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چکید ه
نوارهای ساحلی به عنوان يکی از مناطق استراتژيک و پر اهمیت 
از طرف د يگر، همواره همجواری  هر کشور محسوب می گرد د . 
آب و خشکی منشا شکل گیری اجتماعات بشری بود ه است. د ر 
شرايط کنونی جهانی با تاکید  بر تغییرات سريع د ر عرصه مباحث 
ويژه  به  و  شهری  مد يريت  استراتژی  تد وين  به  توجه  شهری 
مد يريت توسعه نواحی ساحلی اهمیت بیشتری پید ا می کند . کشور 
ايران 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 استراتژيک 
د ر منطقه و د ارا بود ن بستر فرهنگی و اجتماعی مناسب يکی از 
نوار  توسعه  د يرباز  از  که  باشد   می  ايران  شمالی  ساحلی  نواحی 
ساحلی آن د ستخوش تغییراتی بود ه تا پاسخ گوی نیازهای شهری، 
توريستی، حمل و نقل و غیره بند ر ترکمن باشد . عد م وجود  يک 
استراتژی مناسب برای مد يريت توسعه اين بند ر چالشهايی را برای 
توسعه آتی آن فراهم نمود ه که اين موضوع ضرورت تد وين يک 
می  نمايان  را  ساحلی  ناحیه  اين  مد يريت  برای  جامع  استراتژی 
سازد . د ر اين تحقیق با استفاد ه از روش کیفی، توصیفی به بررسی 
ويژگی های نواحی ساحلی پرد اخته شد ه و يک مد ل جد يد  برای 
تعیین استراتژی توسعه ارائه می گرد د . نتايج تحقیق مشخص نمود  
که با توجه به ويژگی های بند ر ترکمن استراتژی مناسب توسعه، 
استراتژی احیا و بهسازی با تاکید  بر ايجاد  کارکرد های جد يد  د ر 

نواحی ساحلی می باشد .
واژگان کلید ی: شهر ساحلی، استراتژی توسعه، مد يريت ساحلی، بند ر 

ترکمن.
Bemanian@modares.ac.ir  :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09121081534، رايانامه *

مقاله حاضر مستخرج از پايان نامه کارشناسی ارشد  رشته معماری منظر آيالر کلوی با عنوان: »طراحی نوار ساحلی با تاکید  بر بوم گرایی، مطالعه مورد ی: ساحل بند ر 
ترکمن« استخراج شد ه است که بد ينوسیله مراتب سپاس و قد رد اني خويش را از اساتید  راهنما و مشاور اعالم مي د ارد .

Reviews of management developing approaches in 
coastal areas

Coastal 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 de-
velopment. 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 so-
cial 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 ar-
ea’s future development provides the necessary of de-
veloping 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 cre-
ating new functionality in this coastal area. 
Keywords: Costal Development, Coastal Manage-
ment, 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 ، زيرا از يک سو 
از  و  گرفته  فرا  آب  را  زمین  د رصد  سطح  حد ود  75 
ارتباطی  زيربنايی،  تأسیسات  از  بسیاری  سوی د يگر، 
اهمیت  امروزه  قرارد ارند .  مناطق  اين  د ر  توريستی  و 
های  بخش  د ر  د رياها  و  سواحل  عظیم  پتانسیل  و 
نظاير  و  توريسم  غذا،  تأمین  انرژی،  نقل،  و  حمل 
به  ساحل  محد ود ه  نیست.  پوشید ه  هیچکس  بر  آن 
عنوان مرز خشکی و د ريا مطرح گرد يد ه و د ر مباحث 
استراتژيک شهری از جايگاه ويژه ای برخورد ار است. 
کشور ما نیز از اين نعمت الهی بی بهره نبود ه و وجود  
بیش از 3000 کیلومترخط ساحلی د ر شمال و جنوب 
کشور، اهمیت بررسی و مطالعات همه جانبه د ر جهت 
تد وين برنامه های توسعه و مد يريت بهینه نوارهای 
ساحلی با هد ف تبیین توسعه پايد ار د ر اين مناطق را 

اجتناب ناپذير می کند .
مناطق  د ر  کنونی  بشری  مسائلی که جوامع  از  يکی 
و  رويه  بی  رشد   باشند ،  می  مواجه  آن  با  ساحلی 
بر محیط ساحلی  آن  تاثیرات  و  ناموزون شهرنشینی 
 (Allison, 2000, همکاران  و  آلیسون  باشد .  می 
»مناطق  که  د ارند   می  بیان  رابطه  اين   (P.2د ر 
از  بیشتر  که  است  نقاطی  زمره  د ر  ساحلی 
هر جاي د یگر د ر معرض خطر این توسعه 
بیش از حد  قرار د ارد .« ترد يد ي وجود  ند ارد  که 
ساحلی  شهرهاي  د ر  مرد م  تمرکز  کشورها  اکثر  د ر 
مجموعه اي متمرکز را از آثار منفی زيست محیطی 
و اجتماعی ايجاد  می کند ، اما شايان توجه است که 
فرصت  تهد يد اتی،  چنین  قبال  د ر  ساحلی  شهرهاي 
های منحصر به فرد ی را نیز د ارا می باشند  که اهمیت 
مد يريت برنامه ريزی شد ه توسعه های آتی آن را چند  
د ر  ها  و فرصت  ها  از قوت  استفاد ه  برابر می سازد . 
شهري  ريزي  برنامه  د ر  مؤثر  رويکرد ي  اعمال  گرو 
به  آنرا  محیطی  زيست  پايد اري  تا  است  نواحی  اين 

د نبال د اشته باشد .
مد يريت  د ر  اساسی  فرض  پیش  اين  به  توجه  با 

توسعه شهری نواحی ساحلی، تحقیق حاضر با بررسی 
و  ها  مد ل  حوزه،  اين  د ر  گرفته  صورت  تحقیقات 
د ر  شهری  توسعه  مد يريت  مختلف  های  استراتژی 
نواحی ساحلی را ارزيابی نمود ه و با مورد کاوی ويژگی 
تد وين  رويکرد   يک  ترکمن  بند ر  ساحلی  نوار  های 
نوار ساحلی  برای  توسعه شهری،  استراتژی مد يريت 
بند ر ترکمن ارائه می نمايد . با توجه به اينکه توصیف 
و تحلیل د ر اين تحقیق د ارای اهمیت اساسی است، 
د ر جهت انجام تحقیق، روش تحقیق د ر اين پژوهش 
جمع  برای  و  شد   گرفته  نظر  د ر  تحلیلی  توصیفی- 
آوری اطالعات از مشاهد ه و بررسی اسناد  و مد ارک 
تاريخی و کتابخانه ای و اينترنتی استفاد ه گرد يد . د ر 
نخست  تحقیق،  نظری  مبانی  به  يابی  د ست  جهت 
به تحلیل و بررسی اطالعات به د ست آمد ه از متون 
پرد اخته شد ه   اينترنتی  منابع  و  ای  کتابخانه  اسناد   و 
است. بنابراين پس از د ست يابی به مفاهیم پايه ای 
و رويکرد های نظری د ر زمینه مبانی توسعه و برنامه 
های مد يريتی د ر مناطق ساحلی، به تحلیل و بررسی 
اجتماعی،  تاريخی،  فرهنگی،  کالبد ی،  های  ويژگی 
اکولوژيکی و اقلیمی محد ود ه مورد  مطالعه، با توجه به 
اسناد  از جمله، عکس های هوايی، نقشه ها، گزارش 
های منابع طبیعی و محیط زيست از وضعیت حال و 

گذشته منطقه، مورد  ارزيابی قرار گرفته است.
اد بیات  و  نظری  مبانی  ابتد ا  اين موضوع  به  توجه  با 
موضوع نواحی ساحلی بیان شد ه  سپس رويکرد های 
توسعه ای اين مناطق بررسی می گرد د ، پس از بیان 
مد يريت  رويکرد   انتها  د ر  ترکمن  بند ر  های  ويژگی 

توسعه نوار ساحلی بند ر ترکمن ارائه خواهد  شد .

روش تحقیق
و  ابزار  از  اي  مجموعه  تحقیق  روش  يا  متد ولوژی 
راههاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعیت ها، 
راه حل مشکل مي  به  د ستیابي  و  کشف مجهوالت 
شامل  تحقیق  علمي  روش  د يگر يک  بعبارت  باشد ؛ 
کلیه ابزارها و مراحل جمع آوري سیستماتیک اطالعات 
و نحوه تجزيه و تحلیل منطقي آنها را براي نیل به 
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يک هد ف معین که شناخت حقیقت است، می باشد . 
به همین جهت اصول کلي آن د ر کلیه علوم يکسان 
بود ه و بسته به اينکه حقیقت مطلوب جزو کد ام د سته 
از علوم باشد ، روش هاي خاص آن علم که  تناقضي با 
اصول روش علمي تحقیق ند اشته باشد ، مالک عمل 
قرار مي گیرد . بر اين اساس تحقیق حاضر به لحاظ 
د سته بند ي بر مبناي هد ف، تحقیقی کاربرد ي است 
که سعی د ارد  تا يک مد ل کاربرد ی برای بررسی و 
ارائه  استراتژی های طراحی سواحل ساحلی  انتخاب 
بند ر  مورد ی  مطالعه  بر  مبتنی  تحقیق  روش  نمايد . 
ترکمن است که يکی از انواع روشهای تحقیق کیفی 
می باشد . ابزارهای استفاد ه شد ه از طريق تهیه چک 
لیست، پرسشنامه و مشاهد ه و بررسي اسناد  و مد ارک 
و ويژگی 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 نهايت تحلیل 
و نتیجه گیری از اطالعات بد ست آمد ه با استفاد ه از 

تحلیل محتوی صورت پذيرفت. 

ناحیه ساحلی
اهد اف  حسب  بر  توان  می  را  ساحلی  ناحیه  هرچند  
کلیه  ولی  کرد   تعريف  مشخصی  هاي  سیاست  و 
به  است  شد ه  ساحلی  ناحیه  از  تاکنون  که  تعاريفی 
يکد يگر  بر  آب  و  خشکی  عنصر  د و  متقابل  کنش 
 (Cicin-Sain, 2000, pp.291-330).  اشاره د ارند
عنصر کلید ی موجود  د ر چنین تعاريفی کنش متقابل 
بین کاربری ها و کارکرد های آب و خشکی می باشد ، 
به اين ترتیب می توان مشخصات نواحی ساحلی را به 

شرح زير تقسیم بند ی کرد :
- د ارای اجزای متشکله آب و خشکی می باشند ؛

به  بسته  که  بود ه  خشکی  و  آبی  مرزهای  د ارای   -
تعیین  خشکی  بر  آب  و  آب  بر  خشکی  تاثیر  میزان 

می شود ؛
- از عرض، عمق يا ارتفاع يکنواخت بر خورد ار نمی باشد ؛

های  کاربری  و  کارکرد   بین  متقابل  کنش  قد رت   -
بود ن«  ساحلی  »د رجه  اينجا  د ر  که  آبی  و  ساحلی 
است  متفاوت  مختلف  مناطق  د ر  و  شود   می  نامید ه 
 Kay &) شود می  منجر  ساحل  انواع  پید ايش  به  و 

. (Alder, 1997, p.4
با توجه به اين موضوع می توان نتیجه گرفت فرايند  
بسیار  ساحلی  نواحی  گیری  شکل  د ر  موثر  های 
د ينامیک و پويا بود ه و د ر بنا بر زمان و مکان معین 
تغییر می يابد . لذا گوناگونی بسیار زياد  اشکال زمین 
ساحلی، نتايج متنوع جد ال نامحد ود  بین فرايند  های 
های  ساختمان  و  ها  سنگ  ساحل،  د ر  کنند ه  عمل 
که  ساحلی  تحول  های  پیچید گی  و  حمله،  مورد  
معموال نوسان های سطوح اصلی جزر و مد  د ريا را 
منعکس می کنند  است )کوک آريو جی، 1378، ص 
تاثیر  د ريا  توسط  که  زمین  از  نواحی  به  کال   .)127
می پذيرند  و برعکس شامل نواحی از د ريا که توسط 
فعالیت های ساحلی تاثیر می پذيرند ، گفته می شود  

 .(French, 1997, p.2)
ناحیه ساحلی را می توان به پنج ناحیه تقسیم نمود :

الف( »ناحیه د اخل خشکی«1: تأثیری که اين ناحیه 
بر روی د ريا و اقیانوس ها و نوار ساحلی می گذارد  صرفاً از 
طريق رود خانه ها و آاليند ه های حمل شد ه توسط آن ها 

می باشد .
زمین های  برگیرند ه  د ر  ساحلی«2:  ی  »ناحیه  ب( 
مرطوب، باتالق ها و غیره می باشد  که فعالیت های انسانی 
مختلفی د ر اين ناحیه انجام می شود  و به طور مستقیم بر 

آب های مجاور تأثیر می گذارند .
رود خانه ها،  مصب  شامل  »آب های ساحلی«3:   ج( 
است که  و غیره  خورها، الگون ها، آب های کم عمق 

تحت تأثیر پد يد ه های منطقه خشکی می باشند .
د ( »آب های فراساحلی«4: که پس از آب های ساحلی 
شروع شد ه و اغلب تا محد ود ه خارج از مرزهای انحصاری 

اقتصاد ی )200 مايل د ريايی( نیز پیشروی می کند .
انتهای  از  که  است  ناحیه ای  آزاد «5:  »آب های  ه( 

1. Inland Area
2. Coastal Lands
3. Coastal Waters

4. Offshore Waters
5. High Seas
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(Cicin-  مرزهای انحصاری اقتصاد ی آغاز می گرد د
Sain, 2000, pp.291-330).

موقعت جغرافیایی و شهر های ساحلی
فريد  )1368، ص 79( د ر خصوص موقیت شهرهای 
کنار د ريا می گويد : »موقعیتی است د ر نقطه  تماس 
و تالقی د و محیط جغرافیايی ناهمسان خشکی و آب 
که د ارای عملکرد  ويژه می باشند  و د ر زمینه حمل و 
نقل از تکنیک مغاير و متفاوتی استفاد ه می کنند  مهم 
قلمرو  د ر  آنها  مکانیابی  شهرها  اين  خصیصه  ترين 
مکمل  يکی  تولید   که  باشد   می  نامشابه  جغرافیايی 
د يگری است. چنین موقیت هايی به سبب د سترسی 
به راه سهل العبور د ريايی، آزاد ی عمل بیشتری را د ر 

تکوين شهرهای د رياکنار عرضه می د ارند .«
تحت تاثیر موقعیت جغرافیايی مناطق ساحلی، اشکال 

زير را د ر خصوص شهرهای د رياکنار نام می برند :
1- شهرها بر کنار خلیج مصبی رود خانه ها: 
بزرگترين بناد ر د نیا و برخی از شهرهای معروف جهان 
از چنین موقعیتی برخورد ارند . نیويورک، لند ن، بوئنس 

آيرس و هامبورگ.
ریزشگاه  از  د ور  ساحلی  شهرهای   -2
چنین  جغرافیايی  مکان  انتخاب  از  رود خانه: 

شهرهايی به کنار آبها د و هد ف مورد  نظر است: اوال 
د سترسی به د ريا و امکان برقراری با د نیای خارج د ر 
شرايط سهل تر و ثانیا د فاع شهر از حمالت احتمالی 
د اخلی. اغلب شهرهای استعماری که به عنوان تکیه 
گاه و گسترش نفوذ و قد رت استعماری بنا می شوند  با 
حفظ موقعیت انباری، مقر جغرافیايی خود  را د ر ساحل 
د ريا بر می گزينند : بمبئی، سنگاپور و هنگ کنگ د ر 
منافع  حفظ  جهت  د ر  اروپا  د ر  الطارق  جبل  و  آسیا، 
استعماری انگلستان به عنوان پايگاه استعمار انتخاب 

و توسعه يافتند  )فريد ، 1368، ص79(.
د ر کشورهای پیشرفته جهان امروز، و کشورهای د ر 
حال توسعه، د ر گذشته و حال شهرها و بناد ر د ر موارد  
و  ها  نقش  و  توسعه  جغرافیايی،  محل  د رگیر  متعد د  
مشکالت خود  می شوند  د ر مقیاسهای مختلف و د ر 
طیفی از زمینه ها شهرهای ساحلی بعنوان يک د روازه 
د ر  بیرد 6   د روازه توسط  مفهوم  کنند .  عمل می 
سال 1981 با د ر نظر د اشتن نقش شهر بند ری بوجود  
آمد . کارکرد های د روازه ای کارکرد هايی هستند  که 
يک منطقه محلی را به مناطق د يگر کشور و کشور 
را به ساير قسمت های جهان از طريق حمل و نقل 
 Vallega, 1996,) سازند   می  متصل  المللی  بین 

.(p.298

۴ 
 

ها و نوار تأثيري كه اين ناحيه بر روي دريا و اقيانوس ۱F1:»خشكيداخل ناحيه «) الف
 .باشدها ميوسط آنهاي حمل شده تها و آاليندهگذارد صرفاً از طريق رودخانهساحلي مي

باشد كه مي غيرهها و هاي مرطوب، باتالقدر برگيرنده زمين ۲F2:»ي ساحليناحيه«) ب
هاي مجاور شود و به طور مستقيم بر آبهاي انساني مختلفي در اين ناحيه انجام ميفعاليت

. گذارندتأثير مي
هاي كم عمق و ها، آبها، خورها، الگونشامل مصب رودخانه ۳F3:»هاي ساحليآب«) ج

 .باشندهاي منطقه خشكي مياست كه تحت تأثير پديده غيره
هاي ساحلي شروع شده و اغلب تا محدوده خارج ه پس از آبك ۴F4:»هاي فراساحليآب«) د

 .كندنيز پيشروي مي) مايل دريايي 200(از مرزهاي انحصاري اقتصادي 
گردد ي انحصاري اقتصادي آغاز مياي است كه از انتهاي مرزهاناحيه ۵F5:»هاي آزادآب«) ه
)Cicin-Sain, 2000, pp.291-330.( 
 

 
 U.S Army corps; Of Engineers; 1984: ؛ ماخذمنطقه ساحلي و اجزاي آن .1تصوير 

 
موقعت جغرافيايي و شهر هاي ساحلي 

س و تالقي دو موقعيتي است در نقطه  تما«: در خصوص موقيت شهرهاي كنار دريا مي گويد) 79 ، ص1368( فريد
محيط جغرافيايي ناهمسان خشكي و آب كه داراي عملكرد ويژه مي باشند و در زمينه حمل و نقل از تكنيك مغاير و 

ها مكانيابي آنها در قلمرو جغرافيايي نامشابه مي باشد كه توليد ترين خصيصه اين شهركنند مهممي متفاوتي استفاده
به سبب دسترسي به راه سهل العبور دريايي، آزادي عمل بيشتري را در  چنين موقيت هايي. يكي مكمل ديگري است

 ».دارندتكوين شهرهاي درياكنار عرضه مي
: كنار نام مي برندشكال زير را در خصوص شهرهاي درياتحت تاثير موقعيت جغرافيايي مناطق ساحلي، ا

U.S Army corps; Of Engineers; 1984 :تصویر 1. منطقه ساحلی و اجزای آن؛ ماخذ

6. Bird
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۵ 
 

ز ابزرگترين بنادر دنيا و برخي : شهرها بر كنار خليج مصبي رودخانه ها-1
نيويورك، لندن، بوئنس آيرس و . هاي معروف جهان از چنين موقعيتي برخوردارندشهر

. هامبورگ
از انتخاب مكان جغرافيايي چنين : شهرهاي ساحلي دور از ريزشگاه رودخانه-2

اوال دسترسي به دريا و امكان برقراري : شهرهايي به كنار آبها دو هدف مورد نظر است
اغلب . تر و ثانيا دفاع شهر از حمالت احتمالي داخليبا دنياي خارج در شرايط سهل

شهرهاي استعماري كه به عنوان تكيه گاه و گسترش نفوذ و قدرت استعماري بنا مي 
: گزينندشوند با حفظ موقعيت انباري، مقر جغرافيايي خود را در ساحل دريا بر مي

جهت حفظ منافع  بمبئي، سنگاپور و هنگ كنگ در آسيا، و جبل الطارق در اروپا در
، 1368فريد، (استعماري انگلستان به عنوان پايگاه استعمار انتخاب و توسعه يافتند 

 ).79ص
در كشورهاي پيشرفته جهان امروز، و كشورهاي در حال توسعه، در گذشته و حال شهرها و بنادر در موارد متعدد 

مقياسهاي مختلف و در طيفي از زمينه ها  ها و مشكالت خود مي شوند دردرگير محل جغرافيايي، توسعه و نقش
۶Fدروازه توسط بيردمفهوم . شهرهاي ساحلي بعنوان يك دروازه عمل مي كنند

با در نظر  1981در سال  6
اي كاركردهايي هستند كه يك منطقه محلي را به كاركردهاي دروازه. داشتن نقش شهر بندري بوجود آمد

نقل بين المللي متصل مي سازند  هاي جهان از طريق حمل و مناطق ديگر كشور و كشور را به ساير قسمت
(Vallega, 1996, p.298). 

 
بهره برداري و توسعه نوار ساحلي 

انسان از نظر تاريخي از مخلوقات ساكن كرانه بين آب و خشكي بوده است و با آن كه همواره در درون آب زندگي 
هاگت، (از سواحل به صورت بزرگراه استفاده مي شده است  كند هرگز از آن دور نيست، پيش از آغاز تاريخنمي

برداري از نواحي ساحلي داراي سه مرحله توان دريافت كه بهرهبا بررسي شهرهاي ساحلي جهان مي). 12 ، ص1372
 :باشداساسي مي

 .گاننگارند: ماخذ؛ برداري از نوارهاي ساحليمراحل بهره .1 نمودار

 
 

بهره برد اری و توسعه نوار ساحلی
بین  از مخلوقات ساکن کرانه  تاريخی  نظر  از  انسان 
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 
استفاد ه  بزرگراه  صورت  به  سواحل  از  تاريخ  آغاز  از 
بررسی  با   .)12 1372، ص  )هاگت،  است  شد ه  می 
بهره  که  د ريافت  توان  می  جهان  ساحلی  شهرهای 
برد اری از نواحی ساحلی د ارای سه مرحله اساسی می 

باشد :
مقیاس  د ر  ساحلی  شهرهای  توسعه  د يگر  طرف  از 
تحت  گرفت.  صورت  صنعتی  انقالب  از  بعد   وسیع 
تاثیر فرايند  جهانی سازی د ر اواخر قرن بیستم شاهد  
توسعه بی امان و وسیع بسیاری از شهرهای  ساحلی 
جهان بود ه و می باشیم. طبیعتًا د رک صحیح از نقش 
اقتصاد ی  رشد   و  ملی  توسعه  د ر  ساحلی  شهرهای 
با  برنامه ريزی و چالش هايی که  کشور ها، مسائل 
بود ،  خواهد   موفقیت  کلید   بود   خواهیم  رو  روبه  آن 
زيرا چهارچوبی را برای استفاد ه موثر از منابع فراهم 
تا توسعه ای همه جانبه برای شهرهای  خواهد  کرد  
اقتصاد  ملی  نفع  به  امر  اين  ساحلی حاصل شود  که 

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 
 Zetter, 1992,) د يگر سرزمین ها به کار می رفت
عمد ه  د لیل  د و  گذشته  قرن  د و  طی  ولی  p146(؛ 
برای توسعه نوار ساحلی عبارت بود ه از: نیاز مرد م به 

د ريا برای گذراند ن زند گی و لذتی که از بود ن د ر کنار 
ساحل د ريا می برند  .(Neil, 2000, p.318) د لیل 
و  د ارد   نوار ساحلی وجود   توسعه  برای  د يگری  مهم 
آن اهد اف د فاعی است. به عنوان مثال جنوب شرقی 
انگلستان بخاطر نزد يکی با قاره اروپا، و اهد اف د فاعی 
شاهد  موارد  توسعه زياد ی د ر خط ساحلی بود ه است. 
زمان جنگ  د ر  مد وری  سنگی  های  قلعه  و  ها  برج 
اغلب  ها  قلعه  اکثر  اما  د اشتند   وجود   ناپلئون  های 
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 بزرگترين شهرها د ر کرانه های 

ساحلی رشد  نمايند  )هاگت، 1372، ص 13(.
به  ساحلی  های  استراحتگاه  توسعه  د يگر  طرف  از 
انجامید .  ساحل  د ر  توسعه  جهت  بیشتری  فشارهای 
مکان  ساحلی  نواحی  ساير  مانند   زارهای سد ی  شن 
های جاذبی برای سکونت يا گذراند ن اوقات فراغت 
افزايش د رآمد های فرد ی و وقت  به د نبال  بود ه که 
آزاد ، منجر به افزايش تقاضا جهت توسعه شن زارهای 
د ر  ساکن  جوامع  د ر  که  تغییراتی  است.  شد ه  سد ی 
اين مناطق ايجاد  شد ه اغلب بسیار شد يد ، غیرمنتظره 
ساحلی  نواحی  د ر  است.  بود ه  ريزی  برنامه  بد ون  و 
شمار زياد ی از فعالیت های تفريحی وجود  د ارد  که 
برخی از آن ها به پهنه های وسیع ساحل و آب نیاز 
د ارند  )گلد برگ، 1376، ص 49(. رشد  تجارت و نیاز 
مد رن  های  کشتی  برای  بند ری  جد يد   تاسیسات  به 
و مسافران و بار آن ها فشار بیشتری را برای نواحی 
مزايايی  د ريا،  به  نزد يکی  اند .  کرد ه  ايجاد   ساحلی 

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

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

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

24

پاک،  هوای  جاذبه  سواری،  قايق  ماهیگیری،  مانند  
رفتن  باالتر  طبیعت،  به  انسان  جسم  آزاد تر  نزد يکی 
سطح زند گی و ارتباطات سريع تر را به همراه د ارد ، 
ممالک  به خصوص  کشورها  تمام  د ر  که  طوری  به 
پیشرفته از اواخر قرن 19 به اين سو منجر به توسعه 
شهرنشینی د ر مناطق ساحلی شد ه که اين توسعه هم 
ريزی  برنامه  صحیح  الگوی  فقد ان  د لیل  به  اکنون 
نگرانی هايی را ايجاد  کرد ه است.  د ر نیمه د وم قرن 
بیستم، احیای سواحل شهری د ر آمريکای شمالی آغاز 
گرد يد ، که بهترين نمونه آن د ر بند رگاه شهر بالتیمور 
افتاد . به تد ريج اين امر طی  و د ر د هه 1970 اتفاق 
کرد ،  رسوخ  د نیا  نقاط  د يگر  و  اروپا  به   ،1980 د هه 
موضوعی  شهری  کنارهای  آب  احیای  که  جايی  تا 
د ر  مثال  عنوان  به  گرد د .  می  محسوب  المللی  بین 
مهمی  اقد امات  سید نی  و  لیورپول  چون  شهرهايی 
برنامه  توجه  که  گرفته  انجام  آبکنارها  توسعه  جهت 
ريزان، طراحان و پژوهشگران جهان را به خود  جلب 

. (Fagence, 1995, pp.136-156) کرد ه است
بر  چیز  همه  د رياها  سواحل  د ر  واقع  شهرهای  د ر 
حسب »جبهه د ريا« آمايش د اد ه می شوند  )گلد برگ، 
1376، ص 49(. از اين رو توسعه اين شهرها د ر عمق 
شوند .  می  گسترد ه  ساحل  طول  د ر  اما  است  اند ک 
چنین شهرهايی می توانند  به صورت خطی کیلومترها 
اد امه يابند ، شهرهای ساحلی شمال ايران نمونه بارز 
از د و خیابان تجاری  اين شهرها  اکثر  باشند   آن می 
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 شرايط محیط طبیعی د ارای فرم خاصی است )ژان 

باستیه، 1377، ص167 (. 
ويژه  به  شهری  شبکه  و  شهرها  توسعه  ايران  د ر 
مستقیم  محصول  خزر  د ريای  ای  جلگه  نواحی  د ر 
بین شهری  اقتصاد ی  و  اجتماعی  مناسبات  گسترش 
د وره  اين  از  قبل  تا  است  قاجار  د وره  از  بعد   بويژه 
مناسبات و مباد الت شهرهای جلگه ای گیالن بیشتر 
لیکن  بود ه  لنکران  و  باکو  بويژه  روسیه  شهرهای  با 

پس از ساخت جاد ه های کناره ساحلی زنجیره شهری 
د ر امتد اد  ساحل شکل گرفته و رشد  يافت به همین 
د لیل شبکه شهری د ر فواصل د ريای خزر از ناحیه ای 
به ناحیه د يگر متفاوت است. بد ين 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 
جاد ه  مسیر  از  خارج  شهری  هیچ  تقريبا  فاصله  اين 
ند ارد  حتی شهرهای قد يمی واقع د ر  ارتباطی وجود  
ساحل همانند  بازار گرگان رود  )مرکز سابق تالش( و 
يا بازارهای اسالم، شفارود  همگی پس از احد اث جاد ه 
آستارا- بند رانزلی متروکه شد ه و با يک عقب نشینی 
همزمان با هم به سمت پای کوه د ر محل فعلی خود  
پا گرفته اند  چنین شکلی د ر کناره های باريک ساحل 
گیالن شرقی و مازند ران نیز به خوبی قابل تشخیص 
حد ود ی  تا  و  گیالن  وسیع  جلگه  د ر  تنها  است 
مازند ران شرقی است که شهرها از همبستگی خطی 
د ر آمد ه و به صورت منظومه ای شعايی و يا قطاعی 
و  توپوگرافیک  شرايط  حاصل  خود   که  آيند   می  د ر 
)رهنمايی،  است  محیط  جغرافیايی  د يگر خصوصیات 

1369، ص 92(.
ساحلی  شهرهای  به  که  مشتريانی  و  اکوتوريسم 
فراوانی  تاثیر  آنها  گیری  د ر شکل  کنند   می  مراجعه 
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 بنابراين نمونه های اين گونه سواحل بسیار 
سه  کتاب شهر  د ر  برنارد ز  و  باستیه  ژان  است.  زياد  
نوع عمد ه از شهرهای ساحلی را نام برد ند  که د ارای 

خصوصیات زير هستند :
پالژهای  با  آبی  گرم  سواحل  های  ايستگاه   -1
خانواد گی، نخستین نمونه را به د ست می د هد  که بر 
اتريا7   بند ر کوچک ماهیگیری و تفريحی تکیه د ارد : 

د ينار8  و آرکاشون9  از آن جمله اند .
شهرهايی  از  آبی  گرم  سواحل  نمونه  د ومین   -2
تشکیل می شود  که د ر بر د ارند ه مجتمع های بزرگ 
7. Etretat
8. Dinard

9. Arcachon
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ساختمانی است اين شهرها با سواحل تفريحی مراکز 
نیمه  بوتیک های تجملی و  مهم سرگرمی هايشان، 
است  استوار  آنها  تفريحی  نقش  بر  که  شان  تجملی 
آژانس های  و  فروشگاه های مرکزی  با  و همچنین 

مسافرتی شان مشخص می گرد د . 
3- سومین نمونه سواحل گرم آبی از نوعی شهرنشینی 
تشکیل می شود  که بافت آن غیرفشرد ه است، بناهای 
مهمترين  د ر  لوکس  ويالهای  و  طبقه  چند   کوچک 
)ژان  اند   شد ه  ساخته  يکد يگر  از  فاصله  با  ها  محل 

باستیه، 1377، ص 167(.
شهرهای ساحلی شمال ايران بالخص د ر ناحیه غربی 
مازند ران نظیر شهرهای نور، رويان، نوشهر، چالوس 
الزاما  شرايط  از  برخی  د ر  اند   جمله  آن  از  تنکابن  و 
شد ه  ساخته  بومی  سبک  به  مجللی  های  ساختمان 

است. 

توسعه آب کنارهای شهری
از توسعه آب کنار صورت  تاکنون تصورات متعد د ی 
گرفته که معنای آن بسته به مشخصات مکان ها و 
جامع  مطالعات  از  يکی  است.  متفاوت  بسیار  شهرها 
د ر اين زمینه، مربوط به برنامه سوم توسعه ملی ژاپن 

انجام شد ه و د ر آن عالوه  است که د ر سال 1977 
توسعه  د يگر  مفهوم  د و  کنار،  آب  توسعه  مفهوم  بر 
آبی يعنی توسعه ساحلی و لبه آب، د ر سطوح متفاوت 
مطرح گرد يد ه است. مقايسه میان اين سه مفهوم و 
توسعه  معنای  د ر تشخیص  با يکد يگر  آن ها  ارتباط 

آب کنار بسیار سود مند  است )جد ول شماره 1(.
توسعه  آب   کنار اکثراً د ر مقیاس شهری روی می 
اغلب  که  عبارت  اين  با  مشابه  د يگر،  تعابیر  د هد . 
از:  عبارتند   د ارند   تاکید   بازسازی  و  ساماند هی  بر 
»احیای آب کنار«11،   ، »بازسازی آب کنار«10 
آب  توسعه  »باز  و  کنار«12  آب  »بهسازی 

کنار«13.
با  که  د اند   می  روند ی  را  کنار  آب  احیای  گود وين، 
از  و  گرد د   می  آغاز  آن  اصالح  جهت  جامعه  تمايل 
طريق مراحل برنامه ريزی شد ه و بازبینی عمومی به 
منظور پیشبرد  طرح اد امه می يابد . اجرای طرح مزبور 
د ر برگیرند ه اقد امات بخش های خصوصی و عمومی، 
تصمیمات سرمايه گذاری، توسعه و تحوالتی است که 
(Good- بايست به صورت هماهنگ رخ د هند   یی 

win, 1999, pp. 239–269).
مطالعات متفاوتی جهت بررسی امکانات و محد ود يت 

تاکید محتواهد فهیات اجراییحیطهمفاهیم مرتبط

نهاد  برنامه ریزی برنامه ریزی ملیتوسعه ساحلی
استانی- ملی

قرار گرفتن به عنوان 
مشخصه شهر )موثر د ر 
اقتصاد  ملی( و طرح 

توسعه شهری

استراتژی توسعه و توازن کارکرد  های شهری
برنامه ریزی اجرایی

برنامه ریزی توسعه آب-کنار
شهری

هیات برنامه ریزی 
توسعه و نوسازی شهریاستانی- شهری

ایجاد  توازن بین 
کارکرد های آبکنار شامل 

زند گی، کار و تفریح

مطالعه امکان سنجی 
توسعه و طراحی 

فضایی

توسعه لبه-آب

برنامه ریزی 
محلی، برنامه-
ریزی زیست 

محیطی

گروه برنامه ریزی 
محلی

ایجاد  محیط لذت بخش 
و د ر د سترس د ر کنار 

آب

هماهنگی فعالیت ها و 
سرگرمی های آبی

ایجاد  رابطه منطقی 
بین انسان و آب

nodroG , 1997 :جد ول 1. مفاهیم مرتبط د ر برنامه سوم توسعه ملی ژاپن، ماخذ

10. Waterfront regeneration
11. Waterfront revitalization

12.Waterfront rehabilitation
13.Waterfront redevelopment
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های توسعه ی آب کنار صورت گرفته است. گورد ون 
به عنوان عوامل مهم گسترش آب  زير  د و مورد   به 

کنار اشاره می کند :
1- شرایط شهری؛

2- توسعه اقتصاد ی.
بود   نهاد ی  نخستین  تورنتو14   بند رگاه  کمیسیون 
 1912 سال  د ر  تورنتو،  کنار  آب  بازتوسعه  جهت  که 
و  »پارک  عنوان  به  را  کنار  آب  از  استفاد ه  پیشنهاد  
نمود .  مطرح  خود   طرح  د ر  زيبايی«،  پید ايش  عامل 
د ر اين پیشنهاد ، ايجاد  مکان های باز عمومی همراه 
که  بود   موارد ی  د يگر  از  مناسب،  های  د سترسی  با 
د ر پروژه های توسعه های آب کنار مورد  توجه قرار 
گرفت. سوکی او )(Tsukio,1984 برنامه توسعه آب 
بند ی  زير طبقه  به شرح  مقوله  قالب سه  د ر  را  کنار 

نمود ه است:
د نبال  به  همواره  طرح  نوع  اين  »حفاظت«:   -
بازسازی بستر کهن آب کنار برای استفاد ه عموم است 
و د ر نظر د ارد  تا از يک سو اصالحاتی اساسی د ر آب 
گونه  هر  د يگر  سوی  از  و  کند   اعمال  قد يمی  کنار 
کاربری و تسهیالت بالاستفاد ه را حذف نمايد . طرح 
های اجرا شد ه د ر شهر ونیز طی قرن بیستم نمونه ای 

گويا د ر اين زمینه محسوب می شود .
تالش  طرح  نوع  اين  مشخصه  »بازتوسعه«:   -
د ر جهت ايجاد  بند رگاهی برای توسعه منطقه است. 
های  ظرفیت  د ر  گوناگون  تسهیالت  ايجاد   بنابراين 
مختلف از اهد اف اين گونه پروژه ها می باشد . د ر اين 
به کار می رود   تنها زمانی  باز توسعه  واژه ی  رابطه 
که الزم است میان احیای زمین های ساخته شد ه و 
توسعه جد يد ی که د ر زمین های نسبتًا بکر و د ست 

نخورد ه شکل می گیرد ، تمايز قائل گرد د .
- »توسعه«: اين طرح از همان آغاز د ر تالش ايجاد  
برآورد ه  را  شهر  فعلی  نیازهای  که  است  کناری  آب 
سازد . بنابراين خريد  زمین های ساحلی و احیای آن 
ها برای ايجاد  آب کنار )د ر مناطقی که تاکنون آب 

کنار نبود ه-اند ( ضروری است. تحوالت صورت گرفته 
د ر سال های اخیر اين اطمینان را برای د ولت های 
جهان به وجود  آورد ه که آب کنارها می توانند  نقش 
ساکنین  اجتماعی  و  اقتصاد ی  سالمت  د ر  را  مهمی 
شهرها ايفا نمايند . اين امر از سوی افراد ی چون برين 
و ريگبی15  تحت عنوان »د استان موفق شهر جهانی« 

مطرح گرد يد .
شماری  بی  نیازهای  و  ها  ضرورت  اينکه  علیرغم 
طرح  اين  گاه  اما  د ارد ،  وجود   کنار  آب  توسعه  برای 
ها با نظرات مخالف و يا محد ود يت هايی مواجه شد ه 
فیزيکی،  متفاوت  ابعاد   ها  محد ود يت  گونه  اين  اند . 
اقتصاد ی، مد يريتی و اجتماعی را د ر بر می گیرند . با 
توجه به اينکه د ر طول تاريخ 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 
د سترسی  لحاظ  به  مناطق  اين  يافتند ،  تمرکز  آن 
به  همچنین  مواجهند .  بسیاری  مشکالت  با  غالبا 
نامساعد ی چون  د لیل همجواری آب، د ارای شرايط 
وجود  خاک سست، ظرفیت محد ود  تحمل بار، خطر 
می  اد واری  های  سیالب  و  ساحل  کناره  فرسايش 
موجود   تجهیزات  و  ها  بنا  نامناسب  وضعیت  باشند . 
د ر آب کنارها، خود  يکی د يگر از اين محد ود يت ها 
د ر  سیاسی  عوامل  تاثیر  بررسی  به  گورد ون  است. 
مطالعات  اين  حاصل  که  پرد اخت  کنار  آب  توسعه 
ارائه پیشنهاد هايی به نهاد های مسئول مبنی بر نحوه 
مد يريت شرايط متغیر د ر آن ها بود . شايان ذکر است 
سال  غالبا  کنارها  آب  توسعه  های  پروژه  اجرای  که 
نیازمند   چراکه  می-انجامد ،  طول  به  متماد ی  های 
 (Adair سرمايه گذاری های گسترد ه ی مالی است

et al, 1999, pp. 2031-2045).

مد یریتی  توسعه  د ر  مختلف  های  نگرش 
ناحیه ساحلی

د ر وهله اول بايد  هد ف از توسعه ناحیه ساحلی د ر يک 
14.Toronto Harbor Commission

 “a worldwide urban success story the new water-د ر کتاب معروف خود  تحت عنوان  Breen & Rigby, (1994)  .15
”front آب-کنارهای موفق د ر د نیا را د ر 4 د سته تجاری، فرهنگی، تاريخی و تفريحی مورد  بررسی قرار د اد ه اند .
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شهر مشخص گرد د . آيا يک مکان جذاب توريستی مد  
نظر برنامه ريزان است؟ يا مکانی برای خريد  اهالی و 
د يگر کسانی که اين منطقه د ر مسیرشان است؟ و آيا 
آب کنار هنوز به عنوان بند ر بازرگانی، کشتیرانی و يا 
ماهیگیری مورد  استفاد ه قرار خواهد  گرفت؟ بنابراين 
بازتوسعه آب کنار  برای  برنامه ريزی  از شروع  پیش 
هم  از  بايستی  می  موضوعات  اين  شهر،  يک  د ر 
تفکیک گرد ند . د ر روند  توسعه و تحول آب-کنارها، 
گرد شگری  مانند   متفاوتی  رويکرد های  و  ها  نگرش 
)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 اين زمینه اقد امات مهمی د ر تورنتو 
عملکرد ی  چند   های  کاربری  و  است(  شد ه  انجام 

د نبال می شود  )جد ول شماره 2 و 3(.
از آن که نگرش خاصی برای طراحی يک آب  پس 
کنار شهری مشخص شد ، برنامه ريزی و اجرای آن 
و  راهنما  ها  برنامه  اين  که  آنجا  از  شود .  می  شروع 
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 
يا بال استفاد ه کنار ساحل به کار رود ؛ بايد  به اين نکته 

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

نکات حائز اهمیتطراحموقعیتمصاد یق

مايکل ون هنگ-کنگساحل وان چای
واکن برگ

- تاکید  بر هويت جد اره ساحلی به عنوان منطقه ای تفريحی؛
- ايجاد  مکان های عمومی جهت جشنواره ها؛

- طراحی با نگاهی کل گرا؛ د ر نظر گرفتن نیازهای تفريحی آتی هنگ 
کنگ، جهت استراحتگاه های عمومی و توسعه گرد شگری؛

- توسعه کناره های پارک ساحلی د ر تعامل با خیابان و پیاد ه روهای ساحلی.

ساحل کوچینگ 
بونمالزی2007

- سازماند هی فضا بر اساس نوع معماری موجود  د ر منطقه؛
- استفاد ه از المان   برای ايجاد  روحیه و هويت خاص منطقه؛

- شکل گیری طرح به تبعیت از فرم موج؛ 
- انتخاب پوشش گیاهی با تاکید  بر سايه افکنی؛

- استفاد ه از الگوهای بومی و ارتقا ارزش های فرهنگی؛
- ايجاد  ارتباط بین شهر و د ريا از طريق مسیرهای سبز پیاد ه.

پارک ساحلی 
د ان، 2008

مايکل ون کاناد ا، تورنتو
واکن برگ

- طراحی با ايد ه گرفتن از خطوط منحنی رود خانه؛
- پید ايش ساختاری برای فضاهای باز و ارتباط تنگاتنگی میان خیابان ها و 

مسیر گرد شگری؛
- استفاد ه از ايد ه تلفیق چوب، آب و فضای سبز؛

- ايجاد  نشانه و هويت خاص توسط چترهای آفتابگیر با رنگ های متنوع؛
- استفاد ه از پل های معلق جهت ارتباط مسیرها.

ساحل ترویا، 
2007

اسپانیا، 
کارم پوينزوالنسیا.

- طراحی نورپرد ازی مناسب د ر شب؛
- افزايش لبه های تماس آب و خشکی توسط پیش روی به سمت د ريا؛

- تفکیک حريم ساحل مرجانی از ماسه ای، جهت حفظ اکوسیستم-های 
ساحلی آسیب پذير؛

- ايجاد  گره ها و گشايش هايی مرتبط با شهر و د ريا؛
- جلوگیری از عبور و مرور وسايل نقلیه؛

-ايجاد  هويت خاص د ر ساحل با استفاد ه از د رختان نخل.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID
دوفصلنامه مدیریت شهري
Urban Management

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

28

توجه د اشت که سیاستمد اران، برنامه ريزان، معماران، 
ياد   رويکرد   و شهروند ان جهت حفظ  منظر  معماران 
شد ه می بايد  همکاری الزم را د اشته باشند  تا فرايند  
توسعه تد اوم يابد . د ر اينجا اين سوال مطرح می شود  
که آيند ه توسعه و بازتوسعه آب کنارهای شهری چه 
خواهد  بود ؟ آيا به خاطر د اشتن زيبايی های طبیعی 

آنکه  يا  و  بود   خواهند   موفق  د يگر،  های  جذابیت  و 
د وباره همچون شهرهايی که غیر متمرکز شد ه بود ند ، 
به  بستگی  ها  پروژه  اين  آيند ه  يافت؟  خواهند   افول 
و  کنارها  آب  که  چرا  د ارد ؛  ها  آن  مجاور  شهرهای 
شهرها هم به لحاظ فیزيکی و هم به لحاظ بصری 
ارتباطی تنگاتنگ با يکد يگر د ارند . د ر هر حال ماد امی 

جد ول 3. نتایج حاصل از مقایسه و تجزیه و تحلیل نمونه های بررسی شد ه؛ ماخذ: نگارند گان.

١٣ 
 

  .گاننگارند: ماخذ؛ هاي بررسي شدهنتايج حاصل از مقايسه و تجزيه و تحليل نمونه .3 جدول
حفظ و تقويت هويت   تعامل شهر با دريا

  عملكرد  دسترسي  ساحل

مصاديق
  

تماس
 

مناسب آب و خشكي
  

ايجاد گره
هاي شهري

  

امتداد محورهاي شهري به سمت 
ساحل

تاكيد بر ويژگي  
هاي بومي

  

استفاده از المان
ها و نشانه

ص
هاي خا

 

ش
حفظ و تقويت ارز

محيطهاي طبيعي در 
  

محدود كردن دسترسي سواره
  

ايجاد گره
ها و ارتباط با بافت

ايجاد مسير پياده ساحلي  
  

فعاليت
هاي اقتصا

دي
تفريحي و توريستي  
  

ايجاد مكان
هاي جمعي

  

س
احل

چايوان
  *   -  *   -   -   -  *   -  - * * * 

س
احل
گ
كوچين

  

*  *  *  *  *  *  * * * * * * 

پ
ارك

دانساحل
  * * *  -  * * * * * * * * 

س
احل 
ت

رويا
  

* * * * * * * * *  -  * * 

س
احل

ب
وشهر
   

 -  *   -   -   -   -    *   -  - * * 

س
احل

ه
شتل

داريو
  

 -   -   -  * * * *   -  - * * * 

س
احل

نارنجستان
  

*   -   -   -  *   -  *   -  -  - * * 
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که آب وجود  د ارد ، مرد م هم تمايل د ارند  د ر نزد يکی 
آن باشند  و اين چیزی است که به توسعه آب کنارها 
  (Ryckbost, کند می  کمک  آتی  های  سال  برای 

 .(2005
مشکل اصلی طراحی و مد يريت شهری د ر شهرهای 
ساحلی هم د ر بخش د ولتی و هم د ر بخش خصوصی، 
عمد تًا توسط بخش ها يا فعالیت های مجزا همانند : 
حمل و نقل، آموزش و مد يريت مواد  زائد  سازماند هی 
شد ه است و وابستگی نسبتًا ضعیفی بین آنها برقرار 
شهرهاي  زيست  محیط  عامالن  توجهي  بي  است. 
ساحلي به شرايط اکولوژيکي حاکم بر ساحل و عد م 
د ر  شهري  زيست  محیط  مد يريت  د ر  آنها  مشارکت 
د اشته  اي  فزايند ه  اثر  ساحلي  شهرهاي  ناپايد اري 
نسبت  افزون  روز  نگراني  گويد :  مي  وايت  است. 
انسان  فعالیت  محیطي  زيست  معکوس  اثرات  به 
بويژه  بیني نشد ه شهرها  با آهنگ رشد  پیش  همراه 
و  اجتماعي  شد يد   هاي  نابرابري  رشد   به  جنوب  د ر 
و  تولید   از  ناشي  محیطي  زيست  مسائل  همچنین 
چنین  تأثیر  تحت  است.  انجامید ه  شهري  مصرف 
د اراي  خانواد ه هاي  بطور همزمان  مد يريتي  سیستم 
تراکم جمعیتي باال از مرکز شهر تخلیه شد ه به حومه 
هاي شهر منتقل شد ه د ر حالي که مرد م ثروتمند تر 
هر  شد ند .  پخش  کمتري  تراکم  با  د ورتر  مناطق  به 
از تراکم  چه حومه ها بیشتر توسعه يافتند  و هر چه 
و  حمل  سیستم  حفظ  شد ه  کاسته  مسکوني  مناطق 
نقل عمومي شهرها از نظر اقتصاد ي کمتر مقرون به 
صرفه گرد يد  و حومه هاي د ور د ست شهر به اتومبیل 

.(whit, 2002, p.17)  وابسته شد ند
به  واکنش  د ر  ساحلی  مد يريت  های  برنامه  معمواًل 
منابع ساحلی  و تخصیص  کاربری  د ر  که  مشکالتی 
ساحلی  برنامه  يک  اند ،  شد ه  تهیه  آيد   می  پیش 
معمواًل به د نبال يک د وره زمانی اعمال فشار فزايند ه 
مرد می، سیاسی و عملی بر د ولت ها جهت رويارويی 
بوجود   موجب  معمواًل  و  شود   می  تهیه  مشکالت  با 
و  مشکالت  شناسائی  بین  زمانی  فاجعه  يک  آمد ن 
ما همواره  آن ها می گرد د .  بر  واکنش  آماد ه سازی 

شاهد  بود يم چگونه انسان بر ناحیه ساحلی و بر روی 
فرايند های طبیعی و ثبات ساحل اثرات شد يد ی ايجاد  
می نمايد  و از اين رو د رک کرد ه ايم که اگر اين مد اخله 
بیشتر  تضاد   آن  نتیجه  تنها  نشود   کنترل  د ر طبیعت 
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 نهايت اين مد اخله بر کل بقاء و رشد  
و ثبات خط ساحلی تاثیر خواهد  گذاشت. بسیاری از 
کشورها مشکالت مرتبط با مد يريت ساحلی را د رک 
کرد ه و ابتکاراتی جهت بر طرف کرد ن اين مشکالت 
بعمل آورد ه اند  که اين ابتکارات عمد تًا شامل سیاست 
امر مد يريت  اين  گذاری رسمی مد يريت بود ه است. 
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 توريسم بوجود  

آورد ه است )جد ول شماره 4(. 
سطوح  د ر  ساحلی  نواحی  مد يريت  و  ريزی  برنامه 
محلی  و  ای  منطقه  کشوری،  المللی،  بین  مختلف 
برنامه  اقتصاد ی و  وجود  د ارد . د ر سطح ملی توسعه 
ريزی قسمت های مختلف صورت می گیرد . برنامه 
بر  تمرکز  شامل  است  ممکن  طبیعی  باليای  ريزی 
و  ريزی  برنامه  که   حالی  د ر  باشد   ساحلی  ناحیه 
مد يريت محلی د ر برد ارند ه راهکارهايی برای نواحی 
حفاظت شد ه و برنامه ريزی کاربری زمین می باشد . 

 (Thom and Harvey, 2000, p.411).
با توجه به چالش های اساسی رويکرد  سنتی مد يريت 
د ارد   وجود   نظر  اتفاق  اين  ها  آن  نگری  بخشی  و 
نواحی ساحلی،  يکپارچه  و مد يريت  ريزی  برنامه  که 
پذيرش  مورد   امروز  به  تا  که  است  روشی  بهترين 
قرار گرفته است و به نظر می آيد  که راهنمايی ها و 
انگیزه های الزم وجود  د ارند  تا کشورها برای خطوط 
ساحلی خود  برنامه های مد يريت يکپارچه ساحلی را 
تهیه نمايند  و با د وری از بخشی نگری د ر مد يريت 
نواحی ساحلی به صورت يک واحد  يکپارچه اد اره شود  

(French, 1997, p.195).
مسائل مناطق ساحلي بايد  د ر فرايند  برنامه ريزي د ر 
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 .گاننگارند: ماخذ؛ ده و راهكارهاي عمومي از مصاديقالگوهاي به دست آم 4جدول

  راهكارها  الگوها

حفـــــظ و تقويـــــت 
  هويت ساحل

 هاي بومي؛ار ساحلي و تاكيد بر ويژگيحفظ و تقويت هويت تاريخي نو -
 حذف بناهاي موجود كه با روحيه ساحلي مغايرت دارند؛ -
 انتخاب مبلمان متناسب با روحيه حاكم بر ساحل؛ -
 هاي قديمي و با سابقه در ساحل؛حفظ فعاليت -
 انگيز در ساحل؛حفظ نقاط تاريخي و خاطره -
 دم؛ ها و بناهاي قديمي، جهت حضور مرسازي كاربريفعال -
 هاي طبيعي مجاور ساحل؛حفاظت از بخش -
  .حفظ و تقويت ديدهاي منتهي به دريا و ساحل از داخل شهر -

ــاربري ــا و كــــ هــــ
  هافعاليت

 هايي با روحيه تفريحي؛ايجاد كاربري -
  .جلوگيري از تردد وسايل نقليه شخصي -

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

  هاها و جدارهبدنه
ــوظ        - ــاحل را محف ــي س ــر طبيع ــه منظ ــه اي ك ــه گون ــابر ب ــاختارهاي مع ــي س طراح

 نگه دارد؛
  .هاي قالب در بافت بومي منطقهاستفاده از مصالح بومي و رنگ -

ــظ ارزش ــاي حفــ هــ
  طبيعي ساحل

ــراي دستر     - ــاص ب ــوارد خ ــز در م ــاحل ج ــي س ــتر طبيع ــظ بس ــه  حف ــتقيم ب ــي مس س
 آب؛

ــان الي - ــراي     امكـ ــاهايي بـ ــرفتن فضـ ــر گـ ــا و در نظـ ــف دريـ ــنظم كـ ــي مـ روبـ
  .هايي كه اختالف سطح زياد وجود دارددسترسي به آب در مكان

  پوشش گياهي
 حفظ و تقويت پوشش گياهي بومي منطقه؛ -
ــا اقلـــيم بـــراي حفـــظ    - اســـتفاده از گياهـــان غيـــر بـــومي در عـــين ســـازگاري بـ

  .طقهپايداري اكولوژيكي من

  نورپردازي
ــاص         - ــاط خ ــا و نق ــان ه ــر الم ــد ب ــراي تاكي ــاحلي ب ــژه س ــاط وي ــورپردازي در نق ن

 ايجاد شده؛ 
  .نورپردازي در دريا براي استفاده در شب -

 
در سـطح  . اي و محلي وجـود دارد المللي، كشوري، منطقهريزي و مديريت نواحي ساحلي در سطوح مختلف بينبرنامه

ريـزي باليـاي طبيعـي ممكـن اسـت      برنامه. گيردهاي مختلف صورت ميريزي قسمتهملي توسعه اقتصادي و برنام
ريزي و مديريت محلي در بردارنـده راهكارهـايي بـراي نـواحي     شامل تمركز بر ناحيه ساحلي باشد در حالي كه  برنامه

  ).Thom and Harvey, 2000, p.411(. باشدريزي كاربري زمين ميشده و برنامهحفاظت

جد ول4 الگوهای به د ست آمد ه و راهکارهای عمومی از مصاد یق؛ ماخذ: نگارند گان.
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بیشتر از يک سطح گنجاند ه شود  د ر کشور انگلستان 
سه نوع سیاست با ارتباط مستقیم به مناطق ساحلي 

مطرح مي باشد  که عبارتند  از: 
1- حفاظت
2- توسعه 

 (Zetter, 1992, p.147). 3- ریسك کرد ن

حفاظت  زمینه  د ر  هم  حفاظت  سیستمهاي   -
از طبیعت17  د ر  از منظر16  و هم د ر زمینه حفاظت 
اشاره  آنها  به  قباًل  که  خاص  عناوين  د اراي  مناطق 
اين  موارد   از  بسیاري  د ر  باشند   مي  منعکس  شد ه 
شوند   مي  خاص  عنوان  يک  از  بیش  د اراي  مناطق 
اما بعضي از مناطق د اراي زيبايي هاي طبیعي خاص 
محیط  نظر  از  غني  گرفته  آب  اراضي  مانند   نیستند ؛ 
زيستگاه  بعنوان  المللي  بین  يا  ملي  د ر سطح  زيست 
مناطق  اين  باشد   مي  اهمیت  د اراي  جهاني  حیات 
د ر  بايد   ها  رود خانه  مصب  د ر  مخصوصًا  گرفته  آب 
ايجاد   يا  زمین  احیاء  کرد ن،  زهکشي  براي  پیشنهاد  
استحکامات د ر برابر پیشروي آب مورد  توجه خاص 
قرار گیرند . بايد  د قت خاصي د ر اين نقاط به عمل آيد  

تا نه فقط تاثیر آني بلکه تاثیر گسترد ه تر و د راز مد ت 
تر هم د ر نظر گرفته شود . 

- د ر مورد  سیاست هاي توسعه، مناطق ساحلي 
قرار  فیزيکي و حفاظتي  د ر معرض محد ود يت هاي 
د ارند . چون مناطق ساحلي تنها بخشي از نواحي د ر 
د سترس مقامات برنامه ريز محلي مي باشند  اگر مقام 
مربوطه محلي زمین کافي را به اند ازه الزم د ر نواحي 
غیر ساحلي تأمین نمايد  مي توان از مقاومت د ر برابر 
انواع خاص  نمود .  مناطق ساحلي حمايت  د ر  توسعه 
توسعه که بايد  د ر سیاست هاي برنامه ريزي به آن 
پرد اخته شود  گرد شگري و تاسیسات تفريحي، طرح 
هاي بزرگ توسعه، توسعه منابع معد ني و تولید  انرژي 

مي باشد . 
- د ر مورد  سیاست هاي ریسك کرد ن، خطي 
که د ر متن پیش نويس راهنماي سیاست برنامه ريزي 
مشخص شد ه  بايد  سطح توسعه، د ر مناطقي که د ر 
ثبات  عد م  و  فرسايش  گرفتگي،  سیل  خطر  معرض 
زمین مي باشند  را به حد اقل برساند  همچنین د ر جايي 
قرار مي  قابل مالحظه د ر معرض تهد يد   که توسعه 
برابر فرسايش  براي حفاظت د ر  بايد  تصمیمي  گیرد  

۱۷ 
 

-راين برنامهبناب. باشدتري مورد نياز ميبسته به وسعت كشور، در سطح كشور يا ايالت راهنماي استراتژيكي مفصل
كنند باشد چون مقياسي كه در آن فرايندهاي طبيعي عمل ميريزي براي مناطق ساحلي يك مسئله استراتژيكي مي

در حالي كه سازگار بودن با . روداي فراتر ميوسيع بوده و اغلب از مرزهاي اعمال قدرت مقامات محلي و منطقه
باشد چهار نكته بسيار مهم كه در همين خصوص شناسايي ز ميهاي اتخاذ شده توسط مقامات محلي مورد نياسياست

: شده است عبارتند از
ها يا تاسيسات تفريحي صدمه وارد توسعه ممكن است آلودگي را به پايين دست جريان آب آورده و به زيستگاه) الف

.  نمايد
ق ساحلي را در محدوده توسعه در محدوده اختيارات يك مقام محلي ممكن است ارزش زيبايي طبيعي مناط) ب

.  اختيارات يك مقام محلي ديگر كاهش دهد
-در نبود يك استراتژي مشخص، تصميمات غير كلي در مورد احياء مناطق باالي ارتفاع حداقل آب و ساير برنامه) ج

. هاي توسعه ممكن است به نواحي مشخص شده براي حفاظت از طبيعت صدمه زده يا در آن فرسايش ايجاد نمايد
بنادر و استحكامات در برابر پيشروي دريا و تاسيسات تفريحي ممكن است فرايندهاي طبيعي براي فرسايش و ) د

.  رسوب گذاري را تغيير داده يا به مناطق داراي ارزش حفظ طبيعت، صدمه وارد كنند

 
 .گاننگارند: ماخذ؛ ريزي شهريهاي اعمال شده در فرايند برنامهسياست .2 نمودار

ه به موارد فوق نوع برخورد و سياست برنامه ريزي در مناطق ساحلي در سطوح مختلف برنامه از هدايت توج با
برنامه هاي محلي سطح مناسبي است كه در آن . شودهاي استراتژيك و محلي در پيش گرفته مياي تا برنامهمنطقه

طق ساحلي با حفظ منظر و حفظ طبيعت هاي خاص مناسياست. اعمال نمود ها را مي توان مجموعه خاص از سياست
هاي محلي دولت. (Zetter, 1992, p.147)هاي پيشنهاد شده مرتبط با مناطق ساحلي مي باشندو اماكن، كاربري

ساحلي در موقعيت مناسبي قرار دارند تا برنامه هايي براي توسعه پايدار سواحل و جوامع ساحلي خود تهيه كرده، 

نمود ار 2. سیاست های اعمال شد ه د ر فرایند  برنامه ریزی شهری؛ ماخذ: نگارند گان.

16. Landscape 17. Nature
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مناطق  گرد د .  اتخاذ  گرفتگي  سیل  علیه  بر  د فاع  يا 
مورد   بايد   ريزي  برنامه  د ر سیاست هاي  خاصي که 
توجه خاص قرار گیرند  نواحي پست ساحلي مي باشند  
مخصوصًا آن نواحي که زير خط تراز 5 متر قرار د ارند . 
زمینه  د ر  کشورها  از  بسیاري  د ر  که  اساسي  مسئله 
برنامه ريزي و مد يريت مناطق ساحلي وجود  د ارد  اين 
برنامه  با  ملي  اقتصاد   توسعه  ريزي  برنامه  که  است 
است  نشد ه  يکپارچه  ساحلي،  مناطق  مد يريت  ريزي 
فقد ان يک برنامه مد يريت ساحلي د ر سطح کشور و 
تد اوم براي توسعه بخش ها و توسعه فیزيکي، ممکن 

است به نابود ي منابع ساحلي منجر شود .
ايالت  يا  کشور  سطح  د ر  کشور،  وسعت  به  بسته 
مي  نیاز  مورد   تري  مفصل  استراتژيکي  راهنماي 
باشد . بنابراين برنامه-ريزي براي مناطق ساحلي يک 
مسئله استراتژيکي مي باشد  چون مقیاسي که د ر آن 
فرايند هاي طبیعي عمل مي کنند  وسیع بود ه و اغلب 
از مرزهاي اعمال قد رت مقامات محلي و منطقه اي 
با سیاست  فراتر مي رود . د ر حالي که سازگار بود ن 
هاي اتخاذ شد ه توسط مقامات محلي مورد  نیاز مي 
همین خصوص  د ر  که  مهم  بسیار  نکته  چهار  باشد  

شناسايي شد ه است عبارتند  از:
د ست  پايین  به  را  آلود گي  است  ممکن  توسعه  الف( 
جريان آب آورد ه و به زيستگاه ها يا تاسیسات تفريحي 

صد مه وارد  نمايد . 
محلي  مقام  يک  اختیارات  محد ود ه  د ر  توسعه  ب( 
را  مناطق ساحلي  زيبايي طبیعي  ارزش  است  ممکن 
اختیارات يک مقام محلي د يگر کاهش  د ر محد ود ه 

د هد . 
استراتژي مشخص، تصمیمات غیر  نبود  يک  د ر  ج( 
ارتفاع حد اقل آب  باالي  احیاء مناطق  کلي د ر مورد  
نواحي  به  است  ممکن  توسعه  برنامه-هاي  ساير  و 
مشخص شد ه براي حفاظت از طبیعت صد مه زد ه يا 

د ر آن فرسايش ايجاد  نمايد .
و  د ريا  پیشروي  برابر  د ر  استحکامات  و  بناد ر  د ( 
طبیعي  فرايند هاي  است  ممکن  تفريحي  تاسیسات 
به  يا  د اد ه  تغییر  را  گذاري  رسوب  و  فرسايش  براي 

مناطق د اراي ارزش حفظ طبیعت، صد مه وارد  کنند . 
 با توجه به موارد  فوق نوع برخورد  و سیاست برنامه 
ريزي د ر مناطق ساحلي د ر سطوح مختلف برنامه از 
هد ايت منطقه اي تا برنامه هاي استراتژيک و محلي 
سطح  محلي  هاي  برنامه  شود .  مي  گرفته  پیش  د ر 
خاص  مجموعه  توان  مي  آن  د ر  که  است  مناسبي 
هاي خاص  سیاست  نمود .  اعمال  را   ها  سیاست  از 
مناطق ساحلي با حفظ منظر و حفظ طبیعت و اماکن، 
با مناطق ساحلي  کاربري هاي پیشنهاد  شد ه مرتبط 
د ولت-هاي   (Zetter, 1992, p.147). باشند مي 
محلي ساحلي د ر موقعیت مناسبي قرار د ارند  تا برنامه 
هايي براي توسعه پايد ار سواحل و جوامع ساحلي خود  
تهیه کرد ه، توسعه پراکند ه و کم تراکم را د ر منطقه 
را  آيند ه  سازهاي  و  ساخت  ساخته،  محد ود   ساحلي 
امر، باعث  اين  به مناطق شهري هد ايت نمايند . که 
پیشبرد  کاربري هاي مختلط و سازگار خواهد  شد  و 
د ر نتیجه زيرساخت ها و استاند ارد هاي مد يريت مواد  
زائد  و کنترل آلود گي را بهبود  خواهند  بخشید . بعنوان 
ابزارهاي  از  متحد ه  اياالت  د ر  محلي  د ولت  مثال؛ 
و همچنین  کرد ه  استفاد ه  زمین  بند ي  منطقه  سنتي 
عقب نشیني از ساحل، مقررات مربوط به حفاظت از 
تپه هاي شني ساحلي، قوانین مخصوص مناطق د ر 
اند   معرض خطر، تملک زمینهايي که خسارت د يد ه 
و مالیات تأثیر ساخت و ساز را هم استفاد ه مي نمايد  

 (Thom and Harvey, 2000, p.421).
حال  د ر  کشورهاي  د ر  محلي  هاي  د ولت  اکثر  اما 
قاد ر  و  ند ارند   اختیار  د ر  چند اني  مالي  منابع  توسعه، 
نیستند  که از ابزارهاي مد يريتي فراواني که د ر اختیار 
د ارد   قرار  پیشرفته  د ر کشورهاي  محلي  هاي  د ولت 
تکمیلي  هاي  تالش  بايد   بنابراين  و  نمايند   استفاد ه 
براي توسعه توانايي د ولت هاي محلي براي مد يريت 
جوامع  به  منابع  و  ها  انگیزه  ارائه  و  شهري  توسعه 
آيد .  عمل  به  خود شان  محیط   اد اره  براي  محلي 
مشارکت محلي د ر مد يريت منابع براي جلوگیري از 
زوال محیط زيست يا برگرد اند ن آن به حالت طبیعي 
کافي نمي باشد  و بد ون اين مشارکت ساير ابتکارات 
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نیز موفق  نخواهد  شد . اقد امات اجتماعي براي د فاع 
از زند گي و امرار معاش مرد م و اد عاي کنترل محلي 
بر منابع ممکن است منافع سیاسي و اقتصاد ي را به 
خطر اند اخته و به تضاد ي بین جوامع محلي و سطوح 
د يگر د ولت منجر گرد د  اما ممکن است اين تنها راه 
پايه  و  اساس  تواند   مي  و  باشد   سکنه  براي  موجود  
بالقوه  بطور  و  د هد   تشکیل  را  جامعه  هاي  سازمان 
بر  محلي  زيست  محیط  مد يريت  د ر  را  مهمي  نقش 

عهد ه بگیرد .

شهر ساحلی بند رترکمن: جغرافیاي طبیعي 
ترکمن صحرا

ترکمن صحرا جزء معد ود  مناطقی است که علی رغم 
مساحت نسبتا کم، چهار اقلیم متفاوت را د ر خود  جای 
و  رسوبي  است  اي  جلگه  ترکمن صحرا  است.  د اد ه 
نسبتا ً هموار که از عقب نشیني د رياي خزر و تجمع 
رسوب هاي رود هايي نظیر اترک و گرگان به وجود  
آمد ه و عريض ترين بخش جلگه هاي خزري است 
ص   ،1372 )مشیري،  است  مازند ران  شرق  د ر  که 
پهناور خراسان  از سرزمین  اين حوزه قسمتي   .)124
را نیز د ر بر مي گیرد  که به د لیل وسعت زياد  و وجود  
نواحي پست و مرتفع، د اراي آب و هواي مختلف و 
)شهبازي، 1373، ص  است  اقلیمي  گوناگون  نواحي 
 36 جغرافیايي  هاي  عرض  بین  منطقه  اين   .)141
د رجه و 30 د قیقه )جنوب گرگان( تا 38 د رجه شمالي 
و  بین طول هاي جغرافیايي 53 د رجه  نیز  و  )چات( 

شرقي  د رجه   56 تا  بند رترکمن(  )شمال  د قیقه   55
)مراوه تپه( قرار د ارد . از لحاظ موقعیت جغرافیايي اين 
جلگه از غرب به د رياي خزر و از شمال به جمهوري 
ترکمنستان محد ود  مي شود  که با طول 250 کیلومتر، 
از غرب به شرق گسترد ه است و از شرق به خراسان و 
منطقه نیمه خشک بجنورد  و از جنوب شرقي و جنوب 
شد ه  محد ود   شمالي  البرز  جنگلي  هاي  کوهپايه  به 

است )مشیري، 1372، ص 124(. 
د ر مطالعات تشخیص وضعیت پنج موقعیت مشخص 
و  گرد شگاهي  ساحلي،  د ريايي،  مرزي،  اي،  »حاشیه 
گرد يد .  ترکمن مطرح  براي شهرستان  استراتژيکي« 
موقعیت حاشیه اي، هم مبین عزلت جغرافیايي و هم 
معرف د ورافتاد گي از مجموعه هاي توسعه و هم نشان 
اقتصاد   با جامعه ملي و  پیوند   د هند ه وجود  تنگنا د ر 
ملي است. اين موقعیت د ر فرايند ي طوالني و بر پهنه 
عمل عوامل گوناگون طبیعي و اجتماعي تظاهر کرد ه 
تنگناهاي  و  موانع  ژئود زيک،  مختصات  که  است، 
طبیعي ـ تاريخي بازد ارند ه اختالط و مراود ات مختلف 
اند . موقعیت مرزي  د ر ايجاد  و تثبیت آن موثر بود ه 
د اراي ماهیتي د وگانه است. هم مي تواند  به عنوان 
تنگنا ظاهر شود  و  با نقش  ارتباط عمل کند  و  مانع 
هم مي تواند  از رهگذر مناسبات تجاري برون مرزي 
گرد د .  مطرح  ناحیه  براي  قوت  نقطه  يک  عنوان  به 
شهرستان  براي  قابلیت  يک  صید گاهي  موقعیت 
ترکمن است. سابقه طوالني صید ، گسترد گي سواحل 
)قريب 65 کیلومتر( و وجود  مکانهاي مناسب جهت 

نقشه 2 و 1. موقعیت شهرستان بند ر ترکمن، ماخذ: مشیري، 2731.
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ايجاد  سازه هاي صیاد ي بند ر ترکمن، آشواره سواحل 
گمیشان، از امتیازات ويژه اين شهرستان براي تقويت 
آن  به  وابسته  و  فرآوري  صنايع  و  صید گاهي  نقش 

است.
جامع  قالب يک طرح  د ر  ترکمن،  مطالعه شهرستان 
توريستي امکان باروري مجموعه اي از جاذبه هاي کم 
نظیر طبیعي، اجتماعي را فراهم مي سازد . مجموعه 
براي  ملي  مقیاس  د ر  يقینًا عملکرد ي موفق  اي که 
و  اقتصاد ي  هاي  ارزش  است.  بیني  پیش  قابل  آن 
که  ترکمن  شهرستان  به  خزر،  د رياي  ژئوفیزيکي 
موقعیتي  د ارد ،  د ريا  شرقي  حاشیه  به  کامل  اشرافي 
رهگذر  از  موقعیت  اين  است.  بخشید ه  استراتژيک 
تحوالتي چون تجزيه اتحاد  شوروي و ضرورت تثبیت 
گذشته  از  بیش  اهمیتي  ساحلي،  کشورهاي  حقوق 

يافته است.

انتخاب استراتژی مد یریت توسعه  رویکرد  
نواحی ساحلی

اد بیات  د ر  گرفته  صورت  های  بررسی  به  توجه  با 
موضوع و مد ل های موجود  تد وين رويکرد  مد يريت 
توسعه نواحی ساحلی يک مد ل بر پايه د و سوال اصلی 
تد وين گرد يد  که  نواحی ساحلی  توسعه  د ر مد يريت 
د هد . سوال  پوشش می  را  مد يريتی  استراتژی  چهار 

های اصلی مد ل عبارت است از:
1- آيا شرايط و وضعیت کنونی پاسخ گوی نیازهای 

مورد  انتظار می باشد ؟
2- آيا ضرورتی به حفظ وضعیت کنونی ناحیه ساحلی 

وجود  د ارد ؟
مد يريتی  استراتژی  چهار  سوال  د و  اين  اساس  بر 

توسعه نواحی ساحلی تبیین می گرد د  که شامل:
- استراتژی توسعه؛

- استراتژی بازسازی/ بازتوسعه؛
- استراتژی حفاظت؛

- استراتژی احیا/ بهسازی )جد ول شماره 5(.
تحلیل  د ر  گرفته  صورت  های  بررسی  به  توجه  با 
ويژگی های توسعه ای بند ر ترکمن با توجه به اينکه 

باشد   نمی  نیازهای کنونی  پاسخگوی  کنونی  شرايط 
و از طرف د يگر با توجه به بستر فرهنگی و تاريخی 
بند ر  ساحلی  نوار  سنتی  های  ويژگی  حفظ  منطقه 
پیشنهاد ی  استراتژی  بنابراين  د ارد .  ترکمن ضرورت 
و  احیا  استراتژی  ترکمن  بند ر  توسعه  مد يريت  برای 
بهسازی توصیه می گرد د . با توجه به انتخاب استراتژی 
احیا و بهسازی و موقعیت و قابلیت های بند ر ترکمن 
)جد ول شماره6( برای ارتقا و بهبود  ويژگی های نوار 
ساحلی بند ر ترکمن راه کارهای اصلی مد يريت توسعه 

نوار ساحلی بند ر ترکمن تد وين گرد يد .
شناختي،  بوم  متغیرهاي  گرگان،  خلیج  استثناي  به 
توان محیطي شهرستان ترکمن را ضعیف ارزيابي مي 
کنند ، که فقد ان تنوع اکولوژيکي اين ضعف را عمق 
بیشتري بخشید ه است. بازتاب اين ويژگي بر ساختار 

فضايي - کالبد ي شهرستان قابل توجه مي باشد :
1- امکان توسعه فضايي ـ کالبد ي شهرستان بر بستر 

عوامل طبیعي بسیار اند ک است.
2- هزينه هاي ايجاد ، تجهیز و نگهد اري مراکز انسان 

ساخت از حد ود  متعارف بیشتر است.
3- رقابت بین منابع طبیعي تجد يد  شوند ه و فعالیتهاي 
سیر  آن  نتیجه  اولین  که  باشد   مي  شد يد   کشاورزي 
قهقرايي د ر   اکوسیستم هاي طبیعي و سپس امحاء 

اکوسیستمهاي کشاورزي خواهد  بود .
4- رقابت بین اکوسیستم هاي طبیعي و محیط هاي 

۲۰ 
 

 
 استراتژي توسعه؛-
 بازتوسعه؛/ استراتژي بازسازي-
 استراتژي حفاظت؛-
 ).5 شماره جدول( بهسازي/ استراتژي احيا-

 
 
 

                         
 
 

 .گاننگارند: ماخذ؛ پيشنهادياستراتژي هاي  .5 جدول                                                  
                            

شرايط كنوني ويژگي هاي توسعه اي بندر تركمن با توجه به اينكه  با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در تحليل
هاي باشد و از طرف ديگر با توجه به بستر فرهنگي و تاريخي منطقه حفظ ويژگيگوي نيازهاي كنوني نميپاسخ

اتژي استربراي مديريت توسعه بندر تركمن استراتژي پيشنهادي بنابراين . تركمن ضرورت داردسنتي نوار ساحلي بندر
بندر تركمن هاي موقعيت و قابليتبا توجه به انتخاب استراتژي احيا و بهسازي و  .احيا و بهسازي توصيه مي گردد

و بهبود ويژگي هاي نوار ساحلي بندر تركمن راه كارهاي اصلي مديريت توسعه نوار  براي ارتقا) 6شماره جدول(
. ساحلي بندر تركمن تدوين گرديد

شناختي، توان محيطي شهرستان تركمن را ضعيف ارزيابي مي كنند، كه ان، متغيرهاي بومبه استثناي خليج گرگ
كالبدي  بازتاب اين ويژگي بر ساختار فضايي -. فقدان تنوع اكولوژيكي اين ضعف را عمق بيشتري بخشيده است

: شهرستان قابل توجه مي باشد
. بسيار اندك است امكان توسعه فضايي ـ كالبدي شهرستان بر بستر عوامل طبيعي-1
 .ساخت از حدود متعارف بيشتر استهزينه هاي ايجاد، تجهيز و نگهداري مراكز انسان-2
رقابت بين منابع طبيعي تجديد شونده و فعاليتهاي كشاورزي شديد مي باشد كه اولين -3

هاي طبيعي و سپس امحاء اكوسيستمهاي نتيجه آن سير قهقرايي در   اكوسيستم
 .كشاورزي خواهد بود

هاي انسان ساخت آرام است، بطوريكه موانع رقابت بين اكوسيستم هاي طبيعي و محيط-4
ـ اقتصادي دارند تا كشاكش في مابين در مسير توسعه كالبدي عمدتاً خصلت تكنيكي

 .هااكوسيستم
ها يك اجبار جبران محدوديت تنوع محيطي، از طريق باروركردن، موازي ديگر قابليت-5

 .اقتصادي براي شهرستان است زيست محيطي، فضايي،

بازتوسعه/ بازسازي  توسعه 

بهسازي/ احيا حفاظت  

 

بله   
خير

 
حفظ شرايط كنوني ضرورت دارد؟
 

 بلهخير  
 شرايط كنوني پاسخ گوي نيازها است؟

 جد ول 5. استراتژی های پیشنهاد ی؛ ماخذ: نگارند گان.
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جد ول 6. ارزیابی قابلیت های منطقه برای ارتقای موقعیت بالقوه؛ ماخذ: نگارند گان.

٢١ 
 

 
  .گاننگارند: ماخذ؛ بليت هاي منطقه براي ارتقاي موقعيت بالقوهاارزيابي ق .6جدول 

  هاي منطقه براي ارتقاي موقعيت بالقوهقابليت  موقعيت

  يت مرزيموقع
  

ــادي دو        - ــدي ـ اقتصـ ــوان توليـ ــابعي از تـ ــه تـ ــدمات كـ ــاال و خـ ــه كـ ــالقوه مبادلـ ــات بـ امكانـ
 كشور است؛

 امكانات مواصالتي و ارتباطي؛ -
 ميزان تفاهم سياسي بين دو كشور همجوار؛ -
 سياست ها و خط مشي دولت ها در ارتباط با تجارت خارجي -
  دو كشور همسايه ميزان تفاهم فرهنگي ـ اجتماعي ساكنين حاشيه مرز در -

  موقعيت صيدگاهي
  

 سابقه طوالني صيد در منطقه -
 )كيلومتر 65قريب (گستردگي سواحل  -
وجــود مكانهــاي مناســـب جهــت ايجـــاد ســازه هـــاي صــيادي در بنـــدر تــركمن، آشـــواره و        -

  سواحل گميشان

موقعيـت گردشـگاهي ـ    
  توريستي

  

  .كيلومتر از سواحل درياي خزر 65در اختيار داشتن  -
ــ  برخـــورداري - عنـــوان زيســـتگاه پرنـــدگان آبـــزي و كنـــار  ه خـــط ســـاحلي از چنـــد تـــاالب بـ

 .آبزي
 .استقرار بندر تركمن در دهانه خليج گرگان بعنوان بزرگترين بريدگي درياي خزر -
ــتقرار منتهـــي - ــبه   اسـ ــركمن، ايـــن شـ ــتان تـ ــه در شهرسـ ــره ميانكالـ ــبه جزيـ ــرقي شـ ــه شـ اليـ

وده و قابليــت تبــديل بــه يــك    جزيــره يكــي از مهمتــرين پناهگاههــاي حيــات وحــش ايــران بــ       
 .مركز بزرگ توريستي يا عملكرد ملي را دارد

ــيماي    - ــوع در سـ ــد تنـ ــه موجـ ــه كـ ــايز از منطقـ ــارف و متمـ ــدازهاي طبيعـــي غيرمتعـ چشـــم انـ
 .طبيعي است

ــاي فرهنگـــي - ــه هـ ــهاي م  جاذبـ ــركمن و ارزشـ ــتان تـ ــانه شهرسـ ــردم شناسـ ــ مـ ــيــ ــر  بتنـ بـ
  .صنايع دستي در اين ناحيه

  موقعيت استراتژيكي
  

 كامل شهرستان تركمن به حاشيه شرقي درياي خزر؛ اشراف -
ــدن اهميـــت  - ــوق    پررنـــگ شـ ــرورت تثبيـــت حقـ ــوروي و ضـ ــاد شـ ــه اتحـ ــا تجزيـ ــه بـ منطقـ

 كشورهاي ساحلي؛
موقعيــــت اســــتراتژيكي يــــك ارزش در مقيــــاس ملــــي و يــــك قابليــــت بــــالقوه بــــراي  -

  .شهرستان تركمن محسوب مي شود
 
  

 و جمعبندي نتيجه گيري
با تغيير سريع عوامل و متغييرهاي تاثيرگذار بر معيارهاي توسعه شهري باالخص در نـواحي سـاحلي   در شرايط كنوني 

ايـن موضـوع منجـر    . لزوم تدوين چارچوبي براي مديريت توسعه آتي مناطق شهري بيش از پيش اهميت يافته اسـت 
حلي بـر مبنـاي شـاخص هـاي     گرديد تا در اين مقاله رويكرد انتخاب استراتژي مناسب مديريت شهري در نواحي سـا 

اين ماتريس با توجه بـه دو سـوال   . اصلي تاثيرگذار بر انتخاب اين استراتژي ها در يك ماتريس دو در دو تدوين گردد

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

٢٢ 
 

طراحي گرديد كه در بردارنده چهار پاسخ گويي شرايط كنوني به نيازهاي شهري اصلي ضرورت حفظ شرايط كنوني و 
استراتژي هاي اصلي مديريت توسعه ناحيه ساحلي عبارت است از اسـتراتژي  . اشداستراتژي كلي مديريت توسعه مي ب

هـا يـا شـرايط توريسـتي،     توسعه براي مناطقي كه شرايط كنوني پاسخ گوي نيازهاي كنوني نبوده و از لحاظ جـذابيت 
  .)7 شماره جدول( باشدنيازي به حفظ ناحيه ساحلي به شكل كنوني نمي غيره،گردشگري، باستاني و 

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

  
نتظـار بـدون تاكيـد بـر حفـظ      ازها و كاركردهاي مـورد ا يبنابراين در اين شرايط مي توان ناحيه ساحلي را با توجه به ن

در صورتي كه شرايط كنوني پاسخ گوي نيازها باشد ولي ضرورتي به حفظ كاركردهاي و . كاركردهاي قبلي توسعه داد
در ايـن  . توان كاركردهاي كنوني را حفظ نمود و تنها به بازسازي كاركردهاي كنوني پرداختوضعيت كنوني نباشد مي

گوي نيازها باشـد و هـم   در شرايطي كه هم وضعيت پاسخ. بودسازي و بازتوسعه خواهد ما استراتژي باز راهكارشرايط 
براي حالت چهارم يعنـي زمـاني   . مي بايست شرايط كنوني را حفظ نمود بهترين استراتژي استراتژي حفاظت مي باشد

ورت اسـتراتژي  كه مي بايست وضعيت كنوني را حفظ نمود ولي وضعيت كنوني پاسخ گوي نيازهـا نباشـد در ايـن صـ    
بهينه استراتژي احيا و بهسازي مي باشد كه در اين صـورت بـا اصـالح شـرايط كنـوني كاركردهـاي جديـدي را بـه         

تحليل ويژگـي هـاي   بندر تركمن و  و قدرت با توجه به پتانسيل ها و نقاط ضعف .كاركردهاي نوار ساحلي مي افزاييم
انتخـاب  احيـا و بهسـازي    ا توجه به مـدل پيشـنهادي اسـتراتژي   ب استراتژي مناسب براي مديريت توسعه اين بندرآن 

كه لزوم حفظ بسترهاي تاريخي و فرهنگي منطقه با تاكيد بر ايجاد كاركردهاي مناسب براي پاسخ گـويي بـه    .گرديد
  . زهاي كنوني و آتي را مشخص مي كندنيا
  

 و ماخذ منابع

ــنهادات طراحـــي در جهـــت  پيشـ
  ارتقاي كيفيت منظر شهري

هـــاي بـــومي حفـــظ و تقويـــت ارزش
ــت ــتاي دس ــي  در راس ــه طراح ــابي ب ي

  منظر مطلوب در نوار ساحلي

پايـــــداري اكولـــــوژيكي 
هـــاي دريـــا و اكوسيســـتم

  ساحلي
هـايي در تعامل با كاربريهايايجاد كاربري

  موجود 
تـاريخي  –هـاي فرهنگـي  برجسته شدن مشخصه

  بندر تركمن
هاي طبيعي در حفظ و تقويت ارزش

  محيط
تقويت نفوذپذيري بصري و فيزيكي در شهر

  و ساحل
هــاي اســتفاده درســت از زيســتگاه تقويت و ترغيب منظر فرهنگي پويا

  ساحلي
تقويت و حفاظت از كريدورهاي بصري

  مطلوب
ها در محـدوده  دفع زايدات و پساب 

  طرح
رعايت ضوابط مناطق حفاظت شده   ايجاد توالي بصري و درك سازمان فضايي

  ساحلي
     رويهاي پيادهافزايش جاذبه

    بسترسازي براي تامين امنيت
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مسیر  د ر  موانع  بطوريکه  است،  آرام  ساخت  انسان 
اقتصاد ي  تکنیکي   خصلت  عمد تًا  کالبد ي  توسعه 

د ارند  تا کشاکش في مابین اکوسیستم ها.
طريق  از  محیطي،  تنوع  محد ود يت  جبران   -5
بارورکرد ن، موازي د يگر قابلیت ها يک اجبار زيست 

محیطي، فضايي، اقتصاد ي براي شهرستان است.

نتیجه گیری و جمعبند ي
د ر شرايط کنونی با تغییر سريع عوامل و متغییرهای 
د ر  باالخص  شهری  توسعه  معیارهای  بر  تاثیرگذار 
مد يريت  برای  چارچوبی  تد وين  لزوم  ساحلی  نواحی 
اهمیت  پیش  از  بیش  شهری  مناطق  آتی  توسعه 
يافته است. اين موضوع منجر گرد يد  تا د ر اين مقاله 
رويکرد  انتخاب استراتژی مناسب مد يريت شهری د ر 
نواحی ساحلی بر مبنای شاخص های اصلی تاثیرگذار 
اين استراتژی ها د ر يک ماتريس د و د ر  انتخاب  بر 
د و سوال  به  توجه  با  ماتريس  اين  گرد د .  تد وين  د و 
گويی  پاسخ  و  کنونی  شرايط  حفظ  ضرورت  اصلی 
شرايط کنونی به نیازهای شهری طراحی گرد يد  که 
د ر برد ارند ه چهار استراتژی کلی مد يريت توسعه می 
ناحیه  توسعه  مد يريت  اصلی  های  استراتژی  باشد . 
ساحلی عبارت است از استراتژی توسعه برای مناطقی 
که شرايط کنونی پاسخ گوی نیازهای کنونی نبود ه و 
از لحاظ جذابیت ها يا شرايط توريستی، گرد شگری، 
باستانی و غیره، نیازی به حفظ ناحیه ساحلی به شکل 

کنونی نمی باشد  )جد ول شماره 7(.
با  را  ناحیه ساحلی  توان  اين شرايط می  د ر  بنابراين 
توجه به نیازها و کارکرد های مورد  انتظار بد ون تاکید  
بر حفظ کارکرد های قبلی توسعه د اد . د ر صورتی که 
باشد  ولی ضرورتی  نیازها  شرايط کنونی پاسخ گوی 
به حفظ کارکرد های و وضعیت کنونی نباشد  می توان 
بازسازی  کارکرد های کنونی را حفظ نمود  و تنها به 
راهکار  شرايط  اين  د ر  پرد اخت.  کنونی  کارکرد های 
د ر  بود .  خواهد   بازتوسعه  و  بازسازی  استراتژی  ما 
و  باشد   نیازها  پاسخگوی  وضعیت  هم  که  شرايطی 
بهترين  نمود   را حفظ  بايست شرايط کنونی  هم می 

حالت  برای  باشد .  می  حفاظت  استراتژی  استراتژی 
کنونی  وضعیت  بايست  می  که  زمانی  يعنی  چهارم 
را حفظ نمود  ولی وضعیت کنونی پاسخ گوی نیازها 
نباشد  د ر اين صورت استراتژی بهینه استراتژی احیا و 
بهسازی می باشد  که د ر اين صورت با اصالح شرايط 
نوار  کارکرد های  به  را  جد يد ی  کارکرد های  کنونی 
نقاط  و  ها  پتانسیل  به  توجه  با  افزايیم.  می  ساحلی 
های  ويژگی  تحلیل  و  ترکمن  بند ر  قد رت  و  ضعف 
آن استراتژی مناسب برای مد يريت توسعه اين بند ر 
با توجه به مد ل پیشنهاد ی استراتژی احیا و بهسازی 
و  تاريخی  بسترهای  حفظ  لزوم  که  گرد يد .  انتخاب 
فرهنگی منطقه با تاکید  بر ايجاد  کارکرد های مناسب 
برای پاسخ گويی به نیازهای کنونی و آتی را مشخص 

می کند . 
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