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 چكيده

گوناگوني شرايط جغرافيايي و  ي بردليلخود طوالني كشورمان را در شمال و جنوب احاطه كرده است و اين  نسبتاًساحلي نوار ايران،  جغرافياييموقعيت  با توجه به

نخواهند بود. به دليل شرايط خاص محيطي و اتفاقات مختلف كه در اين  تأثير يباين مناطق  شيوة مديريت يكپارچة بربالطبع  كه استاين كشور سواحل  محيطي يستز

تا با شناخت خصوصيات سواحل انزلي و با  شدسعي  در اين مقاله .برخوردار است يخاصهاي  ويژگياز سواحل شهرستان انزلي است، حاكم ساحلي  كامالًشهرستان 

مناطق ساحلي در اين شهرستان   زم جهت برقراري مديريت يكپارچهالاولويت راهبردهاي  ،پس از تعيين نقاط قوت، ضعف، تهديد و فرصت، SWOT روش يريكارگ به

دارا بودن شرايط  يلبه دل حال يندرعاما ؛ اقتصادي برخوردار است  جهت توسعه يقاط قوت و فرصت بسياراين شهرستان از ن دهد . نتايج نشان ميشودتعيين 

 روشخروجي مواجه خواهد شد.  اي پيچيدهمناطق ساحلي در اين شهرستان با وضعيت   مديريت يكپارچه  ، طراحي يك برنامهمحيطي يستزو حساس  فرد منحصربه

SWOT  اولويت استفاده از راهبردهاي تهاجمي و رقابتي را براي رسيدن به اهدافICZM ها،  توان با استفاده از نقاط قوت و همچنين فرصت مشخص كرد. لذا مي

 را برطرف كرد. يدكنندهتهدنقاط ضعف را به حداقل كاهش داد و همچنين موارد 

 ريزي استراتژيك برنامه، ، شهرستان انزليSWOT روش، ICZM: كلمات كليدي
 
 

 مقدمه -1
 مسئلهبيان  -1-1

مند بوده است.  آمدن يك اقتصاد فعال در اين مناطق، عالقه به وجودو به مناطق ساحلي  همزمان طور بهبرخورداري از منابع خشكي و دريايي  يلبه دلبشر از ديرباز 

 440 به طولخطوط ساحلي دنيا  .)Thiaw, 2011( خواهد رسيد % 75ميالدي اين ميزان به  2025و تا سال اند  از مردم دنيا در اين مناطق ساكن بيش از نيمي يباًتقر

 فزايندهمشكالت  .)1383 چوبينه،( هاي اعمال متقابل فعاليت انسان و فرآيندهاي طبيعي است زمينه ينتر مهمو يكي از  هاي طبيعي هزار كيلومتر يكي از پوياترين محيط

معطوف نموده است. اين توجه در  باارزشالمللي را به نابساماني اوضاع اين مناطق  هاي بين گذشته توجه سازمان ساحلي در سرتاسر جهان در چند دهةمناطق حساس 

 Integrated( مناطق ساحلي  نگر تحت عنوان مديريت يكپارچه هجانب و همه يبخشفرابرقراري يك نظام مديريت   پاياني قرن گذشته منجر به توصيههاي  سال
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Coastal Zone Management( .گرديد )ساحلي ممكن است در كشورهاي مختلف بسته به وضعيت طبيعي   ضوعات مهم مطرح در مديريت منطقهمو) 1384، پاك

گيرد، شامل رشد جمعيت و مهاجرت مردم روستاها به  قرار مي موردتوجهاصلي كه در اكثر كشورها   ا حدودي متفاوت باشد، ولي دغدغهو روند توسعه در سواحل آنها ت

ز جنگل، برداري ا صيد ماهي، بهره يژهو بهمنابع ساحلي  ازحد يشببرداري  هاي ناهماهنگ و نامناسب ساحلي، بهره شهرهاي ساحلي، تبديل روستاها به شهرها، كاربري

 .)1388كشور،  ICZMبرآيند مطالعات هاي صنعتي و خانگي است ( ر، ريزش آاليندهو بناد ها يرساختز  كاري، توسعه استخراج نفت و گاز، معدن

 ضرورت انجام پژوهش -1-2
 شك يبحركت در راستاي حفاظت از سواحل  مناطق ساحلي است. گستردهبيانگر لزوم مطالعات  ICZMهاي اي و مديريتي در طرحسه رويكرد حفاظتي، توسعه

چالش بسياري براي بخش دولتي و خصوصي ايجاد خواهد كرد. شهرستان ساحلي انزلي  مسئلهبسياري بر روند توسعه و بهبود زندگي مردم خواهد گذاشت و اين  يرتأث

رسد موقعيت مناسب  مي به نظر. استهاي انساني داراي روابطي پيچيده  و فعاليت محيطي يستزموقعيت جغرافيايي، شرايط  لحاظ ازاص خود چه شرايط خ يلبه دل

مناطق ساحلي در اين شهرستان   مديريت يكپارچه  از طرف ديگر، طراحي يك برنامه محيطي يستزو شرايط خاص  طرف يك ازشهرستان  ينا يشتربهرچه   جهت توسعه

 سازد. را تا حدي مشكل مي

 پژوهش پيشينه -1-3
ها به موضوعات مختلفي پرداخته و از از اين پژوهش هركدامگردد. مديريت سواحل به چند مورد زير اشاره مي بررسي مطالعات صورت گرفته درباره  ينهدرزم

 اند.هاي مختلفي استفاده كرده روش

نمونه موردي سه استان شمالي ( يساحلدر مديريت يكپارچه مناطق  SWOTآناليز  يريكارگ به"اي با عنوان و همكارانش در مقاله )1387( سيد امير ناصر هراتي

 جايگاه و سواحل مديريت به توجه با ابتدا آن، وتحليل يهتجز همچنين و وضعيت موجود و پسماند كنوني مديريت بررسي و كشور شمالي استان سه شناخت با "كشور)

با كمك روش  سپس نمودند؛ شناسايي پسماند مديريت خصوص در برتر ) سناريويDSS( گيري يمتصم از حمايت هاي يستمسكمك  به فوق مبحث در پسماند مديريت

SWOT ها بر اساس تراكم جمعيتي، استفاده از دفن زباله يابي مكانتعيين گرديد. مواردي همچون  شمالي هاياستان سواحل مديريت راهبردهاي مديريت پسماند در

 است. شده يانبو تبديل زباله به كود، آموزش عمومي و ... در غالب چندين راهبرد  امحاءهاي پيشرفته براي سيستم

استان بوشهر)  ـ مند شده حفاظت(مطالعه موردي منطقه " دريايي شده حفاظتزيست در مناطق  ريزي راهبردي توسعه حفاظت محيط برنامه"در مقاله ديگر با عنوان 

مناطق  زيست يطمححفاظت از مديريتي نويني براي  و مديريت راهبردي، شيوه يزير برنامه)، نويسندگان در پي آن بودند تا با استفاده از 1389( امين پاداش نوشته

 از راهبردها تعيين منظور به. پرداخته شد معيارهبه روش ارزيابي چند شده حفاظتهاي منطقه  در نخستين قدم به تعيين زوناستان بوشهر ارائه دهند.   شده حفاظتدريايي 
 سوم، راهبرد پايان در و شد انجام توسعه، هاي گزينه از يك هر بارگذاري منطقه محيطي و فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، هاي اولويت اساس بر SWOT ماتريس خروجي

 ،اولويت اولين عنوان به، 05/6 امتياز باالترين كسب با »ملي ـ دولتي اجرايي قوي پشتوانه به المللي بين معيارهاي با همگام حفاظتي رويكردهاي از استفاده راهبرد« يعني

 .شد حاصل منطقه اين براي راهبردي ريزي برنامه

اجتماعي توسعه گردشگري ساحلي مطالعه  -اقتصادي -محيطي زيستبررسي پيامدهاي "با عنوان  اي هدر مقال )1391( سيد حسن افسانه حاجي و همكارانش

اند. در اين ، اجتماعي و اقتصادي بررسي كردهمحيطي يستزسواحل يعني گردشگري پرداخته و اثرات آن را از ابعاد  توسعه هاي به يكي از جنبه "تنكابن سواحلموردي: 

 يلهوس به( گرديدند تعيين آماري نمونه عنوان به ساكنين از نفر 710 كوكران فرمول طريق از و سواحل در ساكن خانوار 1100 شامل آماري پژوهش با انتخاب جامعه

 اجتماعي ـ اقتصادي ـ محيطي زيست پيامدهاي و گردشگري توسعه شد. نتايج نشان داد كه بين گردآوري پرسشنامه طريق از يازموردن يها داده تصادفي) يريگ نمونه

كار  ه. همچنين روش بانجام گيردمحيط ساحلي شهرستان انزلي از  ايجانبه همهن مقاله سعي شده تا يك بررسي اي در دارد. وجود داري امعن و مثبت رابطه گردشگري

 شده است. ICZMمنجر به راهبردهاي مشخص در راستاي  يتاًنهابندي مشخص، در يك دسته اين شهرستانهاي سواحل برده شده عالوه بر شناساندن ويژگي
 

 مباني نظري تحقيق -1-4



 
 

شمار  ه، يكي از مباحث كليدي اين مقاله بICZM. با توجه به اين نكته كه مفهوم است رفتهر گقرا يموردبررس ICZM در حوزة در اين قسمت، مفاهيم گوناگوني

ايران ريزي در برنامه هايبه رويكردسواحل كشورمان،  بيان مشكالت عمده و هاي گوناگونو پس از تعريف آن از ديدگاهشد پرداخته  وضوعبه اين م نخستآيد، لذا مي

 .روش انجام پژوهش بيان گرديد عنوان به SWOTمعرفي روش  خصوصدر ادامه مطالبي در  و دش اشارهوجه به اين مقوله با ت

 ي مناطق ساحلي يكپارچهمديريت  -1-4-1
 داراي هاآن در تغيير كه هستند نقاطي از يكي نقاط اين بنابراين، .دشو يم مخلوط شيرين و شور آب و دكن يم تالقي دريا با زمين كه است جايي ساحلي منطقه

بر نكات  هركداماست كه  شده  ارائه ICZM رهالمللي دربابين يها سازمانو  نظران صاحبتعاريف متفاوتي از سوي  .)SEACAM, 2002( است ديناميكي الگوي

تنوع زيستي و مديريت كارآمد جهت و  مناطق ساحلي فرآيندي پيوسته جهت حفظ و ارتقاي را ICZM ،اروپا . كمسيونارنديد دتأكمختلفي در باب مديريت سواحل 

 حكومتي با چارچوب قانوني مديريت سواحل را فرآيندي بانك جهاني نيز اين شيوه .(European Commission, 1999) كندتعيين بهترين كاربري تعريف مي

از ديدگاه سازمان  ICZM ويژگي اصلي يك برنامه. )World Bank, 2002دارد ( يدتأك محيطي يستز اين مناطق با اهداف توسعه داند و بر انطباق اهداف توسعه مي

متحد نيز يك  ملل سازمان زيست يطمح برنامه .)OECD, 1993( است از منابع ساحلي و رفع تعارضات ذينفعانفرآيندي جهت استفاده  ،اقتصادي  همكاري توسعه

 شمرداين نوع برنامه را از خصوصيات اصلي آن برمي يريپذ انعطافبودن و   پايدار بيان كرده و توافقي توسعه راستاي در منابع را فرآيندي براي مديريت ICZM برنامه

)UNEP, 1993(. سورنسون از متخصصين رويكرد مديريت سواحل، معتقد است كه يك برنامه ICZM خود را حفظ كرده و در راستاي هماهنگ كردن  يبايد پوياي

 .)Sorenson, 1993( بردار از منابع ساحلي قدم برداردهاي بهرهبخش

 اين بر كه است ايشكننده وضعيت از بازتابي ساحلي، كشورهاي سوي از ريودوژانيرودر  "1992زمين  اجالس" در ساحل مناطق يكپارچه مديريت پذيرش    

 .)IOC, 2002رسيد ( كشور 145 به قراردادند كارشان دستور در را  ICZM،2002سال تا كه ساحلي كشورهاي شمار كه چنان. است حاكم زمين كره حياتي نوارهاي

 مديريت يكپارچه مناطق ساحلي در ايران -1-4-2
اين نواحي  يرگ يبانگررا  بسياريهاي جغرافيايي گوناگون، از داليلي است كه مشكالت ساحلي ايران و همچنين قرارگيري در موقعيت نوارطوالني و پهناور بودن 

. همچنين افزايش ناموزون جمعيت در مناطق ساحلي از ديگر مسائل مطرح است. اند مثال سواحل شمالي كشور با مشكل باال آمدن آب دريا مواجه طور به .كرده است

نفتي در سواحل جنوبي، يكي از  يها يدانم در سواحل شمالي و توسعه به خصوصرويه كالبدي بي و توسعه وساز ساختدر سواحل ناشي از  زيست يطمحآلودگي 

مهندس مشاور،  شود كه پيچيدگي خاص خود را دارد (فصلنامهمشكالت امنيتي و انتظامي بخشي از مسائل سواحل را شامل مي يتدرنها. استمشكالت  ينتر مهم

1387(. 

حفاظت و توسعه مناطق ساحلي كشور با برنامه . اي كشور فرآيندي تكاملي، پويا و يكپارچه است مناطق ساحلي ايران بر پايه الزامات ملي و منطقه يكپارچهمديريت 

. اين سه است آور الزاموجه به آن برداري از سواحل ت بهره ةشود كه در توليد برنامه يكپارچ ، سه رويكرد اساسي را شامل مي)IRICZMكشور (مديريت يكپارچه سواحل 

 از: اند عبارترويكرد 

 ،برداري پايدار از منابع مناطق ساحلي و توجه به اصل بهره زيست يطمحصيانت از رويكرد حفاظت محور: ) 1(

 ،اجتماعي مناطق ساحلي كشورـ  اديتوجه به مقوله رشد اقتصرويكرد توسعه محور: ) 2(

 .)1388كشور،  ICZM(برآيند مطالعات  و ناظر از سواحل كشور بردار بهرههاي  همكاري مستمر و تعاملي بخش بر يدتأكرويكرد مديريتي: ) 3(

 اي ساماندهي و مديريت سواحل كشوراهداف و راهبرده -1-4-3
 .گرديدها و راهبردهاي ساماندهي بيان هدفتهيه شد،  1383كشور در سال  يزير برنامهكه توسط سازمان مديريت و تن سند ملي ساماندهي سواحل كشور در م

 

 

 

 كشور سواحل مديريت راهبردهاي و اهداف: )1(جدول



 
 

 راهبردها اهداف

هاي ارتباط و تعامل با ساير كشورها، در راستاي  دروازه عنوان بهاستفاده از دريا  -
 كشور و برونگرايي اقتصادي  جانبه همهي  توسعه

 هاي ساحلي مناسب و پايدار از ظرفيتهاي  برداري ايجاد زمينه براي بهره -
 اجتماعي مناطق ساحلي-پايدار اقتصادي  ايجاد زمينه براي توسعه -
 هاي بخش دولتي، خصوصي و تعاوني كاهش تضادها در قوانين و فعاليت -
 در مناطق ساحلي يساتتأسساماندهي جوامع انساني و  -
 مناطق ساحلي زيست يطمححفاظت از  -
مناطق ساحلي در مقابل مخاطرات محيطي و  يساتتأسحفظ ايمني جوامع انساني و  -

 جلوگيري از تخريب نوار ساحلي

 برقراري مديريت يكپارچه مناطق ساحلي -
 گوناگون يها دستگاه ييكاراارتقاء يا حفظ  جهتايجاد هماهنگي و همسويي در  -
 دسترسي همگاني به دريا ينتأم -
 مناطق ساحلي محيطي يستزهاي  سازگار با ظرفيت هاي اقتصادي فعاليت  توسعه -
 ي مشاركت همگاني در ساماندهي مناطق ساحلي ايجاد زمينه -
 ساحلي و دريايي هاي بوم يستزحفظ و احياي  -
 مناطق ساحلي زيست يطمحجلوگيري از تخريب و آلودگي  -
 هاي مقابله با مخاطرات محيطي در مناطق ساحلي ارتقاء ظرفيت -
 المللي بر اساس منافع ملي اي و بين هاي منطقه كشور در همكاري مؤثرارتقاء نقش  -
 استفاده مناسب از سواحل و دريا يساز فرهنگ -
 استقرار نظام يكپارچه اطالعات در مناطق ساحلي -

 

 روش پژوهش -2
اي و ميداني است. با پذيرش اين موضوع كه مقاله يك تحقيق كيفي است و لذا بر  روش گردآوري اطالعات در اين مقاله مبتني بر مطالعات اسنادي، كتابخانه

كند، مدل  عي شناسايي ميهاي يك نظام را در يك محيط واق امكانات و محدوديت زمان همها كه  هاي روايتي و تشريحي استوار است. يكي از بهترين مدل توصيف

SWOT  .ريزي به عوامل محيط دروني شامل نقاط قوت و  در موضوع برنامه مؤثرشود، ابتدا عوامل موجود و  در اين مدل كه يك ابزار استراتژيك محسوب مياست

هاي  مند بحث ترين كاربرد اين مدل فراهم آوردن يك چارچوب منطقي براي هدايت نظام رايج شود. ها و تهديدها تقسيم مي نقاط ضعف و عوامل بيروني شامل فرصت

هاي  ها و فرصت انتخاب بهترين راهبرد عمل است. منطق رويكرد مذكور اين است كه راهبرد سيستم اثربخش، بايد قوت يتدرنهاراهبردهاي مختلف و   سيستم، ارائه

ها در  گيرند، نقاط ضعف اصالح يا متوقف، فرصت قرار مي يتموردحماها و تهديدها را به حداقل كاهش دهد. در اين راستا نقاط قوت  سيستم را به حداكثر برساند و ضعف

 .)1385 نيا، حكمت( يابند و تهديدها به حداقل كاهش مي شده ينهبهاولويت قرار داده و يا 

مناطق ساحلي  گزارش برآيند طرح مديريت يكپارچة آماري، مصوب شهرستان انزلي، سالنامة  ههاي توسع طرحدر اين مقاله، از طريق بررسي و مطالعه منابعي چون 

 كهازآنجاهاي مربوطه، طبق اهداف و راهبردهاي ساماندهي سواحل كشور، نقاط قوت، ضعف، تهديد و فرصت شناسايي گرديد.  و همچنين گزارش سازمان كشور

، لذا گيرد يبرمرا در  يناننش ساحلزندگي  تا مباحث مربوط به توسعه و ارتقاي زيست يطمحاي همچون حفاظت از  وضوعات گستردهمناطق ساحلي م مديريت يكپارچة

هاي شهرستان انزلي  با توجه به خصوصيات و ويژگي محيطي يستز(بازرگاني و توريسم) و  صنعت، كشاورزي و شيالت، خدمات  عوامل دروني و بيروني در چهار دسته

 باشد. مؤثرسواحل   در شهرستان انزلي با توجه به سه رويكرد مديريت يكپارچه ICZMتواند در پيشبرد اهداف  اين موارد مي بندي يتاولوشناسايي و  .اند شده يبند دسته

و در ادامه ضريب  شدبندي  ز طيف ليكرت طبقهاده در اين مبحث با استفا نفر) 10(تعداد  عوامل، نظرات متخصصين و اساتيد تعيين ميزان اثرگذاريو  بندي يتاولوجهت 

امتياز  ، بنابراينآن را خيلي زياد دانسته يرتأث شوندگان پرسشآن در توسعه شهرستان، تمامي  يرتأثصنعتي و  يها شهركدر مورد وجود  مثال عنوان بهآمد.  به دستاوليه 

 .)1 = كم خيلي و 2=  كم ،3= متوسط ،4= زياد ،5=  زياد د (خيليبراي آن منظور ش 50

 مجموع بر و ضرب 100 در را عامل هر. كنيم يم گيريدرصد كار اين براي. مآوري دست به كل به نسبت را عامل هر وزني ميانگين يا درصد بايد بعدي مرحله در

 كنيم. اين عدد بيانگر ضريب ثانوي است.مي تقسيم ضرايب

 به نسبت واكنش دادن نشان در كنوني هايراهبرد اثربخشي ميزان كردن مشخص براي رتبه تعيين. است يادشده عوامل از يك هر براي رتبه تعيين ،سوم ي مرحله

 به الزامي رتبه، تعيين براي .شود يم كاسته اثربخشي و واكنش شدت از 1 عدد سمت به و بود سريع خيلي واكنش از نشان 4 رتبه. باشد يم 4 تا 1 از ها رتبه. است عوامل

 .باشد نظر صاحب يبند رتبه امر در تواندمي نيز محقق خود ولي كند كمك بهتر گيرينتيجه به تواندمي آن طرح كه هرچند نيست پرسشنامه كردن پر

 در را) 4 تا 1 از( است شده دادهاختصاص  عامل هر به كه ايرتبه هر ارزش است كافي. كنيممي مشخص را عوامل از يك هر نهايي ضريب رتبه، تعيين از پس

 نهايي تا ضريب كنيممي جمع باهم را ضرايب عامل، هر نهايي يبضر محاسبه از پس. باشد 1 از كمتر و 4 از بيشتر نبايد نهايي ضرايب .كنيم ضرب ثانويه ضريب



 
 

 اهداف پيشبرد و توسعه در تواندمي و داشته بيشتري اهميت عامل كدام ما، عوامل و راهبردها در كه دهدمي نشان ما به ضرايب آيد. اين به دستچهارگانه  يها بخش

 و دروني عوامل از بخش كدام كه فهماندمي ما به بخش هر نهايي ضريب اينكه ضمن. سازد يم رهنمون عامل آن توسعه و تقويت سمت به را ما باال ضرايب. باشد مؤثر

 .شود گرفته كار به هااستراتژي كدام و شده يتهدا وسو سمت كدام به بايد راهبردها اينكه و باشد داشته بيشتري كارايي تواندمي بيروني

كند را تعيين مي ذكرشدهميزان اثرگذاري هريك از عوامل ضريب اوليه و ضريب نهايي مشخص گرديدند. اولين ضريب بيانگر  عنوان بهدو شاخص  ،نتيجه عنوان به

 دارند. شده يينتعبيشتري در دستيابي به اهداف  يرتأثها كند كه كدام دسته از استراتژيو ضريب نهايي مشخص مي

 و بررسي شهرستان انزليشناسايي  -2-1
. بندرانزلي از شمال به استاز سطح دريا  تر يينپامتر  26و ارتفاع آن  شده است واقع N27° 37 ’ عرض جغرافيايي و E24° 49 ’ طول جغرافيايي بندر انزلي در

اي كامالً  باشد. شهرستان بندرانزلي در ناحيه متصل مي رضوانشهر انو از غرب به شهرست رشت از شرق به شهرستان صومعه سرا خزر از جنوب به شهرستان درياي

كيلومتر نوار  40( طبيعي اين شهرستان را دريا محيط زيست بخشي از. استمعتدل مرطوب  يوهوا آبو داراي  شده واقعطولي و در ساحل درياي خزر  صورت بهاي  جلگه

 .)1نقشه د (ده تشكيل مي تاالب انزلي ساحلي) و بخش مهم ديگر را اكوسيستم ارزشمند

 

 
 )1390ايران، يبردار نقشه: موقعيت شهرستان انزلي، (نقشه تقسيمات كشوري سازمان )1( نقشه

 

مناطق ساحلي نيازمند شرح   از ديد معيارهاي مديريت يكپارچهدر راستاي معرفي آن منطقه  جانبه همه صورت بههاي يك شهرستان از ابعاد گوناگون و  بيان ويژگي

 اين معرفي صورت گرفته است. خالصه صورت به )2(، لذا در جدول استمفصلي 

 

 

 

 

 

 
 گوناگون ابعاد در انزلي شهرستان هاي ويژگي: )2جدول (

 منابع ها ويژگي ابعاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%DB%8C


 
 

 انزلي طبيعي زيست يطمح
 كيلومتر 12و عرض  35 به طولخزر،  درياي در ايران لنگرگاه ترين يعيطب خليج انزلي: -
 وحش ياتح پناهگاه و كشيم سياه شده حفاظت مرداب انزلي، منطقه  شده حفاظتي  منطقه 3شامل  -

 هاي گياهي و جانوري سرخانگل، پناهگاه انواع پرندگان بومي و مهاجر، گونه

كرمي (
 )1383خانيكي،

 مخاطرات طبيعي

 باال آمدن آب دريا -
 سيل -
 زلزله -
 روانگرايي -

اي گيالن  (طرح ناحيه
 )1389، مركز

 اقتصادي

 بازرگاني
 كشور دريايي واردات كل حجم از %9تخصيص  -
 المللي نوستراك قرارگيري در كريدور بين -
 ي آزاد انزلي استقرار منطقه -

 هاي فرصت(
 گذاري سرمايه

 انزلي، آزاد ي منطقه
1389( 

 (ضرغام و حاجي
 )1389، ينيمحمدام

ي آماري  (سالنامه
، استان 90سال 

 گيالن)
 گيالن اي ناحيه طرح(

 )1389 مركز،
 

 ونقل حمل
 بندر شمال كشور ينتر بزرگ عنوان بهانزلي  بندر -
 جنوب نستراك -ريدور شمالگيري در ك قرار -
 انزلي -رشت -قزوين آزادراه -

 گردشگري
 سواحل درياي خزر، تاالب انزلي و...)( ياربسهاي توريستي  جاذبه -
 ميليون گردشگر 3تا  5/2بازديد ساالنه  -
 نفر در بخش گردشگري 2520اشتغال  -

 در مجاورت انزلي) سرا صومعهآزاد و شهرستان   مستقر در منطقه( يصنعتوجود دو شهرك  - صنعت
 نفر در بخش صنعت (توليد) 4139اشتغال  -

 بنادر صيادي كشور ينتر مهميكي از  عنوان بهبندر انزلي  - شيالت

 كشاورزي
 برخورداري از آب كافي، زمين مرغوب (رسوبي) -
 دماي هواي مساعد -
 نفر در دو بخش كشاورزي و شيالت 3927اشتغال  -

 فرهنگي و اجتماعي

 هاي اقليمي و جغرافيايي (در سواحل شمالي) پيوستگي ويژگي  واسطه بهتوزيع موزون جمعيت  -
 ارتباط با امپراطوري روسيه واسطه بهپيشرفت شهرنشيني در دو قرن گذشته  -
 اي از انزلي تا رامسر از آستارا تا انزلي) و منظومه( يخطي شهري  شبكه -
 كم شهرها از هم  فاصله -
 نفر جمعيت كل 138004 -

 آماري ي (سالنامه
 استان ،90 سال

 گيالن)
 گيالن اي ناحيه طرح(

 )1389 مركز،

 

 

 ها داده وتحليل يهتجز -3
 SWOTجدول  ي دهنده يلتشكشناسايي و تعيين عوامل  -3-1

(بازرگاني و  هاي اين شهرستان در چهار گروه صنعت، كشاورزي و شيالت، خدمات شهرستان انزلي در ابعاد گوناگون، نقاط قوت، ضعف، تهديد و فرصت  بامطالعه

با  مصاحبهها از طريق  براي عوامل و همچنين رتبه شده يينتعضرايب ) 6( تا) 3( جدول مشخص شدند. ICZM موضوعاتبا توجه به  محيطي يستزتوريسم) و 

 .اند شدهيين تعدر اين زمينه  نظران صاحب

 

 

 

 

 

 
 انزلي شهرستان) sقوت ( نقاط: )3جدول (

 ضريب نهايي رتبه ضريب اوليه 



 
 

 صنعت

:s1 22/0 4 50 شهرك صنعتي وجود دو 
:s2  15/0 3 48 جهت ترانزيت كاالبندر انزلي 
:s3 08/0 2 40 نزديكي به پايتخت كشور 
:s4 16/0 3 50 خط انتقال فرآورده نفتي و نيرو 

كشاورزي و 
 شيالت

:s5 22/0 4 50 هاي حاصلخيز فراوان در منطقهزمين 
:s6 21/0 4 48 مساعد يوهوا آب 
:s7  16/0 3 50 مناسب جهت صدور محصوالت ونقل حملامكانات 
:s8 14/0 3 45 بازارهاي محلي در شهرها و روستاها 

خدمات 
بازرگاني و (

 توريسم)

:s9  22/0 4 50 بندر ايران در سواحل شمالي ينتر بزرگ عنوان بهبندر انزلي 
:s10 11/0 2 50 رشت المللي ينب فرودگاه 
:s11 14/0 3 45 انزلي -رشت -قزوين آزادراه 
:s12 15/0 3 48 انزليي آزاد منطقه 

:s13 22/0 4 50 انزلي هاي توريستي فراوان و متنوع ازجمله تاالب و سواحلي شنيقطب 

 محيطي يستز

:s14 وحش ياتحسياه كشيم و پارك  شده حفاظتالمللي انزلي و منطقه بين تاالب 
 سرخانكل

50 4 22/0 

:s15 22/0 4 50 خزر يايدر 
:s16 15/0 3 48 باالي جانوري و گياهي منطقه تنوع 
:s17 15/0 3 48 هاي فتاتو در نزديكي منطقه آزادجنگل 
:s18 18/0 4 43 شني شهرستان انزلي ساحل 
:s19 14/0 3 45 گياهي شهرستان انزلي پوشش 

 78/2                 908 جمع

 
 انزلي شهرستان) wضعف ( نقاط: )4جدول (

 ضريب نهايي رتبه ضريب اوليه 

 صنعت

:w1 شرايط خاص  يلبه دلدر استقرار و نوع صنايع  يتمحدود
 محيطي يستز

42 3 21/0 

:w2 22/0 3 45 آهن در منطقهراه نبود 
:w3 33/0 4 50 مكان مناسب جهت دفع مواد زائد كمبود 

 كشاورزي و شيالت

:w4 12/0 2 38 نيروي كار متخصص كافي در اين زمينه نبود 

:w5 كشاورزي و شيالت با توجه به  ينهدرزممراكز علمي  كمبود
 گيريقابليت ميزان بهره

45 3 22/0 

:w6 21/0 3 43 امكانات بروز در صنايع تبديلي نبود 

:w7 25/0 3 50 هاي صيد و شيوه ناوگان ماهيگيري يفرسودگ 

بازرگاني و خدمات (
 توريسم)

:w8 جهت استفاده حداكثري از  ها يرساختزامكانات و  كمبود
 هاي توريستي جاذبه

50 4 33/0 

 محيطي يستز

:w9 32/0 4 48 خيز بودن شهرستانيلس 

:w10 33/0 4 50 گسل اصلي در شهر انزلي وجود 

:w11 16/0 2 45 پيشروي آب دريا خطر 

:w12 شدن عمق تاالب به دليل انتقال رسوبات باالدست ناشي از  كم
 كاهش پوشش گياهي آن مناطق

48 4 32/0 

:w13 08/0 2 25 باالي هوا رطوبت 

 1/3  599 جمع

 
 انزلي شهرستان) oفرصت ( نقاط: )5( جدول

 ضريب نهايي رتبه ضريب اوليه 



 
 

 صنعت
:o1 20/0 3 50 منابع (محصوالت كشاورزي و شيالت) جهت ايجاد صنايع تبديلي وجود 
:o2 17/0 3 42 آهن در حال ساختراه خط 
:o3 26/0 4 48 اينچي گاز در منطقه 40و  30دو خط انتقال  وجود 

كشاورزي و 
 شيالت

:o4 19/0 3 48 سطحي يها آباز منابع  يبرخوردار 

:o5 25/0 4 47 جهت پرورش آبزيانهاي متعدد تاالب وجود 

:o6 27/0 4 49 در منطقه المللي ينببازارهاي  وجود 

:o7 14/0 3 34 به پايتخت كشور يكينزد 

:o8 14/0 3 36 بازار، نيروي كار، منابع آبزي)( يليتبدگسترش صنايع  امكان 

خدمات 
بازرگاني و (

 توريسم)

:o9 27/0 4 50 "نوستراك"شمال به جنوب  ونقل حمل المللي ينبدر كريدور  يريقرارگ 

:o10 11/0 2 40 به پايتخت كشور يكينزد 

:o11 12/0 3 28 مراكز پرجمعيت جهت تشكيل بازار وجود 

:o12 27/0 4 50 ي آزاددر منطقه گذاري يهسرماهاي فرصت 

:o13 هاي دسترسي به بازارهاي مصرف كشورهاي راه وجودC.I.S. 49 3 20/0 

:o14 24/0 4 45 ساخت) در حالآستارا ( -انزلي آزادراه 

:o15 10/0 2 38 استجديد كاسپين در منطقه آزاد كه در حال ساخت  بندر 

 محيطي يستز
:o16 26/0 4 48 استفاده از منابع انرژي پاك مثل سد منجيل امكان 

:o17 09/0 3 22 ي آزاددر طرح جامع منطقه زيست يطمحهاي حفاظت از طرح يهته 

 28/3  724 جمع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انزلي شهرستان) t( يدتهد نقاط ):6جدول (
 ضريب نهايي رتبه ضريب اوليه 



 
 

 صنعت

:t1 11/0 2 33 فرست بودن شهرستان انزلي مهاجر 

:t2 بودن سرعت فرسودگي امكانات به دليل باال بودن ميزان رطوبت و  باال

 بارندگي
40 2 14/0 

 و شيالتكشاورزي 

:t3 23/0 3 44 هاي فراوان و امكان وقوع سيلرودخانه وجود 

:t4 35/0 4 50 جانوران دريايي زيست يطمحروزافزون  يآلودگ 

:t5 10/0 2 30 روستاييان به خارج از منطقه مهاجرت 

بازرگاني و خدمات (
 توريسم)

:t6 يدكنندهتهدمانند باال آمدن آب دريا كه  يزآم مخاطرهمناطق  وجود 

 است ونقل حملامكانات زيرساختي 
39 3 21/0 

:t7 34/0 4 48 هاي توريستيدرياي خزر و ساير جاذبه يآلودگ 

 محيطي يستز

:t8 35/0 4 50 مواد زائد مناطق مسكوني (داخل تاالب انزلي) نامناسب دفع 

:t9 22/0 3 42 دو شهرك صنعتي در نزديكي تاالب انزلي وجود 

:t10 24/0 3 45 ها و آلودگي ناشي از آنهاكشتي تردد 

:t11 34/0 4 48 ها از باالدستمواد سمي كودهاي كشاورزي توسط رودخانه انتقال 

:t12 19/0 3 37 هاي ناشي از گسترش توريسم در منطقهيآلودگ 

:t13 34/0 4 48 هاي بيگانه مثل گياه آزوالهاي مضر مثل ني و گونهگونه وجود 

 16/3  557 جمع

 

 اند شده دادهدر دو نقشه زير موارد قوت، فرصت، ضعف و تهديد كه ويژگي مكاني دارند، نشان 

 

 
 : موارد قوت و فرصت شهرستان انزلي)2نقشه (



 
 

 
 : موارد ضعف و تهديد شهرستان انزلي)3نقشه (

 

 تعيين راهبردها: -3-2
در شهرستان انزلي  ICZMدر راستاي اهداف و رويكردهاي  مؤثراين تكنيك به تعيين راهبردهاي  ، با توجه به رويكردSWOTپس از تعيين عوامل تكنيك 

اين  محيطي يستزمواجه هستيم. از طرفي خصوصيات فروان توسعه  هاي ر شهرستان انزلي با پتانسيلشود، د كه از جداول فوق مشخص مي طور همانپردازيم.  مي

تا حد بسياري ناهمگون هستند، لذا دستيابي به اين دو هدف  زيست يطمحو بالطبع با توجه به اينكه دو مفهوم توسعه و حفاظت از  داردمنطقه در وضعيت حساسي قرار 

 در شهرستان انزلي از پيچيدگي خاصي برخوردار خواهد بود. توأمان صورت به

ها در چهار بخش  استراتژي تدوينو تعيين اولويت آنها طبق جداول فوق، به ) o( ) و فرصتt( )، تهديدw( )، ضعفs( ، پس از تعيين نقاط قوتSWOTدر تحليل 

 :)7(جدول  مپردازي مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ICZM اهداف راستاي در مدون هاي ياستراتژ: )7جدول (

 يتهاجمراهبردهاي 
حداكثر) يا  -حداكثر(

SO 

 هستيم.ها با توجه به نقاط قوت  در اين نوع راهبرد، در پي استفاده از فرصت

 منطقه بومي محصوالت تبديلي صنايع تقويت بر يدتأك -

 آهن راه ساخت صورت در پايتخت بازار به توليدي محصوالت بيشتر هرچه صدور امكان -

 المللي بين بازارهاي به منطقه توليدي كاالهاي صدور جهت بندري امكانات از گيري بهره -

 به) شيالت و كشاورزي صنعتي،( منطقه توليدي محصوالت صدور و معرفي جهت المللي بين كريدور در انزلي شهرستان قرارگيري موقعيت از استفاده -

 اي منطقه فرا بازارهاي

 خارجي و داخلي گردشگر جذب براي) اي جاده و ريلي هوايي، دريايي،( متنوع يونقل حمل امكانات از استفاده -

 توريستي بسيار در منطقههاي  ريزي جهت جذب گردشگر با توجه به وجود جاذبه برنامه -

دهاي راهبر
كارانه  محافظه

حداكثر) يا  -(حداقل
ST 

 كند. جلوگيري رو پيش تهديدهاي از قوت، نقاط از استفاده با كه كنيم تعيين راهبردي بايد حالت اين در

 كار نيروي حفظ جهت انزلي مردم اقتصادي وضعيت ارتقاء سمت به آن از ناشي منافع هدايت و منطقه فراوان اقتصادي توسعه پتانسيل از استفاده -

 تخريب و آلودگي از آن حفظ و معرفي راستاي در توريست جذب براي انزلي طبيعي زيست يطمح از استفاده براي ريزي برنامه -

 محيطي يستز حساس مناطق مجاورت در صنايع فعاليت از ناشي هاي طمهل از جلوگيري جهت سبز صنايع از ويژه حمايت -

 انزلي تاالب به زائد مواد نفوذ از جلوگيري براي خانگي فاضالب  تصفيه مدرن يساتتأس از برداري بهره و ايجاد -

 زيست يطمح از حفاظت نوين علوم واردات براي اروپايي كشورهاي با انزلي شهرستان ارتباط از استفاده -

 منطقه حساس زيست يطمح حفظ جهت آن مصرف و بازرگاني و گردشگري امور صنايع، براي ويژه ماليات تخصيص -

 رقابتي راهبردهاي
حداقل) يا  -(حداكثر

WO 

 بردن نقاط ضعف هستيم. ينبجهت كاهش و يا از  ها فرصتها، در پي بهره جستن از  با تعيين اين نوع راهبرد

 زيست يطمح آلودگي كاهش راستاي در منجيل سد برق نيروي از استفاده -

 شوند زيست يطمح كمتر آلودگي باعث كه مدرن تبديلي صنايع ايجاد -

 آهن راه ساخت صورت در تر مناسب مكاني در صنايع استقرار امكان -

 شود كمتري آلودگي منجر به ... و نفت همچون انرژي ديگر هاي حامل به نسبت كه صنايع انرژي منبع عنوان به گاز انتقال خطوط از استفاده امكان -

 منطقه توليدي كاالهاي صدور جهت اطراف مناطق بازارهاي از استفاده -

 اطراف مناطق از سرمايه جذب جهت آزاد ي منطقه مزاياي از استفاده -

 راهبردهاي تدافعي
حداقل) يا  -(حداقل

WT 

 تهديد مي باشد هرگونههدف از تعيين اين نوع راهبرد، كاهش نقاط ضعف و دوري از 

 زيست يطمح حفظ براي مردمي هاي تشكل و مردم هدايت و حمايت مردم، مشاركت روحيه تقويت ضمن -

 آنها براي مرتبط آموزشي امكانات ايجاد و كار يها فرصت به نسبت منطقه جوانان يساز آگاه -

 شود فراهم منطقه در گردشگري امكانات  توسعه و ايجاد جهت الزم تسهيالت منطقه، از كار نيروي و سرمايه خروج ضمن -

 زيست يطمح حفظ و توسعه هاي فرصت از استفاده( انزلي شهرستان در مطرح مهم موارد كه اي توسعه هاي طرح تصويب با رابطه در مسئولين يساز آگاه -

 )توأمان صورت به

 فرسوده شناورهاي تردد براي محدوديت ايجاد طريق از ونقل حمل ناوگان ارتقاء -

 گياه آزوال يژهو بهها و آفات  حمايت از تحقيقات دانشگاهي در راستاي مبارزه با آلودگي -

 زيست يطمحتالش در جهت ارتقاء فرهنگ مردم در ارتباط با حفاظت از  -

 وري و تمايل صيادان به حفظ شغل خود افزايش بهره باهدفحمايت از صيادان جهت بروز كردن ناوگان و ابزار صيادي  -

 

 بررسي وضعيت راهبردها: -3-3
 عامل هر نهايي ضرايب مجموع از كه دارد ضريبي بخش هر. كنيم يم استفاده SWOT بخش هر نهايي ضريب از منطقه راهبردهاي كلي وضعيت تعيين براي

 شكلي. كنيم يم وصل ديگر هم به و پيدا مربوطه محور دررا  بخش هر ضريب. باشد يم مختصات دستگاه شبيه محور اين. است ذكرشده باال در كه است آمدهت دس به



 
 

و نقاط  28/3، تهديد 1/3، ضعف 78/2امتياز نهايي نقاط قوت  .است منطقه آن راهبردهاي وضعيت دهنده نشان بود، تر متمايل و تر يدهكش  طرف هر به كه آيد  پديد مي

 باشد. مي 16/3تهديد 

 

 
 موقعيت استراتژي: ارزيابي )1نمودار (

 

 باشد. مناطق ساحلي در شهرستان انزلي به راهبردهاي رقابتي و تهاجمي نزديك مي  راهبردهاي برقراري مديريت يكپارچه كهكند  بيان مياين نمودار 

 

 گيري يجهنت -4
هاي استان گيالن با سرعت بيشتري در مسير توسعه در  فراوان و همچنين امكانات بالفعل خود نسبت به ساير شهرستان يها با توجه به پتانسيل انزلي شهرستان 

يك منطقه با استفاده   ريزي براي توسعه برنامه چراكهآورده است.  به وجودرا  يا كننده نگراناين شهرستان شرايط  محيطي يستز. از طرفي خصوصيات استحال حركت 

د. لذا گير در يك راستا قرار نمي محيطي يستزبا قوانين مربوط به حفاظت از مناطق حساس  معموالًهاي آن منطقه همراه خواهد بود و اين موضوع  ابع و پتانسيلاز من

مناطق   در طرح مديريت يكپارچهحركت كند  زيست يطمحو هم بتواند در راستاي حفاظت از كند مسير توسعه را مشخص براي اينكه هم تهيه و تدوين راهبردهايي 

كه  رقابتي و تهاجمي يراهبردها. است ساحلي كامالً اي منطقه انزلي شهرستان شد گفته كه طور همانيابد. ياهميت بسيار م اي و حفاظتي رويكردهاي توسعه وساحلي 

 به توسعه روند طريقي به تا است الزم منطقه، محيطي يستز هايحساسيت به توجه با اما؛ اند شدهيان ب شهرستان اين توسعه راستاي در غالباًشده  ارائه )7( جدول در

 اين ادامه با. كنندمي مطرح را بومي هايظرفيت از استفاده با شهرستان توسعه موارد تهاجمي راهبردهايبيشتر . شود هدايت انزلي اكوسيستم و زيست يطمح حفظ سمت

 .داشت را زيست يطمح كمتر تخريب انتظار توانمي يتاًنها و شده اقتصادي تعادل برقراري به منجر كه بود خواهيم بوميان زندگي سطح ارتقاي شاهد رويكرد،

 بر غلبه و كاهش جهت رقابتي راهبردهاي غالب در توانمي كه است شده يانب )5( جدول در كه دارند وجود بخش چهار در انزلي شهرستان در بسياري هايفرصت

 محيطي شرايط با كه صنايعي استقرار جهت نوين دانش و امكانات از استفاده و منطقه ارتباطي موقعيت از گيريبهره نمونه عنوان به. گيرند قرار مورداستفاده ضعف نقاط

 راهبردهاي بسا چه. نيست آنها اهميتي يب بر دليلي اين اما ندارند قرار اولويت در يازبنديامت طبق اگرچه تدافعي و كارانه محافظه راهبردهاي. باشند داشته سازگاري منطقه

 و پرداخت يانزل تاالب از حمايت به يرانهگ سخت قوانين و تدابير اتخاذ با بايد كه است پرواضح. داشت خواهند ICZM اهداف پيشبرد بر بسياري يراتتأث گروه دو اين

 را جمعي اراده يك بايد لذا داشت نخواهد ماندگاري و مطلوب يراتتأث مردم حمايت بدون قوانين اين وضع طرفي از. گيردمي قرار كارانه محافظه راهبردهاي جزء اين

 .است تدافعي راهبردهاي جزء موضوع اين كه كرد ايجاد مقررات رعايت براي

مناطق ساحلي در اين منطقه پرداخته شد. پيچيدگي هاي كلي جهت برقراري مديريت يكپارچه به مطالعه شهرستان انزلي و تعيين استراتژي صرفاًدر اين پژوهش 

هايي براي اجراي صحيح طرح روش مطالعه و پژوهش در راستاي ارائه به خصوص ،در سطوح مختلف استمطالعات بيشتر  اين موضوع بيانگر گستردگي عرصه

 راهبردهاي
 تهاجمي

راهبردهاي 
كارانه محافظه  

رقابتيراهبردهاي  تدافعيراهبردهاي    



 
 

ICZM بخشي (اقتصادي، فرهنگي و ...) جهت هدايت اين طرح و همچنين پژوهش بر روي مناطق مختلف ساحلي با  صورت به مؤثر، مطالعه بر روي عوامل

 هاي خاص تا بتوان براي اين مناطق تدابير ويژه مديريتي انديشيد. ويژگي
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