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هت توسعه پایدار سواحل مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، رویکردی مناسب ج

 مَکُران
 1رضا منصوری

 :چکیده

توسط انسیان میورد    شدت اهترین واحدهای مورفو وژیکی زمین هستند که  و حساس ترین مهممناطق ساحلی یکی از 

کیلومتری از خط ساحلی زنیدگی   60 فاصله درکه امروزه حدود دوسوم جمعیت زمین  طوری اند؛ اه استفاده ارار گرفته

هیای اات یادی، اازرگیانی،     هیای متنیوع در زمینیه    ایرداری    تمرکز زیاد جمعییت در منیاطق سیاحلی و اهیره    کنند می

هیایی در امیر    محیطی متعدد و تضادها و تنااض مسائلونقل، گردشگری و حتی نظامی از این مناطق سبد اروز  حمل

شیمار منیاطق سیاحلی،     هیای ایی   پتانسییل انااراین، جهت استفاده اهینه و پایدار از  ؛مدیریت و ساماندهی شده است

طرح موسیوم  از  ای یکپارچه در احث مدیریت این مناطق استفاده گردد  امروزه ارای این منظور اروری است از شیوه

 3000اییش از   ایودن  داراشود  کشیور اییران نییز ایا      استفاده می «مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی»یا  ”ICZM“اه 

اه ارارگییری در مواعییت    توجه اافارس و دریای عمان و نیز  های دریای کاسپین، خلیج نهکیلومتر خط ساحلی در کرا

ژئواستراتژیه )خاورمیانه، تنگه هرمز و دسترسی اه اایانوس هند( خود یه کشور ساحلی اا اهمییت اسییار زییاد در    

کُران( ااتوجه اه دسترسی مناسید  های دریای عمان )مَ های ایران، کرانه شود  از این کرانه منطقه و جهان محسوب می

مناطق ژئواستراتژیه اییران   ترین مهمهای پسکرانه مناسد یکی از  های اایانوسی )منطقه چااهار( و وجود زمین اه نب

شود  هدف این پژوهش اررسی طیرح   خاوری محسوب می جنوب -ویژه اخش خاوری در جهت توسعه پایدار کشور و اه

و  مسیائل های مَکُران است  مشخص شد علیرغم وجیود   در زمینه توسعه پایدار کرانه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

سازی دایق و اصو ی طرح مدیریت یکپارچیه منیاطق سیاحلی     های مَکُران وجود دارد؛ اما پیاده تنگناهایی که در کرانه

 یاای اه توسعه پایدار این مناطق ااشد  در جهت دست مثثرتواند گامی  می

 ی:واژگان کلید

  توسعه پایدارمدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، سواحل مَکُران،  

 

 مقدمه. 1

های اشیری همیواره    تمدنکه  طوری اوده است؛ اهانسان ارداری  درگذر تاریخ، مناطق ساحلی همواره موردتوجه و اهره

، ادوار تمیام  درنطقه سیاحلی  مدیگر،  عبارت اه  اند ای گستر  پیدا نموده های رودخانه حواه نزدیه دردریا و  کنار در

ننهیا فیراهم نمیوده اسیت      یانواع منااع گوناگون و دسترسی نسان را ایرا  که یطور مردم اوده اه یارا یمنطقه مناسب

شدت توسط میردم   که اه ااشند یهای طبیعی مهمی م سواحل شامل محیط ن،ی(  همچن3؛ 1394و همکاران،  ی)ثروت

صینعتی و توسیعه    یهیا  را ایرای سیکونت، فعا ییت    ییساحلی فضا یرف دیگر، نواحگیرند  از ط ارار می ادهمورد استف

روز  عیدد انسیان در منیاطق سیاحلی روزایه     هیای مت  مییزان و شیدت حضیور و فعا ییت    نورنید    فیراهم میی   یگردشگر

ایین  امروزه شاهد افزایش ارتباط کارکردی انسیان در ایین منیاطق هسیتیم       که ای گونه اهافزایش است؛  توسعه درحال

و  مسیائل ایوده و   در تضیاد  گریکید یایا  های انسیان   در ایشتر مناطق ساحلی دنیا، اسیاری از فعا یتاست که  درحا ی

گونیاگون انسیان از    یهیا  یریی گ ، اهیره رو ازایین انید    نورده وجیود  ایه مشکالتی را ارای این مناطق حساس و شیکننده  

 یزنیدگ  هیا  انوسیو اا اهایجهان در سواحلِ در تیسوم جمعکه حدود دو  تیوااع نیو ا یانوسیو اا ییایدر یها طیمح
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کشیور میا    یمواوع ارا نی  ادهد یرا نشان م ها طیمح نیا شتریهر چه ایی، مطا عه و اررسی شناسا تیاهم کنند، یم

 ( 1؛ 1393 ،ی)ثروت اادی یدارد، م داق م یا گسترده ینا یمرزها ارسف جیخلو  عمان یایخزر، در یایکه اا در زین

از  یو ی  ،دهنید  یمی  لیتشیک  نیکره زمی  یرا ار رو یا از تمام مناطق ااره یدرصد کوچکعلیرغم اینکه  یمناطق ساحل

هسیتند  درواایع،    یاریاس تیاهم یدارا یونقل و گردشگر حمل ،یاازرگان ،یاز جهت اات اد ژهیو جهات و اه یاریاس

و  ی)انیوات  ننید یگز یخیود ارمی   ونتعنوان محیل سیک   ها نن را اه انسان شتریاست که ا نیزم ستمیاز س جزئیساحل، 

و پویاترین منیاطق   نیکه از پراارتر شوند یمورد توجه اشر وااع م جهت نیازا(  مناطق ساحلی 945؛ 2008همکاران، 

از نظیر سیاسیی و نظیامی از     زیازرو اات ادی و اجتماعی هستند و همواره ن های تیاوده و استر فعا  نیکره زم یرو

عیاملی کیه ااعیث توجیه و تمرکیز       نیتر مهم  شاید اتوان گفت گردند یمحسوب م یفرامل وی حساس ملی ها محدوده

های ازرو اات ادی اسیت کیه در منیاطق سیاحلی      منااع سرشار و فعا یت شود یاشر اه مناطق ساحلی م ازاندازه شیا

 لیییاییه د انییااراین، ؛ (30 ب، 1392و همکییاران  ی؛ انییوات80ا یی ،  1392و همکییاران  یگیرنیید )انییوات صییورت مییی

سیاحل ایا    تیریوجیود دارد، مید   یدر منطقه سیاحل  یو انسان یعیطب یها تیفعا  نیکه ا یادیز اریاس یها یدگیچیپ

 ازمنید یکیه ن  شوند یم یدر مناطق ساحل یمسائل متعدد جادیااعث ا ها یدگیچیپ نیا چراکههمراه است؛  ییها یسخت

از  نامناسید ایرداری   اهره، فارس جیخلهای جنوای ایران در دریای عمان و  رانهدر ک هستند  کپارچهیمستمر و  تیریمد

های زیرزمینی، عدم تجهیز تأسیسات انیدری   های سطحی و کاهش نب منااع طبیعی، فقدان تأسیسات کافی مهار نب

متناسید ایا    قیل ون حملظرفیت شبکه  ویژه های زیرانایی و اه توسعه منطقه، عدم تناسد شبکه یها تیااااالمتناسد 

ها، عدم وجود تعادل فضایی مییان تمرکیز    محیطی در استقرار فعا یت ا زامات توسعه، عدم رعایت استانداردهای زیست

هیا، تغیییر کیاراری اراایی مسیتعد کشیاورزی، شیکاف مییان          های مدرن صنایع نفت و گاز ایا سیایر فعا ییت    فعا یت

هیزات گردشگری، افزایش ن ودگی نب دریا و مناطق سیاحلی و  فیزیکی، کمبود تأسیسات و تج -های زیرانایی شاخص

هیای نزاد   رغیم وجیود مواعییت حسیاس و اسیتراتژیه در جیوار نب       هایی است که ایه  ترین چا ش ها از اصلی نظیر نن

ا مللی شیمال و جنیوب و دسترسیی ایه اازارهیای مسیتعد منطقیه،         ا مللی، ارار گرفتن در مسیر کریدورهای این این

هیدف ایین    شود  و صنایع وااسته و منبع غنی دریایی در نن مناطق مشاهده می ی از منااع عظیم نفت و گازارخوردار

ایه توسیعه پاییدار در سیواحل مَکُیران در      ییاای   پژوهش، اررسی طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در روند دست

 ( 4 شکلخاوری ایران است ) اخش جنوب

 
 مواعیت منطقه مورد مطا عه : 4 شکل
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 . مبانی نظری پژوهش2

 مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی

در ریودوژانیرو ارگزار شد، ااعث گردید تا انگیزه الزم  1992که در سال  زیست محیطکنفرانس جهانی  21دستور کار 

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی شکل اگیرد  در این دستور کیار اهیداف    نظورم اهریزی  ارنامهارای کشورها در زمینه 

کلییه   دادن دخا یت گییری در منیاطق سیاحلی و     مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، یکپارچیه کیردن فراینید ت یمیم    

ایوع  ارداری و استفاده از منااع ساحلی ذکر شیده اسیت  ایین مو    منظور سازگاری و توازن در اهره های درگیر اه اخش

ای است که دارای  ها و ادارات مختل  دو تی در سطوح ملی و منطقه خود نیازمند هماهنگی و همکاری سازمان نواه اه

طیرح میدیریت    هیای  تواناییهایی در رااطه اا سواحل هستند  دو ت ایران نیز اا توجه اه اهمیت و  وظای  و مسئو یت

مناسد در درازمدت ارای دستیاای اه توسعه پاییدار در منیاطق    حلی راه عنوان اهیکپارچه مناطق ساحلی، این طرح را 

ایر شناسیایی و تعییین مرزهیای      تأکیددر ایران اا  ICZMساحلی کشور ارگزیده و نخستین مرحله از مطا عات طرح 

 ( 1393و  1388منطقه ساحلی انجام یافته است )سازمان انادر و دریانوردی، 

هیای رودخانیه، میدیریت     ای اه رسمیت شناخته شده است که هماننید حوایه   تردهطور گس حال حاار، این امر اه در

ااشید  چنیین رویکیرد جدییدی،      یاای اه توسعه پایدار اروری و مورد نیازمند میی  یکپارچه منطقه ساحلی ارای دست

  (6؛ 1394 ثروتیی و همکیاران،  ) شود نامیده می 2یا مدیریت یکپارچه ناحیه ساحلی 1مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی

در مناطق ساحلی و دخا ت دادن همیه   گیری ت میمفرایند  سازی یکپارچهمدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، در عمل 

دیگیر، میدیریت    عبارت اه ارداری و استفاده از منااع ساحلی است  منظور سازگاری و توازن در اهره درگیر، اه های اخش

ریزی است که ار محیل تالایی خشیکی و     ف پویا و پیچیده ارای ارنامهیکپارچه مناطق ساحلی، فرایندی خاص اا اهدا

های  زیست، اهداف اات ادی و اجتماعی و رو  دریا تمرکز دارد و اه ارخی از مفاهیم ثاات و متغیر، حفاظت از محیط

 کنید   میی نموده و از مبانی علمی اوی در این فراینید اسیتفاده    تأکیدمدیریت مشارکتی ارای حل مسائل و مشکالت 

سیازی   یکپارچگی، مرکز ثقل و سنگ زیرانای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی است  این طیرح ایرای یکپارچیه   

نفع را از سطوح محلیی تیا سیطوح     و نیز افراد ذیکند  تال  می تأثیرگذارندمختلفی که ار روی سواحل  های سیاست

میدت هیدف میدیریت    درازدر همچنین،  دهد  هم پیوند میها اه  منظور نگاهی، پشتیبانی و اجرای این سیاست ملی اه

یکپارچه مناطق ساحلی، ایجاد توازن میان منافع حاصل از توسعه اات یادی و اسیتفاده انسیان از سیواحل، حفاظیت،      

نگهداری و اازسازی سواحل، اه حداال رسانیدن خسارات جانی و ما ی در سواحل و کسد منافع مترتد ار دسترسیی  

و ادارات مختل  دو تیی   ها سازمانخود نیازمند هماهنگی و همکاری  نواه اههمگانی از سواحل است  این گیری  و اهره

در میدیریت جدیید،    هایی در رااطه اا سیواحل هسیتند    ای است که دارای وظای  و مسئو یت در سطوح ملی و منطقه

یکپارچیه و   صیورت  ایه زمانی مسیئول و  سیا  وسییله  ایه یکپارچه نامیده شده که این میدیریت   رو ازننمدیریت ساحلی 

گیرد  ذکر این نکته اروری اسیت کیه    اه مالحظات حفاظت فیزیکی و اکو وژیه سواحل انجام می توجه ااو  اخشی نه

شود، الکه امن داشتن تکیا ی    ها( نمی ها و سازمان های اخشی )وزارتخانه مدیریت یکپارچه جایگزین فعا یت سازمان

 های ننها است  ، تزاحم و رفع تعارض و تضاد میان فعا یتکاهش تداخل پی درخاص 

 . روش پژوهش3

توصیفی و اا تکیه ار مفاهیم نظری و مفهومی، اه اررسی نقیش، اهمییت و    -پژوهش حاار اا استفاده از شیوه تحلیلی

پرداختیه   کُیران هیای مَ  کرانیه یاای اهینه و پایدار اه توسیعه در   کارارد طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در دست

                                                           
1. Integrated Coastal Zone Management (ICZM) 

2. Integrated Coastal Area Management (ICAM) 
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ها و کارکردهای طرح مدیریت یکپارچه  ای و تجارب جهانی، توانایی اسناد و منااع کتااخانه پایه ار، دیگر عبارت اه  است

 راستای توسعه پایدار این مناطق تحلیل محتوا شده است  مناطق ساحلی در

 . بحث4

دیگر،  های اخشی از سوی ارداران و ارنامه ض میان اهرهسو و تعار در سواحل از یه ی متنوعها فعا یت اه وجود توجه اا

همچنیین پیچییدگی اسییار زییاد      سیازد   نور میی  نظارت و مدیریت اهینیه منیااع در منیاطق سیاحلی کشیور را ا یزام      

، 1378نیژاد،   سازد )گودرزی های طبیعی، فیزیکی و انسانی در منطقه ساحلی وظای  مدیریت نن را مشکل می فعا یت

  دنااش نیازمند مدیریت مستمر و یکپارچه میهمین د یل، این مناطق (  اه 158

هیای   شیود  در طیول کرانیه    گیازی، شییالتی، تجیاری و سیکونتی محسیوب میی       -، ساحل نفتیفارس خلیجهای  کرانه

ی هیا  ا مللی، ایانونی و غیرایانونی، فعا ییت    دریایی ناشی از تجارت ملی و این ونقل حملنقش ارتباطات و  فارس خلیج

هیای درییای    شود  کرانه و شیالت سه رویکرد اصلی اات اد در این نواحی محسوب می ماهیگیریناشی از نفت و گاز و 

های ساحلی، تعدد خورها، نزدیکی ادون واسیطه ایه انیادر     عمان نیز از منظر مواعیت جغرافیایی و طبیعی، ژرفای نب

ا مللی، شیالت و صنایع ویژه ایا قوه اهتیرین سیاحل     اازرگانی اینویژه از نظر تجارت و  اصلی نسیا و امتیازات دیگر، اه

هیای سیاحلی،    وهیوایی، ن یودگی نب   دیگر، وجود شیرایط سیخت نب   سوی ازاما  ؛ااشد ایران ارای توسعه اات ادی می

ای هی  و زیرساخت تأسیساتو دریای عمان، کمبود  فارس خلیجااالی منطقه ساحلی  خیزی  گرایی و  رزه فرسایش، روان

زیسیت، تیردد زییاد شیناورهای حمیل نفیت،        نشینان و تخرید محییط  گردشگری، تنگناهای اات ادی معیشت ساحل

ای هماهنیگ   های دریایی، توسعه مناطق ویژه و نزاد اات ادی ادون توجیه ایه ارنامیه    افزایش تقااا ارای احداث سازه

منظیور افیزایش    شه این حجم عظیم ظرفیت اه ایرود   شمار می نقاط اع  در این پهنه ساحلی اه ترین مهمازجمله 

 توانمندی و کاهش نقاط اع  در این مناطق نیازمند مدیریتی یکپارچه است 

 و دریای عمان: فارس جیخلو مشکالت مناطق ساحلی  مسائل

(  سیواحل جنیوای   1390)عالییی طا قیانی،    ااشید  میکیلومتر  2098ازای خطوط ساحلی ایران در جنوب اا غ ار  در

جنوب خیاوری از خوزسیتان تیا انیدرعباس در حاشییه شیمال        -نواری نااراار در جهت شمال ااختری صورت اهکشور 

خاوری از اندرعباس تا خلییج گیوادر در حاشییه شیما ی درییای عمیان گسیترده         -و یا در جهت ااختریفارس  خلیج

ترشییاری ایا    هیای  سینگ متشیکل از  لی ناهموار در کنیاره فیالت داخلیی اییران ایر ناحییه سیاح        های پرتگاهاند   شده

 میوازات  اهااریه ساحلی مشرف گشته است  خط ساحلی  های دشتن پی و نیز  خوردگی چینهای حاصل از  کوه رشته

های نمکیی داییره شیکل    اه جزیره اشیم اشیاره نمیود  گنبید     توان میتاادیسی امتداد یافته که ارای نمونه  های پشته

ود دارد که در نتیجه نفوذ دیاپیری از افق نمکی زیرین متعلق اه دوره کامبرین شیکل  فراوانی در جنوب )الرستان( وج

انداز  چشمهستند   دار شیداغلد دارای مسیرهای کوتاه و  کنند میساحل زهکشی  طرف اهکه  هایی رودخانه  اند گرفته

اهیاری ااعیث    هیای  توفیان انی است  ؛ االیم در تااستان گرم و خشه و در زمستان مالیم و اارااشد میایااانی  شدت اه

 هیای  جلگیه ار روی  والی گلاخیم  های نهشتهساحل گشته و  طرف اهایجاد سیل ناگهانی در رودهای زهکشی کننده 

(  ایا اینکیه تیراکم جمعیتیی در منیاطق سیاحلی       2010)اریه ایرد،  گذارد میار جای  رودها  دهانهنارفتی در اطراف 

و مشیکالتی چنید روایرو     مسیائل حدودی خا ی از سکنه است اما ااز این منیاطق ایا   جنوب کم و در اعضی مناطق تا 

که در زیر اه ارخی از  اند مواجههی، اات ادی، اجتماعی و فرهنگی زیست محیط مسائلهستند  سواحل جنوب ایشتر اا 

  شود میاین مشکالت اشاره 
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 محیطی زیستمشکالت طبیعی و 

دارا اودن ذخایر نفتی و گازی  د یل اه فارس خلیجهای شما ی  از )ارای مثال: کرانهمسائل مرتبط اا استخرا  نفت و گ

انید(؛   های کشور دستخو  تحوالت شدید ژئومورفو وژیکی شیده  های نزاد ایشتر از سایر کرانه و همچنین ارتباط اا نب

 ریا شهری، صنعتی و کشاورزی اه د جامد و مایع های فااالبتخلیه ن ودگی منطقه ساحلی؛ 

 مشکالت اقتصادی

االیم نامناسید، منیااع نب شییرین محیدود، نبیود اایدامات کنتیرل سییل، کشیت            درنتیجهفعا یت کشاورزی ناچیز 

 نامناسد؛ تجارت دریایی اعی  یا منفعل؛ فقدان تجهیزات و خدمات گردشگری؛ کمبود نب شیرین 

 مسائل فیزیکی/فضایی

 ارتباطی نامناسد  های زیرساختاانونی کاراری ارای؛ غیر ییر؛ تغغیراانونیساخت و توسعه نامنظم و 

 فرهنگی -مسائل اجتماعی

 و فقر  نیافتگی توسعهاانونی و ااچاق؛ عی  اا زمین پشت ساحل؛ تجارت غیرارتباط ا

 توان اه موارد زیر اشاره کرد: مناطق ساحلی می یکپارچهاهداف اصلی مدیریت  ترین مهماز 

 از مناطق ساحلی؛ های چندگانه ر در استفادهیاای اه توسعه پایدا دست

 کننده از حیات و تنوع زیستی در مناطق ساحلی های حمایت حفظ فزایندهای حیاتی اکو وژیه، سیستم

 پذیری مناطق ساحلی و ساکنان ننها نسبت اه خطرات طبیعی و م نوعی؛ کاهش نسید

 هیای  و روااط داخلی این فرایندهای فیزیکیی و فعا ییت  های متنااض  های توسعه، استفاده تحلیل و پرداختن اه نشانه

 انسانی در مناطق ساحلی؛

 های ساحلی  ها و فعا یت تشویق پیوند و هماهنگی این اخش

داده نشیان   11 جیدول های اساسی در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اا رویکرد توسیعه پاییدار در    گیری جهت

مدیریتی،  -امنیتی، اانونی -های اصلی طرح مذکور در شش محور اات ادی، اجتماعی، سیاسی گیری شده است  جهت

زیست را  اند  مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی درصدد است که حفاظت از محیط محیطی سامان یافته کا بدی و زیست

کند  این فرایند هم محیط طبیعی و هم ساکنان منیاطق   کارگیری اازار مناسد ترکید اا توسعه اات ادی، از طریق اه

عبارتی مدیریت سواحل اه دنبال ساماندهی واحدهای کیارار از منطقیه سیاحلی     دهد  اه ساحلی را مورد توجه ارار می

است و عالاه دارد عدا ت اجتماعی در توزیع امکانات فضایی و اات ادی رعایت شود  مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی 

محیطیی در ایین    های ناحیه ساحلی اا یکدیگر اسیت  رویکیرد زیسیت    هدف رفع منازعات اه دنبال سازگاری فعا یتاا 

های محیطی است تا منازعیات از طرییق    های منطقه ساحلی اا توان مدیریت همچنین در جستجوی سازگاری فعا یت

 زیست مرتفع شوند  سنجی محیط جانمایی و امکان
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 های اساسی در سواحل کشور  گیری جهت :11 جدول

 
  1388سازمان انادر و دریانوردی، 

 گیری نتیجه. 4

عنیوان   هیای نزاد ایه   که امروزه دسترسی اه نب ای گونه مناطق ساحلی از ااعاد مختل  دارای اهمیت هستند؛ اه معموالً

ایین مهیم، زمیانی     شود  ا مللی محسوب می ای و این نطقهیکی از معیارهای ارزیاای ادرت هر کشور در سطوح ملی، م

ابیو ی از رفیاه و    نفع از سواحل، در یه سیطح ااایل   ای ذی منطقه -اهمیت ایشتری پیدا خواهد کرد که جوامع محلی

نفیع   گونه مناطق ااشند؛ وگرنه صرف داشتن مناطق ساحلی )ایا جوامیع ذی   های این متناسد اا پتانسیلیافتگی  توسعه

های گذشیته در   طی دهه متأسفانهای محسوب نخواهد شد   ملتی امتیاز ویژه -یافته( ارای هیچ دو ت توسعه و کم فقیر

معطوف اوده و در این ایین سیواحل مَکُیران     فارس جیخلسواحل جنوای کشور محور توسعه و توجه ایشتر اه سواحل 

ییاای   علیرغم این مواوع، پروااح است جهت دسیت  اه حاشیه رانده شده است  ینوع اه)دریای عمان( مغفول مانده و 
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؛ اهتیرین و پاییدارترین راه،   نیزمی  رانیاخاوری  ویژه در منطقه جنوب اه توسعه و پیشرفت در اخش خاوری کشور و اه

 گیری مناسد از مواعیت ممتاز جغرافیایی و ژئواستراتژیه سواحل مَکُران خواهد اود  گذاری و اهره سرمایه

عنیوان پیل ارتبیاطی و تعامیل ایا سیایر کشیورهای جهیان،          یافته که ایه  شور مناطقی هستند توسعهمناطق ساحلی ک

ای، اسیتفاده از   هیای منطقیه   روااط درونی و ایرونی اات اد کشور اوده و امن کمیه ایه ایجیاد تعیادل     کننده لیتسه

زیست، امنیت مناطق داخلیی   ظ محیطها و حف پایدار از منااع و ااالیت استفادهای کشور،  مواعیت جغرافیایی و منطقه

سیواحل   نماینید   یافتگی کشور عمل میی  عنوان نمادی از توسعه از طریق مرزهای نای را تضمین نموده و در مجموع اه

های کشیور در زمینیة منیااع     های نزاد و ظرفیت عنوان نمادی از ااتدار ملی اا استفاده از منااع نب جنوای کشور نیز اه

هیای علمیی و منیااع انسیانی      و ترانزیت و همچنین ااالییت  ونقل حملهای صنعتی، اازرگانی،  ااالیتانرژی و معدنی، 

های دریای عمان )مَکُران( از گواتر تا خاور جاسیه و   کرانه نیند  حساب می عنوان خط مقدم تعامل کشور اا جهان اه اه

جانبیه توسیعه    هیای همیه   ن است؛ الکه ارپایه شاخصترین کرانه دریایی ایرا یافته توسعهتنها کمتر  حتی تا سیریه، نه

رود  طیرح میدیریت یکپارچیه منیاطق سیاحلی ایرای        شیمار میی   ترین ناحیه ایران ایه  افتاده اجتماعی، عقد -اات ادی

هیای خیود ایرار دهید      های خود مبنی ار ساماندهی سواحل کشور، این مهم را ااید در صدر او ویت دسترسی اه هدف

 ( 26؛ 1388دریانوردی، )سازمان انادر و 

دهی و مدیریت مناسد مناطق ساحلی، تهیه و اجرای داییق طیرح میدیریت یکپارچیه منیاطق       جهت سامانانااراین، 

گونه مناطق الزم و اروری است  دروااع، پایداری سیواحل   های این منظور استفاده اهینه و پایدار از پتانسیل ساحلی اه

شیناختی، اات یادی، اجتمیاعی، سیاسیی، امنیتیی و       اصول و متغیرهای پاییه ایوم  اه اعمال مدیریت مناسد مبتنی ار 

صورت ییه اایزار مناسید، سیریع و مفیید       راستا، طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اه نظامی استگی دارد  در این

مورد استفاده  دارد، تأکیدصورت اخت اصی ار مناطق ساحلی  عنوان اخشی از نمایش سرزمین و توسعه پایدار که اه اه

عنیوان کلییدی    (  سخن پایانی اینکه، مدیریت یکپارچیه منیاطق سیاحلی ایه    Goneroglu, 2014: 4گیرد ) ارار می

 نورد  های طبیعی، اات ادی و فرهنگی، در درون مناطق ساحلی فراهم می اساسی ارای توسعه یکپارچه محیط
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