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چکیده
هیچ برنامه ریزي علمی قابل .ود جهت تدوین و اجراست که ممکن است با شرایط برنامه هاي دیگر متفاوت باشد،اجتماعی داراي شرایط خاص خهر برنامه اقتصادي

زي باید همه شرایط از پیش اجرا نیست مگر اینکه شرایط اجتماعی ،اقتصادي ،سیاسی ونهادي براي اجراي آن فراهم شده باشد این بدان معنی نیست که در آغاز برنامه ری
این توسعه،نه ند بلکه قاعده کلی آن است که شرایط به تدریج فراهم شوند و شرط دیگر هر برنامه ریزي این است که در آن آهنگ توسعه سریع بوده و طبیعتآماده باش

آن است که در آن تصمیمهاي نهایی به خاطر بهره ،بلکه از نیاز هاي واقعی انسانها و جامعه خود نشات گرفته باشد و نهایتا مهمترین شرایط برنامه ریزي جهت توسعه
ر در تهیه و تدوین و اجرا بویژه در مسائلی که به طور مستقیم به تولید کنندگان مربوط است به عهده خود آنها باشد اگر این شرط یعنی شرکت و همکاري و همیاري موث

و به هدف خود که توسعه و .هاي بالقوه اقتصادي ،اجتماعی و طبیعی را به کار اندازدفراهم نباشد برنامه ریزي کار جمعی نخواهد بود و نمی تواند همه امکانات و توان
هدف شناسایی نقاط .تحلیلی و با استفاده از مدل مدیریتی سوات به قلم نگارش در آمده است –نوشتار حاضر به روش توصیفی .رسیدن به وضیعت مطلوب است برسد

رصت ها در سواحل جنوبی مکران با ذکر این پرسش اصلی که مهمترین قابلیتها و توانهاي موجود در سطح منطقه به منظور قوت و فرصت ها و به فعلیت در آوردن این ف
رت بهره گیري از این توانتوسعه کدامند؟و بر این فرض استوار است که این مناطق از توان طبیعی و موقعیت ژئواکونومی و ژئواستراتژیک مهمی برخوردار است که در صو

وحدت ،افزایش قدرت زمینه اشتغال ،افزایش درآمد ،رشد منطقه اي و ملی ،حفظ محییط زیست و توسعه پایدار ،توجه به فرهنگ و حفظ ارزشهاي اصیل بومی به منظور
.                       و اقتدار ملی فراهم خواهد شد

حل مکرانسوا،توسعه پایدار، توسعه ،قابلیتها و توانها:واژگان کلیدي

:مقدمه- 1
اما توسعه به مفهوم امروزي آن بیشتر یک مفهوم مقایسه اي . زاد تاریخی جامعه بشري استهم، به معناي تالش براي بهبود زندگیه طورکلی توسعهب

ز پایان جنگ جهانی دوم به پدیده ي توسعه نیافتگی ا. بحث محافل مختلف قرار گرفته استاست که بیشتر از هر موضوع دیگري در نیم قرن اخیر مورد
استقالل بسیاري از . آورداین طرف در محدوده ي اقتصادي به یکی از مباحث بحث انگیز تبدیل شد وزمینه ي مطالعات مربوط به توسعه را فراهم 

در کنار آن محدودیت هاي . د کشورهاي مستعمره سبب شد تا آن ها رفته رفته به موقعیت خود از جهت اقتصادي و اجتماعی در پهنه ي گیتی پی ببرن
، زمینه را به گونه اي آماده ساخت که ساکنان هر نقطه از جهان بتوانند به مقایسه یر به نواحی پیشرفتهبوجود آمده در راه مهاجرت مردم نواحی فق

ایسه اي که بر دامنه ي بحث هاي مربوط به مق. اجتماعی و اقتصادي خویش با وضعیت اقتصادي و اجتماعی دیگر افراد ساکن در این کره خاکی بپردازند 
، گسترش آمار و وسایل ارتباط جمعی که انعکاس وضعیت اقتصادي و اجتماعی جوامع را تسهیل کرد نیز باعث توجه بیشتر ودهتوسعه و توسعه نیافتگی افز

ه در مفهوم کلی خود به معناي ارتقاي سطح مادي و معنوي توسع) .136، جیروند( .ی به توسعه نابرابر جوامع گردیدناذهان به ویژه متخصصان علوم انسا
با توجه به این مفهوم توسعه در برگیرنده جنبه هاي اقتصادي ، . جامعه انسانی و ایجاد شرایط مناسب یک زندگی سالم براي تمامی افراد جامعه است 

. ی رودعین حال از نظر داخل و خارجی از مفاهیم نسبی به شمار مکه تغییرات کمی و کیفی را شامل می شود و دراجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است 
) .1369رزاقی ، (

درك این نکته که . )نیازهاي اساسی( اقل آستانه مصرف گرایش به ایجاد و برابري تا تاکید بر رویا رویی مستقیم با تهی دستی و اقدام براي تامین حد
مشترك و ازجعیت دادن به روش هاي برنامه ریزي خود اتکا و از پایین به باال از جمله برخی از ویژگی هاي تولید بیشتر باید با توزیع بهتر همراه باشد

:به طور کل سه تفسیر عمده از توسعه را می توان به شرح زیر عنوان نمود .)1376الکشمانان، .( رهیافت هاي جدید توسعه است
، سهم کاهنده اي افزایش بهره وري نیروي انسانیاقتصادي مترادف می گیرند و آن را به معندر این تفسیر اغلب توسعه را با رشد:تفسیر اول

. کشاورزي در کل محصول پیشرفت فناوري و صنعتی شدن تقسیم می شود 
زندگی بهتر ، با سوادي ، ، امید به زندگی مانند فقر ، توزیع در آمد، تغذیه، مرگ و میر نوزادانبا تمرکز بر شاخص هایی از معیارهاي:تفسیر دوم

تفسیر سوم درباره توسعه بر توانمندي هاي .، آبرسانی و خدمات دیگر سعی در جبران این نارسایی ها دارد ، مسکنپرورش، دسترسی به اشتغالآموزش و 
لسفه مورد پذیرش توسعه ، فلسفه اي است بر مبناي این تفسیر ف. اجتماعی متمرکز استبالقوه و استعدادهاي انسانی در زمینه روابط با سایر گروه هاي

ئم بر در این برداشت به انسان نه به عنوان یک محکوم دنیاي دیگران بلکه موجودي قا. ه پاي می فشاردکه بر کیفیت و شاید ابعاد غیر قابل سنجش توسع
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، قدرت الزم را در جهت ایجاد فضایی براي سازماندهییاردهی است که از طریقمورد تاکید است نوعی فرایند اختآنچه . دنیاي خویش نگریسته می شود
) .1370، اوکلی و مارسدن. (سعه ي خود اتکا به مردم بدهدخود و جمع آوري سرمایه هاي مادي به منظور حمایت از تو

مبانی نظري تحقیق -2
توسعهمفهوم فضا در برنامه ریزي –1–2

در ادبیات برنامه ریزي ناحیه اي ، فضاي . داده و در محدوده اختصاصی خود محصور می سازد هرناحیه ي جغرافیایی ، فضایی را به خود اختصاص
که معنی آن در فرهنگ فارسی همان فضا و هم چنین به معناي وسعت ، ساخت و فاصله هم آمده . به کار برده شده است Spaceمذبور معادل کلمه 

به عبارت دیگر فضا ) . 1382، آسایش فر، استالجی( ، »سه بعد وسعت محدود بین یک ، دو یا« در فرهنگ وبستر در تعریف فضا آمده است . است 
ی نشده و آنچه را که در خود به بیان دیگر فضا محدود به ابعاد فیزیک. ی و محیط موضوع را در بر می گیرد، محیط طبیعفعالیت هامجموعه اي از انسان ها 

) .1387مومنی، ( ن نیز هستهمچنین فضا داراي بعد زما. ایستا و پویا را شامل می شود ، دارد، اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی
توسعه –2-2

. البته هر تغییري را هم نمی توان توسعه گفت . ه و لذا پدیده ي جدیدي نیست مان ابتدا همراه و همگام بشر بودتوسعه به معنی تغییر و تحول از ه
توسعه در مفهوم کلی خود به معناي ارتقاي سطح ) .1388، آسایش. (دم گردد توسعه نامیده می شودوضع زندگی مرتغییرات مثبت که موجب بهبود

تودارو بر این باور است مایکل ) .1389جمعه پور، . ( جامعه استمادي و معنوي جامعه انسانی و ایجاد شرایط مناسب یک زندگی سالم براي تمامی افراد
یانی چند بعدي دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی عامه مردم و نهادهاي ملی و نیز تسریع رشد که توسعه را باید جر

چند بعدي و پیچیده ، که در خود تجدید توسعه جریانی است ) . 1390لهسایی زاده،( فقر مطلق دانست، اقتصادي ، کاهش نابرابري و ریشه کن کردن
) 1384ازکیا ، ( .اجتماعی را به همراه دارد –متفاوت کل نظام اقتصادي سازمان وسمت گیري 

توسعه پایدار -3–2
، می کند بدون اینکه توانایی نسل هاي آینده را براي رفع نیازهایشان به مخاطره اندازد فرایندي از توسعه که نیازهاي نسل کنونی را تامین 

توسعه اي که احتیاجات نسل حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی نسل هاي آتی ، در تامین نمودن نیازهاي خود )1390، لشکري.(توسعه پایدار می گویند
WCED. ( برآورده نماید  ,1987(

اندازه گیري توسعه اقتصادي -4–2
، برخی از اقتصاد دانان جوامع ارائه نمایندعه یافتگی بسیاري از اقتصاد دانان تالش نموده اند تا معیارهاي کمی و قابل اندازه گیري براي درجه ي توس

برخی شاخص ها . شاخص هاي توسعه در طول زمان متکامل تر شده اند . نیز شاخص هاي کیفی براي اندازه گیري درجه توسعه یافتگی ارائه نمودند 
ترکیبی از شاخص هاي . بی از متغییر ها را در بر میگیرد ترکیHDIنشان دهنده ي یک متغییر اقتصادي کالن است و برخی دیگر مانند GNPمانند 

:توسعه معرف بهتري از وضعیت توسعه اقتصادي و رتبه بندي کشور هاست که عبارت اند از 
تولید ناخالص ملی –1–2-4

قیمت جاري طی یک دوره ملی ارزش تمام کاالها و خدمات نهایی تولید شده بهGNP. است GNPاولین شاخص اندازه گیري توسعه اقتصادي 
ن شاخص تا ای. ت و امکانات بیشتري برخوردار استباالتري داشته باشد از قدرت ، ثروGNPبه نظر می رسد کشوري که .عین ، معموالً یک سال است م

، اقتصاد زیر زمینی و تولید خود ستزی، آلودگی محیط غییر هاي اساسی نظیر رشد قیمت ها، رشد جمعیت، توزیع در آمدزیرا مت.حدي گمراه کننده است 
به همین دلیل شاخص دیگري به نام تولید ناخالص واقعی سرانه تعریف شده است ، که تا حدي بعضی از متغیر . مصرفی انعکاس مناسبی در آن ندارند 

.هاي اساسی را منعکی می کند 

تولید سرانه واقعی –2–4–2
تقسیم تولید ناخالص ملی به : تولید واقعی سرانه عبارت است از . عه اقتصادي و معرفی تولید واقعی سرانه است دومین شاخص براي اندازه گیري توس

، ، وجود نداشت را تعدیل می کندها که در تولید ناخالص ملی اسمیاثر رشد جمعیت و رشد قیمتاین شاخص . قیمت هاي ثابت بر کل جمعیت کشور 
بنا براین اگر اقتصاد رشد داشته باشد . ید براي خود مصرفی ، اقتصاد زیرزمینی و آلودگی محیط زیست را منعکس نمی کند ولی اثر توزیع در آمد ، تول

ه مصرف واقعی درآمد واقعی سرانه افزایش می یابد یعنی تولید از جمعیت بیشتر افزایش می یابد ، ممکن است در آمد واقعی سرانه افزایش یابد در حالی ک
.بنابراین باید شاخص دیگري تعریف کنیم . هش یابد ، یعنی رفاه اقتصادي جامعه کاهش یابد سرانه کا
توزیع در آمد –3–4–2
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برخورداري و رفاه جامعه بستگی به توزیع مناسب . برخورداري بیشتر آحاد جامعه نیستشتر بودن درآمد با تولید ناخالص واقعی سرانه الزاماً موجب ب
توزیع در آمد در کشورهاي در . اگون از درآمد ملی چه سهمی دارندسهم دهک هاي گوناگون در آمدي است که نشان می دهد اقشار گوندرآمد دارد و 

، ابزارهایی نظیر ضریب جینیبراي اندازه گیري توزیع درآمد . ت نا برابري بیشتري برخوردار استحال گذر ، نسبت به کشورهاي توسعه یافته از شد
.نزو  شاخص تایل وجود داردمنحنی لور

وسعت فقر –4–2-4
در هر . رابري در توزیع درآمد بستگی داردسطح متوسط در آمد ملی و درجه ي ناب: مد ، وسعت فقر است که به دو عاملجنبه دیگر توزیع درآ

قابالً هر چه سطح متوسط در آمد پایین تر باشد میزان فقر ملی سرانه هرچه توزیع درآمد ناعادالنه تر باشد ، میزان فقر بیشتر است ، متسطحی از درآمد 
) .1382متوسلی ، ( قر رنج می برند آمارها نشان می دهد که دست کم یک سوم جمعیت ساکن کشورهاي در حال گذر از ف. بیشتر است 

نرخ اشتغال –5–2-4
تولید ناخالص . افزایش یابد شوند و نسبت شاغلین به کل نیروي کار جامعههرچه تعداد بیشتري از نیروي کار فعال جامعه به کار تمام وقت مشغول

افزایش نرخ اشتغال موجب کاهش برخی از مشکالت جوامع در حال گذر نظیر توزیع . ، درآمد واقعی سرانه و رفاه اقتصادي و جامعه افزایش می یابد ملی
، جرم و جنایت و اعتیاد می شود مناسب درآمد، فقرنا

متغیر ساختار اقتصادي –6–2-4
تغییر ساختار به معنی افزایش سهم نیروي کار و ارزش . اولین اقتصاد دانی که به موضوع تغییر ساختار اقتصادي پرداخته ، کولین کالرك است 

.افزوده در بخش هاي خدمات وصنعت نسبت به بخش کشاورزي است که در فرایند طبیعی توسعه صورت می گیرد 
مرکز زدایی و افزایش نرخ مشارکت ت–4-7–2

هم واگذار کردن امور اقتصادي به مناطق ، استان ها ، شهرها و روستاها و کاهش حجم فعالیت هاي اقتصادي و برنامه ریزي هاي اجتماعی شاخص م
.تر تلقی می شود هرچه تمرکز زدایی و نرخ مشارکت زنان بیشتر باشد کشور توسعه یافته. توسعه یافتگی محسوب می شود 

دسترسی به امکانات بهداشتی- 8–4–2
به یکی دیگر از شاخص هاي توسعه دسترسی به امکانات بهداشتی نظیر آب آشامیدنی سالم ، پایین بودن نرخ مرگ و میر کودکان و باال بودن امید

نرخ مرگ و میر کودکان در آن ها باالست و امید به زندگی و . ند اغلب مردم کشورهاي در حال گذر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندار. زندگی است 
.متوسط طول عمر در آن ها نسبت به کشورهاي توسعه یافته پایین است 

دسترسی به امکانات آموزشی–9–4–2
تمامی افراد به امکانات آموزشی گسترش امکانات آموزشی و دسترسی سهل و رایگان. مورد تاکید سازمان ملل متحد قرار دارد از شاخص هایی که 

.شرط کافی آن است که نظام آموزشی در سطح باالي آموزشی قرار گیرد . است 
)HDI( شاخص توسعه انسانی –10–4–2

از شاخص واقعی سرانهGNPاگر مالك توسعه کشورها را توسعه انسانی بدانیم شاخص اندازه گیري توسعه یافتگی متفاوت خواهد بود و به جاي 
، امنیت و محیط و میر کودکان، نرخ مشارکت زنان، نرخ مرگبهداشت ، خوراك و تغذیه ، آموزش، درآمد و فقرهایی چون امید به زندگی ، تندرستی و

.زیست استفاده خواهیم کرد 
خرید واقعی افراد به سوادي بزرگساالن و قدرتمیانگین وزنی ساده از سه شاخص امید به زندگی در بدو تولد ، نرخ با) HDI(شاخص توسعه انسانی 

، وضعیت دسترسی به امکانات مادي الزم یامید به زندگی وضعیت بهداشتی کشور ، نرخ باسوادي وضعیت علمی کشور و قدرت خرید واقع. دست می آید
.بین صفر و یک است HDIدامنه تغییر . براي زندگی را نشان می دهد 

.باشد کشور در مرحله پایین توسعه انسانی است HDI0>5/0اگر 
.باشد کشور در مرحله متوسط توسعه انسانی است HDI5/0>8/0اگر 
.باشد کشور در مرحله باالي توسعه انسانی است 1HDI8/0اگر 

سعه به سال و در کشورهاي درحال تو78امید به زندگی در ژاپن . الترین مرتبه قرار دارند ژاپن و آمریکا در رده بندي شاخص توسعه انسانی در با
با این توصیف و با توجه به عنوان پروژه اگر بخواهیم در محدوده ي مورد مطالعه توسعه و عمران و پیشرفت )1382متوسلی ، . (سال است62طور متوسط 

الزم به ذکر است که ما در این پژوهش بیشتر بر روي شاخص هاي اقتصادي . هاي فوق الذکر را ارتقاء بخشیم جوامع را داشته باشیم باید بتوانیم شاخص 
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که نتیجه این عوامل رشد و توسعه تکیه داریم ، چرا که الزمه پیشرفت جوامع افزایش هر یک از شاخص هاي اقتصادي که در قبل عنوان شد می باشد 
.ه میزبان به ارمغان می آورد انسانی و اجتماعی را براي جامع

روش تحقیق و جامعه آماري–3
ن هاي تحلیلی استفاده شده است ، هم چنین بر اساس مطالعات میدانی ، توا-در این پژوهش به منظور دستیابی به اهداف از روش پژوهش توصیفی 

نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید ها SWOTبا استفاده از الگوي ، انسانی ، فرهنگی و ژئوپولیتیکی است شناسایی و موجود که شامل منابع طبیعی
بر این اصل استوار است ؛ هر پدیده درمحیط رقابتی تحت تاثیر شرایط داخلی و بیرونی SWOTتکنیک .مشخص و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است 

) Wbleen,1995( صت ها و تهدید ها از محیط بیرونی جریان نظام مند است قوت ها و ضعف ها درمحیط درونی و تحلیل فردر واقع تحلیل . قرار دارد 
Hom( یک ابزار برنامه ریزي راهبردي است SWOTاساساً . – Haacke,2002( . در مجموع تجزیه و تحلیل سوآت روش تحلیلی نظام یافته اي را

یک و گسترش براي توسعه ) . fisher ,1989( آن ها ایجاد کند ، ارائه می نماید براي شناسایی این عوامل و انتخاب استراتژي که بهترین تطابق را بین
این ماتریس امکان . یا ماتریس ارزیابی مطرح است SWOTیک ماتریس از عوامل را می توان ایجاد کرد که به ماتریس SWOTدر قالب مدل استراتژي 

خانه است که چهار خانه آن از عوامل 9ماتریس سوآت دراي ) 1جدول (یکدیگر فراهم می آورد وت را با ، نقاط ضعف و نقاط قپیوند تهدیدات، فرصت ها
بنابر این امکان تدوین .می باشند SO ،WO ،ST ،WTخانه هایی که نشان دهنده ي استراتژي هستند داراي عنوان هاي . اصلی تشکیل شده اند 

البته در جریان عمل برخی از راهبردها با یکدیگر هم پوشانی داشته و یا به طور همزمان و هماهنگ با . دب یا راهبرد متفاوت فراهم می شوچهارانتخا
ابراهیم ( یکدیگر به اجرا در می آیند ، در واقع بر حسب وضعیت سیستم چهار دسته راهبرد را که از نظر درجه کنشگري متفاوتند می توان تدوین کرد 

و راهبرد تدافعی )  ST(، راهبرد رقابتی )WO(، راهبرد بازنگري )SO(راهبردهاي تهاجمی : بردهاي چهارگانه عبارت اند ازراه) . 1388، ایزدفرزاده و 
)WT. ( قوت ، ضعف ها ، فرصت ها و به هر حال با توجه به بررسی هاي صورت گرفته روي محیط درونی و بیرونی منطقه مورد مطالعه فهرستی از نقاط

رد شناسایی قرار گرفت و سپس از طریق نظر خواهی از بعضی از سازمان ها و ادارات مرتبط از محدوده و ساکنین و وزن دهی به هر یک از تهدیدها ، مو
این متغیرها وسطح محاسبه و تحلیل آزاد اولویت ها مشخص شد و درنهایت به منظور تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت هاي موجود و کاهش نقاط

کارشناسان ادارات عه آماري این پژوهش راالزم به ذکر است که جام. دید ها در ارتباط با توسعه این مناطق ، استراتژي مناسبی ارائه شده است ضعف و ته
در این به طور کلی مراحل تهیه ماتریس.تشکیل داده اند محلی–رتبط با موضوع و اساتید و پژوهشگران،صاحبنظران برجسته و متخصصو ساکنان بومی م

:پژوهش عبارت است از 
)سواحل مکران ( تعیین نقاط قوت و فرصت ها ، ضعف و تهدید ها در محدوده مورد مطالعه ) الف 
جمع ضرایب وزنی اختصاص داده شده از به هر عامل که در این روش ) مهم بسیار( تا یک ) بی اهمیت ( اختصاص ضریب وزنی بین صفر ) ب 

.، ضرایب وزنی باید مساوي یک گردد طریق نرمالیزه کردن  
= ، بسیار خوب 4= ، باالتر از متوسط 3= ، متوسط 2= ، پایین تر از متوسط 1= ضعیف (5تا 1امتیازي بین تعیین وضع موجود هر عامل با ) ج 

5(
) امتیاز وزنی( آن در ستون جدید ج محاسبه امتیاز وزنی از طریق ضریب امتیاز هر ردیف از عوامل در وزن نرمالیزه و در) د 
.است 5و حداکثر آن 1محاسبه امتیازهاي وزنی که حداقل آن ) ه 

SWOTماتریس :  1جدول 
SWOTماتریس : 1جدول 

W- نقاط ضعف S–نقاط قوت 
SOاستراتژي هاي O–فرصتها 

)تهاجمی ( 
WOاستراتژي هاي  –

بازنگري
STاستراتژي هايT-تهدیدها 

رقابتی
-WTاستراتژي هاي 

تدافعی

)سواحل مکران (محدوده مورد مطالعه موقعیت جغرافیایی -4
کیلومتر مربع در منتهی الیه جنوب شرقی ایران در کنار آب 17155با مساحتی حدود ) سواحل مکران ( موقعیت جغرافیایی و وسعت شهرستان چابهار 

یک شهر و از جنوب به دریاي عمان و از ناین شهرستان از شمال به شهرستان هاي ایرانشهر و . گرفته است نوس هند قرارهاي گرم دریاي عمان و اقیا
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دقیقه 17درجه و 25دقیقه طول شرقی و 37درجه و 60شرق به کشور پاکستان و از غرب به استان هاي کرمان و هرمزگان محدود می باشد ، که در 
ه ي مورد مطالعه به خاطر هم جواري با دریاي آزاد در جنوب و نزدیکی به مدار رأس و السرطان و قرار گرفتن در محدوداین. ض شمالی قرار دارد عر

کمتر مسیر بادهاي موسمی شبه قاره هند و جبهه هاي استوایی ، داراي شرایط آب و هوایی خاص در سطح کشور می باشد که متوسط بارندگی ساالنه آن
این منطقه گرم ترین نقطه کشور در زمستان و خنک ترین بندر جنوبی ایران در . درصد آن هم در فصل زمستان می بارد 64، که میلی متر 200از 

.تابستان می باشد 

استانجایگاه محدوده مورد مطالعه در تقسیمات کشوري و : 1شکل
:یافته هاي تحقیق -5
) سواحل مکران( العه حدوده مورد مطقابلیت ها و توان هاي موجود در سطح م-5-1

ی و ویژه گی بر اساس بررسی ها و مطالعات میدانی در منطقه سواحل مکران انواع توان هاي طبیعی یا محیطی ، تاریخی ، فرهنگی ، انسانی و ویژه شناسای
سی به آب هاي آزاد بین المللی مشخص شده است ، از جمله موقعیت جغرافیایی ویژه و مناسب به لحاظ همجواري با کشور پاکستان و دسترآنهاي

، شریط ممتاز ترانزیت خارجی میان ن هاي عربی و بازار هاي آفریقایی، شیخ نشیکشورهاي شرق آسیا، شبه قاره هندخارج از تنگه هرمز و امکان ارتباط با 
محصوالت به، صنایع تبدیلی وابسته ...)وانه،هندوخرما،موز(سب به جهت کشت محصوالت ، اقلیم منایاي مرکزي با آب هاي شرقی و جنوباروپا و آس
، واقع شدن در مجاورت آب ، صیادي و صنایع مرتبط با شیالت، وجود منابع غنی دریایی و آبزیان و اراضی براي توسعه فعالیت هاي شیالتیکشاورزي

پرورش میگو و ، ماهیهزار تن صید انواع120یل حدود ، سواحل مکران با پتانسبلیت محوري و موثرد به عنوان قاهاي گرم دریاي عمان و اقیانوس هن
شناور صیادي فروند 2000، تعداد محل تخلیه6نتري و شهید بهشتی و بندر صیادي و اسکله هاي مهم ترانزیت شهید کال9، وجود توسعه صنایع وابسته

، یک کارخانه لنج گو ، چهار کارخانه لنج سازي چوبیدي ماهی و میواحد عمل آوري و بسته بن12، وجود کارخانه کنسرو سازي ،  هزار نفر صیاد15با 
، وجود معادن نسبتاً غنی و متنوع و امکان توسعه ي فعالیت هاي معدنی کارخانه یخ سازي و واحد سردخانه،یبر گالس، یک کارخانه ساخت قایقسازي فا

، اقلیم دماتی از جمله منطقه آزاد چابهارازات ویژه براي سرمایه گذاري تولیدي و خ، وجود نهادهاي مهم اقتصادي و توسعه اي با امتیع، آلومینیوم ، قل
، توسعه فعالیت هاي ش عالی علوم دریایی و دریا نوردي، برخورداري از مرکز آموزالیت هاي گردشگري طبیعی و انسانیمناسبی براي توسعه ي فع

ك فعال در پرساینر ، وجود تاسیسات زیر بنایی مهم از جمله فرودگاه ، وجود گمر، وجود کشتی هاي مدرن صید و صیاديدشگري علمی، فرهنگیگر
شهرك ، وجود هاي بین المللی و انتقال محصوالتکشورهاي آسیاي میانه جهت ترانزیت کاال، بهره وري از نزدیک ترین مسیر به زمینه واردات و صادرات

یم مناسب و ، اقلارهاي صادراتی را تسهیل می نمایدواسطه اي صنعتی از خارج و دسترسی به باز، موقعیت بندري و مرزي که امکان تامین کاالهايصنعتی
انرژي خورشیدي و باد از جمله مزیت هاي نسبی .، شرایط مناسب براي کاشت محصوالت نوبرانه و صادراتی را فراهم کرده است اعتدال هوا در زمستان

یلی و الکتریکی توسعه گردشگري در فصل سرد سال که نیمی از مناطق شمال کشور به زیر پوشش انرژي فسبه جايبراي جایگزینی انرژي خورشید و باد 
، می توان گردشگري را در سطح منطقه توسعه داد به طوري که صنعت برخورداري از ساعات آفتابی زیادبرف می روند در سواحل مکران به دلیل

ست یا به خاطر شرایط اقلیمی مناسب می توان در تمامی فصول سال انواع گردشگران طبیعت دو. داردط نزدیک و تنگاتنگ با اقلیمگردشگري ارتبا
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، شن و ماسه در جهت استفاده و رفع بیماري هاي استخوانی را ردشگران عالقمند به سواحل آفتابی، آب درمانی، گاکوتوریسم، گردشگران علمی، فرهنگی
حول در اقتصاد منطقه ، فناوري را موجب گشته و موجب تعلوم دریایی توسعه گردشگري علمیجود مراکز عالیفراهم نمود و از طرف دیگر به خاطر و

، به عبارت دیگر استفاده از مزیت هاي به منظور کاهش نقاط ضعف می تواند نقش مهمی در توسعه ي منطقه اي و ملی را به همراه داشته خواهد شد
.باشد و موجب اقتدار ملی در سطح کالن خواهد شد 

SWOTتجزیه و تحلیل عوامل موثر به منظور توسعه و عمران در سواحل جنوبی مکران در الگوي –5-2
در جهت رفع ضعف ها ، SWOTشناخت عوامل چهارگانه مدل ، عه و عمران در سواحل جنوبی مکرانه منظور ارائه ي راهکارها وسیاست هاي توسب

.تهدیدها و بهبود قوت ها و فرصت ها ، امري اجتناب ناپذیر تلقی می شود 

ان در سواحل جنوبی مکرانتوسعه و عمرنتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی موثر به منظور: 2جدول 

: رترین نقاط و قوت و فرصت به منظوبر این اساس راه هاي توسعه و پیشرفت و به فعلیت در آوردن قابلیت ها در سطح منطقه فهرست کردن مهم 

درجه وزن مجموعه عوامل داخلی
بندي

امتیاز
وزنی

نقاط قوت
18/059/0)وجود اسکله (دسترسی به آبهاي آزاد به منظور ترانزیت کاال 

04/0312/0وجود بازارچه مرزي 
وجود منابع غنی دریایی و آبزیان و صنایع وابسته به آن

07/0428/0

03/0103/0ابسته به کشتی سازي و علوم دریاییصنایع و
06/0318/0)ساعات آفتابی ( بهره مندي از اقلیم مناسب 

04/0312/0)طبیعی،انسانی، تاریخی ویادمانی( توسعه فعالیت هاي توریستی 

03/0103/0فراهم بودن شرایط تولید محصوالت کشاورزي خاص
دهاي موسمی و تنوع حیات وحش و پرندگانی نظیر فامینگو، حواصیل،عقاب دشتی وجود معادن ومنابع انرژي و با

03/0103/0وخوتکا

04/0312/0وجود مرزسیاسی
08/0432/0سهم باالي اشتغال و ایجاد درآمد از طریق دریا و بعضاًصنایع دستی

03/0103/0وجودتاسیسات زیر بنایی از جمله فرودگاه و گمرك
01/0202/0به کشورهاي عربینزدیکی 

06/0318/0وجود مراکز آموزش عالی و علوم دریایی 

نقاط ضعف
03/0103/0عدم امکانات و خدمات بهینه براي گردشگران

04/0312/0کمبود آب شرب و محرومیت
04/0312/0)زاهدان ( و مرکز استان ) تهران ( فاصله زیاد نسبت به پایتخت 

03/0112/0بودن و بی توجهی مسئوالن به توسعه صنعت گردشگريمرزي
04/0312/0که به تبع توسعه صنعت گردشگري حاصل میشود) نشت اقتصادي(عدم آگاهی از ضریب تکاثري 

04/0312/0کمبود امکانات زیربنایی از جمله آزاد راه و بزرگ راه
03/0103/0نسبت به آبادي هاي دیگرشرایط توپوگرافی و فاصله زیاد این محدوده 

05/042/0در سطح پایین توسعه نسبت به سایر استانهاي کشور
125/3
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. طرح راهبردي تهاجمی مبتنی بر بهره گیري از برتري هاي رقابتی سواحل مکران -1
.ع تبیین مهم ترین فرصت هاي پیش رو به منظور رفع نقاط ضعف درون ناحیه اي از طریق ارائه ي راهبردهاي بازنگري به منظور تخصیص مجدد مناب-2
.رفع تهدیدهاي برون ناحیه اي با تاکید بر نیازمندي هاي سواحل جنوبی مکران طرح مهم ترین قوت هاي درون ناحیه اي به منظور -3
. طرح راهبرد تدافعی به منظور آسیب پذیري ناحیه اي که به ارائه ي آن پرداخته می شود-4
توسعه و عمران محدوده مطالعاتی عوامل داخلی مؤثر بر–5-3

در راه دستیابی به اهداف یعنی جنبه هایی که . العه جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف است هدف این مرحله سنجش محیط داخلی منطقه ي مورد مط
با توجه به بررسی هاي انجام شده در منطقه مورد . مساعد یا باز دارنده دارد مورد توجه است برنامه ریزي و اجراي تکنیک آن چنان چه زمینه هاي 

یافته ها بیانگر آن است که مهمترین نقطه قوتی از آن برخوردار است . ضعف داخلی شناسایی شده است نقطه8قوت داخلی در برابر 14مطالعه تعداد 
در رده اول ، سهم باالي اشتغال و ایجاد درآمد از طریق صید در دریا با 9/0عبارت است از دسترسی به آب هاي آزاد به منظور ترانزیت کاال با امتیاز وزنی 

کمبود امکانات زیر . در رده سوم ، قرار دارند28/0ی رده دوم ، وجود منابع غنی دریایی و آبزیان و صنایع وابسته به آن با امتیاز وزندر32/0امتیاز وزنی  
در . د باشنبنایی از جمله آزاد راه ، فاصله ي زیاد نسبت به پایتخت و مرکز استان و شرایط توپوگرافی ، از جمله مهمترین نقاط ضعف داخلی مطرح می 

.آورده شده است SWOTی موثر بر توسعه منطقه بر اساس الگوي نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخل) 2( جدول 
:عوامل خارجی موثر بر توسعه و عمران محدوه مطالعاتی –5-4

نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی موثر به منظور توسعه وعمران در سواحل جنوبی مکران: 3جدول 

درجه وزن عوامل خارجیمجموعه
امتیاز وزنیبندي

فرصت ها
03/0206/0معرفی منطقه چابهار به عنوان مناطق آزاد درکشور

11/0444/0فرصت جذب گردشگر و رونق صنعت جهانگردي
16/058/0فرصت اشتغال به منظور توسعه و رونق مبادالت تجاري آبزیان و محصوالت وابسته به دریا

7/0321/0مناسب جهت توسعه امکانات و فعالیت هاي علوم دریاییفرصت 
11/0444/0نزدیک بودن با کشورهاي عربی و فرصت مناسب جهت مبادالت به منظورتوسعه وپیشرفت

01/0202/0مرزي بودن یا هم مرزبودن باکشورهایی نظیر پاکستان به منظورتوسعه واردات وصادرات
06/0318/0ق توریست پذیرکشوراز جمله جزیره قشم و بندرعباسنزدیک بودن با مناط

06/0318/0قرارگرفتن درکمربندتروپیکال که نتیجه آن دریافت انرژي خورشیدي بسیارغنی است
تهدید ها

12/056/0افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست
7/0321/0حاشیه نشینی یا کپرنشینی در اثر فقر خانوارها

04/0208/0خریب سواحل و محیط ها یا اکوسیستمهاي مرجانی به دلیل تاسیسات در سواحلت
03/0206/0کاهش ذخایر معدنی درمحدوده سواحل مکران به دلیل برداشت بی رویه و غیراصولی

08/04032/0افزایش پسماندهاي صنعتی که وارد دریا می شود
05/0315/0نه هاي جانوري و دریایی در محدوه مورد مطالعهعدم توجه به توسعه پایدار وکاهش گو

05/0315/0خشکسالی و پایین رفتن سطح آب هاي زیرزمینی
1
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سواحل ( لعه هدف این مرحله کندوکاو آثار محیط خارجی درناحیه مطالعه شده ، جهت شناسایی فرصت ها و تهدیدهایی است که منطقه ي مورد مطا
تهدید 6فرصت خارجی در برابر 8با توجه به یافته هاي تحقیق می توان نتیجه گرفت که درمنطقه ي مورد مطالعه . با آن روبرو است ) جنوبی مکران 

اشتغال به منظور توسعه فرصت :مهمترین فرصت هایی که سواحل مکران با آن روبروست عبارتنداز ) 3( طبق نتایج حاصل از جدول . خارجی وجود دارد 
فرصت جذب گردشگر جهت . فرصت شناخته شده است به عنوان اولین 8/0با امتیاز وزنی ،و رونق مبادالت تجاري آبزیان و محصوالت وابسته به آن 

بازار با امتیاز وزنی توسعه صنعت گردشگري و نزدیک بودن با کشورهاي عربی و شیخ نشین به دلیل فرصت مناسب جهت مبادالت در بخش تجارت و 
به عنوان فرصت هاي بعدي و فرصت مناسب جهت توسعه امکانات و فعالیت هاي علوم دریایی به دلیل وجود قابلیت غنی در منطقه و وجود بخش 44/0

، کمبود د که افزایش حاشیه نشینیان می دهمولفه هاي مربوط به تهدید نش.در اولویت بعدي قرار دارند 21/0اعظم قدرت و نیروي دریایی با امتیاز وزنی 
و کاهش ذخایر معدنی به 32/0، افزایش پسماندهاي صنعتی و افزایش آلودگی در سطح محیط با امتیاز وزنی 21/0افزایش فقر با امتیاز وزنی منابع آب و 

نواع بیماري هاي خاص مناطق گرمسیري که در منطقه دلیل استخراج بی رویه معادن و نهایتاً شیوع بیماري هاي عفونی و عفونت هاي دستگاه گوارشی ، ا
.حاشیه نشین یا کپر نشین محدوده ي مورد مطالعه به وفور به چشم می خورد ، می تواند از جمله تهدیدهاي مهم پیش روي این مناطق باشد 

:الویت بندي نهایی 
، فرصتها و تهدیدها و نسبت تاثیر گذاري آنها تهیه یک نقاط ضعف، قوتبه تفکSWOTبا توجه به نتایج بدست آمده اولویت بندي هر یک از اجزاي 

.ارائه شده است ) 5( و ) 4( و در جدول 

اولویت بندي نهایی عوامل موثر داخلی در توسعه و عمران سواحل جنوبی مکران: 4جدول 

یت)O( فرصت ها 
ولو

ا

یت)T( تهدید ها 
ولو

ا

1افزایش پسماندهاي صنعتی1مبادالت تجاري و آبزیان و محصوالت وابسته به آنفرصت اشتغال به منظور توسعه

2افزایش حاشیه نشینی یا کپرنشینی2فرصت جذب گردشگرورونق صنعت گردشگري به دلیل قابلیت ها وتوانهاي موجود

عدم توجه به توسعه پایدار و تشدید فقر و بیکاري در نواحی 3و آزادفرصت مناسب جهت مبادالت و رونق اقتصادي به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی باکشورهاي عربی
روستایی 

3

4خشکسالی و پایین رفتن سطح آب زیر زمینی4نزدیکی و هم جوار بودن با مناطق توریست پذیر کشور ازجمله جزیره قشم و بندرعباس

یدي بهره گرفت که بسیار مناسب قرارگرفتن در کمربند تروپیکال به مدد آن می توان از انرژي خورش
است

5کاهش ذخایر معدنی به دلیل برداشت بی رویه و غیر اصولی 5

تخریب سواحل و محیط اطراف آن به دلیل عدم برنامه صحیح 6فرصت وجود مناطق آزاد از جمله بندچابهار
جهت توسعه

6
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اولویت بندي نهایی عوامل موثر خارجی در توسعه و عمران سواحل جنوبی مکران: 5جدول 

ها و استراتژي هاي توسعه و عمران سواحل جنوبی مکرانتدوین راهبرد–5-5
در این قسمت پس از طراحی ماتریس بر اساس . همان طور که اشاره شد ماتریس سوآت امکان تدوین چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت را فراهم می آورد 

SOWT استراتژي تهاجمی : هاي چهارگانه شامل براي منطقه مورد مطالعه ، اقدام به تنظیم استراتژي )SO( رقابتی ، )ST( بازنگري ، )WO ( و
.شده و در نهایت به تحلیل آن ها پرداخته می شود ) WT( تدافعی 

راهبرد تدافعی
ز نقاط قوت خود ، راهبردي از تقابل نقاط قوت و فرصت ها بوجود آمده و عناصر راهبردي منتج از آن کمک می نماید تا پدیده مورد مطالعه ااین مجموعه

به بیان دیگر در این استراتژي تمرکز بر نقاط درونی . در جهت بهره مندي هر چه بیشتر از فرصت هاي مهیا شده اش از سوي محیط خارجی استفاده نماید 
:و فرصت هاي بیرونی استوار است که شامل موارد زیر می باشد 

صت جذب گردشگر به دلیل تنوع قابلیت هاسهم باالي اشتغال و در آمد از طریق منابع آبی و فر
 وجود مراکز آموزش عالی دریانوردي و فرصت اشتغال به منظور توسعه و مبادالت تجاري و آبزیان.
 و موقعیت ژئواکونومی و نزدیکی و همجوار بودن با مناطق توریست پذیر کشور از جمله جزیره قشم ) ملی ( وجود مرز آبی و سیاسی.
 دسترسی به منابع آب هاي آزاد و حمل و نقل دریایی به دلیل وجود مناطق آزاد و گمرك از جمله مناطق آزاد چابهاروجود اسکله و
 انرژي جایگزین ( بهره مندي از ساعات آفتابی فراوان به مدد آن می توان از انرژي خورشیدي بهره گرفت(

راهبرد رقابتی 
عناصر راهبردي این مجموعه تاکید بر توانایی هاي درونی و . نقاط درونی و تهدید هاي بیرونی دارند این دسته استراتژي ها تکیه بر تنوع بخشی بر

.ارتقاء ظرفیت هاي آن ، در کاهش و حذف تهدیدها ي خارجی و بیرونی دارند 
:این راهبردها عبارتند از 

هش تخریب هاي محیطیرنامه ریزي در جهت استفاده ي بهینه از محیط به منظور کاهش آلودگی و کاب

یت)S( نقاط قوت
ولو

ا

یت)W( نقاط ضعف
ولو

ا

1کمبودآب شرب و محرومیت وحاشیه نشینی 1سهم باالي اشتغال ودرآمد ازطریق منابع آبی وابسته 

2)زاهدان(و مرکزاستان ) تهران(فاصله زیاد نسبت به پایتخت 2وجود منابع غنی دریایی

3مله آزادراه و بزرگراهکمبود امکانات زیربنایی و روبنایی از ج3وجود مراکز آموزش عالی و علوم دریایی

که به تبع توسعه صنعت گردشگري حاصل )نشت اقتصادي ( عدم آگاهی مردم محلی از ضریب تکاثري 4بهره مندي از اقلیم گرم وخشک وساعات آفتابی
میشود

4

5عدم امکانات و خدمات بهینه براي گردشگران5وجود مرزسیاسی و موقعیت ژئوپولیتیک مناسب درمنطقه

6شرایط توپوگرافی و اقلیمی و کثرت روستاهاي فقیر نشین درمنطقه6وسعه فعالیت هاي توریستیت

7مرزي بودن و بی توجهی و مدیریت صحیح در این مناطق7وجود اسکله و دسترسی به منابع آبهاي آزاد و حمل ونقل دریایی

درسطح پایین توسعه )سیستان و بلوچستان(ه اي و قرارگرفتن استان تاثیرپذیري از نابرابریهاي منطق8وجود معادن و منابع انرژي
نسبت به سایر استانهاي کشور

9وجود تاسیسات مربوط به گمرك و فرودگاه

10. . .تنوع حیات وحش و 
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برنامه ریزي به منظور ایجاد اشتغال ، کمک به روستائیان در جهت کاهش حاشیه نشینی یا جلوگیري از روند مهاجرت به شهر از جمله چابهار
بهره مندي از توان ها و پتانسیل هاي موجود در جهت بهینه به منظور جلوگیري از روند بیکاري و کاهش فقر
ت محیطی در زمینه کنترل آلودگی و نشت پسماندها در جهت جلوگیري از تخریب سواحل و محیط اطرافبرنامه ریزي زیس
ارائه آموزش هاي الزم به ساکنین منطقه ، افزایش سهم باسوادي ، توجه به روستاها و ساکنین و ارائه خدمات به آن ها به منظور حفظ محیط

.، رویکرد توسعه گردشگري در شهر و مناطق آزاد محقق گردد هاي شهري از جمله چابهار ، تا با این راهبرد

:راهبرد بازنگري 
، استراتژي مربوط به رفع با بهره گیري از فرصت هاي بیرونی، سعی بر آن است که هاي ضمن تاکید بر نقاط ضعف درونیدر این گروه از استراتژي 

:این راهبردها در برگیرنده موارد زیر می باشد .تعیین شود ) سواحل مکران ( ه سواحل مورد مطالع( نقاط ضعف فرا روي نواحی مورد مطالعه 
برنامه ریزي در زمینه تامین آب شرب و محرومیت زدایی
 وجه به دانش و تجربه هاي بومی محلیو ت) دولت محلی و مردم ( بهره گیري از برنامه ریزي هاي مشارکتی
لمی ساکنین محدوده مورد مطالعهافزایش و باالبردن سهم دانش عمومی و ع
ارائه خدمات بهینه براي گردشگران و برقرار نمودن امنیت عمومی در سطح محدود با استفاده از پلیس محله محور و دانش هاي نوین علمی
ود و مهاجرت به شهر یط خافزایش امکانات زیر بنایی و روبنایی و توجه به مناطق روستایی محروم که ساکنین این مناطق مجبور به ترك مح

.و در نهایت ایجاد فرصت هاي شغلی جدید و توجه به بخش خدمات نباشند 
راهبرد تدافعی 

این مجموعه تاکید کمک به توسعه و عمران درمحدوده ي مورد . این گروه از استراتژي ها از تقابل و تعامل نقاط ضعف و تهدیدها شکل می گیرد 
:ر این راهبردها تاکید بر رفع آسیب پذیري منطقه مورد مطالعه داشته و عبارتند از به بیان دیگ. مطالعه می نماید 

تشویق بخش خصوصی و نظارت بخش دولتی در جهت سرمایه گذاري به منظور توسعه صنعت گردشگري
 وضع مقررات و نظارت بر واحدهاي صنعتی و تولیدي در جهت کنترل آلودگی
هاي گردشگري با ارائه مدل هاي مطلوب توسعهسرمایه گذاري و توجه به زیرساخت
هماهنگی الزم بین مراکز و واحدهاي دولتی در جهت زیباسازي و بازسازي مناطق آسیب پذیر
 ( تا از تخریب محیط جلوگیري به عمل آید ) محدوده مورد مطالعه ( استفاده از نیروهاي محلی و دانش بومی به منظور نظارت بر محیط .

) روند شکار ، صید بی رویه و بی برنامه  و تخریب اکوسیستم محبطجلوگیري از 
نتیجه گیري- 6

تفسیر اول ؛ اغلب توسعه را با رشد اقتصادي مترادف می گیرند و آن را به معناي افزایش بهره وري نیروي انسانی :سه تفسیر عمده از توسعه وجود دارد 
( ناوري و صنعتی شدن با نتیجه آن که انتقال جمعیت به مناطق شهري است ، تفسیر می کند ، سهم کاهنده کشاورزي در کل محصول ، پیشرفت ف

، مرگ و میر ي زندگی مانند فقر ، توزیع درآمد، تغذیه، و تفسیر دوم از توسعه با تمرکز بر شاخص هایی از معیارها) 7: 1371هلند ، DHVمشاورین 
و پرورش و خدمات دیگر ، در جریان این نارسایی ها دارد  و در تفسیر سوم ، درباره ي توسعه بر توانمندي ، آموزشزادان ، مسکن ، آبرسانی با سوادينو

نی بر رشد هاي بالقوه و استعدادهاي انسانی در زمینه روابط با سایر گروه هاي اجتماعی متمرکز است  و یکی از نظریه هاي مهم در دیدگاه توسعه مبت
پاره اي طبق این دیدگاه منافع حاصل از توسعه در طبقات جامعه از طریق افزایش اشتغال ، . است ) trickle down( ایین اقتصادي نظریه رخنه به پ

اما در واقع چنین جریانی در . اقدامات مالیاتی در جهت توزیع درآمدها و سالمت و ثبات کلی اقتصاد به سوي طبقات پایین تر جامعه نیز جریان می یابد 
در این میان سواحل جنوبی مکران داراي قابلیت ها ، توان ها و . در حال توسعه روي نداده و آنچه روي داده کامالً برخالف این نظریه بوده است کشورهاي

فعالیت هاي پتانسیل ها ي مهم توسعه می باشد که در صورت توجه به استعداد هاي بالقوه و استفاده ي بهینه از این قابلیت ها می توان در زمینه ي 
هایتاً توسعه گردشگري ، شیالت ، علوم دریایی ، معادن و ذخایر معدنی و انرژي خورشیدي ، باد ، توسعه فعالیت هاي تجاري و اقتصادي و صنایع دستی و ن

.مند شناخت و برنامه ریزي می باشدکه نیاز. محلی منطقه اي گام هاي بزرگی برداشت 
ظرفیت ها و SWOTمنظور ارائه راهبردها و راهکارهاي توسعه و عمران سواحل مکران با استفاده از تکنیک به مبانی نظري پژوهش بهبا توجه 

نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت ها 23در مجموع . محدودیت ها مشخص شد و سپس پاسخ هاي عملی و علمی و راهکارهاي اجرایی توسعه ارائه شد 
ولی توانمندي هاي طبیعی و . قابل شناسی است ) سواحل مکران ( ت ها و تنگناهاي پیش روي در سطح این منطقه صنعت و تهدید بعنوان محدودی16و 
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از طرفی توسعه اجتماعی ، اقتصادي و گردشگري در این گونه از مناطق می بایست در راستاي توجه . این محدوده منحصر به فرد می باشدژئواکونومی 
زیرا . د نگیرد و با کمترین پیامدهاي اکولوژیک و زیست محیطی نیز همراه باشسیاسی صورت –محیطی و اجتماعی جدي به مسائل محیطی ، زیست 

منطقه ، توجه به منافع جمعی ، آگاهی نسبت به ارزش ها و موقعیت ژئوپولیتیکی و تفکر در قالب توسعه می تواند کمک موثري به توسعه پایدار در حفظ
، فرهنگی ، اقتصادي و ژئواکونومی است و مشارکت ساخت هاي مناسب سیاسی ، اجتماعیجاد شرایط توسعه پایدار نیازمند زیربنابر این ای. بنماید 

بنابر این در طرح هاي عمرانی و توسعه توجه به معیارهاي کیفی و اهداف اجتماعی . گسترده ي جوامع محلی در طرح هاي توسعه را طلب می کند 
وسعه نامناسب و ناهماهنگ و حساب نشده می تواند تهدید هاي بسیار ویرانگري را براي طبیعت و محیط زیست منطقه به بار آورد ضروري است زیرا که ت

گونه اقدام این . مسلماً توزیع و تخصیص مجدد امکانات در نواحی روستایی و شهري سواحل جنوبی مکران با توجه به نقاط ضعف امري ضروري است . 
وجود پتانسیل هاي تفریحی موجب رونق صنعت . عه در منطقه شود ، در افزایش تولید ملی و کیفیت زندگی مردم محلی موثر خواهد بود که باعث توس

ز گردشگري و وجود صنایع وابسته به محیط دریایی موجب رونق اقتصادي و کسب و کار در سطح منطقه می باشد و از طرف دیگر در سطح ملی نشان ا
سواحل مکران یکی از مناطق منحصر بعبارتیملی و اقتدار دولت مرکزي خواهد بود که نیازمند پشتوانه مشارکت محلی و منطقه اي استقدرت محلی و

ارا به فرد کشور است که زمینه ي فعالیت هاي مختلف نظیر گردشگري ، اقتصادي ، اجتماعی ، فرهنگی سیاسی و زیست محیطی و زیست ناحیه اي را د
ي در نواحی مورد مطالعه با آن مواجه است ، افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست ، فقر اقتصاددر مقابل از مهم ترین تهدیدهاي که منطقه . می باشد

که در این رابطه بایستی اقدامات کنترلی به . تخریب سواحل ، افزایش پسماندهاي صنعتی ، کاهش ذخایر معدنی می باشد روستایی و حاشیه شهري،
ی و روبنایی منظور کاهش آالینده ها ، افزایش اشتغال ، جایگزین نمودن انرژي خورشیدي به جاي فسیلی جلوگیري از روند مهاجرت ، ارائه خدمات زیربنای

مامی ساکنین رنج می برند و ایجاد  صنایع و گسترش فعالیت هاي تولیدي و فراهم نمودن فرصت برابر براي تبه مناطق روستائی که در فقر اقتصادي 
ب بخش محدوده در جهت ایجاد اشتغال می تواند در جهت توسعه و عمران و نهایتاً توسعه پایدار امري ضروري به حساب آید  و همچنین تشویق و ترغی

ایت بخش خصوصی و زیرا حم. خصوصی به منظور افزایش سرمایه گذاري هاي تولیدي و خدماتی در زمینه توسعه بسیارمهم و امري اجتناب ناپذیر است 
ا توجه به برخورداري منطقه از توانمندي ها و قابلیت هاي محیطی و بنابراین ب. نظارت بخش دولتی می تواند مهم ترین استراتژي توسعه باشد 

ت مستمر و مشارکت محلی ژئوپولیتیکی هرگونه راهبرد در راستاي توسعه و توسعه ي پایدار نیازمند تعیین چهارچوب نظام برنامه ریزي ، نظارت و حمای
.می باشد ، که نباید از آن غافل بود 
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