
 دوسطحی SWOTهای توسعه سواحل مکران با استفاده از تحلیل  شناسایی سبد طرح
  

 

 

 چکیده

عمران و آبادانی سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور در امتداد دریای عمان )منطقه مکرران  هرا از احرار ارتقرای     

دایل پیوند محکا آن با منافع ملری در ابعراد سیاسری و     کیفیت زندگی و سطح رفاه مردم ساکن در این مناطق و ها به

ریریی اسرتراتکیو و برا اسرتفاده از رو       برنامره اقتصادی، دارای اهمیت بسیاری اسرت  در ایرن مقااره برا رویکررد      

دوسطحی، ابتدا بعضی از راهبردهای مؤثر در توسعه منطقه مکران شناسایی شده و سپس بررای   SWOTتحلیل  و تجییه

های راهبردی ارائه و تشریح شده است  اصالح ااگروی تقسریماا اداری    تحقق راهبردهای پیشنهادی، سبدی از طرح

ایجراد یرو   ، مشرهد  ر آهرن چابهرار   رق کشور، توسعه بندر چابهار و تسریع در اجرای طررح راه در جنوب و جنوب ش

تمرام محررم بررای     بندر بیرگ در چابهار، و تکمیرل طررح نیمره    احیای طرح ایران، مگاپورا در سواحل دریای عمان

 دهند  می های راهبردی پیشنهادی در این پکوهش را تشکیل انتقال نفت خام به جاسو، بخشی از طرح
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 مقدمه

ترین عوامل اثرگذاری جمهروری اسرالمی ایرران در     سو یکی از مها فرد جغرافیایی، ازیو های منحصربه داشتن ویکگی

های ارزشمندی را بررای رشرد و    و جهان بوده و از سوی دیگر، موقعیت معادالا سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه

فعلیرت درآوردن آنهرا    ها بهرره بررد کره بررای بره      توان از این قابلیت حال زمانی می کند؛ بااین توسعه داخلی فراها می

 رییی و تال  متناسب انجام شود  گذاری، برنامه هدف

حوزه، برخورداری از مرزهای گسترده آبی با خلیج فارس و دریرای عمران   توجه ایران در این  ازجمله امتیازهای قابل

ر  هرای آبری هسرتند    نظر از اینکه مربوط بره چره پهنره    حتی صرف کیلومتر طول سواحل جنوبی ر  2000است  بیش از 

ای آبری  هر  که این طرول سرواحل در امترداد پهنره     تواند برای هر کشوری یو امتیاز بسیار ارزشمند باشد؛ اما زمانی می

حرال ایرن امتیراز     شرود  برااین   ارزشمندی مانند خلیج فارس و دریای عمان باشد، ارز  و اهمیرت آن دوچنردان مری   

اندازه کرافی مرورد توجره قررار      های گذشته به ویکه در سواحل دریای عمان )سواحل مکران  در طول سال ارزشمند به

 برداری نشده است  رههای این منطقه به چنان که باید، از ظرفیت نگرفته و آن

های واقعری خرود    سواحل مکران با همه اهمیتی که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی دارند، اما ها نسبت به ظرفیت

تشرخی    ماندگی در ابعاد مختلف قابرل  اند و این عقب مانده و ها در مقایسه با سایر مناطق کشور تا حد زیادی عقب

ران، ازآنجاکه منجر به ارتقای کیفیت زندگی و سطح رفاه مردم ساکن در این منراطق  است  عمران و آبادانی منطقه مک

شود، اهمیت باالیی دارد، اما پیوند محکا آن با منافع ملی در ابعاد سیاسی و اقتصرادی، ایرن اهمیرت را دوچنردان      می



، سرها انرد    )2008، 1بررد کنند ) که بیش از نیمی از جمعیت جهان در همسایگی سواحل زندگی می کند  درحاای می

طور خرا  سرواحل مکرران، حکایرت از      ویکه در سواحل جنوبی کشور و به جمعیت ساکن در همسایگی دریاها، به

ویکه دریرای عمران در توسرعه و رونرق اقتصرادی و       رییان به استفاده از ظرفیت سواحل جنوب و به توجهی برنامه کا

ای کره بنرد    گونره  های اخیر مورد توجه بیشتر قرار گرفته است؛ به ر سالحال این موضوع د اجتماعی منطقه دارد  بااین

 2های کلی برنامه ششا توسعه به همین موضوع اختصا  یافته است  سیاست 21

 صورا تفصیلی عبارتند از: با توجه به اهمیت موضوع، اهداف مورد نظر در این پکوهش به

 ی تحلیل عوامل درونی و بیرونی؛شناسایی راهبردهای توسعه منطقه مکران بر مبنا 

 های راهبردی با توجه به راهبردهای پیشنهادشده  ای از طرح پیشنهاد مجموعه 

به این منظور با تحلیل محیط داخلی و خارجی منطقه مکرران، راهبردهرای توسرعه ایرن منطقره شناسرایی، معرفری و        

های راهبردی، شناسایی و پیشرنهاد شرده    ای از طرح تشریح شده و در گام بعد، برای عملیاتی کردن راهبردها مجموعه

رییی راهبردی ارائه شده در این پکوهش، توسرعه اقتصرادی و اجتمراعی منطقره      است  به بیان دیگر، در فرایند برنامه

های پیشنهادی بررای تحقرق    های ترانییت، انرژی و    راه مکران نقش هدف را داشته و راهبردهای پیشنهادی در حوزه

 اند  عنوان وسیله یا محر  توسعه پیشنهاد شده های راهبردی نیی به شوند  درنهایت، طرح اهداف محسوب میاین 

   ادبیاا نظری موضوع1

 های جغرافیایی و تاریخی مکران   مروری بر ویکگی1-1

ز شرمال بره   نام سرزمینی وسیع در جنوب شرقی فالا ایران بود که از جنوب به دریرای عمران، ا   4یا مُکران 3مکران

شرد      محردود مری  5/180؛ یراقوا،  364سیستان، از شرق به ناحیه سند و از غرب به کویر و کرمان )حردود ااعرااا،   

های مختلرف   سو و دریای عمان از سوی دیگر، از جنبه  قاره هند ازیو ایاات مکران، به سبب مجاورا با مرزهای شبه

   134: 1392اسالمی اهمیت داشت )غفرانی و شجاع قلعه دختر، سیاسی، نظامی، اقتصادی، و دینی در تاریخ دوره 

« م»تر آن فتحه روی  ر تلفظ شده است، اما تلفظ رایج«م»کسره و ضمه روی  ر نامه دهخدا مکران با فتحه  براساس اغت

نویسران   جغرافری داننرد، امرا    ای آن را تغییریافته مگان مری  کنند  عده ها آن را مکوران تلفظ می ها و بلوچ است؛ و عرب

 اند  خوران  دانسته خوران )ماهی مسلمان آن را تغییریافته مهی

از نظر تاریخی، سرزمینی ساحلی در جنروب خراوری ایرران و    »نامه دهخدا چنین توصیف شده است:  مکران در اغت

برال در جنروب خراوری     ااکوه در باختر جاسو تا الس جنوب باختری پاکستان است که در طول خلیج عمان از رأس

از ایاارت مکرران نرام بررده شرده       18ترا   16یها است  در بعضی منابع اروپایی قرن ایاات بلوچستان پاکستان گسترده 

هرای تراریخی اروپرایی و     است     مکران از نظر تاریخی بخشی از قلمرو ایران بوده است     در بعضی اسناد و نقشره 

های عربی، دریای عرب امروزی نیی بحر مکران بیان شده است     مکران، تقریباً شامل تمرام بلوچسرتان    بعضی نوشته
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. Bird 

های کلی  سیاست 21خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران )بند  راقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار  توسعه  2

 برنامه ششا توسعه، ابالغی مقام معظا رهبری 
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 نامه دهخدا   )اغت« شده است     تان و بخشی از استان هرمیگان فعلی میایران و پاکس

مکران در امتداد سواحل دریای عمان )دریای مکران  قرار گرفته است  این دریا نیری هماننرد خلریج فرارس از احرار      

میگو است  اهمیرت  رود    که دارای نفت، مرجان، ماهی و  شمار می وجود منابع طبیعی از مناطق مها دریایی جهان به

مریالدی همرواره مرورد توجره کشرورهای       15دریای مکران از احار اقتصادی و منابع طبیعی مسلا بروده و از سرده   

   سراکنان منطقره مکرران کره عمردتًا شررق اسرتان        62: 1390استعماری جهان قرار گرفته است )نامی و محمردپور،  

شود، از نکادهای بلوچ، عررب، فرارس    تان کرمان را شامل میبلوچستان و جنوب اس و هرمیگان، مناطق جنوبی سیستان

 و   ، از احار مذهبی غااباً اهل تسنن هستند و پیشه بسیاری از آنها کشاورزی، دامداری و صیادی است 

بلوچستان هستند  اسرتان   و های هرمیگان و سیستان طور عمده متعلق به استان سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور به

نفرر )براسراس نترایج سرشرماری سرال       2534327کیلومتر مربع و جمعیرت   181785بلوچستان با مساحت  و سیستان

درصد از جمعیت کشور را به خود اختصا  داده اسرت  ایرن اسرتان     4/3درصد از مساحت و  2/11 ، حدود 1390

یلرومتر مربرع و جمعیرت    ک 70697کیلومتر مرز آبی با دریای عمان دارد  استان هرمیگان نیی برا مسراحت    270حدود 

 1/2درصرد از مسراحت کشرور را شرامل شرده و       3/4 ، حدود 1390نفر )براساس نتایج سرشماری سال  1578183

کیلرومتر، یعنری بیشرترین طرول سرواحل       900درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است  این استان حدود 

 جنوب را دراختیار دارد 

 یگان  نقشه استان هرم1شکل شماره )

 
 

 وبلوچستان سیستان     نقشه استان2شکل شماره )



 
همچنان در موقعیت جغرافیرایی بسریار    ]   [که در گذشته از وسعتی چشمگیر برخوردار بوده است، اکنون  ]   [مکران 

سرت  در  ویکه در رونق اقتصادی آن سرزمین بسیار مرؤثر بروده ا   ارزشمندی قرار دارد و این امر از گذشته تا کنون، به

حال حاضر مکران از سمت شمال به سراوان و بمپور، از جنوب به دریای عمان، از مشرق به کالا )در پاکسرتان  و  

   174-175: 1390از طرف مغرب به بشارگرد محدود است )فروزانی، 

ان با وجود اینکه مجموع مالحظاا راهبردی، بر اهمیت تمام طرول سرواحل جنروبی کشرور از منراطق سراحلی اسرت       

های گذشرته و   خوزستان در جنوب غرب تا مناطق ساحلی دریای عمان در جنوب شرق تأکید دارند، اما در طول سال

امروز، بخش عمده این مناطق در زمره مناطق محروم کشور قرار داشته و بنابراین نیازمند افیایش شتاب توسرعه بروده   

یج فارس نسبت به دریای عمان بیشتر و بهتر در  شده و و هستند  در این میان به دالیل مختلف، اهمیت سواحل خل

 های توسعه مناطق ساحلی این دریا توجه شده است  سازی ظرفیت کمتر به فعال

   پیشینه پکوهش2



دهنده محدودیت پیشینه پکوهش در مورد توسعه سواحل مکران است  بخشی از پیشرینه   های نویسندگان نشان بررسی

اند، اما سواحل مکران جیء حوزه مورد بررسری   اطق محروم یا مناطق مرزی متمرکی شدهپکوهش بر موضوع توسعه من

هرای   ای با اسرتفاده از مردل     در مطااعه1394عنوان مثال قنبری، سرداری، زندکریمی و زندکریمی ) آنها نبوده است  به

SWOT-ANP  وSWOT-AHP اند، اما  و بلوچستان پرداخته نبه تدوین راهبردهایی برای توسعه مناطق مرزی استان سیستا

بلوچستان با کشورهای افغانستان و پاکستان بوده است  همچنین  و منطقه مورد مطااعه آنان مناطق مرزی استان سیستان

رییی و آمایش مناطق مرزی در اسرتان آرربایجران شررقی برا      های برنامه   به بررسی اواویت1392قنبری و روستایی )

انرد  ایرن پکوهشرگران زیرمعیارهرای تأسیسراا و تجهیریاا زیربنرایی،         پرداخته (ANP)ل شبکه کارگیری مدل تحلی به

عنروان اواویرت نخسرت، توسرعه روابرط       های اقتصادی و محیط زیست را بره  نقل و ارتباطاا، فعاایت و درمانی، حمل

هرای بعردی قررار     را در رتبره عنوان اواویت دوم، و رویکرد توسعه فرهنگی و اجتماعی  دیپلماتیو و امنیت ملی را به

های تا حدی مشابه را در سایر مناطق مرزی، محروم یرا   های فراوان دیگری نیی انجام شده که موضوع اند  پکوهش داده

  نیری موضروع توسرعه منطقره     1392زاده ) ونرد و عبدااره   اند  تقوایی، پورعیدی گردشگری کشور مورد توجه قرار داده

هرایی بررای ایرن منظرور      بختیاری را مرورد توجره قررار داده و راهبررد     و تان چهارمحالنمونه گردشگری بازفت در اس

ریریی گردشرگری      راهبردهرایی بررای برنامره   1390زاده، کاظمی، و اسکندری ثانی ) اند  همچنین ابراهیا پیشنهاد داده

 شاره کرد های دیگری نیی در این زمینه ا توان به پکوهش اند و می مذهبی شهر قا پیشنهاد کرده

بندی راهبردهایی بروده کره اغلرب ماهیرت      شده، شناسایی و اواویت های انجام از سوی دیگر، نتایج بسیاری از بررسی

عنوان مثرال، پیشرنهادهایی ماننرد تقویرت مبرادالا اقتصرادی و یرا افریایش مبرادالا فرهنگری و               عمومی دارند  به

عنوان نمونه قنبری و همکراران   کنند  به ای فراها نمی وسعه منطقهگذاران ت های پکوهشی کاربردی برای سیاست توصیه

 ، توسعه صادراا و وارداا کشور، تثبیت جمعیت در منطقه با ایجاد اشرتغال و کراهش فقرر، توسرعه روابرط      1394)

عنروان برخری از    اقتصادی در مناطق مرزنشین و گسرتر  ارتباطراا فرهنگری و اقتصرادی در دو سروی مررز را بره       

 اند  دهای برتر پیشنهاد دادهراهبر

 1391توجهی از پیشینه پکوهش در مورد منطقه مکران، متعلق به همایشی است که در سرال   احار کمّی، بخش قابل به

هرای   برگیار شده است  ازجملره پرکوهش  « توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسالمی ایران»با موضوع 

در  GISکراربرد  »  برا موضروع   1391پور، پورابراهیا و خسروی ) به مطااعاا هادی توان شده در این همایش می مطرح

تحلیرل  »  برا موضروع   1391، مطااعه خراسانی )«نقل برای تأمین امنیت در شهرهای ساحلی مکران و رییی حمل برنامه

و مروالیی  و مطااعره عریضری   « نشرینان  راهبردی سواحل جنوب شرق ایران با هدف ارتقرای کیفیرت زنردگی سراحل    

اشراره  « جانبه سواحل دریرای مکرران   تدوین راهبردهای فرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار و همه»  با موضوع 1391)

ایجراد بسرتر الزم بررای جرذب     »تروان بره    جملره مری   کرد  مطااعه اخیر منجر به پیشنهاد راهبردهرایی شرده کره از آن   

هرای ملری،    ایجراد و تعمیرق همبسرتگی   »و « ه سواحل منطقه   جانب منظور توسعه همه های داخلی و خارجی به سرمایه

 اشاره کرد « قومی و مذهبی در منطقه از طریق اعمال توجه ویکه ملی به این منطقه   

شناسری ایرن    های تاریخی، جغرافیرایی، فرهنگری و مرردم    بخشی از سوابق پکوهش در مورد منطقه مکران نیی بر جنبه

 کلی با موضوع این پکوهش متفاوا است طور منطقه متمرکی بوده که به

هرای فراوانری اشراره کررد کره بره موضروع         تروان بره نمونره    در بین سوابق پکوهشی مرتبط در منابع خارجی نیی مری 



منظور آمایش سرزمین، مدیریت منرابع انررژی، مردیریت اکوسیسرتا و         هایی از آن به رییی استراتکیو یا جنبه برنامه

و  8 ، یران 2013و همکراران )  7 ، پیدوسرو  2016) 6 ، شری 2013و همکراران )  5ای کراترون ه اند  پکوهش پرداخته

شرده برا    های انجرام  هایی از بررسی   نمونه2016و همکاران ) 11 ، و بول2016)10و فرتی 9 ، کومینو2015همکاران )

ریریی زمرین،    های انرژی، مدیریت منابع جنگلی، آمرایش سررزمین و برنامره    رییی استراتکیو در زمینه موضوع برنامه

 اند  منابع انرژی، و مدیریت اکوسیستا بوده

های راهبرردی و محردود نمانردن بره سرطح       طرحورود به سطح »و « منطقه مورد مطااعه )منطقه مکران »در مجموع، 

 شود  ترین وجوه تمایی این پکوهش نسبت به سوابق پکوهشی مرتبط ارزیابی می ، مها«راهبردهای کالن

 پکوهش  رو  3

دنبرال شرناخت    توصریفی و پیمایشری بروده و بره     ر ای و از نظر رو ، تحلیلی توسعه ر از نظر هدف، کاربردی مقااهاین 

 اهبردی برای توسعه سواحل مکران است های ر اواویت

استفاده شرده اسرت  ایرن شریوه      SWOTوتحلیل  های یادشده از تجییه برای دستیابی به این اهداف، در هریو از سطح

های اخیرر، در   رود، در سال کار می های مدیریتی در سطح شرکت، مؤسسه یا سازمان به تحلیل که برای بهبود استراتکی

طرورکلی   هرا و بره   هایی مانند بیوانرژی، جنگرل  رییی راهبردی در عرصه با بهبود فرایندهای برنامههای مرتبط  پکوهش

  فراینرد انجرام ایرن    (Baycheva-Merger and Wolfslehner, 2016)های میدانی، کاربرد زیادی پیدا کررده اسرت    رییی برنامه

 شرح زیر خالصه شده است: تحقیق به

رای تدوین راهبردهای چهارگانه توسعه: ابتدا با تحلیل محیط درونری و بیرونری در   سطح یو ب SWOTتحلیل  و تجییه

توانند مبنای تدوین راهبرد قررار گیرنرد اقردام، و     ها و تهدیدهایی که می مورد شناخت نقاط ضعف و قوا، و فرصت

انرد  پرس از    دهی شرده  وزنارزیابی و  EFEو  IFEهای  سپس عوامل درونی و بیرونی شناسایی، و با استفاده از ماتریس

 SWOTها مشخ ، و با استفاده از تحلیرل   آن با تلفیق شدا عوامل درونی و بیرونی، رویکرد غااب در تدوین راهبرد

 اند  راهبردهای اصلی پیشنهاد شده

عنروان سرطح    های راهبردی: در این مرحله، هریو از راهبردهرا بره   سطح دو برای شناخت طرح SWOTتحلیل  و تجییه

هرا و تهدیردهای    حلیل درنظر گرفته شده و مجموعه عوامل داخلی و خارجی، شامل نقاط قوا و ضعف، و فرصتت

که پیشتر توضریح داده شرد، و برا     SWOTتحلیل  و اند  سپس با انجام مراحل تجییه تفصیل شناسایی شده مرتبط با آن به

ازای هر راهبرد، تعردادی طررح راهبرردی معرفری و      هشود، ب تحلیل استنتاج می و رویکردهای مختلفی که از این تجییه

 اند  تشریح شده

اسرتفاده شرده اسرت  در     EFEو برای ارزیابی عوامل خارجی از مراتریس   IFEبرای ارزیابی عوامل داخلی از ماتریس 
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 ر از: ها  شامل عوامل داخلی و خارجی و پیشنهاد راهبردها و طرح ر ها  آوری داده همه مراحل برای جمع

 نظر در موضوع؛ و های خبرگان صاحب دیدگاه 

 های محققان؛ مشاهده 

های تفصیلی پرهیی شده و  استفاده شده است  با توجه به گستردگی دامنة پکوهش و برای رعایت تلخی  از ارائه گام

 های دیگر مقااه به ارائه نتایج و تحلیل آنها اختصا  یافته است  بخش

 های پکوهش   یافته4

 بردهای توسعه  راه1-4

شده در سطح نخست تحلیل، راهبردهای کالن برای توسعه  در این بخش، با تحلیل عوامل داخلی و خارجی شناسایی

آمرده از   دسرت  ها، راهبردهای بره  آمده از تحلیل نقاط قوا و فرصت دست شود  راهبردهای به منطقه مکران پیشنهاد می

 3و  2، 1هرای   ترتیرب در جردول   ها به از تحلیل نقاط ضعف و فرصتتحلیل نقاط قوا و تهدیدها، و راهبرد حاصل 

 ارائه شده است 

 ها با استفاده از نقاط قوا گیری از فرصت شده برای بهره    راهبردهای شناسایی1جدول شماره )

 نقاط قوا ها فرصت راهبرد

توسعه 

گذاری  سرمایه

در زنجیره 

انتقال نفت و 

گاز و 

 پتروشیمی

بر جابجایی مرکی  شده مبنی ارائه های بینی پیش ر

سمت شرق و  ثقل اقتصادی و بازرگانی جهان به

 قرار گرفتن آن در جغرافیای ایران

ر رشد فیاینده اقتصادهای نوظهور و تبدیل 

های برتر اقتصادی  چین، هند و روسیه به قدرا

 جهان در آینده

های شرقی از  ر محرومیت همسایه

 وشیمیهای نفت و گاز و پتر زیرساخت

های کلی برنامه ششا توسعه بر  ر اایام سیاست

اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور   توسعه»

 «خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران ر چابهار

ر قرار گرفتن در امتداد 

ترین مسیر  مها

 ترانییت انرژی جهان

ر قرار گرفتن در دهانه 

ورودی دریای عمان و 

عنوان  خلیج فارس به

ق یکی از مناط

 استراتکیو جهان

ر قرار گرفتن در مسیر 

مراوداا تجاری 

ویکه  جنوب )به ر شمال

 روسیه  ر قاره هند شبه

توسعه 

گذاری  سرمایه

در بخش 

نقل و  و حمل

 ترانییت

ر جابجایی مرکی ثقل اقتصادی و بازرگانی جهان 

سمت شرق و قرار گرفتن آن در جغرافیای  به

 ایران

نوظهور و تبدیل ر رشد فیاینده اقتصادهای 

های برتر اقتصادی  چین، هند و روسیه به قدرا

 جهان در آینده

 ر ناامنی پاکستان و افغانستان

قرار گرفتن در مسیر 

مراوداا تجاری 

ویکه  جنوب )به ر شمال

 روسیه  ر قاره هند شبه

 مرزهای آبی طوالنی

دسترسی اقیانوسی و 

ارتباط مستقیا با 



جنوب  ر ر اهمیت فیاینده مسیر ترانییت شمال

 ای و جهانی در تجارا منطقه

های کلی برنامه ششا توسعه بر  اایام سیاست ر

اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور   توسعه»

 «خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران ر چابهار

 اامللی های آزاد بین آب

 استفاده از نقاط قواشده برای جلوگیری از تهدیدها با     راهبردهای شناسایی2جدول شماره )

 نقاط قوا تهدیداا راهبرد

فعال کردن 

های  مییت

ترانییتی سواحل 

مکران نسبت به 

 مسیرهای رقیب

وجود مسیرهای رقیب   ر

برای کریدور 

ویکه  جنوب به ر شمال

 بندر گوادر

گذاری چین در  ر سرمایه

 توسعه گوادر

ر قرار گرفتن در مسیر مراوداا 

قاره  یکه شبهو جنوب )به ر تجاری شمال

 روسیه  ر هند

 ر مرزهای آبی طوالنی

ر دسترسی اقیانوسی و ارتباط مستقیا 

 اامللی های آزاد بین با آب

توسعه بر محور 

های  توانمندی

 دفاعی و امنیتی

ر حضور نیروهای 

های  ای در آب فرامنطقه

دریای عمان و خلیج 

 فارس

 ر تهدیداا فرامرزی

 ر ناامنی

ر سها باالی اقتصاد 

 زیرزمینی

ر حضور پرقدرا نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران در منطقه و 

 توجه این نیرو

های دفاعی  ها و زیرساخت ر توانمندی

 و امنیتی مستقر در منطقه مکران

 ها شده برای جبران نقاط ضعف با استفاده از فرصت    راهبردهای شناسایی3جدول شماره )

 نقاط ضعف ها فرصت راهبرد

توسعه بر محور 

های انسانی و  ظرفیت

 اجتماعی

های فارس و  ر نیدیکی استان

های  عنوان استان کرمان به

 تر یافته توسعه

های کلی برنامه  ر اایام سیاست

  توسعه»ششا توسعه بر 

اقتصاد دریایی جنوب کشور 

خرمشهر با  ر در محور چابهار

 «تأکید بر سواحل مکران

 ر جمعیت محدود و اند 

بیت اند  برای ر جذا

جذب، نگهداری و 

ماندگاری نیروی انسانی 

 متخص 

گذاری  گذاری در زنجیره انتقال نفت و گاز و پتروشیمی، توسعه سرمایه شود، توسعه سرمایه گونه که مشاهده می همان



انسرانی و  هرای   های دفاعی و امنیتی و توسعه برر محرور ظرفیرت    نقل و ترانییت، توسعه بر محور توانمندی و در حمل

 دهند  اجتماعی، راهبردهای کالن پیشنهادی این تحقیق برای توسعه سواحل مکران را تشکیل می

 های راهبردی   طرح2-4

هرای   هرا و فعاایرت   پس از شناخت و پیشنهاد راهبردهای کالن توسعه، الزم است این راهبردها تا حد امکان به طررح 

شروند  از سروی    های عملیاتی ترجمه نشوند، اغلرب اجرایری نمری    برنامهاجرایی تبدیل شوند  راهبردهایی که به زبان 

عبارا دیگر، در هریو  گیران و مجریان قابل در  بوده و به دیگر، یو برنامه کامل، باید برای سطوح مختلف تصمیا

اهبرردی  هرای ر  گیری و اجرا، راهنمای عمل متناسب وجود داشته باشد  در این مقااه، مفهروم طررح   از سطوح تصمیا

رییی معرفی شرده اسرت  منظرور نویسرندگان از      عنوان حلقه واسط بین راهبردهای توسعه و سطوح عملیاتی برنامه به

 طرح راهبردی در این پکوهش عبارا است از مجموعه اقداماتی که:

 ت طرحی دارند؛کنند، اما خود ماهی ر هرچند بستر مناسب برای استقرار و اجرای فرایندهای مختلفی را فراها می ااف

 کنند؛ ر در راستای راهبرد مشخصی قرار دارند و تحقق آن را ممکن می ب

 ر تأثیرهای درازمدا دارند؛ ج

 های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارند  ای در زمینه در آثار گسترده و چندجانبه

ها و  نقاط ضعف و قوا و فرصت های راهبردی، با تلفیق با این تعریف، در ادامه این بخش با انجام سطح دوم تحلیل

 شود  های راهبردی، معرفی و تشریح می تهدیدهای مرتبط با هر راهبرد و امتیازدهی آنها، طرح یا طرح

 های راهبردی برای توسعه ترانییت   طرح1-2-4

   توسعه یو بندر مادر در سواحل دریای عمان1-1-2-4

هرای   وسریله کشرتی   ای و جهرانی بره   نقل دریایی منطقره  و میان حملنقل دریایی جهان، ارتباط  و در ااگوی جدید حمل

شرود    کننرد، برقررار مری    وآمرد مری   رفرت  12کانتینربر که در بین بنردرهای مرادر   های تمام ویکه کشتی بیرگ تجاری به

راوانری  های طبیعی و جغرافیایی موردنیاز، و نیری حجرا و ف   ای باال، ویکگی های سرمایه دایل هیینه های بیرگ به کشتی

شوند، بلکه تبادل کاال بین بندرهای مادر و سرایر بنردرها    های آبی محدود نمی ای، اساساً وارد پهنه منطقه تجارا درون

شرود،   نامیرده مری   14شود  در چنین ااگویی کره شربکه مرکری و انشرعاب     انجام می 13کننده های تغذیه وسیله کشتی به

 منطقه، توزیع و صادراا دوباره آن دارند بندرهای مادر نقشی محوری در وارداا کاال به 

    شبکه نقطه به نقطه  3شکل شماره )
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    شبکه مرکی و انشعاب4شکل شماره )

 
Source: Lorthiois, 2008 

هرای   در حال حاضر بسیاری از بندرهای ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان برای ارائه خردماا بره کشرتی   

که توسعه موردنیاز در این بندرها انجام نشرود، نقرش آنهرا در آینرده      هستند و درصورتیرو  بیرگ با محدودیت روبه

 رنگ خواهد شد  نقل دریایی منطقه کا و حمل

نقرل دریرایی    و برخی از کشورهای منطقه ضمن دارا بودن بندرهای متعدد و بیرگ، برای ایفای نقش محوری در حمل

علی اماراا نقرش بنردر    اند  در حال حاضر بندر جبل رنامه خود قرار دادهآینده منطقه، احداث بندرهای بیرگ را در ب

حال مجموع میایای دریای عمان نسبت به خلریج فرارس موجرب شرده کره       کند  بااین مادر را در خلیج فارس ایفا می

اشته باشرند؛  عنوان کانون عملیاا بندری درون منطقه جذابیت بیشتری د بندرهای ساحلی این دریا برای ایفای نقش به

شود که در آینده یکی از بنادر دریای عمان، این نقش را ایفا کند  امراراا متحرده عربری     بینی می طور طبیعی پیش و به

 بینی کرده است  های آینده خود، احداث یو بندر مادر در دریای عمان را پیش در طرح

هرای بنردری کشرور     و جهانی، الزم است ظرفیتای  بنابراین برای ایفای نقش محوری در حال و آینده تجارا منطقه

نقل دریایی جهان توسعه یابد  در این میان احداث یو بندر مادر جدیرد کره برا     و برای انطباق با معماری جدید حمل

نقل دریایی جهان منطبق باشد، ضروری است  در این راستا احداث بندر جدید در  و ها و اقتضائاا آینده حمل ویکگی

د واقع در دریای عمان، بین بندر جاسو و چابهرار، یرا توسرعه بنردرهای جاسرو و چابهرار برا قابلیرت         منطقه زرآبا

عنوان راهکاری برای حفظ و تقویرت نقرش جمهروری اسرالمی ایرران در       های بیرگ به وآمد و پهلوگیری کشتی رفت

رجی که منجر به پیشنهاد ایرن  ای و جهانی پیشنهاد شده است  خالصه تحلیل عوامل داخلی و خا آینده تجارا منطقه

   ارائه شده است 4طرح راهبردی شده در جدول شماره )

تحلیرل   و    پیشنهاد طرح راهبردی توسعه بندر مادر در سواحل دریرای عمران برا اسرتفاده از تجییره     4جدول شماره )
SWOT 

طرح 

 راهبردی
 ها فرصت نقاط قوا

توسعه 

یو بندر 

مادر در 

سواحل 

دریای 

 عمان

گرفتن در مسیر مبادالا  ر قرار

جنوب و نیدیکی  ر اقتصادی شمال

 به بازارهای هدف هند و چین

ر دسترسی اقیانوسی بنادر ساحلی 

 دریای عمان

 ر عدم وابستگی به تنگه هرمی

نقل  و ر تغییر ااگوی جهانی حمل

دریایی از نقطه به نقطه به شبکه 

 کانونی

 های محصور در خشکی ر همسایه

ای و  ر فرصت ترانییت منطقه

 ای کاال فرامنطقه



 ر همسایگی با افغانستان

ر امکان استفاده از میایای قانونمند 

 مناطق آزاد

ر دسترسی مستقیا و فاصله کا 

 میانهنسبت به آسیای 

ر وجود اراضی مناسب و بدون 

 معارض

های دریای عمان نسبت  ر جذابیت

به خلیج فارس از نظر مسافت و بیمه 

 نقل دریایی  و حمل

ثباتی کمتر دریای عمان  ر تنش و بی

 در مقایسه با خلیج فارس

    موقعیت تقریبی سه مگاپورا پیشنهادی5شکل شماره )

 
نظر به تأکید و توجه کشورهای منطقه به توسعه بنادر بیرگ و سرعت عمرل آنهرا در ایرن زمینره، تسرریع در فراینرد       

عنروان یکری از    رسرد  ایرن بنردرها بره     نظرر مری   ضروری بره  های آتی، توسعه این بندرها برای از دست ندادن فرصت

بر رونق و رشد اقتصادی، نقش مهمری در حفرظ و توسرعه تمردن ایرن منراطق و        ترین نقاط تجاری کشور عالوه مها

توسرعه، موقعیرت    های بندری مناسب یرا قابرل   طور خا ، تمدن مکران ایفا خواهند کرد  برخورداری از زیرساخت به

ای،  هرای ریلری و جراده    کرانره  های بیرگ، دسترسی یا امکان توسعه پرس  برای تخلیه و بارگیری کشتیدریایی مناسب 

وجود زمینه مناسب از نظر اراضی مناسب برای توسعه، برخورداری نسربی از جمعیرت و نیرروی انسرانی مناسرب، و      

هرا )ماننرد گردشرگری، ترانییرت،      خشهای بندر مادر در توسعه سایر ب برداری از مییت استعداد این بندرها برای بهره

 اند  ها برای ایجاد بندرهای مادر در سواحل مکران بوده مباداه انرژی و     مبنای پیشنهاد این گیینه

 مشهد ر   تسریع در توسعه مسیر ریلی چابهار2-1-2-4

رد کشرور، اتخرار   فر  با توجه به منافع اقتصادی، سیاسری و امنیتری ترانییرت و برا درنظرر گررفتن موقعیرت منحصرربه        

برداری بیشتر از این ظرفیت خدادادی ضروری است  این پتانسیل در منراطق شررق و جنروب     راهکارهایی برای بهره

تررین   طور خالصه مها توجهی قرار گرفته است  به های گذشته مورد کا خوبی وجود داشته، اما در سال شرق کشور به

 ر عبارتند از:ونقل در شرق کشو اهداف توسعه ترانییت و حمل

 اامللی؛ ونقل بین افیایش نقش و سها کشور در ترانییت کاال و حمل 



 افیایش سها بندر چابهار در بازرگانی داخلی و خارجی و ترانییت کاال؛ 

 ای؛ ارتقای عملکرد بندر چابهار و تال  برای تبدیل آن به کانون فعال منطقه 

 ارتقای نقش منطقه آزاد چابهار؛ 

 ی نقش بندر جاسو؛ارتقا 

 شرق؛  جوار شرق و شمال تقویت پیوندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی با کشورهای ها 

  های توسعه در نواحی شرق کشور؛ ارتقای سطح متوسط درآمد و شاخ 

 ای؛ ارتقای نقش و عملکرد منطقه آزاد چابهار در توسعه ملی و منطقه 

 اقتصادی و جلوگیری از قاچاق های غیررسمی  کاهش فعاایت 

فرردی برخروردار    ها و میایای منحصربه ترین بندرهای ساحلی دریای عمان از قابلیت عنوان یکی از مها بندر چابهار به

توان به عدم وابستگی به تنگه هرمی، فاصله کا با افغانسرتان در مقایسره برا بنردرهای رقیرب،       جمله می است که از آن

ترین مسریر   ی اقیانوسی، قابلیت وارداا، صادراا، و صادراا دوباره کاال، برخورداری از کوتاهبرخورداری از دسترس

قراره هنرد و روسریه     های آزاد و قرار گرفتن در مسیر مراوداا اقتصرادی شربه   دسترسی کشورهای آسیای میانه به آب

و عراق ظرفیرت براالیی بررای ایفرای      ، افغانستانCISعالوه ایجاد بازارهای مصرف جدید در کشورهای  اشاره کرد  به

ای ایجاد کرده است  هیینه کمتر بیمره دریرایی دریرای عمران      ای و فرامنطقه نقش فعال بندر چابهار در تجارا منطقه

عنوان یو مییت رقابتی برای بندرهای موجود در سواحل دریرای عمران، یکری از عرواملی      نسبت به خلیج فارس، به

کنرد؛ بنرابراین توسرعه ظرفیرت ترانییتری       توسعه بندرهای چابهار و جاسو را توجیه می گذاری برای است که سرمایه

آید  به این منظرور   شمار می های رشد و رونق در سواحل مکران به ترین زمینه کشور از طریق بندر چابهار یکی از مها

های مناسبی برای اتصرال   کرانه سنقل دریایی و خدماا بندری چابهار، پ و های حمل بر توسعه ظرفیت الزم است عالوه

نقرل   و فرد حمل های منحصربه این بندر به بنادر کشورهای همسایه شرقی و شمال شرقی ایجاد شود  با توجه به مییت

 شود  آهن، یو ضرورا بیرگ محسوب می ریلی برای جابجایی بارهای انبوه ترانییتی، افیایش شتاب در توسعه راه

سمت دریاهرای   توان مسیر جدیدی به مشهد می ر آهن چابهار ای و اجرایی شدن طرح راه جادههای  با تقویت زیرساخت

شوند، ایجاد کرد  مسیر چابهار گر چه طول  بر مسیرهایی که از بندرعباس شروع و یا به آن ختا می آزاد جنوب عالوه

احار دسترسی بهتر کشرورهای   ، وای بهکند مسیر را نسبت به مسیرهای مشابه )نظیر بندر انیای بندرعباس  طوالنی می

توجه است  اابتره ایرن    آسیای میانه، خارج بودن از محدوده تنگه استراتکیو هرمی و کاهش فاصله حمل دریایی، قابل

 شود  جنوب محسوب نمی ر مسیر هنوز رسماً جیء کریدور شمال

 مشهد ر زاهدان ر آهن چابهار    مسیر راه6شکل شماره )



 
عنوان پل ارتباط تجاری بین جنوب شررق آسریا برا     ارتباط ریلی چابهار با مشهد الزم است این بندر بهضمن برقراری 

توانرد ارتبراط ایرن بنردر را برا       کرانه مناسب مری  عنوان یو پس مشهد به ر آهن چابهار آسیای میانه توسعه داده شود  راه

تررین بنردر      با توجه به اینکه بنردر چابهرار نیدیرو   شمال شرق کشور و از آنجا با کشورهای آسیای میانه برقرار کند

توانرد موجرب ایفرای نقرش مرؤثرتر کشرورمان در ترانییرت         اامللی است، توسرعه آن مری   های آزاد و بین ایران به آب

 ای شود  منطقه

طرورکلی   بره زایی، تواید درآمد و  مشهد، تأثیرهای ارزشمندی از احار عداات اجتماعی، اشتغال ر مسیر ترانییتی چابهار

سراز   توانرد زمینره   توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرق و جنوب شرق کشور خواهد داشت که این امر خود می

امنیت پایدار در این مناطق باشد  توسعه ترانییت در منطقه شرق و جنوب شررق کشرور، برا ایجراد رونرق و تحرر        

اهد داشت  ازآنجاکه توسرعة بنردرها و مسریرهای رقیرب     های امنیتی منطقه تأثیر مثبتی خو اقتصادی، بر رشد شاخ 

مشهد را تا حدود زیادی خنثی کند، تسریع در توسعه بندر چابهرار و اسرتفاده از    ر تواند نقش مسیر ترانییتی چابهار می

 ، تحلیل عوامل داخلری و خرارجی کره منجرر بره      5های محور ترانییتی شرق ضروری است  جدول شماره ) ظرفیت

شرود، ایرن طررح     گونه که در این جدول دیده مری  دهد  همان طور خالصه نشان می ین طرح شده است را بهپیشنهاد ا

 کند  های مرتبط موجود را فراها می گیری از فرصت امکان استفاده از نقاط قوا برای بهره

 مشهد ر  گذاری در مسیر ریلی چابهار    پیشنهاد طرح راهبردی توسعه سرمایه5جدول شماره )

رح ط

 راهبردی
 ها فرصت نقاط قوا



توسعه 

گذاری  سرمایه

در مسیر 

ریلی 

 مشهد ر چابهار

قرار گرفتن در مسیر مبادالا  ر

 قاره هند و روسیه اقتصادی شبه

ر نیدیکی به بازارهای هدف هند و 

 چین

ر دسترسی اقیانوسی بندرهای 

 ساحلی دریای عمان

 ر عدم وابستگی به تنگه هرمی

افغانستان در مقایسه ر فاصله کا با 

 با مسیرهای رقیب

ر امکان استفاده از میایای قانونمند 

 مناطق آزاد

ر دسترسی مستقیا و فاصله کا 

 نسبت به آسیای میانه

ر وجود اراضی مناسب و بدون 

 معارض

ر قابلیت بندر چابهار برای وارداا، 

 صادراا و صادراا دوباره کاال

 های محصور در خشکی ر همسایه

ای و  ترانییت منطقه ر فرصت

 ای کاال فرامنطقه

نقل  و ر تغییر ااگوی جهانی حمل

دریایی از نقطه به نقطه به شبکه 

 کانونی

های دریای عمان نسبت به  ر جذابیت

خلیج فارس از نظر مسافت و بیمه 

 نقل دریایی و حمل

ثباتی کمتر دریای عمان در  ر تنش و بی

 مقایسه با خلیج فارس

مصرف جدید در  ر ایجاد بازارهای

 و افغانستان CISکشورهای 

 های راهبردی برای توسعه بر مبنای زنجیره تواید و انتقال نفت و گاز   طرح2-2-4

   توسعه ظرفیت ترانییت انرژی از شرق کشور1-2-2-4

در هند و  سو، و رشد تقاضای انرژی ویکه قیاقستان و ترکمنستان ازیو رشد تواید انرژی در کشورهای آسیای میانه به

تررین محورهرای توسرعه بنرادر و      عنروان یکری از مهرا    کشورهای جنوب شرق آسیا از سوی دیگر، نفت و گاز را بره 

عنروان   کند  افیایش رخایر و تواید نفت و گاز در منطقه آسیای میانه و رقابت هند و چین بره  سواحل مکران مطرح می

آفرینری جمهروری    ز این منطقه، فرصت مناسبی را بررای نقرش  کننده بیرگ انرژی در تأمین نیازهای خود ا دو مصرف

دایل دسترسری بهترر، منراطق شررق و جنروب شررقی        اامللی انرژی ایجاد کرده است  به اسالمی ایران در ترانییت بین

 روند  شمار می ترین گیینه برای ترانییت انرژی آسیای میانه به کشور و بندرهای ساحلی دریای عمان مناسب

 جاسو -  پیگیری احداث خط اواه نفتی نکا1-1-2-2-4

 SWOTتحلیل  و جاسو با استفاده از تجییه ر    پیشنهاد طرح راهبردی احداث خط اواه نفتی نکا6جدول شماره )

 ها فرصت نقاط قوا طرح راهبردی

پیگیری 

احداث خط 

اواه نفتی 

 جاسو ر نکا

دسترسی اقیانوسی بنادر  ر

 ساحلی دریای عمان

وابستگی به تنگه عدم  ر

 هرمی

های دریای عمان نسبت  جذابیت ر

به خلیج فارس از نظر مسافت و 

 نقل دریایی و بیمه حمل

ثباتی کمتر دریای عمان  تنش و بی ر



دسترسی مستقیا و  ر

فاصله کا نسبت به آسیای 

 میانه

 در مقایسه با خلیج فارس

رشد تواید انرژی در کشورهای  ر

ستان و ویکه قیاق آسیای میانه به

 ترکمنستان

رشد تقاضای انرژی در هند و  ر

 کشورهای جنوب شرق آسیا

بینری   رییی کررده و پریش   میلیون بشکه برنامه 4جمهوری قیاقستان برای افیایش مییان تواید نفت خام خود به حدود 

ایجادشده، فرصت مناسبی شود به یکی از توایدکنندگان بیرگ نفت خام در منطقه آسیای میانه تبدیل شود  شرایط  می

برداری از ظرفیت ترانییت نفت خام از مسیر ایران و گذرنده از مناطق جنوب شرق و شرق کشور ایجراد   را برای بهره

ترین مسیر برای تأمین انرژی موردنیاز هند و کشرورهای شررق و جنروب شررق      کند  مسیر ترانییتی ایران، مناسب می

سیرهای رقیب، الزم است ظرفیت ترانییت انرژی از منراطق شررق کشرور، توسرعه     آسیا است که با توجه به فعاایت م

جاسرو بررای ترانییرت نفرت      ر یابد  به این منظور پیگیری و تسریع در طرح انتقال نفت خام از طریق خط اواره نکرا  

 شود  توایدی کشورهای حاشیه دریای خیر پیشنهاد می

کشورهای حوزه دریای خیر از تأسیساا موجود نکرا بره بازارهرای    این طرح با هدف ایجاد ظرفیت انتقال نفت خام 

کیلرومتر و برا ظرفیرت حردود یرو       1551اینچ و به طول تقریبری   42و  48جهانی از طریق احداث خط اواه به قطر 

جاسو، انتقال نفرت خرام کشرورهای حروزه      ر شود  هدف از اجرای طرح خط اواه نکا میلیون بشکه در روز انجام می

خیر به دریای عمان است  درواقع نفرت کشرورهای حاشریه خریر از بنردر نکرا در جنروب دریرای خریر بره           دریای 

شود  در مقابل، ایران نیی به همان مییان نفت خام در خلیج فارس در اختیرار   های داخلی منتقل و مصرف می پاالیشگاه

هرای قیرر و    هرای نفرت، کارخانره    یشرگاه دهد  با ساخت این خط اواه، زمینه بررای سراخت پاال   این کشورها قرار می

شود  این خط اواه از پنج استان هرمیگران، کرمران، یرید، سرمنان و      سازی در سطح منطقه چابهار نیی فراها می روغن

جاسرو و تأسیسراا مربروط بره آن در راسرتای       ر مازندران عبور خواهد کرد  احداث خط اواه انتقال نفت خرام نکرا  

ویرکه میردان نفتری     بره  ر های جدید نفت خام کشورهای حروزه دریرای خریر     اری از میدانبرد های توسعه و بهره طرح

در ارتقای موقعیت ژئوپلیتیکی، افیایش امنیت و منافع ملی ایرران    ر میلیون بشکه در روز 5/1کشگان، با ظرفیت تواید 

ر، موقعیت ایران را از نظر معادالا بر تواید درآمد برای کشو از اهمیت باالیی برخوردار است  اجرای این طرح عالوه

تواند جاسرو   کرانه مناسب آن می کند  در چنین شرایطی، توسعه این بندر با پس سیاسی و امنیتی در منطقه تقویت می

   نشان داده شده است 6های مرتبط با این طرح در جدول شماره ) عنوان یو بندر نفتی مها مطرح کند  تحلیل را به

 جاسو ر نمایی کلی از مسیر خط انتقال نکا   7شکل شماره )



 
 جاسو ر   پیگیری احداث خط اواه انتقال گاز سرخس2-1-2-2-4

تروجهی افریایش    های آینرده بره میریان قابرل     پیشتر اشاره شد که سطح توایداا انرژی کشورهای آسیای میانه در سال

شده گاز طبیعی خود داشرته، برا ارتقرای     اثبااهای اخیر جهش بیرگی در رخایر  خواهد یافت  ترکمنستان که در سال

سها ایرن کشرور    2014دنبال تقویت نقش خود در بازار گاز جهان است  در پایان سال  سطح تواید و صادراا گاز به

بروده   16درصرد  3/4تنها  2010که این سها در پایان سال  بوده، درحاای 15درصد 3/9از کل رخایر گازی جهان برابر 

باشرد، پرس از    احار برخورداری از منابع گاز طبیعی می ترین کشور در حوزه آسیای میانه به است  ترکمنستان که مها

دایل عدم دسترسی به بازارهای مصرف، تاکنون برای صادراا گاز طبیعری   استقالل از اتحاد جماهیر شوروی سابق، به

سرازی   های گذشته ایرن کشرور راهبررد متنروع     ته بوده است  در سالخود به بازارهای اروپایی متکی و به روسیه وابس

مسیرهای صادراا گاز طبیعی خود به بازارهای مصرف را در دستورکار قرار داده و این مسرلله، فرصرت ارزشرمندی    

 شود  برای ایران محسوب می

تجرارا گراز طبیعری و وجرود      از سوی دیگر، با توجه به رابطه معنادار میان سها کشورها از رخایر و سرها آنهرا از  

درصدی ایران از رخایر گازی  15نظران با توجه به سها  های تواید و صادراا گاز در ایران، به اعتقاد صاحب ظرفیت

شود  برا باافعرل کرردن     درصدی از صادراا گاز جهان، یو اایام استراتکیو محسوب می 15جهان، دستیابی به سها 

برای تواید و صادراا گاز طبیعی، ایران قادر خواهد بود مییان صادراا گاز خرود بره    های بااقوه ایران تمام توانمندی

صرورا   بره  bcm95از طریرق خطروط اواره و     bcm95میلیارد متر مکعب در سرال )  190بازارهای جهانی را به حدود 

LNG بررای   2035فرق  و کل گازی است که در ا 2035درصد صادراا گاز جهان در افق  15  برساند  این رقا معادل

 منطقه خاورمیانه برآورد شده است 
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 جاسو ر    نمایی کلی از طرح انتقال گاز سرخس8شکل شماره )

 
جاسو از اهمیت استراتکیو برخروردار اسرت  ایرن     ر بر این اساس، طرح احداث خط اواه انتقال گاز طبیعی سرخس

لیج فارس و حوزه جنوب شررق آسریا بررای گراز     دایل وجود مشتریان متعدد در جنوب دریای عمان و خ سیاست به

شود  با توجه بره موقعیرت جغرافیرایی کشرورهای      های مطلوب برای ترکمنستان نیی محسوب می ترکمنستان از گیینه

ویکه هند، فرصت ترانییتری ارزشرمندی بررای جمهروری اسرالمی       آسیای میانه نسبت به بازارهای بیرگ مصرف و به

های موردنیاز را فراها کررد؛ هرچنرد همراهنگی برین      برداری از آن، زیرساخت اید برای بهرهشود که ب ایران فراها می

وزارا نفت و دستگاه دیپلماسی کشور در جلب مشارکت، همکاری و تضمین مقیاس اقتصادی جریران انتقرال گراز    

 این کشورها ضروری است 

برر عوایرد ارزشرمند     ه بره دریرای عمران عرالوه    پیگیری و تسریع در اجرای این طرح برای ترانییت گاز آسریای میانر  

تواند فرصتی مناسب برای توسرعه بنردر جاسرو     کند، می اقتصادی و سیاسی که از محل ترانییت نصیب کشورمان می

 دهد  های مربوط به این طرح را نشان می   تحلیل7باشد  جدول شماره )

 

تحلیرل   و جاسو با اسرتفاده از تجییره   ر ل گاز سرخس   پیشنهاد طرح راهبردی احداث خط اواه انتقا7جدول شماره )
SWOT 

 ها فرصت نقاط قوا طرح راهبردی

پیگیری احداث 

خط اواه انتقال 

گاز 

 جاسو ر سرخس

دسترسی  ر

اقیانوسی بنادر 

ساحلی دریای 

 عمان

عدم وابستگی  ر

 به تنگه هرمی

دسترسی  ر

مستقیا و فاصله 

دریای عمان نسبت به خلیج فارس از های  جذابیت ر

 نقل دریایی و نظر مسافت و بیمه حمل

ثباتی کمتر دریای عمان در مقایسه با خلیج  تنش و بی ر

 فارس

رشد تقاضای انرژی در هند و کشورهای جنوب شرق  ر

 آسیا

 رشد سریع سها ترکمنستان از بازار گاز جهان ر

ز وابستگی ترکمنستان به روسیه برای صدور گا ر



کا نسبت به 

 آسیای میانه

توایدی خود به بازارهای اروپایی و درنتیجه تال  این 

 سازی مسیرهای صادراا گاز طبیعی کشور برای متنوع

مشتریان متعدد در جنوب دریای عمان و خلیج فارس  ر

قاره هند برای گاز  و حوزه جنوب شرق آسیا و شبه

 ترکمنستان

 سازی کشور توان رخیره  احداث انبار نفت جاسو و چابهار در راستای تقویت 2-2-2-4

میلیرون   100سازی نفت خام کشور ترا پایران برنامره، بره      براساس قانون برنامه پنجا توسعه الزم است ظرفیت رخیره

میلیون بشکه در بندر چابهار ایجاد خواهرد   20میلیون بشکه از این ظرفیت در بندر جاسو و  20بشکه افیایش یابد  

گیررد  در طرول    عنوان مخین شناور برای رخیره نفت خام مورد استفاده قرار مری  ی بها ها کشتی اجاره اکنون ده شد  ها

سازی نفت خام پرداخت شرده کره    میلیون دالر هیینة اجاره کشتی برای رخیره 300های گذشته، هر سال بیش از  سال

خت انبرار نفتری در   شردا افریایش یافتره اسرت  سرا      های اخیر، این هیینه بره  در شرایط فعلی و پس از اعمال تحریا

سرازی نفرت خرام در کشرور و      بر افیایش ظرفیت رخیره هایی است که عالوه بندرهای جاسو و چابهار ازجمله طرح

عنوان یو بندر نفتی ایفا خواهد کررد  احرداث خرط اواره      ای، نقش مؤثری در توسعه جاسو به کاهش این بار هیینه

هرای نفتری در بنردر     رکیی به سواحل دریای عمان و ساخت مخینجاسو برای ترانییت نفت خام آسیای م ر نفتی نکا

های مربوط به ایرن   عنوان یو بندر مها نفتی در ساحل دریای عمان مطرح خواهد کرد  تحلیل جاسو، این بندر را به

   ارائه شده است 8ها انجام شده در جدول شماره ) طرح که با تلفیق نقاط قوا و فرصت

 

 

سرازی   هاد طرح راهبردی احداث انبار نفت جاسو و چابهار در راستای تقویت تروان رخیرره     پیشن8جدول شماره )

 کشور

طرح 

 راهبردی
 ها فرصت نقاط قوا

احداث انبار 

نفت جاسو 

و چابهار در 

راستای 

تقویت توان 

سازی  رخیره

 کشور

دسترسی اقیانوسی بنادر  ر

 ساحلی دریای عمان

عدم وابستگی به تنگه  ر

صادراا نفت هرمی برای 

 خام کشور

وجود اراضی مناسب و  ر

 بدون معارض

های دریای عمان نسبت به خلیج  جذابیت ر

نقل  و فارس از نظر مسافت و بیمه حمل

 دریایی

ثباتی کمتر دریای عمان در  تنش و بی ر

 مقایسه با خلیج فارس

رشد تقاضای انرژی در هند و کشورهای  ر

 جنوب شرق آسیا

توسعه ظرفیت  اایام قانونی برای ر

سازی نفت خام در برنامه پنجا  رخیره

 توسعه



عدم برخورداری کشورهای افغانستان و  ر

عنوان دو همسایه بیرگ شرقی  پاکستان به

 های نفت خام از پاالیشگاه

 تمام محرم   تکمیل طرح نیمه3-2-2-4

انتقال نفت خام از شمال خلیج فرارس بره   تمام محرم که پیش از این و در زمان جنگ تحمیلی برای  تکمیل طرح نیمه

بندر جاسو برای حفظ جریان صادراا نفت خام کشور در دست احداث قرار گرفته بود، از دیگر پیشرنهادهای ایرن   

مقااه است  اجرای این طرح در آن زمان تا بندر انگه انجام و پس از آن برا توجره بره پایران جنرگ و تغییرر شررایط،        

گیرد  با توجره بره اینکره احرداث خطروط اواره        ن خط برای انتقال آب مورد استفاده قرار میاکنون ای متوقف شد  ها

ترانییت نفت خام بیش از گذشته مورد توجه کشورهای منطقه خلیج فارس قرار گرفتره و جمهروری اسرالمی ایرران     

تا بنردر جاسرو احرداث    « طرح ربیع»شود ادامه این خط با عنوان  برخورداری اندکی از این خطوط دارد، پیشنهاد می

برر کمرو بره     سازی نفت خام در انبار نفت جاسرو عرالوه   شود  تکمیل این خط در کنار ایجاد ظرفیت جدید رخیره

رونق اقتصادی این بندر و مناطق اطراف، وابستگی جمهوری اسالمی ایران به تنگه هرمی را برای صادراا نفرت خرام   

ای از نفرت خرام کشرور، برا      ی به تنگه هرمی برای صادراا بخش عمرده کند  رفع وابستگ تا حدود زیادی برطرف می

های مربوط به این طرح راهبرردی در جردول شرماره     توجه به مالحظاا سیاسی و امنیتی، اهمیت زیادی دارد  تحلیل

   ارائه شده است 9)

 تمام محرم    طرح راهبردی تکمیل طرح نیمه9جدول شماره )

طرح 

 راهبردی
 ها فرصت نقاط قوا

تکمیل طرح 

تمام  نیمه

 محرم

دسترسی اقیانوسی  ر

بندرهای ساحلی دریای 

 عمان

عدم وابستگی به تنگه  ر

هرمی برای صادراا نفت 

 خام کشور

 آماده  وجود زیرساخت نیمه ر

های دریای عمان نسبت به  جذابیت ر

خلیج فارس از نظر مسافت و بیمه 

 نقل دریایی و حمل

دریای عمان در ثباتی کمتر  تنش و بی ر

 مقایسه با خلیج فارس

رشد تقاضای انرژی در هند و  ر

 کشورهای جنوب شرق آسیا

ر عدم برخورداری کشورهای افغانستان 

عنوان دو همسایه بیرگ  و پاکستان به

 های نفت خام شرقی از پاالیشگاه

   صادراا گاز به عمان4-2-2-4

  و پاالیشرگاه   هرمیگران   اسرتان   آغراز و بره    عسلویه  از شرق  اینچ 56قطر   گاز کشور به  هفتا شبکه سراسری  اواه  خط

دهرد    می  انتقال  و کرمان  بلوچستان و ، سیستان هرمیگان  های استان  را به  جنوبی  از پارس  ، و گاز توایدی متصل  سرخون

برر   رود  عرالوه  شمار می قال بهقاره هند و پاکستان هدف دیگر احداث این خط انت همچنین صادراا گاز طبیعی به شبه



های باال با ایجاد انشعاب مناسب از این خط به مقصد جاسو، از ظرفیت خط هفتا شبکه سراسرری انتقرال    مأموریت

ترین فاصله دریایی با کشور عمران را دارد   گاز برای صادراا گاز به عمان استفاده خواهد شد  منطقه جاسو، نیدیو

های مربوط به این   ، تحلیل10شود  جدول شماره ) دراا گاز به این کشور محسوب میترین مسیر برای صا و مناسب

خدمت گرفتن نقاط قروا را بررای    شود، این طرح امکان به گونه که مشاهده می دهد  همان طرح راهبردی را نشان می

 کند  های موجود در منطقه فراها می استفاده از فرصت

 دراا گاز به عمان   طرح راهبردی صا10جدول شماره )

طرح 

 راهبردی
 ها فرصت نقاط قوا

صادراا 

گاز به 

 عمان

دسترسی اقیانوسی بنادر  ر

 ساحلی دریای عمان

عدم وابستگی به تنگه  ر

 هرمی

فاصله دریایی اند   ر

 جاسو با کشور عمان

ثباتی کمتر دریای عمان در  تنش و بی ر

 مقایسه با خلیج فارس

حاشیه تقاضای انرژی در کشورهای  ر

 جنوبی خلیج فارس

زیرساخت خط اواه هفتا شبکه سراسری  ر

 انتقال گاز

   توسعه قطب سوم و چهارم صنایع پتروشیمی در بندرهای چابهار و جاسو5-2-2-4

های اصلی اقتصاد ایران، توسعه صنایع پتروشیمی است که برا توجره بره دارا برودن منرابع عظریا گراز،         یکی از مییت

کنرد؛ بنرابراین    های رقابتی ارزشمندی را برای جمهوری اسالمی ایران فراها مری  گاز طبیعی فرصت پتروشیمی بر پایه

شهرها در همسایگی مناطق گازی یا خطوط اصلی گاز، این فرصت طبیعی را از حاات برااقوه بره باافعرل     ایجاد شیمی

های چابهار و جاسرو ازجملره      منطقهشهرها را احداث کرد توان شیمی کند  در مناطق متعددی از کشور می تبدیل می

های جدید پتروشیمی در چابهار و جاسو، خرط اواره انتقرال اتران از      ترین این مناطق هستند  برای احداث قطب مها

بینری شرده    میلیون تن در سال پریش  4منطقه ویکه اقتصادی انرژی پارس )عسلویه  در امتداد مسیر ساحلی با ظرفیت 

میلیون تن احداث شود و پس از آن تا چابهار، قطر اواره   5/4تا بندر جاسو با ظرفیت است  ضروری است این خط 

  در 17میلیون تن اتان در سرال کراهش یابرد  تبردیل اتران بره اتریلن )اتران کراکرر          3صورا تلسکوپی برای انتقال  به

 های پتروشیمی جاسو و چابهار انجام خواهد شد  قطب

های دوات و ارائره تسرهیالا از محرل صرندوق      ی جاسو و چابهار با حمایتهای پتروشیمی در بندرها ایجاد قطب

 عنوان یکی از نیروهای محرکه توسعه منطقه مکران عمل کند  تواند به توسعه ملی می

    طرح راهبردی توسعه قطب سوم و چهارم صنایع پتروشیمی در بندرهای چابهار و جاسو11جدول شماره )

 ها فرصت نقاط قوا طرح راهبردی

توسعه قطب 

سوم و چهارم 

صنایع 

دسترسی اقیانوسی  ر

بندرهای ساحلی دریای 

 عمان

های دریای عمان نسبت به  جذابیت ر

خلیج فارس از نظر مسافت و بیمه 

 نقل دریایی و حمل
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پتروشیمی در 

بندرهای 

چابهار و 

 جاسو

عدم وابستگی به تنگه  ر

 هرمی

وجود اراضی مناسب و  ر

 بدون معارض

ثباتی کمتر دریای عمان در  ش و بیتن ر

 مقایسه با خلیج فارس

بر انتخاب  مصوب هیلت وزیران مبنی ر

عنوان قطب آتی توسعه  منطقه چابهار به

 صنعت پتروشیمی

زیرساخت خط اواه هفتا شبکه  ر

 سراسری انتقال گاز

   توسعه صنایع پتروشیمی در چابهار1-5-2-2-4

هرای   های صنعت پتروشیمی در بندر امام خمینی)ره  برا اسرتفاده از قابلیرت    های توسعه گذشته، قطب در خالل برنامه

انرد    های منطقه ویرکه اقتصرادی انررژی پرارس احرداث شرده       منطقه ویکه اقتصادی و در عسلویه با استفاده از قابلیت

عنوان یو هراب پتروشریمی در    شهید بهشتی چابهار به اکنون نیی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درحال توسعه بندر ها

عنروان قطرب آتری توسرعه صرنعت پتروشریمی و مطااعره و بررسری          کشور و منطقه است  انتخاب منطقه چابهرار بره  

هیلرت وزیرران در مرکری اسرتان      24/1/1390سنجی انتقرال گراز اتران پرارس جنروبی بره چابهرار در نشسرت          امکان

هایی مانند مترانول، اوره،   ب رسید  متان )گاز طبیعی ، خورا  موردنیاز برای تواید فراوردهتصوی بلوچستان به و سیستان

اتیلن است  اتان موردنیاز صرنایع   هایی مانند اتیلن و پلی ، و اتان، خورا  موردنیاز برای تواید فراوردهMTPآمونیا ، و 

خط اواه هفرتا شربکه سراسرری انتقرال گراز، متران        چابهار ر پتروشیمی مستقر در این بندر از طریق انشعاب ایرانشهر

موردنیاز از طریق خط اواه صلح، و میعاناا گازی موردنیاز از طریق حمل دریرایی از عسرلویه ترأمین خواهرد شرد       

گونه که گفته شد، یو خط مستقل از عسلویه به چابهار، اتان موردنیاز صنایع پتروشیمی مستقر در این  همچنین همان

 توان برای توسعه صنایع پتروشیمی در چابهار برشمرد: طورکلی میایای زیر را می أمین خواهد کرد  بهمنطقه را ت

    هرای مررزی و    امکان توسعة صنعت پتروشیمی در خارج از تنگة هرمی )ضرورا استراتکیو بررای توسرعة اسرتان

 افیایش امنیت ملی ؛

 توسعة متوازن صنعت پتروشیمی در کشور؛ 

 ازارهای هدف )هند، چین، و آسیای میانه ؛نیدیکی به ب 

 وجود اراضی مناسب و بدون معارض؛ 

 آهن )دردست احداث ، بیمارستان، دانشگاه، و اماکن رفاهی مناسب؛ توسعه، فرودگاه، راه وجود دو بندر درحال 

  امکان استفاده از میایای قانونمند مناطق آزاد 

این منطقه شامل تواید محصوالتی از قبیل مالمین، رزین مالمرین فرماادئیرد،   دستی پیشنهادی در  همچنین صنایع پایین

، اکسرید  EPDM، اکریلرو نیتریرل،   2EH ،VAMاوره فرماادئید، فنل فرماادئید، پارا فرماادئید، پلی استال، اسرید اسرتیو،   

 ال خواهد شد  ها، و پلی پروپیلن، فنل/ استون، متیل متا کریالا، اکریالا

 توسعه صنایع پتروشیمی در جاسو  2-5-2-2-4

  و پاالیشرگاه   هرمیگران   اسرتان   آغراز و بره    عسلویه  از شرق  اینچ 56قطر   گاز کشور به  هفتا شبکه سراسری  اواه  خط

  انتقرال   و کرمران   بلوچسرتان  و  ، سیسرتان  هرمیگران   های استان  را به  جنوبی  از پارس  شده و گاز توایدی  متصل  سرخون



شود، بسرتری مهرا    د  انشعابی که از این خط به مقصد جاسو با هدف صادراا گاز به کشور عمان احداث میده می

را برای توسعه صنایع پتروشیمی فراها خواهد کرد  یو خط اواه دریایی، گرازی را کره از طریرق ایرن انشرعاب بره       

جاسو از سرخس نیی فرصرت مناسربی    رسد، به کشور عمان منتقل خواهد کرد  اجرای طرح انتقال گاز به جاسو می

کند  همچنین پیشتر درباره احداث یو خط مستقل انتقال اتران   را برای احداث صنایع پتروشیمی در جاسو ایجاد می

 میلیون تن تا چابهار بحث شد  3میلیون تن تا جاسو و  5/4از عسلویه با ظرفیت انتقال ساالنه 

   احداث پاالیشگاه نفت خام6-2-2-4

های نفت خام در مناطق جاسو و چابهار از دیگر محورهای پیشنهادی در این پکوهش است که در  پاالیشگاه احداث

هرای نفتری، تقویرت صرادراا، ایجراد رونرق        شود  تأمین نیاز مناطق شرقی کشور به فراورده ادامه به آنها پرداخته می

گرذاری بررای احرداث     و    از منرافع سررمایه   زایی، جذب نیروی کار متخص ، ارتقای سطح امنیت اقتصادی، اشتغال

 شوند  پاالیشگاه نفت خام در این مناطق محسوب می

    طرح راهبردی احداث پاالیشگاه نفت خام در جاسو و چابهار در بندرهای چابهار و جاسو12جدول شماره )

طرح 

 راهبردی
 ها فرصت نقاط قوا

احداث 

پاالیشگاه 

نفت خام در 

جاسو و 

 چابهار

دسترسی اقیانوسی  ر

بندرهای ساحلی دریای 

 عمان

عدم وابستگی به تنگه  ر

 هرمی

دسترسی مستقیا و  ر

فاصله کا نسبت به 

 آسیای میانه

دسترسی مناسب به هند  ر

 و چین

وجود اراضی مناسب و  ر

 بدون معارض

جذابیتهای دریای عمان نسبت به 

خلیج فارس از نظر مسافت و بیمه 

 حمل و نقل دریایی

ثباتی کمتر دریای عمان و بی تنش

 در مقایسه با خلیج فارس

رشد تقاضای انرژی در هند و 

 کشورهای جنوب شرق آسیا

عدم برخورداری کشورهای 

افغانستان و پاکستان به عنوان دو 

همسایه بیرگ شرقی از 

 پاالیشگاههای نفت خام

   احداث پاالیشگاه نفت خام در جاسو1-6-2-2-4

انتقال نفت خام از نکا به جاسو، تکمیل خط انتقال نفت خام شمال خلیج فرارس بره بنردر جاسرو     هایی مانند  طرح

سرو و   میلیرون بشرکه ازیرو    20سازی نفت خام در بندر جاسو بره میریان    نام خط محرم، و توسعه ظرفیت رخیره به

پاالیشرگاهی جدیرد در ایرن     هرای  ای این بندر از سوی دیگر، ایجاد ظرفیرت  ای و فرامنطقه های تجارا منطقه قابلیت

 کند  منطقه را توجیه می

   احداث پاالیشگاه نفت خام در چابهار2-6-2-2-4

عنوان یکی از بنادر مها شمال دریای عمان، موقعیت تجاری و ترانییتی  گونه که پیشتر اشاره شد، بندر چابهار به همان



آسیای میانه برخوردار است  این موقعیت، فرصرت  ارزشمندی داشته و از دسترسی مناسبی به کشورهای هند، چین و 

کند  فرصت دیگر، عردم برخرورداری کشرورهای     های پاالیشگاهی نفت خام ایجاد می مناسبی را برای توسعه ظرفیت

اکنرون در   برر ایرن، هرا    های نفت خام است  عالوه عنوان دو همسایه بیرگ شرقی از پاالیشگاه افغانستان و پاکستان به

هرای جدیرد در ایرن     داخل کشور نیی پاالیشگاه نفت خام فعاای وجود ندارد؛ بنابراین احداث پاالیشرگاه مناطق شرقی 

هرای نفتری    تواند در تأمین نیازهای این مناطق به فراورده بندر و نیی بندر جاسو که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت، می

ها از طریق انبار نفت خام پیشنهادی برا ظرفیرت    الیشگاهنیی مورد استفاده قرار گیرد  خورا  نفت خام موردنیاز این پا

 نقل دریایی، تأمین خواهد شد  و میلیون بشکه و انتقال نفت خام موردنیاز از طریق حمل 20

 های انسانی و اجتماعی بر ایجاد پشتوانه   توسعه مبتنی3-2-4

هرای اجتمراعی و    منطقه، محردودیت ظرفیرت   ترین موانع رشد و بااندگی در هر ترین، یا یکی از مها طور قطع مها به

شدا در سواحل مکرران احسراس    های انسانی است؛ محدودیتی که به جذابیت اند  برای جذب و نگهداری سرمایه

انرد؛   بلوچسرتان قررار گرفتره    و شود  سواحل جنوب و جنوب شرق کشور در امتداد دو استان هرمیگران و سیسرتان   می

های اقتصادی، علا  جذب و نگهداری نیروی انسانی متخص ، دسترسی به زیرساختاحار ظرفیت  هایی که به استان

گیرند  این درحاای است که دو استان بیرگ فارس و کرمران   ترین مناطق کشور قرار می و فناوری و    در زمره محروم

ترا سرواحل خلریج فرارس      1352اند  پهنه استان فارس ترا سرال    ای تقریباً اند  از سواحل جنوبی قرار گرفته با فاصله

صورا فرمانرداری کرل بوشرهر اداره     های بوشهر و دشتستان که پیش از این به امتداد داشته، اما در این سال شهرستان

ترتیب مناطق حاشیه خلیج فارس که در استان فارس قررار   این شدند، در تقسیماا کشوری به استان ارتقا یافته و به می

 شده و در عمل ارتباط فارس با سواحل جنوبی قطع شد  داشت، به استان بوشهر تبدیل

ایرادی که به ااگوی تقسیماا اداری در جنوب و جنوب شرق کشور وارد است، قرار گرفتن سواحل ارزشمند خلیج 

فارس و دریای عمان در امتداد چند استان معدود با طول ساحل زیاد است  پیشنهاد ایرن پرکوهش دربراره تقسریماا     

هرای   کلی تغییر ااگوی طوای موجود به ااگوی عرضی است؛ به این معنی که تعرداد اسرتان   طور کشور بهاداری جنوب 

 برخوردار از سواحل جنوب افیایش و طول سواحل در امتداد هر استان کاهش یابد 

    طرح راهبردی اصالح تقسیماا کشوری13جدول شماره )

طرح 

 راهبردی
 تهدیداا نقاط ضعف

اصالح 

ااگوی 

تقسیماا 

 کشوری

جذابیت اند  برای جذب و  ر

نگهداری نیروی انسانی 

 متخص 

های علا و  ضعف زیرساخت ر

 فناوری

ااگوی طوای تقسیماا 

کشوری در جنوب کشور و 

درنتیجه محدودیت تعداد 

 مرز با سواحل های ها استان

وب و جنروب شررق کشرور مرورد     تواند با هدف توسعه سواحل جن طور مشخ  دو پیشنهاد زیر می در این راستا به

 توجه قرار گیرد:

   اتصال استان کرمان به سواحل مکران در دریای عمان با انتیاع شهرستان جاسو از استان هرمیگان و ااحاق آن بره



 استان کرمان؛

    اتصال استان فارس به خلیج فارس با انتیاع شهرستان پارسیان )گاوبندی سابق  از استان هرمیگان و ااحراق آن بره

 استان فارس 

های دو استان بیرگ کشور را در ابعاد صرنعت، معردن، تجرارا، کشراورزی، نیرروی       توان ظرفیت با این تغییراا می

 کران قرار داد انسانی و علا و فناوری در خدمت توسعه سواحل م

 بندر بیرگ   توسعه ایران4-2-4

های  عنوان الزمه ایفای نقش مقتدرانه در حفظ امنیت خلیج فارس از گذشته حضور در دریای عمان و اقیانوس هند به

توان به موارد  جمله می هایی نیی به این منظور در نیروهای مسلح تهیه شده است که از آن دور مورد توجه بوده و طرح

 ر اشاره کرد:زی

 ایجاد یو پایگاه دریایی بیرگ در منطقه کنار ؛ 

  برای پشتیبانی از این پایگاه دریایی؛ 88تجمیع پایگاه هوایی کنار  و استقرار یو تیپ زرهی از اشگر 

 های مهندسی الزم؛ تهیه طرح 

  های کوسه و نهنگ؛ یاییو زیردر 18تدار  تجهییاا نظامی موردنیاز مانند ناو خار ، ناوهای کالس کورو 

  قراردادهای ساخت زیردریایی با شرکتHDW     آامان و 

رویکرد خصمانه ایاالا متحده موجب شد بخشی از این تدارکاا در اختیار جمهروری اسرالمی ایرران قررار نگیررد       

ان است، در اختیار عنوان مثال، ناوهای کالس کورو  در حال حاضر با وجود اینکه متعلق به جمهوری اسالمی ایر به

های کوسه و نهنگ نیی متعلق بره جمهروری اسرالمی ایرران بروده، امرا در        نیروی دریایی آمریکا قرار دارد  زیردریایی

هرای نخسرت پرس از     کالس ناو خرار  برود  در سرال    شود  اغو قرارداد خرید ناو الر  )که ها آمریکا نگهداری می

های مورد قرارداد، نمونره دیگرری از    آامان از ساخت زیردریایی HDW پیروزی انقالب اسالمی و سر باز زدن شرکت

 این اقداماا است 

های پس از پیروزی انقالب اسالمی و رشرد اسرتقالل    های دفاعی کشور در سال حال، امروزه با تقویت توانمندی بااین

ایفرای نقرش در امنیرت منطقره      و خودباوری در این حوزه، کشورمان از توانایی الزم برای حضور در اقیانوس هند و

ویکه منطقره چابهرار پشرتوانه ارزشرمندی      های دفاعی سواحل جنوب شرق و به خلیج فارس برخوردار است  ظرفیت

بنردر بریرگ در چابهرار بررای پشرتیبانی از       شود  به این منظور احیای طرح ایرران  برای تحقق این هدف محسوب می

دریای عمان و اقیانوس هند و کاهش تهدیداا ناشی از حضور نیروهرای  حضور مقتدرانه جمهوری اسالمی ایران در 

برر رونرق اقتصرادی در منطقره،      گونه که اشاره شد، مأموریت اصلی این بندر عالوه شود  همان ای پیشنهاد می فرامنطقه

 ست ارتقای سطح امنیت دریای عمان و خلیج فارس و تقویت جایگاه جمهوری اسالمی ایران در این فرایند ا

 بندر بیرگ    طرح راهبردی توسعه ایران14جدول شماره )

 تهدیداا نقاط قوا طرح راهبردی

توسعه 

بندر  ایران

ها و  توانمندی ر

های دفاعی مستقر  زیرساخت

 های خاورمیانه تنش ر

 ناامنی ر
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 در منطقه مکران بیرگ

حضور مقتدرانه نیروی  ر

دریایی ارتش جمهوری 

های  اسالمی ایران در آب

 منطقه

 تجارا زیرزمینی ر

 ر تهدیداا فرامرزی

ای در  حضور نیروهای فرامنطقه ر

 های دریای عمان آب

 گیری نتیجه

یکی از امتیازهای ارزشمند جغرافیایی ایران، برخورداری از طول سواحل گسترده در امتداد دو پهنه آبری مهرا، یعنری    

مناطق ساحلی جنوب و جنوب شرقی، و برخورداری ایرن  خلیج فارس و دریای عمان است  با وجود اهمیت کلیدی 

ها انجام نشده است  به ایرن   برداری کافی از این فرصت های بیرگ سیاسی و اقتصادی، در عمل بهره مناطق از ظرفیت

هرا و مشرکالا    منظور در این پکوهش پس از برشمردن وجوه اهمیت این مناطق و نیی اشاره به بعضی از محردودیت 

برداری بهترر   ر راهبرد اساسی برای ایجاد رونق و آبادانی در سواحل جنوب و جنوب شرقی کشور و بهرهموجود، چها

تفصریل در مرورد آنهرا     های راهبردی مرتبط با هریو نیی شناسرایی و بره   از سواحل ارزشمند جنوبی ارائه شد و طرح

 دهد    خالصه نتایج این پکوهش را نشان می14بحث شد  جدول شماره )

 های راهبردی پیشنهادشده بندی راهبردها و طرح    جمع15ل شماره )جدو

 های راهبردی طرح راهبردهای توسعه

بر  توسعه مبتنی

نقل  و های حمل ظرفیت

 و ترانییت

آهن  توسعه بندر چابهار و تسریع در اجرای طرح راه

 مشهد ر چابهار

ایجاد یو مگاپورا در سواحل دریای عمان )ایجاد 

مادر در منطقه زرآباد، یا توسعه بنادر جاسو یو بندر 

های  و چابهار با قابلیت تردد و پهلوگیری کشتی

 بیرگ 

بر صنایع  توسعه مبتنی

 نفت و گاز

 جاسو ر پیگیری احداث خط اواه نفتی نکا

ایجاد انشعاب جاسو از خط هفتا شبکه سراسری 

 منظور صادراا گاز به عمان به

 جاسو ر انتقال گاز سرخسپیگیری احداث خط اواه 

سازی  احداث انبار نفت جاسو و تقویت توان رخیره

 نفت خام کشور

سازی  احداث انبار نفت چابهار و تقویت توان رخیره

 نفت خام کشور

تمام محرم برای انتقال نفت خام به  تکمیل طرح نیمه

 جاسو

توسعه صنایع پتروشیمی در بنادر چابهار و جاسو به 



 قطب سوم و چهارم صنایع پتروشیمیعنوان 

 های پاالیشگاهی در جاسو توسعه ظرفیت

 های پاالیشگاهی در چابهار توسعه ظرفیت

بر  توسعه مبتنی

ظرفیتهای انسانی و 

 اجتماعی

اصالح ااگوی تقسیماا اداری در جنوب و جنوب 

 شرق کشور

بر  توسعه مبتنی

 های دفاعی توانمندی

بندر بیرگ در چابهار در راستای  احیای طرح ایران

عنوان حافظ  تقویت نقش جمهوری اسالمی ایران به

امنیت خلیج فارس و کاهش تهدیداا ناشی از 

 ای حضور نیروهای فرامنطقه

های پیشنهادی، ضمن ایجراد رونرق اقتصرادی، عمرران و آبرادانی، بهبرود        شود با اجرای راهبردها و طرح بینی می پیش

وضعیت اشتغال، تسهیل و توسعه گردشگری و   ، منرافع اقتصرادی، سیاسری و امنیتری چشرمگیری بررای جمهروری        

 اسالمی ایران فراها شود 
  



 

 منابع

 ااف ر فارسی

رییی استراتکیو توسعه گردشرگری، برا    برنامه  »1390ثانی، محمد   اهلل و اسکندری زاده، عیسی، کاظمی، شمس ابراهیا

  115-141، ص  76های جغرافیای انسانی، شماره  ، پکوهش«ری مذهبی )مطااعه موردی: شهر قا تأکید بر گردشگ

ریریی اسرتراتکیو توسرعه منراطق نمونره       برنامره   »1392زاده، مهردی    ونرد، الاره و عبدااره    تقوایی، مسعود، پورعیدی

منطقه نمونه گردشرگری بازفرت   )مطااعه موردی:  SWOTبر ماتریس  های مناسب مبتنی گردشگری و انتخاب استراتکی

  13-30، ص  20های نو در جغرافیای انسانی، شماره  ، نگر «بختیاری  و استان چهارمحال
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