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محلی و توسعه ملیتولیدتوان هاي
2، عبدالصمد پناد1دکتر حسن افراخته

استاد دانشگاه خوارزمی تهران1
دانش آموخته کارشناسی دانشگاه خوارزمی تهران2

چکیده 

سطح زندگی مردم پایین، نوع معیشت . آنها در مناطق روستایی زندگی می کنند) 40/64(نفر 139553که . نفر جمعیت است216681ناحیه ساحلی چابهار داراي 
ه نیافتگی محلی کمک کرده و از آنها ناپایدار و درآمد خانواده ها پایین است به همین دلیل مردم تا آنجا که بتوانند ناحیه را ترك نموده که از یک طرف به توسع

شده و مشکالت ) پاکستان و کشورهاي حاشیه خلیج فارس(طرف دیگر در شهرهاي داخلی کشور مناطق حاشیه نشینی را افزایش می دهند و یا راهی دیار غربت 
مناسبی دارد و در صورت استفاده بهینه از آنها نه تنها از بروز مشکالت باال در صورتی است که ناحیه توان و استعداد هاي محلی بالقوه . اجتماعی امنیتی می آفرینند

جامعه آماري تحقیق را ناحیه . و در رشد تولید ملی اثري مثبت بر جاي می گذاردمشکالت مزبور جلوگیري می شود، بلکه به توسعه پایدار ناحیه کمک کرده  
در تجزیه . ، مشاهده و مصاحبه با مردم و نخبگان محلی جمع آوري شده استق بازدید مکرر محلیتحقیق از طریداده هاي مورد نیاز. ساحلی چابهار تشکل می دهد

از پتانسیل هاي موجود ناحیه می توان و بهره گیرينتیجه نشان می دهد که با استفادهاستفاده شده استSWOTو تحلیل اطالعات نیز از روش هاي آماري و 
و درآمد مردم محلی را ارتقا داد و در نهایت به توسعه تولید ملی کمک کردجامعه محلی را توسعه و سطح معیشت 

توان هاي تولید محلی، توسعه پایدار، توسعه نیافتگی، درآمد، وضعیت معیشت ناحیه ساحلی چابهار:کلیدواژه

:مقدمه

).1385مرکزآمار ایران (.دآنها در مناطق روستایی زندگی می کنن) 40/64(نفر 139553که . نفر جمعیت است216681ناحیه ساحلی چابهار داراي 
نموده که از سطح زندگی مردم پایین، نوع معیشت آنها ناپایدار و درآمد خانواده ها پایین است به همین دلیل مردم تا آنجا که بتوانند ناحیه را ترك 

دیار یک طرف به توسعه نیافتگی محلی کمک کرده و از طرف دیگر در شهرهاي داخلی کشور مناطق حاشیه نشینی را افزایش می دهند و یا راهی
مشکالت باال در صورتی است که ناحیه توان و . شده و مشکالت اجتماعی امنیتی می آفرینند) پاکستان و کشورهاي حاشیه خلیج فارس(غربت 

ایدار ه پاستعداد هاي محلی بالقوه مناسبی دارد و در صورت استفاده بهینه از آنها نه تنها از بروز مشکالت مزبور جلوگیري می شود، بلکه به توسع
بررسی و  شناخت  وضعیت نواحی، قابلیت ها و تنگناهاي آن در برنامه ریزي .د ملی اثري مثبت بر جاي می گذاردو در رشد تولیناحیه کمک کرده  

محسوب می امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی  نوعی ضرورت، جهت ارایه  طرح ها و برنامه ها . ناحیه اي از اهمیت بسزایی برخوردار است
بهره گیري از توان هاي محلی به عنوان یکی از ابعاد توسعه پایدار، از جمله مهم ترین مسائلی است که در ). 55ص :1384موسوي، حکمت نیا،(شود

محلی هاي منظور از توان). 9،ص1382بدري و افتخاري،(تمامی برنامه هاي توسعه ناحیه اي اعم از شهري و روستایی مورد توجه و تاکید می باشد
د در سطح یا زیر زمین می باشد که به طور طبیعی در فضاهاي مختلف موجود بوده و می تواند به عنوان پایه اي براي کلیه امکانات و منابع موجو

صلخیز، آب هاي سطحی و زیر زمینی، خاك هاي حا. اجراي طرح هاي توسعه اي به منظور بهبود وضعیت معیشت انسانی مورد استفاده قرار گیرد
می شوند که محسوب محیطیپوشش گیاهی، معادن، آب و هواي مساعد، باران کافی و ده ها عامل طبیعی و انسانی دیگر از جمله مهم ترین عوامل 

.انسان با استفاده عاقالنه از آنها می تواند به بهبود زندگی خود کمک نماید

:ریزي هاي توسعه به ویزه در نواحی داراي پتانسیل الزم و ضروري به نظر می رسدارزیابی توان هاي محیطی از چند نظر براي براي برنامه 

توان هاي طبیعی هر ناحیه مهم ترین عامل تعیین کننده نوع فعالیت هاي اقتصادي و همچنین توزیع جمعیت در آن ناحیه –الف 
کافی موجب گسترش فعالیت هاي کشاورزي، و وجود منابع هاي حاصلخیز یا منابع آب به عنوان مثال وجود خاك ). 169،ص1989ماندال(است

وجود جمعیت انبوه کار، تجارت و بازرگانی را توسعه می دهد و استقرار . انرژي و معادن زیر زمینی موجب شکل گیري فعالیت هاي صنعتی می شود
بازرگانی و تجارت و همچنین گردشگري می استحصال نمک،در نواحی ساحلی موجب گسترش فعالیت هاي همچون دریانوردي، صید و ماهیگیري،

.همان گونه که وجود کوهستان هاي مرتفع، زمینه مناسبی براي فعالیت دامپروري است. شود
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قابل فعالیت هاي اقتصادي زمانی . یکی دیگر از از دالیل لزوم ارزیابی هاي محیطی، ضرورت تحلیل هزینه و فایده فعالیت هاي اقتصادي است-ب
منابع اولیه الزم و انرژي مورد نیاز، دسترسی به راه ددوام و استمرار هستند که میزان سودهی آنها در مقایسه با هزینه هاي تولید، باالتر باشد وجو

.هاي ارتباطی و نیروي کار مناسب از الزامات و پیش نیازهاي چنین وضعیتی است

بر مبناي تعریف کمسیون بین المللی محیط زیست و توسعه در . دیگر توجه به ارزیابی هاي محیطی استتوجه و تاکید بر توسعه پایدار از دالیل - ج
، ارزیابی توان هاي محیطی )یعنی برآوردن نیازهاي نسل کنونی با استفاده از منابع طبیعی، بدون کاستن از توانمندهاي نسل آینده(مورد توسعه پایدار

کاستن از ). 47،ص1376بارو(ن بهره برداري و شدت تخریب ناشی از بهره برداري نسل کنونی امکان پذیر نیستیک ناحیه بدون اندازه گیري میزا
میزان ناپایداري محیطی، پتانسیل محیط را براي مقابله با اختالالت گسترده اي که امکان پیش بینی و مدیریتی آنها اندك است، ارتقاء می

).15،ص2003پوند و همکاران(بخشد

ي جمعیت از مناطق، تراکم بیش از اندازه به همین دلیل در برخی. کشور ما، جمعیت و امکانات بر اساس توانهاي محیطی توزیع نشده استدر 
همین موضوع موجب شده تا از طرفی شاهد مهاجرت . وجود دارد و در برخی دیگر از مناطق از ظرفیت هاي الزم استفاده ي بهینه صورت نمی گیرد

کمتر توسعه یافته به سوي مناطق توسعه یافته تر و از سوي دیگر شاهد گسترش مادر شهرها  و به تبع آن گسترش حاشیه نشینی و از مناطق
این موضوع به دنبال خود مشکالت متعددي را ایجاد می کند که براي کاستن این مشکالت، . مشاغل غیر رسمی در اطراف شهرهاي بزرگ  باشیم

خشکانده و به تقویت مناطق کمتر توسعه یافته ) که همان مهاجرت از مناطق کمتر توسعه یافته می باشد( که آن را از ریشه بهترین راه این است
اول این که محیط طبیعی : را می توان به دو عامل نسبت دادنواحیبه طور کلی عدم توسعه یافتگی در ). 180ص:1385وارثی، و دیگران،(بپردازیم

به عبارت دیگر شاخص هاي . داشته باشد و دوم عوامل انسانی نتوانسته است توسعه یافتگی را برنامه ریزي، هدایت و یا میسر سازدچنین استعدادي ن
شناخت اصلی نقش بسیار اساسی در زمینه متعددي که مبناي توسعه یافتگی قرار می گیرند، در واقع نشات گرفته از این دو عامل می باشند و لذا

محیط به عنوان بستر تمام کنش ها و . هاي توسعه یافتگی یا نیافتگی ایفاء می کند و نقش اساسی در موفقیت برنامه هاي توسعه داردتحلیل شاخص
دقیقی در دسترس نباشد، تنظیم و اجراي محیط و نهاده هاي آن اطالعکیفیتت و تا زمانی که ازسواکنش هاي متقابل میان انسان و طبیعت ا

با بسط مفهوم توسعه پایدار، عرصه هاي جدیدي در 80در دهه ).72،ص1379آسایش(صرفا صرف وقت و هزینه خواهد بودوسعهبرنامه هاي ت
در این راستا توسعه پایدار رویکردي جامع به بهبود بخشی کیفیت زندگی انسان ها در . شاخص هاي توسعه به ویژه در مناطق روستایی گشوده شد

در این معنا توسعه پایدار فرایندي تلقی می ). Torjman,2002:2(اجتماعی و محیطی سکونتگاههاي انسانی تعریف شدجهت تحقق رفاه اقتصادي،
از منابع و محیط زیست، دستیابی به تولید فزاینده و مستمر، زندگی شود که با سازماندهی و تنظیم رابطه انسان و محیط و مدیریت بهره برداري

در فرآیند توسعه پایدار اهداف اجتماعی، اقتصادي و محیطی . لت و ثبات اجتماعی و مشارکت مردم را تسهیل می نمایدمطمئن، امنیت غذائی، عدا
کشورها و ).21ص:1382زاهدي،(جامعه در هرجا که ممکن است از طریق وضع سیاست ها، انجام اقدامات الزم و عملیاتی با هم تلفیق می شوند

. این حقیقت پی برده اند که براي بهبود وضعیت خود باید ابتکار خرج دهند و درصدد یافتن راه هاي تازه اي برآیندجوامع به صورت فزاینده اي به 
ولی همواره، بهره گیري از قابلیت هاي نواحی . )4ص:1389نوابخش، مهرداد، رفیعی فر، مریم(اگرچه در نواحی مختلف دنیا شرایط متفاوت است

) کشاورزي، گردشگري، تجارت فرامرزي، صیادي(ناحیه ساحلی چابهار داراي توان هاي محلی فراوانی از نظر.بوده استعاملی براي توسعه نواحی 
.که در صورت بهره گیري و شناسایی آنها می توان موجبات شکوفایی همه جانبه و بیش از پیش ناحیه ساحلی را فراهم ساخت. است

. رهاي مناسب براي توسعه ناحیه با بهره گیري از توان هاي محلی موجود در ناحیه ساحلی چابهار می باشد بنابراین تحقیق حاضر با هدف ارائه راهکا
سوال اما به جهت اینکه توان هاي محلی این ناحیه، جایگاه واقعی خودش را در سطح ناحیه و حتی کاستان به دست نیاورده، در راستاي مطالب فوق 

: زیر قابل طرح می باشد 

و عمده راهبردها جهت توسعه در ناحیه به چه صورت است؟ل هاي و محدودیت هاي توسعه تولید محلی در ناحیه ساحلی چابهار کدام است؟پتانسی

ه و افق این پژوهش برآن است با معرفی و بررسی توان هاي تولید محلی ناحیه ساحلی چابهار، در راستاي حل موانع پیشرو گام هاي ارزنده اي برداست
.تازه و امید بخشی را در توسعه ناحیه به ارمغان بیاوردهاي

روش شناسی تحقیق

جامعه آماري تحقیق را  ناحیه ساحلی . این مطالعه از نظر نوع تحقیق کاربردي بوده و از نظر روش تحقیق نیز بصورت پیمایشی انجام شده است
یق بازدید مکرر محلی ، مشاهده و مصاحبه با مردم و نخبگان محلی جمع آوري داده هاي مورد نیاز تحقیق از طرشهرستان چابهار تشکیل می دهد 
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براي SWOTو از ماتریس . شده است داده هاي جمع آوري شده از طریق آمار توصیفی و مطالعه تطبیقی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است
.تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه راهکارها بهره گیري شده است

مورد مطالعهمحدوده

،مرکزآمار ایران.(آنها در مناطق روستایی زندگی می کننددرصد)40/64(نفر 139553که . نفر جمعیت است216681چابهار داراي شهرستان
این . در جنوب شرق کشور، بر روي جلگه ساحلی دریاي عمان در استان سیستان و بلوچستان واقع گردیده استناحیه ساحلی چابهار).1385

شهرستان از سمت شمال به شهرستانهاي سرباز و نیکشهر، از جنوب به دریاي عمان، از شرق به پاکستان و از غرب به شهرستان کنارك محدود 
).20ص:1385ملک رئیسی،(است

موقعیت ساحلی چابهار در ایران و استان سیستان و بلوچستان- 1نقشه شماره 

نگارندگان: ماخذ 

یه براي در این مطالعه براي ارائه راهکارهاي بهتر و برنامه ریزیهاي راهبردي نیازمند شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات موجود در ناح
این موارد از طریق بازدید مکرر محلی ، مشاهده و مصاحبه با مردم و نخبگان محلیلذا . بهره گیري از توان هاي تولید محلی جت توسعه ناحیه بودیم

مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات را با استفاده از نظرات نخبگان و صاحبنظران محلی و همچنین مردم ناحیه 
.استفاده شدSWOTاز ماتریس . شناسایی کردیم و براي تجزیه و تحلیل موارد فوق

و تنگناهاي تولید محلی ناحیه ساحلی چابهار جهت توسعه ملیبررسی توان ها-1جدول 

تهدیدهافرصتهانقاط ضعفنقاط قوت
هکتار اراضی زیر کشت 1826وجود -

هکتار سطح 4584محصوالت زراعی و 
زیر کشت محصول دائمی باغی

مستعد بودن منطقه جهت کشت خارج -
از فصل به دلیل مساعدت عوامل آب و 

هوایی
منطقهبودنآمادهوبودنمستعد-

ریزيبرنامهگذاري وسرمایهجهت
توریسم

جاذبه گردشگري228دارا بودن -
امکان پرورش انواع آبزیان بویژه میگو -

در سواحل منطقه
کیلومتر مرز آبی با 2700دارا بودن -

و دسترسی به مرز از دریاي عمان
خشکی

وجود تنوع در فعالیت هاي اقتصادي-

نیروي انسانی توانمند و کارانبود -
مدیریت نامناسب آب در تولید محصوالت کشاورزي-

مصرف سنتی و نادرست آب و در نتیجه هدر رفت آب
تجهیزاتوتسهیالتبودنکافیناوبودننامناسب-

، بهداشتی، خدماتیرفاهیواقامتی
نحوهدرآنهاآموزشعدممردم ناحیه وآشناییعدم-

گردشگرانبابرخورد
صید رایج بودن ، ابزار االت سنتی صید ماهیگیري سنتی-

،انتظاري، غالب بودن جبر محیطی
و محصوالت کشاورزيعدم بیمه نیروي کار-
دم فعال سازي بازارچه مرزيع-
مردم ناحیهضعف بنیه مالی و سرمایه-

امکان ساماندهی مبادالت -
مرزي به شیوه قانونی

تبدیلی امکان ایجاد صنایع -
جهت فرآوري محصوالت 
کشاورزي از موز و 

ایجاد کارخانه (هندوانه
)بسکویت سازي، تولید آبمیوه

تن ( تولید کنسرو از دریا-
..)ماهی، میگو و

وجود بازارهاي محلی و -
منطقه اي

امکان ایجاد اشتغال بیشتر -
در صورت بهره گیري از توان 

هاي محلی

زمینی مناسب، نبود راههاي 
ارتباط ریلینبود

گران تمام شدن هزینه سفر-
ضعف تبلیغات و بازاریابی-
ضعف مدیریتی-
باال بودن ریسک سرمایه -

گذاري

1391بررسی هاي میدانی : ماخذ 
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نقاط قوت

:پرداخته شده است در ابتدا به بررسی نقاط قوت در چهار مولفه گردشگري، کشاورزي، صیادي، تجارت فرامرزي

6*4= 24کشاورزي

6*3= 18صیادي

7*2=14مرز

7*1=7گردشگري

مولفه هاي مرز، صیادي، کشاورزي، گردشگرينقاط قوت-2جدول 

24/ .38کشاورزي
18/ .29صیادي

14/ .22مرز
7/ .11گردشگري

163. . /جمع
1391بررسی هاي میدانی : ماخذ 

دست به عددنیز مشخص است بیشترین ) کشاورزي، صیادي، مرز، گردشگري(مربوط به نقاط قوت چهار مولفه تعیین شده 1جدولهمانطور که در 
بخش کشاورزي است و این امر نشان دهنده زمینه مناسب از نظر پتانسیل ها و توان هاي محیطی در ناحیه ساحلی براي کسب و آمده مربوط به

کارهاي کشاورزي وجود دارد

قاط ضعفن

براي این کار ابتدا با استفاده از فرمول . در این قسمت از تجزیه و تحلیل ها به تجزیه و تحلیل نقاط ضعف در چهار مولفه مشخص شده می پردازیم
و تحلیل شماره یک وزن دهی شد و سپس با استفاده از نمودار عنکبوتی پراکندگی نقاط ضعف را در چهار مولفه زیر مشخص کرده و مورد تجزیه

قرار گرفت

6*4= 24کشاورزي                                                                                                   

5*3= 15صیادي                                                                                                      

6*2= 12مرز 

12*1=7گردشگري    

تعداد عامل)* اولویت(امتیاز = وزن 
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مولفه هاي مرز، صیادي، کشاورزي، گردشگريضعفنقاط -3جدول 

24/ .38کشاورزي
15/ .24صیادي

12/ .19مرز
712/ .19گردشگري

163. . /جمع
1391بررسی هاي میدانی : ماخذ 

آن و بعد از کشاورزيبدست آمده مربوط بهبه عدد می توان نتیجه گرفت در نقاط ضعف نیز همچون نقاط قوت بیشترین -3جدول با بررسی 
در این جا می توان گفت که همانطوري که در منطقه پتانسیل ها و توانهاي بسیاري در زمینه کشاورزي دارد در این زمینه نقاط ضعف . صیادي است

تبدیل آنها به نقاط قوت در لذا براي برنامه ریزي در جهت توان هاي تولید محلی و توسعه ملی نیاز مند رفع نقاط ضعف ها و. زیادي نیز وجود دارد
.زمینه کشاورزي هستیم

فرصت ها

وزن دهی کرده و با 1، با توجه به فرمول شماره 3ما ضمن بررسی فرصت هاي موجود در جدول . سومین مولفه شناسایی فرصت هاي موجود است
.ر را کسب کرده اندچهار مولفه موجود نمرات زی. رسم نمودار عنکبوتی به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم

5*4= 20کشاورزي                                                                                                   
5*3= 15صیادي                                                                                                      
6*2= 12مرز                                                                                                          

6*1=6گردشگري                                                                                                    

مرز، صیادي، کشاورزي، گردشگريمولفه هاي فرصت-4جدول 

24/ .38کشاورزي
15/ .28صیادي

12/ .23مرز
6/ .11گردشگري

163. . /جمع
1391بررسی هاي میدانی : ماخذ 

که در این ناحیه بیشترین فرصت کامال به سمت کشاورزي کشیده شده است و این نشان می دهدعدد به دست آمده، مشخص است که4جدول در 
بنابراین الزم است با همسو کردن فرصت هاي موجود با نقاط قوت و همچنین کاستن . را براي ایجاد و توسعه فعالیتها و کسب و کارهاي مختلف دارد

.از نقاط ضعف کسب و کارهاي زیادي را در بخش کشاورزي ایجاد کرد

تهدیدات

تهدیدات موجود است که با توجه به مولفه هاي تعیین شده تهدیدات موجود در چهار گروه، مانند عوامل پیشین مورد آخرین عامل مهم، بررسی 
:تحلیل قرار گرفته است

4*4= 16کشاورزي                                                                                                   

6*3= 18صیادي            
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4*2= 8مرز                                                                                                          

7*1=7گردشگري                               

فرصت مولفه هاي مرز، صیادي، کشاورزي، گردشگري-5جدول 

16/ .32کشاورزي
18/ .36صیادي

8/ .16مرز
8/ .16گردشگري

150. . /جمع
1391بررسی هاي میدانی : ماخذ 

آمده، کشاورزي در 2صیادي است یعنی به دالیل مختلفی که در جدول تهدیدات مشاهده می شود که بیشترین چولگی به سمتجدولبا بررسی 
با توجه به اهمیت راهبردي بخش کشاورزي و . روستاهاي ناحیه با تهدیدات زیادي مواجه است که در برنامه ریزي هاي توسعه باید به آن توجه شود

.یت آن در استقالل ملی الزم است تا نسبت به رفع تهدیدات در بخش کشاورزي اهتمام جدي داشته باشیمنیز با توجه به اهم

.در نهایت مجموع نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدات موجود را در چهار مولفه یاد شده براي شناسایی وضعیت ناحیه بررسی می کنیم

لت کلیار حنقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدات د-6جدول 

s(25 /063(نقاط قوت 
w(23 /063(نقاط ضعف 

o(31 /053(فرصت ها
T(21 /050(تهدیدات

00/1229جمع
1391بررسی هاي میدانی : ماخذ 

در ) صیادي، تجارت فرامرزي، و گردشگريکشاورزي،( تهدیدات در چهار مولفه مربوط به مجموع نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و -5جدول با بررسی
فرصت هاست و این نشان می دهد که در مجموع فرصت هاي زیادي براي توسعه ) O(ناحیه چابهار مشاهده می شود که بیشترین چولگی به سمت 

.محلی و ملی در ناحیه وجود دارد

فرصت ها همسو کرد و نقاط ضعف می بایست تحت کنترل بوده تا تبدیل به با توجه به اینکه در مدیریت راهبردي باید سعی شود تا نقاط قوت را با 
مورد ) WT(و تهدیدات و نقاط ضعف نیز باهم ) OS(لذا در اینجا فرصت ها و نقاط قوت با هم . نقاط قوت شوند و تهدید ها به فرصت تبدیل شوند

.بررسی قرار می گیرد

)S(116  =53+63 ) :OS(نقاط قوت ) + O(فرصت ها

)W                                                   (113 =50+63:)WT(نقاط ضعف ) + T(تهدیدات

تقریبا نزدیک )  WT(با مجموع نقاط ضعف و تهدیدات ) OS(با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گرفت هرچند مجموع نقاط قوت و فرصت ها 
و این یعنی اینکه از یک طرف پتانسیل ها و توانهاي محیطی در داخل دهستان و فرصت هاي . است)  WT(بیشتر از) OS(هستند ولی در مجموع 

ه کرد و تهدیدات بیرونی بسیار مناسب براي توسعه تولید محلی در ناحیه می باشد و از سوي دیگر باید سعی شود از نقاط قوت به نحو بهتري استفاد
.نیز رفع و یا به فرصت تبدیل شوند
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نتیجه گیري و پیشنهادها

پتانسیل ها و فرصت هاي زیادي علیرغم نقاط ضعف و تهدیدات در منطقه وجود دارد که الزم است در جهت SWOTنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
یکی از . استفاده بهینه از فرصت ها و پتانسیل هاي موجود و رفع و کاهش تهدیدات و نقاط ضعف برنامه ریزي مناسب و منسجمی شکل گیرد

به آبهاي آزاد ه لحاظ موقعیت جغرافیایی آن است که تنها بندر اقیانوسی ایران است که دسترسی و فرصت هاي ناحیه ساحلی چابهار بپتانسیل ها
کیلومتر مرز دریایی دارد و همجواري با کشورهاي حوزه خلیج فارس و دریاي عمان موقعیت استراتژیکی فوق العاده اي را براي 300جهان دارد که 

این که . میلیون شغل ایجاد کرد220میلیارد دالر گردش سرمایه داشت و 3700بر روي هم 2004گردشگري در سال.چابهار به جود آورده است
آشکار است که در مورد کشورها و سرزمین هاي کوچک با موقعیت . سهم کرانه هاي دریایی از درآمد هنگفت چقدر می باشد مبهم مانده است

ناحیه ساحلی چابهار با یکی ). 11ص :1389کریمی پور، محمدي،(ان مقصد انتخاب می کننددرصد گردشگران، ساحل را به عنو90اقیانوسی، بیش از 
این همجواري موقعیت ویژه اي را براي بهره برداري هاي جهانگردي و تفرجگاهی و انواع . همجوار است) دریاي عمان(از بزرگترین منابع آبی کشور

از دیگر جاذبه هاي ناحیه ساحلی پدیده اي گل فشان، زیستگاه . م زمستان فراهم آورده استورزش هاي آبی از سواحل دریاي عمان، به ویژه در ایا
جاذبه گردشگري200که بیش از است... ، کوههاي مریخی، جنگل هاي حرا، روستاهاي تاریخی و)گاندو(گونه هاي نایاب جانوري تمساح پوزه کوتاه

، انزواي جغرافیایی، دوري از از شهرهاي بزرگ و مراکز جمعیتی کشور، ارتباطات نامناسب جاده که به دلیل ضعف تبلیغات. را در خود جاي داده است
که می تواند با برنامه ریزي اصولی و مناسب و شناسایی . استفاده مناسبی از آنها بعمل نمی آیددر حالناشناخته مانده واي و فقدان ارتباط ریلی

راملیمحلی وموثري در توسعه ناحیه ساحلی چابهار و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصادفرصت ها و محدودیت هاي گردشگري، نقش 
.بر عهده داشته باشد

کشت موز و هندوانه از . این ناحیه نیز پتانسل هاي زیادي براي کشاورزي دارد که می تواند در اشتغال زایی  و توسعه ناحیه نقش بسزایی داشته باشد
که وقوع خشکسالی هاي متعدد و پی درپی خساراتی زیادي بر پیکر . ت سود آوري هستند که کشت شان در منطقه تجربه شده استجمله محصوال

مردم ناحیه اشتیاق زیادي به کارهاي کشاورزي دارند که حتی حاضر شده اند که از همه چیز خود بگذرند حتی از . نحیف کشاورزان وارد کرده است
گرچه محدودیت آب و . تا سرمایه اولیه کشاورزي را تامین کرده باشند.. سر خود گرفته تا  فروش لوازم خانه و زمین و امالك و طال و جواهرات هم

خاك دو عامل عمده در توسعه کشاورزي منطقه هستند ولی از همان امکانات محدود هم به نحوه صحیح بهره برداري نشده است با کنترل آب 
جو می توان کشاورزي منطقه را تا حدي رونق بخشید و نیاز آّبی را جهت محصوالت کشاورزي را فراهم نمود رودخانه هاي باهو کا

را تامین مطالعه دقیق و همه جانبه نیاز آبی، بازدهی در هکتار و بازاریابی و سپس انتخاب محصول براي کشت در ناحیه، قادر خواهد بود نیاز داخلی
اگر محصول خوب باشد یا بد باید دلیل آن را در رفتار طبیعت جستجو کرد انسان در ناحیه . معیت ناحیه را تضمین نمودو رفاه و آسایش بخشی از ج

براي آنها چابهار هنوز تسلیم طبیعت است اگر باران نبارد همه چیز نابود می شود اگر باران نبارد به نماز باران متوسل می شوند از خدا می خواهند
آبیاري مصنوعی می تواند مشکل . مردم و دولت می توانند با بکارگیري روشهاي سخت و عملی آب مورد نیاز ساالنه خود را تامین کنندباران بفرستد 

ت که در را حل کند و آب می تواند به روشی کامال صرفه جویانه مورد استفاده قرار گیرد اما چنین نمی شود و این امر نیازمند تدابیر ویژه اي اس
برطرف کردن مشکالت موجود می توان براي جمعیت ناحیه اشتغال ایجاد کرد و می توان جلوي مهاجرت بی رویه و پیامد آن حاشیه نشینی صورت

- ایجاد کارخانه بسکویت سازي با توجه به پتانسیل ناحیه جهت کشت موز و صنایع تبدیلی مثل تولید آب میوه از موز و هندوانه.  را در کشور گرفت
بردن مهارت کشاورزان ناحیه، خرید تضمینی و بیمه محصوالت کشاورزي و کشاورزان، و آموزش شیوه هاي نوین و مدرن کشت و استفاده از باال

واریته هاي قوي و سازگار با شرایط محیطی ناحیه و پر بازده می تواند راهگشاباشد

می باشد که جمعیت زیادي بیکار )خروج، و واردات و صادرات کاال به شیوه قانونیسخت گیري در ورود و (در حال حاضر مرز ناحیه چابهار در انسداد
اده شده است و چشم به بازگشایی مرز دوخته اند سهمی بایداز این مبادالت مرزي به شیوه قانونی به صورت بازارچه مرزي به مردم بومی ناحیه د

تا به سمت فعالیتهاي قاچاق نروند و باعث جذب باندهاي قاچاق و خالف نشوند چون در شود تا هم مردم به صورت قانونی به اشتغال سالم بپردازند
محرومیت ها  آنقدر عمیق است که آشکارا مشاهده می ...  این ناحیه طبیعت مساعدت نکرده مشاغلی دیگر نیز وجود ندارد مثل کارخانجات صنعتی و

د که اگر به فعلیت برسند وضعیت مردم بهبود پیدا خواهد کرد با مصاحبه با مردم و تجار و شود اما علیرغم محدودیت ها توا ن هاي بالقوه اي دار
و وضعیت موجود رضایت نیز رکود پیدا کرده ناحیه کسبه م متوجه شدیم که اکثر مشاغل به هم وابسته هستند که بر اثر انسداد مرز اکثر مشاغل این 

درصد مردم 70چون خیلی از مردم ناحیه در فعالیت هاي مرزي مشغول می باشند به طور میانگین و مشاغل موجود افت پیدا کرده. بخش نمی باشد
به طور کلی مرز ناحیه چابهار .در در فعالیت هاي مرز مشغول بودند که در حال حاضر بیکارند و یا در فعالیت هاي آنها رکود و افت پیدا کرده اند

قبل از انسداد مرز با قیمت خیلی ارزانی عرضه می ...، دام زند، وساکنین مرزنشین داشته کاالهاي مثل برنجتاثیر شگرفی در تامین مایحتاج نیازهاي
یت شده اما در حال حاضر خیلی گران شده، و عالوه بر این عده کثیري نیز در فعالیت هاي مرزي اشتغال داشتند در حال حاضر خیل عظیمی از جمع
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مرزي می تواند اقتصاد ناحیه را شکوفا کرده و وضعیت رفاهی مردم ناحیه بهبود ایجاد کند و باعث ایجاد اشتغال را بیکار شده رونق تجارت فرا
.مستقیم و غیر مستقیم، و همچنین تحرك شغلی مرز نشینان گردیده و باعث افزایش درآمد مرز نشینان می گردد

دریاي عمان از ظرفیت هاي صیادي چه در طول سواحل و چه در صیادي فراساحلی کیلومتر مرز آبی با 270ناحیه ساحلی چابهار با دارا بودن
این . منابع دریایی به عنوان ارزان ترین منابع غذایی جهان که طبیعت آن را پرورش داده است، تنها وابسته به برداشت از دریا است.. برخوردار است

.هاي غذایی دریایی کشور باشدبخش از کشور می تواند تولید کننده ي بخش بزرگی از نیاز

بهره با مصاحبه با صیادان ناحیه متوجه شدیم که بر اثر صید غلط  و بی رویه موقع تخم گذاري ماهی ها و تمرکز برداشت از در مناطق تخم ریزي،
تالش صیادي، نبود نیروي متخصص برداري بی رویه از گونه هاي هدف و غیر هدف در صید بر اثر افزایش تالش صیادي، صیدهاي غیر مجاز، افزایش

در سیستم مدیریت ساحل، نبود تحقیقات و تکنولوژي و ابزار مناسب صید، مشکالت زیست محیطی دریایی، ناآگاهی عمومی، نبود مشارکتهاي محلی
امکانات مناسب، ماهی در شعاع نزدیک در مدیریت ساحل، دسترسی آزاد و بی برنامه به منابع آبزي، بهره برداري  غیر پایدار به علت نبودن ابزار و 

و صیادان ناحیه مجبورند به نواحی دیگر مثل سودان که به گفته ناخدا یکی از لنج ها ماهی در اونجا زیاد است ولی منطقه . چابهار کم شده است
اهی به دلیل دسترسی به آبهاي آزاد که فرصت به دلیل دسترسی فراوان به گونه تن م.ناامنی است و امکان ربودن لنج و سرنشین دور از انتظار نیست

تالش براي تربیت نیروهاي متخصص در مدیریت هاي جدید و تحقق یک مدیریت - مناسبی براي توسعه بیشتر صنعت کنسرو سازي در ناحیه است
نعتی فراوري محصوالت با روش هاي کارآمد در منطقه ساحلی از طریق راه اندازي رشته هاي جدید دانشگاهی در منطقه  افزایش قابل توجه صید ص

ن نظیر مدرن و بازار جهانی پسند و رخنه در بازار جهانی، تکثیر و پرورش ماهی و میگو و توجه به گونه هاي ویژه آبزیان منطقه ساحلی دریاي عما
توسعه صنایع وابسته به .ی استان می باشدشاه میگو می تواند منبع درآمد مطمئنی براي مردم منطقه و تامین کننده درآمد ارزي براي  ناحیه و حت

صنایع وابسته به دریا نظیر تولید انواع شناورها اعم از شناورهاي ماهیگیري و باربري و - 1:مواد و منابع دریایی که بردو گونه از صنایع استوار خواهد 
تولید انواع قطعات مورد نیاز شناورها و صنایع وابسته

زار و ادوات صید، تاسیسات برودتی، سردخانه هاي یخسازي و صنایع عمل آوري تولیدات دریایی مانند کارخانجات صنایع شیالتی مشتمل بر اب-2
کنسرو ماهی و پودر ماهی

از راهبردهاي توسعه صید در منطقه به شمار می روند

:منابع و ماخذ 

.چهارمچاپنور،پیامدانشگاه،ايناحیهریزيبرنامهشهايروواصول؛1379حسینآسایش،-1
.سومچاپنور،پیامدانشگاه،روستائیریزيبرنامهکارگاه؛1380حسینآسایش،-2
.پنجمچاپنور،پیامدانشگاه،ایراندرروستائیریزيبرنامه؛1382حسینآسایش،-3
.تهراناطالعات،انتشارات،ایرانروستائینیافتگیتوسعهوتوسعهشناسیجامعه؛1374مصطفیازکیا،-4
،1شمارهدوازدهم،سال،443؛جغرافیائیتحقیقاتفصلنامه،بدريسیدعلیترجمه؛عملوشارز،مفهوم:پایدارتوسعه؛1376جی.سیبارو،-5

67.صص-4پیاپیشماره
پیاپیشماره،2شمارههجدهم،سالجغرافیایی،تحقیقاتفصلنامه؛روشومفهوم:پایداريارزیابی؛1382افتخارينالدینركعبدالرضاوسیدعلیبدري،-6

34.صص؛جغرافیائی-69
.اولچاپسمت،انتشارات،روستائیتوسعههاينظریه؛1378ابراهیمیامیرمحمدوحسینمحمدیزدي،پاپلی-7
.انتشارات مازیار، تهرانتوسعه و نابرابري،، )1382(زاهدي، محمد جواد-8
.سومچاپگیتاشناسی،انتشارات،جغرافیاهفلسفدرنوهاياندیشه؛1378حسینشکوئی،-9

نامهپایانشیر،عجبشهرستانچايقلعهرودحوضه:موردينمونه،روستاییعمراندرمحیطیتوانهايارزیابی؛)1383(جعفرصادققنبري،-10
.تهرانمرکزنورپیامدانشگاهبدري،سیدعلیدکترراهنماییبهارشدکارشناسی

سال سوم، شماره اول، - ،  فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیاي انسانیتفاوت هاي راهبردي سواحل ایران) 1389(کریمی پور، یداهللا، محمدي ، حمید رضا-11
.1389زمستان 

.پنجمچاپتهران،دانشگاه،سرزمینآمایششالوده؛1381مجیدمخدوم،-12
، مجله جغرافیا تحلیل عاملی و تلفیق شاخص ها در تعیین عوامل موثر بر توسعه ي انسانی نواحی ایران) 1384(حکمت نیا، حسنموسوي، میر نجف، -13

.6سال سوم، شماره پیاپی . و توسعه



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایراناولین همآیش ملی 
1164:کدمقالهتوان هاي تولید محلی و توسعه ملی                                                                                           

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

ایی براساس مدل سطح بندي و مکان گزینی فعالیت هاي اقتصادي جهت ارائه راهبرد توسعه روست) 1391(میرنجف، موسوي، باقري کشکولی، علی،-14
.32پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران، سال دهم، شماره-، فصلنامه علمی)ANP(تحلیل شبکه 

، مجله ي جغرافیا و توسعه ي ناحیه اي، تحلیلی بر ارتباط متقابل توسعه، مهاجرت و شهرنشینی در ایران) 1385(وارثی، حمیدرضا، زهتاب، سروري،-15
.شماره ي ششم

16-Torjman.Sheri(2000), The  Social  Dimension of  Sustainable Development  Caledon Instute Social Policy.


