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چکیده
نوارهای ساحلی به عنوان یکی از مناطق استراتژیک و پر اهمیت
هر کشور محسوب می گرد د  .از طرف د یگر ،همواره همجواری
آب و خشکی منشا شکل گیری اجتماعات بشری بود ه است .د ر
شرایط کنونی جهانی با تاکید بر تغییرات سریع د ر عرصه مباحث
شهری توجه به تد وین استراتژی مد یریت شهری و به ویژه
مد یریت توسعه نواحی ساحلی اهمیت بیشتری پید ا می کند  .کشور
ایران نیز با توجه به د اشتن مرز آبی وسیع د ر شمال و جنوب از
قاعد ه مستثنی نمی باشد  .بند ر ترکمن بنا بر موقعیت استراتژیک
د ر منطقه و د ارا بود ن بستر فرهنگی و اجتماعی مناسب یکی از
نواحی ساحلی شمالی ایران می باشد که از د یرباز توسعه نوار
ساحلی آن د ستخوش تغییراتی بود ه تا پاسخ گوی نیازهای شهری،
توریستی ،حمل و نقل و غيره بند ر ترکمن باشد  .عد م وجود یک
استراتژی مناسب برای مد یریت توسعه این بند ر چالشهایی را برای
توسعه آتی آن فراهم نمود ه که این موضوع ضرورت تد وین یک
استراتژی جامع برای مد یریت این ناحیه ساحلی را نمایان می
سازد  .د ر این تحقیق با استفاد ه از روش کیفی ،توصیفی به بررسی
ویژگی های نواحی ساحلی پرد اخته شد ه و یک مد ل جد ید برای
تعیین استراتژی توسعه ارائه می گرد د  .نتایج تحقیق مشخص نمود
که با توجه به ویژگی های بند ر ترکمن استراتژی مناسب توسعه،
استراتژی احیا و بهسازی با تاکید بر ایجاد کارکرد های جد ید د ر
نواحی ساحلی می باشد .
واژگان کلیدی :شهر ساحلی ،استراتژی توسعه ،مد یریت ساحلی ،بندر
ترکمن.

Reviews of management developing approaches in
coastal areas

C

oastal areas consider as a strategic and important
region of each country. Proximity of water and land
always was the origin of human societies’ formation.
Currently, in the rapidly changing world the emphasis
shifts on urban issues according to strategy and urban
management, especially management of coastal development. Iran considering wide costal area in the
north and south is no exception. According to Bandar
Turkmen’s strategic location in the region and its social and cultural context in northern of Iran is subject
to change in order to meet urban, tourist, transport etc.
needs. Lack of a proper strategy to manage costal area’s future development provides the necessary of developing a comprehensive strategy for managing the
coastal areas. In this study, using qualitative methods,
descriptive features of coastal areas discuss and new
model to determine the development strategy provide.
The results of study identified the appropriate strategy
for development of Bandar Turkmen is revitalization
and improvement strategies with an emphasis on creating new functionality in this coastal area.
Keywords: Costal Development, Coastal Management, Costal Area, Bandar Turkmen.
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مقد مه
بسواحل هرکشور از نظر اقتصاد ی ،اجتماعی ،سیاسی
و حتی نظامی اهمیت خاصی د ارند  ،زیرا از یک سو
حد ود  75د رصد سطح زمین را آب فرا گرفته و از
سوی د یگر ،بسیاری از تأسیسات زیربنایی ،ارتباطی
و توریستی د ر این مناطق قرارد ارند  .امروزه اهمیت
و پتانسیل عظیم سواحل و د ریاها د ر بخش های
حمل و نقل ،انرژی ،تأمین غذا ،توریسم و نظایر
آن بر هیچکس پوشید ه نیست .محد ود ه ساحل به
عنوان مرز خشکی و د ریا مطرح گرد ید ه و د ر مباحث
استراتژیک شهری از جایگاه ویژه ای برخورد ار است.
کشور ما نیز از این نعمت الهی بی بهره نبود ه و وجود
بیش از  3000کیلومترخط ساحلی د ر شمال و جنوب
کشور ،اهمیت بررسی و مطالعات همه جانبه د ر جهت
تد وین برنامه های توسعه و مد یریت بهینه نوارهای
ساحلی با هد ف تبیین توسعه پاید ار د ر این مناطق را
اجتناب ناپذیر می کند .
یکی از مسائلی که جوامع بشری کنونی د ر مناطق
ساحلی با آن مواجه می باشند  ،رشد بی رویه و
ناموزون شهرنشینی و تاثیرات آن بر محیط ساحلی
می باشد  .آلیسون و همکاران (Allison, 2000,
)P.2د ر این رابطه بیان می د ارند که «مناطق
ساحلی د ر زمره نقاطی است که بیشتر از
هر جاي د یگر د ر معرض خطر این توسعه
بیش از حد قرار د ارد  ».ترد ید ي وجود ند ارد که
د ر اکثر کشورها تمرکز مرد م د ر شهرهاي ساحلی
مجموعه اي متمرکز را از آثار منفی زیست محیطی
و اجتماعی ایجاد می کند  ،اما شایان توجه است که
شهرهاي ساحلی د ر قبال چنین تهد ید اتی ،فرصت
های منحصر به فرد ی را نیز د ارا می باشند که اهمیت
مد یریت برنامه ریزی شد ه توسعه های آتی آن را چند
برابر می سازد  .استفاد ه از قوت ها و فرصت ها د ر
گرو اعمال رویکرد ي مؤثر د ر برنامه ریزي شهري
این نواحی است تا پاید اري زیست محیطی آنرا به
د نبال د اشته باشد .
با توجه به این پیش فرض اساسی د ر مد یریت

توسعه شهری نواحی ساحلی ،تحقیق حاضر با بررسی
تحقیقات صورت گرفته د ر این حوزه ،مد ل ها و
استراتژی های مختلف مد یریت توسعه شهری د ر
نواحی ساحلی را ارزیابی نمود ه و با مورد کاوی ویژگی
های نوار ساحلی بند ر ترکمن یک رویکرد تد وین
استراتژی مد یریت توسعه شهری ،برای نوار ساحلی
بند ر ترکمن ارائه می نماید  .با توجه به اینکه توصیف
و تحلیل د ر این تحقیق د ارای اهمیت اساسی است،
د ر جهت انجام تحقیق ،روش تحقیق د ر این پژوهش
توصیفی -تحلیلی د ر نظر گرفته شد و برای جمع
آوری اطالعات از مشاهد ه و بررسی اسناد و مد ارک
تاریخی و کتابخانه ای و اینترنتی استفاد ه گرد ید  .د ر
جهت د ست یابی به مبانی نظری تحقیق ،نخست
به تحلیل و بررسی اطالعات به د ست آمد ه از متون
و اسناد کتابخانه ای و منابع اینترنتی پرد اخته شد ه
است .بنابراین پس از د ست یابی به مفاهیم پایه ای
و رویکرد های نظری د ر زمینه مبانی توسعه و برنامه
های مد یریتی د ر مناطق ساحلی ،به تحلیل و بررسی
ویژگی های کالبد ی ،فرهنگی ،تاریخی ،اجتماعی،
اکولوژیکی و اقلیمی محد ود ه مورد مطالعه ،با توجه به
اسناد از جمله ،عکس های هوایی ،نقشه ها ،گزارش
های منابع طبیعی و محیط زیست از وضعیت حال و
گذشته منطقه ،مورد ارزیابی قرار گرفته است.
با توجه به این موضوع ابتد ا مبانی نظری و اد بیات
موضوع نواحی ساحلی بیان شد ه سپس رویکرد های
توسعه ای این مناطق بررسی می گرد د  ،پس از بیان
ویژگی های بند ر ترکمن د ر انتها رویکرد مد یریت
توسعه نوار ساحلی بند ر ترکمن ارائه خواهد شد .
روش تحقیق
متد ولوژی یا روش تحقيق مجموعه اي از ابزار و
راههاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها،
كشف مجهوالت و د ستيابي به راه حل مشكل مي
باشد ؛ بعبارت د يگر یک روش علمي تحقيق شامل
كليه ابزارها و مراحل جمع آوري سيستماتيك اطالعات
و نحوه تجزيه و تحليل منطقي آنها را براي نيل به

يك هد ف معين که شناخت حقیقت است ،می باشد .
به همين جهت اصول کلي آن د ر كليه علوم يكسان
بود ه و بسته به اينكه حقيقت مطلوب جزو كد ام د سته
از علوم باشد  ،روش هاي خاص آن علم كه تناقضي با
اصول روش علمي تحقيق ند اشته باشد  ،مالك عمل
قرار مي گيرد  .بر این اساس تحقيق حاضر به لحاظ
د سته بند ي بر مبناي هد ف ،تحقيقی كاربرد ي است
که سعی د ارد تا یک مد ل کاربرد ی برای بررسی و
انتخاب استراتژی های طراحی سواحل ساحلی ارائه
نماید  .روش تحقیق مبتنی بر مطالعه مورد ی بند ر
ترکمن است که یکی از انواع روشهای تحقیق کیفی
می باشد  .ابزارهای استفاد ه شد ه از طریق تهیه چک
لیست ،پرسشنامه و مشاهد ه و بررسي اسناد و مد ارك
و ویژگی های سواحل ساحلی می باشد  .کلیه د اد ه ها
و اطالعات با استفاد ه از ابزارهای فوق بر اساس آرا
و نظرات خبرگان صورت گرفته؛ و د ر نهایت تحلیل
و نتیجه گیری از اطالعات بد ست آمد ه با استفاد ه از
تحلیل محتوی صورت پذیرفت.
ناحیه ساحلی
هرچند ناحیه ساحلی را می توان بر حسب اهد اف
و سیاست هاي مشخصی تعریف کرد ولی کلیه
تعاریفی که تاکنون از ناحیه ساحلی شد ه است به
کنش متقابل د و عنصر خشکی و آب بر یکد یگر
اشاره د ارند (Cicin-Sain, 2000, pp.291-330).
عنصر کلید ی موجود د ر چنین تعاریفی کنش متقابل
بین کاربری ها و کارکرد های آب و خشکی می باشد ،
به این ترتیب می توان مشخصات نواحی ساحلی را به
شرح زیر تقسیم بند ی کرد :
 د ارای اجزای متشکله آب و خشکی می باشند ؛ د ارای مرزهای آبی و خشکی بود ه که بسته بهمیزان تاثیر خشکی بر آب و آب بر خشکی تعیین
می شود ؛
 از عرض ،عمق یا ارتفاع یکنواخت بر خوردار نمی باشد؛4. Offshore Waters
5. High Seas

 قد رت کنش متقابل بین کارکرد و کاربری هایساحلی و آبی که د ر اینجا «د رجه ساحلی بود ن»
نامید ه می شود و د ر مناطق مختلف متفاوت است
و به پید ایش انواع ساحل منجر می شود (& Kay
. )Alder, 1997, p.4

با توجه به این موضوع می توان نتیجه گرفت فرایند
های موثر د ر شکل گیری نواحی ساحلی بسیار
د ینامیک و پویا بود ه و د ر بنا بر زمان و مکان معین
تغییر می یابد  .لذا گوناگونی بسیار زیاد اشکال زمین
ساحلی ،نتایج متنوع جد ال نامحد ود بین فرایند های
عمل کنند ه د ر ساحل ،سنگ ها و ساختمان های
مورد حمله ،و پیچید گی های تحول ساحلی که
معموال نوسان های سطوح اصلی جزر و مد د ریا را
منعکس می کنند است (کوک آریو جی ،1378 ،ص
 .)127کال به نواحی از زمین که توسط د ریا تاثیر
می پذیرند و برعکس شامل نواحی از د ریا که توسط
فعالیت های ساحلی تاثیر می پذیرند  ،گفته می شود
(.)French, 1997, p.2

ناحیه ساحلی را می توان به پنج ناحیه تقسیم نمود:
الف) «ناحیه داخل خشکی» :1تأثیری که این ناحیه
بر روی دریا و اقیانوسها و نوار ساحلی میگذارد صرف ًا از
طریق رودخانهها و آالیندههای حمل شده توسط آنها
میباشد.
2
ب) «ناحیه ی ساحلی»  :در برگیرنده زمینهای
مرطوب ،باتالقها و غيره میباشد که فعالیتهای انسانی
مختلفی در این ناحیه انجام میشود و به طور مستقیم بر
آبهای مجاور تأثیر میگذارند.
ج) «آبهای ساحلی» :3شامل مصب رودخانهها،
خورها ،الگونها ،آبهای کم عمق و غيره است که
تحت تأثیر پد یدههای منطقه خشکی میباشند.
د) «آبهای فراساحلی» :4که پس از آبهای ساحلی
شروع شده و اغلب تا محدوده خارج از مرزهای انحصاری
اقتصادی ( 200مایل دریایی) نیز پیشروی میکند.
ه) «آبهای آزاد» :5ناحیهای است که از انتهای
1. Inland Area
2. Coastal Lands
3. Coastal Waters
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فرید ( ،1368ص  )79د ر خصوص موقیت شهرهای گاه و گسترش نفوذ و قد رت استعماری بنا می شوند با
شماره  30پاییز و زمستان  91ﻳﻜﻲ ﻣﻜﻤﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ  .ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻳﻲ ،ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ
کنار د ریا می گوید « :موقعیتی است د ر نقطه تماس حفظ موقعیت انباری ،مقر جغرافیایی خود را د ر ساحل
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جغرافیاییﻣﻲﺩﺍﺭﻧﺪ«.
ﺩﺭﻳﺎﻛﻨﺎﺭ ﻋﺮﺿﻪ
ﺗﻜﻮﻳﻦ تالقی د
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱو محیط
و
ناهمسان خشکی و آب د ریا بر می گزینند  :بمبئی ،سنگاپور و هنگ کنگ د ر
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اروپا دﻧﺎﻡر ﻣﻲ
ﺩﺭﻳﺎﻛﻨﺎﺭ
ﺧﺼﻮﺹ
ﺷﻜﺎﻝ
ﺳﺎﺣﻠﻲ ،ﺍ
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲمیﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
عملکرد ویژه
ﺗﺤﺖ که د
حمل
زمینه
باشند و د ر
ﺗﺎﺛﻴﺮارای
جهتﺑﺮﻧﺪ:حفظ منافع
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ د ر
جبل الطارق
ﺯﻳﺮوﺭﺍ ﺩﺭآسیا ،و
نقل از تکنیک مغایر و متفاوتی استفاد ه می کنند مهم استعماری انگلستان به عنوان پایگاه استعمار انتخاب
۴
ترین خصیصه این شهرها مکانیابی آنها د ر قلمرو و توسعه یافتند (فرید  ،1368 ،ص.)79
جغرافیایی نامشابه می باشد که تولید یکی مکمل د ر کشورهای پیشرفته جهان امروز ،و کشورهای د ر
د یگری است .چنین موقیت هایی به سبب د سترسی حال توسعه ،د ر گذشته و حال شهرها و بناد ر د ر موارد
به راه سهل العبور د ریایی ،آزاد ی عمل بیشتری را د ر متعد د د رگیر محل جغرافیایی ،توسعه و نقش ها و
تکوین شهرهای د ریاکنار عرضه می د ارند ».
مشکالت خود می شوند د ر مقیاسهای مختلف و د ر
تحت تاثیر موقعیت جغرافیایی مناطق ساحلی ،اشکال طیفی از زمینه ها شهرهای ساحلی بعنوان یک د روازه
زیر را د ر خصوص شهرهای د ریاکنار نام می برند :
عمل می کنند  .مفهوم د روازه توسط بیرد  6د ر
 -1شهرها بر کنار خلیج مصبی رود خانه ها :سال  1981با د ر نظر د اشتن نقش شهر بند ری بوجود
بزرگترین بناد ر د نیا و برخی از شهرهای معروف جهان آمد  .کارکرد های د روازه ای کارکرد هایی هستند که
از چنین موقعیتی برخورد ارند  .نیویورک ،لند ن ،بوئنس یک منطقه محلی را به مناطق د یگر کشور و کشور
را به سایر قسمت های جهان از طریق حمل و نقل
آیرس و هامبورگ.
 -2شهرهای ساحلی د ور از ریزشگاه بین المللی متصل می سازند (Vallega, 1996,
رود خانه :از انتخاب مکان جغرافیایی چنین .)p.298
6. Bird

)ﻫﺎﮔﺖ،
ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﻭﺭ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ،1372ﺹ  .(12ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  .1ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺣﻠﻲ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

نمود ار  .1مراحل بهره برد اری از نوارهای ساحلی؛ ماخذ :نگارند گان.

بهره برد اری و توسعه نوار ساحلی
انسان از نظر تاریخی از مخلوقات ساکن کرانه بین
آب و خشکی بود ه است و با آن که همواره د ر د رون
آب زند گی نمی کند هرگز از آن د ور نیست ،پیش
از آغاز تاریخ از سواحل به صورت بزرگراه استفاد ه
می شد ه است (هاگت ،1372 ،ص  .)12با بررسی
شهرهای ساحلی جهان می توان د ریافت که بهره
برد اری از نواحی ساحلی د ارای سه مرحله اساسی می
باشد :
از طرف د یگر توسعه شهرهای ساحلی د ر مقیاس
وسیع بعد از انقالب صنعتی صورت گرفت .تحت
تاثیر فرایند جهانی سازی د ر اواخر قرن بیستم شاهد
توسعه بی امان و وسیع بسیاری از شهرهای ساحلی
جهان بود ه و می باشیم .طبیعت ًا د رک صحیح از نقش
شهرهای ساحلی د ر توسعه ملی و رشد اقتصاد ی
کشور ها ،مسائل برنامه ریزی و چالش هایی که با
آن روبه رو خواهیم بود کلید موفقیت خواهد بود ،
زیرا چهارچوبی را برای استفاد ه موثر از منابع فراهم
خواهد کرد تا توسعه ای همه جانبه برای شهرهای
ساحلی حاصل شود که این امر به نفع اقتصاد ملی
خواهد بود .
توسعه نوار ساحلی د ر کشورهای مختلف تحت تاثیر
عوامل متعد د ی صورت گرفته است سواحل د ر د وره
رنسانس به عنوان سکوی پرشی برای استعمار و فتح
د یگر سرزمین ها به کار می رفت (Zetter, 1992,
)p146؛ ولی طی د و قرن گذشته د و د لیل عمد ه
برای توسعه نوار ساحلی عبارت بود ه از :نیاز مرد م به

د ریا برای گذراند ن زند گی و لذتی که از بود ن د ر کنار
ساحل د ریا می برند  (Neil, 2000, p.318).د لیل
مهم د یگری برای توسعه نوار ساحلی وجود د ارد و
آن اهد اف د فاعی است .به عنوان مثال جنوب شرقی
انگلستان بخاطر نزد یکی با قاره اروپا ،و اهد اف د فاعی
شاهد موارد توسعه زیاد ی د ر خط ساحلی بود ه است.
برج ها و قلعه های سنگی مد وری د ر زمان جنگ
های ناپلئون وجود د اشتند اما اکثر قلعه ها اغلب
به د وره های قبل از آن مربوط می شوند  .د ر جنگ
جهانی استفاد ه از مناطق ساحلی د ارای اهد اف د فاعی
بسیار ضروری شد  (Cottle, 1992, p113).همین
عامل باعث شد که بزرگترین شهرها د ر کرانه های
ساحلی رشد نمایند (هاگت ،1372 ،ص .)13
از طرف د یگر توسعه استراحتگاه های ساحلی به
فشارهای بیشتری جهت توسعه د ر ساحل انجامید .
شن زارهای سد ی مانند سایر نواحی ساحلی مکان
های جاذبی برای سکونت یا گذراند ن اوقات فراغت
بود ه که به د نبال افزایش د رآمد های فرد ی و وقت
آزاد  ،منجر به افزایش تقاضا جهت توسعه شن زارهای
سد ی شد ه است .تغییراتی که د ر جوامع ساکن د ر
این مناطق ایجاد شد ه اغلب بسیار شد ید  ،غیرمنتظره
و بد ون برنامه ریزی بود ه است .د ر نواحی ساحلی
شمار زیاد ی از فعالیت های تفریحی وجود د ارد که
برخی از آن ها به پهنه های وسیع ساحل و آب نیاز
د ارند (گلد برگ ،1376 ،ص  .)49رشد تجارت و نیاز
به تاسیسات جد ید بند ری برای کشتی های مد رن
و مسافران و بار آن ها فشار بیشتری را برای نواحی
ساحلی ایجاد کرد ه اند  .نزد یکی به د ریا ،مزایایی
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مانند ماهیگیری ،قایق سواری ،جاذبه هوای پاک،
نزد یکی آزاد تر جسم انسان به طبیعت ،باالتر رفتن
سطح زند گی و ارتباطات سریع تر را به همراه د ارد ،
به طوری که د ر تمام کشورها به خصوص ممالک
پیشرفته از اواخر قرن  19به این سو منجر به توسعه
شهرنشینی د ر مناطق ساحلی شد ه که این توسعه هم
اکنون به د لیل فقد ان الگوی صحیح برنامه ریزی
نگرانی هایی را ایجاد کرد ه است .د ر نیمه د وم قرن
بیستم ،احیای سواحل شهری د ر آمریکای شمالی آغاز
گرد ید  ،که بهترین نمونه آن د ر بند رگاه شهر بالتیمور
و د ر د هه  1970اتفاق افتاد  .به تد ریج این امر طی
د هه  ،1980به اروپا و د یگر نقاط د نیا رسوخ کرد ،
تا جایی که احیای آب کنارهای شهری موضوعی
بین المللی محسوب می گرد د  .به عنوان مثال د ر
شهرهایی چون لیورپول و سید نی اقد امات مهمی
جهت توسعه آبکنارها انجام گرفته که توجه برنامه
ریزان ،طراحان و پژوهشگران جهان را به خود جلب
کرد ه است (. )Fagence, 1995, pp.136-156
د ر شهرهای واقع د ر سواحل د ریاها همه چیز بر
حسب «جبهه د ریا» آمایش د اد ه می شوند (گلد برگ،
 ،1376ص  .)49از این رو توسعه این شهرها د ر عمق
اند ک است اما د ر طول ساحل گسترد ه می شوند .
چنین شهرهایی می توانند به صورت خطی کیلومترها
اد امه یابند  ،شهرهای ساحلی شمال ایران نمونه بارز
آن می باشند اکثر این شهرها از د و خیابان تجاری
موازی تشکیل شد ه که طول هرکد ام گاهی بیش از
سه کیلومتر امتد اد د ارد و شبکه شهری د ر آن به تبع
از شرایط محیط طبیعی د ارای فرم خاصی است (ژان
باستیه ،1377 ،ص.) 167
د ر ایران توسعه شهرها و شبکه شهری به ویژه
د ر نواحی جلگه ای د ریای خزر محصول مستقیم
گسترش مناسبات اجتماعی و اقتصاد ی بین شهری
بویژه بعد از د وره قاجار است تا قبل از این د وره
مناسبات و مباد الت شهرهای جلگه ای گیالن بیشتر
با شهرهای روسیه بویژه باکو و لنکران بود ه لیکن

پس از ساخت جاد ه های کناره ساحلی زنجیره شهری
د ر امتد اد ساحل شکل گرفته و رشد یافت به همین
د لیل شبکه شهری د ر فواصل د ریای خزر از ناحیه ای
به ناحیه د یگر متفاوت است .بد ین ترتیب که از آستارا
تا بند رانزلی شبکه شهری به صورت خطی د ر امتد اد
جاد ه ارتباطی آستارا-بند ر انزلی شکل گرفته اند  .د ر
این فاصله تقریبا هیچ شهری خارج از مسیر جاد ه
ارتباطی وجود ند ارد حتی شهرهای قد یمی واقع د ر
ساحل همانند بازار گرگان رود (مرکز سابق تالش) و
یا بازارهای اسالم ،شفارود همگی پس از احد اث جاد ه
آستارا -بند رانزلی متروکه شد ه و با یک عقب نشینی
همزمان با هم به سمت پای کوه د ر محل فعلی خود
پا گرفته اند چنین شکلی د ر کناره های باریک ساحل
گیالن شرقی و مازند ران نیز به خوبی قابل تشخیص
است تنها د ر جلگه وسیع گیالن و تا حد ود ی
مازند ران شرقی است که شهرها از همبستگی خطی
د ر آمد ه و به صورت منظومه ای شعایی و یا قطاعی
د ر می آیند که خود حاصل شرایط توپوگرافیک و
د یگر خصوصیات جغرافیایی محیط است (رهنمایی،
 ،1369ص .)92
اکوتوریسم و مشتریانی که به شهرهای ساحلی
مراجعه می کنند د ر شکل گیری آنها تاثیر فراوانی
د ارند د ر واقع ساختار شهری سواحل بازتاب طبقات
اجتماعی -شغلی گرد شگرانی است که به آنجا رفت
و آمد می کنند و همچنین نتیجه قد مت و موقعیت
آنها است بنابراین نمونه های این گونه سواحل بسیار
زیاد است .ژان باستیه و برنارد ز د ر کتاب شهر سه
نوع عمد ه از شهرهای ساحلی را نام برد ند که د ارای
خصوصیات زیر هستند :
 -1ایستگاه های سواحل گرم آبی با پالژهای
خانواد گی ،نخستین نمونه را به د ست می د هد که بر
7
بند ر کوچک ماهیگیری و تفریحی تکیه د ارد  :اتریا
د ینار 8و آرکاشون 9از آن جمله اند .
 -2د ومین نمونه سواحل گرم آبی از شهرهایی
تشکیل می شود که د ر بر د ارند ه مجتمع های بزرگ

9. Arcachon

7. Etretat
8. Dinard

ساختمانی است این شهرها با سواحل تفریحی مراکز
مهم سرگرمی هایشان ،بوتیک های تجملی و نیمه
تجملی شان که بر نقش تفریحی آنها استوار است
و همچنین با فروشگاه های مرکزی و آژانس های
مسافرتی شان مشخص می گرد د .
 -3سومین نمونه سواحل گرم آبی از نوعی شهرنشینی
تشکیل می شود که بافت آن غیرفشرد ه است ،بناهای
کوچک چند طبقه و ویالهای لوکس د ر مهمترین
محل ها با فاصله از یکد یگر ساخته شد ه اند (ژان
باستیه ،1377 ،ص .)167
شهرهای ساحلی شمال ایران بالخص د ر ناحیه غربی
مازند ران نظیر شهرهای نور ،رویان ،نوشهر ،چالوس
و تنکابن از آن جمله اند د ر برخی از شرایط الزاما
ساختمان های مجللی به سبک بومی ساخته شد ه
است.

است که د ر سال  1977انجام شد ه و د ر آن عالوه
بر مفهوم توسعه آب کنار ،د و مفهوم د یگر توسعه
آبی یعنی توسعه ساحلی و لبه آب ،د ر سطوح متفاوت
مطرح گرد ید ه است .مقایسه میان این سه مفهوم و
ارتباط آن ها با یکد یگر د ر تشخیص معنای توسعه
آب کنار بسیار سود مند است (جد ول شماره .)1
توسعه آب کنار اکثراً د ر مقیاس شهری روی می
د هد  .تعابیر د یگر ،مشابه با این عبارت که اغلب
بر ساماند هی و بازسازی تاکید د ارند عبارتند از:
«بازسازی آب کنار»« ، 10احیای آب کنار»،11
«بهسازی آب کنار» 12و «باز توسعه آب
کنار».13
گود وین ،احیای آب کنار را روند ی می د اند که با
تمایل جامعه جهت اصالح آن آغاز می گرد د و از
طریق مراحل برنامه ریزی شد ه و بازبینی عمومی به
منظور پیشبرد طرح اد امه می یابد  .اجرای طرح مزبور
د ر برگیرند ه اقد امات بخش های خصوصی و عمومی،
تصمیمات سرمایه گذاری ،توسعه و تحوالتی است که
می بایست به صورت هماهنگ رخ د هند   �(Good

توسعه آب کنارهای شهری
تاکنون تصورات متعد د ی از توسعه آب کنار صورت
گرفته که معنای آن بسته به مشخصات مکان ها و
شهرها بسیار متفاوت است .یکی از مطالعات جامع win, 1999, pp. 239–269).
د ر این زمینه ،مربوط به برنامه سوم توسعه ملی ژاپن مطالعات متفاوتی جهت بررسی امکانات و محد ود یت
جد ول  .1مفاهیم مرتبط د ر برنامه سوم توسعه ملی ژاپن ،ماخذnodroG , 1997 :

مفاهیم مرتبط

حیطه

هیات اجرایی

هد ف

محتوا

تاکید

قرار گرفتن به عنوان
استراتژی توسعه و
نهاد برنامه ریزی مشخصه شهر (موثر د ر
توازن کارکرد های شهری
توسعه ساحلی برنامه ریزی ملی
برنامه ریزی اجرایی
اقتصاد ملی) و طرح
استانی -ملی
توسعه شهری
توسعه آب-کنار

برنامه ریزی
شهری

مطالعه امکان سنجی
ایجاد توازن بین
هیات برنامه ریزی
توسعه و نوسازی شهری کارکرد های آبکنار شامل توسعه و طراحی
استانی -شهری
فضایی
زند گی ،کار و تفریح

برنامه ریزی
ایجاد محیط لذت بخش
محلی ،برنامه -گروه برنامه ریزی
و د ر د سترس د ر کنار
توسعه لبه-آب
محلی
ریزی زیست
آب
محیطی
12.Waterfront rehabilitation
13.Waterfront redevelopment

هماهنگی فعالیت ها و
سرگرمی های آبی

ایجاد رابطه منطقی
بین انسان و آب

10. Waterfront regeneration
11. Waterfront revitalization
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های توسعه ی آب کنار صورت گرفته است .گورد ون
به د و مورد زیر به عنوان عوامل مهم گسترش آب
کنار اشاره می کند :
 -1شرایط شهری؛
 -2توسعه اقتصاد ی.
14
کمیسیون بند رگاه تورنتو نخستین نهاد ی بود
که جهت بازتوسعه آب کنار تورنتو ،د ر سال 1912
پیشنهاد استفاد ه از آب کنار را به عنوان «پارک و
عامل پید ایش زیبایی» ،د ر طرح خود مطرح نمود .
د ر این پیشنهاد  ،ایجاد مکان های باز عمومی همراه
با د سترسی های مناسب ،از د یگر موارد ی بود که
د ر پروژه های توسعه های آب کنار مورد توجه قرار
گرفت .سوکی او () Tsukio,1984برنامه توسعه آب
کنار را د ر قالب سه مقوله به شرح زیر طبقه بند ی
نمود ه است:
 «حفاظت» :این نوع طرح همواره به د نبالبازسازی بستر کهن آب کنار برای استفاد ه عموم است
و د ر نظر د ارد تا از یک سو اصالحاتی اساسی د ر آب
کنار قد یمی اعمال کند و از سوی د یگر هر گونه
کاربری و تسهیالت بالاستفاد ه را حذف نماید  .طرح
های اجرا شد ه د ر شهر ونیز طی قرن بیستم نمونه ای
گویا د ر این زمینه محسوب می شود .
 «بازتوسعه» :مشخصه این نوع طرح تالشد ر جهت ایجاد بند رگاهی برای توسعه منطقه است.
بنابراین ایجاد تسهیالت گوناگون د ر ظرفیت های
مختلف از اهد اف این گونه پروژه ها می باشد  .د ر این
رابطه واژه ی باز توسعه تنها زمانی به کار می رود
که الزم است میان احیای زمین های ساخته شد ه و
توسعه جد ید ی که د ر زمین های نسبت ًا بکر و د ست
نخورد ه شکل می گیرد  ،تمایز قائل گرد د .
 «توسعه» :این طرح از همان آغاز د ر تالش ایجادآب کناری است که نیازهای فعلی شهر را برآورد ه
سازد  .بنابراین خرید زمین های ساحلی و احیای آن
ها برای ایجاد آب کنار (د ر مناطقی که تاکنون آب

کنار نبود ه-اند ) ضروری است .تحوالت صورت گرفته
د ر سال های اخیر این اطمینان را برای د ولت های
جهان به وجود آورد ه که آب کنارها می توانند نقش
مهمی را د ر سالمت اقتصاد ی و اجتماعی ساکنین
شهرها ایفا نمایند  .این امر از سوی افراد ی چون برین
و ریگبی 15تحت عنوان «د استان موفق شهر جهانی»
مطرح گرد ید .
علیرغم اینکه ضرورت ها و نیازهای بی شماری
برای توسعه آب کنار وجود د ارد  ،اما گاه این طرح
ها با نظرات مخالف و یا محد ود یت هایی مواجه شد ه
اند  .این گونه محد ود یت ها ابعاد متفاوت فیزیکی،
اقتصاد ی ،مد یریتی و اجتماعی را د ر بر می گیرند  .با
توجه به اینکه د ر طول تاریخ کاربری های مختلفی
د ر آب کنارها شکل گرفتند و انبوه جمعیت هم بد ون
توجه به د سترسی های مناسب رفته رفته د ر اطراف
آن تمرکز یافتند  ،این مناطق به لحاظ د سترسی
غالبا با مشکالت بسیاری مواجهند  .همچنین به
د لیل همجواری آب ،د ارای شرایط نامساعد ی چون
وجود خاک سست ،ظرفیت محد ود تحمل بار ،خطر
فرسایش کناره ساحل و سیالب های اد واری می
باشند  .وضعیت نامناسب بنا ها و تجهیزات موجود
د ر آب کنارها ،خود یکی د یگر از این محد ود یت ها
است .گورد ون به بررسی تاثیر عوامل سیاسی د ر
توسعه آب کنار پرد اخت که حاصل این مطالعات
ارائه پیشنهاد هایی به نهاد های مسئول مبنی بر نحوه
مد یریت شرایط متغیر د ر آن ها بود  .شایان ذکر است
که اجرای پروژه های توسعه آب کنارها غالبا سال
های متماد ی به طول می-انجامد  ،چراکه نیازمند
سرمایه گذاری های گسترد ه ی مالی است (Adair
et al, 1999, pp. 2031-2045).

نگرش های مختلف د ر توسعه مد یریتی
ناحیه ساحلی
د ر وهله اول باید هد ف از توسعه ناحیه ساحلی د ر یک

14.Toronto Harbor Commission
 Breen & Rigby, (1994) .155د ر کتاب معروف خود تحت عنوان�“a worldwide urban success story the new water
” frontآب-کنارهای موفق د ر د نیا را د ر  4د سته تجاری ،فرهنگی ،تاریخی و تفریحی مورد بررسی قرار د اد ه اند .

شهر مشخص گرد د  .آیا یک مکان جذاب توریستی مد
نظر برنامه ریزان است؟ یا مکانی برای خرید اهالی و
د یگر کسانی که این منطقه د ر مسیرشان است؟ و آیا
آب کنار هنوز به عنوان بند ر بازرگانی ،کشتیرانی و یا
ماهیگیری مورد استفاد ه قرار خواهد گرفت؟ بنابراین
پیش از شروع برنامه ریزی برای بازتوسعه آب کنار
د ر یک شهر ،این موضوعات می بایستی از هم
تفکیک گرد ند  .د ر روند توسعه و تحول آب-کنارها،
نگرش ها و رویکرد های متفاوتی مانند گرد شگری
(سواحل آنتالیا و د بی) ،کاربری های تجاری (بند ر امام
خمینی ،خارک و ماهشهر) ،خرد ه فروشی (بند ر انزلی

و بازارهای هفتگی کنار آب) ،مسکن ،توسعه فضای
سبز و پارک (د ر این زمینه اقد امات مهمی د ر تورنتو
انجام شد ه است) و کاربری های چند عملکرد ی
د نبال می شود (جد ول شماره  2و .)3
پس از آن که نگرش خاصی برای طراحی یک آب
کنار شهری مشخص شد  ،برنامه ریزی و اجرای آن
شروع می شود  .از آنجا که این برنامه ها راهنما و
محور باز توسعه آب کنارها هستند  ،از اهمیت خاصی
برخورد ارند  .همکاری کلیه سازمان های مربوطه می
تواند جهت رسید گی به بازتوسعه ی امالک متروکه
یا بال استفاد ه کنار ساحل به کار رود ؛ باید به این نکته

جد ول  .2مقایسه نکات حائز اهمیت د ر مصاد یق بررسی شد ه؛ ماخذ :نگارند گان.

مصاد یق

موقعیت

طراح

مایکل ون
ساحل وان چای هنگ-کنگ
واکن برگ

ساحل کوچینگ
2007

مالزی

بون

پارک ساحلی
مایکل ون
کاناد ا ،تورنتو
واکن برگ
د ان2008 ،

ساحل ترویا،
2007

اسپانیا،
والنسیا.

کارم پوینز

نکات حائز اهمیت

 تاکید بر هویت جد اره ساحلی به عنوان منطقه ای تفریحی؛ ایجاد مکان های عمومی جهت جشنواره ها؛ طراحی با نگاهی کل گرا؛ د ر نظر گرفتن نیازهای تفریحی آتی هنگکنگ ،جهت استراحتگاه های عمومی و توسعه گرد شگری؛
 توسعه کناره های پارک ساحلی د ر تعامل با خیابان و پیاد ه روهای ساحلی. سازماند هی فضا بر اساس نوع معماری موجود د ر منطقه؛ استفاد ه از المان برای ایجاد روحیه و هویت خاص منطقه؛ شکل گیری طرح به تبعیت از فرم موج؛ انتخاب پوشش گیاهی با تاکید بر سایه افکنی؛ استفاد ه از الگوهای بومی و ارتقا ارزش های فرهنگی؛ ایجاد ارتباط بین شهر و د ریا از طریق مسیرهای سبز پیاد ه. طراحی با اید ه گرفتن از خطوط منحنی رود خانه؛ پید ایش ساختاری برای فضاهای باز و ارتباط تنگاتنگی میان خیابان ها ومسیر گرد شگری؛
 استفاد ه از اید ه تلفیق چوب ،آب و فضای سبز؛ ایجاد نشانه و هویت خاص توسط چترهای آفتابگیر با رنگ های متنوع؛ استفاد ه از پل های معلق جهت ارتباط مسیرها. طراحی نورپرد ازی مناسب د ر شب؛ افزایش لبه های تماس آب و خشکی توسط پیش روی به سمت د ریا؛ تفکیک حریم ساحل مرجانی از ماسه ای ،جهت حفظ اکوسیستم-هایساحلی آسیب پذیر؛
 ایجاد گره ها و گشایش هایی مرتبط با شهر و د ریا؛ جلوگیری از عبور و مرور وسایل نقلیه؛-ایجاد هویت خاص د ر ساحل با استفاد ه از د رختان نخل.
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توجه د اشت که سیاستمد اران ،برنامه ریزان ،معماران،
معماران منظر و شهروند ان جهت حفظ رویکرد یاد
شد ه می باید همکاری الزم را د اشته باشند تا فرایند
توسعه تد اوم یابد  .د ر اینجا این سوال مطرح می شود
که آیند ه توسعه و بازتوسعه آب کنارهای شهری چه
خواهد بود ؟ آیا به خاطر د اشتن زیبایی های طبیعی

و جذابیت های د یگر ،موفق خواهند بود و یا آنکه
د وباره همچون شهرهایی که غیر متمرکز شد ه بود ند ،
افول خواهند یافت؟ آیند ه این پروژه ها بستگی به
شهرهای مجاور آن ها د ارد ؛ چرا که آب کنارها و
شهرها هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ بصری
ارتباطی تنگاتنگ با یکد یگر د ارند  .د ر هر حال ماد امی

نگارند
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ﺑﺮرﺳﻲشد ه؛
ﻫﺎيبررسی
ﻧﻤﻮﻧﻪهای
ﺗﺤﻠﻴﻞ نمونه
تجزیهوو تحلیل
حاصل از
ﻧﺘﺎﻳﺞنتایج
جد.ول .3
گان.ﮔﺎن.
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اﻳﺠﺎد ﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺟﻤﻌﻲ

ﻣﺼﺎدﻳﻖ

ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ درﻳﺎ

دﺳﺘﺮﺳﻲ

ﺳﺎﺣﻞ

ﻋﻤﻠﻜﺮد

١٣

که آب وجود د ارد  ،مرد م هم تمایل د ارند د ر نزد یکی
آن باشند و این چیزی است که به توسعه آب کنارها
برای سال های آتی کمک می کند (Ryckbost,
.)2005

مشکل اصلی طراحی و مد یریت شهری د ر شهرهای
ساحلی هم د ر بخش د ولتی و هم د ر بخش خصوصی،
عمد ت ًا توسط بخش ها یا فعالیت های مجزا همانند :
حمل و نقل ،آموزش و مد یریت مواد زائد سازماند هی
شد ه است و وابستگی نسبت ًا ضعیفی بین آنها برقرار
است .بي توجهي عامالن محيط زيست شهرهاي
ساحلي به شرايط اكولوژيكي حاكم بر ساحل و عد م
مشاركت آنها د ر مد يريت محيط زيست شهري د ر
ناپايد اري شهرهاي ساحلي اثر فزايند ه اي د اشته
است .وايت مي گويد  :نگراني روز افزون نسبت
به اثرات معكوس زيست محيطي فعاليت انسان
همراه با آهنگ رشد پيش بيني نشد ه شهرها بويژه
د ر جنوب به رشد نابرابري هاي شد يد اجتماعي و
همچنين مسائل زيست محيطي ناشي از توليد و
مصرف شهري انجاميد ه است .تحت تأثير چنين
سيستم مد يريتي بطور همزمان خانواد ه هاي د اراي
تراكم جمعيتي باال از مركز شهر تخليه شد ه به حومه
هاي شهر منتقل شد ه د ر حالي كه مرد م ثروتمند تر
به مناطق د ورتر با تراكم كمتري پخش شد ند  .هر
چه حومه ها بيشتر توسعه يافتند و هر چه از تراكم
مناطق مسكوني كاسته شد ه حفظ سيستم حمل و
نقل عمومي شهرها از نظر اقتصاد ي كمتر مقرون به
صرفه گرد يد و حومه هاي د ور د ست شهر به اتومبيل
وابسته شد ند (.)whit, 2002, p.17
معمو ًال برنامه های مد یریت ساحلی د ر واکنش به
مشکالتی که د ر کاربری و تخصیص منابع ساحلی
پیش می آید تهیه شد ه اند  ،یک برنامه ساحلی
معمو ًال به د نبال یک د وره زمانی اعمال فشار فزایند ه
مرد می ،سیاسی و عملی بر د ولت ها جهت رویارویی
با مشکالت تهیه می شود و معمو ًال موجب بوجود
آمد ن یک فاجعه زمانی بین شناسائی مشکالت و
آماد ه سازی واکنش بر آن ها می گرد د  .ما همواره

شاهد بود یم چگونه انسان بر ناحیه ساحلی و بر روی
فرایند های طبیعی و ثبات ساحل اثرات شد ید ی ایجاد
می نماید و از این رو د رک کرد ه ایم که اگر این مد اخله
د ر طبیعت کنترل نشود تنها نتیجه آن تضاد بیشتر
بین گروه های مختلف استفاد ه کنند ه از ناحیه ساحلی
و بین محیط طبیعی و اقد امات حفاظت ناحیه ساحلی
خواهد بود که د ر نهایت این مد اخله بر کل بقاء و رشد
و ثبات خط ساحلی تاثیر خواهد گذاشت .بسیاری از
کشورها مشکالت مرتبط با مد یریت ساحلی را د رک
کرد ه و ابتکاراتی جهت بر طرف کرد ن این مشکالت
بعمل آورد ه اند که این ابتکارات عمد ت ًا شامل سیاست
گذاری رسمی مد یریت بود ه است .این امر مد یریت
مناطق ساحلی را د ر عرصه بین المللی مطرح ساخته
و د ر نتیجه آگاهی بیشتری از مسائل فرامرزی مانند
آلود گی ،ساخت سد  ،ذخیره رسوبات و توریسم بوجود
آورد ه است (جد ول شماره .)4
برنامه ریزی و مد یریت نواحی ساحلی د ر سطوح
مختلف بین المللی ،کشوری ،منطقه ای و محلی
وجود د ارد  .د ر سطح ملی توسعه اقتصاد ی و برنامه
ریزی قسمت های مختلف صورت می گیرد  .برنامه
ریزی بالیای طبیعی ممکن است شامل تمرکز بر
ناحیه ساحلی باشد د ر حالی که برنامه ریزی و
مد یریت محلی د ر برد ارند ه راهکارهایی برای نواحی
حفاظت شد ه و برنامه ریزی کاربری زمین می باشد .
(Thom and Harvey, 2000, p.411).

با توجه به چالش های اساسی رویکرد سنتی مد یریت
و بخشی نگری آن ها این اتفاق نظر وجود د ارد
که برنامه ریزی و مد یریت یکپارچه نواحی ساحلی،
بهترین روشی است که تا به امروز مورد پذیرش
قرار گرفته است و به نظر می آید که راهنمایی ها و
انگیزه های الزم وجود د ارند تا کشورها برای خطوط
ساحلی خود برنامه های مد یریت یکپارچه ساحلی را
تهیه نمایند و با د وری از بخشی نگری د ر مد یریت
نواحی ساحلی به صورت یک واحد یکپارچه اد اره شود
(French, 1997, p.195).

مسائل مناطق ساحلي بايد د ر فرايند برنامه ريزي د ر
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ماخذ :نگارند
راﻫﻜﺎرﻫﺎياز مصاد یق؛
راهکارهای عمومی
اﻟﮕﻮﻫﺎي بهﺑﻪد ست
ول 4الگوهای
گان.ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
ﻣﺼﺎدﻳﻖ؛
ﻋﻤﻮﻣﻲ از
آمدهآﻣوﺪه و
دﺳﺖ
جد4
ﺟﺪول

اﻟﮕﻮﻫﺎ
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ﺣﻔـــــﻆ و ﺗﻘﻮﻳـــــﺖ -
ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎﺣﻞ
-

ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ؛
ﺣﺬف ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻐﺎﻳﺮت دارﻧﺪ؛
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ؛
ﺣﻔﻆ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺳﺎﺣﻞ؛
ﺣﻔﻆ ﻧﻘﺎط ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﻴﺰ در ﺳﺎﺣﻞ؛
ﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ،ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم؛
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺠﺎور ﺳﺎﺣﻞ؛
ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﻳﺖ دﻳﺪﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﺳﺎﺣﻞ از داﺧﻞ ﺷﻬﺮ.

ﻛــــــﺎرﺑﺮيﻫــــــﺎ و -
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
-

اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ روﺣﻴﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ؛
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺮدد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺷﺨﺼﻲ.

دﺳﺘﺮﺳﻲ
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راﻫﻜﺎرﻫﺎ

ﺑﺪﻧﻪﻫﺎ و ﺟﺪارهﻫﺎ

-

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ؛
ﺗﻘﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺑﺼﺮي ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮ و ﺳﺎﺣﻞ.

-

ﻃﺮاﺣــﻲ ﺳــﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻌــﺎﺑﺮ ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪ اي ﻛــﻪ ﻣﻨﻈــﺮ ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﺳــﺎﺣﻞ را ﻣﺤﻔــﻮظ
ﻧﮕﻪ دارد؛
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﻲ و رﻧﮓﻫﺎي ﻗﺎﻟﺐ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ.

-

ﺣﻔــــﻆ ارزشﻫــــﺎي
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﺣﻞ
-

ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ

ﻧﻮرﭘﺮدازي

ﺣﻔــﻆ ﺑﺴــﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﺳــﺎﺣﻞ ﺟــﺰ در ﻣــﻮارد ﺧــﺎص ﺑــﺮاي دﺳﺘﺮﺳــﻲ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺑــﻪ
آب؛
اﻣﻜـــﺎن ﻻيروﺑـــﻲ ﻣـــﻨﻈﻢ ﻛـــﻒ درﻳـــﺎ و در ﻧﻈـــﺮ ﮔـــﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀـــﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑـــﺮاي
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آب در ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ زﻳﺎد وﺟﻮد دارد.

-

ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ؛
اﺳـــﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫـــﺎن ﻏﻴـــﺮ ﺑـــﻮﻣﻲ در ﻋـــﻴﻦ ﺳـــﺎزﮔﺎري ﺑـــﺎ اﻗﻠـــﻴﻢ ﺑـــﺮاي ﺣﻔـــﻆ
ﭘﺎﻳﺪاري اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ.

-

ﻧــﻮرﭘﺮدازي در ﻧﻘــﺎط وﻳــﮋه ﺳــﺎﺣﻠﻲ ﺑــﺮاي ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺑــﺮ اﻟﻤــﺎن ﻫــﺎ و ﻧﻘــﺎط ﺧــﺎص
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه؛
ﻧﻮرﭘﺮدازي در درﻳﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺐ.

-

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ،ﻛﺸﻮري ،ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻣﺤﻠﻲ وﺟـﻮد دارد .در ﺳـﻄﺢ
ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰي ﺑﻼﻳـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻠﻲ در ﺑﺮدارﻧـﺪه راﻫﻜﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻧـﻮاﺣﻲ
ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺎرﺑﺮي زﻣﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.(Thom and Harvey, 2000, p.411) .

بيشتر از يك سطح گنجاند ه شود د ر كشور انگلستان تا نه فقط تاثير آني بلكه تاثير گسترد ه تر و د راز مد ت
سه نوع سياست با ارتباط مستقيم به مناطق ساحلي تر هم د ر نظر گرفته شود .
 د ر مورد سياست هاي توسعه ،مناطق ساحليمطرح مي باشد كه عبارتند از:
د ر معرض محد ود يت هاي فيزيكي و حفاظتي قرار
 -1حفاظت
د ارند  .چون مناطق ساحلي تنها بخشي از نواحي د ر
 -2توسعه
د سترس مقامات برنامه ريز محلي مي باشند اگر مقام
 -3ريسك كرد ن (Zetter, 1992, p.147).
مربوطه محلي زمين كافي را به اند ازه الزم د ر نواحي
 سيستمهاي حفاظت هم د ر زمينه حفاظت غير ساحلي تأمين نمايد مي توان از مقاومت د ر برابر16
انواع -خاص
حمايتﺑﻨﺎﺏنمود
ساحلي
مناطق
توسعه د
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ 17د ر
ﺍﻳﺎﻟﺖ طبيعت
حفاظت از
ﻭﺳﻌﺖ و هم
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪمنظر
از
ﺭﺍﻳﻦ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
ﻣﻔﺼﻞرﺗﺮﻱ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻜﻲ
زمينهﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎ
ﻛﺸﻮﺭ ،دﺩﺭرﺳﻄﺢ
ﻣﺴﺌﻠﻪكه قب ً
ﻛﻨﻨﺪبه آن
برنامهﻣﻲريزي
سياست هاي
ﻣﻘﻴﺎﺳﻲكه
اشارهﭼﻮﻥ توسعه
خاص
ال به
ﺑﺮﺍﻱ د اراي
مناطق
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻞ
بايدﺁﻥد رﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ
ﻛﻪ ﺩﺭ
آنهاﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻜﻲ ﻣﻲ
عناوينﻳﻚ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﺭﻳﺰﻱ
تفريحي ،طرح
شگري
ﻓﺮﺍﺗﺮشود
ﻣﺤﻠﻲ ﻭاينﻣﻨﻄﻘﻪپردﺍﻱاخته
ﻣﻘﺎﻣﺎﺕموارد
بسياري از
باشند د ر
ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯمي
منعكس
تاسيساتﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ
ﺣﺎﻟﻲ وﻛﻪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ
گرد .ﺩﺭ
ﻣﻲ ﺭﻭﺩ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺪﺭﺕ
ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ
شد هﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﻭﺳﻴﻊ
ﺧﺼﻮﺹ و توليد
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲانرژي
منابع معد ني
بزرگ
شوند
ﻣﺤﻠﻲخاص
عنوان
ﺗﻮﺳﻂيك
بيش از
ﻫﺎﻱد اراي
مناطق
توسعهﻫﻤﻴﻦ
توسعه ،ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ
هايﻧﻜﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻬﺎﺭ
ميﺯ ﻣﻲ
ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎ
ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪﻩ
ﺳﻴﺎﺳﺖ
مناطق د اراي زيبايي هاي طبيعي خاص مي باشد .
بعضي از
ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
ﺷﺪﻩاماﺍﺳﺖ
ن ،خطي
محيطﺁﻭﺭﺩﻩ -ﻭد رﺑﻪ مورد
سياست
كردﻭﺍﺭﺩ
ريسكﺻﺪﻣﻪ
هاي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ
ﺯﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻳﺎ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﺏ
گرفتهﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ مانند
ﺩﺳﺖنظر
غني از
اراضي آب
ﺍﻟﻒ(نيستند ؛
زيست د ر سطح ملي يا بين المللي بعنوان زيستگاه كه د ر متن پيش نويس راهنماي سياست برنامه ريزي
ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ كه د ر
توسعه،ﺭﺍد رﺩﺭ مناطقي
ﻃﺒﻴﻌﻲ بايد
مشخص شد ه
ﻣﻨﺎﻁ سطحﻕ ﺳﺎﺣﻠﻲ
مناطقﺍﺭﺯﺵ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﻡ باشد
جهاني د
ﻣﺤﻠﻲ اين
ﻳﻚ مي
اهميت
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩاراي
ﺏ(حيات
گرفتهﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﻠﻲ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻳﻚ
ﺩﻫﺪ.خانه ها بايد د ر معرض خطر سيل گرفتگي ،فرسايش و عد م ثبات
ﻛﺎﻫﺶ رود
ﺩﻳﮕﺮ مصب
مخصوص ًا د ر
آب
برساند ﺳﺎﻳﺮ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺁﺏ ﻭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﻴﺎء
ﻛﻠﻲ ﺩﺭ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ
ﺝ( ﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩ
ﻣﻨﺎﻃﻖباشند
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪد ر-جايي
همچنين
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉحد اقل
ﺑﺎﻻﻱرا به
زمين مي
ايجاد
زمين يا
ﻣﺸﺨﺺ،ن ،احياء
زهكشي كرد
پيشنهادﻳﻚبراي
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
ﺯﺩﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ
ﺻﺪﻣﻪ
ﻃﺒﻴﻌﺖ
برابرﺑﻪ ﻧﻮﺍﺣﻲ
ﻣﻤﻜﻦرﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺍﻳﺠﺎﺩتهد يد
معرض
ﺁﻥ د ر
مالحظه
قابل
توسعه
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯكه
ﻧﻤﺎﻳﺪ.قرار مي
ﻣﺸﺨﺺمورد
استحكامات د
ﺑﺮﺍﻱ خاص
ﺷﺪﻩتوجه
پيشروي آب
ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ
ﺩﺭﻳﺎ ﻭ
قتﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎﺕد ﺩﺭ
برابرﻭ فرسايش
حفاظت د ر
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱبراي
ﺍﺳﺖتصميمي
ﻣﻤﻜﻦبايد
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ گیرد
عمل آيد
نقاط به
ﭘﻴﺸﺮﻭﻱاين
خاصي د ر
ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭگيرند  .بايد
ﺩ( قرار
ﺭﺳﻮﺏ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺻﺪﻣﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪ.

گان.
نگارند
ماخذ:
شهری؛
ﺭﻳﺰﻱریزی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪبرنامه
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ فرایند
اعمالﺩﺭشد ه د ر
سیاست
نمود ار
ﮔﺎﻥ.
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪ
ﻣﺎﺧﺬ:
ﺷﻬﺮﻱ؛
هایﺷﺪﻩ
ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﺳﻴﺎﺳﺖ.2ﻫﺎﻱ

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ .2
ﺑﺎ ﺗﻮﺝﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻓﻮﻕ ﻧﻮﻉ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻫﺪﺍﻳﺖ
16. Landscape
17. Nature
ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﺹ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩ .ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﻈﺮ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﻭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ،ﻛﺎﺭﺑﺮﻱﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .(Zetter, 1992, p.147ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩ،

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره  30پاییز و زمستان 91
No.30 Automn & Winter

31

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره  30پاییز و زمستان 91
No.30 Automn & Winter

32

يا د فاع بر عليه سيل گرفتگي اتخاذ گرد د  .مناطق
خاصي كه د ر سياست هاي برنامه ريزي بايد مورد
توجه خاص قرار گيرند نواحي پست ساحلي مي باشند
مخصوص ًا آن نواحي كه زير خط تراز  5متر قرار د ارند .
مسئله اساسي كه د ر بسياري از كشورها د ر زمينه
برنامه ريزي و مد يريت مناطق ساحلي وجود د ارد اين
است كه برنامه ريزي توسعه اقتصاد ملي با برنامه
ريزي مد يريت مناطق ساحلي ،يكپارچه نشد ه است
فقد ان يك برنامه مد يريت ساحلي د ر سطح كشور و
تد اوم براي توسعه بخش ها و توسعه فيزيكي ،ممكن
است به نابود ي منابع ساحلي منجر شود .
بسته به وسعت كشور ،د ر سطح كشور يا ايالت
راهنماي استراتژيكي مفصل تري مورد نياز مي
باشد  .بنابراين برنامه-ريزي براي مناطق ساحلي يك
مسئله استراتژيكي مي باشد چون مقياسي كه د ر آن
فرايند هاي طبيعي عمل مي كنند وسيع بود ه و اغلب
از مرزهاي اعمال قد رت مقامات محلي و منطقه اي
فراتر مي رود  .د ر حالي كه سازگار بود ن با سياست
هاي اتخاذ شد ه توسط مقامات محلي مورد نياز مي
باشد چهار نكته بسيار مهم كه د ر همين خصوص
شناسايي شد ه است عبارتند از:
الف) توسعه ممكن است آلود گي را به پايين د ست
جريان آب آورد ه و به زيستگاه ها یا تاسيسات تفريحي
صد مه وارد نمايد .
ب) توسعه د ر محد ود ه اختيارات يك مقام محلي
ممكن است ارزش زيبايي طبيعي مناطق ساحلي را
د ر محد ود ه اختيارات يك مقام محلي د يگر كاهش
د هد .
ج) د ر نبود يك استراتژي مشخص ،تصميمات غير
كلي د ر مورد احياء مناطق باالي ارتفاع حد اقل آب
و ساير برنامه-هاي توسعه ممكن است به نواحي
مشخص شد ه براي حفاظت از طبيعت صد مه زد ه يا
د ر آن فرسايش ايجاد نمايد .
د ) بناد ر و استحكامات د ر برابر پيشروي د ريا و
تاسيسات تفريحي ممكن است فرايند هاي طبيعي
براي فرسايش و رسوب گذاري را تغيير د اد ه يا به

مناطق د اراي ارزش حفظ طبيعت ،صد مه وارد كنند .
با توجه به موارد فوق نوع برخورد و سياست برنامه
ريزي د ر مناطق ساحلي د ر سطوح مختلف برنامه از
هد ايت منطقه اي تا برنامه هاي استراتژيك و محلي
د ر پيش گرفته مي شود  .برنامه هاي محلي سطح
مناسبي است كه د ر آن مي توان مجموعه خاص
از سياست ها را اعمال نمود  .سياست هاي خاص
مناطق ساحلي با حفظ منظر و حفظ طبيعت و اماكن،
كاربري هاي پيشنهاد شد ه مرتبط با مناطق ساحلي
مي باشند  (Zetter, 1992, p.147).د ولت-هاي
محلي ساحلي د ر موقعيت مناسبي قرار د ارند تا برنامه
هايي براي توسعه پايد ار سواحل و جوامع ساحلي خود
تهيه كرد ه ،توسعه پراكند ه و كم تراكم را د ر منطقه
ساحلي محد ود ساخته ،ساخت و سازهاي آيند ه را
به مناطق شهري هد ايت نمايند  .كه اين امر ،باعث
پيشبرد كاربري هاي مختلط و سازگار خواهد شد و
د ر نتيجه زيرساخت ها و استاند ارد هاي مد يريت مواد
زائد و كنترل آلود گي را بهبود خواهند بخشيد  .بعنوان
مثال؛ د ولت محلي د ر اياالت متحد ه از ابزارهاي
سنتي منطقه بند ي زمين استفاد ه كرد ه و همچنين
عقب نشيني از ساحل ،مقررات مربوط به حفاظت از
تپه هاي شني ساحلي ،قوانين مخصوص مناطق د ر
معرض خطر ،تملك زمينهايي كه خسارت د يد ه اند
و ماليات تأثير ساخت و ساز را هم استفاد ه مي نمايد
(Thom and Harvey, 2000, p.421).

اما اكثر د ولت هاي محلي د ر كشورهاي د ر حال
توسعه ،منابع مالي چند اني د ر اختيار ند ارند و قاد ر
نيستند كه از ابزارهاي مد يريتي فراواني كه د ر اختيار
د ولت هاي محلي د ر كشورهاي پيشرفته قرار د ارد
استفاد ه نمايند و بنابراين بايد تالش هاي تكميلي
براي توسعه توانايي د ولت هاي محلي براي مد يريت
توسعه شهري و ارائه انگيزه ها و منابع به جوامع
محلي براي اد اره محيط خود شان به عمل آيد .
مشاركت محلي د ر مد يريت منابع براي جلوگيري از
زوال محيط زيست يا برگرد اند ن آن به حالت طبيعي
كافي نمي باشد و بد ون اين مشاركت ساير ابتكارات

نيز موفق نخواهد شد  .اقد امات اجتماعي براي د فاع
از زند گي و امرار معاش مرد م و اد عاي كنترل محلي
بر منابع ممكن است منافع سياسي و اقتصاد ي را به
خطر اند اخته و به تضاد ي بين جوامع محلي و سطوح
د يگر د ولت منجر گرد د اما ممكن است اين تنها راه
موجود براي سكنه باشد و مي تواند اساس و پايه
سازمان هاي جامعه را تشكيل د هد و بطور بالقوه
نقش مهمي را د ر مد يريت محيط زيست محلي بر
عهد ه بگيرد .
شهر ساحلی بند رترکمن :جغرافياي طبيعي
تركمن صحرا
ترکمن صحرا جزء معد ود مناطقی است که علی رغم
مساحت نسبتا کم ،چهار اقلیم متفاوت را د ر خود جای
د اد ه است .تركمن صحرا جلگه اي است رسوبي و
نسبتا ً هموار كه از عقب نشيني د رياي خزر و تجمع
رسوب هاي رود هايي نظير اترك و گرگان به وجود
آمد ه و عريض ترين بخش جلگه هاي خزري است
كه د ر شرق مازند ران است (مشيري ،1372 ،ص
 .)124اين حوزه قسمتي از سرزمين پهناور خراسان
را نيز د ر بر مي گيرد كه به د ليل وسعت زياد و وجود
نواحي پست و مرتفع ،د اراي آب و هواي مختلف و
نواحي گوناگون اقليمي است (شهبازي ،1373 ،ص
 .)141اين منطقه بين عرض هاي جغرافيايي 36
د رجه و  30د قيقه (جنوب گرگان) تا  38د رجه شمالي
(چات) و نيز بين طول هاي جغرافيايي  53د رجه و

 55د قيقه (شمال بند رتركمن) تا  56د رجه شرقي
(مراوه تپه) قرار د ارد  .از لحاظ موقعيت جغرافيايي اين
جلگه از غرب به د رياي خزر و از شمال به جمهوري
تركمنستان محد ود مي شود كه با طول  250كيلومتر،
از غرب به شرق گسترد ه است و از شرق به خراسان و
منطقه نيمه خشك بجنورد و از جنوب شرقي و جنوب
به كوهپايه هاي جنگلي البرز شمالي محد ود شد ه
است (مشيري ،1372 ،ص .)124
د ر مطالعات تشخيص وضعيت پنج موقعيت مشخص
«حاشيه اي ،مرزي ،د ريايي ،ساحلي ،گرد شگاهي و
استراتژيكي» براي شهرستان تركمن مطرح گرد يد .
موقعيت حاشيه اي ،هم مبين عزلت جغرافيايي و هم
معرف د ورافتاد گي از مجموعه هاي توسعه و هم نشان
د هند ه وجود تنگنا د ر پيوند با جامعه ملي و اقتصاد
ملي است .اين موقعيت د ر فرايند ي طوالني و بر پهنه
عمل عوامل گوناگون طبيعي و اجتماعي تظاهر كرد ه
است ،كه مختصات ژئود زيك ،موانع و تنگناهاي
طبيعي ـ تاريخي بازد ارند ه اختالط و مراود ات مختلف
د ر ايجاد و تثبيت آن موثر بود ه اند  .موقعيت مرزي
د اراي ماهيتي د وگانه است .هم مي تواند به عنوان
مانع ارتباط عمل كند و با نقش تنگنا ظاهر شود و
هم مي تواند از رهگذر مناسبات تجاري برون مرزي
به عنوان يك نقطه قوت براي ناحيه مطرح گرد د .
موقعيت صيد گاهي يك قابليت براي شهرستان
تركمن است .سابقه طوالني صيد  ،گسترد گي سواحل
(قريب  65كيلومتر) و وجود مكانهاي مناسب جهت

نقشه  2و  .1موقعیت شهرستان بند ر ترکمن ،ماخذ :مشيري.2731 ،
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ﺑﻠﻪ

ﺧﻴﺮ

ﺣﻔﻆ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ؟

ايجاد سازه هاي صياد ي بند ر تركمن ،آشواره سواحل
 ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ؛شهرستان براي تقويت
اين
گميشان ،از امتيازات ويژه
 ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ /ﺑﺎﺯﺗﻮﺳﻌﻪ؛نقش صيد گاهي و صنايع فرآوري و وابسته به آن
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ /ﺑﺎﺯﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ؛است.
 ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺍﺣﻴﺎ /ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ )ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ .(5مطالعه شهرستان تركمن ،د ر قالب يك طرح جامع
توريستي امكان باروري مجموعه اي از جاذبه هاي كم
ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺍﺣﻴﺎ /ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ
نظير طبيعي ،اجتماعي را فراهم مي سازد  .مجموعه
اي كه يقين ًا عملكرد ي موفق د ر مقياس ملي براي
آن قابل پيش بيني است .ارزش هاي اقتصاد ي و
ﺑﻠﻪ
ﺧﻴﺮ
ژئوفيزيكي د رياي خزر ،به شهرستان تركمن كه
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﺍﺳﺖ؟
اشرافي كامل به حاشيه شرقي د ريا د ارد  ،موقعيتي
گان.
ﻫﺎﻱ های
استراتژی
جد ول .5
نگارندﮔﺎﻥ.
ماخذ:ﻧﮕﺎﺭﻧﺪ
پیشنهاد؛ی؛ﻣﺎﺧﺬ:
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ
ﺟﺪﻭﻝ .5
استراتژيك بخشيد ه است .اين موقعيت از رهگذر
تحوالتي چون تجزيه اتحاد شوروي و ضرورت تثبيت شرایط کنونی پاسخگوی نیازهای کنونی نمی باشد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻱ ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ
حقوق كشورهاي ساحلي ،اهميتي بيش از گذشته و از طرف د یگر با توجه به بستر فرهنگی و تاریخی
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﻆ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ
منطقه حفظ ویژگی های سنتی نوار ساحلی بند ر
يافته است.
ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻮﺍﺭ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ  .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺍﺳﺘﺮ ﺍﺗﮋﻱ
ترکمن ضرورت د ارد  .بنابراین استراتژی پیشنهاد ی
ﺍﺣﻴﺎ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺍﺣﻴﺎ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺮﻛﻤﻦ
رویکرد انتخاب استراتژی مد یریت توسعه برای مد یریت توسعه بند ر ترکمن استراتژی احیا و
)ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ (6ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺍﺭ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺭﺍﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﺍﺭ
بهسازی توصیه می گرد د  .با توجه به انتخاب استراتژی
نواحی ساحلی
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪﺭ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
با توجه به بررسی های صورت گرفته د ر اد بیات احیا و بهسازی و موقعیت و قابلیت های بند ر ترکمن
ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻱ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮگﺍﻥ ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺑﻮﻡ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺭﺍ ﺿﻌﻴﻒ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ
موضوع و مد ل های موجود تد وین رویکرد مد یریت (جد ول شماره )6برای ارتقا و بهبود ویژگی های نوار
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﺭﺍ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻀﺎﻳﻲ  -ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ
پایه د و سوال اصلی ساحلی بند ر ترکمن راه کارهای اصلی مد یریت توسعه
توسعه نواحی ساحلی یک مد ل بر
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
وین گرد ید .
نوار ساحلی بند ر ترکمن تد
وین گرد ید
ساحلی تد
نواحی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮکهﺑﺴﺘﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﺳﺖ.
ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ
ﻓﻀﺎﻳﻲ ـ
توسعهﺗﻮﺳﻌﻪ
 یریت-ﺍﻣﻜﺎﻥ
د ر مد 1
چهار استراتژی مد یریتی را پوشش می د هد  .سوال به استثناي خليج گرگان،
متغيرهاي بوم شناختي،
- 2ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ،ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥﺳﺎﺧﺖ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻭﻟﻴﻦ ضعيف ارزيابي مي
تركمن را
توان محيطي شهرستان
ﻣﻨﺎﺑﻊاست از:
عبارت
اصلی -مد ل
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ
های 3
ضعف را عمق
نیازهای كنند  ،كه فقد ان تنوع اكولوژيكي اين
پاسخ گوی
وضعیت کنونی
 -1آیا شرایط و
ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﻣﺤﺎء ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ
ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻗﻬﻘﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺳﻴﺮ
بيشتري بخشيد ه است .بازتاب اين ويژگي بر ساختار
مورد انتظار می
باشد ؟ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ
باشد :
ساحلی فضايي  -كالبد ي شهرستان قابل توجه مي
کنونی
حفظ
ضرورتی
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﻣﻮﺍﻧﻊ
ناحیه ﻣﺤﻴﻂ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ
وضعیتﻫﺎﻱ
ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺭﻗﺎﺑﺖبهﺑﻴﻦ
 -2آیا - 4
ﻣﺎﺑﻴﻦ بر بستر
شهرستان
ﺩﺍﺭﻧﺪـﺗﺎكالبد ي
فضايي
وجود د ارد ؟ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺧﺼﻠﺖ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ  -1امكان ـتوسعه
ﻛﺸﺎﻛﺶ ﻓﻲ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
سوال چهار استراتژی مد یریتی عوامل طبيعي بسيار اند ك است.
بر اساس این د و
ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ.
مراكزﻳﻚانسان
ﺩﻳﮕﺮايجاد ،
ﻣﻮﺍﺯﻱهاي
ﺑﺎﺭﻭﺭﻛﺮﺩﻥ،هزينه
-2
که ﺍﺯشامل:
ﺗﻨﻮﻉگرد د
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ می
ساحلی تبیین
ﺍﺟﺒﺎﺭ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖتجهيز و نگهد اري ﻫﺎ
ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ،
نواحیﺟﺒﺮﺍﻥ
توسعه - 5
ساخت .از حد ود متعارف بيشتر است.
توسعه؛ﻣﺤﻴﻄﻲ ،ﻓﻀﺎﻳﻲ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ
 استراتژیﺯﻳﺴﺖ -3رقابت بين منابع طبيعي تجد يد شوند ه و فعاليتهاي
 استراتژی بازسازی /بازتوسعه؛كشاورزي شد يد مي باشد كه اولين نتيجه آن سير
 استراتژی حفاظت؛۲۰
قهقرايي د ر اكوسيستم هاي طبيعي و سپس امحاء
 استراتژی احیا /بهسازی (جد ول شماره .)5با توجه به بررسی های صورت گرفته د ر تحلیل اكوسيستمهاي كشاورزي خواهد بود .
ویژگی های توسعه ای بند ر ترکمن با توجه به اینکه  -4رقابت بين اكوسيستم هاي طبيعي و محيط هاي
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نگارند گان.
بالقوه؛
ارﺗﻘﺎيموقعیت
ﺑﺮايارتقای
منطقه برای
ﺟﺪولجد.6ول .6
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.
ماخذ:ﻣﺎﺧﺬ:
ﺑﺎﻟﻘﻮه؛
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
هایﻣﻨﻄﻘﻪ
قابلیتﻫﺎي
ارزیابیﺑﻠﻴﺖ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎ

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه

 اﻣﻜﺎﻧـــﺎت ﺑـــﺎﻟﻘﻮه ﻣﺒﺎدﻟـــﻪ ﻛـــﺎﻻ و ﺧـــﺪﻣﺎت ﻛـــﻪ ﺗـــﺎﺑﻌﻲ از ﺗـــﻮان ﺗﻮﻟﻴـــﺪي ـ اﻗﺘﺼـــﺎدي دوﻛﺸﻮر اﺳﺖ؛
 اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮاﺻﻼﺗﻲ و ارﺗﺒﺎﻃﻲ؛ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮزي
 ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺠﻮار؛ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺧﻂ ﻣﺸﻲ دوﻟﺖ ﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺮز در دو ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺻﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻲ
 ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﻮاﺣﻞ )ﻗﺮﻳﺐ  65ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( وﺟــﻮد ﻣﻜﺎﻧﻬــﺎي ﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﺟﻬــﺖ اﻳﺠـــﺎد ﺳــﺎزه ﻫـــﺎي ﺻــﻴﺎدي در ﺑﻨـــﺪر ﺗــﺮﻛﻤﻦ ،آﺷـــﻮاره وﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻤﻴﺸﺎن
 در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ  65ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﺑﺮﺧـــﻮرداري ﺧـــﻂ ﺳـــﺎﺣﻠﻲ از ﭼﻨـــﺪ ﺗـــﺎﻻب ﺑـ ـﻪ ﻋﻨـــﻮان زﻳﺴـــﺘﮕﺎه ﭘﺮﻧـــﺪﮔﺎن آﺑـــﺰي و ﻛﻨـــﺎرآﺑﺰي.
 اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر.ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﮔﺮدﺷـﮕﺎﻫﻲ ـ  -اﺳـــﺘﻘﺮار ﻣﻨﺘﻬـــﻲاﻟﻴـــﻪ ﺷـــﺮﻗﻲ ﺷـــﺒﻪ ﺟﺰﻳـــﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟـــﻪ در ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن ﺗـــﺮﻛﻤﻦ ،اﻳـــﻦ ﺷـــﺒﻪ
ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ
ﺟﺰﻳــﺮه ﻳﻜــﻲ از ﻣﻬﻤﺘــﺮﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻬــﺎي ﺣﻴــﺎت وﺣــﺶ اﻳــﺮان ﺑــﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴــﺖ ﺗﺒــﺪﻳﻞ ﺑــﻪ ﻳــﻚ
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺰرگ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻠﻲ را دارد.
 ﭼﺸـــﻢ اﻧـــﺪازﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـــﻲ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌـــﺎرف و ﻣﺘﻤـــﺎﻳﺰ از ﻣﻨﻄﻘـــﻪ ﻛـــﻪ ﻣﻮﺟـــﺪ ﺗﻨـــﻮع در ﺳـــﻴﻤﺎيﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ.
 ﺟﺎذﺑـــﻪ ﻫـــﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـــﻲ ــ ـ ﻣـــﺮدم ﺷﻨﺎﺳـــﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳـــﺘﺎن ﺗـــﺮﻛﻤﻦ و ارزﺷـــﻬﺎي ﻣﺒﺘﻨـــﻲ ﺑـــﺮﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ.
ﺷﻬﺮي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮدارﻧﺪه ﭼﻬﺎر
ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﺑﻪ
ﻛﻨﻮﻧﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ
ﮔﻮﻳﻲ
ﭘﺎﺳﺦ
ﻛﻨﻮﻧﻲ و
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر؛
ﻛﺎﻣﻞ
ﺷﺮاﻳﻂ اﺷﺮاف
اﺻﻠﻲ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ -
اﺳـﺘﺮاﺗﮋي
ـﺮورتاﺳﺖ از
ﻋﺒﺎرت
ﺗﻮﺳﻌﻪــﺎدﻧﺎﺣﻴﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋيـﺖﻫﺎي
ـﮓﺎﺷﺪ
ﻣﻲ ﺑ
ﺗﺜﺒﻴـــﺖ ﺣﻘـــﻮق
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺿــ
ﺷـــﻮروي و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖــﻪ اﺗﺤـ
اﺻﻠﻲﺑـــﺎ ﺗﺠﺰﻳـ
ﻣﻨﻄﻘـــﻪ
ﺷـ.ــﺪن اﻫﻤﻴــ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻛﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -ﺗﻮﺳﻌﻪﭘﺮرﻧــ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ
ﺳﺎﺣﻠﻲ؛ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺒﻮده و از ﻟﺤﺎظ ﺟـﺬاﺑﻴﺖﻫـﺎ ﻳـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻮرﻳﺴـﺘﻲ،
ﻛﺸﻮرﻫﺎيﻛﻨﻮﻧﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
ـﺖ ﺑــــﺎﻟﻘﻮه ﺑــــﺮاي
ﺑﺎﺷﺪـﻲ) و ﻳـــ
ﻧﻤﻲﻣﻠـــ
ﻛﻨﻮﻧﻲــﺎس
ﺷﻜﻞدر ﻣﻘﻴــ
ﺳﺎﺣﻠﻲـﻚﺑﻪارزش
ـﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻳـــ
ﮔﺮدﺷﮕﺮي ،ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ و -
ﻗﺎﺑﻠﻴـــ.(7
ﺟﺪولـﻚﺷﻤﺎره
اﺳـــﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴـــﺑﻪـﺖﺣﻔﻆ
ﻏﻴﺮه ،ﻧﻴﺎزي
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺟﺪول  .7ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺘﺨﺐ ،ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن.

جد ول  .7پیشنهاد های طراحی بر مبنای استراتژی منتخب ،ماخذ :نگارند گان.

ﺟﻤﻌﺒﻨﺪيﺟﻬـــﺖ ﺣﻔـــﻆ و ﺗﻘﻮﻳـــﺖ ارزشﻫـــﺎي ﺑـــﻮﻣﻲ ﭘﺎﻳـــــﺪاري اﻛﻮﻟـــــﻮژﻳﻜﻲ
ﻃﺮاﺣـــﻲ در
ـﻨﻬﺎدات
ﭘﻴﺸــ
ﮔﻴﺮي و
ﻧﺘﻴﺠﻪ

ـﺎي
ـﺘﻢﻫــ
اﻛﻮﺳﻴﺴــ
ﺷﻬﺮيدرﻳـــﺎ و
ﻃﺮاﺣــﻲ
ـﺖﺑﺮﻳــﺎﺑﻲ ﺑـ
ـﺘﺎي دﺳـ
ﺳﺮﻳﻊ ﻋﻮاﻣﻞ و در راﺳـ
ﺷﻬﺮي
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ارﺗﻘﺎي
ﺳـﺎﺣﻠﻲ
ﻧـﻮاﺣﻲ
ﺑﺎﻻﺧﺺ در
ـﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي
ﻣﻨﻈﺮﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ
ﺷﺮاﻳﻂ
در

ﺳﺎﺣﻠﻲ ﭘﻴﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪﺳﺎﺣﻠﻲ
ﻣﻄﻠﻮب در
ﻟﺰوم ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﻨﻈﺮ
اﺳـﺖ .اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻨﺠـﺮ
ﻧﻮار ﺑﻴﺶ از
ﺷﻬﺮي
آﺗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻳﺠﺎد ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎﻳﻲ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮيﻫـﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺸﺨﺼﻪﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ–ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ارزشﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ در
ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﻳﻜﺮد اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي
ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ
اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دو در دو ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ دو ﺳـﻮال

ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺑﺼﺮي و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺷﻬﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﻮﻳﺎ
و ﺳﺎﺣﻞ
ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻛﺮﻳﺪورﻫﺎي ﺑﺼﺮي
ﻣﻄﻠﻮب
اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺼﺮي و درك ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎي ﭘﻴﺎدهروي
ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ

اﺳــﺘﻔﺎده درﺳــﺖ از زﻳﺴــﺘﮕﺎهﻫــﺎي
ﺳﺎﺣﻠﻲ
٢١
دﻓﻊ زاﻳﺪات و ﭘﺴﺎبﻫﺎ در ﻣﺤـﺪوده
ﻃﺮح
رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه
ﺳﺎﺣﻠﻲ

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﺑـﺪون ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺣﻔـﻆ
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ داد .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺿﺮورﺗﻲ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي و
وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ ﭘﺮداﺧﺖ .در اﻳـﻦ
ﺷﺮاﻳﻂ راﻫﻜﺎر ﻣﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺑﺎزﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻫـﻢ
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انسان ساخت آرام است ،بطوريكه موانع د ر مسير
توسعه كالبد ي عمد ت ًا خصلت تكنيكي اقتصاد ي
د ارند تا كشاكش في مابين اكوسيستم ها.
 -5جبران محد ود يت تنوع محيطي ،از طريق
باروركرد ن ،موازي د يگر قابليت ها يك اجبار زيست
محيطي ،فضايي ،اقتصاد ي براي شهرستان است.
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نتیجه گیری و جمعبند ي
د ر شرایط کنونی با تغییر سریع عوامل و متغییرهای
تاثیرگذار بر معیارهای توسعه شهری باالخص د ر
نواحی ساحلی لزوم تد وین چارچوبی برای مد یریت
توسعه آتی مناطق شهری بیش از پیش اهمیت
یافته است .این موضوع منجر گرد ید تا د ر این مقاله
رویکرد انتخاب استراتژی مناسب مد یریت شهری د ر
نواحی ساحلی بر مبنای شاخص های اصلی تاثیرگذار
بر انتخاب این استراتژی ها د ر یک ماتریس د و د ر
د و تد وین گرد د  .این ماتریس با توجه به د و سوال
اصلی ضرورت حفظ شرایط کنونی و پاسخ گویی
شرایط کنونی به نیازهای شهری طراحی گرد ید که
د ر برد ارند ه چهار استراتژی کلی مد یریت توسعه می
باشد  .استراتژی های اصلی مد یریت توسعه ناحیه
ساحلی عبارت است از استراتژی توسعه برای مناطقی
که شرایط کنونی پاسخ گوی نیازهای کنونی نبود ه و
از لحاظ جذابیت ها یا شرایط توریستی ،گرد شگری،
باستانی و غیره ،نیازی به حفظ ناحیه ساحلی به شکل
کنونی نمی باشد (جد ول شماره .)7
بنابراین د ر این شرایط می توان ناحیه ساحلی را با
توجه به نیازها و کارکرد های مورد انتظار بد ون تاکید
بر حفظ کارکرد های قبلی توسعه د اد  .د ر صورتی که
شرایط کنونی پاسخ گوی نیازها باشد ولی ضرورتی
به حفظ کارکرد های و وضعیت کنونی نباشد می توان
کارکرد های کنونی را حفظ نمود و تنها به بازسازی
کارکرد های کنونی پرد اخت .د ر این شرایط راهکار
ما استراتژی بازسازی و بازتوسعه خواهد بود  .د ر
شرایطی که هم وضعیت پاسخگوی نیازها باشد و
هم می بایست شرایط کنونی را حفظ نمود بهترین

استراتژی استراتژی حفاظت می باشد  .برای حالت
چهارم یعنی زمانی که می بایست وضعیت کنونی
را حفظ نمود ولی وضعیت کنونی پاسخ گوی نیازها
نباشد د ر این صورت استراتژی بهینه استراتژی احیا و
بهسازی می باشد که د ر این صورت با اصالح شرایط
کنونی کارکرد های جد ید ی را به کارکرد های نوار
ساحلی می افزاییم .با توجه به پتانسیل ها و نقاط
ضعف و قد رت بند ر ترکمن و تحلیل ویژگی های
آن استراتژی مناسب برای مد یریت توسعه این بند ر
با توجه به مد ل پیشنهاد ی استراتژی احیا و بهسازی
انتخاب گرد ید  .که لزوم حفظ بسترهای تاریخی و
فرهنگی منطقه با تاکید بر ایجاد کارکرد های مناسب
برای پاسخ گویی به نیازهای کنونی و آتی را مشخص
می کند .
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