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  چکیده 91919

آور زاما المنابع مناطق ساحلی راز بهینه وری ریزی بهرهو برنامهبرداران، مدیریت و تعارض میان بهره در سواح  ی انسانهاتنوع فعالیتگستردگی و 

ه نیازمند مدیریت یکپارچهایی روبروست، بنابراین عملکردی در منطقه ساحلی، مدیریت آن با دشواریهای فراوان دلی  وجود پیچیدگیبه سازد.می

شدمی سب. با ساحلی منا ست که مدیریت یکپارچه منطقه  شورهای جهان اول گویای آن ا ست که از ترین رویکرد مدیریتی در این مناطقتجربه ک  ا

سواح  یاد میآن به صول آن )ازجمله نظر میگردد. بهعنوان مدیریت علمی  ستناد به ا ستفاده از این رویکرد و با ا سد باتوجه به تجارب جهانی ا ر

سنگر، یکردهای ک روشام :  ستمی،اکو ستگ یزها،حفاظت از تمامطلوب،  یحکمران ی سلیدرون یهمب سلینو ب ن ص  احتی و ن شگیریو پ یاطا (؛ ی

سرانجام باعث دستگر و نیز مزایای بیای، مداوم و تصحیحفرایند چرخه وازن بخشی و تیابی به توسعه پایدار و برقراری هماهنگی بینشمار آن که 

زم . بنابراین، الترین شیوه مدیریتی برای اداره مناطق ساحلی استترین و کام شود، طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی خردمندانهای میمنطقه

استفاده گردد و بر لزوم  ICZMیابی به توسعه پایدار در مناطق ساحلی از طرح وری مناسب و دستریزی، مدیریت یکپارچه، بهرهاست جهت برنامه

 ای برقرار گردد.های آن نظارت مناسب و پیوستهاجرای دقیق برنامه

 .ICZM، مزایای ICZM ، فرایندICZMاصول ، (ICZMی )طق ساحلامن یکپارچه یریتمدکلمات کلیدی:  6.6.1

 

  مقدمه 91919

شور  یساحلمناطق  صه فعالگوناگون لیدالبه ریاخ هایسالطی ک صبازرگانی یها)یمختلف اعم از فعال یهانهیدر زم یگوناگون یها)ی، عر ی، ادی، 

افته یشیافزا یتوجهدر سواحل کشور به نحو قابل یندسمه یساخ) و سازهاو اند قرار گرفتهو گاز و امور مرتهط با صنع) نف)  گردشگری -تفریحی

س). شکاربا  گریاز طرف د ا س شتریشدن بآ صادی، یحیتفرگوناگون  یهانهیدر زم یساحلمناطق  یهالیپتان ، انجام یطیمحس)یو ز یاجتماع -اقت

 ازمندی، نگونه مناطقنیاز ا نهیبه یبرداربهرهابراین، بن. ی اسههه)نیبشیپ مناطق قابل نیدر ا ندهیدر آ زین یترگسهههتردهبا حجم  دیجد یها)یفعال

 شیناکه  ایو در یخشک هایطیمح کنشبرهمحاکم بر نحوه  یهایدگیچیباشد. پیم و یکپارچه  یصح )یریو مناسب و اعمال مد نمدو یزیربرنامه

  یمدون یزیربرنامه نیبه چن یابیشده تا دس)سهبگسترده پهنه  نیو استفاده از ا یبردار، در کنار دخال) انسان جه) بهرهوی ه آنها اس) ع)یاز طه

شوارای و یکپارچه شد. ییهایبا د صوال  همراه با سواحل از یکتنو  فعالی)ا سویبرداران و برنامهسو و تعار  میان بهرهها در  شی از  دیگر، های بخ

شور را الزام آور م ساحلی ک سیار زیاد فعالی) سازد.ینظارت و مدیری) بهینه منابع در مناطق  سانیهمچنین پیچیدگی ب در  های طهیعی، فیزیکی و ان

. دنباشنیازمند مدیری) مستمر و یکپارچه می(. به همین دلیل، این مناطق 1321ن اد، سازد لگودرزیمنطقه ساحلی وظایف مدیری) آن را مشکل می

شیوهبنابراین، بهره سبگیری از  سامان های مدیریتی یکپارچه و منا ساس محیطی دهی فعالی)برای  شکننده و ح های درحال انجام در این مناطق 

 شود.بیش از هر زمانی احساس می

سببرداری بهرههای جنوبی ایران در دریای عمان و خلیج فارس، در کرانه سات کافی مهار آب نامنا سی سطحی و از منابع طهیعی، فقدان تأ های 

ی) شهکه وی ه  ظرفهای زیربنایی و بههای توسعه منطقه، عدم تناسب شهکههیز تأسیسات بندری متناسب با قابلی)های زیرزمینی، عدم تجکاهش آب

های ها، عدم وجود تعادل فضایی میان تمرکز فعالی)محیطی در استقرار فعالی)ونقل متناسب با الزامات توسعه، عدم رعای) استانداردهای زیس)حمل

صنایع نف) و گاز  سایر فعالی)مدرن  شاخصبا  شکاف میان  شاورزی،  ستعد ک ضی م س -های زیربناییها، تاییر کاربری ارا سی ات و فیزیکی، کمهود تأ

رغم وجود موقعی) حسههاس و هایی اسهه) که بهترین چالشها از اصههلیتجهیزات گردشههگری، افزایش آلودگی آب دریا و مناطق سههاحلی و نظیر آن

المللی شههمال و جنوب و دسههترسههی به بازارهای مسههتعد منطقه، المللی، قرار گرفتن در مسههیر کریدورهای بیند بینهای آزاآب کناراسههترات یک در 

 شود.برخورداری از منابع عظیم نف) و گاز و صنایع وابسته و منهع غنی دریایی در آن مناطق مشاهده می
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 هامواد و روش 91914

امه مدیری) برناصههول، فرایند و مزایای بررسههی تحلیل و ، به اتکاء به اصههول و مفاهیم نظریتوصههیفی و تهیینی با  -تحلیلی این پ وهش با رویکردی

بوده یل تحل محور اصلی در ارتهاط با موضو  مورد بررسی، تجارب جهانیبررسی پیشینه و ای و کتابخانهساحلی پرداخته اس). روش  طقایکپارچه من

 اس).

 هابحث و یافته 6.6.5

  یبالقوه جهان هایبا دگرگونی اتیرییتاها و که چنین پویایینیانیز  و و متایر بوده ای، پوگوناگون یزمان یهااسیدر مقو  اتاذاحل وسبا توجه به اینکه 

 .)و ضروری اس ازیمورد ن یساحلیکپارچه منطقه  )یریبه مد  هیتوجه ومنظور استفاده بهینه و رسیدن به توسعه پایدار، باشند، بهدر ارتهاط می

 یست؟چ یمنطقه ساحل یکپارچه یریتمد 6.6.5.6

در سال پا ارو یسیونتوسط کم یالمللینبو جامع  یفتعر . امّا،اس)ارائه شده  "مدیری) یکپارچه منطقه ساحلی"امروزه تعاریف بسیاری برای اصطالح 

مناطق  ارپاید یری)مد ءارتقا یکه برا اس) یو تکرار پیوسته یا،پو یندفرا یک مدیری) یکپارچه منطقه ساحلی": و آن عهارت اس) ازشده ارائه 6999
گیری سازی فرایند تصمیمیکپارچهای پویا و مداوم اس) که به برنامهساحلی،  همدیری) یکپارچه منطق . درواقع،"شودی، تهیه و اجرا میطراح یساحل

ایی دری موجود در مناطقتوسعه و حفاظ) از منابع  به تصمیماتی جامع برای استفاده پایدار، یابیدس)هدف نهایی آن و  پردازدمی در مناطق ساحلی

س) ساحلی ا صوری،  و  ش هاییزیربرنامه یبرا ینیگزیبرنامه جا نیا دیگر،عهارتبه .(6891لمن شب یها)یفعال وندی، اما بر پس)ین ی و محلیبخ  یخ

تواند رچه به مجموعه عوامل مؤثر در مناطق سههاحلی، مینگاهی یکپا ،راسههتادراین .(UNEP, 1995ل تمرکز دارد یکپارچهبه اهداف  یابیدسهه) یبرا

صمیمات مدیریتی سیاری از این پروژهاجرایی در پروژه -مقدمات الزم را برای اخذ ت ساخته و ب ها یا خطاهای کاریها را از دوبارههای مختلف ممکن 

، رو. ازاینپایدار اسهه)توسههعهفرایند  ی مهتنی بررویکرد دارایحلی مدیری) یکپارچه مناطق سهها. بنابراین، (6833آباد، نظاملنعیمی مهندسههی برهاند

س) س)محیط به آن، به یابیجه) د سانیطهیعی و  زی ساحلی توجه  ان  اجرایی در پی ساحلیکپارچه مناطق مدیری) ای دارد. درواقع، وی همناطق 

س).  توزیع امکانات عدال) اجتماعی در زمینه ساحلی که تح) عنوان رسد درحالر مینظبهگوناگون در این مناطق ا شیوه جدید مدیری)  حاضر، این 

وه توان از این شههیگونه مناطق باشههد. بنابراین، میترین شههیوه مدیریتی برای اینترین و مناسههباسهه)، کامل شههدهمطرحمدیری) یکپارچه سههاحلی، 

 .عنوان مدیری) علمی سواحل یادکردمدیریتی، به

 یمنطقه ساحل یکپارچه یریتبه مد یازن 9191819
دیگر، نظارت و مدیری) بهینه منابع در مناطق های بخشههی از سههویبرداران و برنامهسههو و تعار  میان بهرهها در سههواحل از یکتنو  فعالی)اصههوالً 

مناطق ساحلی درحال انجام یخته و نامتعادل در مهارگسشکل دلیل مداخالت انسانی که معموالً بهمدیری) ساحل به. سازدآور میساحلی کشور را الزام

س)، ضروری و الزم س)االجرا ا سر جهان توسط فعالی)صراح) می. بها سرا سان و نیز تقاضاهای روبه رشد توان گف)، سواحل  های درحال افزایش ان

  عرصه منازعه و کشمکش سواحل ، درحال نابودی هستند. همچنین،تضادندها نیز با یکدیگر در های هرچه بیشتر، که بسیاری از آنوی برای استفاده

 هستند. نظامی حتی و خصوصی، بخش غیردولتی، یهاسازمان ها،دول) وی ه، ذینفع هایگروه بین

اند، شدت مورداستفاده بشر قرارگرفتهکه سواحل بهاند. از آنجاییهای شدید و گاهاً متضاد انسانی بودهای برای فعالی)مناطق ساحلی همواره ناحیه

ساحلی به تضادها و س).مشکالت فراوانی در مناطق  ساحل یچیدهپ یها یستمس یری)مد وجود آمده ا  پارچهیک یکردرو یکبه  یاز، ن ی، مانند مناطق 

صل یدارد که بتواند اجرا سه هدف ا سعه پا یهر  س)لز یدارتو صاد ی، اجتماع یطیمح ی و  یده( را هماهنگ کند و منافع چندپارچه ، در هم تنیو اقت

 جمع کند. یکجارا در  یدر منطقه ساحلمنطهق 

 یمنطقه ساحل یکپارچه یریتمداصول  6.6.5.8

ساحلی صول  مدیری) یکپارچه مناطق  سط ا س)  شده یفتعر کلیعمدتا تو سعه پا به سرانجامکه ا صول بهدنشویمنجر م یدارتو طور . برخی از این ا

 خالصه در زیر ارایه شده اس).

  یو فرهنگ اجتماعی -ی، اقتصهههادیکی، اکولوژوهواییآب، یکی، ژئومورفولوژیدرولوژیکیه یهایسهههتمسهههعناصهههر مربوط به  تمام نگر:ک  یکردرو

مجاور(  ایرودخانه یهالشههامل حوضههه یسههاحل مناطق یو خشههک یاییدر هایبخشدر نظر گرفته شههوند.  نگرکلو  یکپارچه ایگونهبه یسهه)بامی

 شوند. یری)با هم مد ایدهستند و ب های یکسانیواحد
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 ینواحل را تضمس یدارشود که توسعه پا کارگرفتهبه یاگونهبه یدسواحل با یری)و مد یزیربرنامه یبرا یستمیاکوس یکردرو :یستمیاکوس یکردرو

 کند.

  گوناگونخدمات از  یبخشههینب یافتهسههازمان سههازمانی یبه هماهنگ یمنطقه سههاحلو مطلوب خوب و حکمرانی اداره  :یا مطلوب خوب یحکمران

 دارد. یازن یو عمود ی، به صورت افقیدر منطقه ساحل یادار

و  یفعل یهالنس ینب یبهتر منابع ساحل یعاز توز یناناطم یبرابایس) میمدیری) یکپارچه مناطق ساحلی از  :ینسلینو ب نسلیدرون یهمبستگ

 .شوداستفاده  یندهآ

 ).اس یمردم محل یسنت یهای)با فعال ی)اولو لیو یردگیمورد توجه قرار م یساحلها در مناطق ی)فعالو شمار فراوان تنو   :یزهاحفاظت از تما

ص  احت شگیریو پ یاطا شگیریو هم پ یاطهم احت :ی س) تا از ظرف ی ساحل پذیرش لبُرد، حمل( ی)الزم ا  ینفم یراتفراتر نرود و از تأث یمنطقه 

 .یری شودجلوگ نیز و توسعه یعیطه مخاطرات

 یمنطقه ساحل رچهیکپا یریتمدفرایند  6.6.5.3

، اجرا یزیرامهبرن پیوسته برای ییندفرآعنوان به یرپذانعطاف یریگیمتصمشیوه ، اس) ضروری یعسر اتییرتا سازگاری باکه اغلب  یدر مناطق ساحل

پنج ( 1331یایی لزیسه) درهای علمی محیطالزم و مورد نیاز اسه). گروه متخصهصهان در زمینه حفاظ) از جنهه هدفیابی به سهازگاری و دسه)و 

سه علومکرد که  یفرا تعر ICZMمرحله از چرخه  ستند یمدر آن  ستند که . ه را و تکراری  روند مداومیک  یپنج مرحله متوال ینااین گروه مدعی ه

کپارچه مدیری) ی یاخهچرروند . نماید یدوره را ط ین، چندموثر یجنتا یدتول یبرا هابرنامه پاالیش و تصحی از پیش اس)  که ممکن دهندیم تشکیل

 (و اجرا یزیرامهشرو  ، برنلدر سه مرحله  یطور کلبه ICZMفرایند کند که یم یشنهادپ UNEP. اما نشان داده شده اس) 1 در شکلمناطق ساحلی 

 .گرفته شوددر نظر ( 2 لشکل

 یمنطقه ساحل یکپارچه یریتمدمزایای  6.6.5.5

سترده صامدیری) یکپارچه دامنه گ شش قرار میای از اهداف اقت سی، اداری، طهیعی و غیره را تح) پو سیا ضاد دی، اجتماعی،  دهد. نیازهای مت

ساحلی، باعث ستفاده از منابع طهیعی گوناگون در منطقه  شد. بنابراین، شده تا به رویکردی فراگیر، همهبرای ا ضا نیاز با جانهه و فراتر از بعد زمان و ف

سجم بر ستیابی به رویکردی یکپارچه و من ساحلی خردمندانه و بهد س)جا ای مدیری) مناطق  ستما سی س) که  سنتیِ های. این درحالی ا شیِ   بخ

ساحلی توانایی جلوگیری از فرایندهای منفی همچون آلودگی، بهره ستمبرداریمدیری) منطقه  سی شی اکو سطحی، تخریب و فروپا ه را ها و غیرهای 

 -ماعینهای) توسعه اجتشوند و دراز منابع ساحلی باهم در ارتهاط بوده و منجر به تشدید مشکالت می ندارند. نیازهای متضاد، از طریق تشدید استفاده

 دهند.سازند. بنابراین، فرایند توسعه در آینده را مورد تهدید قرار میاقتصادی را متأثر می

سعه پا ی)هداباعث آغاز و تواند یم ICZM یاجرا ساحل یدارتو ستمس یبتواند تخریم همچنین. شود یمناطق  ساند یعیطه ی  و را به حداقل بر

ایجاد از منابع  یندهآ هایمندی نسههلگیری و بهرهبهره یرا برا های مناسهههیشههیوهفراهم کرده و  یچندبخشهه هایی)فعال یری)مد یرا برا یچارچوب

ازجمله  یو مل یمحل یایدهند، مزایتوسههعه م یسههاحل بعمنا یکپارچه یری)مداجرای  یخود را برا یهاییتوانا یسههاحل یکشههورها کههنگامی. نماید

صاد یشافزا سعه اقت س)زیطحفاظ) از مح یقاز طر یطورکلبه یامزا ینکنند. ایفراهم مرا  یزندگ یفی)ک ی وو بههود تو صل م ی عنوان هد لبنشویحا

 (.یرهشده و غمحافظ) یستیزبهتر آب، تنو  یفی)مثال ک

 
 (.GESAMP, 1996ی لیری) یکپارچه مناطق ساحلمد یاچرخه. مراحل 2شکل 
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 گیرینتیجه 91916
سعه ستند تو شور مناطقی ه ساحلی ک سهیلیافته که بهمناطق  شورهای جهان، ت سایر ک کنندة روابط درونی و بیرونی عنوان پل ارتهاطی و تعامل با 

ها و ای کشور، استفادة پایدار از منابع و قابلی)ای، استفاده از موقعی) جارافیایی و منطقههای منطقهتعادل اقتصاد کشور بوده و ضمن کمک به ایجاد

 نمایند.یافتگی کشور عمل میعنوان نمادی از توسعهزیس)، امنی) مناطق داخلی از طریق مرزهای آبی را تضمین نموده و در مجمو  بهحفظ محیط

 مزایای، یمنطقه سههاحل ی ازانسههان هایاسههتفادهو  یتوسههعه اقتصههاد یایمزابین در درازمدت تا کند یتالش محلی مدیری) یکپارچه منطقه سهها

یی هاهمه در محدودهبه منطقه ساحلی که  یعموم یدسترسدر مناطق ساحلی، انسان  ی و مالیجان کاهش خسارات یای مناطق ساحلی،و اح ظ)احف

 ؛دافاهسههازی و یکپارچهبه ادغام  "یکپارچه". اصههطالح شههوند، تعادل برقرار کندتعیین می محیطییسهه)ز ی)و ظرف یعیطه یهایاییتوسههط پو که

س یموردنیاز برا های متعددابزار س) تعیین حدود نواحیاهداف؛  ینبه ا یدنر سیا سطوح اداربخش در مربوطههای اجرای   هایمؤلفه ی مختلف؛ها و 

طالعات، ا یآوریند پیوسته اس) که گردفرا یک، "یری)مد" . اگرچه اصطالحاشاره دارد مختلف یهارشته اربردنیز کو  زمان و فضا سرزمینی؛و  یاییدر

 یمعنا "یزیربرنامه"اصههطالح امّا  .شههودی طرح مدیری) یکپارچه منطقه سههاحلی را شههامل میو نظارت بر اجرا یری)مد یری،گیمتصههم یزی،ربرنامه

 .اس)طرح مدیری) یکپارچه منطقه ساحلی در  یعنصر اصلنفعان یذ تمامیاس). مشارک) های راههردی س)یاتوسعه س دارد و شامل یاگسترده
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 محیط، جلد دوم، تهران، انتشارات سم).(؛ ژئومورفولوژی و مدیری)1321ن اد، شاپور لگودرزی [81]
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