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ارائة الگوی آمایش سرزمین نواحی ساحلی دریای مکران با رویکرد توسعه و امنیت پایدار
منطقهای (مطالعة موردی :شهرستانهای چابهار و ایرانشهر)
کیومرث یزدانپناه  - استادیار گروه جغرافیای سیاسی ،دانشگاه تهران
بهنام الماسی -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران
لیال محمدی کاظمآبادی -کارشناس ارشد برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران
پذیرش مقاله 2015/23/11 :تأیید مقاله201 1/22/12 :

چکیده
یکی از مهم ترین عواملی که امنیت یک کشور را تهدید می کند ،وجود نابرابری ه ای فض ایی ب ین من اطق مختل
جغرافیایی آن است .وجود بیعدالتیهای جغرافیایی و توسعة نامتوازن بخشهای جغرافیایی یک کشور بهویژه ب ین
مناطق مرکزی و پیرامونی ممکن است به همبستگی و وحدت ملی آسیب بزند و به بروز تحرکات واگرایانه بهویژه در
مناطق قومی بینجامد .این مسئله تأثیری سوء بر قدرت ملی دارد .از دیدگاه صاحب نظ ران ،از جمل ه ایساکس ون و
ماهان ،توسعه و امنیت مکمل یکدیگرند .بدینترتیب ،میتوان امنیت پایدار را مرهون توسعة پایدار ،و توسعة پایدار
را تضمینکنندة امنیت ملی دانست .تأمین امنیت ملی کشور در گرو رفع تهدیدهای داخلی و خارجی است؛ از ای نرو
آنچه در این میان خأل بهوجودآمده در توسعة نامتوازن یک کشور را بهبود م یبخش د ،عل م برنام هری زی آم ایش
سرزمین است .این نوشتار ،با هدف ارائة الگوی مناسب آمایش سرزمین ،منطق ة س احلی مک ران را ب ا تأکی د ب ر
برنامههای توسعة آتی شهرستانهای چابهار و ایرانشهر در سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی ،و با رویکرد توسعه و
امنیت پایدار منطقهای بررسی میکند .روش پژوهش ،ترکیبی از تحلیل راهبردی و فراین د تحلی ل سلس لهمراتب ی
( ) AHPاست .برای پردازش نتایج ،از پرسشنامه استفاده شد .بررسی و تحلیل فرصتها و قوتها ،همچنین نمایش
وضعیت و سیمای سرزمین و توزیع فضایی منابع در منطقة مورد مطالعه ،ب ه روشه ای آم ار و تحلی ل فض ایی در
نرمافزار  Arc Gisصورت گرفت .در این مقاله ،برای اولین بار در ایران ،در مطالعة آمایش سرزمینی و برنامهری زی
منطقهای ،مدل و نرمافزار پیشرفته و جدید متاسوآت بهکار گرفته شده و الگوهای آمایشی منطقة مورد مطالعه نیز با
توجه به دو فاکتور عوامل داخلی و خارجی ارائه شده است .در زمینة فاکتورهای داخلی مشخص ش د توس عة مح ور
شرق و جنوب شرق ،و موقعیت جغرافیایی راهب ردی س واحل مک ران در خ ارج از مح دودة پرترافی ک و پ رتنش
خلیجفارس و تنگة هرمز ،بیشترین اهمیت راهبردی را در توسعه دارند .در زمینة فاکتورهای برونسازمانی ،بیشترین
اهمیت متعلق به حضور نظامی آمریکا در منطقه ،جریان ارتجاع عربی و محور عربی-آمریکایی ،و گس ترش و نف وذ
جریان های ارتجاعی-تروریستی در منطقه است .به منظور تدوین الگوی آمایش ی در بخ ش سیاس ت خ ارجی ب ر
نواحی نوار ساحلی نیز الگوها و راهبردهایی ارائه شد.

کلیدواژهها :آمایش سرزمین ،امنیت پایدار منطقهای ،توسعة پایدار منطقهای ،ژئوپلیتیک مکران ،مدل راهبردی
 ،Meta SWOTمکران.
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مقدمه
از گذشتههای دور تاکنون ،دسترسی به دریا یکی از عناصر مطلوب در توسعهطلبی کشورها بـوده اسـت .تصـور مـیشـود
دراختیارداشتن آب های آزاد ،شرط ضروری برای رسیدن به قدرت جهانی است (کامران .)511 :2012 ،آلفرد تـایر ماهـان

2

( ،)2122-2193یکی از نظریه پردازان شاخص آمریکایی که چهل سال از عمر خود را در نیروی دریایی این کشور گذراند،
«توان دریایی» را اساس قدرت ملی می دانست .وی به تئوری قدرت دریایی و راهبرد آن بسیار اهمیـت داد و توانسـت در
خط مشی نیروی دریایی آمریکا تغییرات مهمی ایجاد کند (عزتی .)51 :2013 ،به گمـان وی ،موفقیـت برخـی از کشـورها
(مانند بریتانیا) در تصاحب رأس سلسلهمراتب دولتها ،مدیون همین عامل است (لورو-تـوال .)13-21 :2012 ،ماهـان بـا
ارائة ادلة تاریخی محکم نشان داد که ظهور و تداوم قدرتهای بزرگ در جهان ،همواره بـا تکیـه بـر قـدرت دریـایی و از
طریق برتری نسبی دریاها صورت گرفته است و درنهایت ،نتیجه گرفت که الزمة حکومت بر دنیا ،حکومت بر دریاهاسـت
(زرقانی .)51 :2011 ،از واژة «قدرت دریایی» ،تعاریف متعدد و متنوعی ارائه شده اسـت ،امـا در جـامعتـرین و تـازهتـرین
تعریف ،قدرت دریایی عبارت است از مجموعـه توانـاییهـای یـک ملـت در بـهدسـتآوردن منـافع خـویش از دریاهـا و
اقیانوسها ،با بهکارگیری آبهای دنیا ،برای مقاصد سیاسی ،اقتصادی و نظامی در زمـان صـل و جنـ  ،و دسـتیابی بـه
مقاصد و اهداف ملی (عزتی .)13 :2013 ،سواحل و دریاها ،از جوانب گوناگون مانند ارتباطـات دریـایی ،انـرژی ،شـیالت،
مقاصد امنیتی و نظامی و ...در طول تاریخ مورد توجه کشورها بودهاند و توسعة آنها نقشی اساسی در توسعة منطقـهای و
پایدار دارد .در این میان ،دولتها همیشه در تالش بودهاند که بهنحوی به دریا دسترسی داشته باشـند .ایـران بـا بـیش از
 0333کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب ،جایگاه ویژهای در این زمینه دارد و همین امر ،تدوین برنامههـای توسـعه و
مدیریت نوارهای ساحلی را ضروری میسازد ،اما بهنظر میرسد در این جهت ،با تجربة سه بار مطالعة آمـایش سـرزمین و
سابقة بیش از شش دهه برنامهریزی در کشور ،تاکنون برای این نقاط مهم و راهبـردی ،برنامـهای مـدون درنظـر گرفتـه
نشده است.
جمهوری اسالمی ایران به دلیل نداشتن راهبرد دریایی و داشتن سیاست برّی (خشکی) در برنامه ها ،هنـوز بـه توسـعة
قلمرو دریایی و جزایر و بندرهای آن بی اعتناست و آثار این غفلت ،در جزایر و بندرها مشهود است (کامران.)515 :2012 ،
تبلور فضایی این نکته را بهوضوح می توان در ناحیة جنوب شرقی کشور مشاهده کرد .سـواحل جنـوبی کشـورمان شـامل
حوزة خلیجفارس و دریای عمان ،منطقهای بیش از  1333را کیلومتر دربرگرفته اسـت کـه  2933کیلـومتر آن در سـاحل
خلیجفارس و  103کیلومتر آن در ساحل دریای عمان قرار دارد .در این میان ،سواحل دریـای عمـان و بـهعبـارتی ناحیـة
مکران ،موقعیت ویژهای را رقم زده است کـه بـهرغـم حساسـیت و اهمیـت آن ،تـاکنون در حاشـیه قـرار گرفتـه اسـت؛
بهطوریکه به نظر میرسد به دلیل تمرکز بیشتر بر بندرها و سواحل خلیجفارس ،از این قابلیتهـا اسـتفاده نشـده و توجـه
جدی به آن صورت نگرفته است .بررسی شاخصهای مختلف آماری کشور ،بیانگر اهمیت و تفاوتهای آشکار این منطقه
با دیگر مناطق کشور است .سط پایین شاخص های اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی منطقه نشان میدهد تعامـل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Alfred Tayer Mahan
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این عوامل در ثبات و بیثباتی و از طرف دیگر در تهدیدهای داخلی و خارجی ،نقشی تعیینکننده دارد .جنوب شرق ایـران
با داشتن ظرفیت باالی اقتصادی ،امنیتی ،وحدت ملی ،دسترسی ،ارتباطات منطقهای و بینالمللی ،کارکرد تولیـد قـدرت را
در کشور دارد .در مرزهای شرقی ایران ،با وجود امکانات اقتصادی و موقعیت ویژه ،اختالفات قومی-مذهبی ،ناامنی و فقـر
مشاهده میشود؛ بنابرا ین ،امنیت و همراه با آن ،توسعة پایدار ،در این منطقه نیز تهدید شـده اسـت (خلیلـی و همکـاران،
 .)11 :2013درمجموع ،ناحیة جنوب شرق ایران ،در عـین داشـتن ظرفیـت و مزیـتهـای جغرافیـایی زیـاد ،ضـعفهـا و
محدودیتهای فراوانی نیز دارد .متأسفانه به دلیل نبود توازن و تناسب میـان ظرفیـتهـای مثبـت منطقـه از یـک سـو و
ضعفها و جنبههای منفی آن از سوی دیگر ،توسعه و پیشرفت منطقه با اتکا به ظرفیتهای داخلی آن بهصورت مسـتقل
ناممکن شده است (واثق و همکاران.)95 :2015 ،
هدف از این پژوهش ،ارائة الگوی آمایش سرزمین نواحی ساحلی دریای مکران با توجـه بـه پتانسـیلهـای موجـود و
چالش های پیشرو در مناطق چابهار ،جاسک ،کنار ،و در نگاه کالن تر ،منطقة سواحل جنوب شرقی (دریـای عمـان) بـا
رویکرد توسعه و امنیت پایدار منطقهای است؛ بنابراین ،اهداف اصلی این پژوهش عبارتاند از:


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



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

 شناسایی ابعاد رقابتی مکران در مقایسه با سایر قسمتهای منطقه؛


ارزیابی منابع و ظرفیتهای منطقه براساس دیدگاه مبتنی بر منابع؛



معرفی عوامل محیطی مؤثر خارج از کنترل سازمان فضایی منطقه؛



ارائة راهبرد تناسب براساس منابع ،قابلیتها و عوامل خارجی؛



ارائة راهبردهای توسعة داخلی و خارجی؛

 ترسیم نقشة راهبرد توسعة منطقة مکران.

ادبیات پژوهش
مباحث برنامهریزی آمایش سرزمین در کشور ما چندین دهه سابقه دارد و همانطور که بیان شد ،توجه به آمایش سرزمین
در ناحیة مورد مطالعه یعنی سواحل مکران ،در دهة اخیر مدنظر قرار گرفته است .مطـابق بررسـی ،پژوهشـی منسـجم بـا
بهکارگیری همة رویکردها وجود ندارد .پژوهشهای پیشین ،هریک از دیدگاهی خاص ،محور جنوب شرق کشور را مطالعه
کردهاند.
در این زمینه ،پژوهش هایی دربارة آمایش مناطق مرزی ،تحلیل ظرفیتهای منطقه ،مالحظات امنیتـی ،رویکردهـای
آمایشی و( ...با مطالعة موردی منطقة جنوب شرق کشور یا بهصورت ملی و کالننگر) مورد توجه واقع شد که اگرچه تعداد
آن ها کم است ،نگرش پژوهشگران را وسعت بخشیده است .در جدول  ،2به خالصهای از این منابع و نتـایج آنهـا اشـاره
میشود:
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جدول  .5پیشینة پژوهش و نتایج آنها

نام پژوهشگر

نتایج پژوهش

عنوان

در این پژوهش ،مؤلفان در پی تبیین واقعیتهـای جغرافیـایی و پتانسـیلهـای
تحلیـــل ظرفیـــتهـــای ژئوپلیتیک جنوب شرق ایران بهویژه کرانههای دریای عمان و تأثیر آن بر منافع
حـــافظنیـــا و
رومینا ()2019

ژئوپلیتیک سواحل جنوب ملی ایران بودهاند .نتایج نشان میدهد موقعیت ژئوپلیتیک جنـوب شـرق ایـران
شــرق ایــران در راســتای (هم جواری با کشورهای پاکستان و افغانستان و قرارگرفتن در مسـیر دسترسـی
منافع ملی (فضـای مـورد به آب های آزاد جهان) ،شـرایط ویـژه ای بـرای گسـترش مبـادالت منطقـهای
غفلت)

بین المللی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و افغانسـتان فـراهم کـرده اسـت
(حافظنیا و رومینا.)15-5 :2019 ،

مقالة امنیت و توسـعه در
ابـــــراهیمزاده مرزهـای جنــوب خــاوری
()2011

ایـــران و برنامـــهریـــزی
راهبردی برای آن

در این مقاله با بررسی موقعیت سیستان و بلوچستان و نقش مهم آن در توسعة
ایران ،تأکید میشود که این ناحیه با دیگر بخشهای ایران پیوند چندانی نـدارد
و در انزوای جغرافیایی مانده است (ابراهیمزاده.)291-201 :2011 ،
در این پژوهش ،متغیرهای عوامل ناامنی در منطقة جنوب شرق کشور (سیستان
و بلوچستان) با هدف مطالعة عوامل ناامنی در ابعـاد داخلـی و خـارجی و تـأثیر

احمــدیپــور و
همکـــــــاران
()2013

آنها در ناامنی جنوب شرق ایران ،کاوش و تحلیل شده است .با توجه به نتایج،
تبیـین عوامــل نــاامنی در اقلیم خشک ،کویر و کمبود آب ،همراه با ساختار قبیله ای و اجتماعـات انسـانی
جنوب شرق ایران

کم شمار در قالب شهرها و روستاهای پراکنده ،سبب نـوعی جبـر جغرافیـایی در
زندگی مناطق شرق به ویژه جنوب شرق کشـور شـده اسـت .عوامـل داخلـی و
خارجی ،هریک به سهم خود در ایجاد ناامنی جنـوب شـرق ایـران (سیسـتان و
بلوچستان) مؤثرند (احمدیپور و همکاران.)99-20 :2013 ،

اطاعـــــــت و
موســــــــوی
()2013

رابطــة متقابــل امنیــت مطابق نتایج ،امنیت ملـی بـا توسـعه و عـدالت سـرزمینی رابطـة مسـتقیم دارد و
ناحیه ای و توسعه یـافتگی نابرابریهای توسعه بـین منـاطق مرکـزی و پیرامـونی ،شـکافهـای سیاسـی را
فضاهای سیاسی با تأکیـد عمیقتر میکند .این موضـوع در کشـورهایی ماننـد ایـران کـه در حاشـیه ،تنـوع
بر سیستان و بلوچستان

قومی-مذهبی دارند ،اهمیت بیشتری مییابد (اطاعت و موسوی.)13-33 :2013 ،
در این پژوهش ،ابتدا بیان میشود برقراری امنیت در سیسـتان و بلوچسـتان بـا

ســــنجش تهدیــــدهای
محمدحسینی و امنیتــی در جنــوب شــرق
علیپور ( )2012ایران (با تأکید بـر امنیـت
مرزی)

مسئلة مرز در این منطقه بهشدت گره خورده است و هرگونه برنامهریزی امنیتی
برای برقراری امنیت در این منطقه بدون توجـه بـه مـرز و مسـائل خـاص آن،
بینتیجه خواهد ماند .مقولة کارکردهای مرزی بهویژه کارکردهـای امنیتـی ،بـا
بحث امنیت در جنوب شرق ،رابطة مستقیم دارد و تضعیف آنها موجب تضعیف
امنیت مرزی و بهتبع آن تضعیف امنیت منطقه میشود (محمدحسینی و علیپور
.)211-210 :2012
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ادامه جدول  .5پیشینة پژوهش و نتایج آنها

نام پژوهشگر

نتایج پژوهش

عنوان

مطابق نتایج این پژوهش ،منـاطق مـرزی شـرق کشـور از سـویی در معـرض
حشــــــمتی و
همکـــــــاران
()2010

مالحظات دفاعی-امنیتی

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

آمایش سرزمین در کشور

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

(مطالعة مـوردی :جنـوب

میگذارد؛ از اینرو بهضرورت مالحظات دفاعی-امنیتی ،از تهدیـدهای خـارجی

شرق کشور)

تأثیر میپذیرد و تحت تأثیر ویژگی های عام و خاص محور شرق ،در چـارچوب
اصول آمایش سرزمین قرار دارد (حشمتی و همکاران.)203-231 :2010 ،

واثـــــــــق و
همکـــــــاران
()2015

مقالة رهیافت هم تکمیلی،
مبــانی و کارکردهــای آن
با تأکید بر منطقة جنـوب
شرق ایران

در این پژوهش ،به نحوة اجرای رهیافت «هم تکمیلی» به عنـوان یـک الگـوی
کارکردی و چارچوبی برای حل وفصل مسائل و معضالت پیشروی مکان هـای
جغرافیایی پرداخته شده است (واثق و همکاران.)59-11 :2015 ،

منبع :یافتههای تحقیق2011 ،

چارچوب نظری پژوهش
برنامهریزی فضایی
قانونمندکردن و انتظام فضایی و نیز اجرای اقدامات اثرگذار توسط بخش عمومی و خصوصی برای مکانگزینی و اسـتقرار
فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در فضای دوبعدی ،به¬وسیلة مجموعه فنون و روشهایی صـورت مـیگیـرد کـه آن را
برنامهریزی فضایی مینامند (ابراهیمزاده و موسوی .)3 :2010 ،در این برنامهریزی ،تالش بر آن است تا توسعة فضایی به
مفهوم عام ،بر تضادهای آشکار در سیاستهای عمـومی کـه موجـب ناپایـداری مـیشـوند ،اثرگـذار باشـد .بـهطـورکلی،
برنامهریزی فضایی بهعنوان یکی از انواع برنامهریزی ،عالوه بر داشتن تمامی ویژگیهای فـوق ،وجـه فضـایی هـم دارد.
منظور از فضا در برنامهریزی فضایی و آمایشی ،فضایی کارکردی است که از کـنش متقابـل عوامـل انسـانی (اجتمـاعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،ایدئولوژی) و عوامل محیطی (انسـانسـاخت و طبیعـی) در فراینـد زمـان حاصـل مـیشـود
(تقیزاده.)22 :2013 ،
برنامهریزی فضایی بلندمدت ،عمدتاً اهداف و سیاستهای توسعة اقتصادی ،اجتماعی و ملـی را دنبـال مـیکنـد .ایـن
برنامه ،برنامهریزی ساختار کالبدی و فعالیتی سط مورد برنامهریزی است که به کـاربرد فضـا ،ارتباطـات ،تسـهیالت و...
میانجامد .برنامهریزی توسعه (برنامهریزی توسعة اجتماعی-اقتصادی) ،با ساختار اقتصادی سط مورد برنامهریزی ارتبـاط
دارد و هدف آن ،توسعة اقتصادی است .تفاوت میان برنامهریزی فضایی و برنامهریزی فیزیکی ،توجه به مسئلة جمعیـت و
اشتغال در برنامهریزی فضایی است (زیاری.)11 :2012 ،
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برنامهریزی منطقهای
برنامهریزی منطقهای ،فرایندی برای تنظیم و هماهن کردن برنامههای مختلف اقتصادی و اجتماعی ،با نیازها و امکانات
محلهای و منطقهای است (آسایش .)10 :2010 ،کلودیو پتیت برنامهریزی منطقهای را برنامهریزی برای جامعـه مـیدانـد
(زیاری .)13 :2012 ،به بیانی سادهتر ،برنامهریزی منطقهای را میتوان کوششـی مـنظم بـرای انتخـاب بهتـرین راههـا و
روشها ،بهمنظور رسیدن به اهداف خاص در یک منطقه دانست .از دیدگاه دیگر ،برنامهریزی منطقـهای عبـارت اسـت از
تالش برای افزایش سط زندگی مردم یک منطقه یـا تـالش بـرای حـداکثر اسـتفاده از منـابع کمیـاب و بـهکـارگیری
استعدادهای منطقه .برنامهریزی منطقهای شامل سه مرحله است:
.2

شناخت منطقه و مشکالت آن و تنظیم برنامة توسعه براساس شناخت؛

.1

اجرای برنامه؛

.0

بررسی و ارزیابی طرح.

در نظام برنامهریزی منطقهای ،همیشه مسائل و مشکالتی وجود دارد که باید با هماهنگی و در کنار سیاستهای کلی
کشوری اجرا شود .توسعة متناسب و متوازن منطقهای ،مشارکت مسئوالن محلی و منطقـهای در برنامـهریـزی یـا تعیـین
راهبرد توسعة شهرها و مکانیابی صنایع ،از نکاتی است که در قالب برنامهریزی ملی و منطقهای مطالعه میشود (شـیعه،
.)19 :2012

توسعه و توسعة پایدار
توسعه یا گذار از وضعیتی به وضعیت دیگر ،عبارت اسـت از تغییـر ،تحـول و پیشـرفت (افتخـاری .)92 :2011 ،توسـعه و
مفاهیم مرتبط با آن ،در نیم قرن اخیر ،چـالشهـای بـیشـماری را در حـوزة مطالعـات اقتصـادی برانگیختـه اسـت ،امـا
نظریهپردازان ،دربارة حوزة مطالعاتی آن اتفاقنظر ندارند و تعریف آن بهشدت از عقاید ،ایدئولوژی و زمان تأثیر میپـذیرد.
در گذشته ،تنها به رشد اقتصادی جامعه توجه میشد ،اما نگرش تکبعـدی بـه توسـعه ،علـیرغـم رشـد اقتصـادی بـاال،
شکافهای اساسی در جوامع بشری بهوجود آورده بود .بدینترتیب ،از دهة  2113به بعد در مفهوم توسعه تجدیدنظر شد و
توسعه با مفهوم چندبعدی مدنظر قرار گرفت .در این نگرش ،حمایتهای محیطی ،با معیارهایی مانند امنیت ملی ،کامیابی
اقتصادی و عدالت اجتماعی و مکانی مدنظر قرار گرفت و هدف آن ،رفاه اجتماعی و زندگی شرافتمندانه همراه بـا آزادی و
تصمیمگیری برای آیندة محیط زندگی بود .همچنین توسعه ،عالوه بر ازدیاد ثروت جامعه ،تغییـر کیفـی نظـام اجتمـاعی،
اقتصادی و فرهنگی را نیز بههمراه دارد (ازکیا .)1 :2031 ،واژة توسعة پایدار را اولین بار بهطور رسمی برانـتلنـد در سـال
 2113در گزارش «آیندة مشتر ،ما» مطرح کرد (زیاری.)13 :2013 ،
با بروز ضایعات زیستمحیطی و کاهش سط عمومی زندگی مردم ،سازمان ملل رویکرد فوق را بهعنوان موضوع روز
دهة آخر قرن بیستم مطرح کرد .توسعة پایدار یعنی راهحلهایی در مقابل الگوهای فـانی کالبـدی ،اجتمـاعی و اقتصـادی
توسعه .بدینترتیب ،توسعة پایدار از بروز مسائلی مانند نابودی منابع طبیعی ،تخریب سامانههای زیستی ،افزایش بـیرویـة
جمعیت ،بیعدالتی و پایینآمدن کیفیت زندگی انسانها در زمان حال و آینده جلوگیری میکند .همچنین توسـعة پایـدار،
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برایند نگرشهای مختلف توسعه است .از این مفهوم نیز مانند مفهوم توسعه ،برداشتهـای گونـاگون شـده اسـت .نکتـة
مشتر ،تمامی این نگرشها ،پایداری متعادل و رسیدن به فرایندی از توسعه است که پایا و بادوام باشد .تعریـف عمـومی
از توسعة پایدار عبارت است از برآوردهکردن نیازهای نسل امروز بدون اینکه توانایی نسل آینده در برآوردهکردن نیازهایش
تهدید شود (.)Isaksson, 2006: 64
درواقع ،هر تحولی ،زمانی پایدار است که محافظ محیط و مولد فرصتها باشد .این تحول نیازمنـد پیونـد ناگسسـتنی
میان اکولوژی ،اقتصاد و امنیت اجتماعی است .پیشرفتهای اقتصادی و شرایط زندگی اجتماعی باید در تطابق بـا جریـان
درازمدت حفظ پایههای طبیعی زندگی باشند ( .)Thinh et al., 2002: 481اصل پایداری ،در طرحها و برنامههای توسعه
بهعنوان هدف کلی مورد تأکید است و هدفی مستمر بهشمار میرود.

امنیت و امنیت پایدار
امنیت بهعنوان یک مفهوم عام ،تمامی شئون و ابعاد زندگی انسان را دربرمیگیرد و با بقای نفـس و صـیانت از حیـات و
موجودیت انسان پیوند میخورد .درواقع ،تضمینکنندة حیات و بقای انسان و موجود زنده اسـت (حـافظنیـا.)013 :2019 ،
امنیت مقولهای مهم و حیاتی است که مفاهیم پیچیده و متنوعی دارد .تعریـف امنیـت و دامنـة آن ،از یـک سـو پیونـدی
مستقیم با ذهنیت و در ،نخبگان و مردم از آسیبپذیری و تهدیـد دارد و از سـوی دیگـر ،از پـیشفـرضهـای آنـان در
مقولههایی مانند منافع ملی ،مصال ملی ،قدرت ملی و مانند آن تأثیر میپذیرد (تاجیک)05 :2012 ،؛ از اینرو ،در بررسـی
مفهوم امنیت ،همواره باید به نسبیبودن آن توجه داشت .درواقع امنیت ،تابعی از دو متغیر فرصت ،و مؤلفة دیگری به نـام
تهدید است .دو متغیر یادشده همواره با یکدیگر محاسبه میشوند .در این میان ،باید تهدیدها را زیانهای امنیتی دانسـت؛
درحالیکه فرصتها ،سودمندی کشورها در روند تعامل بینالمللی بهشمار میروند (متقی.)1 :2010 ،
رویکرد امنیت پایدار با تمرکز بر راهبردهای پیشگیرانه (و نه انفعالی ) بر شناسایی نیروهای اصـلی نـاامنی و تعـارض
تأکید می¬کند .اساس رویکرد امنیت پایدار این است که نمیتوان همة پیامدهای ناامنی را کنتـرل کـرد ،امـا بایـد علـل
ناامنی را از میان برداشت؛ به عبارت دیگر ،مبارزه با عوارض (بیماری) مؤثر نیست و بهجای آن باید خود مرض را درمـان
کرد .درحالیکه رویکردهای جاری به امنیت ،عمدتاً هنوز «الگوی کنترلی» دارند؛ رویکردی که بر این باور تأکید دارد که
ناامنی را میتوان از طریق نیروی نظامی یا ممانعت کنترل کرد (رحمـانی فضـلی و سـعیدی .)11 :2019 ،نـابرابریهـای
منطقهای ،بهویژه بین مناطق مرکزی و پیرامونی ،شکافهای سیاسی را عمیقتـر مـیکنـد و سـبب نارضـایتی ناحیـهای
میشود (درایسل و بلیک)113 :2030 ،؛ از اینرو به نظر برخی از صاحبنظران ،توسعه و امنیـت مکمـل یکدیگرنـد و بـا
یکدیگر ارتباط متقابل دارند .امنیت پایدار مرهون توسعة پایدار ،و توسعة پایدار تضمینکنندة امنیت ملی است.
از یک سو توسعه و حرکت بهسوی آن به تقویت مبانی قدرت ملی و درنتیجه امنیت ملـی در کشـور مـیانجامـد و از
سوی دیگر ،فراهمآمدن این امنیت ،یکی از بسترهای مناسب را برای توسعة ملی فراهم میکند .وجـود بـیعـدالتیهـای
جغرافیایی و توسعة نامتوازن بخشهای یک کشور ممکن است موجب آسیب به همبستگی و وحدت ملی ،و بروز تحرکات
واگرایانه بهویژه در مناطق قومی شود که این مسئله تأثیر مثبتی بر قدرت ملی ندارد؛ بنابراین ،تأمین امنیت ملی کشور در
گرو رفع تهدیدهای داخلی و خارجی است (احمدیپور و همکاران.)11 :2011 ،
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الگو
واژة  Patternبهمعنای الگو ،انگاره ،شکل و نمونه ،قالب ،طرح ،منوال و نقش است که در معانی متعددی به کـار مـیرود.
در تعریفی سـاده از الگـو مـیتـوان آن را نمـایش نظـری و سـاده شـده از جهـان واقعـی دانسـت (دهقـان.)15 :2011 ،
انسانشناسان اصطالح الگو را دستکم از سال  2132به مفهومی چندجانبه بهکار بردهاند (گولد .)12 :2031 ،دهخدا الگـو
را چنین معنا کرده است :مدل ،سرمشق ،مقتدی ،اسوه ،قدوه و مثال .برخی الگو را چیزی معرفی کـردهانـد کـه شـکل یـا
کیفیت کل را نشان می دهد و گروهی آن را پیش نویس یا نموداری می دانند که راه معمولی انجامدادن یک عمل یا رفتـار
یا ساختار ادراکی را نمایش میدهد (هومن.)15 :2011 ،
توماس کوهن 2در کتاب ساختار انقالب های علمی ،الگوها را نمونه های پذیرفتة تمرینات علمی می داند؛ نمونـه هـایی
که قانون ،تئوری ،کاربرد و ابزار را در خود دارد.
آدام اسمیت 1در کتاب نیروی فکر می گوید :الگو برخی فرضیات مشتر ،و روشی است که با آن دنیا را تعبیر میکنیم.

الگو دنیا را برای ما شرح می دهد و ما را در پیشگویی عملکرد آن یاری می کند .ویلیـام هـارمون ،0مؤلـف یـک راهنمـای
ناتمام بهسوی آینده ،الگو را همان روش ابتدایی در ،،تفکر ،ارزشیابی و عمل در کنار تصویری از حقیقت میداند.

دادهها و روشها
پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است .در این تحقیق ،از روشهای ترکیبـی بهـره گرفتـه شـده
است .به این منظور ،روش اسنادی و مطالعات کتابخانهای و نیز تحلیل کمی و کیفی بـهکـار گرفتـه شـدند .همچنـین از
پرسشنامة دلفی برای نظرخواهی از کارشناسان حوزه استفاده شد .هدف این پـژوهش ،ارائـة الگـوی آمـایش سـرزمین در
نواحی ساحلی دریای مکران با رویکرد امنیت و توسعة پایدار منطقهای است .بدینترتیب ،این پژوهش چندمرحلهای اسـت
که برای دستیابی به الگویی بهینه صورت گرفته است .برای این منظور ،ابتدا به ارزیابی عوامل چهارگانـة ضـعف ،قـوت،
فرصت و تهدید در قالب مدل کیفی سوآت میپردازیم .برای تفسیر ،کدگذاری و سـهولت در پـردازش اطالعـات عوامـل
چهارگانه ،از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی در محیط نرمافزاری  Expert Choiceاستفاده کردیم .ابتدا همـة عوامـل
چهارگانه 9استخراج ،کدگذاری ،پردازش و وزن دهی شدند و پس از تعیین درجة اهمیت ،هریک از معیارها ،اسـتخراج و در
قالب هفت شاخص تفسیر و اصلی قرار گرفتند .برای بررسی و تحلیل فرصتها و قوتهای منطقه ،از پرسشنامه اسـتفاده
شد تا در زمینة موضوع مورد مطالعه ،قوتها و فرصتها مطالعه ،و تهدیدها و ضعفها مشـخص شـوند .سـنس نتـایج در
مدل و نرمافزار متاسوآت 5وارد شدند و نقشـة راهبـرد توسـعه و الگـوی توسـعه و امنیـت ،بـا توجـه بـه عوامـل درون و
برونسرزمینی بهدست آمد .همچنین برای نمایش وضعیت و سیمای سـرزمین و توزیـع فضـایی منـابع در منطقـة مـورد
مطالعه از روشهای آمار و تحلیل فضایی در نرمافزار  Arc Gisاستفاده شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thomas Kuhn
2. Adam Smith
3. William Harmon
4. SWOT
5. Meta-SWOT
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شکل  .5چارچوب نهایی فرایند پژوهش

محدودة مورد مطالعه
مکران سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است که در طول خلـیج عمـان ،از رأسالکـوه در
باختر جاسک تا الس بال در جنوب خاوری ایالت بلوچستان پاکستان گسترده شده است .این منطقه شامل شهرستانهـای
چابهار ،کنار ،،جاسک و سیریک با مساحت  55،302کیلومترمربع است که حدود  5/1درصـد از مسـاحت کـل کشـور را
تشکیل میدهد .همچنین در قسمت جنوب شرقی ایران ،بـین  15درجـه و  25دقیقـه تـا  11درجـه و  93دقیقـة عـرض
شمالی ،و  51درجه و  53دقیقه تا  12درجه و  95دقیقة طول شرقی قرار گرفته است .محدودة اولیـه ،محـدودة راهبـردی
شامل هفت شهرستان از دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان است که در ایـن میـان ،چهـار شهرسـتان سـیریک،
جاسک ،کنار ،و چابهار بهعنوان محدودة عملیاتی و سه شهرستان بشاگرد ،سرباز و نیکشهر بهعنـوان شهرسـتانهـای
پسکرانة طرح معرفی شدهاند .منطقة مکران ایران از شمال به شهرستانهای ایرانشهر و نیکشهر ،از جنـوب بـه دریـای
عمان ،از مشرق به پاکستان و از غرب به استان کرمان و شهرستان میناب محدود میشود.
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شکل  .9نقشة محدودة مورد مطالعه

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر قابلیتها و مزایای مدل راهبردی متاسوآت را در قالب نرمافـزار مربـوط در برنامـهریـزی توسـعة منطقـهای و
آمایش سرزمین معرفی میکند .متاسوآت برمبنای تئوری مبتنی بر منابع 2طراحی شده است .برمبنـای ایـن تئـوری ،منـابع و
قابلیتهای منحصربهفرد ،عامل اصلی مزیت رقابتی مستمر و پایدار است .برایناساس ،مـیتـوان بـا برنامـهریـزی اصـولی و
شناخت منابع و قابلیتهای باارزش ،تقلیدناپذیر ،کمیاب و غیرقابلجایگزین ،مزیتهای رقابتی پایدار مناطق را شناسایی کرد.
دادهها با استفاده از دیدگاههای ده کارشناس ،در چند نوبت گردآوری شدند؛ بهطوریکه بهاسـتثنای اهـداف پـژوهش،
تمامی مراحل پژوهش شناسایی و اولویتبندی شدند .متاسوآت با پرهیز از تصمیمگیریهای ذهنی و نیز با بهرهگیـری از
تکنیکی سامانمند و دقیق ،بسیاری از کاستیها و نارساییهای سوآت را برطرف میکند .از سوی دیگـر ،ایـن مـدل بـا رد
دیدگاه توسعة برونزا نشان میدهد که توسعه و رقابت پایدار ،زمانی عملیاتی میشود که مناطق از منـابع و قابلیـتهـای
داخلی به بهترین شکل استفاده کنند .متاسوآت با شناسایی جایگاه منطقة مورد مطالعه ،در ابعاد رقـابتی مختلـف از جملـه
استفادة بهینه از مزیتهای رقابتی گردشگری پایدار در مناطق روسـتایی ،نقـشهـای سـازندهای دارد کـه عبـارتانـد از:
مشخصکردن میزان ارزشمندی ،کمیابی ،تقلیدناپذیری ،جایگزینناپذیربودن منابع و قابلیتها ،بررسی میزان تأثیر عوامـل
داخلی بر کنترل تهدیدها یا استفادة بهینه از فرصتها ،و بررسی میزان تناسب بین اهداف ،منابع و قابلیتها؛ بهطوریکـه
از دیدگاه پورتر ،مزیت رقابتی برای موفقیت سازمانها ،مناطق و کشورها اهمیت اساسی دارد (کوزا ،و رمینگتون:2111 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. RBV
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)130؛ بنابراین ،از این نظریه استنباط میشود که رقابت یک بازی برد-باخت است و سودآوری سازمان ،به موضـعگیـری
قدرت در قبال تأمینکنندگان ،مشتریان و رقبا بستگی دارد .دیدگاه مبتنی بر منابع ،بر این فرض استوار است که بنگاههـا
مجموعهای از منابع و تواناییهای ناهمگن هستند که آنها را نمیتوان از بنگاهی به بنگاه دیگر انتقال داد (بارنی2112 ،؛
پنرز2151 ،؛ ونر فلت.)2119 ،
نخستین بار آگاروال ،استادیار علوم کامنیوتر نوربرت کـالج آمریکـا ،و دو تـن از همکـاران وی در دپارتمـان مـدیریت
بازرگانی در سال  1321با الهامگرفتن از تئوری مبتنی بر منابع ،متاسوآت را معرفی کردند .در این تئوری ،فـرض بـر ایـن
است که سازمانها ،مناطق ،شهرها و روستاهای موفق ،بهوسیلة قابلیتها و شایستگیهای متمـایز خـود پدیـد آمـدهانـد.
درنتیجه برای تعیین اقدام راهبردی ،منابع یک بنگاه ،حیاتیتر از محیط آن است .در ایـن دیـدگاه ،اسـاس کـار ،ایجـاد و
توسعة منابع با هدف تأثیرگذاری بر محیط است .بـدینترتیـب ،منـاطق بـهجـای انفعـال در مقابـل محـیط خـارجی ،بـه
تأثیرگذاری بر آن تشویق میشوند و ممکن است مدتها بر محیط تأثیر داشته باشند .در پژوهش حاضـر ،نیازهـای دیگـر
یک فضا ،براساس تئوری مبتنی بر منابع باارزشبودن ،کمیابی ،تقلیدناپذیری و جایگزیننشـدن منـابع ،فرصـتهـا و نیـز
قابلیتهای داخلی ( )VRIOمنطقة مورد مطالعه ارزیابی میشود.

تجزیه و تحلیل دادهها
مرحلة اول
در گام نخست ،اهداف اصلی پژوهش شناسایی شدند .از آنجا که این اهداف وزن یکسانی ندارند ،از کارشناسـان خواسـته
شد با توجه به اهمیت هریک از اهداف ،آنها را در سه سط (باال ،متوسـط و پـایین) اولویـتبنـدی کننـد .در جـدول ،1
اهداف پژوهش و جایگاه آنها نشان داده شده و پس از تدوین این جدول و تعیین درجة اولویت ،هریک از اطالعـات وارد
نرمافزار شده است (شکل .)0
جدول  .9اهداف الگوی آمایش سرزمین در نواحی ساحلی دریای مکران با رویکرد توسعه و امنیت پایدار

ردیف

اهداف

سط اولویت

2

افزایش سرمایهگذاریهای اقتصادی در بخش سواحل و دریا

باال

1

ارتقای توانهای نظامی و دفاعی

باال

0

افزایش حجم مبادالت و ترانزیت

باال

9

خروج از اقتصاد تکمحصولی و تکیه بر توانمندیهای منطقهای و کشوری

باال

5

ارتقای نقش و جایگاه مراکز شهری و روستایی

متوسط

1

ارتقا و اثربخشی رویکردهای سیاسی و امنیتی به منطقه

باال

3

افزایش همکاریهای چندجانبه با کشورهای حوضه

باال

1

شناسایی مؤلفههای توسعة منطقهای پایدار

باال
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شکل  .9مراحل پردازش در مدل متاسوآت -اهداف الگوی آمایش سرزمین

مرحلة دوم :شناسایی منابع و قابلیتها
در تئوری مبتنی بر منابع ،هر شرکت ،سازمان یا منطقهای را بهصورت مجموعة منحصربهفـردی از منـابع در سـه مقولـة
داراییهای مشهود ،داراییهای نامشهود و قابلیتها درنظر میگیرد (گـالبرث و گـالوین .)5 :1339 ،دارایـیهـای مشـهود
(مالی و فیزیکی) و نامشهود ،منابع یک شرکت هستند (مالکیت معنوی ،مشخصات و شهرت) و قابلیتها کارهایی هستند
که یک شرکت میتواند انجام دهد (دانش فنی)؛ بنابراین ،منابع و قابلیتها سازههایی متفاوت بهشمار میروند (آگـاروال و
همکاران .)0 :1321 ،در این گام ،منابع و قابلیتهای منطقهای مکران مطالعه شد و شناسـایی در قالـب مـدل سـوآت ،از
طریق کدهای استخراج صورت گرفت؛ بهطوریکه در این مرحله ،منابع و قابلیتهای ضروری شناسایی شـدند و از آنجـا
که این منابع و قابلیتها وزن یکسانی دارند ،با توجه به یک معیار درصدی مشخص ،میزان تأثیر آنها نیـز سـنجیده شـد
(جدول .)0
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جدول  .9قوتها و فرصتها در الگوی آمایش سرزمین در نواحی ساحلی دریای مکران با رویکرد توسعه و امنیت پایدار منطقهای

ردیف قوتها و فرصتها

درصد

کد
مستخرج

قابلیت جذب گردشگر داخلـی و خـارجی و رونـق صـنعت گردشـگری بـه دلیـل شـرایط خـاص
زیست محیطی ،وجـود ظرفیـت در بسـیاری از زمینـه هـا و مسـتعدبودن منطقـه از نظـر توسـعة
2

سرمایه گذاری و برنامهریزی در زمینة گردشگری و فعالیـتهـای گردشـگری (طبیعـی ،انسـانی،

9

S2

تاریخی ،ورزشی ،پزشکی و.)...
وجود منطقة آزاد تجـاری-صـنعتی چابهـار در ایـن ناحیـه بـا امکانـات و مزیـت هـای قـانونی؛
سرمایه گذاری برای اتباع ایرانی و خارجی شامل معافیت از درآمد و دارایی؛ اعمال نکردن مقررات
1
0

9

S4

گمرکی و تجارت خارجی در منطقة آزاد ،امکان خروج اصل و سود حاصل از بهکارگیری سرمایه.
موقعیت جغرافیایی راهبردی سواحل مکران در خارج از محدودة پرترافیک و پرتنش خلیج فـارس
و تنگة هرمز.

1

S5

کوتاه ترین ،بهصرفه ترین و کم هزینه ترین راه ترانزیتی به آب های آزاد بـین المللـی بـرای تـأمین
9

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

0

O1

تاجیکستان ،قرقیزستان و قزاقستان) و برعکس.
5
1
3
1

پیوندهای فرهنگی -اجتماعی و مذهبی با مردم کشورهای منطقه.
دسترسی به پهنة عملیاتی بزرگ اقیانوس هند و قابلیت نظارت و کنترل خطوط تجـارت دریـایی
در این حوزه؛ مرکز ثقل و تکیهگاه جمهوری اسالمی ایران از نظر ژئواستراتژیک در جناح شرقی.
داشتن موقعیت ارتباطی و واقعشدن در مسیر کریدور ارتباطی و ترانزیتی جنوب به شمال.
دسترسی به حوزه های پراهمیتی مانند خلیج فارس ،شبه قارة هند ،آسیای مرکـزی ،جنـوب شـرق
آسیا ،تنگة بابالمندب ،دریای سرخ و شرق آفریقا.

0

O2

5

O4

5

O10

1

O12
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مرحلة سوم :شناسایی ابعاد رقابتی
با ترسیم نقشة رقابتی ،در مراحل بعد الزم است عوامل اصلی موفقیت (منابع ،قابلیتها و فرصـتهـا) در دو بعـد رقـابتی
دستهبندی شود .با توجه به منابع و قابلیتهای استخراجشده در مرحلة قبلی ،ابعـاد امنیتـی-دفـاعی و اقتصـادی انتخـاب
شدند .با توجه به ناسازگاری برخی از عوامل با ابعاد انتخابشده ،برای دستیابی به نتایج منطقیتر ،برخـی از ایـن ابعـاد از
فهرست عوامل حذف شدند .بهدلیل مبتنیبودن ماهیت کار بر رقابت و خلق فرصت ،در ادامه باید رقبـای توسـعهنیـافتگی
شناسایی شوند؛ از اینرو سه منطقة شهرهای بندری کراچی (مرکز ایالت سند پاکستان) ،گـوادر پاکسـتان ،فجیـره و دبـی
امارات بهعنوان رقبای اصلی در منطقة ساحلی مکران (چابهار ،کنار ،و جاسک) شناسایی شدند .با چنین رویکـردی بایـد
برنامة هند را برای سرمایهگذاری در چابهار و برنامة چین را برای سرمایهگذاری در بندر گوادر مدنظر داشت که هـردو در
امتداد ساحل مکران قرار دارند .رقابت میان دو کشور برای ایجاد روابط مستحکمتر با جنوب و مرکز آسیا ،با تمرکز بـر دو
بندر چابهار و گوادر نیز باید بهصورت جدی مدنظر قرار گیرد.
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مرحلة چهارم :مقایسة قابلیتهای منطقة مکران با مناطق رقیب در منطقه
در این مرحله ،مناطق مورد مطالعه براساس قابلیتها ،منابع و فرصتهای شناساییشده ،در یک طیف پنجتـایی از بسـیار
عالی تا بسیار ضعیف با رقبا مقایسه میشوند؛ یعنی مشخص میشود که منطقة مکران براساس قابلیتهای شناختهشـده،
در میان مناطق رقیب چه جایگاهی دارد.

مرحلة پنجم :نقشة رقابتی و اولویتبندی رقبا
در این گام ،با توجه به مقایسه در مراحل پیشین و نتایج ،شکل  9ترسیم شد؛ به این ترتیب که از نظر آمایش سرزمینی و
توسعة منطقهای ،بندر کراچی بزرگترین رقیب در منطقه است و بندر گواتر ،فجیره و دبی بهترتیب رقبای بعدی بـهشـمار
میروند (جدول .)9

شکل  .5وزن مزیت رقابتی هریک از مناطق رقیب
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جدول  .5وزن مزیت رقابتی هریک از مناطق رقیب

نام بندر

الگوی آمایشی

امنیت و توسعة پایدار منطقهای

مجموع نرمالشده

امتیاز
مطلق

نرمالشده

مطلق

نرمالشده

مطلق

نرمالشده

9

1/25

کراچی

0/30

2/32

9

2/29

3/1

1/22

گوادر

1/19

3/11

9

2/29

3/2

0

فجیره

1/11

3/11

9

2/29

1/1

1

1/30

دبی

1/2

3/31

1

3/53

9/1

2

2/93
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مرحلة ششم :ارزیابی منابع و قابلیتها براساس تئوری مبتنی بر منابع
در این گام ،براساس تئوری مبتنی بر منابع ،منابع و قابلیتها براساس کامیابی ،تقلیدناپذیری و جایگزینناپـذیری در یـک
طیف پنجتایی (بسیار موافقم ،موافقم ،خنثی ،مخالفم ،بسیار مخالفم) سنجیده شد .همانطور که پـیشتـر هـم بیـان شـد،
معیار ارزشمندی در این مرحله ارزیابی نمیشود و این کار را زمانی میتوان انجام داد که این معیارها بـا عوامـل خـارجی
مقایسه شوند .برخی از پاسخهای کارشناسان عبارتاند از:
کمیابی ( :)Rرقبای ما نمیتوانند این کار را انجام دهند؟
تقلیدپذیری ( :)Iرقبای ما نمیتوانند از این قابلیت تقلید کنند؟
غیرقابلجایگزینی ( :)Oما از این عامل بهوسیلة خطمشی جبران خود بهره میبریم؟
مرحلة هفتم :شناسایی عوامل مرتبط PESTEL

در این مرحله ،عوامل خارجی سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی-اجتماعی ،فناورانه ،بومشناختی و قانونی ( )PESTELمـؤثر بـر
فضای توسعة منطقهای مطالعه شدند .این تحلیل برای شناسایی فرصتهای پیشرو و خطرهـای احتمـالی گسـترش هـر
مجموعه مؤثر است (بلومبرگ .)1 :1321 ،عموماً کاربرد این تحلیل ،ارزیابی محیط در ابعاد کالن ،و ارزیـابی زمـان حـال
است (جونز و هیل)005 :1320 ،؛ زیرا با عوامل کالن میتوان تغییراتی اساسی در محیط و مجموعـه ایجـاد کـرد؛ بـرای
مثال ،یک بنگاه اقتصادی ممکن است از تدابیر سیاستی جدید و قوانین مالیاتی تازه وضعشده تـأثیر بنـذیرد؛ درحـالیکـه
تأثیری در این تصمیمگیری نداشته است (گیلیسـنی :1333 ،هوسـو .)1322 ،چـارچوب  PESTLEبـر عوامـل سیاسـی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فناورانه ،زیستمحیطی و قانونی استوار است (ایزو هیرنه.)13 :1321 ،
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جدول  .5عوامل محیطی مؤثر خارج از کنترل سازمان فضایی منطقه

احتمال

درجة

افزایش

اضطرار
زود

وزن

تأثیر

ردیف

منابع و قابلیتها

بسیار قوی

بسیار زیاد

2

حضور و سرمایهگذاری چین در بندر گوادر پاکستان

بسیار بسیار مهم

بسیار زیاد

فوری

1

حضور نظامی آمریکا در منطقه

بسیار بسیار مهم

بسیار قوی

فوری

0

گسترش و نفوذ جریانهای ارتجاعی و تروریستی در منطقه

بسیار مهم

قوی

بسیار زیاد

9

تردد کشتیهای حامل نفت و فرآوردههای وابسته

بسیار مهم

بسیار قوی

بسیار زیاد

زود

5

افزایش سرمایهگذاریها در بخشهای اقتصاد و انرژی

بسیار بسیار مهم

بسیار قوی

بسیار زیاد

زود

1

شرایط اقلیمی نسبتاً چیره و سخت

متوسط

متوسط

زیاد

زود

3

توسعهنیافتگی سطوح فضای داخلی

بسیار مهم

قوی

متوسط

زود

1

توسعهنیافتگی سطوح فضای بیرونی و کشورهای همسایه

بسیار مهم

قوی

متوسط

زود

1

حضور اقتصادی هند

متوسط

متوسط

زیاد

زود

23

حضور جریان ارتجاع عربی و محور عربی-آمریکایی

بسیار بسیار مهم

بسیار قوی

بسیار زیاد

فوری
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مرحلة هشتم :راهبرد تناسب
تناسب بین قابلیتها و عوامل خارجی
در این مرحله ،از کارشناسان خواسته شد تا به ارزیابی تأثیر منابع و قابلیتها بر عوامل خارجی بنردازند .درواقـع ،در اینجـا
تناسب راهبردی با توجه به انطباق عوامل داخلی با خارجی محاسبه میشود .بدینترتیب ،بررسی میکنیم که چگونه منابع
و قابلیتها ،فرصتها را تقویت میکنند یا تهدیدها را کاهش میدهند .بهطورکلی ،در محـیط برنامـهریـزی راهبـردی ،دو
دسته عامل وجود دارد :عوامل داخلی و عوامل خارجی .بیشتر مطالعات ،بر تأثیر این دو در فضای برنامهریزی تأکید دارنـد
(اکوا و چی1333 ،؛ پرسن.)1331 ،

تناسب بین عوامل منبع ،قابلیتها و اهداف پژوهش
در این مرحله قرار شد کارشناسان به ارزیابی تأثیر منابع و قابلیتها بر اهداف پژوهش بنردازند .درواقع ،تناسب راهبـردی،
براساس انطباق عوامل داخلی با اهداف محاسبه میشود .در اینجا بررسی میکنیم که به چه میزان منابع و قابلیتهـا بـه
اهداف پژوهشی کمک میکنند.

مرحلة نهم :نقشة راهبردی
در نقشة راهبردی ،منابع ،قابلیتها و عوامل خارجی برمبنای سه معیار تحلیل میشوند:
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الف) نزدیکی منابع و قابلیتها با عوامل خارجی؛
ب) جهت افقی و فوقانی عوامل؛
د) اندازة حبابها.
منابع و قابلیتهایی داخلی ،روی نقشة راهبرد ،با حبابهای آبی نشان داده شده اسـت (شـکل  .)5محـور افقـی ()X
کمیابی ،تقلیدناپذیری و تناسب سازمانی ،و محور عمودی ( )Yمیزان تناسب راهبردی عوامل را نشان میدهـد .همچنـین
اندازة حباب ،میزان تناسب با اهداف را مشخص میکند .یافتههای پژوهش نشان میدهد منابع و قابلیـتهـای منطقـهای
ناحیة مکران ،اوزانی متفاوت دارد؛ بهطوریکه مؤلفههای زیر ،با اوزانی که در جدول  1آمدهاند ،مقایسه شدهاند:
جدول  .5راهبردهای توسعة داخلی

ردیف منابع و قابلیتهای داخلی

اوزان

رتبه

موقعیت جغرافیایی-راهبردی سـواحل مکـران در خـارج از محـدودة پرترافیـک و
پرتنش خلیجفارس و تنگة هرمز (این موقعیت ،آن را کمتر در معـرض تـنشهـای
0

منطقه ای و بین المللی خلیج فارس قرار می دهد؛ بنابراین ،بـا آرامـش ناشـی از آن،
موقعیت خود را بهنحو اساسی سامان میبخشد)

9

1

1

وجود پایگاههای هوایی و دریایی ،همچنین پدافند هوایی ارتش در منطقه

5

داشتن موقعیت الزم برای توسعة راهبردهای دریایی

9

مستعدبودن منطقه برای سرمایه گذاری در بهره برداری و توسعة صنایع وابسـته بـه
کشتیسازی و علوم دریایی

1

3

نزدیکی به مراکز تولید و مصرف انرژی

0

1

اجماع نظر مسئوالن کشور دربارة توسعة محور شرق و جنوب شرق

2
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عوامل خارجی نیز با حبابهای نارنجی مشخص شدهاند .محور افقی ( )Xمیزان قدرت عوامل را نشان میدهد و نقاط
عمودی ( )Yو اندازة حباب ،درجة ضرورت عوامل را مشخص میکند.
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جدول  .0راهبردهای توسعة بیرونی منشأ بر منطقه

ردیف

منابع و قابلیتها

وزن

رتبه

2

حضور و سرمایهگذاری چین در بندر گوادر پاکستان

1

حضور نظامی آمریکا در منطقه

2

0

گسترش و نفوذ جریانهای ارتجاعی و تروریستی در منطقه

2

9

تردد کشتیهای حامل نفت و فرآوردههای وابسته

1

5

افزایش سرمایهگذاریها در بخشهای اقتصاد و انرژی

1

شرایط اقلیمی نسبتاً چیره و سخت

3

توسعهنیافتگی سطوح فضایی داخلی

1

توسعهنیافتگی سطوح فضایی بیرونی و کشورهای همسایه

1

حضور اقتصادی هند

23

حضور جریان ارتجاع عربی و محور عربی-آمریکایی
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0

2
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شکل  .5نقشة راهبردی توسعة منطقة مکران

مرحلة دهم :الگوهای آمایش سرزمینی ناحیة مکران
در این بخش ،با توجه به نتایج مدل متاسوآت و منابع و قابلیتهای اسـتخراجشـده از نقشـة راهبردهـای توسـعة منطقـة
مکران ،الگوها با توجه به دو دسته عامل داخلی و خارجی ارائه میشوند.
جدول  .5الگوهای آمایش سرزمینی برای منابع و قابلیتهای برتر استخراجشده مربوط به داخل منطقه

ردیف

منابع و قابلیتها

الگوی آمایش سرزمین
ـ ضرورت تدوین قوانین و حمایت از سرمایهگذاریهای

قابلیــت جــذب گردشــگر داخلــی و خــارجی و رونــق صــنعت
گردشگری به دلیل شرایط خاص زیست محیطی ظرفیت هـا در
2

بســیاری از زمینــههــا و مســتعدبودن منطقــه از نظــر توســعة
سرمایهگذاری و برنامهریزی در زمینة گردشگری و فعالیتهای
گردشگری (طبیعی ،انسانی ،تاریخی ،ورزشی ،پزشکی و.)...

زیرساختی در گردشگری و اکوتوریسم
ـ ایجاد همکاری و جلب اعتماد کشورهای همسایه
ـ تکیه بر توانهای محیطی ناحیة مکران
ـ لزوم تبلیغـات رسـانه ای در راسـتای شـناخت بیشـتر
منطقه
ـ تقویت شبکة راهها بهویژه راههای ترانزیتی
ـ ارتقای شاخصهای توسعه

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،5شمارة  ،5زمستان 5935

555

ادامه جدول  .3الگوهای آمایش سرزمینی برای منابع و قابلیتهای برتر استخراجشده مربوط به داخل منطقه

منابع و قابلیتها

ردیف

الگوی آمایش سرزمین
ـ معافیتهای مالیاتی

وجود منطقة آزاد تجاری-صنعتی چابهار در منطقه با امکانـات ـ استفاده از نیروهای متخصص و مجرب
و مزیت های قانونی سرمایهگذاری برای اتباع ایرانی و خـارجی ـ گسترش کیفی خدمات گمرکی
شامل برخورداری از معافیت بر درآمد و دارایی ،اعمـال نکـردن ـ ایجاد و گسترش بازارچههای مرزی

1

مقررات گمرکی و تجارت خارجی در منطقة آزاد ،امکان خروج

ـ حمایت از کار و سرمایة ایرانی

اصل و سود حاصل از بـه کـارگیری سـرمایه ،امکـان تأسـیس ـ ایجاد و تأمین حاشیة امن سرمایهپذیری
شرکتهای خارجی با هر میزان از درصد سهام و. ...

ـ کاهش بیکاری و تأمین اشتغال

وجود پایگاه های هوایی و دریـایی و پدافنـد هـوایی ارتـش در ـ افزایش همکاری با بازیگران منطقهای

0

منطقه

9

ـ تکیه بر توانهای دفاعی و نظامی

وجود موقعیت الزم برای توسعة راهبردهای دریایی

لزوم اتخاذ رویکرد  / ICZMمدیریت یکنارچة منـاطق
ساحلی

مستعدبودن منطقـه بـرای سـرمایه گـذاری در بهـره بـرداری و ـ ایجاد و راهاندازی شرکتهای دانشبنیان

5

توسعة صنایع وابسته به کشتیسازی و علوم دریایی
نزدیکی به مراکز تولید و مصرف انرژی

1

ـ تکیه بر نیروی متخصص و بومی
خروج از اقتصاد تکمحصولی و تکیه بر سـایر منـابع و
توانهای منطقهای بهویژه نیروی انسانی
ـ ابالغ سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران

اجماع نظر مسئوالن کشور دربارة توسعة محور شرق و جنـوب درخصوص کموکیف عملکردی در ناحیة مکران

3

ـ در دستور کار قراردادن بیانـات رهبـر معظـم انقـالب

شرق

درخصوص ناحیة مکران
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جدول  .3الگوهای آمایش سرزمینی برای چالشها و تهدیدهای استخراجشده در خارج سازمان

ردیف

چالشها و تهدیدها

الگوی آمایشی

2

حضور و سرمایهگذاری چین در بندر گوادر پاکستان

افزایش همکاری با هند

1

حضور نظامی آمریکا در منطقه

دوستی با همپیمانان راهبردی و یارگرفتن
در صحنة سیاست خارجی بهویـژه دولـت
روسیه
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ادامه جدول  . 3الگوهای آمایش سرزمینی برای منابع و قابلیتهای برتر استخراجشده مربوط به داخل منطقه

الگوی آمایش سرزمین

ردیف

منابع و قابلیتها

0

گسترش و نفوذ جریانهای ارتجاعی و تروریستی در منطقه

9

تردد کشتیهای حامل نفت و فرآوردههای وابسته

5

افزایش سرمایهگذاریها در بخشهای اقتصاد و انرژی

1

شرایط اقلیمی نسبتاً چیره و سخت

3

توسعهنیافتگی سطوح فضایی داخلی

1

توسعهنیافتگی سطوح فضایی بیرونی و کشورهای همسایه

1

حضور اقتصادی هند

23

حضور جریان ارتجاع عربی و محور عربی-آمریکایی

حفظ برابری و برادری و تکیه بـر اسـالم
واحد
همکاری و تأمین امنیت منطقهای و جلب
اعتماد کشورها
همکــاری بــا کشــورهای منطقــه و لــزوم
افزایش سرمایهگذاری بخـش خـارجی در
داخل
عملکرد سیاست های توسـعه در راسـتای
شاخصهای توسعة پایدار
تقویت ساختار و سازمان فضایی
کمک متقابـل در راسـتای تـأمین منـافع
طرفین
همکاری و دوستی با کشورهای منطقه
مبارزه با دسیسههـای جریـان وهابیـت و
ایجاد میانجیهای منطقـهای در راسـتای
حفـظ تــوازن قــدرت منطقــهای بــهویــژه
روسیه و چین

منبع :یافتههای تحقیق2015 ،

نتیجهگیری
بیش از دو دهه است که سیاستگذاران ،برنامهریزان و صاحبنظران در ایران به روشهای مختلف برنامهریـزی از قبیـل
منطقهای ،فضایی و آمایش سرزمین توجه کردهاند؛ بهطوریکه با تدوین راهبردهای مطلوب و درونزا بر توانهـا و منـابع
محیطی نواحی جغرافیایی تأکید ورزند و توسعهای جامع و فراگیر ایجاد کنند که در آن ،تعـادل منطقـهای در زمینـههـای
طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی برقرار شده است.
در ایران نیز مانند بیشتر کشورهای درحالتوسعه ،یک ،دو یا درنهایت چند منطقه ،مسئولیت اصلی را در تولیـد ملـی و
ارائة خدمات عمومی و بالطبع شکوفایی اقتصادی-اجتماعی برعهده داشتهاند که به قیمت عقب نگهداشتن منـاطق دیگـر
بوده است .باید اذعان کرد که نابرابری و محرومیت بهمثابة آن روی سکة توسعه ،خطری مسـتقیم بـرای امنیـت جامعـه
بهشمار میآید و بدون توجه و برنامهریزی عمومی برای ازمیانبرداشتن نابرابری ،هیچگونه برنامهریزی توسعه نباید انجـام
شود .توسعة متعادل و هماهن

مناطق ،پیش نیازی بسیار مهم برای پایداری اقتصادی و پیشرفت یکنارچـة کشـور اسـت

پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورة  ،5شمارة  ،5زمستان 5935

557

( .)Matric and Savic`, 2001در دیدگاههای تبیینکنندة فرایند توسعة منطقهای ،تـوازن در توسـعه و آرایـش متعـادل
فعالیتها در فضا ،اهمیت خاصی دارد .در این میان ،نابرابریهای منطقه ای از دو زمینة اصلی نشـئت مـیگیـرد :نخسـت
شرایط طبیعی هر منطقة جغرافیایی و دوم تصمیمات سیاستگذاران و برنامهریزان اقتصادی.
نکتة مهم این است که با پیشرفت فناوری ،از اهمیت عامل اول کاسته شده و به اهمیت عامل دوم افزوده شده است؛
بنابراین ،در ایجاد نابرابری منطقهای ،تصمیمات سیاستگذاران و برنامهریزان ،بیشترین تأثیر را دارد (پورمحمدی و زالـی،
.)03 :2011

پیشنهادها
با توجه به تأثیر بسیار زیاد تصمیمات سیاستگذاران ،برنامهریـزان و مـدیران کشـور در رونـد توسـعة منطقـهای ،ملـی و
بینالمللی ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود تا بهرهبرداری از ظرفیتهای مثبـت و پتانسـیلهـا و رفـع نـواقص و تهدیـدها
افزایش یابد:
 تقویت زیرساختهای دفاعی و امنیتی منطقه درجهت حفظ تمامیت ارضی کشور؛
 ایجاد بسترهای مناسب و فرصتهای برابر برای ایجاد رشد و توسعة درونزا درجهت نیل به تعادل منطقهای؛
 حفظ ارزشها و مزیتهای منطقه با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی ،آموزشی و اقتصادی؛
 اختصاص ردیف بودجه از منابع اعتباری دولتی و غیردولتی برای ارتقای شاخصهای توسعهیافتگی منطقه؛
 تأکید بر اشتراکات فرهنگی-مذهبی و تقویت همگرایی ،هویت و یکنارچگی ملی برای حفظ وحدت و پیوندهای
اجتماعی منطقه؛
 توسعة سرمایهگذاری دولتی و خصوصی در بخش صنعت منطقه ،متناسب با مزیتهای نسبی و رقابتی؛
 سازماندهی شبکة سکونتگاهی بین مراکز استان ،شهرها و روستاهای منطقه؛
 توجه خاص به توسعه و آبادانی بهویژه نواحی حاشیة مرزهای منطقه؛
 تعیین نقش ملی و فراملی برای استان به اقتصاد دریامحور؛
 فراهمسازی زمینهها و امکانات الزم برای ایفای نقش مؤثر کشور در حوزة ترانزیت بینالملل؛
 توسعة کشاورزی با درنظرگرفتن محدودیت منابع آب در منطقه؛
 ایجاد تمهیدات الزم برای رونق گردشگری در منطقه؛
 تعامل مؤثر و سازنده با کشورهای همسایه و گسترش همکاریهای اقتصادی و بینالمللی.
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