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هاي آمايش ايران در حوضه انرژي با تأكيد بر شيوه انتقال انرژي به معايب و نارسايي

  مناطق شرقي
 2داود مقدم ،*1 درو پناه يزدان كيومرث

 ايران تهران، تهران، دانشگاه ، جغرافيا دانشكده سياسي، جغرافياي گروه . استاديار1

 ،تهران، تهران دانشگاه ، جغرافيا دانشكده سرزمين، آمايش ريزيبرنامه ارشد كارشناسي . دانشجوي2

 ايران.

   1398/07/03:پذيرش تاريخ 1398/06/19                                                     :دريافت تاريخ

  چكيده
سعه يافتگي  به نيل ستلزم  اول، وهله در ايجامعه هر در تو شرفت  براي ملي و اراده عزم وجود م سعه  الگوي تعريف و پي سب  تو  با متنا

 سو  يك از توسعه  هايفرصت  و هادادن قابليت دست  به ضمن  بتواند كه توسعه  راه نقشه  يك وجود به دوم، وهله در جامعه و مقتضيات 

شين،  تجارب از بهره گيري با ديگر، سوي  از و آتي، فعلي هايچالش و تنگناها و سير  ترينمطلوب پي سعه را  م  قرار جامعه فراروي تو

 هايخط مشي  نيز كشور و  سرزميني  فضاي  سازماندهي  كلي خطوط كه سندي  عنوان به آمايش سرزمين   همين رو از دارد. بستگي  دهد،

سازد،  مقدر را سرزمين  زيرساختي  توسعه  ستفاده  تام دارد. هدف از اين پژوهش ضرورتي  مي  نظام روشي  كه راهبردي ريزياز برنامه ا

صميمات  اخذ براي يافته صوص  در هافعاليت اجراي و ت ست   يك و رهنمود دهيشكل  خ سوب  سيا شود،  مح  اين اجراي تأثير به مي 

بپردازد.   SWOT تحليلي مدل از استفاده  با و تحليلي - توصيفي  روش با انرژيكشور در حوضه انتقال    مناطق شرقي  توسعه  بر سياست  

شان  حاصله  نتايج  تدافعي نوع از كشور  شرقي  مناطق آمايش مسير  در حركت مناسب  راهبردهاي شرايط فعلي،  به توجه با كه دهدمي ن

 كشور(بخصوص   شرقي  هاياستان  همه جانبه توسعه  جامع، تدوين برنامه راهبردهاي شده  انجام بندياساس اولويت  بر اكنونهم و است 

سعه  مناطق مرزي)، ساخت  تقويت و تو ضه انتقال انرژي،    هايانواع زير ساس وپايه در حو  و... جاده آهن، راه نقل، و حمل شامل:  ا

شور  داخل هايكانون و يكديگر با شرقي  مناطق پرجمعيت هايپيوندهاي كانون افزايش منظوربه  برخوردارند. از باالتري اولويت از ك

 پيوندهاي تقويت بين المللي، نقل و حمل و كاال ترانزيت در كشــور و ســهم نقش افزايش به ســياســت اين اجراي و اتخاذ رو اين

 در توسعه  هايشاخص  و درآمد متوسط  سطح  ارتقاء شرقي،  شمال  و شرق  همجوار با كشورهاي  امنيتي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، 

بازرگاني   در چابهار سهم  افزايش مخدر، مواد و كاال قاچاق از و جلوگيري اقتصادي  غيررسمي  هايفعاليت كشور، كاهش  شرقي  نواحي

 دادن دست  از و گواتر پاكستان  بندر گرفتن رونق صورت،  اين غير در و نمايدمي شاياني  كمك غيره و كاال ترانزيت و خارجي و داخلي

  داشت. خواهد همراه به را طرح اين شكست زمينه ها،فرصت

  .SWOTواژگان كليدي: انتقال انرژي، توسعه محور شرق، آمايش سرزمين،راهبرد توسعه،مرزهاي شرقي، 
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  مقدمه و بيان مسأله

 به همين و دارد ويژه جايگاهي فايده -هزينه انساني محاسبة اقدامات و تصميمات سطوح تمامي در امروزه

ذي  كشورهاي انرژي بين انتقال و كاال ترانزيت بين المللي مطالعات ايران در شرق جنوب شرق و اهميت دليل

بهره  جهت را اقداماتي و ايران، هند با رقابت در چين كشور اخير هايسال رو در اين از است. باال بسيار نفع

 كرده آغاز پاكستان خاك گواتر در بندر توسعة طريق از كاال و انرژي انتقال هاي مسيرظرفيت از برداري

 تا گرديده باعث موقعيت و اهميت اين ). اينك 200: 1396است(صاحب داد زهي وتوسلي ركن آبادي، 

 به دستيابي و گشايي كشور منافع تأمين دنبال به و نمايند مداخله منطقه اين در اي گونه به قدرتمند كشورهاي

 تأمين و گازي و نفتي عظيم منابع همانند منطقه اين خاص سرزميني عوامل. باشند منطقه اين خدادادي ثروت

 جايگاه و خاورميانه حساس منطقه در ايران كشور گرفتن قرار و منابع اين از جهاني سوخت ي عمده بخش

 و هرمز تنگه استراتژيست يمنطقه داشتن اختيار در طورهمين و اروپا به آسيا از كاال ترانزيت در ايران مهم

 همسايه كشورهاي ميان در حتي و استعمارگر هايقدرت طمع باعث همواره صادراتي عظيم بنادر و عمان درياي

 نيز ايران مرزهاي مناطق، اين بر عالوه). 121: 1389 نادري،( است گرديده هايي وتنش اختالف بروز باعث نيز

 فراواني اهميت ژئوپلتيكي لحاظ از استراتژي ايران، وضعيت كننده تفسير عامل و ارتباطي هايگلوگاه عنوان به

 اقتصادي، العاده فوق هايظرفيت بودن دارا با ايران شرقي شرقي وجنوب مناطق تفاسير، اين با. كنند مي پيدا

 كه است كشور در قدرت كننده ي توليد كاركردهاي واجد المللي بين و ايارتباطات منطقه دسترسي، امنيتي،

 فاقد ايران مناطق ديگر كه الذكر فوق هايپتانسيل بودن دارا وجود با لذا شده است، واقع غفلت مورد كنون تا

 محسوب محيطي و اجتماعي اقتصادي، لحاظ به كشور مناطق ترينماندهعقب از يكي هستند، هاييپتانسيل چنين

 عمان درياي ساحلي و جغرافيايي موقعيت به توجه با كشور آينده يتوسعه گفت توان مي رو اين از. گردد مي

 واقع در. باشد مي كشور از منطقه اين كاركردهاي از بهينه ي استفاده و كارآمد هاي سياست طراحي به وابسته

شرقي وجنوب شرقي ايران واجد مزيت هاي مهمي براي ايران است كه ايران را به عنوان وزنه اي در  مناطق

  ).2: 1394(ابراهيم زاده وموسوي،  مطرح مي نمايد 21سيستم بين المللي وسيستم جهاني در قرن

 ايجاد تعادل وابستگي، از رهايي خود، اقتصادي تقويت زيربناهاي منظور به توسعهحال در كشورهاي امروزه

 كشورشان هستند منابع و امكانات شناسايي نيازمند اقتصادي پايدار، توسعه به نيل نهايت، در و اي منطقه

 فرصت ها، ها، محدوديت قابليت نواحي، و مناطق وضعيت و شناخت بررسي رو اين ). از 3:1380 (بختياري،

است(طاوسي و  بسزايي برخوردار اهميت از فضايي انتظام و اي ناحيه برنامه ريزي در تنگناها و ها تهديد ها،

منطقة  قلب در افريقا، و اروپا آسيا، قاره سه نقطة تالقي در گرفتن قرار با ايران ).كشور80: 1391همكاران، 

 و همسايگي اروپا و عرب دنياي هند، قاره شبه قفقاز، آسياي مركزي، روسيه، مجاورت در و خاورميانه حساس

 فارس خليج سواحل شمالي تمامي داشتن اختيار در با هستند، در خشكي محصور آنها، ثلث كه كشور 15 با

 اين ارتباط حلقة و درياي مازندران جنوبي سواحل تمامي و عمان درياي از سواحل اي مالحظه قابل بخش و

 اين توجه درخور مساله ). ليكن12و11: 1381 در اختيار دارد (نصيري، اقليم تنوع استراتژيك و آبي گسترة دو
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استراتژي از استفاده با را تهديدها و استفاده نمود شايسته و احسن نحو به فرصت ها از توان چگونه مي كه است

 تا و ناخواسته تغييرات و شدن جهاني به فرايند توجه با امروزه امر اين نمود. قوت نقاط به موثرتبديل هاي

ديگر  سويي از نمايد. مي پيدا دوچندان مداران اهميتحكومت و مدارانسياست براي كننده حدي نگران

 نمونه بارز كه است داشته همراه به كشور براي را درخور توجهي منافعي االيام قديم از الجيشي سوق موقعيت

 كرده بود. ايجاد را رونقي پر هايسكونتگاه و شهرها از ايران، خود مسير امتداد در كه است ابريشم جاده آن

 آمايش سرزمين طرح اجراي و نوين قالب در ريزيدهه برنامه پنج تقربياً تجربه يك با امروزي شرايط در

 از مناطق برخي خارجي، بعد در ايمنطقه عظيم تحوالت داخلي و بعد ). در132: 1389 بلوريان، (عظيمي

ايران  شرقي شرق وجنوب منطقه شده اند. وارد كمتر يا و وارد نشده توسعه چرخه در هنوز كشور پيراموني

 از گرفته و قرار ايحاشيه موقعيت در كشور پيرامون-توسعه مركز الگوي جريان در كه است مناطقي از يكي

 كشور، همگون توسعه راستاي در  .)80: 1391 همكاران، و طاوسي(1است بوده دور به حدي تا توسعه روند

 ايران الجيشيسوق موقعيت از بهره برداري و ايحاشيه مناطق و آمايش توسعه منظور به اخير نيز سالهاي در

 در بار اولين براي شرق محور )، طرح توسعه40: 1389 زاده، (ابراهيم سرزمين آمايش طرح طرح عنوان به

 ريزيبرنامه و مديريت سازمان سوي مطالعاتي از طرح يك در 1367 سال در و مطرح در زاهدان 1365 سال

 زندگي استانداردهاي جوامع، آن طي بعدي كه چند روندي از عبارت است توسعه از مراد گرديد. زيرا ارائه

). Georg, 1998:4مي زدايند( خود اعضاياز  را فقر و دهندمي كاهش را نابرابري ها بخشند،ارتقاء مي را خود

 ). همچنينArndt ,1987:4- 53تعيين مي شود( سرمايه تشكيل چگونگي در توسعه بناي سنگ طرفي از و

).  ,3:1973Harbisonداند( مي توسعه را شرط هاملت دانش و مهارتها از برداريبهره ضرورت 2هاربيسون

 با تا برآنست مقاله اين رو باشد. ازين اجراء مي قابل منطقه هايقوميت و مردم مشاركت با طرح  اين كه

 ضعف نقاط شناسايي و استراتژي ها مطلوب ترين  انتخاب يعني SWOT مدل شاخصه ترين از مهم استفاده

انتقال  راستاي امايش در راهبردها و ها شناسايي استراتژي به فرصت، و قوت نقاط به آنها تبديل تهديد و و

 حاكميتي) قالب در بلكه اجرائيه معناي دستگاه به (نه دولتي امروز دنياي در زيرا شرق بپردازد. محور انرژي

 فرصت كه شود اين از مانع بعد وهله كند و در استفاده احسن نحو به هايش فرصت از بتواند است كه موفق

  شود. تهديد تبديل به ها

  چارچوب نظري

  هانسن نايلز نظريه

 مرتبط هاينظريه ديگر و رشد قطب نظريه و مركزي مكان نظرية براساس را مرزي مناطق هاي ويژگي هانسن

 منفي و بتمث هاي ويژگي به اشاره با خود مطالعات در وي. كرد تحليل و تجزيه اي، منطقه ريزي برنامه با

  از: ستا عبارت او ديدگاه از مرزي مناطق منفي و مثبت هاي ويژگي. كرد بندي دسته را آنها مرزي مناطق

                                           
  . ,2006Afrakhtehو  28-7: 1389وهمكاران، زاده ابراهيم به كنيد رجوع بيشتر براي اطالع . 1
2 .Harbison   
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  مثبت هايويژگي -الف

 كشورهاي در كه نفوذي شعاع علت به مرزي، مناطق در فرهنگي و تجاري هاي فعاليت . توسعه1 

 كل و مرزي مناطق توسعه فرايند در تواند مي پديده اين و است مركزي مناطق از بيشتر كند، مي پيدا مجاور

  شود. كارگرفته به كشور

 سود مالياتي معافيت يا ماليات از فرار علت به داخلي مناطق به نسبت مرزي مناطق در گذاري سرمايه. 

  2. دارد بيشتري

  منفي هايويژگي -ب

  گذارد. مي تأثير مناطق اين در توسعه فرايند بر كه مركزي مناطق و مرزي مناطق ميان تعادل . عدم1 

  2. مرزي. مناطق در آن به مربوط مشكالت ظهور و اقتصادي و سياسي اهداف ميان ناهمخواني 

  كند: مي بيان زير شرح به را مرزي مناطق هاي ويژگي و كلي اصول هانسن،

  ؛)گردد مي اعمال مرزي مناطق در كه( المللي بين تجارت با مرتبط موانع . وجود1 

  .2 فرهنگي؛ و اقتصادي هاي زمينه در گوناگون هايتفاوت علت به مجاور كشورهاي با ارتباط قطع 

  . 3 نظامي؛ تهاجم و تهديد خطر 

  4.فيزيكي مرزهاي ايجاد اثر بر مناطق اين فضايي ساختار در گسست 

 مناطق است، باقي مرزي مناطق براي خصوصيات اين و برقرار شرايط اين كه مادامي كند؛ مي استدالل هانسن

  ).254: 1987 هانسن،(ماند خواهد باقي پيراموني و نيافته توسعه محروم، مناطق صورت به مرزي

  )1994( وايلد و جونز نظري هايديدگاه

 مرزي، مناطق با رابطه در هانسن نايلز هاينظريه و اي منطقه ريزي برنامه هاي نظريه براساس وايلد و جونز

 خصوصياتي و دادند انجام آلمان دو ميان پيشين سياسي مرز سوي دو در واقع منطقه چند در موردي مطالعاتي

 ميان مرز كشيدن از قبل كه فعاليت و زيست توسعه، فضاي بنابراين،. كردند تدوين و استخراج مناطق اين براي

 كشور تنها نه غرب و شرق ميان آن سوي دو در اجتماعي فرهنگي، اقتصادي، مبادالت و بوده پيوسته آلمان دو

  است: زير شرح به خصوصيات اين. است بوده برقرار اروپا كل بلكه آلمان؛

 تري، پيشرفته كشور در حتي ماند؛ مي باقي نيافتهتوسعه و اي حاشيه منطقه عنوان به مرزي مناطق 

  .1 غربي؛ آلمان: مانند

 بودن، مرزي پديدة اما باشد؛ مناطق اين جغرافيايي شرايط معلول تواند مي بودن حاشيه . گرچه2 

  سازد.مي مضمحل را منطقه آن هايفعاليت و امكانات از بسياري

 كشور دو توسعة فضاهاي اصولي طور به كه فضايي پيوستگي و تداوم كشور، دو ميان مرز برقراري 

 پيوستگي قطع علت به مرز، سوي دو در واقع منطقه دو هر و گسلد مي هم از دهد، مي پيوند يكديگر به را

  .شوند مي اي حاشيه فضايي،
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 جدا همديگر از اند، بوده متصل يكديگر به فعاليت و فضايي نظر از مرز، برقراري از قبل كه مناطقي 

 تورنلي، و نيومن( آنهاست شدن اي حاشيه نيز مرزي نواحي اين ماندگي عقب علت. شوند مي اي حاشيه و

  ).284:1384 توفيق ؛ 1380 ، مطوف و عندليب ؛ 94:1387

زير  شرح به آلمان پيشين مرز سوي دو در خود مطالعه مورد مناطق از وايلد و جونز وآمار اطالعات مهمترين

  است:

  گسلند.مي يكديگر از مرز طول در آهن خط رشته 32 -الف

  رسند. مي بست بن به مرزي خط در آزادراه 3 -ب

 و جونز(شوند مي بريده مرزي خط در محلي جاده بيشماري تعداد و فرعي جاده 140 و اصلي جاده 31 -ج

 بوده پيوسته آلمان دو ميان مرز كشيدن از قبل كه فعاليت و زيست توسعه، فضاي بنابراين،). 270: 1994 وايلد،

 اروپا كل بلكه آلمان، كشور تنها نه غرب و شرق ميان آن سوي دو در اجتماعي فرهنگي، اقتصادي، مبادالت و

. كند مي وارد يكپارچه اروپاي و واحد آلمان چهرة بر شكاف و شود مي قطع مرز كشيدن با است، بوده برقرار

 براي اصولي اند، داده انجام پيشين آلمان سوي دو مرزي مناطق در وايلد و جونز كه هايي تحليل براساس

  شد: داده ارايه مرزي مناطق توسعه

 مرزي؛ مناطق در آنها تأثيرات و متغيرها تنوع و گستردگي پيچيدگي، درك ضرورت •

  مرزي؛ مناطق توسعه هاي زيرساخت و شرايط تأمين لزوم •

  خارج؛ و داخل با ارتباطات گسترش و انزوا از خروج ضرورت

  مركز؛ با مرزي مناطق پيوستگي لزوم

 و عندليب(توسعه به دستيابي و محدوديت از خروج براي مناطق اين از ويژه هاي پشتيباني و حمايت لزوم

  ).66: 1388 معطوف،

  چارچوب مفهومي

  سرزمين آمايش جايگاه

 معتبرترين و گوياترين از تاكنون كه كرد ارايه 1950 سال در پتي كلوديوس را سرزمين آمايش از تعريف اولين

 منابع تبع به انسانها، توزيع بهترين جستجوي در سرزمين آمايش: رود مي شمار به علمي مفهوم اين تعاريف

 براي دارد؛ وجود سرزمين آمايش براي مختلفي تعاريف. است سرزمين پهنه در اقتصادي هاي فعاليت و طبيعي

 استفاده دولتي بخش توسط قانوني روشي عنوان به سرزمين آمايش اروپا، سرزمين آمايش از چكيدهاي در مثال،

 تركامل تعاريف بعد هاسال). 1997اروپا، كميسيون(بگذارد تأثير آينده در فضا در ها فعاليت توزيع بر تا شود مي

 آمايش. است پتي كلوديوس هاي ديدگاه دربرگيرنده همگي كه شد ارائه سرزمين آمايش از تري جامع و

 منطقه و ملي سطوح در اقتصادي و اجتماعي طبيعي، فضاي به بخشي نظام و ساماندهي اقدامات شامل سرزمين

 ريزي برنامه تلفيق قالب در كشور مدت بلند توسعه هاي گيري جهت ترين اصلي تدوين اساس بر كه است اي

 ريزي برنامه يك در اي منطقه هاي محدوديت و ها توانمندي و ها قابليت بر تكيه با و پايين و باال از هاي
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 پايدار توسعه ارتقاي براي مهم اهرمي سرزمين، آمايش). 1386 سهامي،(گيرد مي صورت بلندمدت و هماهنگ

 تشخيص قابل المللي بين هاي سياست در اي،فزاينده طور به مسأله اين. است زندگي كيفيت بهبود و

  .(2005 اروپا، اقتصادي كميسيون ملل، سازمان(است

 سازگاري تنظيم بر تأكيد با سرزميني قلمروهاي در توسعه تدابير مهندسي هنر و دانش عنوان به سرزمين آمايش

 در. شود مي تعريف راهبردي و نگر كل رويكرد يك در زمان و فضا بستر در فعاليت و جمعيت ميان تناسب و

 سياست ركن يك عنوان به بايست مي سرزمين آمايش كشور، سرزميني توسعه مديريت و ريزي برنامه نظام

 نقش ايفاي سرزميني، پهنه در ها بخش توسعه فضايي سازماندهي فرايندهاي به دهنده جهت و گذار

 راه نقشه بايست مي و داشته قرار برنامه يا طرح از رايج هاي تلقي از فراتر سطحي در سرزمين آمايش.نمايد

 ها، قابليت سنجش و توسعه براي سازي ظرفيت و سازي فرصت طريق از را سرزمين بلندمدت توسعه

  بايد را سرزمين آمايش ديگر تعبير به. سازد ميسر توسعه راهبر مقام در هم آن نيازها و ها چالش شايستگي،

 توسعه انداز چشم سرزميني بازتاب كه سرزمين يافتگي توسعه مرحله فضايي سازمان تصوير دهنده ارائه

 مجمع ؛ 1394 بلوريان، عظيمي: به كنيد نگاه بيشتر مطالعه براي( كرد قلمداد است، كشور توسعه بلندمدت

  .(1383نظام، مصلحت تشخيص

 همين از. است جمعي منافع حداكثرسازي و وري بهره مفهوم سرزمين، آمايش مقوله شدن طرح اصلي خاستگاه

 ريزي برنامه به را آن تلقي ترين نازل در و شده سرزمين آمايش از كه ناصوابي هاي تلقي از احتراز رو

 كليدواژه سه ميان از. رسد مي نظر به ضروري). 170: 1390 صنيعي،(دهد مي تخفيف  سرزميني كاربرياراضي

 اصلي قلب فعاليت و جمعيت فضا، يعني است، مطرح سرزمين آمايش تعريف خصوص در همواره كه اصلي

 بر مترتب الزامات كامل شناخت طريق از سرزمين آمايش كه است فعاليت سرزمين آمايش مؤلفه ترين مهم و

 قلمروهاي هاي نارسايي و تنگناها ها، قابليت استعدادها، از عميق درك نيز و سو، يك از آنها عملكرد و ماهيت

 قابل هاي فعاليت مناسب تركيب و قلمروها اين براي فعاليت تخصيص و پيشنهاد به نسبت سرزمين، مختلف

 اقدامي چنين رهگذر از و نموده اهتمام منطقه آن موقعيت و امكانات از وريبهره براي قلمرو يك در استقرار

  ).78: 1396 همكاران، و جباري(پذيرفت خواهد صورت نيز فضا و جمعيت سازماندهي و بخشي انتظام

  

  روش شناسي تحقيق

 و بلوچستان و سيستان و كرمان جنوبي، خراسان رضوي، خراسان استان پنج از متشكل كشور شرق منطقه

 مرز كيلومتر 922 افغانستان، و پاكستان كشورهاي با مشترك مرز كيلومتر 1705 داراي و باشد مي هرمزگان

 هاي شهرستان طريق از و آبي مرز كيلومتر 300 حدود با محور اين همچنين. است تركمنستان با مشترك زميني

 و ترانزيت محور. است هند اقيانوس و عمان درياي آزاد آبهاي به مستقيم دسترسي داراي كنارك و چابهار

 مي آغاز چابهار بندر از كه است زميني هاي راه شبكة و چابهار بندري مجموعة شامل كشور شرق نقل و حمل

 بلوچستان و سيستان استان در زاهدان و خاش ايرانشهر، شهر، نيك شهرهاي از عبور از پس محور اين. شود
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 تربت مسير از قاين و بيرجند سربيشه، از عبور با آنجا از و رسد مي نهبندان يعني خود جغرافيايي مركز به

 خراسان و رضوي خراسان هاي استان در سو پرسه و باجگيران آباد، لطف سرخس، مرز به مشهد و حيدريه

 مليك، شامل افغانستان كشور با مشترك مرزي نقاط به محور اين خروجي همچنين. شود مي منتهي شمالي

 زاهدان، در ترمينال مادر يا تركيبي ترمينال ايجاد با توان مي مسير اين در. رسد مي يزدان و ماهيرود دوغارون،

 كه را فارس خليج شده داده شرح مسير. گرفت بهره منطقه هاب نقاط عنوان به شهرها اين از بيرجند و نهبندان

 منطقه. كند مي مرتبط دنيا انرژي كنندگان مصرف و ها توليدكننده گترين بزر به است جهان انرژي تپندة قلب

 جمعيت 3/10فقط نيمه اين در مثال عنوان به است زيادي محروميت داراي كشور غربي نيمه با قياس در شرقي

 صنعت، درصداشتغال 2/10كشاورزي، اشتغال درصد7/17)غربي نيمه رصد 87 با قياس در(درصد13كشور،

 6/11اصلي راه و آهن راه درصد 32 وگاز، نفت لوله خطوط درصد 5/16 خدمات، بخش اشتغال درصد7/11

 را كشور شرقي و غربي نيمه بين تعادل عدم كه است داده جاي خود در را كشور هاي برزگراه ازكل درصد

 647526 حدود منطقه اين وسعت). 240: 1389 عظيمي و 1378 سرزمين آمايش طرح( نمايد مي نمايان بيشتر

 با بلوچستان و سيستان استان. است برگرفته در را كشور مساحت از درصد 7/39كه باشد مي كيلومترمربع

 داده اختصاص خود به كشور شرق هاي استان بين در را درصد) 1/28(مساحت باالترين كيلومترمربع 181785

 بر بالغ منطقه اين جمعيت كشور كل) 1395( مسكن و نفوس عمومي سرشماري نتايج آخرين رطبقب. است

 منطقه هاي استان بين در.است داده تشكيل را كشور كل جمعيت از درصد21حدود كه بوده نفر15087625

 3/8.است داده اختصاص بخود را جمعيت ميزان باالترين نفر 6434501 با رضوي خراسان استان كشور شرق

 داشته سكونت رضوي خراسان استان  در كشور شرق منطقه جمعيت درصد45 و كشور كل جمعيت درصد

 تراكم ميزان.است بوده درصد 3 با جنوبي خراسان استان به متعلق نيز منطقه اين در جمعيت ميزان كمترين.اند

 هر در نفر46( كشور ميانگين با مقايسه در كه است كيلومترمربع هر در نفر 24 كشور شرق منطقه در جمعيت

 با رضوي خراسان استان به مربوط تراكم ميزان بيشترين. است بوده برخوردار تري پايين رقم از)  كيلومترمربع

 ايران آمار مركز( است كيلومترمربع هر در نفر 8 با جنوبي خراسان استان با ارتباط در آن كمترين و نفر 16

 8/13كه بوده ريال ميليارد 1/249876معادل 1393 سال در كشور شرق منطقه داخلي ناخالص محصول). 1395،

 توانمندي و ها قابليت به توجه با رقم اين. است داده تشكيل را كشور كل داخلي ناخالص ازمحصول درصد

 اين كه آن وجود با زيرا. نيست مناسبي رقم كشور كل جمعيت از منطقه باالي نسبتاً سهم و منطقه هاي

 ناخالص محصول در درصد8/13ميزان به تنها است داده اختصاص خود به را كشور كل جمعيت درصد18منطقه

 كل در منطقه جمعيتي سهم ميزان به بايد حداقل كه است حالي در اين است داشته مشاركت كشور داخلي

 منطقه داخلي ناخالص محصول مقدار بيشترين. باشد داشته مشاركت كشور داخلي ناخالص توليد در كشور

 درصد 9/7 حدود استان اين.است بوده رضوي خراسان استان به متعلق ريال ميليارد 4/89769 با كشور شرق

 اختصاص خود به را كشور شرق منطقه داخلي ناخالص محصول درصد 9/48و كشور داخلي ناخالص توليد
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 استان به متعلق ريال ميليارد 3/9876با كشور شرق منطقه كل داخلي ناخالص محصول ميزان كمترين.است داده

  ).1395ايران، آمار مركز( است جنوبي خراسان

  
  ).نويسندگان: ماخذ.(كشور شرق محور در واقع هاي استان موقعيت): 1(شكل

  

  اهداف راهبردي

درمحور  در حوضه آمايش انتقال انرژي و تهديدها قوت ضعف، نقاط ها، قابليت شناسايي مهمترين •

 شرق.

و شناسايي راهبردهاي توسعه منطقه اي محور شرق با بهره گيري از كاركردهاي آمايش  تحليل •

 سرزمين.

 

  سواالت تحقيق

درمحور شرق  و تهديدها در حوضه آمايش انتقال انرژي قوت ضعف، نقاط ها، مهمترين قابليت •

 چيست؟

 راهبردهاي آمايش سرزميني در راستاي رسيدن به توسعه مناطق محور شرق چيست؟  •

  روش شناسي تحقيق

  تحقيق نوع �
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 راهنماي را تحقيق نوع اين قلمرو. است تحليلي-توصيفي نوع از تحقيق اين شده، گرفته كار به روش براساس

 تصاوير، ها، سخنراني ها، فيلم ها، مجله ها، روزنامه ها، مقاله ها، كتاب مانند تصويري شفاهي، مكتوب،

  .دهد مي تشكيل خاص موضوعي درباره...  و ها ماهواره ها، نقشه ها، عكس ها، وبگاه تابلوها،

  ها داده گردآوري روش �

 و ها روزنامه ها، مقاله ها،ها، رساله كتاب شامل زمينه اين در موجود آثار و اسناد بررسي و ايكتابخانه مطالعه

 به انتقال انرژي آمايش مناطق شرقي در حوضه مورد در جهاني تجارب و ها يافته تحليل و تجزيه ،..و مصاحبه

 نظري هاي يافته اعتبارسنجي به مربوط اطالعات. است گرفته قرار استفاده مورد تحقيق اين اصلي محور عنوان

 بندي طبقه طيف در پنج شده مطرح سواالت است. شده گردآوري ساخته و پژوهشگر پرسشنامه طريق از نيز

  نظر گرفتند. در آنها براي 4 تا 1 ضريب آنها از يك هر اساس اهميت بر متخصصان كه اند شده

  پرسشنامه پايايي �

 ضريب، آن براي7/0باالي  مقادير است. شده استفاده كرونباخ آلفاي ازضريب پرسشنامه پايايي بررسي منظور به

 كرونباخ آلفاي ضريب اينكه به توجه با. است قبول مورد پايايي بيانگر 7/0تا  5/0 بين مقادير و باال بيانگر پايايي

  است. قبول قابل بااليي حد در پرسشنامه پايايي كه گفت توان مي بنابراين است؛ 945/0پرسشنامه  اين در

  آماري نمونه و جامعه �

 انتخاب نفر 20 تعداد به انتخاب و گزينشي شكل به آماري جامعه تحقيق، موضوع بودن تخصصي به توجه با

  .شد انجام شمار تمام صورت به گيري نمونه باشد، مي نفر 50 از كمتر جامعه آماري تعداد چون و شدند

  هايافته تحليل و تجزيه روش �
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 در تفكيك به  SWOTمدل  از استفاده با تحقيق هاي يافته تحليل و تجزيه و اطالعات بندي طبقه

 بازديد مورد بيست از همچنين. است بوده انتقال انرژي محوريت با مناطق شرقي آمايش بر مؤثر ساختارهاي

 امور به مربوط اجرايي نهادهاي پژوهشي،-علمي مراكز مديران كارشناسان، متخصصان، با مصاحبه ميداني،

 و محيطي زيست فرهنگي، - اجتماعي سياسي، امور امنيتي،-نظامي امور اقتصادي، توسعه اي، منطقه توسعه

 ساختارهاي تحليل و تجزيه در سرزمين آمايش و اي منطقه شهري، آمايش فضايي، ريزي برنامه انرژي،

 شده مستخرج است. عوامل شده گيري بهره انتقال انرژي، محوريت با مناطق شرقي آمايش بر مؤثر مختلف

  ).نويسندگان: ماخذ. (شرق محور توسعه محدوده): 2(تحليلي شكل مدل اساس بر

 نهايت، بر در و گرديد مشخص تهديدها و ها فرصت ضعف و و قوت نقاط كه گرديد تحليل و تجزيه سوات

)، راهبردهاي soتهاجمي( رقابتي/ راهبردهاي قالب استراتژيها در ارايه به اقدام شده مستخرج عوامل اساس

  است. شده )، پرداختهwtراهبردهاي تدافعي ( )، وwoبازنگري( )، راهبردهايstتنوع(
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  يكديگر به نسبت كشور شرق منطقه جمعيت ومساحت استان هاي ): درصد،1جدول(

خراسان   واحد  عنوان

  رضوي

خراسان 

  جنوبي

سيستان و   كرمان

  بلوچستان

منطقه شرق   هرمزگان

  كشور

  15087625  1776415  2813093  3164718  898898  6434501  نفر  جمعيت

  100  12  19  21  3  45  درصد

  647526  70669  181785  180836  88044  125832  كيلومترمربع  مساحت

  100  9/10  1/28  9/27  7/13  4/19  درصد

  .1395 سال مسكن و نفوس عمومي سرشماري نتايج مأخذ:

 است بوده درصد36/2برابر با   95-1390ساله  5طي يك دوره  كشور شرق منطقه جمعيت رشد نرخ متوسط

 برخوردار بوده باالتري رقم )از61/1زماني( اين دوره در كشور كل جمعيت رشد نرخ متوسط به كه نسبت

 به مربوط آن كمترين و درصد02/3با   جنوبي خراسان به استان مربوط جمعيت رشد ميزان بيشترين است.

 سال در اطالعات و آمار ). براساس1395است(مركز آمار ايران، بوده درصد 43/1با  رضوي خراسان استان

 كمترين درصد و 1/89با  رضوي خراسان استان به مربوط كشور شرق منطقه در باسوادي بيشترين ميزان 1395

 جنوبي خراسان هاي استان در باسوادي نرخ بوده است. درصد 0/76با بلوچستان و سيستان استان به متعلق آن

 سطح در باسوادي نرخ است.متوسط بوده درصد 8/87و  4/85، 6/86با  برابر ترتيب به هرمزگان و كرمان ،

  بوده است. درصد 6/87با برابر سال اين در كشور

  

  هاي تحقيقيافته

  تهديدها) و هافرصت ضعف، قوت، نقاط (شناسايي سوآت ماتريس تشكيل مرحله

 در SWOT چهارگانه عوامل شناخت كشور، شرقي مناطق آمايش براي مناسب راهبردهاي ارائه به منظور

 رو، اين از مي گردد. تلقي اجتناب ناپذير امري فرصت ها و قوت ها بهبود و تهديدها و رفع ضعف ها جهت

 همچنين، و است ضعف و قوت نقاط شناسايي براي كشور مناطق شرقي محيط داخلي سنجش مرحله اين هدف

آمايش حوضه انتقال  نظر از كشور شرق مناطق كه است و تهديدهايي فرصت ها شناسايي به منظور كندوكاو

 و فرهنگي امنيتي، سياسي، اقتصادي،مقوله  چهار قسمت اين در است ذكر شايان است. مواجه آنها با انرژي

 محيط (عوامل و ضعف قوت نقاط عنوان با و گرفته قرار بررسي و توجه شرقي مورد مناطق آمايش اجتماعي

 كه در مي دهد نشان آمده به دست نتايج است. آمده خارجي) محيط (عوامل تهديدها و فرصت ها و ) داخلي

 25 برابر در خارجي فرصت 24 تعداد و داخلي ضعف 29 برابر در داخلي قوت 25 تعداد كشور شرقي مناطق
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و  مزيت به عنوان فرصت و قوت نقطه 49 تعداد مجموع در ترتيب، بدين است. شده شناسايي تهديد خارجي

آمايش  جهت كشور شرقي مناطق روي پيش تنگناهاي و تهديد به عنوان محدوديت ها و ضعف 54 تعداد

 آمده به دست عوامل از يك هر ميانگين ابتدا ). در7و 6شده اند(جداول معرفي شرقي مناطق انتقال انرژي در

 رتبه هاي در عامل هر اهميت سپس ضريب و محاسبه عامل هر نسبي وزن ميانگين مجموع آن، اساس بر و

 از يك هر رتبه اي براي  ميانگين است ذكر شايان آمد. به دست عوامل نهايي امتياز و شد ضرب عامل هر

 از 4تا 1 تعيين رتبه براي همچنين، است. شده استفاده عامل هر حداقل دامنه و خبرگان نظريات از عوامل

  )است.2( جدول صورت به كه است شده استفاده ميانگين دامنه روش

  

  خارجي عوامل و داخلي عوامل جدول در عوامل به رتبه دهي ): نحوه2جدول(

  خارجي عوامل  عوامل داخلي  دامنه ميانگين  رتبه

  فرصت استثنايي  قوت عالي  5-4  4

  فرصت معمولي  قوت معمولي  4-3  3

  تهديد معمولي  ضعف معمولي  4-3  2

  تهديد استثنايي  ضعف بحراني  5-4  1

  نگارنده. :ماخذ                              

  

 داخلي عوامل ارزيابي ماتريس

 كه همانطور است. آمده )6( جدول قالب در داخلي عوامل از هريك امتياز نهايي و رتبه و نسبي وزن ميانگين

 با شرقي استانهاي در كاال ترانزيت قابليت و شرق مرزي مناطق در گمرك وجود مؤلفه مي دهد، جدول نشان

 107/0امتياز و 027/0نسبي  وزن با شرق محور توسعه راهبرد وجود مؤلفه و 108/0 امتياز و 027/0 نسبي وزن

 محروميت و فقر مؤلفه مقابل در و هستند شرقي مناطق سرزمين آمايش براي منطقه در قوت نقاط مهمترين

با  مرزي نواحي جمعيت تخليه مؤلفه و 027/0نسبي  وزن و 32/4با ميانگين  شرقي كشور مناطق در شديد

 كشور شرقي مناطق سرزمين آمايش براي داخلي ضعف نقاط  مهمترين 026/0نسبي وزرن و 08/4ميانگين 

  هستند.
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  داخلي عوامل ماتريس ارزيابي ):3جدول(
 نهايي امتياز رتبه نسبي وزن ميانگين قوت

S1 079/0  3  026/0  18/4  آزاد آبهاي به آسان دسترسي  

S2 108/0  4  027/0  26/4  شرقي استانهاي ترانزيتي قابليت و مرزي مناطق در گمرك وجود  

 S3067/0  3  022/0  54/3  كشور شرق مرزي مناطق در فراوان جوان و ارزان كار نيروي  

 S4101/0  4  025/0  4  مرزي هاي بازارچه وجود  

 S5077/0  3  026/0  06/4  هوايي و ريلي نقل و حمل هاي شبكه جمله از مهم؛ بنايي زير تأسيسات وجود  

 S6077/0  3  026/0  06/4  منطقه در باد انرژي و خورشيدي انرژي ظرفيت وجود  

 S7067/0  3  022/0  52/3  اقتصادي ارزش با محصوالت توليد قابليت با كشاورزي مستعد اراضي وجود  

 S8060/0  3  020/0  14/3  مرزي جوامع اجتماعي قدرت ساختار در عشاير و طوايف سران نفوذ  

 S9075/0  3  025/0  96/3  توسعه يافته كمتر مناطق در سرمايه گذاري و تمركززدايي به دولت تمايل  

 S10لفنت گاز، برق، آب، (تأمين توسعه چهارم برنامه قانون 26 ماده شدن اجرايي 

  صنعتي) نواحي تا دسترسي راه و

98/3  025/0  3  076/0  

 S11107/0  4  027/0  22/4  شرق محور توسعه استراتژي وجود  

 S12068/0  3  023/0  58/3  مرزي مناطق امنيت فاكتورهاي از يكي به عنوان ارتفاعات و كوه ها وجود  

 S13070/0  3  023/0  71/3  امنيتي و انتظامي اطالعاتي، فيزيكي، ساختهاي زير وجود  

 S14076/0  3  025/0  98/3  منفي امنيتي تبعات و قاچاق كاهش و مرزي هاي بازارچه وجود  

 S15072/0  3  024/0  80/3  مرزبان و توليدي جامعه اي به عنوان مرزها حاشيه در عشايري جامعه حضور  

 S16077/0  3  026/0  01/4  دانشگاهها نظير آموزشي و علمي ساختهاي زير وجود  

 S17075/0  3  025/0  94/3  آباداني و خاك و آب به نسبت مرزي جوامع غيرت و تعصب  

 S18072/0  3  024/0  81/3  طوالني خاكي و آبي مرزهاي وجود  

 S19079/0  3  026/0  99/3  ميلك -چابهار ترانزيتي محور وجود  

 S20068/0  3  023/0  34/3  ايران بنادر ساير به نسبت چابهار الجيشي سوق موقعيت  

 S21076/0  3  025/0  02/4  تاجيكستان و افغانستان زبان فارسي كشورهاي وجود  

 S22107/0  4  026/0  18/4  ميانه آسياي كشورهاي در المللي بين مراودات افزون روز تقاضاي  

 S23101/0  4  027/0  03/4  شرق محور توسعه در منطقه كشورهاي سران نظر اجماع  

 S24079/0  3  026/0  11/4  ميانه آسياي كشورهاي در گازي و نفتي منابع وجود  

 S25آبهاي اتصال به توجه با دريايي هاي نقل و حمل در ارتباطي ظرفيت هاي 

  زيرزميني

97/3  025/0  3  077/0  

  .نگارنده: ماخذ
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  امتياز نهايي  رتبه  وزن نسبي  ميانگين  ضعف

 W1050/0  2  25/0  92/3  كشور شرق مرزي مناطق در پايدار اشتغال عدم  

W2 025/0  1  025/0  96/3  مرزي استانهاي جانبه چند توسعه جامع برنامه فقدان  

 W3025/0  1  025/0  98/3  كشور شرق مرزي مناطق در سكونتگاهها ناپايداري  

 W4025/0  1  025/0  69/3  آن مديريت ضعف و آب منابع كمبود  

 W5لملليبين ا و منطقه اي ابعاد به توجه جاي به محلي ديد با زيرساختها توسعه 

  آنها

32/3  021/0  1  021/0  

 W6051/0  2  026/0  4  منطقه مردم بيسوادي و فقر  

 W7067/0  2  022/0  52/3  مرزي مناطق به كشوري و استاني مسؤوالن امنيتي رويكرد نوع  

 W8060/0  1  024/0  82/3  مقابل كشورهاي اقدامات اثر بر زباني و نژادي قومي، هاي اقليت تحريك  

 W9دو در بيضابطه و چشمگير وشد آمد و مرزها دقيق و درست نشدن كنترل 

  مرزي مناطق سوي

96/3  025/0  1  024/0  

 W10لفنت گاز، برق، آب، (تأمين توسعه چهارم برنامه قانون 26 ماده شدن اجرايي 

  صنعتي) نواحي تا دسترسي راه و

98/3  025/0  2  064/0  

 W11024/0  1  024/0  76/3  مرزي مناطق در انتظامي نيروهاي زبده و كارآزموده نيروهاي كمبود  

 W12مواد قاچاق باندهاي به مرزها سوي دو هر مرزنشينان از برخي شدن جذب 

  شرارت و مخدر

86/3  025/0  2  049/0  

 W13045/0  2  023/0  71/3  آنها انسداد براي كافي امكانات فقدان و شرقي مرزهاي وگستردگي  

 W14051/0  2  025/0  98/3  منفي امنيتي تبعات و قاچاق كاهش و مرزي هاي بازارچه وجود  

 W15052/0  2  026/0  08/4  مرزي مناطق در شديد محروميت و فقر  

 W16051/0  2  026/0  06/4  مرزي مناطق سوي دو در مدنيت و شهري توسعه نفوذ عدم  

 W17049/0  2  025/0  94/3  آباداني و خاك و آب به نسبت مرزي جوامع غيرت و تعصب  

 W18022/0  1  023/0  81/3  صحيح ريزي برنامه عدم و كشوري مسووالن توجهي كم  

W19049/0  2  026/0  84/3  مشهد-چابهار آهن راه ارتباط عدم  

 W20سياسي و اداري سيستم توسط شده اعمال اجتماعي هاي محروميت و فعاليتها 

  كشور

34/3  022/0  2  058/0  

 W21023/0  1  023/0  70/3  هوايي نقل و حمل در وضعف  

 W2291/0  2  026/0  10/4  سنگين هاي كشتي گيري پهلو در چابها بندر محدود تظرفيت  

 W23098/0  2  027/0  03/4  منطقه در پايدار حال عين در و جديد هاي فعاليت به ناآشنايي  

 W24079/0  2  025/0  98/3  زيرساختها اين در ضعف و نقل و حمل زيرساختهاي كمبود  

 W25يمتصم مراكز توزيع،همچنين توليد عمده مراكز از دوري و جغرافيايي انزواي 

  ملي گيري

97/3  025/0  2  077/0  

 W26089/0  2  026/0  97/3 انرژي توزيع و تامين و نقل و حمل شامل بنايي زير هاي شبكه ضعف  

 W2779/0  2  026/0  08/4 آب منابع كمبود و سازي مهار،ذخيره تاسيسات كمبود  

 W28سبين تراكم بودن پايين و گستره اين در فعاليت و زيستي كانونهاي پراكندگي 

 جمعيت

39/3  102/.  1  069/0  

 W290059  2  26/7  03/8 متوالي خشكسالي هاي تداوم و جوي نزوالت كمبود  

  .نگارنده: ماخذ



  6، پياپي2شماره، 2، دوره1398 پاييزجغرافيا و روابط انساني،                      

15 

 

 خارجي عوامل ارزيابي ماتريس

 كه همانطور است. آمده )4جدول( قالب در داخلي عوامل از هريك نهايي امتياز و رتبه و نسبي وزن ميانگين

 و 128/0 امتياز با آسيايي بزرگراه و جنوب-شمال كريدور مسير در قرارگيري مي دهد،مؤلفه نشان جدول

 آمايش براي بيروني فرصت مهمترين 115/0 امتياز با مرزها امنيت تأمين در ظرفيت مرزنشينان از استفاده مؤلفه

 مركز و كشور شرق مرزي مناطق بين عملكردي شكاف مؤلفه هاي در مقابل و هستند كشور شرقي مناطق

 آمايش براي بيروني تهديدهاي ترينمهم 028/0و وزن نسبي  98/3 ميانگين با مخدر مواد ترانزيت و كشور

  .هستند كشور شرق مرزي مناطق

  خارجي عوامل ارزيابي ماتريس ):4( جدول
  امتياز نهايي  رتبه  وزن نسبي  ميانگين  فرصت

 O1شرق مرزي مناطق در اشتغالزايي و اقتصادي طرحهاي اجراي از دولت حمايت 

  كشور

54/3  025/0  3  075/0  

 O2086/0  3  029/0  4/4  آهن) راه (نظير المللي بين - منطقه اي ارتباطي مسيرهاي به دسترسي  

 O3078/0  3  026/0  68/3  توليدي خدمات و محصوالت عرضه براي همسايه كشورهاي بازارهاي وجود  

 O4بهره  فرصت و آسيايي بزرگراه و جنوب و شمال كريدور مسير در قرارگيري

  مركزي آسياي هند، قاره شبه كشورهاي بين كاال ترانزيت از گيري

  جهان مناطق ديگر و

54/4  032/0  4  128/0  

 O5با دوره طول افزايش و بانكي كارمزد و سود و مالياتي معافيت هاي اعطاي 

  دولت توسط اعطايي تسهيالت پرداخت

56/3  025/0  3  075/0  

 O6074/0  3  025/0  48/3  بادي و خورشيدي تجديدناپذير انرژي به سازمانها و دولت توجه  

 O7در افغانستان بويژه مركزي؛ آسياي در خشكي در محصور كشور چندين وجود 

  استانها اين مجاورت

28/4  030/0  3  091/0  

 O8108/0  4  027/0  82/3  مرزي مناطق سوي دو در تبادالت و مراودات الگوي و نظام يك وجود  

 O9071/0  3  024/0  36/3  اسالمي شوراي مجلس در شرقي مناطق مذهب سني نمايندگان تعداد افزايش  

 O10اآشن و بومي مديران نصب افزايش و محلي و استاني مديريت هاي از استفاده 

  منطقه ظرفيت به

86/3  027/0  3  082/0  

 O11082/0  4  029/0  08/4  مرزي مناطق توسعه براي انداز چشم سند و قانوني الزامات  

 O12جهت شرقي ژئواكونوميكي)استانهاي و سرزميني(ژئوپليتيكي ممتاز موقعيت 

  كشورها با ارتباط و توسعه

26/4  030/0  3  090/0  

 O13115/0  4  029/0  08/4  مرزها امنيت تأمين در مرزنشينان ظرفيت هاي از استفاده  

 O14079/0  3  026/0  74/3  شرقي مناطق امنيت تأمين در طوايف و قبايل سران نفوذ از استفاده  

 O15081/0  3  027/0  84/3  مرز كنترل براي اپتيكي و الكترونيكي روشهاي از استفاده  

 O16آموزشي فرهنگي، سياسي، علمي، ديني، گروه هاي ظرفيت هاي از استفاده 

  صحيح كار و كسب فرهنگ توسعه جهت در كشور

94/3  028/0  3  084/0  

 O17شتراكا و افزايي هم در قومي برنده پيش بالقوه، باورهاي و سنت ها از استفاده 

  استان توسعه برنامه هاي پيشبرد در يكديگر با

98/3  028/0  3  085/0  

  O18080/0  3  027/0  78/3  رسومشان و آداب و موسيقي گويش، به مرزي نواحي مردم خاطر تعلق  
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 O19 079/0  3  026/0  99/3  تكنولوژي انتقال و خارجي سرمايه جذب  

 O19068/0  3  023/0  34/3  خورشيدي انرژي و باد مبحث در ويژه به نو انرژي هاي توليد  

O20 جمله از جهان سوخت مصرف بازارهاي به چابهار بندر مصرف بازار نزديكي 

  ژاپن و چين

02/4  030/0  4  112/0  

 O21افغانستان ويژه به ميانه آسياي در خشكي در محصور كشور چندين وجود 

 استان اين مجاورت در

25/4  030/0  3  090/0  

 O22091/0  3  030/0  24/4 ميانه آسياي كشورهاي در المللي بين مراودات افزون روز تقاضاي  

 O23075/0  3  025/0  56/3 شرق محور توسعه در منطقه كشورهاي سران نظر اجماع  

 O24ويژه كشورهاي حاشيهميانه(به آسياي كشورهاي در گازي و نفتي منابع وجود 

 خليج فارس)

56/3  025/0  3  076/0  

 O25آبهاي اتصال به توجه با دريايي هاي نقل و حمل در ارتباطي ظرفيت هاي 

 زيرزميني

54/4  032/0  4  128/0  

  .نگارنده: ماخذ
  امتياز نهايي  رتبه  وزن نسبي  ميانگين  تهديد

 T1028/0  1  025/0  98/3  كشور شرق مرزي مناطق در مخدر مواد ترانزيت  

 T2053/0  2  026/0  74/3  ...و بازار به دسترسي نظر از كشور مركزي مناطق از زياد فاصله  

 T3053/0  2  026/0  68/3  سرمايه گذاران براي پاگير و دست قوانين و ي ادار بوروكراسي  

T4049/0  2  024/0  44/3  كشاورزي فعاليت هاي محدوديت و روزه120 بادهاي  

 T5028/0  1  028/0  96/3  سيستمي) دوگانه كشور(ساختار مركز و مرزي مناطق بين عملكردي شكاف  

T6056/0  2  028/0  98/3  شرقي استانهاي با مرز هم كشورهاي در سياسي تنش هاي  

T7054/0  2  027/0  86/3  ناامني احساس تقويت و فرقهاي - قومي منازعات  

 T8انزب نظر از كه مناطقي در بويژه اجتماعي؛ و سياسي هاي مشاركت بودن پايين 

  هستند متفاوت اكثريت با مذهب و

70/3  027/0  2  054/0  

 T9054/0  2  027/0  80/3  مرزي مناطق مورد در كارآمد و هماهنگ منسجم، گيري تصميم نظام فقدان  

 T10054/0  2  027/0  86/3  توسعه يافته كمتر مناطق توسعه به مصوب بودجه تخصيص در مديريت سوء  

T11يمرز مناطق همه جانبه توسعه مورد در كشورها بين الزام آور توافقات عدم 

  كشور شرق

74/3  026/0  2  052/0  

 T12منيتيا سياسي، از (اعم مرزي مناطق امورات ويژه سازماني واحد يا اداره نبود 

  اجتماعي) و فرهنگي اقتصادي، -

64/3  026/0  2  051/0  

 T13052/0  2  026/0  66/3  افغانستان و پاكستان در مذهبي و قومي درگيري هاي  

 T14052/0  2  026/0  74/3  تروريسم با مبارزه و منطقه امنيت براي منطقه اي امنيتي سازه فقدان  

 T15052/0  2  027/0  94/3  همنطق امنيت و ثبات بر آن منفي تأثير و خارجي امنيتي هاي سرويس فعاليت  

 T16معنويت هويت، تضعيف آموزش، جمله: از الزم؛ هاي آمادگي به توجهي كم 

  محلي فرهنگي و

94/3  028/0  2  084/0  

 T17045/0  2  024/0  88/3  مرزها خارج از متأثر مذهبي تند جريانهاي فعاليت  

 T18053/0  2  027/0  78/3  عربستان جمله از كشورها، از بعضي زدن دامن و مذهبي هاي شكاف وجود  

 T19گواتر بندر از آمريكا و چين همچون اقتصادي بزرگ هاي قدرت حمايت 

  پاكستان

79/3  026/0  2  079/0  
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 T20068/0  2  023/0  64/3  ايران عليه بر جهاني سطح در منفي تبليغات  

 T21112/0  2  026/0  76/3  شرق محور مناطق بعضي در اي قبيله و قومي اختالفات وجود  

 T22090/0  2  025/0  66/3 كاال قاچاق و مخدر مواد المللي بين مسير در گرفتن قرار  

 T23091/0  2  027/0  91/3 پاكستان در مذهبي و قومي درگيريهاي  

 T24075/0  2  025/0  56/3 سوخت گسترده قاچاق  

  .نگارنده: ماخذ

 مقايسه و تطبيق مرحله

نشان  آن نواحي چهار از هريك كه است، دوبعدي مختصات جدول يك از متشكل سوآت تطبيقي ماتريس

 تطبيقي ماتريس تشكيل به شده، شناسايي بيروني و داخلي عوامل به توجه با است. دسته راهبرد يك دهنده

 داخلي عوامل از كدام هر زوجي مقايسه طريق از ممكن راهبردهاي بيانگرماتريس  اين كه گرديد، اقدام سوآت

  ).5است(جدول همديگر با خارجي و

  سوآت تطبيقي ماتريس ):5جدول(
  

  تحليل سوات

  )T(ها تهديد  )O( ها فرصت

  ؛. حمايت دولت از اجراي طرحهاي اقتصادي و اشتغال در مناطق شرقي1

  آهن)؛المللي(نظير راهينب -ايمنطقه. دسترسي به مسيرهاي ارتباطي 2

  ن؛. تعلق خاطر مردم نواحي مرزي به گويش، موسيقي و آداب و رسومسا3

. وجود چندين كشور محصور در خشكي در آسياي ميانه به ويژه 4

  افغانستان در مجاورت اين استان؛

رهاي . وجود منابع نفتي و گازي در كشورهاي آسياي ميانه(به ويژه كشو5

  خليج فارس). حاشيه

  كشور؛ شرق مرزي مناطق در مخدر مواد . ترانزيت1

 ...و بازار به دسترسي نظر از كشور مركزي مناطق از زياد .فاصله2

 جمله از از كشورها؛ بعضي زدن دامن و مذهبي شكاف هاي .وجود3

  عربستان؛

هاي بزرگ اقتصادي همچون چين و آمريكا از بندر . حمايت قدرت4

  پاكستان؛گواتر 

  . قرار گرفتن در مسير بين المللي مواد مخدر و قاچاق كاال؛5

  . قاچاق گسترده سوخت.6

  )STراهبرد هاي تنوع(  )SOتهاجمي( رقابتي/ راهبردهاي  )sها(قوت

.دسترسي آسان 1

  به آبهاي آزاد؛

. وجود گمرك 2

در مناطق مرزي 

و قابليت 

ترانزيتي 

  استانهاي شرقي؛

. تعصب و 3

جوامع غيرت 

مرزي نسبت به 

آب و خاك و 

  آباداني؛

. موقعيت 4

الجيشي سوق

چابهار نسبت به 

  ساير بنادر ايران؛

 و ريلي نقل و حمل شبكه هاي نظير مهم زيربنايي تاسيسات تقويت .1

  هوايي؛

 كشورهاي بازارهاي وجود به توحه با مرزي بازارچه هاي . تقويت2

 وجود و توليدي خدمات و محصوالت و كاال عرضه همسايه جهت

 كار ارزان؛ نيروي

 يباد نظير منطقه انرژيهاي تجديدپذير ظرفيت هاي از استفاده .تقويت3

 وخورشيدي؛

ممتاز  موقعيت بعلت شرق محور توسعه استراتژي .تقويت4

و  توسعه جهت شرقي استانهاي ژئواكونوميكي) و سرزميني(ژئوپليتيكي

 كشورها؛ با ارتباط

طق منا در گذاري سرمايه و زدايي تمركز به دولت ويژه اهتمام و .توجه5

 مالياتي معافيت هاي اعطاي نظير شرقي مناطق يافته توسعه كمتر

ق مناط در امنيتي و انتظامي اطالعاتي، فيزيكي، ساختهاي زير .تقويت6

 مرزها امنيت تامين در مرزنشينان قابليت هاي به توجه با كشور شرقي

 ظرفيت هاي از استفاده و مرزنشين جوامع باورهاي و سنت  ها .تقويت7

 فرهنگ و توسعه جهت در فرهنگي سياسي، علمي، گروه هاي ديني،

 صحيح؛كار  و كسب

 جهت شرق مرزي مناطق در گمركات و مرزي بازارچه هاي .توسعه1

 مخدر؛ مواد كاال و قاچاق از جلوگيري

 و دانشگاهها نظير آموزشي و علمي زيرساخ تهاي در تنوع بخشي .2

 بويژه واجتماعي سياسي مشاركتهاي جهت افزايش آموزشي مؤسسات

 متفاوت هستند؛ اكثريت با مذهب و زبا نظر از كه مناطقي در

 و بادي انرژي قدرت وجود به توجه با انرژي بهينه مديريت توسعه .3

 خورشيد؛ نو تابش شدت

 مردمي نهادهاي تقويت و گرايي گروه روحيه وتوسعه تنوعبخشي .4

 جوان به ..باتوجه و اجتماعي فرهنگي ارائه خدمات در وتخصصي

 كشور شرق مرزي مناطق جمعيت بودن

 توليدي محصوالت و كشاورزي زمينه اي كاربري در .تنوع بخشي5

 نرخ؛ بودن باال به توجه با آنها

 مرزي جوامع جمعيت بودن جوان و بيكاري

 به توجه با گذاران سرمايه براي مقررات و قوانين در .تنوع بخشي6

 توسعه كمتر مناطق در گذاري و سرمايه تمركززدايي به دولت تمايل

 يافته؛
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. تقاضاي 5

افزون روز

مرواودات 

المللي در بين

كشورهاي آسياي 

  ميانه؛

هاي . ظرفيت6

ارتباطي در حمل 

هاي و نقل

دريايي با توجه 

به اتصال آبهاي 

  زيرزميني

 تخصصي دانشگاه هاي نظير آموزشي و علمي زيرساخت هاي .تقويت8

 محلي؛ و استاني مديريتهاي از مؤثر استفاده و شرقي در مناطق

 اقتصادي ارزش با محصوالت توليد قابليت با كشاورزي صنعت .تقويت9

 ياشتغالزاي و اقتصادي طرحهاي سازي پياده از دولت حمايت به با توجه

 شرقي؛ در مناطق

 مذهب سني نمايندگان و مذهبي اقليت هاي پتانسيل هاي از .استفاده10

 در آنها نفوذ به توجه با اسالمي شوراي مجلس در كشور مناطق شرق

 فرهنگي اجتماعي، توسعه جهت مرزي جوامع اجتماعي ساختار قدرت

 كشور؛ شرق مرزي امنيت مناطق و

رل كنت جهت امنيتي و انتظامي اطالعاتي، فيزيكي، زيرساختهاي .تقويت11

  .واپتيكي الكترونيكي روشهاي با مرزها كردن

 با كشور شرق در حفاظتي و امنيتي زيرساخت هاي به .تنوع بخشي7

 جلوگيري و مذهبي قومي، و درگيري هاي مخدر مواد ترانزيت به توجه

 شرارتها؛ از

 مناطق توسعه به مصوب بودجه بهينه تخصيص در مديريت .تقويت8

 هارمچ برنامه قانون 26 ماده شدن اجرايي بهتوجه  با يافته توسعه كمتر

 توسعه

 به ويژه رسيدگي جهت اداري سازمانهاي يا واحدها به .تنوع بخشي9

 و ،فرهنگي اقتصادي سياسي ،امنيتي، مرزي(اعم از مناطق امورات

 و و تعصب مناطق در موجود عشاير و طوايف به توجه با اجتماعي)

  .وآباداني خاك و آب به نسبت مرزي جوامع غيرت

  )WTراهبردهاي تدافعي(  )WOراهبرد هاي بازنگري(  )wها(ضعف

 . حضور1

 پرسنل كمرنگ

 بومي؛ متخصص

 وجود . عدم2

 در پايدار اشتغال

 شرقي مناطق

 شرق ومرزي

  كشور؛

 بودن . پايين24

 و بهداشت سطح

 امكانات كمبود

 درماني

  .تخصصي

 طرحهاي انجام از دولت حمايتي مقررات و سياستها در . بازنگري1

 كشور؛ شرقي مناطق در اشتغالزايي و اقتصادي

 جهتو و شرقي استانهاي جانبه همه توسعه جامع هاي برنامه . بازنگري2

 و سرزميني ممتاز موقعيت به توجه با كشور شرق مرزي مناطق به ويژه

  المللي؛ بين – اي منطقه مسيرهاي به دسترسي

 توجه با ها زيرساخت توسعه و كالبدي هاي زيرساخت . بازنگري3

  آنها؛ المللي بين و اي منطقه حلي، ابعاد به همزمان

 مرزي مناطق به استاني و كشوري مسئوالن امنيتي رويكرد . بازنگري4

 يگير بهره و آسيايي بزرگراه و جنوب و شمال كريدر به توجه با شرقي

  كاال؛ ترانزيت فرصت از

  شرقي؛ مناطق در آب منابع بهينه مديريت هاي سياست در . بازنگري5

 فعاليت در مرزي مناطق مردم مؤثر مشاركت خصوص در . بازنگري6

 يفرهنگ ،سياسي، محلي ديني، هاي گروه گرفتن نظر در با اجتماعي هاي

  آموزشي؛

 هاينيرو از استفاده با مرزها خروج و ورود دقيق كنترل در . بازنگري7

 ناسبم روشهاي و آموزش از استفاده با انتظامي نيروي زبده و آزموده كار

  نامحسوس؛ و

 بين كاال ترانزيتي هاي فرصت از مناسب گيري بهره . ساماندهي8

 ارتباطي مسيرهاي به توجه با جهان مناطق ديگر و همسايه كشورهاي

  آهن؛ راه نظير المللي بين و اي منطقه آسان

 در آن ساماندهي و مرزها سوي دو مردم بين مراوداتي الگوي به . توجه9

  منطقه؛ در ناامني كاهش و محلي اقتصاد تقويت جهت

 برگزاري قبيل از مرزي جوامع باورهاي و ها سنت تقويت به . توجه10

 هبرنام پيشبرد جهت در... و مذهبي قومي، هاي جشنواره و نمايشگاهها

 شرقي؛ مناطق توسعه هاي

 تخصصي و بهداشتي عمومي، هاي آموزش هاي سياست در . بازنگري11

  .كشور شرقي جوامع

 آهن، راه نقل، و حمل شامل كالبدي هاي زيرساخت انواع . توسعه1

 رقيش مناطق پرجمعيت كانونهاي پيوندهاي افزايش منظور؛ به.. و جاده

  كشور؛ داخل هاي كانون و يكديگر با

 شرقي استانهاي جانبه همه توسعه جامع برنامه . تدوين2

  ؛)مرزي مناطق بخصوص(كشور

 ناطقم ريزي برنامه و آمايش امور با مرتبط ويژه مسئول نهاد . ايجاد3

  كارآمد؛ و هماهنگ منسجم، گيري تصميم نظام تدوين و مرزي

( كشور مركزي و مرزي مناطق بين عملكردي شكاف از . جلوگيري4

 و اي منطقه محلي، ابعاد به توجه طريق از) سيستمي دوگانه ساختار

  يكپارچه؛ صورت به المللي بين

 اداري بوروكراسي كاهش و پاگير و دست مقررات و قوانين . اصالح5

 و جديد اقتصادي هاي قابليت ايجاد براي سرمايه جذب منظور به

  مرزي؛ مناطق در پايدار اشتغال

 در آنها مشاركت سطح افزايش منظور به محلي مردم . توانمندسازي6

  ...و سياسي مشاركت ريزي، برنامه از اعم امور تمامي

 در ها مديتريت در بومي متخصصين از استفاده براي سازي . زمينه7

  شكافها؛ كاهش و مشاركت احساس تقويت جهت

 و عمومي هاي آموزش سطح ارتقاء براي جامع هاي برنامه . تدوين8

  جوان؛ نيروهاي هاي حرف و تخصصي

  آب؛ منابع بهينه مديريت و آبي منابع حفظ و تأمين براي . تالش9

 در سياسي مناقشات و ها تنش كاهش به كمك جهت در . تالش10

  شرقي؛ مرزهاي با مرز هم كشورهاي

 و فضايي عدالت ايجاد همراه به گرايي ملي احساسات . تقويت11

  طريق؛ از منطقه در اجتماعي

 گروهك هاي دسيسه و تحريكات از محلي ساكنان تاثيرپذيري كاهش

  خارجي؛ كشورهاي و ها

 مرزنشينان جذب از جلوگيري جهت مولد اشتغال ضريب . افزايش12

  مخدر؛ مواد و كاال قاچاق باندهاي به

 گيويژ كردن لحاظ با منطقه امنيت براي امنيتي هاي سازه . تدوين13

 كنترل براي نوين امكانات تجهيز و شرقي مناطق خاص طبيعي هاي

  غيرمجاز؛ ومرورهاي عبور كاهش و مرزها
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 هاي رسانه هاي برنامه تنوع همچنين و اي رسانه پوشش . گسترش14

  مرزنشينان؛ ساليق با متناسب محلي

 فرهنگي، رويكردهاي به توجه راستاي در مسئولين نگرش تغيير.15

  كاستن. و اقتصادي و سياسي

  .نگارنده: ماخذ

  

 راهبرد ارائه و موقعيت ارزيابي ماتريس مرحله

 جدول در كه خارجي و داخلي راهبردي عوامل ارزيابي ماتريس هاي نتايج جمع بندي با مرحله اين در

مي  پيشنهاد آن، با متناسب راهبردي اقدام و تعيين شرقي كشور مناطق استراتژيك است، موقعيت )آمده6(

  شود.

  راهبرد ارائه و عوامل ): مقايسه6جدول(

  مجموعه عوامل داخلي

  (قوت ها وضعف ها)

  امتياز نهايي  ضريب  ميانگين  عوامل كليدي

  67/1  42/0  97/75  جمع قوت ها

  99/0  583/0  99  جمع ضعف ها

  66/2  1  97/174  جمع قوت ها وضعف ها

  مجموعه عوامل خارجي

  (فرصت ها وتهديد ها)

  87/1  49/0  86/74  جمع فرصت ها

  95/0  506/0  67/79  جمع تهديد ها

  82/2  1  53/154  جمع فرصت ها وتهديد ها

  .نگارنده: ماخذ    

است،  82/2وعوامل خارجي برابر با  66/2 با برابر كه داخلي عوامل براي آمده به دست امتيازات به توجه با

 نقاط و تهديدها غلبه وضعيت يعني ارزيابي؛ ماتريس چهارم ربع در كشور شرقي مناطق موقعيت راهبردي

  است. تدافعي راهبردهاي نوع از مطالعه مورد منطقه استراتژيك راهبرد رو،اين از گرفته است. قرار ضعف
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  كشور (نگارنده). شرقي منطقه در سرزمين آمايش موقعيت ارزيابي ): ماتريس3شكل(

  كشور شرق مرزي مناطق آمايش براي پيشنهادي تدافعي راهبردهاي

سب  راهبردهاي ضه انتقال انرژي    شرقي  مناطق آمايش براي منا شوردر حو ست  نوع تدافعي از ك  شامل  كه ا

 است: زير شرح به راهبرد شانزده

 افزايش منظور به و.. جاده آهن، راه نقل، و حمل شامل كالبدي هايزيرساخت انواع توسعه اول: راهبرد

 كشور؛ داخل هايكانون و يكديگر با شرقي مناطق هاي پرچمعيتكانون پيوندهاي

 مرزي) مناطق كشور(بخصوص شرقي استانهاي همه جانبه توسعه جامع برنامه تدوين دوم: راهبرد

 نظام تدوين و شرقي مناطق برنامه ريزي و آمايش امور با مرتبط ويژه مسئول نهاد ايجاد سوم: راهبرد

 كارآمد؛ و منسجم، هماهنگ گيريتصميم

 از سيستمي) دوگانه ساختار كشور( مركزي و مرزي مناطق بين عملكردي شكاف از جلوگيري چهارم: راهبرد

  يكپارچه؛ به صورت بين المللي و ايمنطقه محلي، به ابعاد توجه طريق
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 براي سرمايه جذب منظور به اداري بوروكراسي كاهش و پاگير و دست مقررات و قوانين اصالح پنجم: راهبرد

 شرقي؛ مناطق در پايدار اشتغال و جديد اقتصادي هايايجاد قابليت

برنامه  از اعم امور؛ تمامي در آنها مشاركت سطح افزايش به منظور محلي مردم توانمندسازي ششم: راهبرد

 و... مشاركت سياسي ريزي،

 مشاركت احساس تقويت جهت در هامديريت در بومي متخصصان از استفاده براي زمينه سازي هفتم: راهبرد

 كاهش شكافها؛ و

 نيروهاي حرفه اي و تخصصي و عمومي آموزش هاي سطح ارتقاي براي جامع هايبرنامه تدوين هشتم: راهبرد

 جوان؛

 آب؛ منابع بهينه مديريت و آبي منابع حفظ و تأمين براي تالش نهم: راهبرد

 مرزهاي با همسايه كشورهاي در سياسي مناقشات و تنش ها كاهش به كمك جهت در تالش دهم: راهبرد

 شرقي؛

 طريق از منطقه، در اجتماعي و فضايي عدالت ايجاد همراه به ملي گرايي احساسات تقويت يازدهم: راهبرد

 خارجي؛ كشورهاي و هاگروهك هايدسيسه و تحريكات از محلي تأثيرپذيري ساكنان كاهش

 و كاال قاچاق باندهاي به مرزنشينان جذب از جلوگيري براي مولد اشتغال ضريب افزايش دوازدهم: راهبرد

 مخدر؛ مواد

 مناطق خاص طبيعي هايويژگي كردن لحاظ با منطقه امنيت براي امنيتي هايسازه تدوين سيزدهم: راهبرد

 غيرمجاز؛ مرورهاي و عبور كاهش و مرزها كنترل براي نوين تجهيز امكانات و شرقي

 ساليق با متناسب محلي هايرسانه هايبرنامه تنوع همچنين، و ايرسانه پوشش گسترش چهاردهم: راهبرد

 مرزنشينان؛

 كاستن و اقتصادي و سياسي فرهنگي، رويكردهاي به توجه راستاي در مسئوالن نگرش تغيير پانزدهم: راهبرد

 مرزي؛ مناطق به نسبت هاي امنيتيديدگاه از

  مواليد. كنترل وسايل به منطقه مردم دسترسي براي تسهيالت و خانواده تنظيم هايبرنامه تبليغ شانزدهم: راهبرد

  

 كشور شرقي مناطق آمايش براي پيشنهادي تدافعي راهبردهاي اولويت بندي

 شد. اولويت بندي كمي استراتژيك برنامه ريزي ماتريس از استفاده با پيشنهادي تدافعي راهبردهاي نهايت، در

 مجموع مرزي) با مناطق كشور(بخصوص شرقي استانهاي همه جانبه توسعه جامع برنامه دوم: تدوين راهبرد

 و... به جاده آهن، راه نقل، و حمل شامل اساسي زيرساخت هاي انواع اول: توسعه راهبرد  14/5جذابيت 

كشور با مجموع  داخل كانون هاي و يكديگر با شرقي مناطق پرجمعيت كانون هاي پيوندهاي افزايش منظور

  در حوضه انتقال انرژي هستند. كشور شرقي مناطق آمايش براي راهبردها مهمترين 47/4جذابيت 
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  نتيجه گيري

پايه  كشور و منطقه هر براي توانمي كه است برنامه اي جامع ترين و كامل ترين سرزمين، آمايش برنامه ريزي

 بهره برداري به منظور را انساني فعاليت هاي و سرزمين انسان، بين رابطه سرزمين آمايش نمود. و اجرا ريزي

 اجتماعي معنوي و مادي وضعيت بهبود جهت در سرزمين، فضايي و انساني جميع امكانات از پايدار و بهينه

 مرزي مناطق مي طلبد، را خود خاص برنامه منطقه اي هر اينكه به توجه مي كند. با پايه گذاري زمان طول در

 ارتباط در داخلي محيط با هم و خارجي محيط با هم كه خاص خود ويژگي هاي از برخورداري علت به ايران

 است؛ مطرح شده انداز چشم سند در كه مهمي هاي برنامه است.از مناطق آن خاص آمايش داشتن واجد است،

 مورد مساحت منطقه و باشد مي نفر15087625 شرق منطقه جمعيت كل باشد. مي شرق محور توسعه طرح

 و كمبود جمعيت و شديد پراكندگي كشور شرقي مناطق مي باشد.از معضالت مربع كيلومتر 647526 مطالعه

 نيمه ريزي اين برنامه و آنهاست كم تعداد و استانها زياد دليل وسعت به روستايي و شهري نقاط زياد فاصله

  است. كرده غيراقتصادي و پرهزينه بسيار بخش خصوصي و دولت براي را كشور شرق

 مطالعه با SWOT چارچوب مدل و در شد مطالعه استراتژيك برنامه ريزي چارچوب در كشور شرقي مناطق

 سطح در و بيروني در محيط و ضعف نقطه 29 تعداد و قوت نقطه 25 تعداد كشور شرقي مناطق دروني محيط

شناسايي  كشور شرقي مناطق انرژي درآمايش انتقال  بر اثرگذار تهديد 24 و تعداد فرصت 25 تعداد نيز كشور

 و شد ارزيابي خارجي و داخلي عوامل ارزيابي ماتريس قالب در آمده به دست بيروني و دروني عوامل شد.

 سوم منطقه در مطالعه مورد منطقه سرزمين آمايش استراتژيك موقعيت مي دهد نشان به دست آمده نتيجه

 تدافعي راهبردهاي نوع از كشور شرقي مناطق آمايش براي مناسب لذا راهبردهاي دارد؛ قرار مقايسه ماتريس

 ضعف نقاط رفع دنبال به بايد شرقي مناطق آمايش توسعه سمت به براي حركت هم اكنون ديگر، بيان به است.

 برنامه ريزي ماتريس از استفاده با شده پيشنهاد تدافعي راهبرد ادامه، شانزده در باشيم. بيروني تهديدهاي دفع و

 توسعه كشور، شرق توسعه جامع برنامه تدوين آن راهبردهاي براساس كه شدند اولويت بندي كمي استراتژيك

 پيوندهاي افزايش منظور به و... جاده راه آهن، نقل، و حمل شامل: كالبدي، زيرساخت هاي انواع تقويت و

 براي تدافعي راهبردهاي مهمترينكشور  داخل كانون هاي و يكديگر با شرقي مناطق پرجمعيت كانون هاي

 حقيقت اين راهبردها نشان دهنده اولويت بندي از آمده به دست نتيجه هستند. كشور شرقي مناطق آمايش

 فرهنگي و امنيتي اقتصادي،سياسي، عامل چهار هر به كشور شرقي مناطق آمايش راهبردهاي تدوين در كه است

 مناطق در را توسعه نمي توان امنيت عامل با تنها و نمود را الزم توجه بايد در حوضه انتقال انرژي اجتماعي و

 قبيل: از عواملي بنابراين، شد. جامعه پيشرفت باعث نمي توان صرف اقتصادي عامل با يا و رقم زد مرزي

 هر به صرف توجه با و هستند جامعه يك تشكيل دهنده اجزاي از اجتماع و امنيت، فرهنگ سياست، اقتصاد،

  رسيد. شرقي مناطق به آمايش نمي توان عوامل اين از يك
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  پيشنهادات و راهكارها

در  منطقه ساكنين نقش افزايش و بومي هايبه سرمايه اتكا با پايدار بومي توسعه سمت به سازي بستر •

 منطقه؛ توسعه

 اعمال اجتماعي هايمحروميت بردن بين از در جهت تالش و هاگذاري سرمايه توزيع در بازنگري •

 كشور؛ سياسي و اداري سيستم شده توسط

 كشورهاي منطقه؛ ساير و ايران بين روابط ديپلماتيك و سياسي توسعه هاي سياست اتخاذ •

جهت  كشتيراني و ريلي هوايي، خطوط به شرق تجهيز منطقه و ترانزيت توسعه هايزيرساخت تكميل •

 مشهد؛ -چابهار آهن راه خطوط به ويژه جهاني ترانزيت عظيم درآمد از ايران سهم افزايش

 تكنولوژي؛ انتقال و خارجي گذارسرمايه جذب  •

 چابهار؛ بندر كالبدي جامع طرح كامل اجراي •

 خورشيدي؛ انرژي باد و مبحث در ويژه به نو هايانرژي گسترش و توليد •

سواحل  از استفاده و دريايي رستوران و هتل پالژهاي ساحلي، ايجاد مانند ساحلي تاسيسات توسعه •

 منطقه؛ بومي مردم براي جديد مشاغل و ايجاد گردشگر جذب راستاي در عمان درياي بكر و زيبا

 به گسترده و متنوع خدمات ارائة براي المللي بين و محوري بندر يك به چابهار بندر شدن تبديل •

 وابستگي ايجاد و كشتي انواع ساخت و تجهيز تعمير، گيري، سوخت قالب در المللي بين هاي كشتي

 خدمات؛ اين به منطقه كشورهاي ژئوپليتيكي

 كشورها ساير دريايي ونقل حمل براي نياز مورد ناوگان تأمين و پوشش •

 مختلف؛ كشورهاي دسترسي براي المللي بين هاي فرودگاه احداث •

 آزاد؛ هاي آب به خشكي در محصور كشورهاي دسترسي براي زمينه ايجاد •

 وابستگي كاهش و آسيا شرق جنوب مصرف بازار به اي قاره بين انرژي انتقال براي مناسب مسير ايجاد •

 فارس؛ خليج به

 .آزاد هاي آب به خشكي در محصور كشورهاي دسترسي براي زمينه ايجاد •

 سيراب و ها سيالب مهار و خاكي بندهاي احداث و كشت الگوي و سنتي برداري بهره در نظر تجديد •

 شده؛ ذخيره آب منابع افزايش و كشاورزي وضعيت بهبود جهت آن اطراف هاي زمين نمودن

 توسعه برقراري جهت) واستراتژيكي بحري و برّي( حساس موقعيت سه از بهينه و صحيح استفاده •

 و جنوب به شمال ارتباطي نقش افزايش و مركزي آسياي كشورهاي با كاال ترانزيت افزايش و پايدار

 غرب؛ به شرق

 دانشگاهي؛ آموزشي، مراكز توسعه با محدوده در ساكن مردم فرهنگي ارتقائ •

 سازماندهي مهاجرت، هاي جريان هدايت و سازماندهي كالنشهري، مناطق جمعيت رشد كنترل و مهار •

 به بخشي انتظام مياني، و مركزي پيراموني، اليه سه در آن بندي طبقه طريق از سكونتگاهي شبكه
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 شبكه و ها زيرساخت تقويت شهر، به روستايي هاي سكونتگاه الحاق و تبديل هاي رويه و فرايندها

 فضايي ساختار اصالح و ارتقا تجهيز، توسعه، كشور، جنوبي و شرقي نواحي اولويت با زيربنايي هاي

 بين نقل و حمل كريدورهاي در كشور ارتباطي اصلي محورهاي تجهيز و توسعه كشور، ريلي شبكه

 سواحل در كشور بنادر بندي سطح و تقويت تجهيز، توسعه، كشور، جنوب- شمال) اي جاده( المللي

 همسايه؛ كشورهاي با المللي بين ارتباطات با متناسب عمان درياي و فارس خليج خزر، درياي

 هاي تعاوني صنعت، كشت، اقتصادي، هاي پروژه قالب در شرقي هاي استان اين به جمعيت جذب •

 مرزي؛ هاي وبازارچه مردمي

 و جانبه همه ي توسعه جهت در شرقي هاي استان در موجود صنعتي و معدني منابع از بهينه استفاده •

  زايي. اشتغال ايجاد

  

  منابع

هاي پسكرانه واكاوي روابط فضايي در بنادر جنوبي ايران و حوزه «.هاشم پور،داداش مجتبي، آراسته، •

ريزي و برنامه». بندرعباس و بوشهر آن؛ ارائه يك نظريه زمينهاي: مطالعه موردي مثلث فضايي شيراز،

  .1396، سال 187-145، ص 3، شماره 21آمايش فضا، دوره 

 ايران، شرق جنوب در محيطي ريزي برنامه و سرزمين آمايش .)1389(عيسي،  زاده، ابراهيم •

  اطالعات. تهران،انتشارات

 نيافتگي توسعه و توسعه فضايي يابي سازمان تحليلي . مدل)1389(همكاران،  و عيسي زاده، ابراهيم •

  .17شماره  هشتم، سال وتوسعه، جغرافيا فصلنامه ايران، در اي منطقه- شهري

 مرزي مناطق ژئواكونوميكي و ژئوپليتيكي . آمايش)1395(عيسي و موسوي، ميرنجف،  زاده، ابراهيم •

 جغرافيا بلوچستان، و سيستان استان: موردي ي مطالعه آن. ي توسعه راهبردهايكشور و  شرق جنوب

  .26-1 ،ص42 توسعه، شماره و

 عبدالرضا ترجمه توسعه، حال در كشورهاي در پايدار توسعه بر اي مقدمه .)1387(جنيفر،  اليوت، •

  روستايي. توسعه مؤسسه انتشارات: تهران رحيمي، حسين و افتخاري الدينركن

  .شرق محور توسعه .)1385(جنوبي، خراسان استانداري •

 مجله تهران، كشور، مختلف استانهاي صنعتي توسعه از ايمقايسه تحليل .)1380( صادق، بختياري، •

  بازرگاني. هاي ،پژوهش

 انرژي اقتصادي ويژة منطقة در پايدار توسعة انداز چشم .)1391(آرزو، روانستان، و محمد توحيدفام، •

  .154-167 صص ، 289 شمارة اقتصادي،-سياسي فصلنامة  پارس،
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نيت در البايستگي به كارگيري مفهوم عق «رفيعيان، مجتبي، حق جو محمدرضا.پور، هاشم، داداش •

، سال 52 – 22، ص 1شماره  22دوره برنامه ريزي و آمايش فضا، » ريزي فضايي راهبرديبرنامه

1397.  

  جنوب.-شمال كريدور .)1392( دريانوردي، و بنادر سازمان •

 دانشگاه انتشارات غيرعامل، پدافند مهندسي پژوهشكده مكانيابي، و . آمايش)1388(اله،  حبيب سهامي، •

  اشتر. مالك

 عنوان به ايران شرق جنوب تأثير .)1395(مجيد،  ابادي، ركن توسلي اله، زهي، خليل داد صاحب •

 شهري، مديريت نشريه منطقه، توسعة سطح تفاوت از حاصل هاي شكاف بر انرژي انتقال ويژة منطقة

  .216-199 ، صص46شماره

  شرق، تهران. محور داالن .)1387( نقل، و حمل صنعت •
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