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 چکیده

گذشته مورد توجه دولت و نیروهای مسلح کشورمان قرار های سواحل مَکُّران در جنوب شرق کشور طی سال
های توجه های آزاد و گسترش تجارت با کشورهای منطقه و فرامنطقه از زمینهگرفته است. دسترسی به آب

با  مَکُّران. هدف تحقیق حاضر ارائه الگوی توسعه اقتصادی سواحل ای به اين سواحل استاقتصادی و توسعه
باشد. بدين منظور با استفاده از روش مصاحبه و پرسشنامه، ت امنیتی و اجتماعی میدرنظر گرفتن مالحظا

اجتماعی، استراتژيک و ژئوپولتیک( شناسايی گرديد  -ساختارهای اصلی و کلیدی )اقتصادی، نهادی، فرهنگی
از رهنمودهای مقام های استفاده باشند که در میان تمام مولفههايی میکه هر کدام از اين ساختارها شامل مولفه

های بومی و محلی منطقه، همراه های حمل و نقل؛ استفاده از منابع و سرمايهمعظم رهبری، توسعه زير ساخت
های شیالت و آبزی نمودن نهادهای غیر رسمی منطقه با اهداف توسعه اقتصادی و فعلیت بخشی به ظرفیت

باشند. در پايان تحقیق چهار اولويت کلی برای مدل ار میپروری در منطقه مَکُّران از درجه اهمیت بیشتر برخورد
در باشد. توسعه مورد نظر در نظر گرفته شد که هر يک از اولويت ها شامل راهکارهای عملیاتی تفصیلی می

ارائه  سواحل مَکُّران یمرتبط با توسعه اقتصاد یدیکل راهکار 22خبرگان در رابطه  یشنهادینظرات پ يانپا
 گرديده است.

 دريا و سواحل، منطقه مَکُّران، توسعه اقتصادی، مصاحبه واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1

سو نظامی اهمیت خاصی دارند، زيرا از يک و ، فرهنگینظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی سواحل هر کشور از
های تأسیسات و سازهاند و از سوی ديگر، بسیاری از ها و درياها تشکیل دادهزمین را اقیانوس سطح بیشتر

ازپیش کشورها برای حرکت سواحل در حال حاضر، به صحنه رقابت بیش. دارند زيربنايی در مناطق ساحلی قرار
نظیری است که در اين عرصه های کمرقابت پرشتاب، ظرفیت اند. دلیل اينپرشتاب در مسیر توسعه بدل شده

ای در حال رشد کشورها به شکل فزاينده برای ل حاضراز همین رو، اهمیت توسعه سواحل در حا وجود دارد.
جمله  مقدماتی است که از بینی و تدارک يک سلسله سازوکارهایاين مهم نیازمند پیش است. هرچند تحقق

فرايند توسعه  توان توجه جدی به مقوله تحقیقات علمی دريايی قبل و در جريانمی ،ترين اين سازوکارهامهم
کشورمان، از  نظیر نهفته در مناطق دريايی و سواحلهای کماهمیت، جذابیت و ظرفیت. سواحل به شمار آورد

امکانات  در مورد دسترسی به ،سواحل مَکُّران، توان گفتت میأجر جهات گوناگون غیرقابل انکار است. به
سالیان  کهطوریبا ضعف شديد مواجه است. به ،ونقل و امکانات رفاهیبهداشتی و درمانی، تحصیلی، حمل

آن  يافته قرار گرفته است و ساکناندر دسته مناطق محروم يا کمتر توسعه منطقه سواحل مَکُّران ،متمادی است
خود مواجه هستند و معیشتی و اقتصادی  بهداشتی، نیازهای حداقل همواره با مشکالت بسیار جدی برای رفع

 .   اين مناطق است عامل مهمی جهت عدم استقبال از سکونت در تنهايیاين به

 صیمجمع تشخ سیسه گانه و رئ یبه قوا یابالغ شده توسط مقام معطم رهبر یکلهای استیبر اساس س
 :شودیم فيتعر ريبه صورت ز یمصلحت نظام، اقتصاد مقاومت

باشد. یم شرویو پ ايدرونزا و برونگرا، پو ان،یعدالت بن یبه دانش و فناور یمتک یاقتصاد یاقتصاد مقاومت 
نگر، عدالت بنیان و پیشرو( که به صورت برون -زا هايی از اقتصاد مقاومتی مانند )درونتحقیق حاضر به جنبه

تواند در توسعه سواحل مَکران و توسعه ج. ا. ايران از اين طريق کاربرد داشته باشد، تاکید دارد. تری میمشخص
ه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ايران )سازمان برنامه های ابالغی قانون برنامه ششم توسعاز جمله سیاست

 ؛ بايستی به موارد زير اشاره نمود؛توانند محقق شوندیبا توسعه مکران م یهمگ( که 1396و بودجه، 

کشور به  یو علم یانسان یهاهيسرما ی،منابع مال همچون امکانات هیکل یسازو فعال طيشرا نیتأم -1
 ینيکارآفر منظور توسعه

 تيکار، تقو یروین یتوانمندساز د،یعوامل تول تيدر اقتصاد با تقو یورمحور قراردادن رشد بهره  -2
 یهاتيو مز تیظرف یریها و به کارگاستان ،مناطق نیبستر رقابت ب جادياقتصاد، ا یريپذرقابت

  مناطق کشور يی طبیعیایجغراف متنوع در

 همه جانبه هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده تيحما -3

 شرفتهیپنوين و  یهایکشور به منظور انتقال فناور یاقتصاد ژهيتوسعه حوزه عمل مناطق آزاد و و -4

 درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز یريپذمقابله با ضربه -5
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 ژهيوهمنطقه و جهان ب یورهاو مشارکت با کش یو گسترش همکار یراهبرد یوندهایتوسعه پ -6
 .گانيهمسا

 یبخش بزرگ توانندیو م خواهند داشت یاقتصاد مقاومت یروند اجرا ای درالعادهفوق لیو سواحل پتانس هاايدر
 ،يیدرآمدزا ارزآوری از طريق درآمد زايی جاديکه عالوه بر اطوریبه .کشور را محقق سازند یاز اهداف اقتصاد

از موارد  یاریو بس ،ی )مانند خدمات رفاهی، جاده و...(ساکنان بوم یازهایاشتغال، تأمین ن جاديا ،ارزآوری
توسعه صنعت گردشگری با  قوام بخشند. زین یساحل یشهرها یتیبه حفظ و ثبات بافت جمع گر،يد یاقتصاد

های یر اجرای سیاستتواند در مسهای پردرآمدی است که مینیز ازجمله برنامه بهره گیری از جاذبه های دريا
همچون  حاشیه خلیج فارسکشورهای به الگوی اقتصادی نگاهی  با .اقتصاد مقاومتی به مسئوالن کمک کند

های دريا و حتی گیری از پتانسیلاند با بهرهمقامات اين کشور چگونه توانسته عربی، در می يابیم؛امارات متحده 
های و از اين طريق انگیزهتوانسته اند از محل صنعت گردشگری کسب درآمد کنند های ساحلی خود بیابان

 .گذاری خارجی را برای صاحبان سرمايه به وجود آورندسرمايه

برخوردار  یاديز تیآن از اهم کيهای استراتژو ويژگی تیموقع لیبه دل ران،ياشرق سواحل مکران در جنوب 
 یکیو ژئواکونوم یکيژئواستراتژ ،یکیتیژئوپل هایتوانمندی ها وابلیتق یسواحل دارا نيکه اطوریبه .است
ها قابلیت نيفارس از ا جیسواحل خل و بر بنادر شتریتمرکز ب لیبه دل ریهای اخدهه یکن در طیاست. ل یمهم

 اندکی حتی دسترسی که مناطقی تمام که دهدمی نشان جهان کشورهای وضعیت بررسینشده است. استفاده

 عواملی چه .اندکرده خويش تالش پايدار توسعه به دستیابی برای آن از استفاده بیشترين منظوربه دارند، دريا به

گاه در اقتصاد و دريا هیچببريم؟  را الزم بهره های آزادمزيت دسترسی به آب اين از نتوانیم ما که شده باعث
اهمیت خود نداشته است. شايد علت آن، شرايط خاص جغرافیايی فالت ايران  سیاست ما جايگاهی متناسب با

های زمینی به گسترش میدان تجارت و بوده است که ساکنان آن توجه چندانی به دريا نداشته، و از طريق راه
همان مقام معظم رهبری  برای همواره دريا اهمیت .است دريا به نگاه نوع اصلی، مسئلهاند. پرداختهسیاست خود 

های . با توجه به سیاستاست دريا به پیشرفت کشور برای ايشان نگاه امروز خوشبختانه و بوده موردتوجه)مدظله( 
کلی برنامه ششم توسعه و ضرورت توجه به نقش دريا در اقتصاد کشور و افزايش سهم اقتصاد دريا از تولید 

های اقتصادی از دريا و فعالیت GDP از درصد 10طی اين برنامه  که بايستی درطوریناخالص داخلی کشور به
 با منطقه اين آشکار هایتفاوت و اهمیت بیانگر کشور آماری مختلف هایشاخص بررسی مربوط به آن باشد.

 داشته منطقه اقتصادی و اجتماعی هایشاخص پايین سطوح به دقیقی نگاه اگر و است کشورمان مناطق ديگر

 عهده بر را یاکنندهنییتع نقش خارجی و داخلی تهديدات بروز در عوامل اين تأثیر که يافت خواهیم در باشیم،

تنها از میانگین توان اظهار داشت که وضعیت درآمدی، رفاهی و اجتماعی نهمی ،شدهانیببا توجه به مطالب  .دارد
پايینی قرار گرفته است. پس منطقه سواحل  تر بوده بلکه ازلحاظ میانگین کشوری نیز در سطحالمللی پايینبین

های توسعه در وضعیت پايین و نامناسبی قرار دارد. و با توجه به وجود پتانسیل و مکران ازلحاظ شاخص
يافتگی و معضل اقتصادی و های ويژه توسعه سواحل مکران مسئله اصلی اين تحقیق عدم توسعهظرفیت

 د.باشمعیشتی مردم منطقه سواحل مکران می
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 1. مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
 . امنیت و توسعه اقتصادی2-1

، فرهنگی، اسیسی، جتماعی، ادیقتصاا توسعه ؛نگوناگو دبعادر ا که ستا جانبه همه یيندآفر ملی توسعه
 مستمر طتبادر ار يندآفر ينا دبعااز ا امکد هر کهایگونه به گیردمی برها را در آن متقابل تتباطاار و يکیژکولوا

 ملی توسعه منا به حدوا هپیکر يکو  کاملرا  يکديگر متقابل تاثیرو  کنشو وا کنشو  نددار ارقر يگرد دبعاا با
ت دو فرآيند وابسته به توسعه و امنی، باشندمی متقابل تتباطادارای ار منیتا و ملی توسعه ند.آورمی پديدرا 

 دجووبرعکس.  گردد واجرايی شدن ديگری فراهم می ها مقدماتباشند که با وجود يکی از آنيکديگر می
 همبستگی بسیآ موجب ستا ممکن رکشو فیايیاجغرهای بخش ازننامتو توسعهو  فیايیاجغرهای لتیاعدبی
زيرا در اين بخش . دشو ـ مذهبیقومی  مناطقدر  ويژهبه يانهاگروا تتحرکا وزبر به منجرو  هشد ملی تحدو و

 بی( حضور دارندبا با گرايش ها مختلف )حمبلی،مالکی، شافعی، حنفی و حتی وها برادران اهل سنت آن هم

ی و سرانجام سیاسی اجتماع -های اقتصادی های مانند آن، دسترنج سختیديدگاه آماده سازی سرزمین و ديدگاه
منظور ه ناچار بهان را بهای جهانی اول و دوم هستند که دولت مرددر اروپا و آمريکای شمالی، و در فرايند جنگ

ی سیاسی تر های آمايشی، يا اجتماعنگه داری کشور، يا يگانگی سرزمین کشورشان، به برگزيدن سیاست
تحقق رشد اقتصادی  اند. رسیدگی به وضع مردم تنگ دست و ناراضی، پس ماندگی زياد، تنها باراهنمايی کرده

های نابرابر و تنگ ن پیامدهای ويرانگر داوریهای اول و دوم و ديدعملی نمی شود. بنابراين پس از جنگ
امنیت جهانی در  وهای اجتماعی در تمام جهان روا شد هايی مبتنی بر ويژگیدستی در سراسر جهان، برنامه

و « امنیت»ای يشهی جهانی ديده شد و به اين انگیزه بود، که سازمان ملل متحد بنا بر دو آرمان رتوسعه
ی انسان بوده، که بايدهای زندگی يجاد توسعه و امنیت پايدار، ازجمله نیازهای بايستهبنیان يافت. ا« توسعه»

ی يکديگرند، يسته و پیوستهباشد. امنیت و توسعه، نه تنها دو موضوع باها میی پايدار جامعهکردن و فرايند توسعه
 (. 1391بلکه، در هر منطقه جنبشی پويا و فراگیر است )لطفی فر و يغفوری، 

 ،نسانیا منیتا. ستا جتماعیا ندگیدوام ز عامل ترينمهمو  جامعه هر یهازنیا ترين دیبنیااز  يکی منیتا
 سیاسی، فرهنگیدی، قتصاا، نیروا، فاهیر، شیزموآ، شتیابهد، يیامنیت غذا نمختلفی همچو یطیفهااز  متأثر

                                                           
پرداخته شد. در قسمت بعدی  هاآن یو کارکردها یتاهم ،و سواحل يادردر راستای مروری بر ادبیات پژوهش، ابتدا به موضوع  1

 یاقتصاد هایيژگیويا توضیح داده شد. در ادامه در يقاز طر یو توسعه عمق دفاع یقدرت افکنيايی معرفی و در ادامه در فعالیتهای
پرداخته شد  مکران های بعدی به معرفی منطقهمورد بررسی قرار گرفت. در قسمت عمان يایهند و در یانوسشمال اق یتیکیلوو ژئوپ

ارائه گرديد.  منطقه مَکُّران یو فرهنگ یاجتماع ی،اقتصاد ، همچنین ساختارمنطقه مکران يکیو ژئواستراتژ یتیکیلوژئوپ هایو ويژگی
ی مورد بررسی توسعه اقتصاد مقاومت عه و مبانی نظری عوامل موثر بر توسعه اقتصادی بیان گرديد سپس مدلدر ادامه مفهوم توس

اختصاص يافت.  اجرا شده در منطقه مکران يا ينتدو یتوسعه اقتصاد یهاو طرح یاسناد باال دست قرار گرفت. قسمت ديگر به بررسی
 ی،توسعه فرهنگ یگریلتسه هایارائه گرديد. در بخشی ديگر نقش (يه)عسلو یمنطقه پارس جنوب یتوسعه اقتصاد در ادامه تجربه

ی تحلیل گرديد.. )به دلیل محدوديت تعداد صفحات مقاله در توسعه اقتصاد یتیامن -دفاعی و ی )از جمله ترتیبات نهادی( اجتماع
 مختصری از ادبیات تحقیق ارائه گرديده است(.
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منی انا و  تهديد، چالش ديجاا به منجر تواندمی نسانیا یهایمندزنیا ةکنند تأمین منادر  خلل. باشدمیو... 
 منیتا ماداد، ا ارقر مدنظرآن را  دنبو نسبی بايد منیتا ممفهو سیربردر  چند هر. ددگر حاکمیت رساختا ایبر

 مديريت، مناسب یهارکازوسا ذتخاا رمنظو همین به ؛ستا« تهديد» و »فرصت« متغیراز دو  تابعی ارههمو
 یهازنیا فعو ر توسعهدر  یمؤثر نقش تواندمی لتهادو توسط دموجو هایفرصتاز  یگیرهبهر ه، همچنینبهین

در  که هايیرکشودارد.  مطلوبی رثاآ تهديدهاناشی از منی انا یبسترها فحذدر  مهم ينا که باشد شتهدا نسانیا
-دهگستر طیف، هستند نیافتگی توسعه رگرفتاو...  سیاسی، جتماعیا، فرهنگیدی، قتصاا، يربنايیز مختلف مسائل

 (. 1388: 174ردی، باشد )بايبوها آن منیتیا یتهديدها ةيندزا تواندمی مسائلای از 

 نظريۀه، شد حمطر منیتیا یپذيرسیبآ ضريب کاهشو  تهديدها با ردبرخو مینهدر ز که نظرياتی جملهاز
و ذات  جوهر، 1«راناما »مک وربهبا ؛میباشد مبتنی دیهبرراغیرو  دیقتصاا یمقولهها بر که ستا رتوسعهمحو

 تقويت شاهد انتومی ،)پیشرفت( ممفهو ينا ترقیو  توسعه با مهمگا کهای بهگونه ؛میباشد «»پیشرفت، منیتا
 بمطلو سطح تأمین منابع: دکر لستدالو ا گرفته دنتقاا دبا بهرا  منیتاز ا سنتی تعريف. وی دبو منیتاتوسعۀ و 
و  دیقتصاا شدر یمؤلفهها بر تأکیده و توج طريقاز  بايد، نظامی یمتغیرها رکنادر ، مريکاآ لتدو ایبر منیتا

وی،  نظر از( 95: 1380 )عندلیب. دشو تأمین توسعه لحادر  یهارکشودر  چهو  مريکاآ خلدر دا چه سیاسی
 ارقر منیانااز  ناشی یهاانبحر وزبر ضمعردر  ارههمو، باشد مطلوبی سطح توسعهيافتگی فاقد کهای جامعه
در  مستقیماکه خشونت  وخلی دا تشنجدی، عتماابی يعنی، فقرو  دیقتصاا منیانااز  ناشی یپیامدها نچو دارد؛

 مناطق ایبر منیتیا یتهديدها تواندمی ند توسعهرو يشافزاه، يدگاد ينا به توجه با. میيابد سنعکاا جامعه
 یتهديدها لقبادر  پیشرفتو  توسعه سیاست که نجااز آ. هدد کاهش را رکشو کل حتیو  يافته شدو ر توسعه

دادن  کترمشا زیبسترسا با انمیتودارد،  جیرخا یتهديدها مقابلدر  یبیشتر يیراکا خلیدابعد در  منیتیا
 نیز هارکشو ينا ظرفیتاز ، توسعه دیمامنافع ها از آن ساختن مندهبهرو  توسعه ينا نددر رو دمتعد یهارکشو
 . جست هبهر

 نياست و ا یمل تیمهم در گرو امن نيبوده که ا یبقای مله، يهر حکومت ملت پا ريناپذ رییو تغ یهدف اصل
شهروندان  تيرضا تيای و در نهاتوسعه متوازن منطقه، یحکومت در حفظ وحدت مل يیتوانا زانیم از زیمسئله ن

-دهد وجود نابرابریقرار می ديکشور را مورد تهد کي تیامن کهی ترين عواملاز مهم یکيرو  نيمتأثر است. از ا

 ني(. چنان که ا91؛ 1386، نایآن کشور است )احمدی پور و روم يیایمناطق مختلف جغراف نیب 2يیهای فضا
 یتيتر کند و نارضاقیرا عم یاسیهای سشکاف دتوانمی یرامونیمناطق مرکزی و پ نیب ژهيوهها، بنابرابری

                                                           
1 Mak Namara 

آن دسته از کشورها که قلمرو  یبرا يژهبه و باشد؛یتوسعه م یردر مس یاساس یاز کشورها چالش یاریدر بس یمسئله نابرابر 2
حصول توسعه متعادل و متوازن  یبرا یجد يدیتهد ها،ینابرابر ين. اشودیرا شامل م یعیوس یايیها مناطق جغرافآن یتحاکم

 کنند،یم یکشورها زندگ یرامونیکه در مناطق پ ی. مردمنمايدیار مرا دشو یمل یچگيکپاربه وحدت و  یابیمناطق است و دست
و  یسطح توسعه اقتصاد شودیامر سبب م ینتوسعه به دور هستند؛ هم هایگذارییاستها و سمعموالً از کانون توجه برنامه

 يابدها تنزل آن یاجتماع
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 تيتوسعه و حرکت به سوی آن به تقو گري(. از طرف د220:1373ک، یو بل سليگردد )درا موجبرا  ایهیناح
از بسترهای مناسب جهت  یکيز، ین یمل تیانجامد و امنیم در کشور یمل تیامن جهیو در نت یقدرت مل یمبان

. در ستین یمستثن قاعده نياز ا زین رانيکشور ا(. 1386، )احمدی پور و همکاران آوردیرا فراهم م یتوسعه مل
مورد توجه قرار گرفته  یمل تیتوسعه متوازن و امن انیاصل برابری و ارتباط م، یمختلف جمهوری اسالم نیقوان

که باشند از حقوق  لهیاز هر قوم و قب رانيمردم اران، يا یجمهوری اسالم ینوزدهم قانون اساس اصل است. بنابر
 ینخواهد بود. در اصل چهل و هشتم قانون اساس ازیامت سبب هانيمساوی برخوردارند و نژاد، زبان و مانند ا

 عيها و توزاستان سطح در یو استفاده از درآمدهای مل یعیبرداری از منابع طبآورده شده است که در بهره
در کار نباشد، به طوری که در هر  ضیتبع ديها و مناطق مختلف کشور، بااستان انیاقتصادی م هایتیفعال

 هایاستیدر س نیو امکانات الزم در دسترس باشد. همچن هياستعداد رشد خود، سرما و اازهیفراخور نبه منطقه 
 یاسیبر رشد اقتصادی، مشارکت س هیبا تک یمل اقتدار و تیامن تي(، تقو14نظام در دوره چشم انداز )بند  یکل

بر برقراری  همواره زیکشور نهای اول تا چهارم توسعه ای مورد توجه قرار گرفته است. در برنامهو تعادل منطقه
 75است. در ماده  دهيتوسعه کشور تأکید گرد يیای و اصالح ساختار فضاتعادل و توازن منطقه، یعدالت اجتماع
مناطق مرزی با  وندیو پ یهای مليیهمگرا تيتوسعه، توسعه مناطق مرزی با هدف تقو هارمچ قانون برنامه

با عنوان تأمین  زی( ن119پنجم همان قانون )ماده  بخش رفته است و درمورد توجه قرار گ یو فرامل یاقتصاد مل
بر  انیرانيا همه جانبهدولت را به توسعه مشارکت همه، یعموم تیمنظور ارتقاء امنو به یمل تیمطمئن امن

حفظ و  نیکشور و همچن يیاجرا تيريو مد رییگ میسازی و تصم میاساس حق برابر شهروندی، در نظام تصم
موظف نموده است )اطاعت و  یاز بحران منزلت رییشگیهای مختلف مردم و پگروه یارتقاء منزلت اجتماع

 (. 76؛ 1390موسوی، 

 . نقش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی2-2
های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن سرمايه اجتماعی از مفاهیم اجتماعی نوينی است که امروزه در بررسی

ح گرديده است. طرح اين رويکرد در بسیاری از مباحث اقتصادی نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و مطر
ی اجتماعی بر مبنای اعتماد بنا شده طور که بیان شد سرمايهروابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است. همان

است و متعاقباً اعتماد میان دولت و  ی اجتماعی باالتر باشد اعتماد میان افراد هم باالتراست و هر چه سرمايه
ی اجتماعی باالتر عملکرد دولت توان گفت که در حالت وجود سرمايهمردم هم باالتر است بر همین مبنا می

 (. 1384يابد )علمی و همکاران، های دولتی بر اقتصاد افزايش میبهتر شده و تأثیر سیاست
گیرد که چه که فرد تصمیم میطوریدهد، بهرا نشان می های اوسبد دارايی هر فرد نحوه تخصیص دارايی

صورت انداز خود را بهانداز کند و پسهای خود را پسهای خود را مصرف کند و چه مقدار از دارايیمقدار از دارايی
ی ايهطور که بیان شد ستون اصلی سرمداری کند و يا آن را در اختیار سرمايه گذران قرار دهد همانپول نقد نگه

نظام ای باالتر باشد فرد اعتماد بیشتری بهی اجتماعی در جامعهاجتماعی اعتماد است بنابراين هرچه سرمايه
ها گذاری انداز خود را هم در سرمايهاجتماعی و اقتصادی دارد بنابراين مصرف خود را افزايش داده و مقدار پس

بخشد اعتماد طرفین مبادله است و در چک اعتبار میکند. چک تکه کاغذی بیش نیست اما آنچه به شريک می
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ای که سرمايه اجتماعی باالتری توان گفت که در جامعهسرمايه اجتماعی هم اعتماد نقش اصلی را دارد پس می
 (.1384تر است )علمی و همکاران، تر و متداولدارد استفاده از چک آسان

های خود ادامه دهند و يا آن را گسترش دهند استفاده به فعالیتتوانند هايی که فعاالن اقتصادی میيکی از راه
های انداز وجود دارد اما استفاده از دانش و مهارتصورت پسهای همکاران است که بهاز دانش و مهارت

ی توان گفت در جوامعی که سطح سرمايهباشد بر همین مبنا میهمکاران نیازمند وجود اعتماد متقابل می
انداز همکاران توانند از پستر میاال باشد اعتماد متقابل هم وجود دارد و فعاالن اقتصادی راحتاجتماعی ب

 (.1384استفاده کنند )علمی و همکاران، 
های زيادی در مورد آن صورت گرفته است اما هنوز رشد اقتصادی ازجمله مفاهیمی است که در اقتصاد بررسی

ها معتقد بودند که سرمايه زمین که کالسیکطوریرشد ارائه نشده است به اجماعی در مورد عوامل تأثیرگذار بر
ها معتقدند که نرخ رشد دانش عامل رشد و نیروی کار عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی هستند، نئوکالسیک

یرگذار اقتصادی است و در نهايت بر اساس تحقیقات جديد انجام گرفته سرمايه اجتماعی هم بر رشد اقتصادی تأث
رشد اقتصادی عالوه بر آن که تابعی از تغییرات منابع اقتصادی و انسانی (. 1397است )مکیان و همکاران، 

سرمايه اجتماعی با تسهیل و کم هزينه  .باشداست، تابعی از مقدار مطلق و نرخ رشد سرمايه اجتماعی نیز می
مزيت های  از زدهی حاصل ازبهره برداریساختن مناسبات اجتماعی و مبادالت اقتصادی، موجب افزايش با

طور که بیان شد سرمايه (. همان1385)رنانی و همکاران،  نسبی بین افراد، بنگاه ها، صنايع و مناطق می شود
تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد ی انسانی دارد و از اين کانال میاجتماعی تأثیر مثبت بر سرمايه

 (. 1386)رحمانی و همکاران، 
ی اجتماعی باالتر رمايهی اجتماعی بر مبنای اعتماد بنا شده است و هر چه سطور که بیان شد سرمايههمان

توان باشد اعتماد میان افراد هم باالتر است و متعاقباً اعتماد میان دولت و مردم هم باالتر است بر همین مبنا می
های دولتی بر اقتصاد ی اجتماعی باالتر عملکرد دولت بهتر شده و تأثیر سیاستگفت که در حالت وجود سرمايه

 (. 1384ران، يابد )علمی و همکاافزايش می
اگر موجودی يک کشور از نظر سرمايه فیزيکی، زمین، منابع طبیعی و نیروی کار نسبت به کشور ديگر بیشتر 

توان انتظار داشت وقتی کشوری باشد، بی ترديد دارای محصول ناخالص ملی بزرگتری خواهد بود. اما نمی
یزيکی، زمین و نیروی کار بزرگتری باشد؛ دارای محصول ناخالص ملی بزرگتری است لزوما دارای سرمايه ف

ها نسبت به کشور ديگری فزونی اند که اگر کشوری در آنزيرا اقتصاددانان چهار عامل ديگر راتشخیص داده
داشته باشد دارای محصول بیشتری خواهد بود و آن عوامل عبارت است از: تکنولوژی ـ دولت ـ نیروی انسانی 

 ـ سرمايه اجتماعی. 
توان وری تولید بیان نمود. گر چه به دشواری میتوان به منزله جزء اجتماعی بهرهسرمايه اجتماعی را می دراينجا

توان شاخص وجود حد مطلوب آن را در يک جامعه از طريق تعريفی برای سرمايه اجتماعی ارائه داد، اما می
ای و گروهی( مقیاس عمومی)نه عشیرهتوافر حس اعتماد متقابل و همکاری در امور خوب و پسنديده آن هم در 

و با قطع نظر از اين که طرفین در آينده قصد همکاری و تماس با يکديگر را داشته يا نداشته باشند، ارزيابی 
 نمود. 
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تواند در کنار ساير عوامل تولید با توجه به موارد ذکر شده، سرمايه اجتماعی به دلیل جوهره معنوی خود نمی
ای است که هم به میزان مشخصی را در تولید از آن خود نمايد، بلکه سرمايه اجتماعی مؤلفهقرار گرفته، سهم 

ها در بستر زمان تأثیر مثبت می های مادی تولید، هم بر تکنولوژی و هم برخالقیت و نحوه ترکیب دادهداده
 ( 47 46؛ ص 1382گذارد و تولید را ارتقا می بخشد. )متوسلی، 

خصوص سرمايه اجتماعی نشان میدهد که هر چه سرمايه اجتماعی ملتی بزرگتر باشد،  در 1990ادبیات دهه 
آن ملت خوشبخت تر است. سرمايه اجتماعی، جزء اجتماعی تابع تولید يک کشور، میراثی تاريخی است که از 

ه مدنی کند. نهادهای جامعطريق اعتماد آفرينی در مقیاس عمومی به حل معمای زندانی جامعه مدنی کمک می
کنند و میزان از طريق انتشارات اطالعات و بعد تکراری دادن به بازی جامعه مدنی نتیجه همکاری را تشويق می

دارند و رشد شتابان اقتصادی بیشتری از معماهای الينحل اجتماعی را از سر راه حرکت اقتصادی جامعه بر می
ابراين سرمايه اجتماعی در کنار سرمايه فیزيکی و (. بن47 46؛ ص 1382نمايند )متوسلی، را امکان پذير می

ها زمینه مناسب توسعه اقتصادی فراهم آيد سرمايه انسانی بايد تقويت شود تا با انباشته شدن آن و ساير سرمايه
 توسعه به آرمان توسعه اقتصادی دست بیازند. و از روندی مستمر و رو به تزايد برخوردار شود و کشورهای درحال

 نقش عوامل فرهنگی در توسعه اقتصادی. 2-3
 خدمتها، آداب و رسوم و جز آن دانست که درسنتد، يعقا باورها، ها،ای از از ارزشتوان مجموعهفرهنگ را می

و  فکر فرهنگ بر نحوه ميیکه بگو ستیصورت دشوار ن نيگروه است، در ا کي وستنیو به هم پ تيهو نییتع
 نیچنکل دارد.  کيبر نحوه رفتار گروه به عنوان  یتأثیر مهم نیگذارد و همچن یعمل افراد در گروه تأثیر م

 کي حول یگروه تيکه هو یجائ یعنيشهر،  يا انجمن کيکوچک ازجمله  یتوان در مورد گروهرا می یحکم
 شامل های مشترککه ارزش یجائ یعنيملت، اقامه کرد،  کيبزرگ مثل  یگروه ايشود، بنا می یروح گروه

 کي، مورد دو نياز ا کيشوند. در هرها میآن ريو نظا یهای موروثسنت، یآداب و رسوم اجتماع، یمذهب ديعقا
رفتار  نيبنابرا الگوهای رجحانِ افراد و رییهای شکل گوهیتوان بر حسب شحکم را می نياقتصادی از ا تيروا

 کرد.  انیهای گروه بو ارزش تياقتصادی آنان بر حسب هو
 تأثیر اقتصادی گروه در سه راه گسترده امدهاییتواند بر پکه فرهنگ می ميیصورت ممکن است بگو نيدر ا

 درون های مشترکارزش جيترو قياز طر یعنياقتصادی تأثیر بگذارد،  يیبر کارا دتوانبگذارد. اوالً، فرهنگ می
فرهنگ ممکن ا، یثانکنند. می نییتوسط اعضای گروه را تع دیهای انجام فراگردهای اقتصادی تولگروه که راه

شوند دغدغه همکاران را که سبب می یمشترک یاست بر انصاف تأثیر بگذارد، برای مثال با القای اصول اخالق
شود. در می انیب هاآن لهیدغدغه بوس نيکنند که امی قيرا تشو يیساز و کارها جاديا نيو بنابرا میداشته باش

 یاگر تعهد اخالقد، يد ینسل نیتوان در انصاف بامر را می نيجنبه مهم از ا کيکل،  کيجامعه به عنوان  مورد
بر انصاف، در  فرهنگ تأثیر یمقبول باشد. به طور کل یِارزش فرهنگ کيهای بعدی برای توجه به نسل

مدهای یابه حصول پ معطوف که يیهامیتصم یعنيخواهد شد،  دهيمنبع د صیتخص نهیهای گروه در زممیتصم
 یحت اي یتوان فرهنگ را تأثیر گذار بر اهداف اقتصادی و اجتماعمنصفانه برای اعضای گروه است. ثالثاً، می

کند. به عنوان نمونه  بیها را تعقآن ردیگیم میدانست که گروه تصم یاجتماع اقتصادی و یکننده اهداف نییتع
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دغدغه و توجه ، یشرکت یتجاری منفرد، ممکن است در فرهنگشرکت  کي فرضاگروه کوچک،  کيدر سطح 
 گريد اي یسودجوئ تیها از اهمارزش نيوجود داشته باشد و ممکن است ا هاآن کاری طيبه کارمندان و شرا

با،  یهای فرهنگممکن است ارزش یدر سطح اجتماع ايتجاری بکاهند.  شرکت مقاصد اقتصادی در اهداف
اقتصاد کالن برای  تیهای موفقهماهنگ باشند و امکان استفاده از ضابطه کامالً مادی شرفتیپ بیفرضا، تعق

جوامع ممکن است به  گريفرهنگ د گريو ناموفق را فراهم آورند. از طرف د موفق جوامع انیگذاشتن م زيتما
 ليتعد یون زندگهای گوناگتیفیمادی مربوط به ک ریمادی را به نفع اهداف غ پاداش بیای باشد که تعقگونه

 (. 89؛ 1392)تراسبی،  رشد اقتصادی تأثیر گذارد ریو مس بر آهنگ نيکند و بنابرا
 ايها را بر اساس ثروت هزاره دوم، ملت عیجهان در گستره وس یخيتارهنگام توجه به توسعه  زین 1لندز ديويد

بر عملکرد  گذاریفرهنگ در تأثیر تیاهم، ینیجهان ب نيکند. وی در ایم میدرآمد سرانه به موفق و ناموفق تقس
 نيا ميآموزیتوسعه اقتصادی م خيکه از تار زییتنها چ "اساس نظر وی،  برشناسد، یم تیاقتصادی را به رسم

 ( Landes, 1998) فرهنگ است هااست که علت همه تفاوت
توان می نيد. بنابرامنعکس خواهد ش یآمدهای جمع یسه راه، تأثیر فرهنگ بر رفتار فردی در پ نيا لهیبه وس

 یداخل اخالصرشد محصول ن زانیمدهای اقتصاد کالن همچون میاتأثیر فرهنگ را بر پ، یسطح تجمع کيدر 
مذهب،  مثل ی، عواملمشاهده کرد. به عنوان نمونه در کشور ژاپن رهیدرآمد و غ عيسرانه، سطوح اشتغال، توز

 و ها، جامعهآن ريهمگون و نظا یای به لحاظ فرهنگدر جامعههای همکاری طرح، یهای خانوادگنگرش
ی ی فرهنگهانیاتوان گفت بنمی بیترت نيها را شکل داده است، به اژاپن و نحوه عمل آن ینهادهای شرکت

 (. 91؛ 1392)تراسبی،  کشور نفوذ کرده است نياقتصادی ا اتیهای حجامعه ژاپن در همه جنبه

 . پیشینه تحقیق2-4

 . مطالعات خارجی1-2-4
های آنان ای به بررسی بخش اقتصاد دريا کشور اندونزی پرداختند. يافته( در مقاله2016) 2نورالدين و همکاران

درصد از تولید ناخالص داخلی کشور اندونزی از طريق دريا بوده و اين سهم طی سالیان در  64/6نشان داد که 
های پیشرو از مدل تغییر سهم و تغییرات ساختاری استفاده بخشحال افزايش بوده است. در جهت شناسايی 

های پیشرو بوده که ظرفیت و کردند. نتايج نشان داد که بخش شیالت و حمل و نقل کانتینری از جمله بخش
تواند مورد باشند. همچنین گردشگری در درجه بعدی میپتانسیل الزم برای توسعه هر چه بیشتر را دارا می

 گذاران قرار گیرد.تتوجه سیاس

                                                           
 یمایس يحتشر یمحض ندارد و برا یمال هاییلبه تحل یاست که اعتماد یرمتعارفغ يکايیاقتصاددان آمر يکس.لندز  يويدد 1

و  هاگويییکه با کل ی. کاردهدیقرار م یمورد نظر خود را در طول زمان مورد بررس هایيدهتحول پد یکنون یایدن یاقتصاد
 مرسوم فرق دارد. هایپردازیيهنظر

2 Nuryadin et al 
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 یهرهااند. شای به بررسی پتانسیل اقتصادی شهرهای ساحلی مصر پرداخته( در مطالعه2012) 1لطیف -عبدل
گذاری خارجی و جذب در راستای جذب سرمايه دنتوانیکه م هستند یعیطب لیپتانس ينچنددارای مصر  یساحل

 یمطالعه به بررس نيااند. ای مشکالت رو به رشدی بودهامیدوار کننده باشند. شهرهای ساحلی مصر دار گردشگر
نتايج نشان داد که ايجاد دهکده  از ديدگاه اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. ،یساحل یساختار صنعت شهرها

های و توسعه صنعت گردشگری تاثیر شگرفی در توسعه اين شهرها دارد. اين مقاله با شناسايی ويژگی گردشگری
های اقتصادی مرتبط با شهرهای ساحلی ارائه داده مناطق پیشنهادهايی را در جهت رونق فعالیت اجتماعی اين

 است.

در صدد بررسی ساختار مزيت نسبی آشکار شده ايتالیا با تمرکز بر ساختار ای ( در مطالعه2005) 2بینديکتس
محقق با محاسبه شاخص های مزيت  صادرات آن و تغییرات و درجه )میزان( ثبات آن در طی زمان می باشد.

مزيت نسبی آشکار شده متقارن برای صنايع ايتالیا بر اساس کدهای چهار رقمی  ( باالسا)نسبی آشکار شده 
SITC  به بررسی ثبات و تغییر درجه 1998و  1989در سال های ،RCA  تخمین زده شده برای صنايع ايتالیا

و چند کشور تازه صنعتی شده  OECDبه مقايسه آن با کشورهای طی دوره مورد مطالعه پرداخته و در پايان 
مناطق و فعالیت های مختلف صنعتی و  RCAپژوهش نیز، میزان و درجه  نيا یانيپرداخته است. در بخش پا

 ثبات آن مورد بررسی قرار گرفته است.

( در تحقیقی به طراحی مدل اقتصاد دريايی در  ونکور کانادا  مبادرت ورزيدند. نتايج 2002) 3سومايال و چارلز
های ماهیگری نشان داد که بخش خصوصی نقش پررنگ در توسعه اقتصادی اين منطقه دارد. همچنین فعالیت

 محور باشند.توانند محور توسعه دريا های اقتصادی هستند که میو صادرات ترانزيتی از جمله فعالیت

اند. در اين ای در آمريکای التین مدل اقتصادی توسعه شیالت را ارائه داده( در مطالعه2000) 4تورپه و همکاران
گذاری استفاده شده است بدين صورت که برای هر بخش از شیالت و صیادی قانوين مدل از روش مقررات

 وری و تولید ارائه شده است.هکارهای افزايش بهرهگذاری و راهای ساختاری آن قانونخاص خود و طبق ويژگی

 . مطالعات داخلی2-2-4
بحران در سواحل  يريتمد یلدر تسه يايیدر یروینقش ن یبررسای به (، در مقاله1397سلیمان اوغلی و پناهی )

اطالعات به  یبوده و ابزار گردآور یلیتحل _ یفیاز نوع توص یقتحق ين. روش پژوهش در ااندپرداختهمکران 
 یفرمانده یاناتنداجا با سرلوحه قراردادن ب داد کهنشان  هایحاصل از بررس يجنتا بوده و یاکتابخانه یوهش

 يايیدر یروین یتمسئول يفایدر ا یاساس یامنطقه، نقطه ينا» ينکهبر ا ی( مبنیالعال)مدضله امعظم کل قو
 یرویو ن یساحل یزاتو تجه یساتتاس يا،هوادر يايی،درخود در حوزه هاییاز توانمند یریگو با بهره« است

                                                           
1 AbdeL-Latif et al 
2 Benedictis 
3 Sumaila & Charles 
4 Thorpe et al 
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بحران سواحل  يريتمد یلدر تسه یتیخطر، نقش حائز اهم یهامجرب و سرعت عمل در ورود به عرصه یانسان
به ثبات پس از بحران شده و قطعا از عوامل موثر در  یدندر رس يعمهم منشاء تسر ينو ا کندیم يفامکران ا

 خواهد بود. یتیامن یهااز بروز بحران یریجلوگ

ررسی رابطه آمايش سرزمینی و توسعه سواحل مکران با تأکید ای به بدر مطالعه (1397و همکاران ) درياباری
 بر مکان يابی و احداث شبکه های حمل و نقل در راستای ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک اين منطقه

که با توجه به اين که مهم ترين قابلیت های سواحل مکران مجاورت آن با آب های  دادنتايج نشان اند. پرداخته
آزاد بین المللی در سرتاسر مرز جنوبی، همسايگی مستقیم با کشورهای پاکستان و افغانستان و به طور 

اين غیرمستقیم با کشورهای آسیای مرکزی )از طريق ترکمنستان( است يک راه غیر قابل چشم پوشی برای 
 کشورهای محصور در خشکی )به جز پاکستان( به درياهای آزاد محسوب می شود.

نقش نیروی دريايی راهبردی در توسعۀ سواحل مکران  ای به بررسیمقاله( در 1396سکه روانی و همکاران )
ا استفاده از . اين پژوهش از نظر نوع کاربردی بوده و بپرداختند )پیشرفت( و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ايران

نفره  30ای و میدانی )پرسشنامه( با جامعۀ آماری تحلیلی و روش گردآوری کتابخانه -روش تحقیق توصیفی 
نظران و مديران آشنا به مسائل امنیتی و منطقه مورد مطالعه از سه نیروی )پداجا، نهاجا و نداجا( از صاحب

وجه به اهمیت موضوع، تجزيه و تحلیل اطالعات با تشکیل شده است. جامعۀ آماری تحقیق تمام شمار و با ت
های تحقیق بیانگر آن است که نیروی دريايی صورت گرفته که نتیجۀ حاصله ضمن تأيید فرضیه spss نرم افزار

های بندری، صنايع و امکانات اولیه بهداشتی، آموزشی، سمت سواحل مکران و توسعۀ زيرساختبا گسترش به
کارکنان خود، نقش مفیدی در خروج منطقه از انزوای جغرافیايی و رفع محرومیت مردم رفاهی و فرهنگی جهت 

ها جهت اشتغال در های موجود با افزايش ظرفیتتواند با توجه به ظرفیت و توانايیمنطقه خواهد داشت و می
ب امنیتی اين بخش های کالبدی و افزايش ضريبديلی در کاهش ناامنیبندرها و صنايع وابسته به دريا، نقش بی

 .از سرزمین ايران ايفا نمايد

زای منطقه مکران پرداختند. ( در پژوهشی به بررسی نقش نداجا در توسعه دورن1396پور و آل احمد )ملک
 انمکر حلاسوزایِ درون یِتوسعه به ستيابیدر د جااند نقش بر تاکید باو  توسعه نوين هیافتر رختیاا با هاآن
 ورتضر يابیرد يعنی دخو صلیا فهد به تااند نمودهيگرد سويیاز  وریبادنها بچورچا معرفیو  سو يکاز 

 ،پژوهش صلیا افهدا روين. از ادشو يکدنززا درون یِ توسعه ستيابی بهدر د وریبادنها هیافتاز ر دهستفاا
 يندآفردر  وریبا دنها هیافتر یگیرربهکا ورتضر يابیرد یيگرزا و ددرون توسعه چیستی به پاسخگويی

 تماالزا چگونگی شناسايی ،پرسشدو  ينا به پاسخگويی يندآفر که ستا توسعهاز  گونه ينا به ستيابید
 یيژگیهاو به توجه بازا درون یِتوسعه زبسترساو  کمحر یهاونیر شناسايیو  دینها هیافتر یگیرربهکا

 یهاونیر اریثرگذا چگونگیو  شناسايی عموضو به انهشگروپژاز  ریبسیا. کندمی حمطر نیزرا  ایمینهز
 کاستی. ستا دهبو نگیزابحثبر نکنو تا که موضوعی ؛نددهاکر توجهزا درون توسعه زبسترساو  کمحر

 عموضو به ختنداپراز  ناشیزا، درون یِتوسعه به منطقه ستيابید چگونگی به پاسخگويیدر  يجرا یهیافتهار
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زا درونتوسعه  بر هشد شناسايی کمحر یهاونیر اریذ ثرگا انمیز دنکر ضفر نيکسا ص،خا نتظامیا يچهاز در
 دنبو ناممکنو  يکسواز  سببی بطروا ينوتددر  خلهگرامد یمتغیرها نقش به بیتوجهیو  منطقه سطحدر 

 دی،سناامطالعهروش استفاده از  با مطالعه ينا. ستا دهبو ،يگرد یسواز  بسترها یِکلیه به ممرسو یهالمد تعمیم
 ضريب ،مسیر تحلیلروش  با سببی بطی رواگیرازهندا طريقو از  هشد بنتخاا رشکاآ یمتغیرها يا نمايهها

 یشاخصها يردمقا سساابر کهداد  ننشا هشوپژ نتايج. شد هداخو تعیین انيرا بستردر  هاونیر اریثرگذا همیتا
و  سمیر دینها ملاعو نهمچو یعاملهاو  ستا مناسب هشیوپژ لمد کلی رساختا ه،مدآ ستد به ندگیازبر

 . میکنند نبیارا  ایمنطقهزای درون یتوسعهو  فرينیرآکا ،سمیر غیر

( به بررسی مديريت توسعه و swotای با استفاده از روش ماتريس سوات )( در مقاله1395رحیمی و همکاران )
کارآفرينی  توسعه ترين راهکارمهمها نشان داد: افتهي جينتااند. های کارآفرينی در سواحل مکران پرداختهفرصت

 و بیترغ یمناسب برا نهیزم جاديآنان، ا یموفق و معرف نانيهای کارآفرگیری از توانايیآن بهره تيريو مد
باشد. از آنان می تيو حما نهیزم نيآگاه کردن افراد در ا ،یانسان یرویکارآفرينی و آموزش مناسب ن قيتشو

در منطقه و ثروت  ینيتوسعه کارآفر تيريمناسب مد التیساختار و تشک توسعه یراهبردهای اجرا نیهمچن
طور که بايدوشايد موردتوجه قرار نگرفته است و توسعه کارآفرينی آن رايز است، یمکران الزم و ضرور میعظ
های موجود است و با توجه به پتانسیل امدهیبه وجود ن نهیزم نيا موفق در تيريوکار مدتبع آن در سطح کسببه

 .ردیگیجوار انجام مهم یکشورها گذاری درسواحل مکران سرمايه کياستراتژ تیو موقع

توسعه در سواحل  نديعنوان آغازگر فرآبه یانتخاب گردشگرای دلیل (، در مقاله1395شیحکی و شهیکی تاش )
معیارهای مستخرج از  ري( و زANP) یاشبکه لیبه کمک تحل راستا نيدر ا اند.ی قرار دادهموردبررسرا  مکران

 یبنداز منظر تأثیرگذاری رتبه ی(تخوشه صنع) کالستر کيعنوان به یتوسعه گردشگر یمختلف برا یمنابع علم
 ارهایمع گريد انیدر م 29/0 با وزن یگردشگر یهارساختيز ،یموردبررس یارهایمع انی. و درنتیجه از مميکرد

-جاذبه زیها ناریمع ريز انیباشد. در میتأثیرگذارترين شاخص در توسعه کالستر گردشگری در سواحل مکران م

 تيحما 42/0 ونقل با وزنحمل التیتسه 55/0در محدوده با وزن  تیامن تیوضع 63/0 با وزن یگردشگر یها
نقش را در توسعه  نيشتریب بیبه ترت 37/0 با وزن یابيو بازار غاتیو تبل 0.4با وزن یهای خصوصبخش

 .در سواحل مکران دارند یگردشگر

-تانسیل سنجی و قابلیت سنجی استفاده از توانمندیای با استفاده از روش توصیفی پ( در مطالعه1395ی )مسقط

استفاده از  یسنج تیو قابل یسنج لیپتانسداده است.  های سواحل مکران در راستای توسعه پايدار انجام
 یبرا یعال یبسترها های آزاد را دارد امکان وجودبه آب یدسترس نکهيسواحل با توجه به ا نيهای اتوانمندی

ی الزم برا طيشرا يیايدر یهاگاهيارتش و پا يیايکند. وجود مناطق دریرا فراهم م یتجار یرانیو کشت تيترانز
 افتيدر کالیباال و قرار گرفتن در کمربند تروپ یاز ساعات آفتاب یمندباشد. با بهرهیم ینظام یهاگاني گسترش

 ايدر قيدرآمد از طر جاديرا دارد. ا کيیفتولتا یهااستفاده از سلول یسنج تیو قابل یغن اریبسی دیخورش یانرژ
باشد.  یکاریاز ب یریو جلوگ نهیموجود در منطقه در جهت به یهالیپتانس ها واز توان یمندجهت بهره توانیم
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را فراهم  شرفتیمنظور توسعه و پجهت مبادالت به یمناسب فرصت یعرب یبا کشورها یکينزد لیبه دل یاز طرف
را باال برد و از فقر و عدم  یعلم سطح توانیمنطقه م یمردمان بوم نیب یسازآورد. با آموزش دادن و فرهنگ

 ها را کاهش داد.یآگاه

بنادر کشور و  یتمام یبررستوصیفی به -وش تحلیلی( در تحقیقی با استفاده از ر1395هراتی و قدرتی )
اند. پرداختهمنطقه  نيها بر توسعه او تأثیر آن( بنادر چابهار و جاسک)سواحل مکران  حوزه الخصوص بنادرعلی

 یبردارآوری مورد بهرهو فن یبندر یاساس یهاو ملزوم زاتیدر تجه رییضرورت تغنتايج بیانگر اين است که 
ونقل و مدل توسعه بندر را با مدل حمل یفن یهاکاال در بندر که جنبه یو نگهدار یریبارگ، هیتخل نديدر فرآ

 یبارهای حجم بار، رشد کم شيافزا ايتنوع در بار و  شيافزا. سازد کينزد مرتبط با آن یليو ر یاو جاده يیايدر
در انواع مختلف و  یبر، حامل سوخت، مسافر نریبر، کانتکه شامل: فله هایتنوع در نوع کشت شيافزای، نریکانت

رشد  ،یصنعت داتیتول شي: افزارینظ یرونیچنین عوامل بهم ،یچندوجه یبیونقل ترکحمل ستمیس گسترش
 ،یجهان یدر نظام اقتصاد رییطورکلی تغونقل و بهحمل یدر نظام اقتصاد رییتغ کاال، تيواردات و صادرات، ترانز

 يیهمپا یرا برا يیهاهزیو انگ ليو ... دال هانهيهز ،یتیو امن یمنيا ،محیطیزيست و مقررات در حوزه نیقوان
 . سازندیفراهم م ،یرو شیپ یهااقتضاها و ضرورت ازها،یبندر با ن

 یلیتحل - یفیسواحل مکران به روش توصعدم توسعه يافتگی عوامل مؤثر در  یبا بررس( 1391) یو حاتم اتیب
در افغانستان و  یستيترور یروهای: حضور طالبان و نلیمرزی از قبو برون یکیتیژئوپل اظهار کردند که عوامل

 يیایعوامل جغراف -7گسترده مواد مخدر افغانستان  دیتول ،یخارجی روهایپاکستان، جنگ در افغانستان با حضور ن
 یروین نيیپا تیفیساکنان، ک یالهیقب -یقوم در منطقه، بافت یو کم رونق بودن کشاورز ی: خشکلیاز قب
های تنش ،بنیادگرايی مخدر، : قاچاق موادلیاز قب یتیعوامل امن -9از مرکز کشور سواحل مکران  یو دور یانسان
بر کشور  حاکم و تمرکزگرا طیبس یاسیس ستمی: سلیاز قب یاسیعوامل س ی،ستيشرارت و اقدامات ترور ،یمذهب

شده، عدم  ینفتریکه باعث عدم توجه به مناطق غ یدولت به اقتصاد نفت یتاکنون، وابستگ شیقرن پ کياز 
 یگذارهيکه منجر به کاهش سرما رانيغرب علیه ا یهاميدر منطقه و تحر یابلندمدت توسعه یزيربرنامه وجود
 باشند.ینیافتگی سواحل مکران مترين عوامل توسعهاز مهم شده، منطقه نيدر ا یخارج

 . روش شناسی پژوهش3
ای منسجم در رابطه با توسعه توجه به مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی مشخص گرديد که تا کنون مطالعه

های اجتماعی و امنیتی منطقه انجام نپذيرفته است و در مجموع اقتصادی منطقه مکران با توجه به ويژگی
های مختلف با ايران اسالمی است که توسعه آن در بخشاين سواحل دروازه طاليی توان اظهار داشت که می

ها و تاکید مقام معظم رهبری به صورت ويژه در دستور کار قرار گرفته و در حال عملیاتی توجه به فرمايش
در همین راستا، در اين تحقیق سعی گرديده است برای تبیین و الگوی توسعه اقتصادی بر اساس  .شدن است

های تکمیل شده توسط خبرگان، بررسی و استفاده از های تخصصی و پرسشنامهصاحبههای حاصل از مداده



 ...سواحل مکران با در نظر گرفتن یتوسعه اقتصاد یالگو                                                                                     94

های توسعه در کشور؛ چگونگی تجارب کشورهای ديگر در اين زمینه، بررسی اسناد باالدستی و بررسی برنامه
 ارائه دهد. اجرای اين برنامه توسعه اقتصادی را با توجه به دستیابی به حداکثر منافع اجتماعی و امنیت ملی

 ،یفیهای کو انواع پژوهش یشيمایهای پافراد در پژوهش هایدگاهيد یپژوهش، محققان برای بررس هدر عرص
است که با  یهای پژوهشآوری دادهابزارهای متداول جمع اياز فنون مصاحبه . کنندیاستفاده م مصاحبه از

 .نددار يددتر ،سیعشو دبررکاو  همیتا دجوو با ،مصاحبهاز  دهستفادر ا نمحققااز  برخی کردهایيگسترش رو
-هاـج لـلید هـب هـک اتیـطالعو ا میزآاقغرا تطالعاا ،یـنمايش تطالعاا دار،جهت تطالعاا مانند ملیاعو
 سساابر پاسخو دادن  شیالیلترد ایبر هاهمصاحبهشوند شالـت ،ینـهمچن د،وـشمی هـئارا یـشخص یـطلب

؛ 1383)دالور،  دمیشو مصاحبهاز  ستدرنا تطالعاا کسب بـموج ،هـگاهانآ هـک ستا ملیاعواز  ت،شايعا
 مصاحبهگر تتعصباو  هاشنگرو  همصاحبهشوندو  مصاحبهگر یگووگفت کیفیت ،ملاعو ينا بر وهالـ(. ع159

 وهرـگ نـيا ،لـماعو نـيا هـب هـتوج اـب. دمیشو مصاحبه نتايج دنبو دارجهت موجب گاهانهآنا شکل  هـب نیز
 اریبزمصاحبه ا .دگیر ارقر لويتدر او بايد هشوپژ یهااربزو ا نفنو سايراز  دهستفاا ؛میگیرند نتیجه نمحققااز 

. ستا هشوند مصاحبه و رـاحبهگـمص ناـمی یـکالم تقیمـمس تعامل طريقاز  تطالعاا آوریجمع ایبر اولمتد
به  1986، 1انینـمو  وهنـکد شو منجاا هعمد فهد سه ایبرو  هیوگر يا دیفر رتصو به ندامیتو مصاحبه

 (.1392نقل از کريمی و نصر، 
 بطو روا متغیرها یشناساي ایرـب ارزـبا يک انبهعنو ،هشوپژ صلیا يندآفر وعشراز  پیش ندامیتو مصاحبه. 1
 رود. رکا به فرضیهها دپیشنهاو  هانآ
 مرتبط  هـک دبو دهاخو پرسشهايی شامل مصاحبه رت،صو يندر ا. باشد تحقیق صلیا اربزا ندامیتو مصاحبه. 2
 تموجبا ،تـسا ادرـفا هندرون ذ نچهآ هـب سترسید نمکاا دنکر همافر باو  دهبو تحقیق یهافهد با
 ت(ترجیحاو  هاارزشارد )دـن اـي رددا تـسدو درـفرا  نچه(، آتطالعاا يا گاهی)آ نددامی دفررا  نچهآ یگیرازهندا

 .زدمیسا ممکن عقايد(و  هاش)نگر میکند فکر دفررا  نچهو آ
و  دگیر اررـق دهاستفا ردمو م،نجاا لحادر  هشوپژ يکدر  هااربزا ساير مکمل انبهعنو ندامیتو مصاحبه. 3
 نهندگادپاسخ  یهاهزـنگیاعمیقتر  سیربر اـي هاروش ساير رعتباا تعیین ه،غیرمنتظر نتايج دنکر لنبادن مکاا

 .زداـمیس ممکن ،هنددمی ئهارا نپاسخهايشا ایبر کهرا  اليلیو د
است. در اين تحقیق ابتدا به جمع آوری اطالعات  پیمايشی-روش بکار گرفته شده اين تحقیق، تحقیق توصیفی

پرداخته بررسی مسائل شرايط و قايع جاری آن  و سپس به شناسايی و توسعه و سواحل مَکُّرانواقعی و مفصل از 
نمايد. در اين پژوهش از ئه میاار و پرسشنامه الگوی مناسب را صاحبهبر اساس ابزارهای م و نهايتا شده است

روش توصیفی و پیمايشی استفاده شده است. مصاحبه روشی است که برای کشف ايده های جديد در خصوص 
مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... استفاده می شود. در اين روش ابتدا با استفاده از مصاحبه 

ز صاحب نظرانی که مورد وثوق هستند و در خصوص زمینه مورد مطالعه دارای آراء تخصصی هستند باز ا
اطالعاتی جمع آوری می شود و بر اساس محور حاصل شده از مصاحبه ها پرسشنامه ای طرح می شود و با 

                                                           
1 Cohen & Manion 
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ج نشان دهنده توافق استفاده از آزمون های آماری در انتهاء هر دور می توان میزان توافق را سنجید. اگر نتاي
باالی صاحب نظران در خصوص موارد مطرح شده باشد که توسط معنی درای آزمون های آماری مثل آزمون 

محاسبه می شود می توان به دورهای  SPSSهمسانی درونی کندال و فريمن و ... توسط نرم افزار آماری مثل 
 پرسشنامه خاتمه داد و نتايج مورد توافق را ارائه کرد.

روش باشند. ان میامعه آماری تحقیق حاضر تمام خبرگان و صاحب نظران در رابطه با توسعه سواحل مَکُّرج
 یاصل ایيژگیو معنا که شما يناست. به ا یتعمّد يابه صورت هدفمند  یفیانتخاب نمونه در روش ک یاصل
که  یبه دنبال کس شويدیم یدانو آنگاه وارد م کنیدیم ینبا آن مصاحبه شود از قبل مع يدرا که با یفرد
که در  یستیدن هم نآو البته نگران  گرديدیباشد م يکبه آن نزد یلیخ ياآن مشخصات را داشته باشد  یتمام

اوقات در  ی. گاهيدارشما همواره فرصت اصالح روش انتخاب خود را د يراز یدانتخاب فرد مورد نظر اشتباه کن
درخواست  یاز نفر قبل معنا که ينبد شودیهم استفاده م یز روش گلوله برفا یانتخاب نفرات بعد یروش برا ينا
وديت افراد با توجه به محدکند.  یشده توسط شما معرف یینتع هایويژگیرا بر اساس  یشخص کنیدیم

ان دسترسی و بر متخصص در زمینه توسعه اقتصاد سواحل مَکُّران؛ نمونه آماری تحقیق حاضر بر اساس میز
 نظر استاد راهنما تعیین گرديد.اساس 

 های پژوهشها و یافته. تجزیه و تحلیل داده4

برای تبیین الگوی توسعه اقتصادی سواحل مکران ابتدا مصاحبه باز با صاحب نظران اين حیطه انجام گرفت تا 
های مولفهمولفه و ساختارهای اصلی مرتبط با توسعه اقتصادی منطقه مکران را استخراج نمود سپس بر اساس 

های باز با صاحب نظران، پرسشنامه تدوين گرديد و سپس توسط و ساختارهای استخراج شده حاصل از مصاحبه

 .1عده ديگر از صاحب نظران تکمیل گرديد

ای جديد در در اين پژوهش از روش دلفی استفاده شده است. روش دلفی روشی است که برای کشف ايده ه
وش ابتدا با استفاده رسیاسی، امنیتی، اجتماعی و ... استفاده می شود. در اين خصوص مسائل مختلف اقتصادی، 

رای آراء تخصصی از مصاحبه باز از صاحب نظرانی که مورد وثوق هستند و در خصوص زمینه مورد مطالعه دا
 ی طرح می شودهستند اطالعاتی جمع آوری می شود و بر اساس محور حاصل شده از مصاحبه ها پرسشنامه ا

شان دهنده توافق اگر نتايج ن و با استفاده از آزمون های آماری در انتهاء هر دور می توان میزان توافق را سنجید.
اری مثل آزمون های آمباالی صاحب نظران در خصوص موارد مطرح شده باشد که توسط معنی دار بودن آزمون

توان به دورهای  شود میمحاسبه می SPSSل همسانی درونی کندال و فريمن و ... توسط نرم افزار آماری مث
 دلفی خاتمه داد و نتايج مورد توافق را ارائه کرد. 

                                                           
نتايج حاصل از جمع بندی مصاحبه های اولیه و پرسشنامه های تکمیل شده توسط صاحب نظران در صورت لزوم در اختیار  1

 گیرد.متقاضیان قرار می
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در دور اول دلفی اطالعات به صورت مصاحبه باز پاسخ ازخبرگان جمع شد و سپس با استفاده از روش کیفی 
-ن موجود در مصاحبهتحلیل محتوا کدهای باز و محوری از مصاحبه استخراج گرديد. پس از حاصل شدن مضامی

ها در خصوص توسعه منطقه مکران و تلفیق مواردی ديگر از بررسی اسناد و کتب و مقاالت گوناگون به آن 
شود ـ به منظور سنجس که برای سنجش نگرش استفاده می-ی ذيل با استفاده از مقیاس لیکرت پرسشنامه

منظور سهولت در مطالعه پرسشنامه ارسالی در ضمائم  ها مورد استفاده قرار گرفت )بهمیزان توافق بر روی مولفه
قرار دارد و پرسشنامه زير صرفا گزاره ها و مقیاس اندازه گیری آن می باشد(. در هر مولفه محوری پرسشنامه 

ها  ارائه گرديد، ها به صورت کلید واژه به منظور شفاف بودن هر چه بیشتر مولفهمضامین موجود در مصاحبه
همچنین درون پرسشنامه برای هر مولفه بخشی برای ارائه پیشنهادهای جديد در نظر گرفته شد. سپس 

 پرسشنامه مجددا به همان گروه از خبرگان به همراه تعدادی ديگر از خبرگان جديد ارائه گرديد. 

 . روایی و پایایی  پرسشنامه1-4
برای تايید روايی صوری اين پرسشنامه از نظرات استاد راهنما و دو متخصص ديگر استفاده شد.  مقدار آلفای 

-Spssمحاسبه گرديد که به صورت زير و با استفاده از نرم افزار  75/0محاسبه شده برای اين پرسشنامه برابر با 

 اندازه گیری گرديد: 16
 پرسشنامه اقالم یآمار یفاتتوص( 1جدول شماره )

انحراف 
 استاندارد

 رديف مولفه ها میانگین

 1 یپروریو آبز التیش هایتیبه ظرف یبخش تیلزوم فعل 90/4 308/0

 2 یبالقوه کشاورز یهاتیرفظاز  نهیاستفاده به 65/4 671/0

 3 یگردشگر یهاتیاز ظرف نهیاستفاده به 75/4 550/0

224/0 95/4 
آهن، فرودگاه بنادر، راه ،ایحمل و نقل )جاده هایساخت ريتوسعه ز

 و...(
4 

 5 خرد هایتفعالی و هاتوسعه و گسترش کارگاه 50/4 761/0

 6 و توسعه معادن جاديامکان ا 90/3 071/1

 7 عمان یايدر در يیاياستفاده از مواد مغذی در 90/3 210/1

224/0 95/4 
و  شرفتیپ در عيتسر یبرا یفراوان مقام معظم رهبر داتیکاربست تأک

 منطقه یآبادان
8 

129/1 30/4 
برنامه ششم توسعه مربوط به  یابالغ هایاستینمودن س يیاجرا

 )سواحل مکران( امحوريتوسعه در
9 

210/1 10/4 
شده  بيتصو های¬به طرح یبخش تیملزومات فعل نيو تدو ینبیشیپ

 یتوسعه محل
10 

945/0 45/4 
 التتسهی و ها¬نمودن مشوق يیالزم جهت اجرا یساز و کارها جاديا

 منطقه نیشده جهت ساکن ینبیشیپ
11 
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انحراف 
 استاندارد

 رديف مولفه ها میانگین

571/0 70/4 

رهبران  یتوسعه برا هایشده در برنامه ینبیشیپ هایاستیس نییتب
جهت  شانياز نفوذ ا یمندمنطقه  با هدف بهره ليو سران قبا یمذهب

 هابرنامه یحسن اجرا

12 

366/0 85/4 
 هایبه آب یدسترس لیصادرات به دل کرديبا رو یصنعت دیتول تیقابل

 آزاد
13 

 14 به تنگه هرمز یکاهش وابستگ یمنطقه برا هایتیاستفاده از ظرف 25/4 851/0

681/0 40/4 
چابهار و توسعه  صنعتی –منطقه آزاد تجاری  هایتیاستفاده از ظرف

 آن
15 

607/0 50/4 
 یراهبرد گاهيدر توسعه منطقه متناسب با جا ستهينقش با ینبی¬شیپ

 مسلح یروهاین
16 

 17 يیايو گسترش قدرت در یتوسعه عمق دفاع 50/4 607/0

 18 یمردم محل یآموزش و مهارت آموز تیبهبود وضع 80/4 /523

 19 در منطقه یاجتماع هایهيسرما تيلزوم تقو 55/4 887/0

 20 یمحل یو جذب منابع مال يیاعتماد افزا 80/4 523/0

 21 ادیقاچاق و اعت دهيپد وعیو مرتفع نمودن عوامل ش  یابي شهير 45/4 826/0

 22 از هرگونه اقدام تفرقه افکنانه یریو جلوگ یو مذهب یوحدت مل تيتقو 65/4 745/0

 

 آلفای کرونباخ محاسبه در جدول زير ارائه گرديده است:
 ( آلفا کرونباخ2جدول شماره )

 اقالمتعداد  استاندارد شده اقالمآلفای کرونباخ برای  آلفای کرونباخ

706/0 753/0 22 

همانگونه در سطور قبل نیز توضیح داده شد با توجه به اينکه میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه 
 برخوردار بوده است.می باشد پرسشنامه مورد استفاده از پايايی باالی  70/0دور دوم دلفی بیش از 

بر میزان آلفای  اقالمبه منظور افزايش اطمینان از سواالت محاسبات آماری انجام شد که نشان دهنده تاثیر هر 
 کرونباخ که نشان دهنده پايايی پرسشنامه می باشد که نتايج آن در جدول زير ذکر شده است.

 کرونباخ یآلفا یزانبر م اقالمهر  یرث( تا3) جدول شماره
کرونباخ  آلفای

مجموع در صورت 
 اقالمحذف 

اصالح همبستگی 
 مجموع -مورد 

شاخص واريانس در 
 اقالمصورت  حذف 

شاخص میانگین در 
 اقالمصورت حذف 

 رديف مولفه ها

695/0 414/0 358/37 90/94 
 هایتیبه ظرف یبخش تیلزوم فعل
 یپروریو آبز التیش

1 

701/0 207/0 871/36 15/95 
بالقوه  یهاتیرفظاز  نهیاستفاده به

 یکشاورز
2 
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کرونباخ  آلفای
مجموع در صورت 

 اقالمحذف 

اصالح همبستگی 
 مجموع -مورد 

شاخص واريانس در 
 اقالمصورت  حذف 

شاخص میانگین در 
 اقالمصورت حذف 

 رديف مولفه ها

713/0 004/0 682/38 05/95 
 یهاتیاز ظرف نهیاستفاده به

 یگردشگر
3 

706/0 108/0 661/38 85/94 

حمل و نقل  هایساخت ريتوسعه ز
آهن، فرودگاه بنادر، راه ،ای)جاده

 و...(

4 

668/0 575/0 379/33 30/95 
 و هاتوسعه و گسترش کارگاه

 خرد هایتفعالی
5 

 6 و توسعه معادن جاديامکان ا 90/95 516/34 266/0 698/0

717/0 145/0 463/35 90/95 
در  يیاياستفاده از مواد مغذی در

 عمان یايدر
7 

700/0 338/0 029/38 85/94 

فراوان مقام  داتیکاربست تأک
 در عيتسر یبرا یمعظم رهبر

 منطقه یو آبادان شرفتیپ

8 

702/0 238/0 579/34 50/95 

 یابالغ هایاستینمودن س يیاجرا
برنامه ششم توسعه مربوط به 

 )سواحل مکران( امحوريتوسعه در

9 

689/0 347/0 747/32 70/95 

 تیملزومات فعل نيو تدو ینبیشیپ
شده  بيتصو های¬به طرح یبخش

 یتوسعه محل

10 

688/0 341/0 345/34 35/95 

الزم جهت  یساز و کارها جاديا
 و ها¬نمودن مشوق يیاجرا
شده جهت  ینبیشیپ التتسهی

 منطقه نیساکن

11 

387/0 409/0 884/35 10/95 

شده  ینبیشیپ هایاستیس نییتب
رهبران  یتوسعه برا هایدر برنامه

منطقه  با  ليو سران قبا یمذهب
 شانياز نفوذ ا یمندهدف بهره

 هابرنامه یجهت حسن اجرا

12 

698/0 301/0 524/37 95/94 

 کرديبا رو یصنعت دیتول تیقابل
-به آب یدسترس لیصادرات به دل

 آزاد های

13 

695/0 272/0 524/35 55/95 
 یمنطقه برا هایتیاستفاده از ظرف

 به تنگه هرمز یکاهش وابستگ
14 
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کرونباخ  آلفای
مجموع در صورت 

 اقالمحذف 

اصالح همبستگی 
 مجموع -مورد 

شاخص واريانس در 
 اقالمصورت  حذف 

شاخص میانگین در 
 اقالمصورت حذف 

 رديف مولفه ها

707/0 124/0 516/37 40/95 

منطقه آزاد  هایتیاستفاده از ظرف
چابهار و توسعه  صنعتی –تجاری 

 آن

15 

703/0 170/0 379/37 30/95 

در توسعه  ستهينقش با ینبیشیپ
 یراهبرد گاهيمنطقه متناسب با جا

 مسلح یروهاین

16 

684/0 437/0 484/36 30/95 
و گسترش  یتوسعه عمق دفاع
 يیايقدرت در

17 

688/0 419/0 105/36 00/95 
آموزش و مهارت  تیبهبود وضع
 یمردم محل یآموز

18 

705/0 180/0 303/36 25/95 
 یاجتماع هایهيسرما تيلزوم تقو

 در منطقه
19 

696/0 281/0 947/36 00/95 
 یو جذب منابع مال يیاعتماد افزا

 یمحل
20 

677/0 458/0 924/33 35/95 
و مرتفع نمودن عوامل   یابي شهير

 ادیقاچاق و اعت دهيپد وعیش
21 

692/0 308/0 713/35 15/95 

و  یو مذهب یوحدت مل تيتقو
از هرگونه اقدام تفرقه  یریجلوگ

 افکنانه

22 

پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ آن کاهش  اقالمشود که با حذف هر ( مشاهده می3با توجه به نتايج جدول )
 باشد.پرسشنامه می ابد لذا نشان دهنده اهمیت تک تک اقالممی ي

 . آزمون کندال2-4
های پرسشنامه و حصول اطمینان از اعتبار نتايج دادههای پايايی و همچنین روايی صوری پس از تعیین شاخص

های احصاء شده از آزمون بندی مولفهحاصل از پرسشنامه، برای تعیین توافق میان آراء خبرگان و همچنین رتبه
 گردد:ناپارمتريک همسانی درونی کندال استفاده گرديد که نتايج آن در زير ارائه می

 ريک همسانی درونی کندال( آزمون ناپارامت4) جدول شماره
 درصد داده ها

 کمترين بیشترين
انحراف 
 استاندارد

 رديف مولفه ها میانگین

75% 50% 25% 

00/5 00/5 00/5 5 4 308/0 90/4 
و  التیش هایتیبه ظرف یبخش تیلزوم فعل

 یپروریآبز
1 
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 درصد داده ها
 کمترين بیشترين

انحراف 
 استاندارد

 رديف مولفه ها میانگین

75% 50% 25% 

 2 یبالقوه کشاورز یهاتیرفظاز  نهیاستفاده به 65/4 671/0 3 5 25/4 00/5 00/5

 3 یگردشگر یهاتیاز ظرف نهیاستفاده به 75/4 550/0 3 5 00/5 00/5 00/5

00/5 00/5 00/5 5 4 224/0 95/4 
 ،ایحمل و نقل )جاده هایساخت ريتوسعه ز

 آهن، فرودگاه و...(بنادر، راه
4 

 5 خرد هایتفعالی و هاتوسعه و گسترش کارگاه 50/4 761/0 3 5 00/4 00/5 00/5

 6 و توسعه معادن جاديامکان ا 90/3 071/1 2 5 00/3 00/4 00/5

 7 عمان یايدر در يیاياستفاده از مواد مغذی در 90/3 210/1 2 5 00/3 00/4 00/5

00/5 00/5 00/5 5 4 224/0 95/4 
 یبرا یفراوان مقام معظم رهبر داتیکاربست تأک
 منطقه یو آبادان شرفتیپ در عيتسر

8 

00/5 00/5 00/4 5 1 129/1 30/4 

برنامه ششم  یابالغ هایاستینمودن س يیاجرا
)سواحل  امحوريتوسعه مربوط به توسعه در
 مکران(

9 

00/5 00/5 00/3 5 1 210/1 10/4 
به  یبخش تیملزومات فعل نيو تدو ینبیشیپ

 یشده توسعه محل بيتصو هایطرح
10 

00/5 00/5 00/4 5 1 945/0 45/4 

نمودن  يیالزم جهت اجرا یساز و کارها جاديا
شده جهت  ینبیشیپ التتسهی و هامشوق

 منطقه نیساکن

11 

00/5 00/5 25/4 5 3 571/0 70/4 

 هایشده در برنامه ینبیشیپ هایاستیس نییتب
منطقه   ليو سران قبا یرهبران مذهب یتوسعه برا

جهت حسن  شانياز نفوذ ا یمندبا هدف بهره
 هابرنامه یاجرا

12 

00/5 00/5 00/5 5 4 366/0 85/4 
 لیصادرات به دل کرديبا رو یصنعت دیتول تیقابل

 آزاد هایبه آب یدسترس
13 

00/5 00/4 00/4 5 2 851/0 25/4 
کاهش  یمنطقه برا هایتیاستفاده از ظرف

 به تنگه هرمز یوابستگ
14 
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 درصد داده ها
 کمترين بیشترين

انحراف 
 استاندارد

 رديف مولفه ها میانگین

75% 50% 25% 

00/5 50/4 00/4 5 3 681/0 40/4 
 –منطقه آزاد تجاری  هایتیاستفاده از ظرف

 چابهار و توسعه آن صنعتی
15 

00/5 00/5 00/4 5 3 607/0 50/4 
در توسعه منطقه متناسب  ستهينقش با ینبیشیپ

 مسلح یروهاین یراهبرد گاهيبا جا
16 

 17 يیايو گسترش قدرت در یتوسعه عمق دفاع 50/4 607/0 3 5 00/4 00/5 00/5

00/5 00/5 00/5 5 3 523/0 80/4 
مردم  یآموزش و مهارت آموز تیبهبود وضع

 یمحل
18 

 19 در منطقه یاجتماع هایهيسرما تيلزوم تقو 55/4 887/0 2 5 25/4 00/5 00/5

 20 یمحل یو جذب منابع مال يیاعتماد افزا 80/4 523/0 3 5 00/5 00/5 00/5

00/5 00/5 00/4 5 2 826/0 45/4 
 دهيپد وعیو مرتفع نمودن عوامل ش  یابي شهير

 ادیقاچاق و اعت
21 

00/5 00/5 00/5 5 3 745/0 65/4 
از  یریو جلوگ یو مذهب یوحدت مل تيتقو

 هرگونه اقدام تفرقه افکنانه
22 

باشد که در های دبلیو کندال نشان دهنده وزن پیشنهادات در نگاه صاحب نظران پنل دلفی میمیانگین رتبه
 گردد:جدول زير ارائه می

 کندال یودبل هایرتبه یانگینم( 5) جدول شماره

 رتبه ها مولفه ها هامیانگین رتبه

 1 منطقه یو آبادان شرفتیپ در عيتسر یبرا یفراوان مقام معظم رهبر داتیکاربست تأک 55/14

 2 آهن، فرودگاه و...(بنادر، راه ،ایحمل و نقل )جاده هایساخت ريتوسعه ز 50/14

 3 یپروریو آبز التیش هایتیبه ظرف یبخش تیلزوم فعل 08/14

 4 آزاد هایبه آب یدسترس لیصادرات به دل کرديبا رو یصنعت دیتول تیقابل 65/13

 5 یمردم محل یآموزش و مهارت آموز تیبهبود وضع 32/13

 6 یمحل یو جذب منابع مال يیاعتماد افزا 28/13

 7 یگردشگر یهاتیاز ظرف نهیاستفاده به 75/12

 8 یبالقوه کشاورز یهاتیرفظاز  نهیاستفاده به 52/12

 9 از هرگونه اقدام تفرقه افکنانه یریو جلوگ یو مذهب یوحدت مل تيتقو 52/12

38/12 
منطقه  با  ليو سران قبا یرهبران مذهب یتوسعه برا هایشده در برنامه ینبیشیپ هایاستیس نییتب

 هابرنامه یجهت حسن اجرا شانياز نفوذ ا یمندهدف بهره
10 
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 رتبه ها مولفه ها هامیانگین رتبه

 11 در منطقه یاجتماع هایهيسرما تيلزوم تقو 75/11

 12 خرد هایتفعالی و هاتوسعه و گسترش کارگاه 98/10

95/10 
 نیشده جهت ساکن ینبیشیپ التتسهی و هانمودن مشوق يیالزم جهت اجرا یساز و کارها جاديا

 منطقه
13 

 14 ادیقاچاق و اعت دهيپد وعیو مرتفع نمودن عوامل ش  یابي شهير 62/10

 15 )سواحل مکران( امحوريبرنامه ششم توسعه مربوط به توسعه در یابالغ هایاستینمودن س يیاجرا 50/10

 16 يیايو گسترش قدرت در یتوسعه عمق دفاع 50/10

 17 مسلح یروهاین یراهبرد گاهيدر توسعه منطقه متناسب با جا ستهينقش با ینبیشیپ 40/10

 18 چابهار و توسعه آن صنعتی –منطقه آزاد تجاری  هایتیاستفاده از ظرف 72/9

 19 یشده توسعه محل بيتصو هایبه طرح یبخش تیملزومات فعل نيو تدو ینبیشیپ 32/9

 20 به تنگه هرمز یکاهش وابستگ یمنطقه برا هایتیاستفاده از ظرف 95/8

 21 عمان یايدر در يیاياستفاده از مواد مغذی در 32/8

 22 و توسعه معادن جاديامکان ا 42/7

 :ارائه شده است (6)در جدول  یکندال جهت برآورد مقدار موافقت خبرگان پنل دلف یوآزمون دبل يجنتا

 کندال یوآزمون دبل( 6) جدول شماره
 مولفه ها مقدار عددی

 تعداد 20

 نمره همسانی درونی کندال 163/0

 نیکويی برازش خی دو 556/68

 درجه آزادی 21

 هامعنی داری فرض 000/0

مورد تايید قرار گرفت که میزان  001/0در اين پژوهش نتايج به آزمون کندال ارائه شد و با سطح معناداری 
ها ناپارامتری استفاده می گیری همسانی درونی دادهمعناداری بسیار قدرتمندی است. اين آزمون برای اندازه

دهد را نشان می %16.3نشان دهنده مقدار عدم توافق می باشد که  163/0دال که برابر شود. همچنین نمره کن
بین خبرگان توافق وجود داشته است اين نتايج همسانی درونی بسیار باال در اين دور از دلفی اشکار  %7/84و 

تحقیق از آزمون  دهد. جهت استحکام نتايجنمايد که همانا خبر از رسیدن زمان پايان دورهای دلفی میمی
فريدمن هم برای نشان دادن وزن پیشنهادات در نگاه صاحب نظران پنل دلفی استفاده گرديد. نتايج اين آزمون 

 در جدول زير نشان داده شده است:

 فريدمن هایرتبه یانگینم( 7) جدول شماره

 رتبه ها مولفه ها هامیانگین رتبه

 1 منطقه یو آبادان شرفتیپ در عيتسر یبرا یفراوان مقام معظم رهبر داتیکاربست تأک 6/14

 2 آهن، فرودگاه و...(بنادر، راه ،ایحمل و نقل )جاده هایساخت ريتوسعه ز 55/14

 3 یپروریو آبز التیش هایتیبه ظرف یبخش تیلزوم فعل 14/14
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 رتبه ها مولفه ها هامیانگین رتبه

 4 آزاد هایبه آب یدسترس لیصادرات به دل کرديبا رو یصنعت دیتول تیقابل 74/13

 5 یمردم محل یآموزش و مهارت آموز تیبهبود وضع 43/13

 6 یمحل یو جذب منابع مال يیاعتماد افزا 38/13

 7 یگردشگر یهاتیاز ظرف نهیاستفاده به 88/12

 8 یبالقوه کشاورز یهاتیرفظاز  نهیاستفاده به 67/12

 9 از هرگونه اقدام تفرقه افکنانه یریو جلوگ یو مذهب یوحدت مل تيتقو 67/12

05/12 
منطقه  با  ليو سران قبا یرهبران مذهب یتوسعه برا هایشده در برنامه ینبیشیپ هایاستیس نییتب

 هابرنامه یجهت حسن اجرا شانياز نفوذ ا یمندهدف بهره
10 

 11 در منطقه یاجتماع هایهيسرما تيلزوم تقو 93/11

 12 خرد هایتفعالی و هاکارگاهتوسعه و گسترش  86/10

74/10 
 نیشده جهت ساکن ینبیشیپ التتسهی و هانمودن مشوق يیالزم جهت اجرا یساز و کارها جاديا

 منطقه
13 

 14 ادیقاچاق و اعت دهيپد وعیو مرتفع نمودن عوامل ش  یابي شهير 71/10

 15 )سواحل مکران( امحوريبرنامه ششم توسعه مربوط به توسعه در یابالغ هایاستینمودن س يیاجرا 69/10

 16 يیايو گسترش قدرت در یتوسعه عمق دفاع 64/10

 17 مسلح یروهاین یراهبرد گاهيدر توسعه منطقه متناسب با جا ستهينقش با ینبیشیپ 26/10

 18 چابهار و توسعه آن صنعتی –منطقه آزاد تجاری  هایتیاستفاده از ظرف 52/9

 19 یشده توسعه محل بيتصو هایبه طرح یبخش تیملزومات فعل نيو تدو ینبیشیپ 26/9

 20 به تنگه هرمز یکاهش وابستگ یمنطقه برا هایتیاستفاده از ظرف 95/8

 21 عمان یايدر در يیاياستفاده از مواد مغذی در 8

 22 و توسعه معادن جاديامکان ا 33/7

های حاصل از آزمون دبلیو بندی همانند آزمون کندال بوده و يافتهدهد که رتبهآزمون فريدمن نشان مینتايج 
در  یکندال جهت برآورد مقدار موافقت خبرگان پنل دلف یوآزمون دبل يجنتا کندال با آزمون فريدمن قرابت دارد.

 :ارائه شده است (8)جدول 
 فريدمنداری آماری معنیآزمون ( 8) جدول شماره

 مولفه ها مقدار عددی

 تعداد 20

 نیکويی برازش خی دو 747/76

 درجه آزادی 21

 هامعنی داری فرض 000/0

در اين پژوهش نتايج به آزمون فريدمن جهت بررسی استحکام نتايج آزمون کندال ارائه شد و با سطح معناداری 
قدرتمندی است. نتايج اين آزمون نیز مانند آزمون دبلیو مورد تايید قرار گرفت که میزان معناداری بسیار  001/0

 باشد.دار بودن کلی آزمون فريدمن میداری يک دصد نشان دهنده معنیکندال در سطح معنی
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 2. نیکویی برازش خی 4-3
از و نمره  21مقدار خی دو محاسبه شده که نشان دهنده نیکويی برازش میانگین ها می باشد با درجه آزادی 

می باشد و  67/32که برابر  0.05از  مقدار خی دو محاسبه شده در جدول توزيع خی دو هم در سطح  68.556
بزرگ تر بوده لذا میان فراوانی های موجود تفاوت معناداری وجود داشته  57/37که برابر با  01/0هم در سطح 
 (.1393است)دالور، 

تحقیق به ارائه الگوی توسعه اقتصادی سواحل مکران در اين بخش پس از تحلیل همه اطالعات حاصل از 
 ( الگوی مد نظر حاصل از اين تحقیق ارائه گرديده است. 1شود. در شکل )پرداخته می

 

 با تاکید بر مالحظات امنیتی و اجتماعی منطقه مکران اقتصادیتوسعه  یچارچوب کالن مفهوم( 1شکل شماره )

های کلیدی موثر در توسعه سواحل مکران به صورت الگو نشان داده ولهدر ادامه اجزای زير بخش هر يک از مق
 شده است:
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حوزه  22بر اساس آزمون های دبلیو کندال و فريمن مشاهده می شود که صاحب نظران با توافق بااليی با هر 
حوزه را در  22که بخواهیم نتايج آزمونی امتیاز دريافت شده به هر يک از نی پیشنهاد شده موافقت داشتند.چنا

و  کندالها بر اساس نتايج آزمون رسیم. اولويت و درجه اهمیت مولفهچهار دسته قرار دهیم به نتايج زير می
  در جدول زير ارائه گرديده است: فريمن

 

  منطقه مکران اقتصادیتوسعه  ( الگوی2شکل شماره )
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 فريدمن هایرتبه یانگینمهای موثر در توسعه اقتصادی منطقه مکران بر اساس ( اولويت بندی مولفه9جدول شماره )

 اولويت مولفه ها بازه )میانگین امتیاز(

55/14-75/12 

 در عيتسر یبرا یفراوان مقام معظم رهبر داتیکاربست تأک
 منطقه یو آبادان شرفتیپ

 اول

آهن، فرودگاه بنادر، راه ،ایحمل و نقل )جاده هایساخت ريتوسعه ز
 و...(

 یپروریو آبز التیش هایتیبه ظرف یبخش تیلزوم فعل

-به آب یدسترس لیصادرات به دل کرديبا رو یصنعت دیتول تیقابل

 آزاد های

 یمردم محل یآموزش و مهارت آموز تیبهبود وضع

 یمحل یو جذب منابع مال يیاعتماد افزا

 یگردشگر یهاتیاز ظرف نهیاستفاده به

74/12-95/10 

 یبالقوه کشاورز یهاتیرفظاز  نهیاستفاده به

 دوم

از هرگونه اقدام تفرقه  یریو جلوگ یو مذهب یوحدت مل تيتقو
 افکنانه

 یتوسعه برا هایشده در برنامه ینبیشیپ هایاستیس نییتب
از نفوذ  یمندمنطقه  با هدف بهره ليو سران قبا یرهبران مذهب

 هابرنامه یجهت حسن اجرا شانيا

 در منطقه یاجتماع هایهيسرما تيلزوم تقو

 خرد هایتفعالی و هاتوسعه و گسترش کارگاه

 و هانمودن مشوق يیالزم جهت اجرا یساز و کارها جاديا
 منطقه نیشده جهت ساکن ینبیشیپ التتسهی

94/10-15-9 

 ادیقاچاق و اعت دهيپد وعیو مرتفع نمودن عوامل ش  یابي شهير

 سوم

برنامه ششم توسعه مربوط به  یابالغ هایاستینمودن س يیاجرا
 )سواحل مکران( امحوريتوسعه در

 يیايو گسترش قدرت در یتوسعه عمق دفاع

 یراهبرد گاهيدر توسعه منطقه متناسب با جا ستهينقش با ینبیشیپ
 مسلح یروهاین

چابهار و  صنعتی –منطقه آزاد تجاری  هایتیاستفاده از ظرف
 توسعه آن

 بيتصو هایبه طرح یبخش تیملزومات فعل نيو تدو ینبیشیپ
 یشده توسعه محل

14/9-35/7 

 به تنگه هرمز یکاهش وابستگ یمنطقه برا هایتیاز ظرفاستفاده 

 عمان یايدر در يیاياستفاده از مواد مغذی در چهارم

 و توسعه معادن جاديامکان ا
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 گیری و پیشنهادها. نتیجه5
های موجود در سواحل مکران، الگويی ها و محدوديتتحقیق حاضر سعی داشته است که تا بر اساس ظرفیت

را برای توسعه اقتصادی آن تبیین نمايد. امنیتی  -با توجه به مالحظات اجتماعی و دفاعی بهینه و کاربردی 
آوری گیری از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه جهت جمعپیمايشی و بهره -بدين منظور از روش تحقیق توصیفی

ها نشان داد که شش ساختار رديده است. نتايج حاصل از تحلیل دلفی دادهداده و اطالعات الزم، استفاده گ
 -5 نهادهای رسمی -4ساختار اقتصادی  -3ساختار فرهنگی و اجتماعی  -2نهادهای غیر رسمی  -1کلیدی )

ساختار استراتژيک( در توسعه منطقه مکران دخیل هستند. الگوی تفصیلی مدل توسعه  -6ساختار ژيوپولتیک 
توان اظهار نمود که هر يک از اين شده برای منطقه مکران در ادامه ارائه گرديده است. به طور خالصه می ارائه

های تعیین هايی دارند که اساس آزمون کندال و فريدمن اين اولويتساختارهای کلیدی خود مراتب و اولويت
 گرديدند.

رای الگوی توسعه اقتصادی بايد از رهنمودها و دست آمده نشان داد که قبل از هر اقدامی برای اجنتايج به
و  یشرفتدر پ يعتسر یبرا ی  بهره جست و به اجرای اصول اقتصاد مقاومتیفراوان مقام معظم رهبر یداتتأک

بنادر،  ای،حمل و نقل )جاده هایساخت يرزتواند مبادرت ورزيد. در اقدام بعدی بايستی می منطقه یآبادان
های تحقیق منطقه موقعیت بسیار مناسب برای حمل و نقل بهبود يابد. بر اساس يافته .(..و فرودگاه آهن،-راه

مناطق کشور  گريبا د سهيحمل و نقل منطقه در مقا یها رساختيز ،یکنون طيمتاسفانه در شرادريايی دارد. 
ارتباطات  تيو مضافاً تقو یمردم منطقه، توسعه مل شتریب يیآن ضمن اشتغالزا تياست که با تقو فیضع اریبس

. در شودیموجب م را( یاقتصاد مقاومت یهایژگوي از – یمنطقه )برونگر یکشورها گريبا د رانيا یامنطقه
زايی مطلوبی تواند اشتغالخصوص شیالت و منابع آن، از يک مزيت نسبی بسیار باال برخوردار هستیم که می

ی سنتی بدان جهت اهمیت دارد که مردم محلی )که متاسفانه از را دنبال نمايد. از سوی ديگر، توسعه صیاد
زايی( و مضافا وابستگی بهره هستند(، بیشتر بکار گرفته )درونهای تخصصی الزم در صید صنعتی بیمهارت

 نمايد.مان را به تکنولوژی باال که بايستی از خارج از منطقه وارد شود را کمتر می

 دهيدآموزش یرویکمبود ن لیمحدود است و اغلب مسؤالن به دل اریبس یمتخصص بوم یرویمناطق ن نيدر ا
فقط در صورت آموزش  یبوم یروهایها، ننآتوسعه دارند. از نظر  انيدر جر یبه جذب افراد بوم نانهیبدب ینگاه
عت و سواحل بکر، . داشتن تنوع طبیندرا داشته باش یاتوسعه یهاحضور در برنامه یامکان و آمادگ ندتوانمی

ها، بناهای تاريخی، شناساندن فرهنگ سنتی افشانهای طبیعی مانند گلگردی، داشتن جاذبههای بوموجود خانه
با  کند کههای آبی و تفريحات ساحلی اين نکته را گوش زد میو بومی منطقه، داشتن قابلیت باال برای ورزش

 يیایعرض جغراف نيکه سواحل مکران، از کمتر میکن یه ممشاهد ران،يا یعیطب یایمراجعه به نقشه جغراف
 راتییشده طول روز، تغ بیترک طيفاصله با استوا را داشته و به تبع آن، براساس شرا نيبرخوردار بوده و لذا کمتر

 يیو استوا حاره ای یبا آب و هوا مشابهت نيشتریسواحل مکران، ب طيو دما و ...، شرا یفصول، رطوبت نسب
 يیاستوا  یمحصوالت کشاورز دیجهت تول ینسب تيمز نيشتریمناطق کشور، از ب گريبا د سهيدارد و لذا در مقا
  برخوردار است.



 ...سواحل مکران با در نظر گرفتن یتوسعه اقتصاد یالگو                                                                                     108

 هاییرگیکارآمد، جهت هایگذاریاستیدر منطقه و فقدان س اجتماعی – یاقتصاد ديمشکالت شد لیدلبه 
. و بلوچستان وجود دارد ستانیامارات و هند در جاسک و عمان و هند در س رینظ يیدر مردم به کشورها یجد

که به نام  دهدینشان م ینیمتاسفانه مشاهدات ع ،یخارج هيهمسا یتوسط کشورها یدر کنار بذر تفرقه افکن
 در سواحل .شود یریجلوگ طياز هرگونه افراط و تفر ديبه مردم منطقه شده است که با یاديظلم ز ،یو سن عهیش

 نيدارد. ا یو پافشار تیو عناصر خود حساس ايبر حفظ بقا هاتيهو رياز سا شیبلوچ ب یقوم تيهو مکران
و بلوچستان و استان هرمزگان مشترک است و  ستانیدر سطح استان س یمناطق مورد بررس یدر تمام یژگيو

. لذا است انينوع پوشش و... نما، یندگازدواج، اشتغال، سبک ز لیروزمره از قب یو زندگ یدر مراودات فرهنگ
ها بسیار پر اهمیت برای توسعه اقتصادی سواحل مکران لزوم توجه و مشارکت دادن سران مذهبی و طايفه

 باشد.می

های تحقیق حاضر و الگوی توسعه اقتصادی ارائه شده برای منطقه مکران برای هر يک از با توجه به يافته
های تحقیق مبتنی بر تحلیل نتايج حاصل از تحقیق ارائه گرديده است. بر اساس يافتههای پیشنهاداتی اولويت

های ارائه شده اقدامات موثری گردد که بر اساس اين اولويتاولويت کلی در نظر گرفته شد. لذا پیشنهاد می 4
 گردد:جرايی ارائه میدر راستای توسعه سواحل مکران انجام گیرد. در ادامه به ترتیب هر اولويت پیشنهادات ا

 اولويت اول:

 خود را در  یهاتیتمام ظرفهای نظامی، بخشهمچون  زین های اجرايیبخش شود کهپیشنهاد می
گیرند. همچنین در جهت بکار  مقام معظم رهبری در منطقه یابالغ ریکاربست و تحقق تداب به جهت

ران و مسئوالن پر تالش، توانمند و با به کاربست تدابیر مقام معظم رهبری در منطقه مکران از مدي
 روحیه جهادی استفاده گردد.

 های اصلی منطقه به های منطقه انجام گرفته و تبديل راهها و جادهگردد که توسعه راهتوصیه می
توانند بزرگراه در اولويت اصلی کارهای عمرانی قرار گیرد. همچنین مجلس و مسئوالن اجرايی می

 دوريکر یليتوسعه رهای حمل و نقل مانند؛ های موثر برای توسعه زير ساختریگذااقدامت و قانون
  انجام دهند. شرق به غرب دوريشمال به جنوب و کر

 تواند با تامین اعتبارات الزم و يا جذب سرمايهبا توجه به پتانسیل مناسب سواحل مکران دولت می-

چند منظوره جديد در منطقه مبادرت ورزد. از های گذران داخلی و خارجی به ايجاد بنادر و اسکله
 توان انجام داد:های حمل و نقل میجمله اقداماتی که در راستای توسعه زير ساخت

 ،رچابها یالمللنیب هگاودفر اثحدا نزيتاتر ظرفیت يشافزا حسب رچابها ربند توسعه -

 میلک - رچابها نزيتاتر رمحو تکمیلو  رچابها سعباربند هنآ خط اثحدا -

 صید رگبز یهاکشتی یپهلوگیر ایبر رککنا سکلها توسعهو  رچابها رگبز سکلها اثحدا -
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 رککنا - جاسک ساحلی رمحو اثحدو ا تراگو - رچابها رمحو صلیا دهجا یسازراه -

 رچابها - سعباربند ساحلی اهگرربز اثحدا -

 جاسکو  رچابهادر  زگاو  نفت تیدراصا پايانه اثحدا -

 اشتغال  یرغمتوجه داشت که عل يداست. با یادیو ص یدص یتاقتصاد سواحل مکران، فعال يربناهایاز ز
. یستبرخوردار ن یچندان يیاز کارآ یالتبخش، اما بخش ش ينمنطقه در ا یتاز جمع یقابل توجه

ن يا یدر ارتقا يداست که با یزاتو تجه یمهمسئله ب ی،فرهنگ ساز ی،مهم مسائل آموزش ينعلت ا
-های شیالت در منطقه میبرای فعلیت بخشی به ظرفیت کند. ينینقش آفر یالتسازمان شموارد 

گذاران های توجیهی اقتصادی، ساز و کارهای موثری در جهت جذب سرمايهتوان با ارئه طرح
بنزين، مراکز رفاهی و خدماتی تدوين نمود. همچنین اقدامات خصوصی برای احداث سردخانه، پمپ

های ، ارائه تسهیالت و حمايتدیصیا دربنا جهت ورزیکشا خنر باامین برق مصرفی ديگری مانند )ت
 تواند موثر واقع گردد.ی( میتجار یهایو کشت یادیص یبانیشرکت پشت جادياموثر در جهت 

 های آزاد احداث و توسعه صنايع صادرات شود که به دلیل نزديک بودن منطقه به آبپیشنهاد می
های تولیدی که به آب فراوان نیاز دارند دريايی و دارويی، همچنین ايجاد کارخانهمحور مانند صنايع 

سواحل مکران باشد مانند فوالد، در دستور کار قرار گیرد. ها باال میهای حمل محصول آنو هزينه
عه توس ینهتوان زمیسواحل م يناند و با استفاده از امکانات موجود در اآزاد وصل یهابه آب یممستق

 یو آبادان یتوسعه عمران یرو به جلو برا یبه حرکت يدرا بسط داد. اما در کنار آن با یاقتصاد تجار
منظور بهتر  ينا ی. برادمنطقه کاسته شو یتمنطقه هم توجه شود و از حالت بن بست و محروم

شرب  یبرا ینبه جاسک، انتقال آب از سد جگ ینابمثل راه م یمه تمامن ياشده  یهته یاست طرحها
با  یبه جاسک، توسعه مراکز دانشگاه یريکسرگردان در محور س یشترها ی، ساماندهیو کشاورز

در سه  یالتو ش يانوردیدر یتمنطقه، توسعه بندر، فعال یازبا ن متناسبجذب دانشجو  يکردرو
 یروستاها از یت(، رفع محروم2کن چابهار  کنارک )فاز  یريناز کارخانه آب ش یشهرستان، بهره بردار

 یخانه ها يتآنها، تقو یمواصالت یهاآب شرب و اصالح راه ینکنارک، چابهار و جاسک با تأم
 .يیهوا یترددها یراه آهن و فعال شدن فرودگاه جاسک برا حداثا يی،بهداشت روستا

 شود که در منطقه مکران؛ مسابقاتهای گردشگری پیشنهاد میبه منظور فعلیت بخشی به ظرفیت 
 آبی برگزار گردند. هایورزش (رانی اتومبیل)رالی  مسابقات مانند ورزشی والهایفستی و

 یازهایمنطقه با ن هایموجود در دانشگاه یلیتحص هایبخش عمده رشتهگردد که پیشنهاد می 
آن به  یطیمح یهابه توان یدنبخش یتو فعل يامحوربا توجه به اقتصاد درشوند.  تناسبممنطقه 

 یشغل یهافرصت يیشناسا ینسرزم يشآن به صورت آما یایهناح یهایتوقابلها یتظرف یبررس
و  یو بخش خصوص یتواند با استفاده از مراکز دانشگاه یامر م ينسواحل مکران انجام شود که ا
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برای  شود. یگیریتوسعه منطقه مکران پ یهایتقابل ینهدر زم تخصصی یهایتهکم یلدر قالب تشک
ای هم راستا با صیادی، های فنی و حرفهتوان آموزشگاهافزايش مهارت و تخصص مردم محلی می

آموزش مبتنی بر تکنولوژی نوين و آموزش بهینه دريانوردی و استفاده از منابع دريا را ايجاد نمود. 
 تواند راهکار ديگر در جهت تقويت دانش و مهارت افراد باشد.ساکنان بومی نیز می

 ینو اصالح قوان يدجد ینوضع قوانگردد که تدابیری اتخاذ گردد که با اقداماتی همچون؛ توصیه می 
بلوچ در داخل و خارج از کشور  دارانيهسرما، به مردم یبانک یازاتدادن امتگذاری، يهمربوط به سرما

 کنند. گذاریيهسرما را ترغیب نمايند که در منطقه و منطقه

 اولويت دوم:

  های بخش کشاورزی با ارائه تسهیالت،گردد که برای فعالیت بخشی به ظرفیتمیتوصیه 
 یاهاندارو از جلبکها گ یدتول يی،دارو یاهانپرورش گی، ریهای گرمسوهیم یو فرآور دیتول
گذاران بخش توان در جهت توسعه بخش کشاورزی به سرمايهيايی انجام گردد. همچنین میدر

های محصوالت تبديلی کوچک و همچنین احداث سردخانهخصوصی برای احداث صنايع 
 کشاورزی، تسهیالت متنوع ارائه گردد.

 شود مبارزه  تفرقه افکنانه هاییتندروشود برای تقويت وحدت ملی و مذهبی با پیشنهاد می
تواند در يريتی میمد هایيگاهجا یمذهب در برخ یو سن یمحل يرانمد یریکارگهب همچنین

 از باشد.اين مهم کارس

 نيو باالتر یبا درخواست مردم بوم قایدر منطقه دق یاتوسعه یهابرنامه یالزم است اجرا 
توسعه اقتصادی  هایشود که سیاست. لذا توصیه میرديمشارکت شان در اجرا صورت پذ زانیم

 بومی اهالی بودن سنی به توجه با منطقه برای سران قبايل و رهبران مذهبی تبیین گرديده تا
نمود.  تشويق برنامه توسعه با همیاری برای را بومی مردم بتوان در جامعه رهبران دينی نفوذ و

تواند در تقويت سرمايه ها میجذب افراد بومی در مراکز فرهنگی و علمی و توسعه دانشگاه
 اجتماعی کارساز باشد.

 و در اجرای برخی  های مردم نهاد در منطقه بسط و توسعه يافتهگردد که سازمانپیشنهاد می
 مردم ديدگاه افزايش در مردمی هایکانون امورات توسعه مشارکت داده شوند. تقويت

شود که ساز و کاری در باشد. پیشنهاد می مؤثر تواندمی منطقه اقتصادی توسعه درخصوص
را به گذاری در بانک امتیازات خود دار بتوانند با سرمايهها تدوين گردد که افراد سرمايهبانک

ساير مردم بومی منطقه اعطا نموده )مانند ساز و کاری که بانک رسالت برای اين منطقه تدوين 
 افزايش يابد. اجتماعی رشد و منطقه در گذارینموده( تا بدين صورت سرمايه
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 شود که اقداماتی در جهت سهولت برای توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی پیشنهاد می
ساخت وسايل بومی و سنتی انجام گرديده و خريد تضمینی محصوالت  تهیه مواد اولیه برای

 منطقه مانند صنايع دستی انجام بپذيرد.

 اولويت سوم:

 تواند همانند و بهبود معیشت و فرهنگ جوامع محلی می منطقه مکرانهای رفاهی توسعه شاخص
 .های امنیتی بکاهدسدمحکمی برابر قاچاق عمل کند و از هزينه

 مسیرهای جديدی برای شود که های برنامه ششم توسعه پیشنهاد میيی نمودن سیاستبرای اجرا
بینی شده و ساز و کار اجرايی نمودن پیش مکران ساحلی منطقه هایتأمین مالی ايجاد زيرساخت

 ها به تفصیل تدوين گردد.آن

 مردم بومی  کارگیری نیروهای مسلح بايد طور عمل گردد کهدر بحث توسعه سواحل مکران و به
باشد تا بتوانند با اطمینان کامل پذيرای نیروهای مسلح احساس نمايند برای حفظ جان و مال آنها می

شوند که اين امر باعث میشود تا جايگاه راهبردی نیروی مسلح در اين مناطق بخوبی خود را نشان 
به آنان  یروهای مسلحنمتناسب با  يیهانقش ی،و مل یراهبرد هایيزیردر برنامهدهد. همچنین 

گردد که همراه با واگذار شود. از آنجا که توسعه و امنیت الزم و ملزوم همديگر هستند پیشنهاد می
 یايدر کيدر عمق استراتژ یو نظام یتیامن سازی تیظرفاجرايی نمودن برنامه توسعه منطقه مکران 

 انجام بپذيرد. هند انوسیعمان و اق

 ،تعامل و همکاری فرماندها و مسئوالن نظامی منطقه با مردم بومی و  بار رعايت مالحظات حفاظتی
تواند در جهت افزايش سرعت فرآيند توسعه موثر عل الخصوص نخبگان و سران قبايل در منطقه می

باشد. در اين راستا تالش در جهت ايجاد روحیه خودباوری ملی و امید به آينده بین مردم در سايه 
 تواند راهبرد مناسبی باشد.قه با نیروهای نظامی و دولتی میکوشش و همدلی مرد منط

 اولويت چهارم:

  در  برد)نیک شهر، قصرقند، بشاگردو...( از معادن سرشاری بهره می منطقه مکرانحوزه بالفصل
های الزم به مردم بومی منطقه برای استفاده از ظرفیت بسیار ها و مهارت آموزیصورت ارائه آموزش

 تواند در آبادانی و اشتغال مردم منطقه مفید واقع گردد.و احداث معادن میخوب ايجاد 

  توان از اين می در سواحل مکران یماه یهاو به تبع آن تجمع گله یتجمع مواد مغذبا توجه به
 موارد استفاده نمود و اشتغال بیشتری ايجاد نمود.

  



 ...سواحل مکران با در نظر گرفتن یتوسعه اقتصاد یالگو                                                                                     112

 منابع و مآخذ
 منابع فارسی

  ،ــا و حاتمی ــ. (1391)ايرج.بیات، حمیدرض ــعه یبررس ــواحل مکرانعوامل مؤثر در توس ، نیافتگی س
 ان و اقتدار دريايی جمهوری اسالمی ايران.مکريش ملی توسعه سواحل ااولین هم ،چابهار

 حاجی محمدلو ؛شقايق ،خانجان زاده کاکرودی ؛سیاووش ،هارون بحری ؛سیدجمال الدين ،درياباری، 
شکی مهدی و محمد سواحل مکران با تأکید بر مکان يابی و  آمايش (.1397) پز سعه  سرزمینی و تو

غرافیای ، جاحداث شــبکه های حمل و نقل در راســتای ارتقای موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک
 .151-174ص ، 2، شماره 10، دوره انسانی

 شان نا؛یم ی،فاطمه؛ خواجه بهرام ،یمیرح سعه  تيريمد .(1395) نایآرم ،رزادهیو م هيشاز ،برفرو و تو
 ،گذاریو ســرمايه ینيهای کارآفرفرصــت یمل شي، هماهای کارآفرينی در ســواحل مکرانفرصــت

 .المللی چابهارچابهار، دانشگاه بین

 سرمايه اجتماعی و رشد اقتصادی: ارايه (. 1385يتا )رنانی، محسن؛ عماد زاده، مصطفی و مويدفر، رز
 .133-151ص ، 2، شماره 2، دوره دانشگاه اصفهانمجله پژوهشی علوم انسانی ، يک الگوی نظری

 ( 1397سلیمان اوغلی، علی و پناهی، محمد حسین .)یلارتش در تسه یراهبرد يايیدر یروینقش ن 
 .67-94ص ، 25، شماره 7، دوره یتعامل و امن یرپدافند غ، بحران سواحل مکران يريتمد

 شه ی،حکیش سعه .(1395) میمه ،تاش یکیفاروق و  شگر ضرورت تو شه( گرد ستر )خو در  یکال
 یمل شيهما (،ANPای )شــبکه لیبندی معیارها توســعه آن،به کمک تحلســواحل مکران و اولويت

 .المللی چابهارچابهار، دانشگاه بین ،گذاریو سرمايه ینيهای کارآفرفرصت

 آماری هایگزارشو  هاطرح در استفاده برای استاندارد مفاهیم و تعاريف (.1388ايران ) آمار مرکز. 

 سقط س .(1395)عبدالخالق ی، م ستفاده از توانمند یسنج تیو قابل یسنج لیپتان سواحل  یهایا
ــتا ــعه پا یمکران در راس ــت یمل شيهما ،داريتوس ــرما ینيهای کارآفرفرص چابهار،  ،یگذارهيو س

 .المللی چابهاردانشگاه بین

 ــع ی،جواد و قدرت ی،هرات ــ. (1395) دیس ــعه مناطق در يیايونقل درحمل گاهيجا یبررس  يیايدر توس
صت یمل شي، هماسواحل مکران یجنوب:مطالعه مورد سرمايه ینيهای کارآفرفر چابهار،  ،گذاریو 

 .المللی چابهاردانشگاه بین

 ش امنیت در توسعه گردشگری، مورد شناسی، چابهار، نق. (1391) ینحس يغوری،و  یفر، مجتب یلطف
، همايش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دريايی جمهوری علوم دريايیدانشگاه دريانوردی و 

 اسالمی ايران. 



 113                                                                              1399، تابستان  شانزدهمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال پنجم، شماره  

 سید نظام الدين؛ کربال شتهمکیان،  شد  یاجتماع يهسرما .(1397) يی بادی، فريبا و بهرامی، فر و ر
 یاجتماع يهبا سرما يیباال و کشورها یاجتماع يهبا سرما يیکشورها ینب ایيسهمطالعه مقا ی،اقتصاد

 .154-129 ، ص23، شماره 6، دوره های راهبردی و کالنسیاستيین، پا

 منابع التین

 AbdeL-Latif, T., Ramadan, S. T., & Galal, A. M. (2012). Egyptian coastal 

regions development through economic diversity for its coastal 

cities. HBRC Journal, 8(3), 252-262. 

 AbdeL-Latif, T., Ramadan, S. T., & Galal, A. M. (2012). Egyptian coastal 

regions development through economic diversity for its coastal cities. 

HBRC Journal, 8(3), 252-262. 

 Benedictis, L. D. (2005). Three decades of Italian comparative 

advantages. The World Economy, 28(11), 1679-1709. 

 Nuryadin, D., Syaifudin, N., Handika, R., Setyobudi, R. H., & Udjianto, 

D. W. (2016). The Economic of Marine Sector in Indonesia. Aquatic 

Procedia, 7, 181-186. 

 Sumaila, U. R., & Charles, A. T. (2002). Economic models of marine 

protected areas: an introduction. Natural Resource Modeling, 15(3), 261-

272. 

 Thorpe, A., Ibarra, A. A., & Reid, C. (2000). The new economic model 

and marine fisheries development in Latin America. World Development, 

28(9), 1689-1702. 

 Tuzkaya, G., Önüt, S., Tuzkaya, U. R., & Gülsün, B. (2008). An analytic 

network process approach for locating undesirable facilities: an example 

from Istanbul, Turkey. Journal of Environmental managemen.





 57                                                                              1399، تابستان  شانزدهمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال پنجم، شماره  

 


