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  چکیده:

مناطق ساحلی بدلیل وفور امکانات بالقوه جهت توسعه، از دیرباز مورد توجه نوع بشر جهت اسکان و 
 200درصد از جمعیت دنیا در شعاع  75توان دلیل تمرکز باشد و این را میگیري از این امکانات میبهره

) روشی است جهت خنثی نمودن ICZMي مناطق ساحلی(کیلومتري سواحل دانست. مدیریت یکپارچه
هاي انسانی در این مناطق. همانطور که گفته شد سواحل شرایط مطلوبی جهت اثرات نامطلوب فعالیت

 -ه ها ایجاد مناطق آزاد تجاريبندرگاي شهرهاي ساحلی و توسعه دارند و یکی از اقدامات جهت توسعه
انزلی بر  ي آزادباشد. در این پژوهش با هدف ارزیابی و تعیین اثرات استقرار منطقهصنعتی در آنها می

اي ي مناطق ساحلی این شهرستان با استفاده از روش کتابخانهها و رویکردهاي مدیریت یکپارچهپارامتر
ق اند. از طریهاي مصوب، مورد بررسی قرار گرفتهها و طرحنامهپایان منابع مختلفی همچون کتب، مقاالت،

اي هاي توسعهها و طرحي شرایط محیطی و اجتماعی سواحل این محدوده و با بررسی فعالیتمطالعه
با اهداف  هاي این منطقهصنعتی انزلی، تعارضات و تعامالت اقدامات و فعالیت -ي آزاد تجاريمنطقه

ي ي مناطق ساحلی در شهرستان مشخص گردید. بعنوان نتیجه مشخص شد که منطقهارچهمدیریت یکپ
ر ها، دي فعالیتآزاد انزلی به تبع خصوصیات خود به لحاظ شرایط زیست محیطی و همچنین گستره

هاي توسعه باالخص طرح ساخت بندر کاسپین، مجتمع صنعتی صورت کنترل و هدایت اقدامات و پروژه
ي سواحل موثر تواند در پیشبرد اهداف مدیریت یکپارچههمچنین استفاده از امکانات، می و مسکونی و

ي آزاد در راستاي حفظ هاي منطقهواقع گردد. در نهایت مدلی جهت ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت
  ردید.گ ي سواحل در این شهرستان، ارائهمحیط زیست این منطقه بعنوان مهمترین هدف مدیریت یکپارچه

ي آزاد )، دریاي خزر، سواحل انزلی، منطقهICZMي مناطق ساحلی(مدیریت یکپارچه واژگان کلیدي:
  انزلی

  
  
  مقدمه -1

                                         
  و معماري، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز استادیار هنر *

  eza.shami@yahoo.comMr اي استاد مدعو گروه شهرسازي دانشگاه آزاد زنجانریزي منطقهکارشناس ارشد برنامه **
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  بیان مسئله -1-1

ترین ترین و با ارزشمناطق ساحلی جهان در بخش خشکی و در بخش دریا جزء حساس
اهمیت این مناطق به لحاظ اقتصادي، سیاسی و زیست محیطی انکار  .شوندمناطق محسوب می

هاي بشر و همچنین ). تاثیرات فعالیت1:1388کشور،  ICZM(برآیند مطالعات پذیر نیست. 
آورد. بعالوه وجود تعارض در بهره تغییرات اقلیمی فشاري مداوم بر محیط ساحلی وارد می

مسائل  گونه این بردن بین از یا کاهش هدف با ICZMذینفعان در این مناطق مزید علت است. 
را می توان یک فرآیند حمایتی و توافقی دانست  Cummins,2002:10 .(ICZM( .استمطرح شده

 ) امروزه18:1384تا مناطق ساحلی را در راستاي توسعه پایدار قابل کنترل نماید. (اشتري، 
 تجاري آزاد مناطق ویژگی به توجه با عهتوس حال در و یافته توسعه از اعم متفاوتی کشورهاي

اند. با ودهنم صنعتی تجاري آزاد مناطق ایجاد به اقتصادي اقدام توسعه به دستیابی براي صنعتی
هاي موجود در مناطق ساحلی، این مناطق به یکی از مستعدترین ها و پتانسیلتوجه به ویژگی

اند. با توجه به این موضوع که همواره بحث ها جهت استقرار مناطق آزاد تجاري تبدیل شدهمکان
لی هاي اصي اقتصادي سواحل و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی که یکی از دغدغهرشد و توسعه

ي مناطق آن حفاظت از منابع ساحلی است در تناقض قرار دارند، بررسی این موضوع در محدوده
  رسد.آزاد ضروري بنظر می

  
  مروري بر ادبیات نظري -1-2

 مخلوط شیرین و شور آبهاي و کنندمی تالقی دریا و زمین که است جایی ساحلی منطقه
 یکیدینام الگوي داراي آن در تغییرات که هستند نقاطی از یکی نقاط این بنابراین،. شوندمی
المللی تعاریف متفاوتی از سوي صاحبنظران و سازمانهاي بین )SEACAM,2002:3( .باشدمی

بطور خالصه نکاتی که این تعاریف به آنها اشاره  1ارائه شده که در جدول شماره  ICZMي درباره
  است.اند آورده شدهنموده
  
  
  
  
  
  
  
  

  : تعاریف مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی1جدول 
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سوي  از ریودوژانیرو 1992 در “زمین اجالس”طی ساحلی، مناطق یکپارچه مدیریت پذیرش
حاکم  زمین کره حیاتی نوارهاي این بر که است اي شکننده وضعیت از بازتابی ساحلی، کشورهاي

 دادند قرار کارشان دستور در را ICZM 2002سال  تا که ساحلی کشورهاي شمار که است. چنان

). کشورها بسته به سطح توسعه یافتگی شان اهداف مختلفی IOC,2002:8رسید ( کشور 145 به
  )2اند.(جدول شماره را جهت استقرار مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی برگزیده

  
  در کشورهاي مختلف ICZMبه مطالعات در زمینه : دالیل اقدام 2جدول

  )Biliana cicin- sain,1987:12منبع: (
  
  

 عوامل موثر در مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل

فرآیندي پیوسته جهت حفظ و ارتقاء   )EC(اروپا کمسیون
تنوع زیستی، مدیریت و  مناطق ساحلی

  کاربريکارامد جهت تعیین بهترین 

 
)Commission European ,منبع

1999)  
حکومتی با چارچوب قانونی،  فرآیندي  (WB)بانک جهانی

یکپارچه شدن اهداف توسعه با اهداف 
  زیستی مناطق ساحل

  (Athialy, 2011:3)منبع 

سازمان همکاري 
  (OECD)اقتصاديتوسعه

از منابع ساحلی فرایندي جهت استفاده 
  و رفع تعارضات ذینفعان

  (OECD, 1993:18)منبع 

 برنامه محیط زیست سازمان ملل
  (UNEP)متحد

فرآیندي توافقی و انعطاف پذیر براي 
  در راستاي توسعه پایدار مدیریت منابع

(Coastal Zone Management 
in Mediterranean, 2001)  

 فعالیتی پویا با استراتژي هماهنگ سورنسون و همکاران
کننده بخش هاي بهره بردار از منابع 

  ساحلی

  (Sorenson, 1993:3)منبع 

 دالیل اقدام به مطالعات در
 ICZMي زمینه

کشورهاي توسعه   ي کشورهاهمه
  نیافته

کشورهاي نیمه 
  توسعه یافته

کشورهاي 
  توسعه یافته

  25  27  0  18  استفاده بیش از حد منابع
  25  13  21  20  آلودگی

  25  13  21  18  آسیب وارده به اکوسیستم
منابع اقتصادي حاصله از دریا و 

  ساحل
22  36  13  20  

فرصتهاي جدید اقتصادي در 
  دریا و ساحل

6  7  13  0  

آسیب ناشی از خطرات در 
  مناطق ساحلی

10  14  7  5  

  0  13  0  6  سایر دالیل
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هاي محیطی ي مناطق ساحلی بطور کلی با توجه به ویژگیمدیریت یکپارچههاي برنامه
دهند: شده، عوامل زیر را مورد بررسی قرار میسواحل و هدف مورد نظر در هر سه رویکرد یاد

)clarck,1995:45(  
 ي پایدار از منابع ساحلیاستفاده -
 هاي زیستی)حفظ تنوع زیستی(حفظ زیستگاه گونه -
 هاي محلی در مقابل مخاطرات محیطیسکونتگاهحفاظت سواحل و  -
 کنترل آلودگی از طریق حفظ استانداردهاي محیط زیست -
 ي اقتصاديهاي توسعهمدیریت برنامه -
 ارتقاء رفاه اجتماعی مردم بومی مناطق ساحلی -
 ریزي صحیح کاربري اراضی در مناطق ساحلیبرنامه -
  

 مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در ایران
هایی براي برنامه ریزي ي ظرفیتکیلومتر طول، فراهم کننده 5800ر با قریب به سواحل کشو

ي اقتصادي و اجتماعی هستند، این در حالی است که موقعیت ژئوپلتیک مناطق دریایی توسعه
کشور در شمال و جنوب از یک سو و ناهمگون بودن شرایط زیست محیطی و جغرافیایی طبیعی 

ي توسعه را در این مناطق با پیچیدگی همراه تحقق هرگونه برنامهسواحل کشور از سوي دیگر 
توان مشکالت بندي کلی میدر یک دسته  )2:1388کشور،  ICZMاست. (برآیند مطالعات ساخته

  دسته تقسیم کرد: 5سواحل ایران را به 
 آمدن آب دریا (سواحل دریاي خزر)باال -
  موزون جمعیت در مناطق ساحلیافزایش نا -
 ساحلی مناطق در زیست محیط آلودگی -
 رویه بی کالبدي يتوسعه و ساز و ساخت -
 انتظامی،  و امنیتی مشکالت -

 )5:1387ي مهندس مشاور (فصلنامه
اي کشور فرآیندي مناطق ساحلی ایران بر پایه الزامات ملی و منطقه يمدیریت یکپارچه

رچه با برنامه مدیریت یکپا حفاظت و توسعه مناطق ساحلی کشور. تکاملی، پویا و یکپارچه است
 يشود که در تولید برنامه یکپارچه، سه رویکرد اساسی را شامل می)1IRICZM(سواحل کشور

 . باشدبرداري از سواحل توجه به آن الزام آور میبهره

                                         
1 Integrated Coastal Zone Management of Iran 
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صیانت از محیط زیست مناطق ساحلی و توجه به اصل رویکرد حفاظت محور:  -1
 برداري پایدار از منابعبهره

 اجتماعی مناطق ساحلی کشور -توجه به مقوله رشد اقتصاديد توسعه محور: رویکر -2
هاي بهره بردار و ناظر از همکاري مستمر و تعاملی بخش رویکرد مدیریتی: تاکید بر -3

 سواحل کشور
  )9:1388کشور،  ICZM(برآیند مطالعات 

  
  فرآیند انجام پژوهش -2

 Coastal Zone Managementدر این پژوهش با مطالعه منابع مختلف باالخص کتاب 

Handbook ي سواحل ي جان کالرك پارامترها و مواد مطرح در مدیریت یکپارچهنوشته
ي محیطی و اجتماعی محدوده ساحلی منطقه آزاد انزلی و شده و همچنین با مطالعهاستخراج
نمودن پارامترهاي دخیل در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی شهرستان و همچنین مشخص

یین گرفته و در آن به تعنگري صورتشده، به نوعی آیندههاي در نظر گرفتهها و برنامهرسی طرحبر
ست. اي مناطق ساحلی پرداخته شدهي آزاد و مدیریت یکپارچهتعامالت و تعارضات استقرار منطقه

، ارائه ICZMدر انتها راهکارهایی جهت رفع تعارضات و افزایش تعامالت در راستاي نیل به اهداف 
  است.شده

  
  ي مورد مطالعهمحدوده -3

 بین شمالی معتدل منطقه جنوبی نیمه در هکتار 3200 تقریبی مساحت با انزلی آزاد منطقه

 33 و درجه 49 و استوا خط از شمالی عرض دقیقه 27 و درجه 37تا  دقیقه 25 و درجه 37 عرض

ي (نقشه.استگرفته قرار گرینویچ النهار نصف مبدا از شرقی طول دقیقه 44 و درجه 49 تا دقیقه
  ) 1شماره 
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  ي آزاد انزلی: موقعیت منطقه1 ي شمارهنقشه
  منبع: (نگارندگان بر اساس منابع مختلف)

  

  کاربري اراضی:
هاي متنوعی در داخل و اطراف اي قرار گرفته است که فعالیتي آزاد انزلی در محدودهمنطقه

هاي عمده در این محدوده ) از طریق شناسایی فعالیت3(جدول شماره آن در حال جریان است. 
  کرد.توان جهت شناسایی ذینفعان مناطق ساحلی استفادهمی

  
   : کاربري اراضی وضع موجود منطقه آزاد انزلی 3 جدول

  وضع موجود (متر مربع)  نوع کاربري
  3138900  سکونتگاه روستایی

  2935000  نوار ساحلی
  2624000  حریم جنگل فتاتو و

  1842400  تاالب و حریم
  15158400  کشتزارها، زراعت و مراتع

  1334000  خدماتی، مرکز منطقه –تجاري 
  505600  صنعتی

  7760300  ي راههاشبکه
  34098000  جمع کل
 )58: 1389ي آزاد انزلی، گذاري منطقههاي سرمایهمنبع: (فرصت

  
  هاي توسعه در منطقه آزاد:طرح

-پتانسیل   ها و شده براي این منطقه و ظرفیتتوجه به اهداف تعیین منطقه آزاد انزلی بادر 
باشد. طبق مطالعات صورت گرفته چهار هاي موجود، طرح توسعه و عمران در دست تهیه می
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ي آزاد انزلی، گذاري منطقههاي سرمایهاست: (فرصتپهنه اصلی براي این منطقه تعریف شده
1389 :56(  

 صنعتی پهنه -
 )2CBDمنطقه ( مرکز خدماتی - تجاري پهنه -
 مسکونی پهنه -
 گردشگري و دانشگاهی نمایشگاهی، عملکردي، پارکهاي -
  

ي کالبدي منطقه آزاد انزلی در دو صورت طرحهاي کالبدي موضعی و طرحهاي توسعه
: 1389انزلی، ي آزاد گذاري منطقههاي سرمایهاست. (فرصتطرحهاي کالبدي موضوعی تهیه شده

53(  
-پهنه     ي آزاد درهاي مختلفی جهت توسعه یک منطقهدر طرحهاي کالبدي موضعی طرح

حها آنهایی مورد بررسی قرار ) از بین این طر2ست.(نقشه شماره اهاي مشخص پیشنهاد شده
 اند که از نظر تاثیر بر محیط اطراف به لحاظ زیست محیطی و دیگر فاکتورهاي موثر درگرفته

ICZMها عبارتند از:هستند. این طرح، از اهمیت باالتري برخوردار  
 ي بندر کاسپینطرح ساخت و توسعه -
 طرح ساخت مجتمع مسکونی -
 طرح توسعه شهرك صنعتی -
  

 
  

  : طرح جامع توسعه منطقه آزاد انزلی2نقشه شماره 
 )55: 1389ي آزاد انزلی، گذاري منطقههاي سرمایهمنبع: (فرصت

                                         
2 Central Business District 
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  پژوهشهاي یافته -4

  بندر کاسپین: 
 و تجهیزات بر عالوه که در آن است بنادر سوم نسل از مدرن و بندر کاسپین بندري عظیم

 و توزیع انبارداري، لجستکی شامل خدمات و مراکز و بندري يپیشرفته امکانات و تاسیسات
 که مواردي سایر و شناورسازي و سازيکشتی از اعم دریایی صنایع گسترش و پردازش کاال، ایجاد

گذاري سرمایه     هاي دارد. (فرصت خاصی برخوردارند، اهمیت باالیی يافزوده ارزش ایجاد توان از
) واضح است که ساخت این بندر داراي تاثیرات مثبت و منفی 29-30: 1389ي آزاد انزلی، منطقه
بت رد. در کل تاثیرات مثبندي کتوان با توجه به ماهیت این تاثیرات آنها را دستهبود که میخواهد

  ود.شهاي اقتصادي و تاثیرات منفی به اثرات محیطی و اجتماعی ساخت بندر مربوط میبه صرفه
  

  : تاثیرات احداث بندر کاسپین4جدول 

  
  مجتمع مسکونی: -

 تاثیرات
اقتصادي 
  (مثبت)

 هاي خارجیافزایش صادرات و واردات کاال و جذب سرمایه -

 ي شمالنقلی در خطهتبدیل شدن شهرستان انزلی به قطب حمل و  -

 ايدر بازارهاي جهانی و منطقه پررنگ ایرانحضور  -
 ایجاد بازار کار و در نتیجه رونق اقتصادي زندگی مردم منطقه -

  ي صنعت توریسم از طریق برقراري خطوط سفرهاي دریایی داخلی و خارجیتوسعه -

تاثیرات 
زیست 
محیطی 
  (منفی)

اثرات ناشی از 
هاي سازه

  دریایی

شکن باعث توقف آب پشت سازه شده و در صورت نفوذ آلودگی به وجایجاد م -
 آید.این قسمت خود بعنوان یک مولد آلودگی بحساب می

محل انبار کاال در بندر که درصورت انبار مواد شیمیایی و نفتی در صورت نشت  -
 شود.باعث آلودگی می

 د کرد.هاي جانوري را با خطر جدي مواجه خواهساخت بندر زیستگاه گونه -

  هاي آن نزول پیدا خواهد کرد.دریا با استقرار بندر و سازه کیفیت چشم انداز -

تاثیرات ناشی 
  از فعالیت بندر

 هاآلودگی زیست محیطی و صوتی ناشی از تردد شناورها و کامیون -

ندر، هاي مستقر در بآلودگی ناشی از فاضالب تاسیسات بندري، فاضالب کشتی -
 هاي نفتکشآلودگی کشتی

در صورت ساخت بندر کاسپین باید انتظار تاثیرات زیر را بر اجتماعات اطراف  -
  در نظر گرفت.

شود و جمعیت جدید نیازمند ایجاد فرصت شغلی باعث جذب جمعیت می -
 آید.ي منابع نیز بشمار میامکانات سکونتی و رفاهی است و همچنین مصرف کننده

ي زندگی مردم تغییر شیوه ها وازدیاد جمعیت منطقه باعث تداخل فرهنگ -
 خواهد شد.

  ممکن است باعث تغییر در الگوي اشتغال مردم روستاهاي اطراف شود. -
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 از است و هدفدر نظر گرفته شده ویژه و عام مسکونی اصلی هايپهنه در طرح اجراي این

 ساحلی و جنگلی طبیعی محیط کنار در جامعه باالي متوسط به درآمدي اقشار اسکان آن اجراي

ي آزاد گذاري منطقههاي سرمایهباشد. (فرصتمی پائین به متوسط اقشار درآمدي همچنین و دریا
ي مسکونی ) بالطبع جهت تحقق این طرح زیرساختهاي مورد نیاز یک منطقه117:1389انزلی، 

ود. بجزو الزامات خواهداز جمله آب آشامیدنی، راه ارتباطی، برق، گاز، تلفن، امکانات دفع فاضالب 
بود که در ادامه این همچنین در صورت اجراي این طرح ما شاهد اثرگذاري آن بر محیط خواهیم

  اند.ي اثرات مثبت و منفی آورده شدهاثرات در دو دسته
  

  : تاثیرات احداث مجتمع مسکونی5جدول 

  
  ي آزاد:ي شهرك صنعتی در منطقهطرح توسعه -

 نقل مکان مناسبیهایی همچون معافیت مالیاتی، امکانات حمل و مناطق آزاد به دلیل ویژگی
ي صنعتی در نظر ي آزاد انزلی دو منطقهآیند لذا در منطقهجهت استقرار صنایع بحساب می

است که البته یکی در حال فعالیت است (شهرك صنعتی حسنرود) و دیگري در طرح گرفته شده
ات رهاي صنعتی در واقع به تاثیاست. تاثیرات مثبت ایجاد شهركبینی شدهجامع توسعه پیش

شود وتاثیرات منفی آن، به ایجاد ناهنجاري زیست اقتصادي و حتی زیست محیطی آن مربوط می
  محیطی.

  
  
  
  
  
  

  : تاثیرات توسعه شهرك صنعتی6جدول 

اثرات 
  مثبت

  ي آزاد خواهد شد.باعث ایجاد اشتغال در منطقه -
 گذار را بدنبال خواهد داشت.امکانات سکونتی در منطقه جذب بیشتر گردشگر و سرمایهایجاد  -

  ي آزاد انزلی خواهد بود.منبع درآمدي براي سازمان منطقه -

  اثرات منفی

مجتمع مسکونی باعث جذب جمعیت (از داخل و خارج کشور) و در نتیجه تداخل فرهنگی  -
 بوجود خواهد آمد.

 ي ساحلی خواهد شد.ازدیاد مصرف کننده منابع منطقهجمعیت اضافی ساکن باعث  -

تولید زباله و فاضالب، آلودگی زیست محیطی و صوتی ناشی از تردد خوردوها در منطقه را در  -
  پی خواهد داشت.
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  ي سواحل استان گیالنیکپارچه: عوامل بالقوه تعارضات با طرح مدیریت 3نقشه 
  )55: 1389ي آزاد انزلی، گذاري منطقههاي سرمایهمنبع: (فرصت

  
  راهکارها جهت رفع تعارضات: -

هاي ذکر شده در منطقه نیاز به پشتیبانی مالی و جهت تعدیل و رفع تاثیرات مخرب فعالیت
باشد. لذا قبل از میهاي ذیربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست گیالن نظارت سازمان

ي راهکارها جهت رفع تعارضات، با هدف تامین نیازهاي مالی پیشنهاد تاسیس صندوق ارائه
  شود.ي آزاد ارائه میدر منطقه "ICZMصندوق "مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی یا 

  بندر کاسپین:

  اثرات مثبت

فرصتی براي جذب سرمایه و ایجاد اشتغال براي ساکنین شهرستان انزلی و همچنین  -
 استان

ي آزاد منجر به افزایش هرچه بیشتر صادرات منطقههاي مالیاتی امکانات بندري و معافیت -
 محصوالت تولیدي خواهد شد.

شود تا امکان متمرکز کردن صنایع پراکنده در منطقه و ایجاد شهرك صنعتی باعث می -
  درنتیجه کنترل بهتر اثرات زیست محیطی آن آسان شود.

  اثرات منفی

 پساب و آلودگی صوتیهاي صنعتی شامل آلودگی هوا، آلودگی ناشی از فعالیت -

قرارگیري شهرك صنعتی در مجاورت تاالب انزلی خطري جدي براي این اکوسیستم با  -
 ارزش است.

 ممکن است باعث تغییر در الگوي اشتغال مردم منطقه شود. -

  آید.ي منابع حیاتی(آب و زمین) بحساب میمصرف کننده -
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خت است سابا وجود بندر انزلی و با توجه به حساسیت باالي سواحل این شهرستان، بهتر  -
-امهبرن     ي بندر انزلی وي ساخت آنرا جهت تجهیز و توسعهاین بندر لغو شود و در عوض هزینه

هاي جانوري در آن ها (الیروبی با دستگاه هاي بروز) و حفاظت گونههاي پاکسازي از آلودگی
 کرد.منطقه هزینه

گیري ي با قابلیت پهلوشود عملکرد آن به بندردر صورت ساخت بندر کاسپین، پیشنهاد می -
-هاي صرفاً تفریحی و همچنین مسافربري محدود شود. در صورت رد این پیشنهاد توصیهکشتی

 گردد:هاي ذیل جهت رفع آثار سوء ارائه می
 ها قبل از تخلیه به دریا در تصفیه خانه هاي بهداشتی بایستی این پسابدر مورد پساب

حی هاي سطحفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه به آبشده و به حد استاندارد سازمان تصفیه
 .برسد
 یا شده و سپس به درها نیز بایستی در داخل کشتی تصفیههاي بهداشتی کشتیسابپ

 .گردندتخلیه
 هایی که داراي استانداردهاي زیست محیطی نیستند جلوگیري شود.از پهلوگیري کشتی 
 هاي نفت کش بایستی داراي تمام کشتی 3لدر رابطه با آلودگی نفتی طبق کنوانسیون مارپ

بایستی  درباشند و همچنین در بن 4IOPPCگواهی استاندارد جلوگیري از آلودگی مواد نفتی 
  .باشدداشته وجود  5OSCPطرح مقابله با آلودگی نفتی 

  باید درصدي معین از درآمد بندر به صندوقICZM  اختصاص یابد تا جهت حمایت از
 گردد.هاي جانوري آن هزینهمحیط زیست بندرگاه و گونه

  باید در استخدام افراد شاغل در بندر از افراد بومی و متخصص هم جهت رونق زندگی مردم
  شود.متخصص استفادهي از ورود افراد غیر بومی و غیر بومی و هم جلوگیر

  هاي مسکونی:مجتمع
  آوري و مصالح ساختمانی نوین جهت باال بردن عمر هاي مسکونی از فنمجتمعدر ساخت

 شود.ها استفادهمفید ساختمان
 ها و اتالف کمتر انرژي مصرفی استفادهي فاضالب ساختمانبروز جهت تصفیه از تکنولوژي-

 شود.

                                         
 با برگزاري کنفرانس بین المللی آلودگی دریا توسط 1973کنوانسیون بین المللی جلوگیري از آلودگی ناشی از کشتیها در سال 3 

IMO  اصالح گردید. این مقررات دربرگیرنده منابع گوناگون آلودگی ناشی از  1978به تصویب رسید و متعاقباً توسط پروتکل
حذف آلودگی عمدي محیط زیست دریا بوسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه چنین کشتیها بوده و هدف اصلی آن، 

(وبسایت سازمان بنادر و .موادي بصورت عمدي و یا غیرعمدي، از طریق اعمال قوانین و مقررات بر کشتی ها و بنادر می باشد
  )6/9/1392رانی، کشتی

4 International oil pollution prevention certificate 
5 Oil Spillage Contingency Plan 
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  باید از ساکنین مالیاتی جهت واریز به صندوقICZM شود.دریافت   

  صنعتی:هاي شهرك
 ي هاي تولیدي پسابخانه جهت تصفیهبایست از تصفیهي صنایع فعال در شهرك میهمه

 کنند.استفاده
 شوند(در سطح استاندارد) حتما باید از فیلتر هوا استفادهصنایعی که باعث آلودگی هوا می-

 کنند.
 کنند.هاي نوین در مصرف انرژي استفادهآوريهمه صنایع ملزم هستند از فن 
 لویت استخدام با افراد متخصص بومی باشد.ا 
  باید درصدي از درآمد خود را به صندوقICZM .اختصاص دهند 
  

  ي سواحل استان گیالني آزاد انزلی در مدیریت یکپارچهجایگاه و نقش سازمان منطقه
 ها وي آزاد انزلی با سازماندهد، سازمان منطقهي آزاد رخ میبرحسب اتفاقاتی که در منطقه

ا ههایی که عملکرد آنها در ارتباط با این کاربريبود. سازمانهاي مختلفی در تعامل خواهدارگان
مین ز باشند. با توجه به کاربريي آزاد انزلی میتري با سازمان منطقهباشد، داراي تعامل قويمی

  بود.تعامل خواهدهایی در ي آزاد با چه سازمانتوان مشخص کرد که سازمان منطقهدر منطقه، می 
ي کل کار و امور اجتماعی، سازمان هاي زراعی روستاییان: سازمان جهاد کشاورزي، ادارهزمین

 حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداري
 مناطق مسکونی روستایی: بنیاد مسکن -
 هاي ارتباطی: سازمان راه و شهرسازيراه -
 پادگان نظامی: نیروي دریایی ارتش -
 هاي فتاتو: سازمان حفاظت محیط زیستجنگل -
تاالب و حریم آن: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداري، سازمان شیالت، سازمان حفاظت  -

 محیط زیست
هاي دیگري نیز با ي آزاد، سازماناي ذکر شده در منطقههاي توسعههمچنین بر حسب برنامه

  گرفت.ي آزاد در تعامل قرار خواهندسازمان منطقه
رانی، سازمان حفاظت محیط زیست، مشاور و ندر کاسپین: سازمان بنادر و کشتیب -

 پیمانکار طرح
هاي صنعتی، سازمان استاندارد هاي صنعتی: شرکت شهركي شهركاحداث و توسعه -

و تحقیقات صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداري، شرکت 
 هاي نفتی، شرکت ملی گاز، مشاور و پیمانکار طرحآوردهاي، شرکت پخش فربرق منطقه
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هاي مسکونی: سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و مجتمع -
 آبخیزداري، شرکت مشاور طرح، مشاور و پیمانکار طرح

ي ساحلی، سازمان ي منطقهها در محدودهشود، در اکثر فعالیتهمانطور که مشاهده می
ي کل منابع طبیعی و آبخیز داري بیشترین تعامل را با سازمان ست و ادارهحفاظت از محیط زی

ي مناطق ساحلی داشت و این بدان معنی است که رویکرد حفاظتی در مدیریت یکپارچهخواهند
ي آزاد انزلی هستند لذا سازمان منطقهي آزاد از ارجحیت باالتري برخورداري منطقهدر محدوده

-واهدخ ي منابع طبیعی و آبخیزداري سازمان حفاظت محیط زیست و ادراه بیشترین تعامل را با
  داشت. 

  

  
  

  ي آزاد انزلیهاي مرتبط با سازمان منطقه: سازمان1نمودار
  

ي آزاد هاي دیگري هم با سازمان منطقهها، ادارات و شرکتالزم به توضیح است که سازمان
آنها غیرمستقیم و یا عملکردشان در مقیاس کوچکی است در ارتباط هستند. اما از آنجا که ارتباط 

  اند.در شماي باال آورده نشده
  
  ي آزاد انزلی:هاي منطقهایجاد هماهنگی در فعالیت -

، صنعتی جمهوري اسالمی ایران -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري   5ي طبق ماده
هاي جامع مصوب ي آزاد طبق طرحمنطقهي اختیار هرگونه استفاده از زمین و منابع در محدوده

هاي گرفته در رابطه با سازمانهاي صورتدر اختیار این سازمان است. همچنین طبق بررسی
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ي آزاد، دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع و آبخیزداري متولی امور مختلف در منطقه
رفت گتوان اینطور نتیجه. میداشتي آزاد خواهندبیشترین تعامل را در منطقه با سازمان منطقه

تواند مربوط به مسائل زیست محیطی باشد. لذا پیشنهاد که سهم عمده تناقضات در منطقه می
ي آزاد به شورایی متشکل از دو سازمان ها در منطقهشود که مسئولیت نظارت بر فعالیتمی

محیط زیست با داشتن گردد. سازمان حفاظت ي آزاد انزلی واگذارحفاظت محیط زیست و منطقه
تواند از طریق هاي ناهمگون با محیط زیست، میي قانونی جهت جلوگیري از فعالیتپشتوانه

  ي آزاد را کنترل نماید.ها در منطقههاي مصوب، از سطوح باالتري فعالیتنظارت بر طرح
ریت و مدی هایی چون کنترل منابع و اجراي آزاد انزلی نیز با داشتن مسئولیتسازمان منطقه

هاي ذکر شده در رابطه با مدیریت تواند از طریق بکار بردن سیاستي منطقه، میهاي توسعهطرح
ي آزاد، باعث هماهنگی هرچه بیشتر ي منطقهي سواحل استان گیالن در محدودهیکپارچه

  ) 2ي سواحل در سطح استان شود.(نمودارمدیریت این منطقه با مدیریت یکپارچه
  

  
  

  ها در منطقهي آزاد بر فعالیت: نظارت دو سازمان حفاظت محیط زیست و منطقه2 نمودار
  
هاي مدیریت یکپارچه ي آزاد در راستاي اعمال سیاستهاي منطقهقابلیت -

  مناطق ساحلی:
تواند جهت رسیدن به اهداف اي که دارد، میهاي بالقوهي آزاد انزلی با توجه به قابلیتمنطقه

 آید. سواحل در استان گیالن کمک شایانی بحسابمدیریت یکپارچه 
 هاي گردشگري منطقهقابلیت  
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-اهالمللی، نمایشگهاي طبیعی، استقرار بازارهاي بینبا وجود مرداب انزلی، سواحل دریا، جنگل
وان تهاي گردشگري و جذب توریسم، میها و امکانات تفریحی دیگر در منطقه بعنوان پتانسیل

  کرد:مدون به طرق ذیل جهت نیل به اهداف استفاده یق ودقریزي با برنامه
شدن این زیستگاه منحصر بفرد در معرفی تاالب انزلی موجب هرچه بیشتر شناخته -

شد و در نتیجه مسئولین و مردم بومی منطقه جهت حفظ المللی خواهدسطح ملی و حتی بین
وري، توجه بیشتري از خود نشان هاي جانگاه گونههاي حفظ زیستاین تاالب در راستاي سیاست

 داد.خواهند
ي علوم زیست محیطی بستري جهت توان با برگزاري تورهاي تخصصی در زمینهمی -

 کرد.ي متخصصان در رابطه با تاالب انزلی، سواحل و مناطق حفاظت شده را فراهممطالعه
این  شد وجذب گردشگر با افزایش اشتغال و درآمد در بخش توریسم همراه خواهد -

 داشت.ي اقتصادي و ارتقاء سطح زندگی روستاییان منطقه را بدنبال خواهدتوسعه
 المللی تا محلی راحضور گردشگران موقعیت ممتازي جهت تشکیل بازار از سطح بین -

  کرد.نصیب منطقه خواهد
  

  
  

  ي آزاد انزلی(موجود و آتی): امکانات گردشگري منطقه4نقشه 
  )55: 1389ي آزاد انزلی، گذاري منطقههاي سرمایهمنبع: (فرصت

  
 هاي تجاري منطقهقابلیت  

ي اقتصادي از طریق جذب سرمایه است. ي آزاد، توسعهبطور خالصه هدف از ایجاد منطقه
 يتوان با استفاده از قوانین معافیت مالیاتی اقدام به جذب سرمایه جهت بسترسازي توسعهمی

ها باعث ي این بخشها نمود. توسعهو نقل و زیرساختهاي مختلف از جمله صنایع، حمل بخش
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توان با هدایت منطقی این فرآیند، اشتغال شد که میدرآمد بیشتر ساکنین و تسهیل آن خواهد
 رد.کنگیرد، کنترلهاي زیست محیطی قرارمردم بومی را بنحوي که در تضاد با اهداف و سیاست

  
 امکانات فرهنگی منطقه  

هایی در منطقه به عملکردهاي فرهنگی اختصاص ي آزاد بخشمنطقهي طبق طرح توسعه
بومی(گردشگران) نمودن مردم بومی و غیرتوان جهت آموزش و آشنااست. از این فرصت مییافته

سیس دانشگاه در این مناطق، کرد. همچنین با تأراجع به اهمیت سواحل و منابع ساحلی استفاده
  شود.فراهم می ICZMي مرتبط با هاامکان آموزش محصلین در رشته

  
 امکانات خدماتی منطقه  

ی بیني منطقه پیشتوسعه ي آزاد که طبق طرحبا استقرار امکانات خدماتی که در منطقه
توان انتظار بهبود کیفیت زندگی مردم بومی را داشت. همچنین این امکانات جهت شده است، می

  باشد.میي آزاد ضروري پذیر تر کردن منطقهگردشگر
  

  
  

 ي آزاد(موجود و آتی)هاي تجاري، امکانات فرهنگی و خدماتی منطقه: قابلیت5نقشه 
  )55: 1389ي آزاد انزلی، گذاري منطقههاي سرمایهمنبع: (فرصت

  
  گیري:نتیجه -5

گردند و همانطور اي ایجاد میمناطق آزاد با هدف صرف توسعه و رشد منطقه و فرا منطقه
مرزهاي ساحلی به دلیل در اختیار گذاشتن امکانات حمل و نقل کشتیرانی، مورد شد که گفته
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 هايهاي جاري در مناطق آزاد با توجه به ویژگیتوان با هدایت صحیح فعالیتهستند. میتوجه
ي استقرار مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را در هر سه محیطی در محدوده مورد نظر زمینه

  نمود.رویکرد برقرار
ي آزاد انزلی و شرایط محیطی در ، منطقهICZMي حاضر پس از مروري بر مفاهیم در مقاله

 دادیماست را مورد بررسی قراري این منطقه تهیه شدههایی که براي توسعهها و برنامهآن، طرح
ي سواحل در محدوده شهرستان انزلی را است در آینده مدیریت یکپارچهو تعارضاتی که ممکن

ي آزاد انزلی و مدیریت آن در صورت ارتباط موثر با نمودیم. منطقهسازد، مشخصلش مواجهبا چا
زیست و همچنین سازمان بنادر و دریانوردي هاي ذیربط مانند سازمان حفاظت محیطسازمان

تواند با بکارگیري از امکانات خود نه بعنوان متولی تهیه طرح مدیریت یکپارچه سواحل ایران، می
نباشد بلکه با توجه به راهکارهاي ارائه شده، فعالیت هاي خود را با  ICZMمانعی بر سر تنها 

  مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در هر سه رویکرد همسو نماید. 
  
 سپاسگذاري -6

ارزیابی نقش و اثر مناطق آزاد "با عنوان  ي دومي نویسندهنامهي حاضر برگرفته از پایانمقاله
صنعتی انزلی  -ي آزاد تجاري) نمونه موردي: منطقهICZMي مناطق ساحلی(بر مدیریت یکپارچه

باشد. این پایان نامه تحت حمایت علمی و مالی سازمان بنادر و دریانوردي(بعنوان متولی می"
ي سازمان هاي شایستهگرفت. لذا جا دارد از کمکي مناطق ساحلی) قرارطرح مدیریت یکپارچه

-بدیل دکتر رضا احمدیان بعنوان استاد راهنما قدردانی بعملهاي بییمذکور و همچنین راهنمای
  آید.
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