبشرقمنطقه جهانیاعتبارباگاهوفردبهمنحصرهايویژگیباژئوتوریستیهايپدیدهازبرخی، حراهايجنگلازوسیعیگسترهعمان،دریاي
.هستندایران

ارتقاي کیفیت زندگی ساحل نشینانتحلیل راهبردي جنوبشرق ایران به منظور -4
پذیرهایی این تحلیل امکان، در گرو بررسی دقیق و شناخت از منطقه مورد مطالعه است و با استفاده از مدلمنطقه جنوبشرقریزي براي توسعه برنامه
با رویکرد ارتقاي کیفیت زندگی SWOTبا تحلیلمنطقه ساحلی جنوبشرق ایرانپیرامونی و نقاط قوت و ضعف داخلیفرصتها و تهدیدهاي محیط . است

در جداول پیش رو، نتایج حاصل از . به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفتق ایران رشهروندان ساکن در نقاط شهري و روستایی واقع در کناره سواحل جنوبش
دکتري و فارغ التحصیالن رشته جغرافیا براي ارائه راهبردهاي مناسب براي ارتقاي کیفیت زندگی مردم ساکن در روستاها و مصاحبه با دانشجویان

. شهرهاي آمده است
:ماتریس ارزیابی عوامل خارجی - 1- 4

که در ماتریس اولویت عوامل خارجی شناسایی و اولویت بندي  شده اند، مورد یک از عوامل استراتژیک محیط خارجی با استفاده از این ماتریس، هر
عوامل اولویت دار در یک ستون ماتریس قرار گرفته و با استفاده از . ارزیابی قرار می گیرند و از بررسی این عوامل ، فرصت ها و تهدیدها شناسایی می شوند

ر نهایت مشخص شود که آیا سازمان در آینده اي که می خواهیم براي آن برنامه ریزي کنیم، فرصت ضرایب و رتبه هاي خاصی امتیازبندي می شوند تا د
). 22، 1389اعرابی، (تهدیدهاي بیشتري مواجه خواهد شد هاي بیشتري خواهد داشت یا با 

ارزیابی عوامل بیرونی -1جدول
ضریب اهمیت فرصت ها

وزن
4و 3( رتبه 

(
نمره

O1 -12/0448/0امکان بهره برداري از منابع دریایی گسترده موجود در دریاي عمان
O2 -  12/0448/0نزدیکی به بازار مصرف گسترده کشورهاي جنوب دریاي عمان
O3 -12/0448/0امکان دسترسی به آب هاي آزاد و بهره گیري از منافع گسترده آن
O4- دسترسی به مراکز دانشگاهی معتبر در سطح ملی مانند دانشگاه هاي سیستان و بلوچستان و
زابل

09/0327/0

O5 - قابلیت توسعه فعالیت هاي اقتصادي محلی در پاکستان و افغانستان به دلیل قرابت هاي فامیلی
و قومی

09/0327/0

ضریب اهمیت تهدیدها
وزن

1و 2( رتبه 
(

نمره
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T1-12/0224/0همسایگی با کشور پاکستان و متاثر شدن از ناامنی هاي این کشور
T2- نزدیکی به مرز افغانستان و قرار گرفتن در معرض تهدیدات امنیتی و تولید مواد مخدر در این

کشور
12/0224/0

T3-12/0224/0انزواي جغرافیایی نسبت به مرکز سیاسی اقتصادي کشور
T4-10/0110/0قرار داشتن در معرض ناامنی هاي دریایی محتمل

180/2جمع
1391یافته هاي تحقیق، : منبع

: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی - 2- 4
در ).27: 1389اعرابی،(عوامل داخلی، عواملی هستند که مربوط به درون سازمان هستند و برخالف عوامل خارجی در کنترل مدیریت سازمان می باشند 

شناسایی شدند ، این عوامل مورد ارزیابی قرار می گیرند تا مشخص ) قوت ها و ضعف ها( فرآیند بررسی عوامل داخلی پس از اینکه عوامل کلیدي داخلی 
. شود که سازمان در مجموع داراي قوت است یا ضعف

). 33-34صص:همان منبع(باشد ضعف غلبه بر قوت دارد 2,5از کمتر از باشد قوت غلبه بر ضعف و  اگر امتی2,5اگر امتیاز بیش از 
ارزیابی عوامل درونی -2جدول

نمره)3و 4(رتبه ضریب اهمیت وزننقاط قوت
S1-06/0424/0مجاورت با سواحل گسترده خلیج فارس
S2-06/0424/0برخورداري از نیروي انسانی فراوان
S3- 04/0312/0زمین فراوان و ارزان جهت توسعه فعالیت هاي اقتصاديبرخورداري از
S4-04/0312/0بومی بودن فرهنگ مردم محلی و عدم گسترش فرهنگ مصرف گرایی
S5-04/0312/0امکان توسعه کشت محصوالت کشاورزي مربوط به مناطق استوایی
S6- 06/0424/0بنادر بزرگ با برد بین المللیوجود
S7- امکان پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی در فصول سرد سال در کشور به دلیل برخورداري از آب و

هواي متفاوت با سایر مناطق کشور و سایر کشورهاي نیمکره شمالی
06/0424/0

S8-06/0424/0برخورداري از جاذبه هاي ژئو توریستی منحصر به فرد و جاذب گردشگر
S9- 04/0312/0بودن نرخ برخی ناهنجاري هاي اجتماعی مانند طالق در قیاس با اغلب استان هاي کشورپایین

نمره)1و 2(رتبه ضریب اهمیت وزننقاط ضعف
W1-05/0210/0انزواي جغرافیایی و فاصله زیاد نسبت به مرکز استان
W2-04/0104/0تنوع قومی مذهبی
W3-03/0103/0عدم توسعه اقتصادي اجتماعی همپاي مناطق دیگر در استان و کشور
W4-04/0104/0توسعه مشاغل کاذب
W5-05/0210/0گسترش فعالیت هاي مرتبط با قاچاق کاال و مواد مخدر
W6-03/0103/0ضعف در اجراي برنامه هاي توسعه اي مصوب نهادهاي مختلف دولتی
W7-05/0210/0ضعف توسعه صنایع
W8-05/0210/0محرومیت مضاعف روستاهاي منطقه علیرغم برخورداري از سهم قابل توجهی از جمعیت منطقه
W9-05/0210/0خشکسالی هاي متعدد

W10 -05/0210/0طوفان هاي متعدد گردوغبار
W11 -05/0210/0شهري گسترده-مهاجرت هاي روستایی
W12 -05/0210/0توسعه ناکافی بخش حمل و نقل زمینی
172/2جمع
1391یافته هاي تحقیق، : منبع
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در مرحله بعد به منظور بررسی . می باشد که نشان دهنده غلبه ضعف بر قوتها می باشد2,35جمع نمرات به دست آمده از ماتریس عوامل داخلی 
مدل تحلیلی مختصر و مفیدي است , SWOTروش تجزیه و تحلیل . استفاده شده استSWOTاستراتژي هاي موثر در شکل گیري همگرایی از روش 

یت کنونی مورد بررسی را که به شکل نظام یافته هر یک از عوامل قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها راشناسایی کرده و استراتژي هاي متناسب موقع
اي است که در محیط مورد نظر وجود داشته و در هاي مطلوب و یا نامطلوب عمدهها و تهدیدها نشان دهنده چالشدر این مدل فرصت. سازدمنعکس می
جایگزینگذارد و با تحلیل این عوامل میوضعیت محیط داخلی سیستم را به نمایش ) ها، کمبودهاها، مهارتها، تواناییشایستگی(ها ها و ضعفمقابل، قوت

در حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصاتی دو بعدي است که هر یک از چهارنواحی آن SWOTمدل .گرددختلف استراتژي ایجاد میهاي م
:عبارت هستند ازSWOTاستراتژي هاي مطرح در مدل . باشدنشانگر یک دسته استراتژي می

)SOاستراتژي هاي ) (1ناحیه (از فرصت ها با استفاده از نقاط قوت حداکثر استفاده . 1
)WOاستراتژي هاي ) (2ناحیه (نقاط ضعف نهفته در فرصت ها براي جبرانایاياستفاده از مز. 2
)STاستراتژي هاي ) (3ناحیه (استفاده از نقاط قوت سازمان براي جلوگیري از تهدیدها . 3
)WTاستراتژي هاي ) (4ناحیه (به حداقل رساندن زیان هاي ناشی ازتهدیدها و نقاط ضعف . 4

نحوه تعیین استراتژي ها-3جدول
عوامل داخلی
)W(فهرست ضعفها )S(فهرست قوتها عوامل محیطی

)O( فهرست فرصتها 
1ناحیه 

( استفاده از فرصتها با استفاده از نقاط قوت 
SO(

2ناحیه 
از مزیتهایی که در فرصت نهفته است استفاده 

)WO( نماییم براي جبران نقاط ضعف 

)T( فهرست تهدیدها 

3ناحیه 
استفاده از نقاط قوت براي جلوگیري از 

تهدیدها 
 )ST(

4ناحیه 
به حداقل رساندن زیانهاي ناشی از تهدیدها و 

)WT( نقاط ضعف 

1391یافته هاي تحقیق، : منبع
فرصت ها و تهدیدهاي (و عوامل اصلی خارجی) قوتها و ضعف هاي کلیدي(، عوامل اصلی داخلیدر این مرحله با توجه به اطالعات حاصل از مراحل قبل

امل داخلی و خارجی با استفاده از ماتریس در این مرحله عو. با هم تطبیق داده می شوند و در واقع بین آنها نوعی توازن برقرار می شود) راهبردي
SWOT و ماتریس داخلی و خارجیIE سازمان باشندتطبیق داده می شوند تا استراتژي هایی شناسایی شوند که متناسب با عوامل داخلی و خارجی

نشان دهنده ضعف داخلی و نمره 2,5تا 1ها از xدر ماتریس داخلی و خارجی چهار خانه اي ، جمع نمره هاي نهایی بر روي محور ). 1389:68اعرابی،(
به همین شیوه جمع نمره هاي نهایی ماتریس ارزیابی . بیانگر قوت است4تا 2,5

وضعیت بیانگر4تا 2,5بیانگر ضعف و نمره هاي 2,5تا 1عوامل خارجی از 
با .ان دهنده نوع استراتژي است که داراي ارجحیت در انتخاب استقرار گرفتن نقطه تقاطع در هر یک از چهار ربع مذکور، نش. مناسب و مطلوبی است

است نوع استراتژي که باید مورد 72/2و جمع نمرات ماتریس عوامل داخلی که  80/2توجه به جمع نمرات به دست آمده از ماتریس عوامل خارجی که 
.می باشدتهاجمیاستفاده قرار بگیرد 

SWOTماتریس -4جدول 
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مجاورت با سواحل -S1: نقاط قوت
برخورداري -S2گسترده خلیج فارس، 

-S3از نیروي انسانی فراوان، 
برخورداري از زمین فراوان و ارزان 

جهت توسعه فعالیت هاي اقتصادي،
S4- بومی بودن فرهنگ مردم محلی و

عدم گسترش فرهنگ مصرف گرایی، 
S5- امکان توسعه کشت محصوالت

کشاورزي مربوط به مناطق استوایی، 
S6- بنادر بزرگ با برد بین وجود

امکان پذیرایی از - S7المللی، 
گردشگران داخلی و خارجی در فصول 
سرد سال در کشور به دلیل برخورداري 
از آب و هواي متفاوت با سایر مناطق 

کشور و سایر کشورهاي نیمکره شمالی، 
S8- برخورداري از جاذبه هاي ژئو

توریستی منحصر به فرد و جاذب 
پایین بودن نرخ برخی -S9گردشگر، 

ناهنجاري هاي اجتماعی مانند طالق در 
قیاس با اغلب استان هاي کشور 

انزواي جغرافیایی و –W1:نقاط ضعف
–W2فاصله زیاد نسبت به مرکز استان، 

عدم توسعه –W3تنوع قومی مذهبی، 
تصادي اجتماعی همپاي مناطق دیگر در اق

توسعه مشاغل –W4استان و کشور، 
گسترش فعالیت هاي –W5کاذب ،

–W6مرتبط با قاچاق کاال و مواد مخدر،  
ضعف در اجراي برنامه هاي توسعه اي 

–W7مصوب نهادهاي مختلف دولتی، 
محرومیت –W8ضعف توسعه صنایع، 

مضاعف روستاهاي منطقه علیرغم 
برخورداري از سهم قابل توجهی از جمعیت 

خشکسالی هاي متعدد، –W9منطقه، 
W10– ،طوفان هاي متعدد گردوغبار
W11–شهري -مهاجرت هاي روستایی

توسعه ناکافی بخش –W12گسترده، 
حمل و نقل زمینی

امکان بهره برداري از منابع -O1: نقاط فرصت 
–O2دریایی گسترده موجود در دریاي عمان ، 

نزدیکی به بازار مصرف گسترده کشورهاي 
امکان دسترسی به - O3جنوب دریاي عمان  

آب هاي آزاد و بهره گیري از منافع گسترده آن، 
O4– دسترسی به مراکز دانشگاهی معتبر در

ان و سطح ملی مانند دانشگاه هاي سیست
قابلیت توسعه فعالیت - O5بلوچستان و زابل ، 

هاي اقتصادي محلی در پاکستان و افغانستان به 
دلیل قرابت هاي فامیلی و قومی 

SOراهبردهاي 

SO1– تشکیل و توسعه تعاونی هاي
صیادي جهت بهره گیري از مزایاي 
نسبی اقتصادي منطقه در بخش صیادي، 

SO2-ع و افزایش بهره وري از مناب
بهره –SO3عوامل تولید دریایی، 

گیري از فارغ التحصیالن بومی دانشگاه 
هاي استان جهت توسعه آموزش عالی، 

SO4 - توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
افزایش سرمایه -SO5بخش صیادي، 

گذاري در توسعه اسکله هاي محلی، 
SO6- توسعه تبلیغات جاذبه هاي

حاشیه گردشگري موجود در کشورهاي 
خلیج فارس

WOراهبردهاي

WO1– بهره گیري از مزیت نسبی
موجود در بخش اقتصاد صیادي جهت 

بهره -WO2توسعه اقتصادي روستاها، 
گیري از توان علمی موجود در دانشگاه 
هاي معتبر استان جهت پیشبرد اهداف 

توسعه نظام آموزش –WO3توسعه اي، 
ت عالی در نواحی ساحلی با توجه به مزی

هاي نسبی منطقه و اهداف آمایش 
بازاریابی محصوالت - WO4سرزمین، 

کشاورزي و صنعتی ناحیه ساحلی در 
کشورهاي پاکستان و افغانستان با بهره 
گیري از شبکه هاي اجتماعی موجود بین 

ایران مردم ناحیه و ساکنین این کشورها
همسایگی با کشور پاکستان –T1:نقاط تهدید 

–T2و متاثر شدن از ناامنی هاي این کشور، 
نزدیکی به مرز افغانستان و قرار گرفتن در 
معرض تهدیدات امنیتی و تولید مواد مخدر در 

انزواي جغرافیایی نسبت به -T3این کشور، 

STراهبردهاي 

ST1– توسعه فعالیت هاي گردشگري
با هدف توسعه کالن در سطح ناحیه و 

تقویت- ST2افزایش ضریب امنیتی، 
جانبه در منطقه دوروابطتوسعهو

WTراهبردهاي 

WT1 - توسعه حمل و نقل ریلی براي
خروج اقتصادي اجتماعی ناحیه ساحلی از 

تهیه برنامه هاي آمایشی –WT2انزوا، 
مخصوص ناحیه ساحلی با رویکرد امنیت 

یونبیر

SWOTتحلیل 

درونی
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کنارك-منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایراندانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، 

نتیجه گیري-5
ن کیفیت با توجه به نتایج به دست آمده از جدول آخر مشخص می شود که باید استراتژي هاي تهاجمی با هدف توسعه منطقه در نظر گرفته شوند تا بتوا

عامل هم ترین م. این است که این راهبردها عمدتا داراي ابعاد اقتصادي هستندنکته اي که در این میان جلب توجه می کند، . زندگی مردم را ارتقا داد
یا فقدان توسعه اقتصادي می باشد و همین امر در تعیین استراتژي ها توسط متخصصین مورد توجه قرار گرفته است و محرومیت مردم این منطقه، ضعف

ساحلی منطقه نشانگر این موضوع است که براي ارتقاي کیفیت زندگی مردم این منطقه، چاره اي جز توجه به توسعه اقتصادي روستاها وشهرهاي
. جنوبشرق کشور نداریم

قرار داشتن –T4مرکز سیاسی اقتصادي کشور، 
مل در معرض ناامنی هاي دریایی محت

وپاکستانکشورهايباجنوبشرق
افغانستان با استفاده از ظرفیت هایی 

مانند بنادر بزرگ در سطح ناحیه

–WT3اجتماعی و توسعه اقتصادي، 
بهبود روابط با کشورهاي پاکستان و 
افغانستان در سطح سیاست هاي کالن 

تهیه و تدوین برنامه هاي -WT4ملی، 
ویژه مقابله با مخاطرات محیطی در سطح 
ناحیه و اختصاص ردیف بودجه اي مشخص 

در نظر - WT5براي آن در بودجه ملی، 
داشتن تدابیر پدافند عامل و غیرعامل 
براي باال بردن ضریب امنیت سکونتگاه 

هاي ساحلی ناحیه جنوبشرق
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