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It does not take much time to use the term “confession” in Iran. Less than five decades, the 
minds of our scholars and planners have become familiar with this concept. Adjustment is 
the regulation of the relationship between man and space, and essentially involves human 
activities in space. The purpose of regulating this relationship is to use a rational utilization of 
all facilities in order to improve the material and spiritual condition of society over time.  In this 
regard, the purpose of this study is to study the distribution of the border areas of the Oman 
Sea from Bandar Abbas to the Persian Gulf. Using the SWOT model, it looks at the strengths 
of the Bandar Abbas to the Goethe Bay, and then proposes proposals to address the problems 
and deficiencies that are tailored to the conditions in which these border regions are located. 
It is expected that the results of this study will lead policy makers and planners to the optimal 
development of the border areas of the Oman Sea. Unfortunately, despite the sensitivity 
and importance of the issue, in the history of land planning, environmental and defense 
considerations have been marginalized and have not been seriously addressed. Which could 
result in security consequences and the collapse of territorial unity and territorial integrity in 
various dimensions and threaten the power and national authority.
In this regard, based on the issue and the purpose of the research, the following question has 
been asked: 1.What are the factors that determine the distribution of the border areas of the 
Oman Sea from Bandar Abbas to the port of Goater? In line with the research question, the 
proposed hypothesis included: 1- The distribution of the border areas of the Oman Sea from 
Bandar Abbas to the port of Goater depends on the political and security factors of the border 
regions.
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  چکيده
گذرد. کمتر از پنج دهه کاربردن اصطالح آمایش در ایران مدت زیادی نمیاز به

ریزان کشور ما با این مفهوم آشنا شده است. است که اذهان پژوهشگران و برنامه
ریزی راهبردی در فضاهای مرزی مرزی را نوعی برنامه بنابراین آمایش مناطق

کشورها دانست. در این راستا هدف این مطالعه، بررسی آمایش نواحی مرزی 
دریای عمان از بندرعباس تا خلیج فارس است. با استفاده از مدل سوات 

(SWOT)  به بررسی نقاط قوت وضعف بندرعباس تا خلیج گواتر، و سپس
های موجود پیشنهاداتی گذاری در جهت رفع مشکالت و کاستیسیاستمنظور به

 .نمایدمتناسب با شرایطی که این مناطق مرزی از آن برخوردار است ارایه می
گیری ریزان را در بهرهگذاران و برنامهرود نتایج این تحقیق سیاستانتظار می

رغم سفانه علیمتا مطلوب از آمایش نواحی مرزی دریای عمان رهنمون باشد.
ریزی آمایش سرزمین، مالحظات حساسیت و اهمیت موضوع، در تاریخ برنامه

محیطی و دفاعی در حاشیه قرار گرفته و مورد توجه جدی واقع نشده است که در 
پاشیدگی وحدت و یکپارچگی جغرافیایی و تواند عواقب امنیتی و ازهمنتیجه می

طور جدی مورد تهدید اقتدار ملی را به سرزمینی در ابعاد مختلف بوده و قدرت و
شود: قرار دهد. در این راستا براساس مساله و هدف تحقیق این سئوال مطرح می

آمایش نواحی مرزی دریای عمان از بندرعباس تا بندر گواتر منوط به چه عواملی 
شده این بود که آمایش نواحی مطرح در راستای سئوال تحقیق، فرضیهاست؟ 

ی عمان از بندرعباس تا بندر گواتر منوط به عوامل سیاسی و امنیتی مرزی دریا
  مناطق مرزی است.

  ، بندرعباس تا گواترآمایش، مناطق مرزی، مدل سوات ها:کلیدواژه
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  مقدمه

دهی منابع طبیعی و نظم نوینی از سازمانمطالعه آمایش سرزمین، 
های انسانی را بر پهنه سرزمین مهیا نموده و به فعالیت
های دهی متعادل و منطقی فضای موجود، برای تجمع گروهسازمان

پردازد. در اینجاست که در مطالعات آمایش سرزمین از انسانی می
قه آمایش ساب .[1]شودریزی فضایی استفاده میهای برنامهتکنیک

سرزمین در ایران نسبتًا طوالنی است. فکر آمایش سرزمین در ایران، 
در موسسه مطالعات و  ۵۰- ۱۳۴۰بار در اواسط دهه نخستین

تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با عناوین عمران کشوری و 
آرایش فضای اقتصادی پدیدار گشت و سپس به سازمان برنامه و 

بتدا در موسسه مطالعات و تحقیقات بودجه تسری یافت. درواقع ا
اجتماعی بر اثر مشاهده سر بزرگ تهران بر جثه نحیف ایران ضرورت 

های های توسعه در استانتمرکززدایی از پایتخت و ایجاد قطب
. مشخصًا فکر آمایش سرزمین در ایران [2]مانده کشور طرح شدعقب

ت در موسسه مطالعات و تحقیقا ۱۳۴۵ابتدا در اواخر سال 
اجتماعی دانشگاه تهران در گزارشی با عنوان مساله افزایش 

مطرح  [3]جمعیت تهران و نکاتی پیرامون سیاست عمران کشوری
	du	Amwnagementشد. در آن زمان در برابر عبارت فرانسوی "

territoire هنوز اصطالح آمایش سرزمین معمول نشده بود و در "
است عمران کشور به کار جای آن، عبارت سیگزارش یادشده هم به

  رفته بود.

های ها در عرصهها و دولتاز طرف دیگر مرزها کانون ارتباط ملت
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ارتباطی و غیره با یکدیگر هستند و 

های مختلف صورت رسمی و غیررسمی، در زمینهاین ارتباط به
یت مرزهای تنها اهمرغم پیشرفت تکنولوژی، نهشود. علیبرقرار می

نرفته، بلکه به ترویج مرزهای جدیدی مانند سنتی (کالسیک) ازبین
مرزهای فضایی، مرزهای هویتی، مرزهای الکترونیکی و غیره نیز به 

های مجاور با ها و ملتوجود آمده است. مرزها کانون برخورد دولت
یکدیگر هستند. وجود تفاهم یا تضاد قومی، نژادی، فرهنگی، 

و نقل و منافع اقتصادی و ژئواکونومیکی و  امکانات حمل
تواند باعث توسعه دو همچنین محیط زیست و اقلیم مشترک، می

مرزی کشور هم جوار شده یا آتش جنگ و درگیری را در منطقه 
اساس سازمان ملل متحد در میان دو همسایه برافزود. بر همین 

ه یک دارد "مرز یک خط نیست، بلکتعریف خود از مرز اذعان می
سطح عمودی است که فضا، سطح و زیر سطح زمین و قلمرو 

 .[4]کندحاکمیتی یک کشور با کشور دیگر را مجزا و مشخص می
رغم حساسیت و اهمیت موضوع، در تاریخ متاسفانه علی

ریزی آمایش سرزمین، مالحظات محیطی و دفاعی در حاشیه برنامه
که در نتیجه قرار گرفته و مورد توجه جدی واقع نشده است، 

پاشیدگی وحدت و یکپارچگی تواند عواقب امنیتی و ازهممی
جغرافیایی و سرزمینی در ابعاد مختلف بوده و قدرت و اقتدار ملی 
را شدید مورد تهدید قرار دهد. در این بین آمایش مناطق مرزی از 

ای برخوردار هستند. از نظر ساختار فضایی، مناطق اهمیت ویژه
های کالبدی ویژگی دوری از مرکز، دارای ویژگیمرزی عالوه بر 

خاص مناطق مرزی هستند که در مجموع باعث تشدید گسستی 
شوند و در نتیجه هر فضایی و در نتیجه توسعه نیافتگی آنها می
ویژه در های مختلف بهگونه ساختار فضایی در سطوح و مقیاس

اری از ارتباط بین فضاهای مرزی و دیگر نواحی، مستلزم برخورد
دلیل شرایط ای بنام مرکزیت است. مناطق مرزی بهپدیده

های خاص خود را دارند جغرافیایی و سیاسی حاکم بر آنها، ویژگی
رود و تاثیرات و این خصوصیات جزء الینفک آنها به شمار می

ها مستقیمی بر روند توسعه این مناطق دارد چنانچه این ویژگی
گذارد اتی منفی بر روند توسعه مناطق میمورد توجه قرار نگیرد، تاثیر

عنوان تهدیدی در برابر توسعه عمل خواهند کرد. اما اگر مورد و به
ریزی توسعه و آمایش آن مناطق، توجه قرار گیرد و در فرآیند برنامه

گذارند و از تهدید به کار گرفته شود، اثرات مثبتی از خود به جای می
اساس در این مطالعه به بررسی  شود. بر اینبه فرصت تبدیل می

آمایش نواحی مرزی دریای عمان از بندر عباس تا خلیج گواتر 
  پرداخته شده است.

  
  مبانی نظری

  تعاریف و مفهوم آمایش سرزمین
شده که در ذکر کردن های لغت، آمایش به معنی آراستهدر فرهنگ

تواند مصداق داشته ها از آمایش میتمامی رویکردها و برداشت
 "Amomegement"باشد. اما معنی لغوی آن در زبان فرانسه 

بان انگلیسی است. بنابراین، معنی زدر  "Management"معادل 
آمایش، مدیریت سرزمین است. آمایش درواقع یک نوع 

ریزی توسعه است. اگرچه صرف نظر از توسعه و ارایه هر نوع برنامه
توان از آمایش صحبت به میان آورد. میتعریف و برداشتی از آن، ن

دلیل کارهای متفاوت و جدا از هم که در جهان در اما تاکنون، به
رابطه با موضوعات مرتبط با این رشته از دانش صورت گرفته است، 

ترین ترین و مرتبطهای متفاوتی از آمایش شده است. مهمبرداشت
  شامل موارد زیر است:ها این برداشت
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  [5]های اقتصادیبهترین توزیع جغرافیایی فعالیت) ۱
دنبال بهترین سیاسی در یک چارچوب جغرافیایی معین به) ۲

(فرهنگ اقتصادی در امور اقتصادی  توزیع ممکن جمعیت
  اجتماعی معاصر)

  [5]ترین توزیع ممکن جمعیت و فعالیمطلوب) ۳
به دهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی سازمان) ۴

  در فرانسه) ۱۹۹۸تا  ۱۹۹۲( ای مطلوبمنظور تحقق آینده
  [6]دادن انسان، فضا و فعالیتریزی و سازمانرنامه) ب۵
  [2]نظارت بر عمران، حفاظت فضا یا سرزمین) ۶

تنظیم  شاملثر از دیدگاه محیط زیستی ااما آمایش در تعریفی مت
منظور های انسان و بهروابط بین انسان، سرزمین و فعالیت

برداری در خورد و پایدار از جمیع امکانات انسانی و فضایی بهره
سرزمین در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماعی در طول 

های اخیر، با توجه به تحوالت اساسی که در مورد در سال [7]زمان
فضا صورت گرفته است، مفاهیم مربوط به آمایش سرزمین دگرگون 

در یک دهه اخیر و از جمله  اً ضا که عمدتشده است، بسط مفهوم ف
 ،صورت گرفته است دیوید هارویو  مانوئل کاستلزدر تداوم کارهای 

مفهوم ایستایی خود را که حفاظت محیط زیست برای ، شدهموجب 
ن داده بود، از دست داده و امروز مفهوم آپیش از یک دهه به 

د و مبادله کرد و توان تولیپویایی بیابد که به این صورت فضا را می
	,8]از تولید و مبادله آن، ارزش افزوده به دست آورد منظور از  .[9

آمایش، تعیین توان بالقوه و شایستگی اراضی و به عبارت دیگر، 
وری از آنها است. به عبارت دیگر ترین نوع بهرهتعیین مطلوب

ای را برای هر آمایش فرآیندی است که زیبندگی هر نوع استفاده
  .[10]دهدهای آن ارایه میاز سرزمین با توجه به فعالیت بخشی

  
  مفهوم مرز

های گوناگون سیاسی، از جمله مفاهیمی است که در عرصه
اقتصادی، تجاری، فرهنگی و جغرافیایی کاربردهای متفاوتی پیدا 

کند. مرز به دو مفهوم عینی مانند مرزهای رسمی کشورها، یا می
تواند باز، مرزهای عقیدتی، همچنین می رود؛ مانندذهنی به کار می

، در گذشته و تا چند . بنابراین11]‐[14باشدضعیف یا قوی ، بسته
دهه پیش و حدودًا تا پایان دوران جنگ سرد، مرز؛ نشانگر اقتدار 
ملی، محدوده اعمال حاکمیت و حفظ امنیت ملی از تجاوزات 

است که عنوان خطی خارجی شود. افزون بر این، چون مرز به
سازد؛ کند و آن را از خارج جدا میسرزمین کشور را محدود می
شود و مناطق خارجی پیرامونی به حساب مناطق داخلی، مرکزی می

شدن مناطق پیرامونی، آید. در فرآیند انزوا و به حاشیه کشیدهمی
کند. بنابراین، مناطق مرزی خصوصیات مناطق پیرامونی را پیدا می

ناطق مرزی دور از مرکز یک کشور باشد، مناطق در شرایطی که م
آید. بنابراین، مناطق مرزی محل تالقی دو پیرامونی به حساب می
  نیافتگی در مناطق پیرامونی است.پدیده ناامنی و توسعه

یکم پیدا کرده یا پیدا خواهد وبا شرایطی که جهان در قرن بیست
نع ذهنی و فیزیکی کرد، از نظر اتحاد میان کشورها و برداشتن موا

ها توسط اندیشمندان علوم سیاسی، در برابر این اتحاد، این پرسش
شود که آیا سیستم ای مطرح میریزی منطقهجغرافیایی و برنامه

تر از رنگماند یا اینکه مرزها و کمهای ملی پایدار میدولت حکومت
در شدن العملی که در برابر جهانیشود؟ آیا شرایط عکسگذشته می

صورت درگیری و بسیاری از مناطق جهان در حال بروز است، و به
کند، مناطق مرزی را متاثر های قومی و فرهنگی نمود پیدا مینزاع
  [8	,15]ماند؟ سازد؟ و آیا مناطق مرزی به همین صورت باقی میمی

  

  های نظری آمایش مرزیپایه
عدم  های مختلفی مانند قطب رشد وآمایش سرزمین از نظریه

گیرد و به اهداف توسعه ها بهره میتمرکز توزیع مکانی فعالیت
های بهینه خدمات زیربنای، طراحی مطلوب ای، شبکهمنطقه
های گاهی انسانی، نظام متعادل شهر و روستا و فعالیتسکونت

  .[16]ماعی توجه دارداجت -همگن اقتصادی
ای ه منطقههای توسعهای نظری آمایش مناطق مرزی بر نظریهپایه

های مالی های اقتصادی توسعه، که کمکشود. مشوقمستقر می
ترین ابزار بود، تاکنون مهم ۱۹۸۰ای نماد آن در دهه توسعه منطقه

های نظری، متکی بر ترین پایهمهم .[17]گذاری بوده استسیاست
	Central)های مکان مرکزی نظریه Place	 Theory) والتر 

 (Theory	Periphery‐Core	The)، نظریه قطب رشد کریستالر
و نظریه بازگشت تمرکز بوده است. اگر چه این  جان فریدمناز 

صورت مستقیم به موضوع مناطق مرزی نپرداختند، اما ها بهنظریه
ای مطرح های نظری در رابطه با پدیده عدم تعادل نقطهدیدگاه

مناطق مرزی تاثیرگذار های نظری ها و دیدگاهساختند که بر نظریه
های نظری آمایش مناطق ها و دیدگاهبوده است. تفضیل نظریه

  مرزی به شرح زیر است:
پس از انجام مطالعات  هانس :۱۹۷۸در سال  هنسن نایلزنظریه 

گسترده میدانی در مرز کشورهای آلمان، فرانسه و سوئیس، 
والتر های این مناطق مرزی را براساس نظریه مکان مرکزی ویژگی

های مرتبط با و دیگر نظریه روپیهو نظریه قطب رشد  کریستالر
در  هانسای، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. ریزی منطقهبرنامه

های مثبت و منفی مناطق مرزی مطالعات خود با اشاره به ویژگی
های مثبت مناطق مرزی از دیدگاه بندی کرد. ویژگیآنها را دسته

  یر است:شامل موارد ز هانس
های تجاری و فرهنگی در مناطق مرزی، توسعه فعالیت اول)
کند، بیشتر از دلیل شعاع نفوذی که در کشورهای مجاور پیدا میبه

تواند در فرآیند توسعه مناطق مناطق مرکزی است و این پدیده می
  مرزی و کل کشور به کار گرفته شود.

دلیل طق داخلی بهگذاری در مناطق مرزی نسبت به مناسرمایه دوم)
دهد فرار از مالیات یا معافیت مالیاتی سود بیشتری به دست می

  ).لوش(با استناد به نظریه 
  های منفی مناطق مرزی شامل موارد زیر است:اما ویژگی

اول) عدم تعادل میان مناطق مرزی و مناطق مرکزی که بر فرآیند 
  گذارد.توسعه در این مناطق تاثیر می

نی میان اهداف سیاسی و اقتصادی و ظهور مشکالت دوم) ناهمخوا
  مربوط به آن در مناطق مرزی

های مناطق مرزی ، اصول کلی و ویژگیهانسبراساس این تحلیل، 
  کند:را به شرح زیر بیان می

اللملی (که در مناطق مرزی ) وجود موانع مرتبط با تجارت بین۱
  شود).اعمال می

های گوناگون بنا به دلیل تفاوت ) قطع ارتباط با کشورهای مجاور۲
  های اقتصادی و فرهنگیدر زمینه

  ) خطر تهدید و تهاجم نظامی۳
) گسست در ساختار فضایی این مناطق بر اثر ایجاد مرزهای ۴

  فیزیکی
که این شرایط برقرار و این کند؛ مادامیاو چنین استدالل می

صورت بهخصوصیات برای مناطق مرزی باقی است، مناطق مرزی 
  .[13	,18]نیافته و پیرامونی باقی خواهد ماندمناطق محروم، توسعه

 ترورو  فیلیپ جونز: ۱۹۹۴در سال وایلد و  جونزهای نظری دیدگاه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیدعباس احمدی و زهرا انصاری ــــــــــــــــــ ۱۴۲

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                            فضا یاسیآمايش سنامه صلف

ای در مناطق مرزی آلمان شرقی و تحقیقات میدانی گسترده وایلد
بالفاصله پس از اتحاد مجدد  ۱۹۹۳و  ۱۹۹۲های آلمان غربی در سال

 ۱۹۹۴پاره آلمان انجام دادند. نتایج این تحقیقات، در سال  میان دو
	Regionalای در مجله طی مقاله Studies  منتشر شد. در این

ساختاری شرایط توسعه در دو  -مقاله تحقیقی، تغییرات فضایی
سوی مرز پیشین میان دو آلمان پیش و پس از برداشتن آن مرز 

براساس  ایلدو  جونز .1][4سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
در رابطه  نایلز هانسهای ای و نظریهریزی منطقههای برنامهنظریه

با مناطق مرزی، مطالعاتی موردی در چند منطقه واقع در دو سوی 
مرز سیاسی پیشین میان دو آلمان انجام دادند و خصوصیاتی برای 
این مناطق استخراج و تدوین کردند. این خصوصیات به شرح زیر 

  است:
نیافته باقی ای و توسعهعنوان منطقه حاشیه) مناطق مرزی به۱

  تری، مانند آلمان غربیحتی در کشور پیشرفتهماند، می
تواند معلول شرایط جغرافیایی این بودن می) اگرچه حاشیه۲

بودن، بسیاری از امکانات و مناطق باشد، اما پدیده مرزی
  سازد.های آن منطقه را مضمحل میفعالیت

طور ) برقراری مرز میان دو کشور، تداوم و پیوستگی فضایی که به۳
دهد را از ضاهای توسعه دو کشور را به یکدیگر پیوند میاصولی ف
دلیل قطع گسلد و هر دو منطقه واقع در دو سوی مرز، بههم می

  شوند.ای میپیوستگی فضایی، حاشیه
) مناطقی که قبل از برقراری مرز، از نظر فضایی و فعالیت به ۴

علت شوند. ای میاند، از همدگیر جدا و حاشیههمدیگر متصل بوده
  ای شدن آنها است.ماندگی این نواحی مرزی نیز حاشیهعقب
از مناطق مورد مطالعه خود  وایلدو  جونزترین اطالعات و آمار مهم

  در دو سوی مرز پیشین آلمان به شرح زیر است:
  گسلند.رشته خط آهن در طول مرز از همدیگر می ۳۲) ۱
  رسند.بست میآزادراه در خط مرزی به بن ۳) ۲
شماری جاده محلی جاده فرعی و تعداد بی ۱۴۰جاده اصلی و  ۳۱) ۳

  .[14]شوندمیدر خط مرزی بریده 
  موقعیت منطقه مورد مطالعه

دریای عمان پهنه آبی است که خلیج فارس را به اقیانوس هند 
نمایش  ۱کند. موقعیت منطقه مورد مطالعه در شکل متصل می

داده شده است. کشورهای ایران و پاکستان در شمال آن و 
کشورهای عمان و امارات در جنوب آن قرار دارند. دریای عمان از 

از سمت شرق به سمت غرب توسط تنگه هرمز به خلیج فارس و 
شود. در جنوب دریای عمان دریای عرب و اقیانوس هند وصل می

کشور عمان قرار دارد. طول ساحل ایران در امتداد دریای عمان، از 
کیلومتر است. سواحل جنوبی ایران از ۷۸۴خلیج گواتر تا بندرعباس 

تنگه هرمز تا بندر گواتر مجاور آن است و این مسافت نیمی از 
السرطان از شمال دهد. مدار راسبی ایران را تشکیل میسواحل جنو
کند و از این رو این دریا در منطقه گرم کره زمین واقع آن عبور می

درجه و در  ۳۳شده است. حداکثر درجه حرارت سطح آب در مرداد 
درجه است. طول آن از تنگه هرمز تا دکن  ۸/۱۹ماه دست کم دی

های خلیج فارس از عرض آبکیلومتر و عرض آن کمتر ۶۱۰حدود 
هزار کیلومتر مربع است در مقابل عمق آن از ۹۰۳است. مساحت آن 

خلیج فارس بیشتر است. عمق این دریا در اطراف چابهار حدود 
متر است. هر چه به سوی غرب پیش برویم، عمق آن به ۳۳۹۸

متر ۷۳شود تا جایی که در نزدیکی تنگه هرمز به سرعت کم می
کوچک مانند جاسک، چاه بهار، گواتر در کنار این دریا  رسد. بنادرمی

شوند که بیانگر بازرگانی و دریانوردی آن است. شهرهای دیده می
ای این دریا در ایران چابهار و جاسک و در کشور عمان مهم حاشیه

  مسقط (پایتخت عمان) هستند.

  

  
  موقعیت منطقه مورد مطالعه )۱شکل 

  
  روش تحقیق

تحلیلی به  -های توصیفیدر این تحقیق با استفاده از روش
ها، مقاالت، آوری اطالعات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابجمع

مجالت مختلف و مرتبط با آمایش مرزی پرداخته شد، سپس با 
استفاده از مشاهدات میدانی از منطقه و استفاده از مدل سوات 

(SWOT) تحقیق پرداخته شد. برای های به تجزیه و تحلیل یافته
گرفته روی های صورترسیدن به این منظور، ابتدا با توجه به بررسی

ها و محیط داخلی ( نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی (فرصت
تهدیدها) منطقه مطالعه شد و سپس فهرستی از نقاط قوت، 

  ها و تهدیدها مورد شناسایی قرار گرفت.ضعف، فرصت
  

، Weaknessesات که مخفف عبارت تکنیک یا ماتریس اسو
Strengths ،Opportunites	and	Thereats  است، گاهی نیز

شود و ابزاری برای شناخت تهدیدها خوانده می towsمدل تحلیلی 
های موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی و فرصت
منظور سنجش وضعیت و تدوین های داخلی آن بهها و قوتضعف

راهبردها، برای هدایت و کنترل آن سیستم است. به عبارت دیگر 
ها اناین مدل یک نوع تجزیه و تحلیل سازمانی است که به سازم

های قدرت و کند تا بتوانند منابع داخلی خود را در دورهکمک می
ضعف، تجزیه و تحلیل کرده و آنها را در سراسر محیط خارجی و در 

های فرصت و تهدید با هم هماهنگ کنند. درواقع این روش دوره
 .[19]دهی و آمایش فضا استبهترین استراتژی برای سازمان

نمایش داده  ۲ها در شکل ین استراتژیماتریس سوات و نحوه تعی
  شده است.

  

ها و روش سوات روش شناخت نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت
طور ساده، ابزار بررسی ریزی محیطی بهتهدیدها است و در برنامه

ها و تهدیدهای ای و فرصتهای درونی ناحیهها و ضعفقوت
گیری از با بهرهای، اصوًال . در آمایش ناحیه[20]ای استناحیهبرون

  گیرد:روش سوات نکات زیر مورد توجه قرار می
  

شده از محیط های ارایه) تحلیل خارجی: تهدیدات عمده و فرصت۱
  سازد.بیرونی را مشخص می

  

) تحلیل داخلی: درواقع حسابرسی از منابع و با تهیه فهرستی از ۲
 نقاط قوت و ضعف در ارتباط با هر یک از موضوعات استراتژیک

در محموع باید گفت این تکنیک ابزاری برای تحلیل  .[21]است
مکانی در  -وضعیت موجود و تدوین راهبردهای توسعه فضایی

  .[22]ریزی محیطی استبرنامه
  

ها، نقاط ضعف در این مدل برای ساختن ماتریس تهدیدات، فرصت
  و نقاط قوت باید هشت مرحله زیر را طی کرد:

  

ای که در محیط خارجی ناحیه دات عمده) تهیه فهرستی از تهدی۱
  مورد مطالعه وجود دارد.
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ای که در محیط داخلی ناحیه ) تهیه فهرستی از تهدیدات عمده۲
  مورد مطالعه وجود دارد.

ای که در ناحیه مورد ) تهیه فهرستی از نقاط قوت داخلی عمده۳
  مطالعه وجود دارد.

ه در ناحیه مورد ای ک) تهیه فهرستی از نقاط ضعف داخلی عمده۴
  مطالعه وجود دارد.

شوند و های خارجی مقایسه می) نقاط قوت داخلی و فرصت۵
  گیرد.قرار می SOهای نتیجه در گروه استراتژی

های موجود در خارج مقایسه ) نقاط ضعف داخلی را با فرصت۶
  گیرد.قرار می WOهای نموده و نتیجه در گروه استراتژی

) نقاط قوت داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه نموده و نتیجه ۷
  گیرد.قرار می STهای در گروه استراتژی

) نقاط ضعف داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه نموده و نتیجه ۸
  .[15]گیردقرار می WTهای در گروه استراتژی

  
  ماتریس
SWOT	

  نقاط ضعف  نقاط قوت
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  مدت و بلندمدت آمایشهای کوتاهتعیین استراتژی
  

  هاو نحوه تعیین استراتژی SWOTماتریس  )۲شکل 

  
  تجزیه و تحلیل

منظور ارایه راهکارها برای آمایش نواحی مرزی دریای عمان، به

ها، تهدیدها و شناخت عوامل چهارگانه (سوات) در جهت رفع ضعف
شود. ناپذیر تلقی میها امری اجتنابها و فرصتبهبود قوت

، ماتریس ۱در جدول  ماتریس ارزیابی عوامل موثر در محیط داخلی
ها و تهدیدات در جدول ارزیابی عوامل موثر در محیط خارجی فرصت

ها و تهدیدات قوت، ضعف، فرصتبندی نهایی نقاط و اولویت ۲
شود. مشاهده می ٣آمایش نواحی مرزی دریای عمان در جدول 

کارشناسان و اساتید در حوزه سیاسی به شناسایی بندی نظرات جمع
احصای عوامل محیط داخلی و خارجی شد. بر این اساس عوامل  و

مورد)  ۱۱مورد و نقاط ضعف  ۶مورد (نقاط قوت  ۱۷داخلی مجموعًا 
مورد و  ۷ها مورد (فرصت ۱۴عوامل محیط خارجی در مجموع و 

گیرند. برای تشکیل ماتریس ارزیابی ) را در بر می۹مورد  ۷تهدیدات 
 ۱۷عوامل موثر در محیط داخلی ابتدا ضریب اهمیت هر یک از 

نحوی که مجموع ضرایب اهمیت عامل در مقایسه با سایر عوامل به
د، هر عامل با توجه به نقش آن برابر عدد یک شود. در مرحله بع

تنهایی از نظر میزان آمایش مناطق مرزی از تاثیر بسیار زیاد عامل به
ترتیب وزن هر دهی شد و بدینتا یک وزن ۵ترتیب تاثیر بهتا بی

عامل نیز مشخص شد. پس از تعیین ضریب اهمیت و وزن هر 
ل از عامل، امتیازات موزون هر عامل نیز تعیین شد. نتایج حاص

ذکر است. پس از طی مراحل فوق، جمع  ۲و  ۱ارزیابی در دو جدول 
کل امتیازات موزون محیط داخلی و محیط خارجی محاسبه شد. بر 
این اساس میانگین جمع کل امتیازات موزون داخلی (نقاط ضعف 

) و همچنین میانگین جمع کل  ۲۱/۴۳و نقاط قوت  ۹۸۵/۳
و تهدیدات  ۲۵/۴ها امتیازات موزون عوامل خارجی (فرصت

) برآورده شد. مقایسه میانگین جمع کل امتیازات موزون ۱۲۵/۴
دهنده آن است که عوامل محیط داخلی و محیط خارجی؛ نشان

) بیش از ۱۸۵/۴تاثیر عوامل محیط خارجی (میانگین کل امتیازات 
) است. ۵۹۷۵/۲۳تاثیر عوامل داخلی (با میانگین کل امتیازات 

ان براساس نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی توترتیب میبدین
ها و بندی نهایی نقاط قوت، ضعف، فرصتو خارجی، الویت

  تهدیدات آمایش نواحی مرزی را تعیین و ارایه نمود.

  
  ماتریس ارزیابی عوامل موثر در محیط داخلی )١جدول 
  امتیاز موزون  ٥تا  ١وزن   ضریب اهمیت   (نقاط قوت) عوامل موثر محیط داخلی  ردیف
S1	۵/۳۷  ۵  ۳۰/۰  انداز طبیعیهای وسیع چشمتنوع محیطی و بکربودن پهنه  
S2   ۰۸/۱  ۳  ۱۲/۰  غالب مناطق مرزی در جهت استفاده از انرژی خورشیدیتابش شدید آفتاب در  

S3  
های کنونی و انتظار افزایش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی و بالطبع افزایش درآمد سرانه مردم در سال

  ۶/۰  ۴  ۱۵/۰  آتی

S4  ۴۲/۰  ۵/۳  ۱۲/۰  تقویت میادی ورودی و خروجی نوار مرزی با الویت گسترش کیفی خدمات گمرکی  
S5  ۰۷/۳  ۲۵/۴  ۱۷/۰  گذاریمستعدبودن مناطق برای سرمایه  
S6	۵۴/۰  ۵/۴  ۱۲/۰  های ترانزیتیخصوص راههای موجود بهتقویت شبکه راه  

  ۲۱/۴۳  -   ۱  جمع کل امتیازات عوامل محیط داخلی (نقاط قوت)
  (نقاط ضعف) عوامل موثر بر محیط داخلی

W1 ۵۶/۰  ۴  ۱۴/۰  مناطق مرزی از مرکز اصلی جمعیت و محورهای توسعه ملیدورافتادگی و در حاشیه قرارگرفتن  
W2۳۵/۰  ۵/۳  ۱۰/۰  های توسعه در بیشتر این مناطق در مقایسه با میانگین آن در سطح ملیبودن شاخصپایین  
W3۴/۰  ۴  ۱۰/۰  های اقتصادیهای مناسب توسعه و ضعف بنیانکمبود زیرساخت  
W4 ۳/۰  ۳  ۱۰/۰  های مختف اقتصادی در نوار مرزیبیکاری و کاهش درآمدهای ناشی از فعالیتمیزان بسیار باالی  
W5  ۰۵/۱  ۵  ۲۱/۰  فقر و محرومیت شدید در مناطق مرزی  
W6  ۳۶/۰  ۵/۴  ۰۸/۰  احساس روانی و ذهنی نبود امنیت در سکونت و فعالیت در مناطق مجاور مناطق مرزی  
W7  ۱۸/۰  ۳  ۰۶/۰  محلی مرزنشینان -های بومیو رسوم و فرهنگشدن آداب ایرفتن یا کلیشهازبین  
W8  ۴۲/۰  ۵/۳  ۱۲/۰  ایجاد شکاف اجتماعی و تبعیض فرهنگی میان افراد ساکن در مناطق مرزی  
W9۰۹/۰  ۳  ۰۳/۰  فقدان یک چارچوب عملی برای شناخت و تحلیل مناطق مرزی  
W10  ۰۲/۰  ۵  ۰۴/۰  های بهداشتی نوار مرزینابساماتی وضعیت شاخص  
W11  ۰۷۵/۰  ۷۵/۳  ۰۲/۰  ها و قاچاقچیان موارد مخدرترددهای غیرقانونی اتباع و مهاجرین، گروه  

  ۹۸۵/۳  -   ۱  (نقاط ضعف)ی داخل طیعوامل مح ازاتیجمع کل امت
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیدعباس احمدی و زهرا انصاری ــــــــــــــــــ ۱۴۴

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                                            فضا یاسیآمايش سنامه صلف

  ها و تهدیدات)ماتریس ارزیابی عوامل موثر در محیط خارجی (فرصت )۲جدول 
  امتیاز موزون  ۵تا  ۱وزن   ضریب اهمیت  ها)عوامل موثر محیط خارجی (فرصت  ردیف
O1	۱  ۵  ۲۰/۰  های جانوری خاص در نواحی مرزیگونه  
O2  ۶/۰  ۴  ۱۵/۰  های طبیعی برای ورود گردشگرانجاذبه  
O3  ۴۵/۰  ۵/۴  ۱۰/۰  های ترانزیتیویژه راههای موجود بهتقویت شبکه راه  
O4  ۳۶/۰  ۳  ۱۲/۰  ای در جهت توسعه و امنیتدومنظوره از منابع موجود بومی و منطقهبردای بهره  
O5	۴/۰  ۴  ۱۰/۰  های شغلی درون مناطق مرزیایجاد فرصت  
  ۳۹/۰  ۲۵/۳  ۱۲/۰  ویژه منابع انسانی محلیداری از منابع محلی، بهتحرک اقتصادی با بهره	06
O7	 ۰۵/۱  ۵  ۲۱/۰  منظور تسهیل فرآیند توسعه نوار مرزیبهتوجه به برقراری امنیت الزم در ابعاد مختلف  

  ۲۵/۴    ۱  ها)جمع کل امتیازات عوامل محیط خارجی (فرصت
  عوامل موثر محیط خارجی (تهدیدات)

T1	۸/۰  ۴  ۲۰/۰  تراکم اندک جمعیت و پراکندگی آن در نواحی نزدیک به مرز  
T2	۸۵/۰  ۲۵/۴  ۲۰/۰  تنوع خطرات و تهدیدات امنیتی از سوی همسایگان  
T3	۸۴/۰  ۴  ۲۱/۰  ای میان مناطق مرکزی و مناطق مرزینیافتگی مناطق مرزی و عدم تعادل منطقهتوسعه  
T4	۵۸۵/۰  ۵/۴  ۱۳/۰  یمناطق و مناطق مرکز نیا نیب یو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد یهایعدم تعادل و نابرابر  
T5	۴۲/۰  ۵/۳  ۱۲/۰  یمنسجم، هماهنگ و کارآمد در مورد مناطق مرز یریگمیفقدان نظام تصم  

T6	یبانیو عدم پشت یمرکز رتهافتیمسافت از مناطق توسعه لیدلبه یتوسعه مناطق مرز یانزوا 
  آنها انیو ارتباط م یدسترس یسخت لیدلبه عیسر

۰۷/۰  ۴  ۲۸/۰  

T7	۳۵/۰  ۵  ۰۷/۰  یمختلف مرز یهادر بخش یخارج یگذاریهعدم سرما  
  ۱۲۵/۴    ۱  )داتی(تهدی خارج طیعوامل مح ازاتیجمع کل امت

  
  آمایش نواحی مرزی دریای عمانها و تهدیدات بندی نهایی نقاط قوت، ضعف، فرصتاولویت )۳جدول 

  الویت  (T)بندی تهدیدات اولویت  اولویت  (O)ها بندی فرصتاولویت  اولویت	(W)بندی نقاط ضعف اولویت  اولویت  (S)بندی نقاط قوت الویت

های وسیع تنوع محیطی و بکربودن پهنه
  ۱  انداز طبیعیچشم

دورافتادگی و در حاشیه قرارگرفتن 
مناطق مرزی از مرکز اصلی جمعیت و 

  محورهای توسعه ملی
۱  

های جانوری خاص در گونه
  ۱  نواحی مرزی

تراکم اندک جمعیت و پراکندگی 
  ۱  در نواحی نزدیک به مرز

تابش شدید آفتاب در غالب مناطق مرزی 
  در جهت استفاده از انرژی خورشیدی

۲  
های توسعه در بودن شاخصپایین

بیشتر این مناطق در مقایسه با میانگین 
  آن در سطح ملی

های طبیعی برای ورود جاذبه  ۲
  گردشگران

تنوع خطرات و تهدیدات امنیتی   ۲
  از سوی همسایگان

۲  

درآمدهای نفتی و صادرات انتظار افزایش 
غیرنفتی و بالطبع افزایش درآمد سرانه 

  های کنونی و آتیمردم در سال
ها مناسب توسعه و کمبود زیرساخت  ۳

های موجود تقویت شبکه راه  ۳  های اقتصادیضعف بنیان
  ۳  های ترانزیتیخصوص راهبه

نیافتگی مناطق مرزی و توسعه
ای میان عدم تعادل منطقه

  مرکزی و مناطق مرزیمناطق 
۳  

تقویت میادی ورودی و خروجی نوار 
مرزی با الویت گسترش کیفی خدمات 

  گمرکی
۴  

میزان بسیار باالی بیکاری و کاهش 
های مختف درآمدهای ناشی از فعالیت

  اقتصادی در نوار مرزی
۴  

بردای دو منظوره از منابع بهره
ای در موجود بومی و منطقه

  جهت توسعه و امنیت
۴  

های عدم تعادل و نابرابری
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
  بین این مناطق و مناطق مرکزی

۴  

های شغلی ایجاد فرصت  ۵  فقر و محرومیت شدید در مناطق مرزی  ۵  گذاریمستعدبودن مناطق جهت سرمایه
  درون مناطق مرزی

۵  
گیری فقدان نظام تصمیم

منسجم، هماهنگ و کارآمد در 
  مورد مناطق مرزی

۵  

خصوص های موجود بهتقویت شبکه راه
    های ترانزیتیراه

احساس روانی و ذهنی نبود امنیت در 
سکونت و فعالیت در مناطق مجاور 

  مناطق مرزی
۶  

داری تحرک اقتصادی با بهره
ویژه منابع از منابع محلی، به

  انسانی محلی
۶  

انزوای توسعه مناطق مرزی 
دلیل مسافت از مناطق به

تر مرکزی و عدم یافتهتوسعه
دلیل سختی پشتیبانی سریع به

  دسترسی و ارتباط میان آنها

۶  

    
شدن آداب و ایرفتن یا کلیشهازبین

محلی  -های بومیرسوم و فرهنگ
  مرزنشینان

۷  

توجه به برقراری امنیت الزم 
در ابعاد مختلف به منظور 
تسهیل فرآیند توسعه نوار 

  مرزی

گذاری خارجی در سرمایهعدم   ۷
  های مختلف مرزیبخش

۷  

    
ایجاد شکاف اجتماعی و تبعیض 

فرهنگی میان افراد ساکن در مناطق 
  مرزی

۸          

    
فقدان یک چارچوب عملی برای 
          ۹  شناخت و تحلیل مناطق مرزی

های نابساماتی وضعیت شاخص    
  بهداشتی نوار مرزی

۱۰          

و مهاجرین، ترددهای غیرقانونی اتباع     
  های و قاچاقچیان مواد مخدرگروه

۱۱          

  
  نتایج تحلیل

دهد که عوامل محیط داخلی الف) نتایج تحلیل سوات نشان می
موثر بر بررسی آمایش مناطق مرزی دریای عمان از بندرعباس تا 

مورد و نقاط ضعف  ۶مورد (نقاط قوت  ۱۷مجموعًا اخیرًا  خلیج گواتر
شود. پس از تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل مورد) را شامل می ۱۱

  محیط داخلی مشخص شد که میانگین جمع کل امیتازات موزون 
  

و نقاط  ۲۱/۴۳است (نقاط قوت  ۵۹۷۵/۲۳عوامل داخلی برابر با 
  ).۹۸۵/۳ضعف 

  

دهد که عوامل محیط خارجی ب) همچنین نتایج تحلیل نشان می
بر بررسی آمایش مناطق مرزی دریای عمان از بندر عباس تا موثر 



 ۱۴۵ بررسی آمایش مناطق مرزی براساس مدل سوات (از بندرعباس تا گواتر)ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مورد  ۷مورد و تهدیدات  ۷ها مورد (فرصت ۱۴خلیج گواتر مجموعًا 
ابی عوامل محیط شود. پس از تشکیل ماتریس ارزی) را شامل می۹

خارجی مشخص شد که میانگین جمع کل امتیازات موزون عوامل 
  ).۱۲۵/۴و تهدیدات  ۲۵/۴ها است. (فرصت ۱۸۵/۴خارجی برابر با 

ج) مقایسه میانگین جمع کل امتیازات موزون عوامل محیط 
دهنده آن است که تاثیر عوامل داخلی و محیط خارجی، نشان
) بیش از تاثیر ۵۹۷۵/۲۳یازات محیط داخلی (میانگین کل امت

  ) است.۱۸۵/۴عوامل محیط خارجی (با میانگین کل امتیازات 
های کالن براساس قاعده معمول د) در راستای ارایه استراتژی

ها کمتر از میانگین چنانچه میانگین کل امتیازات تهدیدات و ضعف
، استراتژی کالن، (WT≤SO)ها باشد ها و قوتکل امتیازات فرصت

ز نوع استراتژی تهاجمی خواهد بود. همچنین چنانچه میانگین کل ا

ها بیشتر از میانگین کل امتیازات امتیازات تهدیدات و ضعف
در این صورت استراتژی کالن  (WT≥SO)ها باشد ها و قوتفرصت

از نوع استراتژی تدافعی خواهد بود. بر این اساس نظر به این که 
ها براساس تحلیل سوات میانگین کل امتیازات تهدیدات و ضعف

ها ها و قوتدر این تحقیق کمتر از میانگین کل امتیازات فرصت
)]۵۹۷۵/۲۳(SO≤)۱۸۵/۴(WT است. بنابراین استراتژی کالن [

هادی برای چارچوب الگوی بهینه آمایش مناطق مرزی، پیشن
  استراتژی تهاجمی خواهد بود.

  پیشنهادات
های پیشنهادی مباحث مربوط به پیشنهادات شامل الف) استراتژی

شود که به آن و ب) ارایه چارچوب پیشنهادی می ۳در شکل 
  پردازیم:می

  
  (O)ها فرصت  (سوات)تحلیل 

  های جانوری خاص در نواحی مرزی) گونه۱
  های طبیعی برای ورود گردشگران) جاذبه۲
  های ترانزیتیخصوص راههای موجود بهتقویت شبکه راه-۳
ای در بردای دومنظوره از منابع موجود بومی و منطقه) بهره۴

  جهت توسعه و امنیت
  های شغلی درون مناطق مرزی) ایجاد فرصت۵
ویژه منابع داری از منابع محلی، به) تحرک اقتصادی با بهره۶

  انسانی محلی
منظور تسهیل ابعاد مختلف به ) توجه به برقراری امنیت الزم در۷

  فرآیند توسعه نوار مرزی

	(T)تهدیدها 
  ) تراکم اندک جمعیت و پراکندگی آن در نواحی نزدیک به مرز۱
  ) تنوع خطرات و تهدیدات امنیتی از سوی همسایگان٢
ای میان نیافتگی مناطق مرزی و عدم تعادل منطقه) توسعه۳

  مناطق مرکزی و مناطق مرزی
های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تعادل و نابرابری) عدم ۴

  بین این مناطق و مناطق مرکزی
گیری منسجم، هماهنگ و کارآمد در ) فقدان نظام تصمیم۵

  مورد مناطق مرزی
دلیل مسافت از مناطق ) انزوای توسعه مناطق مرزی به٦

دلیل سختی تر مرکزی و عدم پشتیبانی سریع بهیافتهتوسعه
  رتباط میان آنهادسترسی و ا

  های مختلف مرزیگذاری خارجی در بخش) عدم سرمایه٧
  (S)ها قوت

انداز های وسیع چشم) تنوع محیطی و بکربودن پهنه۱
  طبیعی

) تابش شدید آفتاب در غالب مناطق مرزی در جهت ۲
  استفاده از انرژی خورشیدی

) انتظار افزایش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی و ۳
  های کنونی و آتیافزایش درآمد سرانه مردم در سال بالطبع

) تقویت میادی ورودی و خروجی نوار مرزی با الویت ۴
  گسترش کیفی خدمات گمرکی

  گذاریمنظور سرمایه) مستعدبودن مناطق به۵
  های ترانزیتیخصوص راههای موجود به) تقویت شبکه راه۶

  (SO)راهبردهای رقابتی/تهاجمی 
های وسیع برداری مطلوب از پهنهریزی در جهت بهرهبرنامه
  انداز طبیعی در جهت ورود گردشگرانچشم
گذاری در های شغلی در منطقه از طریق سرمایه) ایجاد فرصت۲

  های مختلف اقتصادیبخش
های ) برقراری امنیت در نوار مرزی با ایجاد تقویت شبکه راه۳

  باره مسایل امنیت مرزهامند درترانزیتی و برخورد نظام
برداری مناسب از منابع خورشیدی در جهت ) اهمیت بهره۴

  احیای مناطق مرزی
ایجاد اطمینان خاطر نسبی نسبت به تهدیدات نظامی از طریق 

  های موجود تزانزیتیتقویت شبکه راه

  (ST)راهبردهای تنوع 
ابعاد و دادن ) رویکرد تحلیل فضایی به مناطق مرزی و دخالت۱

  عناصر مختلف در توسعه و امنتی این مناطق
های موجود میان مناطق مرزی و مناطق بردن نابرابری) ازبین۲

  گذاری گسترده در مناطق مرزیمرکزی با ایجاد سرمایه
بردن انزوای مناطق مرزی با استفاده از تقویت شبکه ) ازبین۳
  های موجود ترانزیتیراه
خارجی در جهت افزایش درآمدهای گذاری ) افزایش سرمایه۴

  نفتی و صادرات غیرنفتی

  (W)ها ضعف
) دورافتادگی و در حاشیه قرارگرفتن مناطق مرزی از مرکز ۱

  اصلی جمعیت و محورهای توسعه ملی
های توسعه در بیشتر این مناطق در بودن شاخص) پایین۲

  مقایسه با میانگین آن در سطح ملی
های مناسب توسعه و ضعف بنیانهای ) کمبود زیرساخت۳

  اقتصادی
) میزان بسیار باالی بیکاری و کاهش درآمدهای ناشی از ۴

  های مختف اقتصادی در نوار مرزیفعالیت
  ) فقر و محرومیت شدید در مناطق مرزی۵
) احساس روانی و ذهنی نبود امنیت در سکونت و فعالیت ۶

  در مناطق مجاور مناطق مرزی
های شدن آداب و رسوم و فرهنگایلیشهرفتن یا ک) ازبین٧

  محلی مرزنشینان -بومی
) ایجاد شکاف اجتماعی و تبعیض فرهنگی میان افراد ۸

  ساکن در مناطق مرزی
) فقدان یک چارچوب عملی برای شناخت و تحلیل مناطق ۹

  مرزی
  های بهداشتی نوار مرزی) نابساماتی وضعیت شاخص۱۰
های و مهاجرین، گروه) ترددهای غیرقانونی اتباع و ١١

  قاچاقچیان مواد مخدر

  (WO)راهبردهای بازنگری 
های ترانزیتی در جهت کاهش اختالف توسعه میان ) تقویت راه۱

  مناطق مرزی و مناطق مرکزی
های تشویقی ویژه جهت توسعه و افزایش ) اعمال سیاست۲

  گذاری در مناطق مرزیمیان سرمایه
وسعه مناطق مرزی و مناطق ) ایجاد ارتباط و پیوند میان ت۳

  مرکزی در جهت کاستن عدم تعادل
) افزایش احساس روانی و ذهنی امنیت با ایجاد امنیت شبکه ۴
  هاراه
) کاهش شکاف اجتماعی و تبعیض فرهنگی از طریق کنترل ۵

  ورود و خروج افراد
) آگاهی و دانش از چارچوب علمی و شناخت مناطق مرزی در ۶

  های شغلیفرصتکردن جهت فراهم
برداری مناسب از منابع توسعه در جهت افزایش بهبود ) بهره۷

  وضعیت بهداشت مناطق
منظور مقابله با ) تقویت ارتباط مناطق مرزی و مرکزی به۸

  بودن مناطق مرزیایپیامدهای حاشیه

  (WT)راهبردهای تدافعی 
های قوی توزیع خدمات از مرکز به سوی مناطق ) ایجاد شبکه۱

  مرزی در جهت کاهش اختالف اقتصادی و اجتماعی
ریزی منسجم و هماهنگ در جهت بهبود ) ایجاد برنامه۲

  های مناسب در جهت توسعه مناطقزیرساخت
  ) کاهش محرومیت از طریق افزایش توسعه در مناطق مرزی۳
های ریزی منسجم در جهت توسعه بنیان) ایحاد برنامه۴

  اقتصادی
ناطق مرزی با جلوگیری از ترددهای ) ایجاد امنیت در م۵

  غیرقانونی اتباع و مهاجرین
گذاران ) ایجاد امنیت الزم در مناطق مرزی برای ترغیب سرمایه۶

  خارجی
شدن اقتصاد رونقدنبال بیای به) تقویت اقتصاد پایه منطقه۷

  متکی بر قاچاق
) ایجاد امنیت و رفاه اجتماعی برای توسعه اقتصادی سریع ۸

  رزیمناطق م
ریزی قوی و منسجم در جهت ایجاد اشتغال و ) ایجاد برنامه۹

های جدید شغلی در این مناطق با هدف مبارزه گسترش فرصت
  با بیکاری و سطح رفاه اجتماعی

) حمایت و پشتیبانی به این مناطق در جهت خروج از ۱۰
  محدودیت توسعه

  های پیشنهادیاستراتژی )۳شکل 
  

  های پیشنهادیالف) استراتژی
های رقابتی/ : استراتژی(SO)های رقابتی/ تهاجمی ) استراتژی۱

ها ها حداکثر استفاده را از فرصتگیری از قوتتهاجمی با بهره
ها کند. نظر به اینکه میانگین کل امتیازات تهدیدات و ضعفمی

ات در این تحقیق کمتر از میانگین کل امتیازات براساس تحلیل سو
  ] است.۱۸۵/۴(WT(≥SO)۵۹۷۵/۲۳ها [ها و قوتفرصت

گیری از ها بر بهره: این نوع استراتژی(ST)های تنوع ) استراتژی٢
های درونی برای مقابله و رفع تهدیدات خارجی تاکید دارد. بر قوت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسیدعباس احمدی و زهرا انصاری ــــــــــــــــــ ۱۴۶
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ترین محورهای استراتژی تنوع در زمینه این مبنا برخی از مهم
آمایش مناطق مرزی دریای عمان از بندرعباس تا خلیج گواتر قابل 

  شناسایی هستند.
ها، این نوع از استراتژی: (WO)های بازنگری ) استراتژی٣

های درونی بهترین هایی هستند که با غلبه بر ضعفاستراتژی
  نماید.های بیرونی میفرصتاستفاده را از 

ها بر مقابله با : این استراتژی(WT)) استراتژیهای تدافعی ۴
  های درونی و بیرونی تاکید دارند.بحران

  

  گیرینتیجه
ریزی است، که ضمن آمایش مناطق مرزی یک نوع فن برنامه

های مناطق مرزی، موانع توسعه و تحلیل و تفسیر شرایط و ویژگی
ای های یکپارچهیا امنیت را توامان در نظر گرفته و برای آنها راه حل

دهد تا اهداف توسعه و امنیت در مناطق مرزی را بر ارایه می
اساس آمایش مناطق مرزی را نوعی  یکدیگر منطبق سازد. بر این

اند. در ریزی راهبردی در فضاهای مرزی کشورها دانستهبرنامه
تدوین این مقاله، آمایش مناطق مرزی دریای عمان از بندر عباس 
تا خلیج گواتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته، سپس بررسی 

گیری از منطق آمایش مناطق مرزی دریای عمان را با بهره
ریزی استراتژیک سوات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. امهبرن

آمده، آمایش مناطق دستتوان گفت براساس نتایج بهدرواقع می
سیاسی های امنیتی و مرزی دریای عمان نیاز به تدوین استراتژی

دارد. در راستای ارایه چارچوب پیشنهادی بررسی آمایش مناطق 
، اطالعات پایه، س تا بندر گواترمرزی دریای عمان از بندرعبا

  نماید:شناسایی و تبیین موارد زیر ضروری می
  توان این چنین پیشنهاد نمود که:آمده میدستبا توجه به نتایج به

) تعادل میان مناطق مرزی و مناطق مرکزی ضروری است که بر ۱
  گذارد.فرآیند توسعه در این مناطق تاثیر می

منظور خروج از ی ویژه از مناطق مرزی به) لزوم حمایت و پشتیبان۲
  محدودیت توسعه

) وضعیت متعادل و برابر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دو ۳
  سوی مناطق مرزی و مرکزی

ریزی منسجم و قوی در جهت کنترل امنیت ) ایجاد یک برنامه۴
  مناطق مرزی

) ایجاد امنیت در مناطق مرزی با کاهش ورود پناهندگان و ۵
  کاران به این مناطقریزان و جنایتقانون
های تشویقی ویژه برای تقویت توسعه و افزایش ) اعمال سیاست۶

  ایگذاری در مناطق مرزی و حاشیهمیزان سرمایه
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