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 چکیده

در  یلت داشلتن جام   یلل عمان، به نام سواحل مکران به دل یایدر شمال در ینوار ساحل یلومترک 077از  یشبا داشتن ب یرانا

 یتی،امن یکی،ژئواکونوم یتیکی،ژئوپل های یتفرد، مز  به حصرمن یاییجغراف یتو موق  یکیژئومورفولوژ یستی،منابع ز یارهایم 

و  یتجم  یشچون افزا ی. البته عواملباشد یباال م یتیکیوزن ژئوپل یدارا المللی، بینو  یا و ارتباطات منطقه یدسترس ی،نظام

ازجملله، انلوا     محیطلی  سلت یز یاملدهای است، سبب بروز پ یریتاز سوء مد یکه خود ناش ها یبردار بهره یشبه همراه آن افزا

 یطاست کله در کوتلاه و بلندملدت شلرا     شدهو ...  یساحل های ینزم یبکاهش منابع زنده، تخر یستی،کاهش تنو  ز ی،آلودگ

 یلت بروز تنش و به خطلر انلداختن امن   ساز ینهزم تواند یو خود م کند یمواجه م یرا با خطر جد یو محل یساکنان بوم یستز

اهلدا  آن،   یهدر صورت اجراشدن کل تواند یاست که م یندی(، فرآICZM) یمناطق ساحل یکپارچه یریتکشور شود. مد یمل

مقاله بلا رو    یندهد. ا یشرا در سواحل مکران افزا یرانا یتیکیوزن ژئوپل ی،مناطق ساحل یکاکولوژ های یژگیضمن حفظ و

منلاطق سلواحل مکلران     ییفضلا  یریتملد  یبرا یائه مدلو ار یینتب یدر پ یا و با استفاده از منابع کتابخانه یفیتوص-یلیتحل

و منف لت   یلری گ یمتصلم  ی،داده ا یگاهاست، که از سه مرحله پا یریگ یمتصم یبانیسامانه پشت یاست. مدل ارائه شده، نوع

 یتلی، امن یاسلی، س یطلی، مح ی،اقتصلاد  ی،اجتملاع  یهلا  یلر متغ یهکل یداده ها ی،داده ا یگاهشده است. در مرحله پا یلتشک

در ملورد موضلو  مشلخ  و     یلری گ یمکند، تا در مرحله تصم یم یافتو بر همکنش آنها را در یکیو ژئواستراتژ یتیکیژئوپل

 یذ یله راه حلل، کل  ییددر مرحله منف ت، در صورت تا یتچالش مربوطه در جهت رفع آن راه حل مناسب ارائه شود، و در نها

 نف ان، منف ت خود را کسب کنند. یربطان و ذ

 

 ی،ژئواکونوم یتیکی،وزن ژئوپل یدار،(، توس ه پاICZM) یمناطق ساحل یکپارچه یریتسواحل مکران، مد های كلیدی: ژهوا

 .یکژئواستراتژ

 

 مقدمه: -1

ی انسانی بوده است و بشر ها تمدنهای مطلوب، از هزاران سال پیش، تا به امروز محل پیدایش  یژگیوبه دلیل داشتن  سواحل

صلورت اسلت کله در     ینبلد قرار داده است. این  مورداستفادهبرای سکونت  پرجاذبهمناطقی  عنوان بهی را همواره مناطق ساحل
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کیللومتری از دریلا زنلدگی     07جم یلت کلره زملین در حاشلیه      دوسلوم میلیارد نفر و به عبارتی حدود  0/3، 21شرو  قرن 

 (.2: 1311، کار دانهکنند ) یم

کننده محدوده آن بیشلتر   یینت مرو جغرافیایی مستقل ی نی خشکی و دریا است. که منطقه ساحلی فضایی اشتراکی از دو قل

ینلدهای  فرآهای خشکی ارتباط دارد. این نواحی، پویا، متغیر و متنو  هستند کله تحلت تلرثیر     ینزمبه آثار متقابل آب دریا و 

انرژی، منلابع زنلده، اسلتقرار صلن ت، تجلارت و       اقلیمی، دریایی و انسانی قرار دارند. مناطق ساحلی به دلیل دارا بودن منابع

طرح جامع مدیریت یکپارچله منلاطق سلاحلی    اند ) یتاهم حائزپروری و ... بسیار  یآبزی، کشاورز کاال، گردشگری، ونقل حمل

ی اواحدهی موجود بین ها چالشیجه درنتدریایی و -زیست ساحلی یطمح(. امروزه گستردگی دامنه استفاده از 3: 1333ایران، 

ی از منلابع بیلوفیزیکی و   بلردار  بهرهمختلف کاربر از ناحیه ساحلی در سه حیطه رقابت برای در اختیار داشتن منابع، تضاد در 

 شلده  زده(. تخملین  3: 1303، : کلار  دانله های طبی ی آن گردیده است ) یستگاهزها، منجر به دگرگونی چهره سواحل و  یتاولو

. (Edgren, 1993: 1)خواهنلد بلود    درصد از جم یت جهان در منلاطق سلاحلی سلاکن    07نزدیک به  2727است که تا سال 

ی سلاحلی، بازتلابی از   کشلورها ریودوژانیرو از سلوی   1332در « اجالس زمین»پذیر  مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی طی 

، 2772لی کله تلا سلال    ی ساحکشورهاشمار  که چنانی حیاتی کره زمین وجود دارد. نوارهاوض یت بحرانی است که در این 

ی ساحلی را کشورها، تقریباً تمام 2773و تا پایان ( IOC, 2002)کشور رسید  147، به قرارداداین فرآیند را در دستور کارشان 

 .قرارداددر پوشش خود 

نلاطق یلک   ی دارای ایلن م کشلورها ی برای ژئواکونومعالوه بر مزایای مناطق ساحلی مذکور از ب د ژئوپلیتیک، ژئواستراتژی و 

شود. در جنوب ایران، قسمت بیشلتر توجهلات بله منلاطق سلاحلی       یمی قدرت ملی محسوب ها شاخ امتیاز مهم و یکی از 

است و این در حالی است که توس ه آینلده کشلور،    شده واقع توجه مورداست و کمتر سواحل مکران  متمرکزشدهفارس  یجخل

: 1337های جغرافیایی مناطق ساحلی دریلای عملان وابسلتگی دارد )خلیللی،      یتموق یژه در نیمه شرقی تا حد زیادی به و به

اسلتراتژیکی بله جهلت     فرد منحصربه(. کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در جنوب غرب آسیا و قلب انرژی جهان، موق یت 27

سلب بلرای ترسلین بنلدر و     یاهای آزاد و تنگه اسلتراتژیک هرملز، سلواحل منا   درداشتن منابع فراوان نفت و گاز، نزدیکی به 

ین تلر  مهلم توانلد از   یمل ، کشورهاینی ترمین انرژی آفر نقشدر  داراست و کشورهاهای نفتی و ... در ترمین انرژی دیگر  گذرگاه

بازیگران سیاسی عرصه ژئوپلیتیک انرژی باشد و نقش مهمی در مقابلل رقبلای خلود مخصوصلاً قطلر، ترکمنسلتان و روسلیه        

یرهای محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی مذکور به دلیل عالوه متغ به(. 12: 1317ایفا کند )شیخ عطار، ی تولید گاز  ینهدرزم

های  یگاهپاو  بندرهاین ترسی ژئومورفولوژیکی سواحل مکران، فضایی مناسب برای ها شاخ ی و ا صخرهوجود برخی سواحل 

   (.1: 1331شود )زرقانی،  یمنظامی ژئواستراتژیک محسوب 

محیطی سواحل مکران، طراحی و اجرای مدل فضایی سلازمان ملدیریت یکپارچله منلاطق      یستزجلوگیری از مخاطرات برای 

ی منطقه همراه با حفظ کیفیت زیستگاه الزامی است. به عبارتی پایلداری  کارکردهایری بهینه و پایدار از گ بهرهساحلی جهت 

ی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و شناخت بومیرهای پایه متغ یاها به اعمال مدیریت مناسب مبتنی بر اصول ودرسواحل 

بخشلی از آملایش    عنلوان  بله یک ابزار راحت، سریع و مفید  صورت بهنظامی وابستگی دارد و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی 

 (.Goneroglu, 2014: 4)گیرد  یمقرار  مورداستفادهید دارد، ترکاختصاصی بر مناطق ساحلی  صورت بهسرزمینی که 
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 روش تحقیق: -2
شلود. ضلمن اسلتفاده از منلابع      یمل تحلیللی محسلوب   -یقات توصلیفی تحقماهیت شناسی، جزو  ازنظراین مطال ه  

، مدلی پویلا  ها آنی مناطق سواحل مکران و همچنین ت یین مناطق حساس و ت یین کاربری بند پهنهی در خصوص ا کتابخانه

 دهد. لی ارائه میبرای مدیریت یکپارچه مناطق ساح

 

 :مبانی نظری -3

1مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ) -1-3
ICZM) 

یزی است که بر محل برخورد خشکی و ر برنامهمدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، فرآیندی خاص با اهدا  پویا و پیچیده برای 

ی ملدیریتی  ها رو تصادی و اجتماعی و زیست، اهدا  اق یطمحدریا تمرکز دارد و بر برخی مفاهیم ثابت و متغیر، حفاظت از 

کند. همچنین ملدیریت   یممشارکتی ف ال برای مسائل و مشکالت ترکید نموده و از مبانی علمی قوی در این فرآیند استفاده 

و توسط مقامات دولتی، هملراه   ها آنیی ت ریف کرد که مناطق ساحلی از طریق نهادهایندها و فرآتوان  یمیکپارچه ساحلی را 

الملللی و   ینبل ی ها برنامهها و  یاستسنفع، در چارچوب قوانین،  یذی ها طر یردولتی و سایر غی ها ارگان، صنایع، ها انجمن با

اقتصادی جوام ی که به مناطق مزبلور و منلابع   -شود تا شرایط اجتماعی یم، مدیریت ها فرهنگو  ها عادت، ها سنتنیز توسط 

(. در ملدیریت یکپارچله منلاطق سلاحلی بایلد بله دو نلو         1: 1310ابلد )فراهلانی راد،   وابستگی دارند، بهبلود ی  ها آنحیاتی 

نف لان و   یذگیرنلده بلین    یمتصلم  مراتب سلسلهترتیب که یکپارچگی عمودی بین  ینا بهیکپارچگی عمودی و افقی توجه کرد، 

می بایللد صللورت پللذیرد یرهللای محللیط زیسللتی، اجتمللاعی، اقتصللادی، امنیتللی، سیاسللی و نظللامتغیکپللارچگی افقللی بللین 

(Mokhtari, 2008: 5 ارتباط مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با آمایش سرزمین .)است کله درصلدد اسلت بلا      جهت ازآن

به محیط طبی ی و سلاکنان منلاطق سلاحلی و همچنلین موق یلت نسلبی        زمان همی مناسب ضمن توجه ابزارهایری کارگ به

هلد  سلاماندهی فضلایی     ICZMتوس ه اقتصادی، ترکیلب کنلد. بله عبلارتی     زیست را با  یطمحمناطق ساحلی، حفاظت از 

ی کاربر مناطق ساحلی را دارد و قصد دارد عدالت اجتماعی در توزیلع امکانلات فضلایی و اقتصلادی را رعایلت نمایلد       واحدها

رغلم وجلود    یعلل (. ایران دارای سواحل ارزشلمند اقتصلادی و محلیط زیسلتی در دریلای عملان اسلت، و        0: 1303، کار دانه)

 های متنو ، با مشکالت بسیاری به شرح زیر مواجه است: یتقابل

  این نواحی؛ ارز  بای ساحلی و تهدید منابع طبی ی نواحتمرکز جم یت در 

 ی خصوصی از حقوق توس ه و منافع حاصل از آن؛بردار بهره 

   پذیر دریا و خشکی؛ یبآسی ها گونهکاهش تنو  زیستی و از دست دادن 

  محیطی در تمام مناطق ساحلی؛ یستزهای  یآلودگانوا   گستر 

  از بین رفتن آثار تاریخی؛ 

  بخشلی نگلری در    واسلطه  بله هلای اقتصلادی    یلت ف المیان منافع حاصلل از انلوا     تزاحماتایجاد تضاد و ناهماهنگی و

 ی توس ه؛ها طرح

  ی از منافع آن.مند بهرهمحدود شدن دسترسی عمومی به سواحل و 

                                                           
1 Integrated Coastal Zone Managemnet 
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دوین و اجرای ضوابط و مقررات گوناگون برای استفاده بهینه از این مناطق کشور ایلران بله دلیلل فقلدان قلوانین و      ، تباوجود

بله  رویه جمی ت و شهرنشینی مشکالتی بسیاری در این مناطق  یبمقررات مناسب و ابهام در قوانین و مقررات موجود، توس ه 

ی توسل ه  هلا  برنامهیت اولوها در این مناطق باید در  یتف النمودن استقرار  مند ضابطهآورده است. بنابراین ساماندهی و  وجود

اجرا شلود. بلا ایلن رویکلرد، بلدون شلک        ها آنها و برنامه مدونی برای استفاده مطلوب و بهینه از  یاستسکشور قرار بگیرد و 

پاسلخ بله انلوا  مشلکالت سلواحل و       الملللی در  ینبل در سطوح محلی و  ها گامین تر مهممدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، از 

ویلک را بله خلود     یسلت بیاهاست که در اواخر قرن بیستم به اوج رسیده است و بخش مهمی از دستور کار جهانی در قلرن  در

(. تفاوت در اندازه سلاحل، مورفوللوژی   4: 1311اختصاص داده است و ایران از این قاعده مستثنی نیست )اخالقی فیض آثار، 

بندی مشکالت و تفاوت در ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظلامی و امنیتلی    یتاولو، تفاوت در وهوا آبو ساحلی، اقلیم 

( و جوار همی کشورهای )ا منطقهی، فرا ا منطقهیکردهای مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در سطوح محلی، روسبب تفاوت در 

 (.3: 1311ساحل است )کریمی پور،  در مفهوم ها آنالمللی شده است، و وجه اشتراک همگی  بین

 

 ژئواكونومی -2-3

یجله منلاطق ژئوپلیتیلک نیلز     درنتشلد،   یمل ی ژئواستراتژیک بر اساس اهلدا  نظلامی ت یلین    قلمروهادر دوران جنگ سرد، 

اشلد.  نظامی داشته ب-ی ژئواستراتژیک باید توجیهی اقتصادیقلمروهاکننده اهدا  نظامی باشند، ولی امروزه  یهتوجبایست  یم

یم را با مفهومی گسترده وارد علوم جغرافیایی و سیاسی کلرد. ژئواکونلومی از ترکیلب    پارادا، این 1337ادوارد لوتواک در سال 

های عللم ژئوپلیتیلک اسلت. در حقیقلت      یشهانداست که این مفهوم بخشی از  گرفته شکلسه عنصر جغرافیا، قدرت و اقتصاد 

عصر جدیدی اسلت کله   « ژئواکونومی»دیدی چون ژئواکونومی است و دوران اندیشه قرن بیست و یکم، قرن تسلط مفاهیم ج

تلوان اقتصلادی اسلت، کله      درگلرو همگلی   هلا  آناست، و بازیگری سیاسی  ها آنایفای نقش کشور وابسته به متغیر اقتصادی 

کننده توزیع  یلتسهکننده یا بازیگر  یعتوزیدکننده انرژی، یا تول عنوان بهی نظام اقتصاد جهانی ا منطقهآن بازیگر )ان(  موجب به

انلرژی متغیلر   »(. در حلال حاضلر   2: 1311نلامی و همکلاران،   انلد )  خلورده یده پیوند تن درهمی مکمل این نظام ها حلقهو یا 

یگر در قرن بیست و یکم مناطقی که دارای انلرژی هسلتند بلا    د عبارت بهآید،  یم حساب به« ها یاستراتژیرگذاری در تدوین ترث

یتیک مناطق جغرافیایی در ب د توزیع منابع مولد انرژی با محوریلت  ژئوپلگیرند در مفهوم جدید  یم موردتوجهمحل عبور آن 

یانله و در قللب آن ایلران، دارای    خاورم(. در این میان منطقله  24: 1314کنند )عزتی،  یماهمیتی بازی  حائزنفت و گاز نقش 

باشلد و   ویلک ملی   یستبی ژئواکونومیک و ژئواستراتژی در قرن قلمروهای انرژی و موق یتی حساس و منحصر بفرد در استراتژ

ی قلمروهلا ادغلام ایلن دو عاملل بله      درواقلع دو متغیر اقتصاد و در کنار آن قلدرت نظلامی اسلت.     زمان هماین به دلیل ترثیر 

 (.3: 1311کند )نامی و همکاران،  یمی ژئواستراتژی جدید را ت یین قلمروهاجغرافیایی، محدوده 

 

 ژئواستراتژی -3-3

هلای   یاستراتژژئواستراتژی علم کشف استراتژی در محیط جغرافیایی است که هد  آن پرداختن به ت یین قلمرو جغرافیایی 

عوامل دخیلل   دودستههای نظامی  یاستراتژترین شیوه هدایت و انجام عملیات نظامی است. در ت یین  ینهبهنظامی، در جهت 

کند  یمیرند که از جنگی به جنگ دیگر و حتی در طول درگیری تغییر متغو دیگری عوامل  اند ثابته عوامل هستند، یک دست

 (.2: 1331ی بشناسد )زرقانی، خوب بهرا  ها آنکه فرد طراح نظامی برای ارزیابی نتایج وض یت جنگ باید 
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 یتیکیژئوپلوزن  -4-3

تکنولوژیلک، اجتملاعی، فرهنگلی، فضلایی و     -ی، اقتصلادی، علملی  ملی )سرزمینی، نظامی، سیاسل  قدرتجمع جبری عوامل 

گوینلد. ایلن    یمل یگر عوامل مثبت و منفی در قدرت ملی را وزن ژئوپلیتیکی د عبارت بهگویند.  یمی( را وزن ژئوپلیتیک فرامرز

شلود. هلر    یمل نشان داده ی ا منطقهو یا در نظام ژئوپلیتیکی جهانی و  کشورهای از ا مجموعهاصطالح یا منزلت ژئوپلیتیکی در 

بلاال   تلر  کوچکو  تراز هم، تر بزرگی کشورهاچه قدر وزن و منزلت ژئوپلیتیکی در کشوری افزایش پیدا کند، اعتبار  در بین 

ی عینلی و ذهنلی بلر    اثرگلذار ی مرئی و نامرئی برای ها قدرتیجه افزایش منزلت ژئوپلیتیکی، سبب فراهم آوری درنترود.  یم

ینلدها و ایفلای   فرآشود و در جایگیری کشور در جایگاه ملدیریت و رهبلری    یمدر مقیاس محلی تا جهانی  هارفتاریندها و فرآ

 (.173-111، 1317یر بسزایی دارد)حافظ نیا، ترثالمللی کشور،  ینبنقش سیاسی و 

 

 های پژوهش: یافته -5

 مکران سواحل ژئوپلیتیک و ژئواكونومی یکپارچه،مدیریت  -1-5

 اصلی ی بایسته اقتصاد حاضر عصر در. برشمرد آن ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی مکران را ب د سواحل ی جنبه رینت مهمتوان  می

 و ترتیب در. است جغرافیایی مناطق حاضر بحث در و ها سازمان ی بهینه مدیریت هد  و وسیله و ها سیاست به ده جهت

 خود را به اخیر های سال در جایگاه ترین مهم کشور هر اقتصادی وانت جهانی، نفوذ ابزارهای و ملی قدرت و منافع بندی اولویت

 ی منطقه شش از. باشند مند بهره اقتصادی ی سویه از که اند اهمیت حائز مناطقی لذا .(1: 1331 زرقانی،) است داده اختصاص

 یک تنها منطقه شش این از و شود می محسوب خود برای فرد منحصربه ژئواکونومی قدرت یک مناطق، تمامی اهمیت حائز

 و ژئوپلیتیک وض یت و مکران دریای نقش که است پرواضح. فارس خلیج دارد، طبی ی و مصنو  غیر صادرات منطقه

 و ترثیرات این چراکه داشت؛ خواهد جای بر غیرمستقیمی و مستقیم ترثیرات فارس خلیج کل امنیت بر آن ژئواکنومیک

. آورد فراهم ژئواکونومیک منطقه جایگاه به مکران ارتقای برای بستری تواند می نزدیک ای آینده در منطقه ترانزیتی کارکرد

 .پاسخگوست و سریع مبتکر، و خالق یکپارچه، چندجانبه، پایدار، مدیریتی نیازمند منطقه این امنیت ترمین درنتیجه

 بندرها، ایجاد برای منطقه این در موجود مناسب بسیار فضای مکران، سواحل ژئواکونومیکی کارکردهای و ها قابلیت دیگر از

 بستر صر  اما است؛ قفقاز و مرکزی آسیای در خشکی در محصور کشورهای دسترسی باهد  صن تی و تجاری آزاد مناطق

 ساختارهای در هماهنگی عدم باعث مدیریتی نظام یک نبود بسا چه رساند نمی یاری منطقه شکوفایی به ترانزیت برای مساعد

 بندر چون سرسختی ای منطقه رقیب چابهار بندر آن رأس در و ایران مکران منطقه که برد خاطر از نباید. بشود طقهمن اداره

 برای را چین خلق جمهوری و پاکستان کشور سیاسی اراده رونق، برای مناسب بستر بر عالوه که دارد را گوادر پاکستان

 ساختارهای هماهنگی عدم گوادر پاکستان بندر با رقابت در شکست ملعا ترین اصلی درنتیجه. دارد خود همراه به شکوفایی

 و هزینه و انرژی سیستم نرسند ساختاری یکپارچگی و کلیت به سیستم یک درونی عوامل اگر. است ای منطقه مدیریتی

 .کاهد می آن سازی فرصت و رشد سرعت از موارد این که کند صر  خود بقای فدای باید را زیادی های فرصت

 و مدیترانه کشورهای اروپا، به کاال ترانزیت بزرگ مسیرهای و آبی های راه به دسترسی در ایران شرق جنوب شدن واقع

 های سازمان باوجود که است آورده فراهم منطقه این در اقتصادی بخش شدن ف ال برای را بازرگانی های پتانسیل هندوستان،

 حافظ) کرد ترسیم ناحیه این بازرگانی ی آینده برای توان می روشنی بازرگانی ازاند چشم «اکو» و «آن آسه» همچون ای منطقه

صرفه اقتصادی بیشتر حمل و نقل دریایی در  عبارتند از: آزاد های آب به دسترسی های مزیت .(12: 1314 رومینا، و نیا

 در( 1: 1331 دیگران، و اشکذری دنژا زار )تاکید بر صن ت گردشگری ترمین منابع م دنی و غذایی، مسافت های طوالنی،
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 منطقه محیطی زیست و کشاورزی و گردشگری و صن تی های برنامه میان هماهنگی و ارتباط چگونگی ها فرصت این کنار

 آن اجرای برای واحد پایشگرانی یا و مجری االخ  و شود گردآوری واحدی جامع و تفصیلی برنامه یک ذیل بایست می الجرم

 .نماید می انکار غیرقابل ژئواکونومیکی حیث از مناطق این مدیریت یکپارچگی ضرورت درنتیجه. دشو گرفته نظر در

 در ژئوپلیتیکی ای سویه ناامنی ی نی شود می شناسایی منطقه ماندگی عقب عوامل ترین اصلی از یکی عنوان به که موردی اما

 و مرکز با موفق تجانن عدم ماندگی، حاشیه در ت،سخ طبی ی جغرافیای. دارد ژئواکونومیکی مطلب عمق در و امر بدو

 سبب تاریخ مختلف اعصار در ت مدی های محرومیت و مرز سوی آن در همسان اقلیتی وجود تاریخی، سیاسی های ناپایداری

 در حقوق احقاق برای هایی انگاره عنوان به چه و مغرض های قدرت و کشورها های تحریک و ها توطئه با چه ناامنی تا گشته

 رفع و دهی پاسخ برای باشد فرصتی تواند می مدیریت سازی بومی و ساحلی منطقه یکپارچه مدیریت .یابد بروز فرصت منطقه

 ای نگرانه جامع و چندب دی های سیاست یکپارچه مدیریتی نظام در اتخاذشده های سیاست زیرا منطقه؛ در ناامنی های ریشه

 اب اد در حداقل مدیریت، سازی بومی و پایدار توس ه همانا که یکپارچه مدیریتی ظامن انگاره ترین اصلی به توجه با که ست

 شاهد منطقه که داشت را آن امید توان می یکپارچه مدیریت یک گیری شکل ی سایه در نتیجتاً. است یافته تدوین اجرایی،

 .باشد ثبات و امنیت حوزه در جهشی

 های فرصت و قوت نقاط اما، است، روبرو مت ددی های پذیری آسیب و تهدیدات با شرقی جنوب مرزهای اگرچه میان، این در

 گرفتن قرار بحث منطقه، این برتر های موق یت از یکی. دارد وجود نیز مذکور بخش ی توس ه و مرزها امنیت ترمین در فراوانی

 آزاد ی منطقه اتصال و کشور شرق تمجاور در جنوب-شمال ریلی شبکه ایجاد با رو ازاین. کاالست ترانزیت شاهراه سر بر

 برای فراوانی گذاری سرمایه و ترانزیتی های فرصت و اجتماعی اقتصادی، های ظرفیت کشور، شرقی شمال در سرخن به چابهار

 تجاری، های ف الیت انجام بازرگانان، برای ونقل حمل هزینه کاهش به منجر ها راه گستر  طرح. شود می فراهم مناطق این

 به نیاز درنتیجه .(11: 1331 زرقانی،) شود می فراهم توس ه آن موازات به و امنیت درنهایت و اشتغال قتصادی،ا رونق

 و فراگیر از مقیاس کوچک ای سویه امنیتی های بخش و بندرها و ها راه خطوط شبکه توس ه های بخش میان هماهنگی

 .دهد می نشان را یکپارچه مدیریت نظام جام یت

 

 آن یکپارچه مدیریت در مکران منطقه ئواستراتژیکژنقش  -2-5

 آبی مرز کیلومتر 077. است المللی بین و ای منطقه ملی، سطح سه دارای اقتصادی های ظرفیت لحاظ به کشور شرق جنوب

 غانستاناف کشور دو با جواری هم جهان، آبی های راه ترین استراتژیکی و ترین مهم از یکی بر منطقه این تسلط و مکران سواحل

 دریای. است بخشیده منطقه این به خاصی ویژگی ایران شرقی شمال ضلع محصور های جمهوری به نزدیکی و پاکستان و

 سمت به بااهمیت گذرگاهی و است جهان استراتژیک حوزه پنج از یکی و هند اقیانوس استراتژیک حوزه جزو عمان

 حجم و نفت بشکه ها میلیون روزانه که است شرقی جنوب و نوبیج آسیای سراسر قاره، شبه آسیا، شرق جنوب خاورمیانه،

 اقتصادی- تجاری آزاد منطقه. (12-13:1301 و بودجه برنامه سازمان) شود می مبادله طریق این از سرمایه و کاال از وسی ی

 بر تکیه با است، عمان دریای کرانه در ها، کشتی انداختن لنگر جهت مناسب سواحل دارای که بندری تنها عنوان به چابهار

 را کشور صادراتی و وارداتی کاالهای از وسی ی حجم که دارد را ظرفیت این عمان دریای سواحل واالی ژئوپلیتیکی موق یت

 از عمان دریای کنار در استقرار دلیل به شده، واقع بلوچستان و سیستان استان جنوب در که بندر این. دهد اختصاص خود به

 پنج در تین بندر، این روستاهای از دریکی که ها پرتغالی قل ه ویرانه است؛ بوده دریانوردی و تجارت و دوستددا کانون دیرباز

 دول که است روزگارانی در بلوچستان از خطه این استراتژیک اهمیت و دریانوردی رونق گواه است شده واقع چابهار کیلومتری
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 و حفظ و دانسته خود مصنوعات و کاال عرضه مناسب جایگاه را شرق طورکلی به و هندوستان چین، بازارهای اروپا است مارگر

 (.1: 1331 عبدالهی، علی) کردند می قلمداد خود جویانه سلطه و است ماری های سیاست از جزئی را ها آن بر تسلط

 رو ازآن هاست. اقیانوس های آب سوی دو در خصوصاً دریایی ارتباطی های راه جهان افزاری سخت شبکه اولین گفت بتوان شاید

 ارتباط شبکه از گیری بهره با کنونی وب های شبکه بمانند جغرافیایی خاص موق یت از مند بهره و دریا مجاور کشورهای که

 موجب گوناگون اشکال با نفوذگرها از استفاده با و اند کرده دنبال را خود نظامی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی اهدا  دریایی

 «دریا طر  به» ی واژه از استفاده با درگذشته اند، شده دریایی ارتباطات شبکه همین طریق از گری سلطه الاعم و رخنه

«Toward the sea» گر سلطه دریایی های قدرت گذشته دهه چند در ولی گردید می توجیه دریایی منابع از استفاده و حضور 

. نمایند می برداری بهره خود های خواسته ترمین در ها سرزمین سایر به قدرت اعمال جهت«  From the sea» «دریا از» ی واژه از

 .(1: 1331 اخگر،)

 سرخ، دریای و مدیترانه شرق هند، اقیانوس فارس، خلیج های آب در و بوده دریانوردان ترین قدیمی از ایرانیان تاریخ گواه به

 دوم جهانی جنگ از قبل تا دریایی لشکرکشی و خاکی یآب عملیات ترین گسترده. اند رفته می شمار به خود دوران سرآمد

 با آزاد های آب نیز، حاضر عصر در .(44: 1303 عزتی) است گرفته صورت میالد از قبل چهارم قرن در و ایرانیان توسط

. کند می هند اقیانوس ای قاره میان ی سازه و عمان ی دریای سازه ی نی ای منطقه سازه دو عضو را ایران عمان، دریای پتانسیل

 قاره سه کشورهای با ایران ی نی. است اقیانوسیه و آسیا آفریقا، کشورهای بین ای قاره میان ی سازه یک هند اقیانوس ی سازه

 مربوط اعضای با روابط ی توس ه و هند اقیانوس و عمان دریای های سازه در عضویت عبارتی به. شود می مشترک منافع دارای

 شرق جنوب .(12: 1314 نیا، حافظ) دهد می توس ه را ایران ژئوپلیتیک ظرفیت اقیانوسیه و آفریقا یا،آس قاره سه در آن به

 قابلیت و توان از و نماید ایفا ایران برای ای ویژه نقش بحری، های استراتژی اتخاذ در تواند می نظامی جایگاه لحاظ به ایران

 اقیانوسی میان عملکرد ی حوزه با نظامی نقشه در که همچنان شود. اقیانوسی در ف الیت های نظامی برخوردار میان تحرک

 یک به ایران شدن تبدیل امکان فارس خلیج ی حوضچه چراکه. بکشد بیرون را خود فارس خلیج ی حوضچه از و شود تبدیل

 وجود. آورند می فراهم نایرا برای را امکانی چنین هند اقیانوس و( عمان) مکران دریای ولی. کند نمی فراهم را دریایی قدرت

 نظارتی قدرت تواند می فارس خلیج های آب از خارج در ایران دریایی های رزمایش همچنین آن ی توس ه و چابهار هوایی پایگاه

 .(10: 1312پناه، شمشیر) دهد افزایش هند اقیانوس شمالی بخش بر را ایران کنترلی و

 ترمین باعث ها استراتژی دیگر با همواره نیز امروزه و بوده گذشته قرن در قدرت کسب برای مؤثری ی وسیله دریایی استراتژی

 دارند: نظر اتفاق زیر شرح به دریایی قدرت عناصر مورد در عموماً م اصر پردازان نظریه. کشورند یک قدرت

 .مناسب های بندرگاه( د. غیرنظامی ناوگان( ج. کننده پشتیبانی های پایگاه( ب. نظامی ناوگان( الف

 که هست دریایی-هوایی قدرتی و ندارد دریایی ماهیت فقط مورداستفاده وسایل ازنظر دریایی قدرت امروزه است ذکر به الزم

 یا و حمل پشتیبانی، وسایل عنوان به باید ناوها مانند نیز هواپیما رو ازاین است شده تشکیل هوایی- دریایی مختلف وسایل از

 سواحل با مرتبط بخشی های سامان درصد 07 از بیش به عالوه .(0: 1331 زرقانی،) ودش می گرفته نظر در دریایی دفا 

 به مند نظام و هوشمند واکنش در چاالکی و یکپارچگی و هماهنگی. اند نظامی شبه و نظامی های ارگان و امنیتی های بخش

 است. یکپارچه و هماهنگ ترمه همه از و سریع خالق، کوچک، سبک، مدیریتی نظام یک نیازمند امنیتی های کنش

 بندی و تعیین مناطق سواحل مکران در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی پهنه -3-5

و ت یین  ریزی و پیاده کردن، ت ریف اندازی، برنامه زیربنای مطال ات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، در هر سه مرحله راه

درستی ت یین نشود، رسیدن به اهدا ، اصول و راهبردها  (. بنابراین تا این مهم به1: 1311محدوده ساحل است )کریمی پور، 
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های مدیریت یکپارچه مناطق یکپارچه ساحلی وجود نخواهد داشت. بنابراین، ت یین محدوده باید با جغرافیای  و سیاست

نف ان حاصل شود. ت یین محدوده جزو  ته باشد، تا حداکثر هماهنگی میان ذیسیاسی و تقسیمات کشوری تطابق داش

است. در ت ریف مناطق ساحلی رویکردهای متفاوتی همچون، پدیده  ICZMنوعی موانع  ترین عوامل و به ترین و ابتدایی مهم

 ICZMلی جهت دستیابی به اهدا  هیدرودینامیکی، رویکرد سیاست گرا و ... وجود دارد. بنابراین ت یین محدوده مناطق ساح

های جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی هر ساحل انجام شود. در ایران بر اساس اصول و م یارهای چهارگانه  باید بر اساس ویژگی

های طبی ی، اقتصادی و  ها و قابلیت ها جهت شناخت ویژگی زیر، و با توجه به وض یت استقرار جم یت و پراکنش ف الیت

صورت نوار اول )محدوده نوار ویژه ساحلی(، نوار دوم )حدفاصل میام  توان سه محدوده را به ل مکران میاجتماعی سواح

محدوده مدیریت طرح و محدوده نوار ویژه( و نوار سوم )حدفاصل میان محدوده نظارت و پایش و محدوده مدیریت طرح( 

 (.2مناطق ساحلی ت ریف کرد )جدول  برای شناخت مسائل و مشکالت پیش روی ساماندهی و مدیریت یکپارچه

 ( است:1( و )شکل 1بنابراین ت یین مرزهای مختلف اعمال مدیریت بر مناطق ساحلی مکران به شرح زیر )جدول 

 كشور ساحلی مناطق بر مدیریت اعمال مختلف مرزهای تعیین نحوه  -1 جدول

 
خطلللللللوط 

 مرزی مطرح
 سواحل مکران عملکرد

1 LIL 
طللرح در  ترثیرپللذیریحللد 

 خشکی
 و دریای عمان فارس خلیجآبریز اصلی  های حوضه الیه منتهی

2 LSL 
حللد پللایش و نظللارت در   

 خشکی

تلراز دارای   کیلومتری، از خط ساحلی و یا خلط هلم   77مرز شهرستان ساحلی، فاصله ثابت 

 دهد. ارتفا  مشخصی از سطح دریا هرکدام که عرض کمتری را به دست می

3 LML 

حللد اعمللال مللدیریت بللر   

 اراضی خشکی

 

یلا ملرز خشلکی اوللین دهسلتان سلاحلی،        LSMLکیلومتری ب د از حریم  17فاصله ثابت 

 هرکدام که کمتر است.

4 LSML 
حد اعمال مدیریت ویژه در 

 نوار ساحلی خشکی

که علرض  )خط ساحلی مرجع(  RSL1 در پشت خط  ای شده یفنوار ساحلی ت ر الیه یمنته

سلاحلی را نیلز    یهلا  و تلاالب  هلا  بلوم  یسلت شده و قط اً ز حاصل SMPز مطال ات طرح آن ا

 .پوشاند یم

7 RSL 
خط مبنای تشخی  اراضی 

 خشکی از دریا
 )سطح متوسط آب دریا( در هر پاره ساحلی MSL 2دارای ارتفا  م ادل تراز همخط 

0 SSML 
حد اعمال مدیریت ویژه در 

 ساحلی های آب

 هلای  پدیلده  مطال لات  ازکه پلن   MSLمتر نسبت به  17ی عمق حداکثر دارا تراز همخط 

 دریایی تدقیق خواهد شد.

0 SML 
حللد اعمللال مللدیریت بللر   

 داخلی های آب

داخللی ایلران    هلای  آب الیله  منتهلی سازمان ملل متحد که  دبیرخانهدر  شده ثبتخط مبدأ 

 است.

1 SSL سرزمینی ایران است. های آب الیه منتهیمبدأ فوق که  خط ازایی مایل دری 12فاصله ثابت  حد پایش و نظارت در دریا 

3 SIL 
طللرح در  ترثیرپللذیریحللد 

 دریا

سیاسلی بلین ایلران و     هلای  ملرزه ( ایران ی نی EEZ3ناحیه انحصاری اقتصادی ) الیه منتهی

 مایل دریایی از خط مبدأ فوق 277همسایه و یا حداکثر  کشورهای

 (27: 1337 کار، دانه)مرجع:     

 

                                                           
1 Reference Shoreine 
2 Marine Shoreline 
3 Exclusive Economic Zone 
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 (22: 1331 كار، دانه)مرجع:  - كشور ساحلی مناطق بر مدیریت اعمال مختلف مرزهای تعیین 1 شکل

 

 ( عمان دریای) مکران سواحل مشکالت و ها ویژگی شناخت  -2 جدول

 های و مسائل اساسی چالش ها محدودیت ها قابلیت 

 نوار اول

 اتر و بندر چابهارگو یجموق یت استراتژیک خل

 صن تی چابهار-مجاورت با منطقه آزاد تجاری

 توجه صیادی قابل های یتمنابع غذایی دریایی و ظرف

 تنو  اقلیمی و جاذبه گردشگری

کمبللود ترسیسللات زیللر بنللایی مناسللب 

 بندی های یتبرای ف ال

تجهیللز نبللودن اسللکله شللهید بهشللتی 

و  الملللی  ینعنوان یک بندر تجاری بل  به

 یا قهفرا منط

از آبزیلان   یراصولیغ یبردار بهره

 دریایی

 افزایش آلودگی آب دریای عمان

 ت رض به حریم دریا

نوار دوم 

 و سوم

مناسب گسلتر  کشلاورزی )تولیلد محصلوالت      های ینهزم

صلادراتی و   یلت گرمسیری( و صلنایع تبلدلی وابسلته باقابل   

 دامداری های یتتوس ه ف ال

 تبدیلی مرتبط و ایجاد صنایع پروری یقابلیت آبز

 وجود آثار باستانی و اکوتوریسم و تاریخی و زیارتی

حلللدودیت توپلللوگرافی و پراکنلللدگی م

 کشاورزی یها عرصه

 کشت کمبود خاک مرغوب و قابل

 کمبود کمی و کیفی منابع آب

 شهری یربنایز یها شبکه فقدان 

 تولیدی های یتپایین بودن سهم ف ال

 منطقه زیست یطبودن مح پذیر یبآس

یریت نلللامطلوب و فقلللدان ملللد

ترسیسللات کللافی بللرای مهللار   

 سطحی یها آب

 یرزمینیز یها افت شدید سفره

نامناسب از پوشلش   یبردار بهره

 گیاهی

عدم دسترسلی بله منلابع آب و    

 برق کافی و مطمئن

تولیللد  هللای یوهغالللب بللودن شلل

 سنتی

 (12: 1311 آثار، فیض اخالقی)مرجع: 

یرهای جمی ت روستایی، حضور صن ت، حضور بزرگراه، راه اصلی، جم یت شهری، اراضلی  متغبا توجه به جدول باال و بررسی 

آیلد کله    یبرمشده، این نتیجه  برده نامدر محدوده سه نوار  شهرهازیر کشت، راه اصلی، جم یت، راه فرعی و طبقات جم یتی 

یریتی و کنترللی در نلوار اول و دوم   ی، ملد ا توسل ه  صلورت  بههای کشاورزی و صن تی  یتف النظم خاص و یکسانی از حضور 

گونله   یچهل شود و این در حالی است که طبق نظریات حاکم بر مدیریت یکپارچله منلاطق سلاحلی در نلوار اول،      ینممشاهده 

کنترلی و در حوزه نظارت  صورت بهشود و ممنو  بوده، و نوار دوم  ینماستقرار جم یت و ف الیت کشاورزی و صن تی پیشنهاد 

هلای موجلود در ملدیریت     (. پن از ت یلین پهنلا و مرزبنلدی   10: 1311اخالقی فیض آثار، شده خواهد بود ) یریتدمو پایش 

شناسلی، اطالعلات فلرم اراضلی، اطالعلات       ینزمل ی ها دادهاستفاده از ، ICZMیکپارچه سواحل ایران جهت رسیدن به اهدا  
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و همچنلین اطالعلات مربلوط بله     شناسلایی   د، اطالعات ملوج ، اطالعات جز و مها تاالبتوپوگرافی، اطالعات پوشش گیاهی و 

بنلدی بلر اسلاس مقیاسلی      ی ساحلی )رتبله ها کرانهی بند طبقه)شاخ  حساسیت محیط زیستی( که شامل  1ESIی ها نقشه

ی کارکردهلا ی سلواحل(، منلابع بیوللوژیکی و منلابع و     سلاز  پلاک مرتبط با حساسیت، پایداری طبی ی نفت و میزان سلهولت  

، ICZMی ا مرحلله ی مناطق حساسیت محیط زیستی برای سهولت انجام فرآینلد سله   ها نقشهانسان، جهت ارائه  تفادهمورداس

هلا دارنلد. در ایلن     ریزی های بدون برنامه ها و توس ه پذیری را در مقابل آلودگی منابع بیولوژیکی بیشترین آسیبضرورت دارد. 

هلای ملذکور    های مشخ  در تهیه نقشله  برای دوره ف الیت یا زندگی گونه ها، مناطق پرتراکم و حساس راستا شناسایی مکان

اند از شش گلروه جلانوری شلامل پسلتانداران دریلایی، پسلتانداران خشلکی زی، پرنلدگان،          منابع ، عبارت این ضروری است.

 3سلتفاده انسلان در جلدول    های گیاهی. منابع ملورد ا  ها و انوا  پوشش مهرگان، پالنکتون ها، بی خزندگان و دوزیستان، ماهی

 یافته است. ها افزایش برداری، حساسیت و ارز  آن ای هستند که از نظر کاربری و بهره های ویژه آورده شده است، شامل مکان

 (.14: 1313)داور، 

  بلوچستان و سیستان استان سواحل در انسان مورداستفاده های كاربری و منابع  -3 جدول

 1332مرجع: داور، 

ن شاخ  های حساسیت محیط زیستی و استفاده از اطالعات فلرم اراضلی، در تهیله نقشله حساسلیت محلیط زیسلتی        ت یی

سواحل مکران ضروری است که برای برای وضوح مناسب تر، این منطقه به سه قسمت از شرق استان بله غلرب اسلتان و بله     

 (.17: 1313تقسیم شد )داور،  3تا  1و نقشه های  4شرح جدول 

                                                           
1 Environmental Sensitivity Index 

هللای سللاحلی بللا  مکللان

امکللللان دسترسللللی و  

 استفاده تفرجی باال

خلیج چابهار، خلیج گواتر، پسابندر پزم، خور تنگ، ناحیه گالک، برین، رمین، تاالب لیپار، سواحل کنارک، انجیلر م ابلد،   

ای حلرا در  هل  های ماهی گیری برین، پسابندر، تین و رمین، گاندو، جنگل های ساحلی تین، اسکله م دن ف ال، آالچیق

 های جنوب چابهار و شهر چابهار گاه گواتر، دریا بزرگ در جنوب شهر چابهار، تفرج

 المللی خلیج گواتر و هورباهو شده باهوکالت )گاندو(، تاالب بین منطقه حفاظت مناطق تحت مدیریت

 های استخراج منابع مکان

هلللللای  مکلللللان

 پروری آبزی

پلروری منطقله    تلرین صلنایع آبلزی    بندی میگلو از مهلم   مراکز پرور  میگو، مراکز فرآوری و بسته

 باشند. می

هلللللای  اسلللللکله

 بارگیری

باشند. این دو اسکله  های کانتینر بر می اسکله شهید کالنتری و شهید بهشتی، محل بارگیری کشتی

 هزار تن بوده و در خلیج چابهار واقع هستند. 47تا  27بزرگ دارای ظرفیت تخلیه 

های برداشت  مکان

 آب
 کن چابهار )واقع در خلیج چابهار( و ... شیرین ترسیسات آب

 

 بندرها
بندرهای مکلران ازجملله منلاطق دسترسلی و همچنلین جلزو بنلدرها صلیادی منطقله محسلوب           

 گردند. می

 مناطق دسترسی

 المللی کنارک( چابهار )فرودگاه بین -چابهار، زاهدان-چابهار، بندرعباس-هوایی: تهران

چابهلار، بلرین، پسلابندر(/ شلمال )ایرانشلهر، سلرباز بله         -جاسک به زرآباد، کنارکزمینی: غرب )

 چابهار(

 آبی: جاسک به بندرها پزم، کنارک و چابهار

 م ادن 

 سنگ الشه تین

 نمک تین

 نمک پزم

 ها، آرامگاه سید غالم رسول روستای قدیمی تین، قل ه پرتغالی منابع فرهنگی
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 مکران سواحل مناطق شده تقسیم های محدوده 4 جدول 

 نام موقی ت جغرافیایی

 طول شرقی 01.30.73تا  07.77.31

 عرض شمالی 27.17.31تا  27.14.40
 خلیج گواتر تا بندر رمین -1محدوده 

 طول شرقی 07.77.31تا  07.27.24

 عرض شمالی 27.14.40تا  27.13.47
 ر رمین تا خلیج پزمبند -2محدوده 

 طول شرقی 07.27.24تا  73.13.22

 عرض شمالی 27.13.47تا  27.20.23
 خلیج پزم تا خور میدانی -3محدوده 

 (10: 1313 مرجع: )داور،

ویژه حساس دریایی این حوزه در  سواحل مکران، شناسایی و شناخت مناطق به زیست عالوه بر ت یین مناطق حساسیت محیط

فرد زیستی و اکولوژیکی و  های منحصربه الزامی است. بدین ترتیب این مناطق به دلیل ارز  ICZMی کردن راستای عملیات

، 1313انلد )داور   تفصیل ذکرشلده  به 4و نقشه  7اند و در جدول  ها واجد اهمیت اقتصادی باالی آن-همچنین اهمیت اجتماعی

11.) 

 مکران  سواحل دریایی حساس ویژه مناطق شناسایی ایمعیاره واجد مناطق -5 جدول

م یارهای شناسلایی   
PSSAs 

 PSSAsمناطق واجد م یارهای شناسایی 

های دریایی در طول ساحل، خلیج گواتر، خور و هور باهور، خود گواتر، خور پزم،  پشت ریزی الک زیستگاه و مناطق تخم همتا یا نادر بودن بی 1

هلای در م لرض انقلراض، در م لرض تهدیلد و یلا        هلای زمسلتان گلذرانی گونله     زیستگاه یا مکلان عنوان  تاالب لیپاز به

 شده حمایت

 خلیج گواتر زیستگاه حیاتی 2

 خلیج گواتر، هور و خور باهو و خور گواتر، خور رمین، تاالب لیپاز و خور تنگ، خور گالک و میدانی وابستگی 3

 گواتر، هور و خور باهو و خور گواتر اکوسیستم حرا واقع در خلیج م ر  بودن 4

 اکوسیستم حرا واقع در خلیج گواتر، هور و خور باهو و خور گواتر تنو  7

 خور گواتر، خور و مصب باهو، خور تنگ، خور پزم، خور لیپاز، خور رمین، خور گالک و خور میدانی حاصلخیزی 0

ریزی  های تخم زمینه 0

 یا زادآوری

 ها و خور های تنگ، گالک و میدانی هار و خلیج پزم به همراه خور های متصل به آنخلیج گواتر، خلیج چاب

هلا، سلواحل    های حرا واقع در خور گواتر و خور باهو، خور گوردیم، خور گاللک و سلواحل اطلرا  آن    مناطقی از جنگل طبی ی بودن 1

 ای بین برین و پسابندر صخره

 ر خلیج گواتر و خور تنگ و گالکخور های باهو و گواتر واقع د یکپارچگی 3

شده در خلیج چابهار و خور  های مرجانی شناسایی های آبسنگ های حرا واقع در گواتر، رویشگاه مانگرو و توده اکوسیستم شکنندگی 17

 تنگ

اهمیللت جغرافیللای   11

 زیستی

 ، تومبولو در دهانه خور تنگهای دریایی پشت ریزی الک ای م ر  مناطق تخم تاالب لیپاز، خلیج گواتر، سواحل ماسه

وابستگی اقتصادی یا  12

 اجتماعی

 خلیج گواتر و بندر پسابندر، خلیج چابهار، خلیج پزم، خور تنگ، بندر رمین، اسکله برین

 مخور های پزم، تنگ، یاهو کالت، خلیج گواتر، خلیج چابهار، بندرهای صیادی، پسابندر، برین، زمین، تین و پز وابستگی انسانی 13

 کنارک و گواتر خلیج چابهار، وابستگی نظامی 14

 ها، روستای قدیمی تین و آرامگاه سید غالم رسول واقع در خلیج چابهار قل ه پرتغالی میراث فرهنگی 17

 خلیج گواتر، تاالب لیپاز و خور تنگ تحقیقات 10
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مبنلللللای انجلللللام  10

 مطال ات پایش

 خور گواتر و خور باهو

 تر، خور تنگ و پهنه جزر و مدی وسیع آن، تاالب لیپازخلیج گوا آموز  11

 (11 ،1313 داور،)مرجع: 

 

هلای   گذارند، که در ب ضی کشلورها تلا حوضله    ، ت یین مرز خشکی، کلیه مناطقی که بر دریا ترثیر میICZMدر دستورال مل 

بله دلیلل موق یلت نسلبی آن، نداشلتن       در ایلران  ICZMگیرد، اتخاذ این پهنله وسلیع بلرای     پوشانند را در برمی آبریز را می

های کاربردی و اجرایی، قابلیت عملیلاتی شلدن را    های سوم و چهارم( و ایجاد چالش ها بزرگ با آبدهی اندک )اولویت رودخانه

(. 13: 1313متر )در کلیه سواحل( در نظر گرفته شود )کریمی پلور،   077تا  07تواند بین  مرز خشکی می ترتیب این ندارد. به

شده  متر در داخل خشکی ت یین 1777شده، مرز خشکی از خط کرانه ساحلی به عمق  های نشان داده همچنین در تهیه نقشه

نف لان در   ربطلان و ذی  هلا و ذی  شلده حلاکی از علدم هملاهنگی سلازمان      (. اختال  عمق در نظر گرفته4: 1313است )داور، 

ین در ت یین مرز و محدوده مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اگر امکلان  مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در ایران است. بنابرا

های محیط زیستی باید انطبلاق داشلته باشلد کله در      انطباق با حوضه آبریز و یا مرزهای استانی وجود ندارد، تا حد حساسیت

در سلواحل دریلایی    ICZMی تحقق اهدا  این فرآیند اختالل به کمترین مقدار برسد. به عالوه در ت یین مرز نظلارتی دریلای  

های داخلی، دریای سلرزمینی، منطقله    )آب جاماییکا را 1312فارس پنج قلمرو دریایی موردپذیر  کنوانسیون  عمان و خلیج

بر بلودن و   شود، که در ایران به دلیل بسیار پیچیده و هزینه نظارت )مجاور(، منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره( شامل می

فقلط در حلوزه ملدیریت نلوار سلاحلی و منطقله       ، ICZMحلی و مسئولیت سنگین آن، حداقل در فلاز اجرایلی   توان گارد سا

(، که این محدوده انطباق با خط هلم عملق   14: 1313اجرا است )کریمی پور،  های داخلی منطقی و قابل مدیریت، منطقه آب

 (.4: 1313 متری ت یین مناطق حساس محیط زیستی در حال حاضر را دارد )داور، 17

 

 ارائه مدل پیشنهادی سازمان مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی  -4-5

نلوعی سیسلتم پشلتیبانی    کنلد. ایلن ملدل،     مشی آن را فراهم ملی  جهت اهمیت دارد که خط ارائه مدل برای این فرآیند ازآن

بلرای   کیکی و ژئواستراتژیاجتماعی، اقتصادی، زیستی، غیر زیستی، سیاسی، امنیتی، ژئوپلیتی یشامل فاکتورها گیری یمتصم

 شده است: یلتشککه از سه فاز  ت یین مدیریت فضایی مطال ه منطقه است

 فاز اول )حوزه پایگاه داده( -1-4-5

شلود.   یمل های مدیریتی محسوب  یمتصمکه نوعی الیه پنهان، اما واجب، برای گرفتن  یطور بهاین بخش قلب این مدل است، 

ها بله یلک پایگلاه داده جلامع،      گیرنده یمتصمیدن به تریید علمی و تصمیم منطقی و عادالنه، در هر راهبرد مدیریتی برای رس

ی، اجتملاعی،  شلناخت  بلوم یرهای متغبین، باید انوا   یندراکلیه اطالعات فضایی منطقه، نیازمند هستند.  دهنده پوششکامل و 

ساسی دخیل و برهمکنش هر یک از آنها بر یکدیگر و در یک المللی و قوانین ا ینبامنیتی، ژئواستراتژی، ژئواکونومی، م اهدات 

      ( بر مدیریت یکپارچه را در پایگاه داده این فرآیند وارد کرد.2کل جامع اثر گذار )شکل 
      

 (گیری تصمیم حوزه) دوم فاز -2-4-5

ین سازمانی با این عنوان برای پیش و بیش از هر چیز، جهت تسریع و افزایش بازدهی مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، ترس

گان کلیله   ها در قالب یک سازمان شامل نمایند نفع و افزایش هماهنگی آن ربط و ذی به حداقل رساندن تداخالت سازمانی ذی
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نف ان )شهرداری، استانداری، فرمانداری، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت نفت، مرکز مللی اقیلانوس    ربطان و ذی ذی

وزارت کشور، وزارت مسکن و راه سازی، نداجا، ندسا، گارد ساحلی، سازمان مناطق آزاد، انرژی اتمی، وزارت بازرگانی، شناسی، 

بسیج سپاه پاسداران، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با قاچاق کاال، سلازمان میلراث فرهنگلی و گردشلگی، نماینلده      

است. بنابراین این سازمان عالوه بر، دربرداشتن کلیله   طور محسوسی نیازمند (، بهرانی مشارکت محلی و سازمان بنادر و کشتی

گیری  رابطان را شامل شود و توانایی استفاده از پایگاه داده و ارتباط عموم و حوزه تصمیم نف ان و ذی ها، باید کلیه ذی تخص 

پردازد. آنچله در ایلن    طور سازگار می حل و طرح به راهرا داشته باشد. این سازمان برای حل موضوعات مناطق ساحلی، به ارائه 

حوزه اهمیت دارد، داشتن دیدگاه از پایین به باال در حل موضوعات مناطق ساحلی است. در حال حاضلر مشلارکت مردملی و    

و  اسلت  ICZMتلرین اهلدا  و راهبردهلای     شلود، کله از مهلم    ای نیاز می طور فزاینده ازپیش به محلی در حل موضوعات بیش

 شود. نف ان و رابطان محسوب می ترین ذی عنوان رابط جام ه محلی و مسئوالن سازمان از مهم نماینده مشارکت محلی به

 فاز سوم )حوزه منفعت( -3-4-5 

نف ان دولتی و  این بخش وابستگی کامل به تصمیمات اجرایی از سوی سازمان پیشنهادی را دارد و به کلیه ساکنان محلی، ذی

طور مستقیم بر مناطق سلاحلی ترثیرگلذار    دیگر، موفقیت و یا شکست تصمیمات اجرایی به عبارتی شود. به تبط میخصوصی مر

دهلد.   گذاران و ...( را تحت تلرثیر قلرار ملی    سرمایه  نف ان )کیفیت حیات ساکنان محلی، سرمایه خواهد بود و منف ت کلیه ذی

شود، در غیر این صورت مجدداً، برای بررسلی   بود، در پایگاه داده، ذخیره می آمیز ترتیب که اگر، تصمیم اجرایی موفقیت این به

 (.3شود )شکل  حل وارد فاز تصمیم می راه

 

 نتیجه گیری
سواحل مکران به دلیل داشتن ویژگی هلا طبی لی، تلاریخی و موق یلت جغرافیلایی منحصلر بله فلردی کله دارد، از اهمیلت           

یک باالیی برخوردار است. شاخ  هایی چون دسترسی به منابع انرژی و زیستی و غیلر  ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونوم

زیستی، تسلط بر مهمترین مسیر انتقال انرژی و کاال در سطح بین المللی، موق یت استراتژیک بلرای دسترسلی کشلور هلای     

جلاد بنلدرگاه و ترمینلال هلای     محصور در خشکی در آسیای مرکزی به آب های آزاد، قابلیت مناسب سواحل مکلران بلرای ای  

وسیع تجاری، قابلیت های باالی گردشگری زمستانی، افزایش قدرت مانور دریایی جمهوری اسالمی ایلران در آب هلای بلین    

المللی و ... از ویژگی های مهم سواحل مکران است. این ناحیه علی رغم داشتن ویژگی های مطلوب، بلا چلالش هلایی نظیلر     

بی، عدم توس ه منطقه، سیل و خشکسالی، تخریب گسترده، آلودگی، ازدحلام جم یلت، ف الیلت هلای     اختالفات قومی و مذه

صن تی و کشاورزی و سازندگی خارج از محدوده های ت ریف شده و غیر کنترل شده، ناامنی، فقر فرهنگی، محرومیلت هلای   

وم بلوچ در خارج از ملرز هلا و افلزایش تلنش     اعمال شده ناشی از سیستم متمرکز اداری و سیاسی، سوء استفاده از نخبگان ق

های مرزی، موانع مربوط به توس ه گردشگری و ... روبرو است که مانع از باروری ویژگی های اقتصادی، سیاسلی، اجتملاعی و   

 نظامی و درنتیجه عدم افزایش منزلت ژئوپلیتیکی و بازیگری سیاسی ایران در سطح منطقه ای و جهانی خواهد شد. بنلابراین 

تحقق اهدا  مذکور، وابستگی کاملی با ایجاد یک سازمان یکپارچه مدیریت نواحی ساحلی دارد تا در چهارچوب برقراری یک 

مدیریت یکپارچه، توس ه همه جانبه این ناحیه رقم بخورد. سازمانی که با دیدی جامع و سیستماتیک کلیله متغیلر هلا را بلا     

ربطان را هماهنگ کند و در نهایت، منف ت کلیه آحاد در ارتباط با ایلن منطقله    یکدیگر مرتبط سازد، تمامی ذی نف ان و ذی

پایگلاه داده ایلن    ترمین شود. نکته قابل ذکر این است که اهدا  این سازمان تنها مسئله ای ملی نیست، بلکه یکی از اجلزای 

آبلی مشلترک، بلا برقلراری ملدیریت      سازمان م اهدات بین المللی است که کشورها، بخصوص کشور های همسایه دارای مرز 
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یکپارچه، کلیه ف الیت های خود را در جهت به حداقل رساندن ت ارضات محیط زیسلتی در سلاحل خلود و سلاحل همسلایه      

تنظیم کنند. در نهایت در صورت ترسین این سازمان در ایران و اجرای کلیه اهدا ، اصول و راهبرد های آن، ضلمن بلاروری   

نه های افزایش همگرایی با کشور های همسایه دارای ملرز آبلی مشلترک و در نتیجله افلزایش وزن      شاخ  های مذکور، زمی

 ژئوپلیتیک و نقش پذیری سیاسی در فرآیند های منطقه ای و جهانی را در پی خواهد داشت. 
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