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 چکیده
 وضعیت ،ابتدا رسید. انجام به هامون المللیبین تاالب تاثیرتحت یحوضه اجتماعی و اقتصادی یتوضع راهبردی بررسی هدف با ،مطالعه این

 و داخلی( )عوامل هاضعف و هاقوت سپس شد.شناسایی آماری تحلیل و تجزیه نی،میدا پیمایش ،ایکتابخانه مطالعات طریق از منطقه موجود
 دادنشان مطالعه نتایج شدند. یابیارزش و شناسایی دلفی روش به ،اجتماعی و اقتصادی محیط بر موثر خارجی( )عوامل هاتهدید و هافرصت

 دانشگاهی مراکز وجود ضعف، ینقطه تریناصلی رشد نرخ نبود منفی ،قوت ترینمهم تولد نرخ بودن باال و جمعیت بودن جوان یمؤلفه که
 منطقه فرهنگی -اجتماعی محیط برای تهدید ترینبزرگ کاال قاچاق و مخدر مواد نقل و حمل کریدور در گیریرقرا و فرصت بهترین بزرگ

 عدم و مدتبلند هایسالیخشک و عتزرا برای همنطق خاک بودن مستعد ترتیب به عفض و قوت نقاط ،اقتصادی محیط مورد در باشند.می
 در اقتصادی کالن گذاریسیاست ضعف و کاربه آماده و جوان کار نیروی ترتیب به تهدید و فرصت ترینمهم و کافی آب منابع وجود

 و اقتصادی یتوسعه یبرا تدافعی و تهاجمی کارانه،محافظه رقابتی، یراهبردها خارجی و داخلی عوامل تلفیق با ،ادامه در باشند.می سیستان
 هایگذاریسیاست و هابرنامه در سیستان یمنطقه اقتصادی و فرهنگی نیازهای به توجه از: عبارت هاآن ترینمهم که دش ارایه اجتماعی

 و کشاورزی یبرا آب تامین هایبرنامه اجرای و تدوین مشارکتی، مدیریت و آموزش طریق از کاال و مواد قاچاق با مبارزه اقتصادی، کالن
 از بهداشتی امکانات زداییتمرکز و بادی هایتوربین میدان یتوسعه و اندازیراه با انرژی آزاد یمنطقه عنوان به منطقه اعالم ،مپرویدا

  .باشدمی مرزی هایبازارچه رونق و بازگشایی ،زابل شهرستان
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 سرآغاز

 به که است یامقوله اجتماعی و اقتصادی مسایل تحلیل و تجزیه
 از مشخص هایروش و هامدل نبود و پیچیدگی و تنوع دلیل
 باالی یهزینه و قبولقابل آمار به دسترسی عدم و سو یک

 ،منطقه یک استراتژیک هایریزیبرنامه در خشب این مطالعات
 و )احمدی ودشمی پرداخته آن به کمرنگ و ایحاشیه صورت به

 این اهمیت و ارزش سرزمین ریزانبرنامه .(1391 همکاران،
 هایشاخص از باالتر موارد از بسیاری در حتی و پاهم را مسایل
 برای ریزیمهبرنا معتقدند و دانندمی سرزمین اکولوژیک و طبیعی

 با تنها و اجتماعی و تصادیقا یپیشینه ندانست بدون سرزمین
 با آینده در احتماال زیرا ،رسدمی بستبن به طبیعی توان بر تکیه
 با .شود مواجه بودجه تامین در ناتوانی یا و عمومی پذیرش عدم

 ،شده دیا هایپیچیدگی و فوق مشکالت دلیل به این، وجود
 مثلث ضلع سه دادنتدخال برای ایساده و مئنمط ابزار کنونات

 نگرفته قرار اختیار در (جامعه- قتصادا-اکولوژی) پایدار یهتوسع
 توان باید منطقه هر اجتماعی و اقتصادی هایبررسی در .است

 ری،آونف انسانی، نیروی در آن برایند که انسانی موجود
 بر تا شوند ساییشنا ،اندهفتهن مالی منابع و زیربنایی اختارهایس

 نمود انتخاب را سرزمین اکولوژیکی توان بهترین بتوان آن اساس
 )مخدوم، زدرقم را منطقه هر درخور و شایسته یتوسعه و

 در کلیدی نقش ،سرزمین ایمنطقه آمایش تحلیل (.1392
 ارچوبچ دارد. منطقه هر ایتوسعه هایسیاست و هابرنامه تدوین
 و اقتصادی عوامل بین تعادل ،ایمنطقه آمایش در اصلی
 متعدد پارامترهای تغییرات یدامنه به بسته .است زیستیمحیط

 یمحدوده در را ایمنطقه آمایش توانمی اجتماعی و اقتصادی
  داد.انجام کشور و منطقه حوضه، زیرحوضه، آبخیز، یک
 برخالف و بوده نوعمت و گسترده اجتماعی -اقتصادی هایداده

 سال به سالی از است ممکن اکولوژیکی هایهداد از بسیاری
 تغییرپذیری، و تنوع گستردگی، این دلیل به کنند. تغییر دیگر

 و ریزینامهرب در اجتماعی -اقتصادی هایداده از استفاده
 و هاآن بندیطبقه ها،داده صحیح مدیریت مستلزم گیریتصمیم

 طورکلی، به باشد.می اطالعات مداوم سازیهنگام هب سرانجام
 با را ریزبرنامه اجتماعی -اقتصادی هایداده هدف بدون انباشت

 کاربردی هایجنبه از هاداده زیاد حجم و کردهمواجه رگمیسرد
 بنابراین (.1390 همکاران، و )مخدوم کاست خواهد آن

 اساس بر و مدون یبرنامه یک براساس باید اهداده آوریجمع
  شود.انجام ریزیبرنامه اهداف
 که است مادر یبرنامه عنوان به راهبردی یا استراتژیک یبرنامه
 تحقق جهت را توسعه هایبرنامه حرکت چگونگی و جوهره

 سازد.می نمایان ،است متصور منطقه برای که اهدافی و ماموریت
 که است استراتژیکی هایحرکت متداول صورتهب راهبرد ماهیت

 راهبردهای قالب )در کاهش یا و ثبات توسعه، راستای در
 جراا یمرحله به کاهش و ثبات ،توسعه از تلفیقی یا و (ترییجز

 متغیرهای تعیین ،راهبرد تدوین یا کردنفرموله .شودمی گذاشته
 یک قالب در نظر مورد موضوع سازیمدل سپس و راهبردی
 و تصمیم اتخاذ به منجر که است گیریتصمیم مدل یا و ماتریس

 بتوان تا کندمی کمک ،اقدام این د.شومی راهبرد تعیین یا
 شده بینیپیش هایبرنامه تعامل و اهداف سازیمحقق چگونگی

 از پس .نمودتعیین اصلی راهبرد ماهیت ترینمناسب انتخاب با ار
 اولویت ،هریک اهمیت یدرجه برحسب باید هااستراتژی تدوین
 مبنای بر را هاآن باید حال عین در .قرارداد هاآن برای را خاصی

 نیز نفعانذی و جامعه انتظارات نظر از مطلوبیت معیارهای
 فرایندهای باید راهبرد اثربخش اجرای منظور به ،ادامه در .برگزید

 موجود اتژیکاستر هایچارهراه امتیازات شناخت برای را اجرا
 نوبت ،داراولویت راهبردهای تعیین از پس .دادقرار بررسی مورد

 مدیران و ریزانبرنامه ،منظور این برای .رسدمی آن اجرای به
 مشخص هایبرنامه و هاطرح به راهبرد تبدیل به نسبت اجرایی

 منابع تخصیص با و معین مانیز یدوره یک در عملیاتی و
  د.ننمایمی اقدام ،مشخص

 

 هاروش و مواد

 مطالعاتی، یمحدوده مرزهای تعیین از پس مطالعه این در
 و ایکتابخانه مطالعات طریق از اجتماعی و اقتصادی هایداده

 اهداف اساس بر سپس .ندشد آوریجمع میدانی بازدیدهای
 شدند بندیطبقه و مرتب داده اطالعات بانک در هاداده مطالعه،

 اطالعات ورود از پس گرفتند.قرار آماری تحلیل و تجزیه مورد و
 مختلف ایپارامتره هایهنقش ،جغرافیایی اطالعات سیستم به

 براساس راهبردی تحلیل ،سپس .شد تهیه اجتماعی و اقتصادی
 منطقه یتوسعه کالن هایبرنامه و انجام SWOT تکنیک
  شد.تدوین
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 مطالعه مورد یمنطقه
 یرودخانه آبخیز یهحوض بخش ترینانتهایی نسیستا دشت

 در هندوکش هایکوه از هیرمند یرودخانه است. هیرمند
 وارد بخش ترینانتهایی در و گیردمی سرچشمه افغانستان
 تاالب گیرد.می جای هامون تاالب در و دوشمی ایران سیستان
 هامون ایران(، در %100) هیرمند هامون تاالب سه به هامون
 پوزک هامون و (افغانستان در %46 و ایران در %54) صابری

 ( ,UNEP شودمی سیمتق افغانستان( در %95 و ایران در 5%)

 در کیلومترمربع 15171 مساحت با سیستان یمنطقه .2006)
 حد ایران شرق در و بلوچستان و سیستان استان شرقیشمال
 طول دقیقه 50 و درجه 61 تا دقیقه 15 و درجه 60 فاصل
 عرض دقیقه 28 و درجه 31 تا دقیقه 6 و درجه 30 و شرقی
 به رقش و شمال طرف زا منطقه این .است شده واقع شمالی

 هایکوه و افغانستان به غربیجنوب و جنوب از افغانستان،
 هایکوه به غربشمال و غرب طرف از و ایران حرمک

 (1) شکل .شودمی محدود نهبندان شهر و پلنگان و دخترانچهل
 منطقه این دهد.می نشان ایران در را مطالعاتی یمنطقه موقعیت
 کشور (1) جدول اداری -سیاسی یدبنتقسیم آخرین براساس

 روستا 846 و دهستان 18 بخش، نه ،شهرستان پنج یادار
  .(1390 ایران، آمار )مرکز باشدمی

 

 هاهگردآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل داد

 زیستیوضعیت محیط
ی ، نود درصد منطقهArcGISافزار براساس نتایج آنالیزهای نرم

باشد. صفر تا هشت درصد می سیستان دشتی است و دارای شیب

ی متر در شرق محدوده و در محدوده 410حداقل ارتفاع، 
متر است که در  1910دارد و حداکثر ارتفاع  هامون صابری قرار

ی غربی منطقه واقع شده است. این منطقه براساس محدوده
بندی دارای اقلیم خشک و براساس طبقه ،بندی دومارتنطبقه

م بیابانی گرم شدید است. میانگین بارندگی در آمبرژه دارای اقلی
های خشکسالی کمتر از متر و در دورهمیلی 55های ترسالی دوره
 42 ،متر گزارش شده است. میانگین دما در مرداد ماهمیلی 10

گراد است و ی سانتیدرجه 15 ،گراد و در دی ماهی سانتیدرجه
بادهای  ،طقهباشد. در این مننات می 10متوسط سرعت باد 

 ،وزد که از اواسط خرداد تا اواسط مهرماهی محلی میروزه 120
ی ترین منبع تامین کنندهمهم ،یابد. از نظر هیدرولوژیادامه می

ی هیرمند است که به طور طبیعی وارد آب سیستان رودخانه
 ادـشود. به دلیل وسعت زیهای پوزک، صابری و هامون میتاالب

 

 
 ی مطالعاتییت جغرافیایی منطقه(: موقع1شکل )

 

 سیستان یمنطقه اداری -سیاسی بندی تقسیم :(1) جدول

 دهستان بخش شهرستان دهستان بخش شهرستان 

 هامون 1
 مرکزی

 محمدآباد

 نیمروز 3

 مرکزی
 ادیمی

 بزی لوتک

 آباد تیمور
 تیمورآباد

 صابری
 آباد قایم

 آبه سفید حواجه کوه

 مندهیر 2
 مرکزی

 بنجار مرکزی زابل 4 آباد جهان

 محمد دوست

 زهک 5

 مرکزی
 زهک

 احمد خواجه مارگان

 قرقری
 قرقری

 جزینک
 جزینک

 خمک آباد اکبر

 پژوهش هاییافته و ایران آمار مرکز منبع:
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جهت  3و  2و  1های چاه نیمه ،1352تاالب هامـون در سال 
 در که شدند برداریبهره و احداث ،مصرف مازاد هایآب یذخیره
 و شرب آب یکنندهتامین منبع تریناصلی سالیخشک هایدوره

 هایسالیخشک دلیل به هامون تاالب شوند.می محسوب کشاورزی

 سیالبی مواقع در تنها و است شده خشک 1378 سال از شدید

 بگیریآ پوزک هامون از هاییقسمت هیرمند یرودخانه بودن

 .شودمی
 سولیدیار و سولآنتی بیشتر منطقه هایخاک ،شناسیخاک نظر از

  د.شومی دیده سیستان دشت کل در خاک تیپ نه و باشدمی
 توران -ایران رویشی یمحدوده در منطقه ،گیاهی پوشش نظر از

 اجقون، مانند ارویید گیاهان و تاغ و گز درختان است. گرفته قرار
 هامون تاالب طرافا در .شودمی هدید منطقه در شوید و بادیان

 نشان منطقه وحش حیات مطالعات دارد.وجود ینیزارهای نیز
 گونه 44 پرنده، گونه 183 پستاندار، گونه 28 تعداد که دهدمی

 زیست منطقه در ماهی گونه 22 و دوزیست گونه هفت خزنده،
 (.1381 احیا، و توسعه مشاور )مهندسین کنندمی

 

  اقتصادی و اجتماعی وضعیت
 جغرافیایی افتادگی جدا دلیل به سیستان دشت طورکلی به

 در ماندهعقب و محروم مناطق جزو همواره (1383 )بریمانی،
 و اقتصادی هاینابسامانی و معضالت دارای و استبوده کشور

 و آبیکم ای،دوره هایسالیخشک است. زیادی اجتماعی
 را معضالت این نیز (1370 ،توانا )ضیاء بزرگ هایسیالب
 در زندگی به سیستان در زندگی که جاآن از .استداده افزایش
 یرودخانه آبی جریان کاهش یا قطع ،است وابسته هامون تاالب

 و اقتصادی اجتماعی، شرایط بر هامون شدنخشک و هیرمند
 تام وابستگی به توجه با دارد. فراوانی تاثیر منطقه لوژیکیاکو

 یحوضه بین که هیرمند دایمی یرودخانه به هامون یدریاچه
 متاثر بیشتر سیستان ،دارد وجود جدایی آن آبریز یحوضه و آبگیر

 به بسته و (1380 )کردوانی، است هیدرولوژیکی سالیخشک از
 سطح بهداشت، سطح نظر از منطقه مردم آن، آب کاهش میزان

 آسیب قتصادیا تولیدات سطح و زندگی کیفی سطح و سالمتی
  .(Millwee, 2001) بینندمی

 غیرمستقیم و مستقیم آثار درباره شدهانجام مطالعات نتایج
 بخش در که دهدمی نشان گذشته یدهه دو یهاسالیخشک
 به باغی و زراعی محصوالت کشت زیر سطح باغبانی، و زراعت

 میزان و است یافته کاهش درصد 4/82 و 8/78 ترتیب
 درصد 6/96 و 5/78 ترتیب به باغی تولیدات و اعیزر تولیدات

 دامداری، بخش در .(1384 ایران، آمار )مرکز اندداشته افت
 به شتر( و )گاو سنگین و بز( و )گوسفند سبک هایدام تعداد

 نوری، و محمدی )بیک اندیافته کاهش درصد 71 و 64 ترتیب
 در تن 3900 از ماهی صید میزان ،شیالت بخش در (.1384

 است رسیده آن از پس و 81 سال در تن 20 به 1375 سال
  (.1390 سیستان، شیالت کل )اداره
 و هامون سالیخشک دلیل به نیز پرندگان شکار و حصیر تولید
 متوقف کامل طور به پرندگان مهاجرت و نی رویش عدم
  (.1384 نوری، و محمدی )بیک استشده

 متعددی منفی اجتماعی پیامدهای شدهیاد اقتصادی هایخسارت
 و کاهش سیستان، از خارج به مهاجرت میزان افزایش مانند:
 منطقه، هایدهستان و روستاها اکثر در رشد نرخ شدنمنفی

 اراضی قیمت دیدرص 70 کاهش سکنه، از روستاها شدنلیخا
 60 افزایش (،1384 نوری، و محمدی )بیک باغات و زراعی

 خمینیامام امداد یکمیته پوشش تحت جمعیت درصدی
 (،1390 بلوچستان، و سیستان استان خمینیامام دامدا ی)کمیته
 و داریمغازه و فروشیدست سوختی، مواد و کاال قاچاق افزایش

 از بیش به کشاورزی بردانبهره متوسط سن افزایش ،نهایت در
 بینیپیش شدهیاد روند به توجه با .است داشته دنبال به الس 50
 روند آتی هایسال در اجتماعی و بیکاری عضالتم :دشومی

   باشد. داشته افزایشی
 از مطالعه مورد یمنطقه اجتماعی و اقتصادی اطالعات آمارهای
 آماری هایسال ،بلوچستان و سیستان استان آماری سالنامه
 ادارات استانداری، در موجود آمارهای ،1390 و 1385

 پزشکی علوم دانشگاه ها،ریشهردا عشایر، امور و دام کشاورزی،
 هایداده و آوریجمع میدانی، بازدیدهای و مطالعات نیز و زابل

 ساختارهای و هافعالیت و تولید جوامع، جمعیت، به مربوط
 ذکر به الزم .شد بندیجمع هاگاهسکونت نقاط قالب در جمعیتی

 رسانی روزبه آمارها یکلیه ،امکان حد در مطالعه این در که است
 پنج )براساس کشوری تقسیمات تحوالت آخرین اساس بر و شده

 روزبه که مواردی در .است شده ارایه سیستان( منطقه شهرستان
 سه براساس آمارها ،است نبوده انجام قابل آمار تفکیک و رسانی

 سال سرشماری آمار براساس) هیرمند و زهک زابل، شهرستان
  است. شده ارایه (1390
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  میزان ابتدا یـاجتماع -ادیـاقتص رهایـپارامت دیـنبهطبق رایـب
 سپس و حاسبهم هرکدام تعریف براساس هریک عددی
 پارامترهای بین از ،مطالعه این در شد. انجام هاآن بندیسطح

 زیستی تراکم هایشاخص ،اجتماعی -اقتصادی متنوع و گوناگون
 نرخ کشاورزی(، هایزمین مساحت به جمعیت تعداد )نسبت

 ترباال و سالهشش جمعیت کل به باسواد افراد داد)تع باسوادی
 جمعیت کل هب بیکار افراد )تعداد بیکاری نرخ درصد(، برحسب

 جمعیت کل )تعداد خانوار بعد د(،درص ببرحس باالتر و ساله10
 مقابل در مردان )تعداد جنسی نسبت و (خانوار تعداد بر قسیمت

 درصد و درآمد میزان ،همچنین شدند. بررسی زن(، صدیک
 (خدمات و صنعت )کشاورزی، فعالیت عمده هایگروه در نشاغال

  د.ش بررسی نیز
 در خدمات کل ابتدا کالبدی یا زیربنایی ساختار توان ارزیابی برای

 و مخابرات آمار( مرکز هایشاخص با )مطابق شاخص 9
 یزیربنای خدمات درمانی، - بهداشتی بازرگانی، خدمات ارتباطات،

-فرهنگی بی،مذه اداری، - سیاسی انتظامی، ،آّب( گاز، )برق،
 در هاآن اهمیت براساس و شد بندیتقسیم آموزشی و ورزشی
 به 10 تا 2 بین ارزشی کارشناسی نظر طبق سیستان منطقه

 ،10 ارزش زیربنایی خدمات کهطوریهب یافت، اختصاص هاآن
 شاخص ،8 ارزش انتظامی شاخص ،9 ارزش پزشکی شاخص
 ارتباط شاخص ،6 ارزش اجتماعی شاخص ،7 ارزش آموزشی

 فروشگاه شاخص ،4 ارزش مذهبی شاخص ،5 ارزش جمعی
 برحسب ،سپس ند.گرفت را 2 ارزش تفریحی شاخص و 3 ارزش
 نیز عناصر این شاخص، هر یدهندهتشکیل عناصر تعداد
 به درمانی، و بهداشتی شاخص در ،لامث برای شدند. گذاریارزش

 گرفتند. 7 تا 1 بین هاییارزش رعناص این عنصر 7 وجود یلدل
 عناصر از هرکدام ارزش شاخص، هر ارزش نهایی برآورد برای

 در آمده دست به عدد .شد ضرب هاآن تعداد در شاخص یسازنده
  شد. تقسیم هاآبادی تعداد بر نهایت در و ضرب شاخص هر ارزش

v1×b3+…)×b2+a3×b1+a2×(a1  V= 

n 
V: شاخص ارزش a1، a2، a3 عنصر هر ارزش :... و b1، b2، 

b3 افراد تعداد یا عنصر دارای روستاهای تعداد ...: و v1: ارزش 
و  )مخدوم شهرستان یا دهستان هایآبادی تعداد :n شاخص

 .(1390همکاران، 

 افزارنرم در آماری تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج ،ادامه در
ArcGIS و اقتصادی هایفاکتور وانت ینقشه صورت به 

  یوسعهــت ایـراهبرده اـهآن براساس تا دندـش تهیه یـاجتماع
  شوند. ارایه منطقه اقتصادی و اجتماعی

 

  راهبردی تحلیل

 اساس بر را اهداف که تاس گرلهامس روشی راهبردی تحلیل
 سطح در موجود امکانات و هامحدودیت و هاپتانسیل و مشکالت

 الگوی در راهبردی تحلیل منطق کند.میتدوین مطالعه مورد
 هر هایفرصت و هاقوت باید تأثیرگذار راهبرد که است سوات

 ترینکم به را تهدیدها و هاضعف و سازد حداکثر را مجموعه
 چهار اول حروف از سوات (.1390 )امیرخانی، برساند میزان
 :O ضعف، :W قوت، :S فارسی معادل با انگلیسی یکلمه

 تدوین برای است الزم است. شده تشکیل تهدید :T و صتفر
 روند از بخشی یمثابه به عوامل یهمه نهایی، راهبردهای

 سوات تحلیل و تجزیه الگوی چارچوب در راهبردی ریزیبرنامه
 این .(Bernnoider & Edward, 2002) شوند هگرفت نظر در

 عوامل نمودنکمی طریق از را پذیرانجام راهبردهای، روش
 )اعرابی، دهدمی ارایه هامولفه این بین تعامل و خارجی و داخلی

 برای خوبیبسیار نتایج، رود کاره ب درست اگر روش این (.1385
 و نیا)حکمت داشت خواهد اثربخش راهبرد یک طراحی و انتخاب

 و داخلی عوامل شناسایی، مطالعه این در (.1385 موسوی،
 به خبرگان یشنامهسپر کمک با بررسی تحت محیط خارجی
 نتایج براساس ابتدا ،منظور این به رسید. انجام به دلفی روش

 داخلی و خارجی عوامل از ایاولیه فهرست قبلی مراحل مطالعات
 شد. تهیه سیستان دشت اقتصادی و اجتماعی محیط بر موثر

 اقتصادی، علوم هایتخصص با مجرب افراد از نفر 15 زا ،سپس
 کار یسابقه با زیستمحیط و کشاورزی طبیعی،منابع عی،اجتما
 تا شدخواسته دلفی( گروه عنوان )به منطقه در سال 10 از بیش

 صورت بهنیز  هاآن نظر .نمایند نظراظهار عوامل این خصوص در
 این در شد. متنظی سوات جدول در استفادهقابل هایگزینه
 و ها)ضعف داخلی عوامل از فهرستی ،اول ستون در ،جدول
 در .گرفت رقرا تهدیدها( و ها)فرصت خارجی عوامل و ها(قوت

 ایگونه به شدهفهرست عوامل از یک هر ،دوم ستون
 ستون در شد. یک عدد برابر هاآن جمع که شدند گذاریارزش
 4 بین امتیازی خبرگان نظر براساس عوامل از هریک به ،سوم
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 امتیاز ،چهارم ستون در .شد داده ضعیف(بسیار) 1 و )بسیارخوب(
 به سوم ستون در دوم ستون ضربحاصل از عامل هر موزون
 داخلی عامل چهار از یک هر کل وزنی امتیاز سپس و آمد دست

 و داخلی عوامل هایجدول تکمیل از پس د.ش محاسبه خارجی و
 عوامل بر مبتنی راهبردهای هاآن کنشبرهم و تلفیق از خارجی
 از پس که ایگونهبه ؛قرار گرفت تدوینرد مو خارجی و داخلی

 SO راهبردهای S و T، O، W هایمولفه ترکیب و سیربر
 )تدافعی( WT و کارانه()محافظه WO )رقابتی(، ST )تهاجمی(،

  .(1389 همکاران، و )جوزی دش ارایه
 

 هایافته

  آماری هاییافته

 در ،استآمده (2) جدول در که پژوهش هاییافته براساس
  منطقه

 29 اشتغال نرخ درصد، -03/0 معادل و منفی رشد نرخ سیستان
 5 تکفل بار درصد، 77 سواد نرخ درصد، 28 بیکاری نرخ درصد،

 دهندهنشان ،ارقام این باشد.می 45/138 کالبدی شاخص و
 و استان با مقایسه در هاشاخص اکثر وضعیت بودن نامناسب

 نیمروز و هامون هایانستشهر ،است ذکر به الزم .است کشور
 شهرستان به و شده منفک زابل شهرستان از 1391 سال در

 دو این جمعیتی اطالعات نبود و دلیل همین به .شدند تبدیل
 شهرستان و مبردهنا هایشهرستان برای رشد نرخ ،شهرستان

  نشد. محاسبه زابل

 

 های جمعیتی منطقه سیستان(: ویژگی2جدول )

 مساحت 90 جمعیت 85 جمعیت 
 تراکم

 زیستی

 نرخ

 رشد

 نرخ

 سواد

 اشتغال نرخ

 تحصیل به

 نرخ

 بیکاری

 نرخ

 اشتغال
 تکفل بار

 شاخص

 کالبدی
 4988113 - 71 28 17 24 4 86/128 259356 - هامون

 1013235 - 67 27 37 21 6 8/103 65471 - هیرمند

 9715198 - 70 27 32 19 6 17/130 65471 - نیمروز

 344635 - 85 32 24 24 4 6/310 259356 - زابل

 803202 - 71 28 36 16 7 33/137 75419 - زهک

-15197260 03/0 400246 400779 سیستان 77 29 28 21 5 45/138 

187502243 05/1 2534327 2405742  استان 72 29 29 21 6 - 

164819 75149669 70495782 کشور
5

406 
29/1 

85 25 15 32 3 - 

 

 راهبردی تحلیل هاییافته
 درونی محیط ابتدا سیستم، تحلیل و تجزیه برای سوات روش در
 خارجی و داخلی عوامل مجموعه و شده شناسایی بیرونی و

 5 تعداد ،اساس این بر .شدند تدوین اجتماعی محیط در تأثیرگذار
 4 برابر در فرصت 5 و ضعف ینقطه 6 برابر در قوت ینقطه

 ارجیخ و داخلی عوامل ،همچنین ست.ا شده شناسایی تهدید
 قوت ینقطه 11 تعداد که شدندتدوین اقتصادی محیط بر موثر

 تهدید 12 برابر در فرصت 9 و ضعف، ینقطه 15 برابر در
 کار و شدتشکیل سوات ماتریس ،بعدی گام در د.ش مشخص

 خارجی و داخلی فاکتورهای هب دهیوزن و دهینمره و یابیارزش
 یمؤلفه که دهدمی نشان ،(4 و 3) ولاجد رفت.پذی انجام
 ترینمهم 11/0 وزن با تولد نرخ بودن باال و جمعیت بودنجوان
 روستاها از مهاجرت دلیل به رشد نرخ بودن منفی ،قوت ینقطه

 14/0 وزن با منطقه از خارج به سیستان یمنطقه از و شهرها به
 در بزرگ دانشگاهی مراکز ودوج ضعف، ینقطه ترینمهم

 14/0 وزن با افغانستان به نزدیکی و پیرامونی هایاستان
 و مخدر مواد نقل و حمل کریدور در گیریرقرا و فرصت بهترین
 محیط برای تهدید ترینبزرگ 17/0 وزن با کاال قاچاق

 اقتصادی محیط مورد در باشند.می منطقه فرهنگی -اجتماعی
 ضعف و قوت نقاط رینتمهم ،(6 و 5) ولاجد هاییافته براساس

 محصوالت کشت برای منطقه خاک بودن مستعد ترتیب به
 و 06/0 وزن با (یاقوتی )انگور باغی و جو( و )گندم زراعی

 وزن با کافی آب منابع وجود عدم و مدت بلند هایخشکسالی
 و جوان کار نیروی ترتیب به تهدید و فرصت ترینمهم و 06/0

 کالن گذاریسیاست ضعف و 07/0 وزن با کار به آماده
 شدند. شناسایی منطقه در07/0 وزن با اقتصادی
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 محیط داخلی عوامل یابیارزش جدول در که طورهمان
 ،است شده ادهد نشان سیستان یمنطقه فرهنگی -یاجتماع

 عدد این باشد.می 44/2 برابر داخلی عوامل وزنی امتیاز مجموع
 است. آن قوت نقاط بر منطقه ضعف نقاط برتری گربیان

 55/2 عدد برابر یخارج عوامل وزنی امتیاز جمعحاصل ،همچنین
 تفوق تهدیدات بر خارجی هایفرصت دهدمی نشان که است
 و داخلی عوامل وزنی امتیاز مجموع اقتصادی محیط در دارند.

 داعدا این .است 20/2 و 43/2 برابر ترتیب به خارجی عوامل
 و قوت نقاط بر منطقه یاقتصاد ضعف نقاط برتری از حاکی
  هاست.فرصت به نسبت اقتصادی هایتهدید
شود؛ در زمان ( مالحظه می2طور که در شکل )همان
فرهنگی در  -ی مطالعاتی از لحاظ اجتماعیریزی، منطقهبرنامه

کارانه و از لحاظ اقتصادی در محیط تدافعی قرار محیط محافظه
عوامل داخلی بر  ی حاصل ازداشته است. در این شکل، نمره

ی حاصل از عوامل خارجی بر محور عمودی محور افقی و نمره
 قرار گرفته است. 

کارانه گرفتن وضعیت اجتماعی منطقه در محیط محافظه قرار
های داخلی جهت استفاده از آن است که پتانسیل دهندهنشان

 مغفول یا یافته نزولی سیر هاضعف وجود اثر بر خارجی هایفرصت

اند. بنابراین، باید راهبردهایی را انتخاب کرد که سبب حفظ ندهما
های برداری از فرصتو با بهره و نگهداری وضع موجود شوند

 موجود در محیط خارجی، نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشید.

 

 نهامو تاالب تاثیرتحت یهحوض فرهنگی -اجتماعی محیط بر موثر داخلی عوامل یابیارزش :(3) جدول
 وزنی امتیاز امتیاز وزن 

 (S) هاقوت

S1: 44/0 4 11/0  تولد نرخ بودن باال و جمعیت بودن جوان 

S2: 33/0 4 08/0 پزشکی علوم دانشگاه و زابل ملی دانشگاه به ویژه منطقه سطح در عالی آموزش مرکز چندین وجود 

S3: 25/0 3 08/0 منطقه در اداری و سیاسی و انتظامی خدمات مناسب توزیع 

S4: : 33/0 4 08/0 حسینیه و مسجد نظیر مذهبی اماکن مناسب توزیع 

S5 25/0 3 08/0 تحصیل به اشتغال نرخ بودن باال 

 (W) هاضعف
W1: 14/0 1 14/0 منطقه از خارج به سیستان یمنطقه از و شهرها به روستاها از مهاجرت دلیل به رشد نرخ بودن منفی 

W2: 22/0 2 11/0 اشتغال نرخ بودن پایین و یکاریب نرخ بودن باال 

W3: 08/0 1 08/0 باسوادی نرخ بودن پایین 

W4: 17/0 2 08/0 منطقه مرکز در تمرکز و جمعیت پایین تراکم 

W5: 06/0 1 06/0 گروهیدرون های گریافراط و هاتعصب 

W6: 17/0 2 08/0 ورزشی و تفریحی فرهنگی، فضاهای کمبود 

 44/2  - 1 جمع:
 

 تاثیر تاالب هامونی تحتفرهنگی حوضه –یابی عوامل خارجی موثر بر محیط اجتماعی (: ارزش4جدول )

 وزنی امتیاز امتیاز وزن 

 (O) هافرصت
O1: 21/0 3 07/0 افغانستان کشور و همجوار هایاستان ،پیرامونی مناطق با فرهنگی اشتراکات وجود 

O2: 41/0 3 14/0 افغانستان به نزدیکی و پیرامونی هایاستان رد بزرگ دانشگاهی مراکز ودوج 

O3: 10/0 3 03/0 جنوبیخراسان و کرمان مانند همجوار هایاستان با خویشاوندی و قومی امالتتع 

O4: 41/0 4 10/0 قومی هایهمبستگی و فرهنگی هایآیین و هاسنت وجود 

O5: 31/0 3 10/0 ( ... و شن روی )اسکی منطقه لیمیاق وضعیت با متناسب ورزشی و فرهنگی یتوسعه 
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 (T) تهدیدها
T1: 34/0 2 17/0 سوخت و کاال قاچاق و مخدر مواد نقل و حمل کریدور در گیریرقرا 

T2: 28/0 2 14/0 مدت بلند هایخشکسالی و شن هایطوفان وقوع و بیابانی یمحدوده در گرفتنرقرا 

T3: 28/0 2 14/0 مرتبط هایسازمان طرف از فرهنگی و اجتماعی هایهمبستگی بخش در گذاریسرمایه و یکاف توجه عدم 

T4: 21/0 2 10/0 منطقه جوان جمعیت با یورزش و فرهنگی امکانات تناسب عدم 

 55/2 -  1 جمع

 هامون تاالب تاثیرتحت یحوضه کالبدی و اقتصادی محیط بر موثر داخلی عوامل یابیارزش (:5) جدول

 وزنی امتیاز متیازا وزن 

 (S) هاقوت

S1: 25/0 4 06/0 یاقوتی( )انگور باغی و جو( و )گندم زراعی محصوالت کشت برای منطقه خاک بودن مستعد 

S2: 15/0 3 05/0  دامپروی جهت خزک مرغ و گوشتی( گاو نژاد )بهترین سیستانی گاو بومی هایگونه وجود 

S3: 11/0 3 04/0 کوشیسخت یروحیه با همراه دامداران و شاورزانک در مهارت و دیرینه تجربه وجود 

S4: 15/0 3 05/0  .... و حصیربافی دوزی،سکه دوزی،سوزن سازی،سفال بافی،قالی نظیر بومی هنرهای وجود 

S5: 11/0 3 04/0  ... و غالمان یدهانه سوخته، شهر مانند تاریخی هایجاذبه وجود 

S6: 11/0 3 04/0 پرندگان گذرانیزمستان محل عنوان به زابل هاینیمه چاه وجود 

S7: 08/0 3 03/0 منطقه در گمشاد و میلک مرزی هایبازارچه وجود 

S8: 04/0 3 01/0 رامشار ساخت حال در صنعتی شهرک و زهک و آباد محمد فعال صنعتی های شهرک وجود 

S9: 11/0 3 04/0 همنطق جمعیتی مراکز بین کافی ارتباطی هایراه وجود 

S10: 15/0 3 05/0 منطقه سطح در کشیلوله آب و برق یگسترده و مناسب توزیع 

S11: 15/0 4 04/0 زابل فرودگاه وجود 

 (W) هاضعف
W1:   13/0 2 06/0 کافی آب منابع وجود عدم و مدتبلند هایخشکسالی 

W2: 08/0 2 04/0 دامداری و کشاورزی اتتولید ایههزینه نسبی بودن باال و خرد هایبرداریبهره در تولید 

W3: 10/0 2 05/0 سنتی هایشیوه بر تکیه و دامپروری و دامداری و کشاورزی مدرن های شیوه بکارگیری عدم 

W4: 05/0 2 03/0  منطقه در معادن و منابع نبود 

W5: 08/0 2 04/0 صنعتی هایشهرک فعالیت بر حاکم رکود 

W6: 08/0 2 04/0  منطقه در رفاهی و خدماتی احتی،یس امتی،اق امکانات نبود 

W7: 05/0 2 03/0 کشور جمعیتی گربز مراکز از زیاد یفاصله 

W8: 08/0 2 04/0  طبیعت گردشگری و گردشگری بخش در گذاریسرمایه جهت خصوصی بخش اطمینان عدم 

W9: 10/0 2 05/0 منطقه در جابجایی و نقل و حمل تسهیالت در ضعف 

W10: 08/0 2 04/0 سالچند مدت برای مرز بودنبسته و مرزی هایبازارچه در محلی مردم اشتغال کم سهم 

W11: 03/0 1 03/0 کشور نقاط سایر با منطقه در ریلی ارتباط نبود 

W12: 03/0 1 03/0 روزانه پروازهای نبود 

W1304/0 1 04/0 بادها شن مسیر از هاجاده :عبور 

W14: 10/0 2 04/0 زابل شهر در آنها شدید تمرکز و روستایی و شهری نقاط در درمانی – بهداشتی دماتخ کمبود 

W15: 03/0 1 03/0 روستایی مناطق در بویژه سالمت مسکن از برخورداری هایشاخص بودن پایین 

 43/2 -  1 جمع

 

 هامون تاالب تاثیرتحت یحوضه کالبدی و اقتصادی محیط بر موثر خارجی عوامل یابیارزش (:6) جدول

 وزنی امتیاز امتیاز وزن 

 (O) هافرصت
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O1: 0.13 3 04/0 افغانستان و چین کشورهای به ترانزیت مسیر در گرفتنقرار 

O2: 0.13 3 04/0 طبیعی منابع و کشاورزی هایدانشکده با زابل دانشگاه وجود 

O3: 0.09 2 04/0 ریدامدا و کشاورزی یتوسعه منظور به دولت گذاریهدف 

O4: 0.30 4 07/0 کار به آماده و جوان کار نیروی 

O5: 24/0 4 06/0  باد کریدورهای وجود و خورشیدی انرژی سرشار منابع وجود 

O6: 0.09 3 03/0 گردشگری بخش در زااشتغال هایطرح ایجاد 
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 هامون تاالب تاثیرتحت یحوضه یکالبد و اقتصادی محیط بر موثر خارجی عوامل یابیارزش (:6) جدولادامه 
 وزنی امتیاز امتیاز وزن 

O7:  0.18 3 06/0 نیمهچاه افراط در طبیعت گردشگری و گردشگری مراکز یتوسعه 

O8: 0.13 3 04/0 دیگر مرزی هایبازارچه اندازیراه و گسترش امکان 

O9:  0.09 2 04/0 سراسری گاز یشبکه از برداریبهره امکان 

 (T) هاتهدید
T1: 01/0 1 01/0 زراعی و کشاورزی محصوالت نگهداری مناسب هایزیرساخت نبود 

T2: 07/0 1 07/0 منطقه در اقتصادی کالن گذاریسیاست ضعف 

T3: 03/0 1 03/0 همسایه کشورهای به مازاد باغی و کشاورزی محصوالت صادارت عدم 

T4: 09/0 2 04/0 خارجی و داخلی بازارهای در رقابت در ناتوانی 

T5: 12/0 2 06/0 دامداری و کشاورزی هایهضحو در مدیریت تعدد 

T6: 04/0 1 04/0  صنعت یتوسعه و نگهداری در ضعیف مدیریت و ریزیبرنامه 

T7: 06/0 1 06/0 فروشیدست و مسکن مانند بازده زود ایهفعالیت سوی به حرکت و تولیدی هایفعالیت از سرمایه خروج 

T8: 12/0 2 06/0 منطقه در کامل امنیت بودن 

T9: 09/0 2 04/0 کشور از خارج و داخل در منطقه طبیعی هایجاذبه مناسب معرفی عدم یا و ناسبنام تبلیغات 

T10: 03/0 1 03/0 منطقه در طبیعت گردشگری و گردشگری مدیریت جامع یبرنامه یک نبود 

T11: 12/0 2 06/0 المللیبین کریدورهای تعویض یمنطقه در زیرزمینی اداقتص رواج و مواد و کاال قاچاق امکان 

T12: 03/0 1 03/0 کشور شمالی هایاستان با منطقه ارتباط عدم 

 20/2 -  1 جمع

 

 4  3 2 1 
  اجتماعی محیط    

 44/2داخلی: عوامل امتیاز مجموع
 55/2 خارجی: عوامل امتیاز مجموع

 
 اقتصادی محیط      

3 

 

 هاجمیت

(SO) 

 

 کارانه محافظه
      (WO) 

 43/2داخلی: عوامل امتیاز مجموع
 20/2 خارجی: عوامل امتیاز مجموع

 

 
2 

 

 رقابتی

(ST) 

 

 تدافعی

(WT) 

 
1 

 سوات جدول در هامون تاالب تاثیر تحت یحوضه اجتماعی و اقتصادی کنونی وضعیت (:2) شکل

 

گر آن است که نبیا WTاستقرار وضعیت اقتصادی در محیط 
وضعیت اقتصادی منطقه حالت تدافعی به خود گرفته است و باید 
راهبردهایی را اتخاذ نمود تا با مواجهه با تهدیدات خارجی نقاط 

ی ضعف داخلی را به حداقل کاهش دهند. در واقع، باید برنامه
گیری از شود تا وضعیت اقتصادی را با بهره تعاملی خاصی تدوین

های مالی خاص و طقه و استان و با استعانت از کمکامکانات من
های کالن اقتصادی به حالت گذاریفوری از طریق سیاست

 تدوین منظور بهپایدار رساند و بقای منطقه را تضمین نمود. 

و تدافعی، در  کارانهمحافظه هایمحیط در اجرا قابل راهبردهای
مل داخلی و گیری از عوای تلفیق تالش شد تا با بهرهمرحله

 ، راهبردهایی تدوین(3 -6)خارجی فهرست شده در جداول 
(، آمده است. بر این اساس، 8و  7شوند که نتایج آن در جداول )

راهبرد تهاجمی، سه راهبرد رقابتی، چهار  5در محیط اجتماعی 
گردید. در  کارانه و چهار راهبرد تدافعی مشخصراهبرد محافظه

اهبرد تهاجمی، چهار راهبرد رقابتی، محیط اقتصادی نیز هفت ر
 کارانه و چهار راهبرد تدافعی، اندیشیده شد.هشت راهبرد محافظه
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 سیستان دشت فرهنگی اجتماعی محیط یتوسعه چهارگانه راهبردهای (:7) جدول

 (WO) کارانهمحافظه راهبردهای (SO) تهاجمی راهبردهای
SO1: منطقه هایشگاهدان در متخصص جوان نیروی کارگیریهب 
SO2: همسایه کشورهای از دانشجو پذیرش برای ریزیبرنامه 
SO3: و فرهنگی هایهمایش برگزاری در انتظامی و داریا توان از استفاده 

 همجوار هایاستان با مشترک و منطقه داخل ورزشی
SO4: سنتی و فرهنگی هایآیین برگزاری در مذهبی اماکن از برداریبهره 
SO5: و سنتی هایآیین و هامراسم برگزاری در جوان نیروهای یرگیرکاهب 

  ورزشی

WO1: تعامالت و تعصبات از استفاده و عمومی هایآگاهی سطح یارتقا 
 منطقه در مردم نگهداری جهت قومی

WO2: هایسنت نمودن جایگزین جهت در سازیفرهنگ و آموزش 
 آموزشی هایکارگاه قالب در گریافراط جای به طلبانهصلح

WO3: فرهنگی، هایپتانسیل و هاارزش شناساندن جهت در ریزیبرنامه 
  منطقه سطح در ورزشی و تفریحی تاریخی،

WO4: عمومی سواد افزایش جهت در فرهنگی و آموزشی جزوات تدوین  

 (WT) تدافعی راهبردهای (ST) رقابتی راهبردهای
ST1: مواد و کاال قاچاق با همبارز جهت انتظامی پتانسیل از گیریبهره 
ST2: به پاک انرژی تولید هایسایت اندازیراه جهت گذاریسرمایه جلب 

 خورشیدی صفحات و بادی هایتوربین وسیله
ST3: کارگیریهب با خشکسالی و ریزگردها با مبارزه جامع یبرنامه تدوین 

 منطقه علمی توان

WT1: از جلوگیری رمنظو به کارآفرین هایطرح اجرای و بینیپیش 
  مهاجرت

WT2: یمنطقه فرهنگی و اجتماعی -اقتصادی هایاولویت نمودن لحاظ 
   کشور کالبدی یتوسعه هایبرنامه در سیستان

WT3: قاچاق با مبارزه جهت مردم و دولتی یهاارگان همکاری و هماهنگی 
WT4: فرهنگی فضاهای افزایش برای فوری و کافی یبودجه اختصاص  

 

 سیستان دشت اقتصادی محیط یتوسعه چهارگانه راهبردهای (:8) جدول

 (WO) کارانهمحافظه راهبردهای (SO) تهاجمی راهبردهای
SO1: و زراعی هایگونه نژاد اصالح مورد در جامع و کافی مطالعات انجام 

 باغی
SO2: منطقه دستی صنایع احیای  در جوان نیروی بکارگیری 
SO3: هاپرواز تعداد توسعه برای ریزیبرنامه 
SO4: از کشاورزی و صنعتی محصوالت صادرات برای ییزربرنامه 

 مرزی هایبازارچه
SO5: بادی هایتوربین از استفاده با انرژی آزاد یمنطقه احداث و ابییمکان 

 خورشیدی صفحات و
SO6: تاریخی مراکز در گذاریسرمایه جلب و توسعه 
SO7: کشاورزی و دامداری هایفعالیت نمودن مکانیزه و ترشگس 

WO1: به زراعی محصوالت از کشت الگوی تغییر کامل مطالعات انجام 
 باغی محصوالت

WO2: ایجاد و کشاورزی هایزمین سازییکپارچه برای ریزیبرنامه 
  نهادمردم هایتعاونی

WO3: از استفاده با دامپروی و کشاورزی ادوات نمودن مکانیزه و ترویج 
 منطقه اجرایی و لمیع منابع

WO4: کشاورزی تبدیلی صنایع گسترش و ایجاد و صنعتی آمایش 
WO5: گردشگری و صنعتی گذارانسرمایه مشارکت جلب برای ریزیبرنامه  
WO6: مرزی هایبازارچه رونق برای ریزیبرنامه 
WO7: منطقه به سراسری گاز سریع انتقال برای تالش 
WO8: درمان و شتبهدا بخش از زداییتمرکز 

 (WT) تدافعی راهبردهای (ST) رقابتی راهبردهای
ST1: ایهجاذبه معرفی و عمومی افکار تنویر امنیت، اعتالی جهت در تالش 

 المللیبین و ملی ای،منطقه ابعاد در منطقه گردشگری
ST2: و بازرگانی کشاورزی، هایفعالیت گسترش برای ریزیبرنامه 

 کاال و مواد قاچاق از یجلوگیر منظور به گردشگری
ST3: و هااستان شهرها، با روابط گسترش جهت در تالش و ریزیبرنامه 

  خدمات و کاال تبادل برای همجوار کشورهای
ST4: هایبخش مدیران بین همکاری و تعامل شگستر و سازیهماهنگ 

 کاریدوباره از جلوگیری منظور به ختلفم

WT1: موجود برق و آب و خابراتیم ای،جاده زیرساختهای تقویت 
WT2: ریلی هایزیرساخت ایجاد جهت در تالش 
WT3: منطقه تمام در درمانی و بهداشتی خدمات تقویت 
WT4: به بازرگانی و کشاورزی هایبخش در اشتغال ایجاد برای ریزیبرنامه 

 از مالی و انسانی هایسرمایه خروج و مهاجرت از جلوگیری منظور
 منطقه

 

 گیریتیجهن و بحث
 ی سیستان به دلیل قـرارگرفتن در مـرز شـرقی کشــور و منطقه

همجواری با کشور افغانستان، موقعیت استراتژیک و 
ها و الجیشی مهمی داراست. این منطقه با وجود قابلیتسوق
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ریزان و استعدادهای طبیعی و انسانی، همواره از تیررس برنامه
های کالن اقتصادی ریزیبرنامه مداران به دور مانده و درسیاست

ی و اجتماعی مورد توجه قرار نگرفته است. این موضوع به عالوه
در  نامالیمات طبیعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه را

های اخیر، تغییر اقلیم و وضعیت نابسامانی قرار داده است. در دهه
و  عـقموریزی به هـای متعـــدد و نیز عـدم بـرنامهسالـیخشک

ناپذیری بر منطقه تحمیل کرده و های جبراناستراتژیک،آسیب
است. های شغلی و بیکاری شدید شدهرفتن فرصتدستسبب از

 و زمر بودنبسته چون عواملی سایر همراه به عوامل این
 تا است شده موجب فراوان گردوغبار با همراه شدید هایطوفان

 استان از خارج یا و استان نقاط دیگر به منطقه این ناساکن
 گلستان( و رضوی خراسان نوبی،ج خراسان یزد، )رفسنجان،

 ،این وجود با دارد. پی در را هایینگرانی امر همین که کنندکوچ
 در روستاها از یک هر ساکنان درصد ۲۵ ،هابررسی بر اساس

 این تداوم و روند این ادامه و اندکرده کوچ هاشهرستان برخی
 از برخی صد در صد و کامل شدنخالی سبب ستاممکن عوامل

 در قرارگرفتن و منطقه حساسیت به توجه با که دشو روستاها
 و منطقه امنیت برای جدی تهدیدی تواندمی مرزی صفر ینقطه
 مردم که داد نشان میدانی هایمصاحبه .به شمار رود کشور
 درآمد کاهش و آشامیدنی و کشاورزی آب کمبود دلیل هب منطقه
 مربوط امور و دامپروری و کشاورزی طریق از تنها که خود سابق

 به قادر دیگر ،شدمی تامین هامون دریاچه و رودخانه آب به
  نیستند. خود مالی نیازهای تامین

 و میـدانی  و ایکتابخانـه  مطالعـات  طریـق  از ابتدا مطالعه این در
 منطقـه  اجتمـاعی  و اقتصـادی  یتوضـع  ،آمـاری  تحلیل و تجزیه

 جمعیـت  بیشترین قرارگرفتن و رشد نرخ بودنمنفی شد.شخصم
 نرخ بودن باال دهندهنشان ،سال 5 -9 و 0 -4 سنی یرده دو در

 منطقـه  از خـارج  بـه  مهـاجرت  یـزان م بـودن  باال بنابراین و تولد
 نیز و خانوار باالی بعد دهندهنشان 5 تکفل بار ،همچنین باشد.می
 منطقه در بیکاری میزان است. منطقه در بیکاری میزان بودن باال

 سـطح  است. باالتر کشور و بلوچستان و سیستان استان به نسبت
 میـزان  ولـی  اسـت  پـایین  کشـور  کـل  به نسبت نطقهم در سواد

 و باشـد مـی  جوان منطقه جمعیت است. باالتر تحصیل به اشتغال
 اطالعــات براســاس اســت. منطقــه قــوت نقــاط از مســاله ایــن

ــع ــده آوریجم ــو ش ــادی انت ــاعی و اقتص ــه اجتم ــرای منطق  ب
 بیکـاری،  میـزان  خـانوار،  بعـد  زیستی، تراکم جمعیت، فاکتورهای

 سـاختار  ،فعالیـت  یعمـده  هـای گـروه  در اشتغال میزان و درآمد

 و فرهنگـی  انتظـامی،  و اداری درمان، هایبخش )شامل کالبدی
 در شدند. سازینقشه و تعیین ( ... و زیربنایی ساختارهای ورزشی،
 راهبـردی  یبرنامـه  سـوات  روش کـارگیری ه ب با بعدی یمرحله

 شناسـایی  از پـس  کـه  ایگونهبه شد،تدوین اقتصادی و اجتماعی
 تهدیـدهای  و هـا فرصت نیز و داخلی( )عوامل ضعف و قوت نقاط

 هـا، آن ارزشـیابی  و اجتمـاعی  و اقتصادی محیط خارجی( )عوامل
 محـیط  هـر  تدافعی و رانهکامحافظه رقابتی، تهاجمی، راهبردهای

 محـیط  کـه  دادنشـان  داخلـی  و خارجی عوامل تلفیق شد. تدوین
 حالـت  در اقتصـادی  محـیط  و کارانـه محافظه حالت در اجتماعی

 راهبردهـای  بایـد  هـا ریـزی برنامـه  در ،بنابراین ،ددار قرار تدافعی
 آنها اجرای از پس و قرارگیرند اولویت در تدافعی و کارانهمحافظه

 اسـاس  این بر شوند. عملیاتی راهبردها سایر ،همزمان طوربه یا و
 یمرحلـه  در اجتمـاعی  و اقتصـادی  یتوسعه در زیر پیشنهادهای

  شود:می پیشنهاد اول
 در سیسـتان  یمنطقـه  اقتصـادی  و فرهنگی نیازهای به توجه -

   اقتصادی کالن هایسیاستگذاری و هابرنامه

 و مـواد  قاچـاق  با مبارزه یبرا مردمی هایپتانسیل از استفاده -
 مشارکتی مدیریت و تعامل و آموزش طریق از کاال

 هـای ارزش شناسـاندن  و فرهنگی هایبرنامه اجرای و تدوین -
 جلوگیری منظور به منطقه جوانان به ایقبیله و قومی و بومی

 مهاجرت از

 منطقه دستی صنایع و هاسنت احیای در جوان نیروی کارگیریهب -

 دامپروی و کشاورزی برای آب تامین هایبرنامه یاجرا و تدوین -

 عالی آموزش مراکز و مختلف ادارات بین تعامل طریق از

 یتوسـعه  نظیـر  سـنتی  اقتصـاد  جـایگزین  هایبرنامه اجرای -
 منطقـه  عنوان به منطقه اعالم و بادی هایتوربین هایمیدان

 هـای زیرسـاخت  احداث طریق از دولتی مدیریت با انرژی آزاد
   خصوصی گذاریسرمایه جلب طریق از سپس و انرژی قالانت

 کشـت  ماننـد  جـایگزین  هـای کشت مطالعات اجرای و انجام -
 پربازده و مصرفکم باغی محصوالت

 منطقـه  بـا  سـازگار  صـنایع  اندازیراه تفصیلی مطالعات انجام -
 کشاورزی تبدیلی صنایع نظیر

 یـی زداتمرکـز  و منطقه درمان و بهداشت بخش به ویژه توجه -
 درمـانی  وضعیت به رسیدگی و زابل شهر از بهداشتی امکانات

  منطقه هایشهرستان سایر

 و مـرزی  هـای بازارچـه  رونـق  و بازگشـایی  برای ریزیبرنامه -
  انـومیـب به رکـگم دونـب واردات و ادراتـص ازـامتی اعطای
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 مرزنشینان و منطقه

 هلعـ مطا ایـن  در کـه  اسـت  ضـروری  نکته این به توجه ،پایان در
 یاجتماع و اقتصادی یتوسعه کلی هایاستراتژی یا و هاسرفصل

 طالعـه م بـه  نیاز شدن اجرایی برای هااستراتژی این اند،شده بیان
  هاآن شده بندیزمان عمل یبرنامه آن براساس تا دارند تفصیلی

  د.شو ارایه
 

 تشکر و تقدیر
 استان تزیسمحیط حفاظت کل اداره مالی حمایت با طرح این

  است.رسیده انجام به بلوچستان و سیستان
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