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Abstract  
The coast has many unique features. The most important and prominent of these features are the dynamic 

land-sea interactions. This causes excessive accumulation in parts of coastal areas and the destruction of 

these valuable areas, irregularities in construction, as well as the lack of management and clear rules and 

regulations on how to use the land, causing improper use and excess coast capacity, especially on the west 

coast of Māzandarān. Therefore, choosing a systematic approach to coastal planning is needed to take an 

important step in stabilizing coastal resources by determining the type of appropriate coastal use. In this 

research, the analytical network process (ANP) and fuzzy logic were used to determine the appropriate 

environmental map, which dealt with the coastal villages' zoning and land use determination by determining 

the main components of the land use type. Also, using strategic rules and regulations and a set of guidelines 

and recommendations for the Tonkābon coastal areas, it was tried to create sustainable coastal use. This 

research showed a direct and reciprocal relationship between the current pattern of land use and the 

destruction of resources due to the lack of clear rules and regulations. With coastal land use planning 

through a sustainable development approach, the nature and quality of the development of the coastal strip 

west of Māzandarān, especially the city of Tankabon, would be sustainable, people-oriented, and based on 

comfort, well-being, and environmental sustainability. 
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Highlight  
- In order to find the suitability of optimal lands with the approach of sustainable development in coastal areas, the ANP 

model can be used by integrating environmental, economic and social criteria. 

- By redefining the mechanism of determining land use with emphasis on sustainable development, it is possible to ensure 

the sustainability of development in coastal strip lands, and this issue pursues the goal of expanding the balance in the 

distribution of population and activities in susceptible areas. 

 

Extended Abstract  
Introduction  
The rapid increase of population around the world, along with economic activities, has led to the gathering of 

cities, and subsequent expansion of the construction lands has led to rapid changes in land use. Land usage change 

is one of the effective factors on the coastal lines. Therefore, coastal lines are increasingly threatened. Thus, in line 

with decreasing the loss imposed, the ecosystem requires sustainable solutions such as management and planning 

the coastal line based on a sustainable development approach. Protective actions should be balanced with 

development to plan for coastal regions. 

 

Methodology 
The present study was quantitative. In terms of objective, it was descriptive-analytic. It is considered a case study. 

The research population included the residents of the city of Tonkābon (194,719 people), from which 384 people 

were selected as the research sample using Cochran's formula. Following the determination of the scope of the 
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study and examining and analyzing the problems, limitations, and capacities, as well as planning the objectives of 

coastal land use, there was a need to determine criteria for planning sustainable coastal land use. In this stage, the 

comments of Urban and regional planning experts have been used. After determining the planning criteria and 

sub-criteria, it is necessary to evaluate and assess the degree of importance of each one, which was done using the 

analytic network process (ANP), which is one of the most comprehensive systems designed for decision-making 

with multiple criteria. The ANP includes four steps, namely modeling and transforming the case study to the 

network structure, forming a binary comparison matrix and determining priority vectors, forming a supermatrix 

and transforming it into a limit supermatrix, and mapping the environmental appropriation by providing an 

information layer from each sub-criteria and combining them based on the value of each sub-criteria. To provide 

an information layer from each sub-criteria and combine them based on the value of each sub-criteria and also to 

achieve the mapping of environmental appropriation, the fuzzy logic is used considering its strengths compared to 

other combination methods. GIS is used to implement all the steps mentioned above in spatial form. In this 

research, it has been intended to use two techniques: analytical network process (ANP) to evaluate the criteria of 

sustainable development of land usage for the Tonkābon coastal line (as a case study) that mutual dependence and 

feedback among decision factors, and fuzzy logic to combine layers and making the spatial decision to allocate 

lands and area. 

 

Results and discussion 
The proper usages within the coastal line were considered based on the intervention area. According to the 

investigations, the determination of the land usage of the studied area was based on how to intervene in the coastal 

lands according to the sustainable development approach. The land usage related to the forest lands with an area 

of about 20114 hectares (41%) had the highest level of usage according to characteristics area, which in the field 

of maintenance intervention will try to maintain the existing conditions and only use its indirect benefits. Also, the 

agricultural usage with 11239 hectares (22%) in the three sectors of irrigated agriculture, rainfed agriculture, and 

horticulture is in the second level of area uses in the area of regenerative and management intervention. Since the 

usage changes in this area could bring a revival in this domain by changing the traditional agricultural view into 

industrial and preventing usage change by applying efficient management. 

It is noteworthy that by having an area of 10114 hectares (21 percent) and considering the location of the area that 

is placed beside sea and mountain, tourism usage has special situation leading to economic prosperity and income 

increase in this area. Due to its sensitivity, according to the conducted surveys, the current pattern of land use 

definition in the coastal lands will not answer the present generation. Therefore, by redefining the mechanism of 

land use with an emphasis on sustainable development, it can be expected that by taking the special arrangements 

into account, it will be possible to make sustainable development in the coastal strip lands. This issue aims to 

expand the balance in population distribution and activities following resources, environmental power, and the 

carrying capacity of ecosystems in susceptible areas. 

 

Conclusion 
This research titled "Coastal Land Use Planning of the West Māzandarān with Focus on Sustainable Development 

Approach" attempts to introduce the aforementioned approach and the method of land use in the coastal line west 

of Māzandarān with an emphasis on Tonkābon city. In this study, an attempt was made to preserve the valuable 

lands of the coastal line by presenting the ideal land use model and establishing appropriate activities to prevent 

the destruction of valuable lands caused by unbalanced constructions. However, such an action should be 

performed in the form of integrated coastal management. Due to the spatial management dispersion in this area, 

the only solution is to develop rules and regulations which deal with this problem in minimum time and 

environmental damage leading to the sustainable development of the coastal line. Based on the examinations, to 

find the optimum proportion of lands using a sustainable development approach in the coastal line, the ANP model 

was used, which integrated environmental, economic, and social criteria leading to defining the diverse area by 

preserving the sustainable pattern. Although ANP follows a more or less similar process to other methods to 

determine the power, ability, or capability of land, it has been able to define the most appropriate activity for the 

studied area due to the extent of the analysis of the layers. Considering the areas of policy and intervention, an 

attempt was made to clarify the determination of appropriate use based on different approaches. Given the strategic 

rules and regulations, this planning intends to simultaneously develop and balance the Tonkābon coastal 

population. Without unique and dominant management, achieving such an important goal would be difficult. 
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 84-65 صفحات، 1401 پاییز ، 10، پیاپی سوم، سال سوم، شماره مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی نشریه علمی     

 مقاله پژوهشی

 

 1رریزی کاربری اراضی ساحلی غرب مازندران با تأکید بر رویکرد توسعة پایدابرنامه

 
 

 

    2 پورهاشم داداش ، *1یخلعتبر ریام

 

 . رانیمدرس، تهران، ا تیدانشگاه ترب گروه شهرسازی، ،ایریزی شهری و منطقهبرنامهکارشناس ارشد  .1

 . رانیا تهران، مدرس، تیترب دانشگاه ،یگروه شهرساز اریدانش  .2

 

  هچکید
است.  ایو در نیزم یایتعامالت پو ها،یژگیو نیا نیو بارزتر نتریبرخوردار است. مهم یادیمنحصر به فرد ز هاییژگیاز وساحل 

 و سازها وساخت در نظمیز نواحی ساحلی و تخریب این مناطق ارزشمند، بیا هاییامر باعث تجمع بیش از حد در قسمت نیا

ویژه بهساحل  تیاز ظرف شیموجب استفاده نادرست و ب ن،یاستفاده از زم ةروشن در نحو رراتو ضوابط و مق تیرینبود مد نهمچنی

نوع  نییاست که بتوان با تع ازیساحل ن یزریبرنامه برای مندنظام یکردیانتخاب رو رونیاز ا .در سواحل غرب مازندران شده است

( و ANP) یلیشبکه تحل ندیپژوهش از فرا نیشود. در ا داشتهبر یمنابع ساحلسازی پایداردر  یگام مهم یاستفاده مناسب ساحل

و  بندی منطقهبه  ن،ینوع استفاده از زم یاصل هایلفهؤم نییکه با تع استفاده شد یطینقشه مناسب مح نییتع یبرا ،یمنطق فاز

 یبرا هاییهیو توص نمونو مجموعه ره یپرداخته و در آخر با طرح ضوابط و مقرارت راهبرد ساحلی هایدهستان یکاربر نییتع

و  یاراض یکاربر یکنون یالگو نیکه ب دهدیم نشان قیتحق نیشد. ا یساحل داریپا یکاربر جادیدر ا یتنکابن سع یساحل ینواح

با  یساحل یاراض یکاربر یزریو متقابل وجود دارد که با برنامه میمستق ةرابط ،نبود ضوابط و مقررات روشن لیدلمنابع به بیتخر

محور ان تنکابن در مسیری پایدار، مردمشهرست ژهیوهغرب مازندران ب ینوار ساحل ةماهیت و کیفیت توسع ،داریپا ةکرد توسعیرو

  و مبتنی بر آسایش، رفاه و پایداری محیطی قرار خواهد گرفت.

 

 .  مازندرانغرب سواحل  ،یساحل یزیر، برنامهداریپا ةتوسع ،یاراض یکاربر واژگان کلیدی:

  :  نکات برجسته
یمی و اجتماع یاقتصاد ،یطیمح یارهایمع یسازکپارچهیبا  ANPمدل ی از ساحل یدر نواح داریپا ةتوسع کردیبا رو نهیبه یتناسب اراض افتنی یبرا -

 استفاده کرد.  توان

گسترش  موضوع هدف نیو ا شد ینوار ساحل یتوسعه در اراض یداریپا باعثتوان یم داریپا ةبر توسع دیبا تاک یکاربر نییوکار تعمجدد ساز فیبا تعر -

 .دینمایرا دنبال م در مناطق مستعد تیو فعال تیجمع عیتعادل در توز
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 مقدمه . 1

کننده برای سکونتگاه انسانی در طول وری طبیعی، عامل جذباهمیت اکوسیستم است که عالوه بر بهره ساحل یکی از اجزای با

. شوداین منطقه می مزیت مکانیباعث های بیوفیزیکی منحصر به فرد ساحل، ویژگی .)(Sousa et al, 2020 تاریخ بوده است

های ساحلی برای عمق، بریدگی، سواحل شنی و کممناسب و هوایهای مناسب دیگری نظیر آبپتانسیلاین مزیت مکانی با 

، ی کشورهای آبهمسایهو نقل دریایی جهت استفاده از منابع آبزیان و ارتباط تجاری و تفریحی با پهلوگیری وسایل حمل استقرار و

ی هایت ژئوپولتیکی و همجواری با ساختانداز زیبا، موقعبع معدنی، برخورداری از منابع آبی مطمئن، چشمدسترسی به منا

ساحل مورد نظر به تناسب برخورداری  پی آن در .شودتکمیل می های آبیهمسایهاقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناسب توسعه در 

 یی ایجاد پتانسیل متناسب با آن را برای جذب جمعیت و روند توسعه در خودآفرین، تواناای از این عوامل مزیتاز یك یا مجموعه

 (Lichter et al, 2011)باشد درصدی ساکنان نزدیك به ساحل در سطح جهانی می14گواه این مدعا جمعیت  آورد.وجود میهب

 .دهدارائه میساحلی  ةبرای توسعه و جذابیت منطقرا  بسترهای متفاوتیکه 

صیادی همراه بوده است که بر  های تجاری، اقتصادی ودر شهرهای ساحلی با تغییراتی مانند افزایش فعالیتروند توسعه 

 های فیزیکیانسان با محدودیتبا توجه به اینکه  (.126: 1911گذارد )رازجویان و دیگران، کاربری اراضی ساحلی اثر می

 .ندکعنوان یکی از منابع ارزشمند نگاه می، کار و تفریح و همچنین بهعنوان مکانی برای زندگی، از نواحی ساحلی بهروستروبه

آسا و هجومی برای در سیل موجب تقاضای تغییرات ساختاری سریع در ساخت اجتماعی، اقتصادی و نگرش نوین به زندگی،

 اعثبله ئاین مس شده است.اختیار گرفتن مکانی هر چند کوچك در سواحل برای تفریح گذران اوقات فراغت، تجارت، صید و ... 

رسد به خودی خود قابل حل باشند. رشد جمعیت، سهولت گردند که به نظر نمی روهشود نواحی ساحلی با مسایل عظیمی روبمی

ها، غلبه منافع فردی بر مصالح جمعی، گیریآوری، حاکمیت اهداف اقتصادی بر تصمیمتحوالت فن ةبه واسط مداخله در طبیعت

 پست ناطقم کنند.ینده این نواحی حساس را تهدید میهای طبیعی از جمله مسائلی هستند که آتولید زباله و تخریب اکوسیستم

 افزونوزر استفاده امروزه،. هستند روروبه منابع و فضا برای رقابت افزایش با جمعیت و هستند تغییر حال در مداوم طوربه ساحلی

) :Karrasch et al, 2014است  شده اکوسیستم و زمین از استفاده مختلف اشکال بین درگیری و فشار افزایش به منجر منابع از

522).  
 هایزمین گسترش آن متعاقب و شهرها شدن جمع باعث اقتصادی، هایفعالیت با همراه جهان سراسر در جمعیت سریع رشد

 زیستمحیط تغییر در اساسی هاینگرانی از یکی زمین کاربری است. تغییر شده کاربری زمین سریع تغییرات به منجر ساختمانی

در الگوی فرسایی نظیر تغییر نواحی ساحلی نیز، با فشارهای طاقت .(Zheng et al, 2015: 24) است پایدار توسعة و جهانی

کاربری اراضی یکی از  تغییرات .(Thorne et al, 2018: 2)رو است آلودگی محیطی و تخریب منابع شیالتی روبه کاربری زمین،

از . (Rojas et al, 2019: 47)شوند ای تهدید میطور فزایندهباشد، بنابراین نوار ساحلی بهعوامل اثرگذار بر نوار ساحلی می

لی نوار ساحریزی های پایدار نظیر مدیریت و برنامهحلدر راستای کاهش ضررهای وارد شده به آن، نیازمند راهرو، اکوسیستم این

 ,setin) شود متعادل توسعه با باید حفاظتی اقدامات ساحلی، مناطق برای ریزیبرنامه پایدار است. در مبتنی بر رویکرد توسعة

های تمهیداتی که در سال نیز، کاربری اراضی ساحلی دچار تغییراتی شده است.در نوار ساحلی غرب مازندران  .(528 :2016

اخیر اندیشیده شد، گرچه تا حدودی کارساز بوده اما هرج و مرج کاربری زمین در این سواحل را منتفی نکرده است. فضای 

جهت  بهای تهران، با تقاضای گستردهکالنشهر با دلیل همجواری به ویژه سواحل شهرستان تنکابن،و به ساحلی غرب مازندران

رویه و استفاده نامناسب از اراضی ساحلی سازهای بیواز طرف دیگر ساخت. دوم مواجه است ةاوقات فراغت و ساخت خان گذران

شود که منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و گسترش ی محسوب میهای موجود در این نواحبه نوعی نادیده گرفتن پتانسیل

 . است ویالسازی در دو دهه اخیرشده
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 مبانی نظری. 2

 بندی کاربری اراضی مناطق ساحلیپهنه .1. 2

احلی ریزان سریزی، برنامهانجامد، اما به لحاظ مدیریت و برنامهتخصیص کاربری مطلوب اراضی به استفاده بهینه از زمین می

معنی که زمین بندی است. بدیناین ابزار قدرتمند، زون کاربری اراضی دارند؛نیاز به یك ابزار قدرتمند برای کنترل و تعدیل نظام 

اطق بندی در منکنند، تا بتوانند ضوابط و مقررات را در این مناطق اعمال و مدیریت نمایند. زونهایی مشخص تقسیم میرا به زون

رسان محیطی یاریزیست اقتصادی و - تماعیی اجهازیست و اجتناب از تقابلواند در پیشگیری از آسیب به محیطتساحلی می

 های مشخصی، تفکیك وتوان به زونمناسب کمك نماید. لذا مناطق ساحلی را می و به مدیران محلی جهت اعمال توسعةبوده 

ای را های طبیعی کاربری ویژهودیتهای طبیعی و در برخی موارد محدبندی کرد تا برای هریك از آنها براساس پتانسیلطبقه

 . (1936) مهندسین مشاور مآب، تخصیص داد 

 

 رویکرد توسعة پایدار .2. 2

محیطی جامعه را در هر جا که ممکن است از اجتماعی و زیست -فرایندی است که اهداف اقتصادی ، داریپا ةتوسع کردیرو

جاد به ای ،هر جایی که تلفیق امکان نداردهای الزم و عملیات حمایتی با هم تلفیق کند و در انجام اقدام ،هاطریق وضع سیاست

اعی و اجتم سه دسته هدف )اقتصادی، ،اساس این تعریف بر پردازد.میها مبادله بین آنها به بررسی و هماهنگی این مبادله ةرابط

ی، ادو ابعاد اقتص یعیطب طیمحی، اجتماع ،یاقتصاد یهاطیمحشامل  سه بعد اصلی و بر مبنای آنها سه محیط و محیطی(زیست

 ،پایدار بر مبنای همین سه دسته هدف ةهمین دلیل در غالب مستندات، توسعبه  .وجود دارد یطیمحستیو ز یاجتماع طیمح

انداز محیطی مستلزم داشتن چشمشود. اما ایجاد تعادل و انجام تلفیق بین اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیستتعریف و ترسیم می

لی، مح یهای ضرورهای آتی، وضع قوانین، مقررات، همکاریهای فعلی روی نسلثیرات تصمیمأو تعیین ت تر بررسیمدتبلند

های مربوط پایدار ناظر بر این واقعیت انکارناپذیر است که درس ةمفهوم توسع .(20: 1930 باشد )زاهدی،... میو منطقه ای ملی،

اد ایج های استراتژی حفظ محیط وها شامل ایدهکار گرفته شود. این درسهتواند و باید در روندهای اقتصادی ببه اکولوژی می

های زندگی مورد چالش و آزمایش قرار ن ادعای توسعه به منظور پیشبرد کیفیت همه جنبهآمحیطی منطقی است که در 

 ارائه هوممف این از متعددی تعاریف صورتی کهبه ،بوده معانی از ایگسترده دامنه با بحث قابل مفهوم یك پایدارتوسعة گیرد.می

 نیازهای که تاس توسعه از نوعی پایدارتوسعة است: شده تعریف زیر صورتبه توسعةپایدار برانتلند کمیسیون گزارش در. است شده

 مرزهای پایدارتوسعة مفهوم. کند ارضاء آینده هاینسل نیازهای تأمین برای آن هایفرصت انداختن خطر به بدون را امروز نسل

 اثرات جذب ظرفیت و اجتماعی سازمان محیط و تکنولوژیکی موجود منابع از استفاده ولی دارد -محدودی مطلقا   نه - مشخصی

 جوامع توانمندسازی انسان، منابع افزایش معنی به پایدارتوسعة  .(1911 )شجاعی و صفوی،کند می محدود را انسانی هایفعالیت

 واندتنمی پایدارتوسعة که معتقدند آنان همچنین. است فرهنگی و فناوری اجتماعی، اقتصادی، هایتوانمندی افزایش سمت به

 اتفاق بارهیك هک نیست رویداد یا اتفاق یك پایدارتوسعة افتد؛ بنابراین اتفاق انسانی هایامکان داشتن نظر در و دقیق تفکر بدون

 انسان اتحی سطح ارتقاء آن هدف و یابدمی تحقق ریزیبا برنامه و زمان طول در که است هدفمند و پویا فرایند یك بلکه بیفتد،

 . (1919)نوابخش و بذر افشان،  و خالقیت دارد. شناخت تجربه، هوشمندی، به نیاز و است

 

 (ICZM)ساحلی  مناطق یکپارچه مدیریت رویکرد .0. 2

 هایهای اخیر در سواحل کشور و بیم روزافزون شدن آن، برخی سازمانزا در سالبا توجه به رخ کردن تدریجی مسائل بحران

ه لگام بتوان بر مشکالت پدید آمداندیشیده شده بخشی را که به نحوی سر و کارشان با سواحل است بر آن داشته تا با تمهیداتی 

« ICZMساحلی  ةمنطق ةمدیریت یکپارچ» عنوانای تحتسازمان بنادر و کشتیرانی برنامه 1934زد. در این ارتباط از اوایل سال 

گانه که های نه، هدف نهایی طرح رسیدن به خروجیICZMرا در دستور کار خود قرار داده است. طبق شرح خدمات مطالعات 

های مهم و اساسی این طرح ( یکی از خروجیهای ساحلی )زونینگ ساحلیکاربری مطلوب زمین ةنقش ةاهداف تهی نیاز ا یکی

ام با استفاده از نتایج مطالعات انج بریساحلی برای تعیین بهترین کار ةهای منطقشد که در آن تکلیف تمام زمینیمحسوب م
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کاربری تهیه شده از تصاویر  ةو همچنین نقش... زیست ووزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیطهای بخشی نظیر شده در سازمان

 برای از سازماندهی فضایی سواحل اجرایی برای مدیریت است که بخش عمده د. این طرح سندیآیم دستبه IRSای ماهواره

 تیریطرح مد شود. ضوابط و مقررات ناظر بر زونینگ نیز با استفاده از قوانین موجود و پیشنهادی تهیه شد.مبنای آن انجام می

ا و اعمال هگرا در برنامهکپارچهیگرا و وسعهگرا، تسه محور حفاظت ةرندیدر برگ یشیآما کردیکشور با رو یمناطق ساحل ةکپارچی

چهار مرحله  نیکشور در چهار مرحله انجام گرفته است. ا یمناطق ساحل یمطلوب اراض یاست. مطالعات طرح کاربر استیس

مطالعه در نظر گرفته  هیپا یازهاین نیتدو یبرا یعنوان بخشمرحله بهشیاست. پ یاصل ةو سه مرحل مرحلهشیپ كیشامل 

منظور استفاده در مطالعات شده و به یگردآور یو قابل دسترس عتبراز منابع م هیپا یهاها و دادهمرحله نقشه نی. در اشودیم

  .گردندیارائه م هیپا

 

 پژوهش . پیشینه0

ن نخست آنکه، تاریخ، به ما نشا است. ریزی کاربری نواحی ساحلی به دو دلیل حائز اهمیتتحول مدیریت و برنامه بررسی تاریخ

 ویکردها در چه محدودة زمانیریزی و مدیریت منابع ساحلی تکامل یافته است و این ردهد که چگونه رویکردهای اخیر برنامهمی

 دیریتو مریزی ممکن آینده برنامه دها، بینش خاصی را به رشد و توسعةبررسی این رون ؛ دوم آنکهگرفتندمورد استفاده قرار می

 گونه بررسی شده است:پژوهش این . در راستای آشنایی بیشتر با مسئلة پژوهش، پیشینةدهدسواحل ارائه می

 «دارپای توسعة در شرایط شورتندی منطقة در اراضی کاربری تغییر تحلیل»( پژوهشی با عنوان 2424) 1الیپبکی و همکاران

 دمور منطقة در اقتصادی توسعة و پایدار سبب رشد های توسعةانجام دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که برقراری شاخص

 تفادهاس مورد شناختیروش رویکرد. است همراه محیطیزیست و اجتماعی توسعة سطح افزایش با کافی میزان به تقریبا   مطالعه

 قرار ادهاستف مورد ،قزاقستان پایتخت توسعة و کلی طور به خاص مناطق پایدار توسعة یابیارز برای ایگسترده طوربه تواندمی

 .گیرد

 گل ساحل امتداد در ساحلی خط پویایی بر ساحلی زمین کاربری تغییر اثر»( پژوهشی با عنوان 2411) 2دادا و همکاران

نشینی را ساحل بیشترین میزان عقب ،سال گذشته 94به انجام رساندند. نتایج این پژوهش نشان داد که در « نیجریه ماهین

 و احلس از حفاظت اهداف تحقق را دارد که سبب تسهیل رویکرد پایدارترین ایجاد به نیاز سواحل در نتیجه تجدید .داشته است

 وجود یفضای ریزیمهبرنا مقررات تقویت به نیاز عالوه،هبخشد. ب بهبود را منطقه اجتماعی - اقتصادی توسعة حفظ و ،حال عین در

 راتخط سایر و سواحل مجدد تجزیة کاهش در را ساحلی ذینفعان مختلف هاینقش و کرده کنترل را انسانی هایفعالیت که دارد

 .کند تعیین مطالعه مورد منطقة در مرتبط ساحلی

« هاتوصیه و هامحدودیت: ویتنام تر،بن در ساحلی اراضی کاربری ریزیبرنامه»ای با عنوان ( مقاله2411) 9نگاین و پرنل

 تمدیری هایاستراتژی و اراضی کاربری ریزیبرنامه در ناکافی هماهنگی دلیلبه تر،بن در ساحلی مناطق از ٪11 نوشتند. تقریبا 

 یچه و موجود دفاعیخط حفظ شده، مدیریت آرایش تجدید شامل: استراتژیك اقدامات. است یافته فرسایش شدت به ناکارآمد،

 یهتوص معیشت بهبود و دریا سطح افزایش و هوا وآب تغییرات با سازگاری در تربن سواحل مؤثر مدیریت برای فعالی مداخلة

 .شودنمی

 یادر و زمین معیارهای ارزیابی برای فازی تحلیلی شبکة فرایند رویکرد»( پژوهشی با عنوان 2411نسب و همکاران )نجفی

 ،«یادر در گیاهان و جانوران زیستی تنوع» که داد نشان انجام دادند. نتایج« ساحلی مناطق در اراضی کاربری ریزیبرنامه برای

 «دریا در گیاهان و جانوران توزیع» و «مثل تولید هایزمینه» ،«زمین در گیاهان و جانوران زیستی تنوع» ،«ریزیتخم منطقة»

 . روندساحلی به شمار می زمین از استفاده ریزیبرنامه عنوان معیارهایکه به هستند مهم مورد پنج

                                                           
1. Alipbeki et al 

2. Dada et al 

3. Nguyen and Parnell 
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 تمدیری در نیازها و اجتماعی ترجیحات به اکوسیستم خدمات رویکرد پیونددادن»ای با عنوان ( مقاله2410) 1کراچ و همکاران

 عنوانهب اجتماعی تأثیرات از توانمی که دهدمی نشان انجام دادند. نتایج« ریزیبرنامه رویکرد - ساحلی اراضی کاربری یکپارچة

 صمشخ جامعه هایخواسته با است ممکن اجتماعی تأثیرات. کرد استفاده اکوسیستم خدمات راهنمایی به کمك برای «نقشه»

 در تاس ممکن( اجتماعی تأثیرات) جامعه با رابطه در متقابل روابط این، بر عالوه. شودمی بیان درگیر ذینفعان توسط که شود

 .گیرد قرار بررسی مورد آینده توسعه هایطرح و اکوسیستم خدمات درک و هاآن تأثیر با رابطه

انجام دادند. « های تغییر کاربری اراضی ساحلی در مالزیارزیابی محرک»( پژوهشی با عنوان 2412) 2و همکاران یاوالنی

 .ستا ساحلی اراضی کاربری تغییر در مهم عامل یك به شدنتبدیل حال در شهرنشینی تأثیر که داد مقاله نشان هاییافته

 فهمؤل به بخشیدن تحقق برای است، تحسین قابل ساحلی منابع از حفاظت و بازیابی زمینة در دولت هایکه تالشدرحالی

 ساحلی مناطق پایدارتوسعة به دستیابی برای سیاسی ارادة یك هنوز ،2424 اندازچشم اقتصادی توسعة برنامه محیطیزیست

 .است نیاز مورد

 حلی به منظور توسعة گردشگری شهریهای اراضی سادهی کاربریسامان»ای با عنوان ( مقاله1911رازجویان و همکاران )

 دولتی، کارشناسان و مسئولین از نیمی از دیدگاه که دهدمی نشان تحقیق این نتایجنوشتند. « رود(موردی: شهر سرخ )مطالعة

 آلودگی و منطقه امنیت کاهش سبب دیگر سوی از و اقتصادی منطقه رونق سبب سویك از گردشگری صنعت گسترش

 پسماندها آوریجمع امکانات استقرار با است و توجه قابل تزیسی محیطآلودگ برای هاآن نگرانی حال این با است. زیستمحیط

 با تجههم را گردشگری امور در درگیر دولتی ادارات از مجموعه بخش این توانمی تبلیغاتی و آموزشی هایتراکت و تابلوها و

 نمود. گردشگری توسعة هایبرنامه

تدوین ضوابط و  سواحل و یاارائه الگوی کاربری اراضی مطلوب شده به هدف پژوهش که های بررسیکدام از پژوهشدر هیچ

 ست.اشاره نشده ا ،باشدریزی کاربری اراضی نوار ساحلی راهبردهای مناسب برنامه

 

   روش پژوهش. 4
ین ساکن. جامعة آماری این پژوهش شامل تحلیلی از نوع موردکاوی است - توصیفیی بوده و از نظر هدف پژوهش حاضر از نوع کمّ

 ةمحدود نییپس از تعنفر محاسبه شد.  930باشد و حجم نمونه براساس فرمول کوکران مینفر(  110611شهرستان تنکابن )

نوار  یاراض یکاربر یزیراهداف برنامه نیتدو نیو همچنها ظرفیتها و تیمشکالت، محدود لیو تحل یمورد مطالعه و بررس

 نیمرحله از نظرات متخصص نیوجود دارد که در ا یساحل یاراض داریپا یکاربر یزیربرنامه یبرا ییارهایمع نییبه تع ازین ،یساحل

 نیمورد استفاده در ا یهارایرمعیو ز ارهایذکر است مع انیاستفاده شده است. شا یاو منطقه یشهر یزیرنظران برنامهو صاحب

 یارهایرمعیو ز ارهایمع نییپس از تعباشد. می موجود یهاو برنامه یاز نظرات کارشناسان، تجارب جهان یندیپژوهش برآ

 است.  یضرور كی هر تیدرجه اهم نییو تع یگذارارزش ،یزیربرنامه

ست. گیری با معیارهای چندگانه اهای طراحی شده برای تصمیمترین سیستمیکی از جامع (ANP) یاشبکهیند تحلیل افر

کند و نیز امکان در نظر گرفتن موضوعات با فراهم می یاشبکه رکردن مسئله را به صورت ساختازیرا این تکنیك امکان فرموله

 یمله در شهرسازجدر همه علوم از  یعیکاربرد وس ارهیچند مع یابیارز یهامتقابل و بازخورد را دارد و از آنجا که روش یوابستگ

 شتریاست که ب یاریچند مع یابیارز یهااز روش یکی  (AHP)یسلسله مراتب لیتحل ندیها، فراروش نیا نیاز ب، اندکرده دایپ

 مورد توجه قرار گرفته است. 

ه در آن عناصر کند کیم لیتبد یمراتبساختار سلسله كیموضوع مورد نظر را به  ایابتدا مسئله  یمراتبسلسله لیتحل ندیفرا

 یهاتیحدوداز م یکی ن،یبنابرااند. فرض شده گریکدیشوند، مستقل از یم یتلق زین میساختار که اجزا تصم نیدهنده الیتشک

ر نظر ها را دنهیو گز ارهایمع ریز ارها،یمع یوابستگ یعنی م،یعناصر تصم نیمتقابل ب یهایاست که وابستگ نیا AHP یجد

کننده شد تا ابداع ثباع AHP ةعمد تیمحدود نیکند. ایفرض م کطرفهیو  یمراتبرا سلسله میعناصر تصم نیو ارتباط ب ردیگینم

عناصر  انیو م نیب دهیچیکند که در آن ارتباطات پ یو معرف هئرا ارا (ANP) یاشبکه لیتحل ندیروش فرا یتوماس ساعت ،آن

                                                           
1. Karrasch et al 

2. Olaniyi et al 
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 یحالت عموم یاهشبک لیتحل ندیشود. فرایم در نظر گرفته ،یابا ساختار شبکه یمراتبساختار سلسله ینیگزیجا قیاز طر م،یتصم

AHP شودیم و شکل گسترده آن محسوب (Saaty, 1999) توان یم زیمتقابل و بازخورد را ن یکه در آن موضوعات با وابستگ

 کرده است دایپ شیها افزانهیدر اغلب زم AHP یبه جا ANP استفاده از ریاخ یهادر سال لیدل نیدر نظر گرفت. به هم
(Jharkharia and Shankar, 2007: 257). 

 

  (ANP) یاشبکه لیتحل ندیفرا .1. 4 

مثبت آن از جمله  یهایژگیو یتمام نیو شکل گسترده آن است، بنابرا AHP یچون حالت عموم یاشبکه لیتحل ندیفرا

وده و ها را دارا بدر قضاوت یسازگار یبررس تیزمان و قابلطور همبه یفیو ک یکمّ یارهایمع یریکارگبه ،یریپذانعطاف ،یسادگ

 یاار شبکهساخت یریکارگهرا با ب میعناصر تصم انیو م نیمتقابل و بازخورد( ب یها یگ)وابست دهیچیتواند ارتباطات پیمضافا  م

از  یا«شبکه»را به مثابه  یاهر موضوع و مسئله (ANP) یاشبکه لیتحل ندیفرا .ردیدر نظر بگ یمراتبساختار سلسله یبجا

. دریگیاند، در نظر مجمع شده ییهادر خوشه گریکدیشوند( که با یم دهیها عناصر نامنیها )همه انهیو گز ارهایرمعیز ارها،یمع

رد و ارتباط شبکه، بازخو كیدر  گر،ید عبارتباشند. به گریکدیارتباط با  یبه هر شکل، دارا توانندیشبکه م كیعناصر در  یتمام

ن متشکل از دو قسمت توایرا م ANP نیبنابرا .(Garcia-Melon, 2008: 145) است ریها امکان پذخوشه انیو م نیمتقابل ب

شده و بر  را شامل ارهایرمعیز ارها،یهدف، مع نیارتباط ب یمراتب کنترلسلسله ،یاو ارتباط شبکه یمراتب کنترلدانست: سلسله

 نی. ا(Saaty, 1999) شودیها را شامل معناصر و خوشه نیب یوابستگ یااست و ارتباط شبکه رگذاریثأت ستمیس یارتباط درون

 ةدیچیپ لیبه مسا یقینگرش دق جهیعناصر را فراهم آورده و در نت نیمتقابل ب یهایامکان در نظر گرفتن وابستگ ANP تیقابل

 لیتحل ندیراف .شودیدر نظر گرفته م سیسوپر ماتر كیشبکه توسط  كیدر  گریعناصر بر عناصر د رثیکند. تأیم هئارا یشهرساز

و  ییدودو سهیمقا سیماتر لیتشک ی،اساختار شبکه كیمسئله به  لیساخت مدل و تبد، چهار مرحله شامل (ANP) یاشبکه

 هیال هیهبا ت یطیمناسبت مح یبندپهنهو  حد سیآن به سوپر ماتر لیو تبد سیسوپر ماتر لیتشک ،تیاولو یبردارها نییتع

 باشد.می اریرمعیها بر اساس ارزش هر زآن قیو تلف اریرمعیاز هر ز یاطالعات

مناسبت  یبندبه پهنه یابیدست یبرا و اریرمعیها بر اساس ارزش هر زآن قیو تلف اریرمعیاز هر ز یاطالعات هیال ةیته منظور به

وجود عدم  ریاخ یهاشود. در دههیاستفاده م قیتلف یهاروش ریبا توجه به نقاط قوت آن نسبت به سا یز منطق فازا یطیمح

 دیکأاند. اکثر اوقات تمدنظر قرار گرفته یعیطب ستمیاز س ییهاعنوان قسمتهب یریناپذصورت اجتنابهها بها و تناقضتیقطع

 Bardossy) باشدینم ریپذموارد کاربرد آنها عمال  امکان یدر بعض یها شده و حتمدل یدگیچیسبب پ شتریباز اندازه و دقت  شیب

and Duckstein, 1995) .از دانشمندان  یاریبسکند، از نظر یها ارائه متیرا جهت مقابله با عدم قطع گریابزار د یاما منطق فاز

با  یموضوع چند ارزش نیکاربرد دارد. ا یاریبس یهانهیعلم بوده که در زم یواقع یایدر دن یعنوان ابزار قابل قبولهب یمنطق فاز

 یرا معرف یبر آن داشت که منطق فاز 1164در دهه  یزاده را در دانشگاه برکل یاست که دکتر لطف ینیادیمفهوم بن ن،یدرجه مع

رده و درآو یاضیصورت رناقص و ناکامل را به قتیتواند حقیاز منطق است که م یتریشکل کل كیعنوان هب یکند. منطق فاز

انسان  نیتر باستفاده کرد که انتقال ساده نگیمدل یمتدولوژ كیعنوان هرا ب یزاده منطق فاز. پرفسور عسکردیرا محاسبه نماآن

ستخوش د یمتدولوژ نیکرد. ایو نامطمئن ارائه م قیمحاسبه اطالعات نادق یرا برا یترو روش به یریگمیتصم یرا برا وتریو کامپ

معتقدند که استفاده از منطق  نیاز محقق ی. بعضردیگیطور گسترده مورد استفاده قرار مهشده و در حال حاضر ب یادیز ةتوسع

 انیب یراب یعصب ةشبک كیمنطقه در  نیاز ا دهمثال  استفا شود.یم گرید یهایتکنولوژ تیو کم تیفیک شیافزا ثباع یفاز

 ةبرای این که بتوان کلی حال .شودیم (Train) یریادگیسرعت  شیافزاث باع یفاز یهاصورت ترممورد استفاده به یپارامترها

 کابردیابزاری  GIS واقع. در شوداستفاده می GIS از ،دپیاده نمو (Spatial) صورت فضاییالذکر را بهمراحل طی شده فوق

توانایی انجام تحلیل بر روی اطالعات توصیفی و فضای را  GIS جایی که. از آنباشدمیهای او نمودن ایدهبرای عینی یریزبرنامه

 انیاش. ریزان داردهای تحلیلی برنامهزمان دارد، لذا استفاده از آن کمك شایانی به متجلی ساختن ایدهطور جداگانه و نیز همبه

طور نیز به IDRISI افزارهای( و نرمAccessبانك اطالعاتی )در قالب فایل  ةافزار تهیعنوان نرمبه Arc GISافزار از نرم، ذکر است

 های مختلف اطالعاتی استفاده گردیده است.الیه (Overlay)گذاری هم مان برای تحلیل و رویزمه
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 یارهایمع یگذاربه ارزش ANP یاشبکه لیتحل ندیروش فرا یعنی ،دو روش یریکارگآن است تا با به بر یپژوهش سع نیدر ا

در  ازخوردبمتقابل و  یهایوابستگ ی(، که داراینمونه کاربرد كیعنوان تنکابن )به ینوار ساحل یبرا یاراض یکاربر داریپا ةتوسع

گیری ها و تصمیمهیال قیتلف ی( برای)تابع آستانه خط یبردارد و سپس از منطق فاز گامهستند،  میعناصر تصم انیو م نیب

 ها استفاده کند.فضایی برای تخصیص زمین و پهنه
 

 و بحث های پژوهشیافته. 5

 لیتحل دنیبا استفاده از مدل فرا ،یساحل یاراض یکاربر یزیربرنامه یارهایمع نییاهداف و تع نییمشکالت و تع لیو تحل یبررس

تنکابن پرداخته و در ادامه منجر به ارائه  یدر نوار ساحل یاراض یکاربر یزیربرنامه یوهایسنار دیبه تول یو منطق فاز یاشبکه

 . شودیم یاراض یاربرک داریتناسب پا یهاپهنه

های مربوطه و صصین که شامل اعضای سازمانتخاز م جلسه اتاق فکر 9پایدار با تشکیل  برای مشخص نمودن معیارهای توسعة

جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن ، منابع طبیعی نوشهر و ساری، میراث فرهنگی، صنایع ) ریزی در نوار ساحلی اعم ازدر امر برنامهدخیل 

ریزی معاونت برنامه زیست استان، سازمان بنادر و کشتیرانی، مسکن و شهرسازی،تی و گردشگری، سازمان حفاظت محیطدس

ی رشته شهرسازی، منابع طبیعی، کشاورزی، دانشگاه نیمتخصص، (ایاستانداری، آب منطقهدفتر فنی  استانداری )بخش آمایش(،

ریزی مدیریت سواحل و برنامه و افراد مجرب در زمینة ساری، قائم شهر، تنکابنمازندران و آزاد اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه

ریزی مهبرنا مختلف هایریزی ساحلی و در پروژهز فرایند برنامهشدند و اطالعات مفیدی اروستایی و شهری در سطوح ملّی و محلی می

ندی، بریزی برای متخصصین برای طبقهها و اهداف فرایند برنامهاتاق فکر اول، استراتژی جلسه در درگیر بودند، انتخاب شدند. ساحل

و  هاتجربیات جهانی ،  لیستی از معیار مقاالت وتصمیم و قضاوت و اضافه کردن نظرات آنها ارائه شد. بر این اساس از اسناد و 

ا هآوری شد و در اختیار این متخصصین قرارداده شد تا به بررسی این معیارریزی سواحل جمعهای کاربردی مدیریت و برنامهشاخص

ا و هالمللی و رهنمونهای بین های مطالعات بین المللی شاخص ساحلی، پروژهها پرداخته شود در این لیست، برخی طرحو شاخص

اتاق فکر دوم، از متخصصین خواسته شد تا این معیارها را با  جلسهریزی ساحلی بررسی گردید. در های مرتبط با برنامهگزارش

ندی بهای کاربری اراضی ساحلی در شهرستان تنکابن  تنظیم کنند. لیست معیارهای دستهبندی آنها بر پایه اهداف و استراتژیدسته

در جلسه اتاق فکر سوّم، فرایند شبکه تحلیلی با استفاده از نظرات متخصصین به  زیر معیار تبدیل شد. 92 معیار اصلی  و 6بر  شده

یگر ها و حین مقایسه با زیر معیارهای دکار رفت. متخصصین این معیارها را با مقایسه و با پرسش اینکه این معیارها با توجه به الویت

هایی با اهمیت برابر و با اهمیت زیاد را به کار گرفتند. برای نمایش ارزش 1تا  1و مقیاس  هستند، بررسی نمودند تا چه حد ارزشمند

ریزی کاربری اراضی ساحلی برای نیل به توسعة پایدار مد نظر قرار بر این اساس چهار معیار اصلی و پانزده زیر معیار برای برنامه

 اند.ان داده شدهزیر نش 1گرفت که در جدول شماره 
 

 داریپا ةبه توسع لین یبرا یساحل یاراض یکاربر یزیربرنامه یبرا اریمعریو ز یاصل اریمع .1جدول            

 زیرمعیار معیارهای اصلی
 سیاست های کاربری اراضی برنامه های موجود اسناد و برنامه های موجود

 اجتماعی

 جمعیتنرخ رشد 

 تراکم جمعیت شهری

 تراکم جمعیت روستایی

 اقتصادی

 نرخ اشتغال

 درآمد سرانه

 دسترسی به سکونتگاه های شهری به عنوان مراکز خدماتی

 دسترسی به محور فرامنطقه ای کناره

 زیست محیطی

 وجود اراضی با ارزش جنگلی و کشاورزی

 جنس خاک

 کیفیت منابع آب
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 دسترسی به شبکه آب های سطحی

 شیب اراضی

 فاصله از گسل

 فاصله از مناطق دارای خطر سیالب
 

 

دهد که ارائه شبده اسبت. این نمودار نشان می 1ای برای تعیین کاربری پایدار سباحلی ناحیه تنکابن در شبکل مدل شببکه

این نمودار پیداست که هم معیارها و هم زیرمعیارها دارای  طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین ازها بهگزینه

 های درونی معیارها به یکدیگر را نشان می دهد. وابستگی 2وابستگی درونی هستند. جدول شماره 

 

 گریکدیبا  یاصل یارهایمع یدرون یوابستگ .2 جدول

 معیارهای اصلی اسناد و برنامه های موجود اجتماعی اقتصادی زیست محیطی

 اسناد و برنامه های موجود  1 1 1

 اجتماعی 1  1 1

 اقتصادی 1 1  1

 زیست محیطی 1 1 1 

 1044های تحقیق، منبع: یافته      

 
 تنکابن ربری پایدار ساحلی ناحیةبرای تعیین کا ایمدل شبکه .1شکل 

 

همان سببوپر ماتریس اولیه نیز مشببخص ای مدل، سبباختار کلی سببوپر ماتریس یا در این مرحله، با توجه به سبباختار شبببکه

های بین معیارها و ارتباط و وابستگی 2شبکل شبماره  خواهد بود. شبایان ذکر اسبت که 9ه شبود که به شبرح جدول شبمارمی

 .  دهدزیرمعیارها را نشان می
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ساختار سوپر ماتریس اولیه )غیر موزون(  .0جدول   
  خوشه ها   

w = 

  معیارهازیر  معیارهای اصلی هدف  

   4 4 4   هدف

   W21 W22 4   معیارهای اصلی

   W92 W99 4   زیر معیارها

  31 :1931 ،بردست: زمنبع
 

 

 
  (31 :1931 ،: زبردستمنبع) یابی مورد نظرهای بین معیارها و زیرمعیارها در مدل مکانارتباط و وابستگی .2شکل 

 

 ارهایرمعیز یو وابستگ ارهایرمعیز گر،یکدیبه  یاصل یارهایمع یوابستگ ،یاصل یارهایمع یاسهیمقا یهاسیمرحله ماتر نیدر ا

 سهیمقا ،(𝑤21) یاصل یارهایمع ییدودو سهیمقاشامل  مراحل نیشود. ایکنترل م زیها نآن یشده و سازگارلیتشک گریکدیبه 

 سهیمقا و (𝑤32)یاصل یارهایاز مع كیهر  یارهایرمعیز ییدودو سهیمقا، (𝑤22)یاصل یارهایمع یدرون یها یوابستگ ییدودو

 یهاسیماتر هیکل پس از محاسبه باشند.( می6، 6، 1، 0شرح جداول زیر ) به ) 𝑤33  (ارهایرمعیز یدرون یهایوابستگ ییدودو

 نیگزیتوان با جایم ،آنها یسازگار( و کنترل  𝑤22  ،𝑤32 ،𝑤33 ،(𝑤21)ناموزون سیموجود در ساختار سوپر ماتر یاسهیمقا

      دست آورد.هب 9شکل ناموزون را به شرح  سیسوپر ماتر هیاول سیها در سوپر ماترسیماتر نیکردن ا
                  

  (𝒘𝟐𝟐) یاصل یارهایمع یدرون یها یوابستگ ییدودو سهیمقا .5جدول                     (𝒘𝟐𝟏)یاصل یارهایمع ییدودو سهیمقا .4جدول 

 1044های تحقیق، منبع: یافته 
 
 
 

 1044های تحقیق، منبع: یافته
 (𝒘𝟑𝟐) یاصل یارهایاز مع کیهر  یارهایرمعیز ییدودو سهیمقا .6جدول 
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 های موجودسیاست های کاربری اراضی برنامه  1 4 4 4

32 =W 

 نرخ رشد جمعیت  4 604/4 4 4

 تراکم جمعیت شهری  4 162/4 4 4

 تراکم جمعیت روستایی  4 410/4 4 4

 نرخ اشتغال  4 4 011/4 4

𝒘𝟐𝟏 

290/0  
اسناد و برنامه های 

 موجود

110/4  اجتماعی 

462/4  اقتصادی 

122/4  زیست محیطی 

 

اسناد و 

برنامه های 

 موجود

 اقتصادی اجتماعی
زیست 

 محیطی

𝒘𝟐𝟐 

اسناد و 

های برنامه

 موجود

4 929/4  941/4  4/621 

126/4 اجتماعی  4 141/4  293/4  

142/4 اقتصادی  431/4  4 196/4  

626/4 زیست محیطی  133/4  312/4  4 
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 درآمد سرانه  4 4 269/4 4

 های شهری به عنوان مراکز خدماتیدسترسی به سکونتگاه  4 4 121/4 4

 محورفرامنطقه ای کنارهدسترسی به   4 4 101/4 4

 وجود اراضی با ارزش جنگلی و کشاورزی  4 4 4 066/4

 خطر سیالب فاصله از مناطق دارای  4 4 4 161/4

 فاصله از گسل  4 4 4 141/4

 کیفیت منابع آب  4 4 4 141/4

 جنس خاک  4 4 4 466/4

 های سطحیدسترسی به شبکه آب  4 4 4 409/4

 شیب اراضی  4 4 4 494/4

 1044های تحقیق، منبع: یافته 
 ) 𝒘𝟑𝟑  (ارهایرمعیز یدرون یهایوابستگ ییدودو سهیمقا .7شماره  جدول

 
 1044های تحقیق، منبع: یافته
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 (1044های تحقیق، منبع: یافته) سوپر ماتریس ناموزون. 0شکل 

ای به سوپر ماتریس موزون، یعنی آن در ماتریس خوشبهتوان با ضبرب در ادامه پس از تشبکیل سبوپر ماتریس ناموزون، می

ها برای ای میزان تأثیرگذاری هر یك از خوشه(. ماتریس خوشه0تبدیل کرد )شکل  است، 1یسی که جمع اجزای ستون آن ماتر

ر ماتریس ها در چارچوب ساختار سوپین ماتریس از مقایسبه دودویی خوشبهکند که ادسبتیابی به اهداف مطالعه را منعکس می

از  گر،یکدیموزون در  سیاز عناصر سوپرماتر كیدرازمدت هر  ینسب ریبه  تأث یابیدست یبراشود که اولیه )ناموزون( حاصبل می

   .شودیحد گرفته م تینهایآن در ب

 

 
 (1044های تحقیق، منبع: یافته) سوپر ماتریس موزون .4شکل 

 



 (14 ، )پیاپی1041پاییز ، سوم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی پورامیر خلعتبری و هاشم داداش/  66

 

دسبت آید )جمع عناصبر سبتونی آن یك شود(. بردار سبوپر ماتریس حد باید نرمالیزه شبوند تا حالت تصبادفی/ احتمالی به

باشببد. بر اسبباس این بردار نهایی می 3صببورت جدول شببماره شببدن بهاهداف این مطالعه پس از نرمالیزهاهمیت نهایی برای 

(ANPW دو زیر معیار ،)ترتیب، ی، بهو کشبباورز یبا ارزش جنگل یوجود اراضببو  موجود یهابرنامه یاراضبب یکاربر یهااسببتیسبب

 ریزی خواهند داشت. بیشترین اهمیت و در نتیجه بیشترین تأثیر را در برنامه
 

 (ANPWبردار نهایی ) .8جدول 
 های موجودسیاست های کاربری اراضی برنامه 262/4

ANP =W 

 نرخ رشد جمعیت 494/4

 جمعیت شهریتراکم  413/4

 تراکم جمعیت روستایی 431/4

 نرخ اشتغال 416/4

 درآمد سرانه 461/4

 های شهری به عنوان مراکز خدماتیدسترسی به سکونتگاه 493/4

 دسترسی به محورفرامنطقه ای کناره 493/4

 وجود اراضی با ارزش جنگلی و کشاورزی 114/4

 سیالبخطر  فاصله از مناطق دارای 496/4

 فاصله از گسل 410/4

 کیفیت منابع آب 426/4

 جنس خاک 421/4

 های سطحیدسترسی به شبکه آب 403/4

 شیب اراضی 449/4

 1044های تحقیق، منبع: یافته   
 

شده  هیته یرسترصورت هب Arc GIS طیدر مح یاطالعات هیال كیپانزده گانه  یارهایمع ریاز ز كیاز هر پس از تشکیل بردار نهایی،

قسمت  نیدر ا. گردند قیتلف گریکدیتا در مرحله بعد با  دآییدر م یصورت فازبه یخط ةبراساس تابع آستان یاطالعات یها هیال نیاست که ا

 یازبر اساس منطق ف ،دست آمده استهب یاشبکه لیتحل ندیکه از فرا كیگانه با دخالت ارزش هر پانزده یارهایمع ریز یاطالعات یهاهیال

. شودیل محاص تیفعال و تیبه منظور استقرار جمع ییاساس مناسبت فضا محدوده بر یبندپهنه ةنقش و گردندیم قیتلف گریکدیبا 

 یتناسب برا نیشتریبی دارا جانیکه دهستان گل شودیمشاهده م ،باشدیم ریز اریمع قیکه حاصل تلف 1 شماره شکل همانطورکه در

در  یکاربر فیعرمتفاوت تر به ت یبا نگرش یستیخاص با یطیمحستیمسائل ز لیدلهها بدهستان گرید. باشدیم تیاستقرار سکونت و فعال

  آن پرداخت.

 
 (1044های تحقیق، منبع: یافته)فعالیت مناسبت محدوده از لحاظ استقرار جمعیت و. 5 شکل
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های اصلی گیری فعالیت، شامل تمام مواردی است که بر نوع استفاده از زمین و شکلاستفاده از زمینبرای تعیین نوع های مورد نیاز مؤلفه

راهبردها ) آب( و منابع غیر محیطی )اقلیم، زمین و شامل منابع محیطی دکننیم نییها را تعلفهؤم نیکه ا یمنابع در مناطق ساحلی مؤثر است.

سط، مناسب، مناسب، تناسب متو باشند. برای تعیین تناسب هر پهنه به پنج زیر عنوان بسیار( میاقتصادی ، اجتماعی ومصوب یهاو برنامه

شماره  کلباشد. شمورد نظر می تناسب زمین برای فعالیت اصلی پهنةمیزان  دهندةها نمایش. این عنوانشودتناسب کم و نامناسب تقسیم می

 یاهبر اساس مطالعات بخشکه  باشندیشهرستان تنکابن م یساحل یاراض یکاربر یزیردر برنامه یو طبقات اراض ارهایمع ةدهندنشان 6

 است. دست آمدههب یو داخل یجهان اتیمعتبر حاصل از کنکاش تجرب یها، ضوابط و استانداردنیمختلف بوده که در کنار قوان

 
 

 
 (1044های تحقیق، منبع: یافته)شهرستان تنکابن یساحل یاراض یکاربر یزیردر برنامه یو طبقات اراض ارهایمع. 6 شکل

 

 یهاردکیمناسب بر اساس رو یکاربر نییتع یسازدر شفاف یو مداخله سع یگذاراستیس یهابا در نظر گرفتن حوزه ادامه در

زمان هم طور متوازن وهتوسعه و تعادل ب جادیا در یسع یمقررارت راهبرد با توجه به ضوابط و یزیربرنامه نیکه ا شودمیمتفاوت 

، فرایندی طبق روند بس دور و دشوار است. یواحد و مقتدر راه تیریمهم بدون وجود مد نیتنکابن را داشته و ا یساحل ةدر جامع

بدین منظور با دو  باشد کهگذاری میهای سیاستتدقیق حوزه به ساختار فضایی پیشنهادی محدودة اولین گام در دستیابی

عنوان پوسته های سیاست بهحوزه پذیرد.های مداخله این تدقیق انجام میهای سیاست فضایی و تعیین حوزهحوزهمبحث تعیین 

در  SDA)) گیرد. در تغییر و توسعه فضاییمحورها در سه دسته تغییر و توسعه، ترمیم و پاالیش و حفاظت و کنترل جای می

 یایهمحیطی را برای استقرار جمعیت و فعالیت را دارد و همچنین در پوستهگیرد که بیشترین مناسبت هایی صورت میپوسته

اراضی  (SRA)گیرد. در ترمیم و پاالیش های ناسازگار شکل گرفته با تغییر کالبدی و تغییر فضایی توسعه صورت میکه کاربری

یف دلیل تعرعی محدوده است، که بهمنظور ترمیم فضای طبییابند که بهعملکرد مطلوب دست میکه با مرمت و پاالیش به 

ش عنوان پوسته ترمیم و پاالیبر عملکردی غالب پوسته به های مزاحم در همجواری خود احتیاج به تقویت پهنه و تأکیدکاربری

باشند و در نهایت حفاظت و کنترل است که دارای تناسب متوسط می یهایکه منظور پهنهاند گذاری شدهوضع موجود سیاست

(SCA) توان با سیاست حفاظت و باشد که میای برخوردارند و جزو میراث طبیعی محدوده میاز حساسیت ویژه اراضی که

  دهد.های سیاست را در محدوده نشان میحوزه 6 شکل شمارهکرد.  یریجلوگکنترل این اراضی از کاهش سطح عملکردشان 
 



 (14 ، )پیاپی1041پاییز ، سوم ، شمارهسوم / سال مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی پورامیر خلعتبری و هاشم داداش/  63

 

 
 (1044های تحقیق، منبع: یافته) مورد مطالعه محدودةهای سیاست در . حوزه7شکل 

 

های مداخله متفاوتی متناسب با رویکرد توسعه حوزه ،های مذکور در نوار ساحلی شهرستان تنکابنکردن سیاستبرای نهادینه

که  باشندیی میفضا ةتوسعهای مداخله شامل نگهداری، حفاظت، احیاءگرانه و مدیریتی و این حوزه پایدار بایستی لحاظ گردد.

  :عبارتند از

 ود وشگونه استفاده مستقیم انسانی داده نمیباشد که اجازه هیچدر این حوزه سعی بر حفظ شرایط موجود می :نگهداری. 1

 باشد.فقط منافع غیر مستقیم مورد نظر می

ین ویژگی ناحیه ترهایی معین است که برای حفظ ارزشمندبه معنی استفاده انسانی محدود در حیطة رهنمودفاظت: ح. 2

 گردد.حفاظت شده تدوین می

در واقع به معنی احیاء و بازسازی پیامدهای توسعه است که به نحوی که محیط را از تعادل خارج  . احیاءگرانه و مدیریتی:9

 نساخته که این حوزه احتیاج بیشتر به هدایت و راهبری تصمیمات مربوطه دارد.

 های صنعتی، سکونت ودر برگیرنده همه کاربری به سطحی باالتر و انداز فرامحلیچشمور کلی تبدیل طبه . توسعة فضایی:0

های موزون با اقتصاد و اجتماع با گیری کاربریفضایی با توجه به شکل شود که دراین میان سهم توسعةجهانگردی می فعالیت و

مورد مطالعه  خله را در محدودةهای مداحوزه نقشة 3ی بیشتر مورد توجه بوده است. شکل شماره محیطتأکید بر نگرش زیست

 دهد.را نشان می
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 (1044های تحقیق، منبع: یافته) مورد مطالعه حوزه های مداخله در محدودة .8شکل 

 

با تقسیم کالبد مناطق بر حسب نحوة استفاده از اراضی آن در حال یا آینده به گذاری، های سیاستحال پس از تدقیق حوزه

دی عملکردی بنبندی عملکردی محدوده دست یافت. منطقهتوان به منطقهنظارت و هدایت استفاده و عمران اراضی، میمنظور 

 بندی بر اساس دو شاخصشود. این منطقهباشد که ضوابط و مقررات براساس آن تدوین میری زمین میهای کاربسند اصلی طرح

 .شودو وابستگی و همبستگی مشخص می ،تشابه و همگنی

بندی طور کلی نوار ساحلی شهرستان تنکابن با استفاده از شاخص همبستگی تصویر کلی بر اساس اصول پایه در منطقهبه

 ،یاحلس یاراض یهایکاربر یبندمنظور منطقه بهشود. کاربری زمین محسوب می یابد و ابزار اجرایی برنامةعملکردی عینیت می

ته انجام گرف یانسان یرویو ن تیجمع ی،سکونتگاه ةآب، شبکمنابع  ،یخاک و کشاورزون مختلف چ یهادر بخش هیمطالعات پا

ست. شایان ا شکل گرفته برتر توسعه گزینة هیپا بری، کاربر نییتع یارهایمع ه،یمطالعات پا میو تنظ یبنداست و پس از طبقه

و فعالیت  و تیجمع استقرار ،یگردشگر ةتوسع  ،یکشاورز ة)توسع پهنه چهار مورد مطالعه در بندی محدودةذکر است منطقه

ر است و با در نظ دهیگرد یگذارهیها، پایاستقرار کاربر یمطلوب برا طیشرا نییتع یعنیمدل،  یهایژگی( بر اساس وصنعت

 اند.شده نییتعمذکور  یهاپهنه ،هایکاربر ةتوسع یدر انتخاب عرصه برا یطیمحستیز ةکنندگرفتن عوامل محدود

 یکیر، دو پارامت نیثر هستند. از اؤم یسکونتگاه تیفعال یبرا یمصوب با دو پارامتر بر سنجش تناسب اراض یهاعامل برنامه

 گر،یخواهد بود. پارامتر د یپهنه الزم و عمل نیا یپارامتر، نگهدار نیموجود است که در صورت وجود ا یسکونتگاه یهاپهنه

رنامه عنوان بآن به میجزء طبقه مناسب و حر یعنوان سکونتگاه اصلآن به یقانون ةحدوداست که م یمصوب سکونتگاه یهاپهنه

 تیفعال یبرا نهیگز نیبهتر انتخاب ند.شویدر نظر گرفته م یسکونتگاه تیفعال یمناسب برا مهیجزء طبقه ن یسکونتگاه یآت

طبق . ردیگیمناسب و نامناسب صورت م مهیمناسب، ن یبندطبقه یبر مبنا یاراض یشده برا فیبراساس تناسب تعر یسکونتگاه

 است. شده نشان داده 1شماره  شکلمورد مطالعه در  ةپهن یبندمنطقه ،های صورت گرفتهبررسی
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 (1044های تحقیق، منبع: یافته) یپشنهاد یبندمنطقه. 9 شکل

 

شده، معیارهایی جهت های تعیینطبق پهنه بندی کالبدی محدودهگذاری و منطقهدر نهایت پس از تدقیق حوزة سیاست

اساس  شود که براجتماعی و کالبدی مطرح می - ای از معیارهای محیطی، اقتصادیها شامل مجموعهتعیین سهم کاربری

و  یطیمح ،یاجتماع ،یاهداف اقتصاد، دستباال یهاطرح یهااستسی و گردد. راهبردهای و کیفی تدوین میهای کمّشاخص

ت نظار یقانون یابزارها نیزم یدر کاربر یمسائل و مشکالت موجود و آت، موجود یو امکانات اراض تیوضع، اندازو چشم یکالبد

 باشند.  های ساختاری میهای مختلف در طرحی، برخی از معیارهای مهم در تعیین سهم کاربریبر توسعه و عمران اراض

طور که های متناسب در نظر گرفته شد که همانکاربری ،شدهمداخلة در نظر گرفتهاساس حوزة  در محدودة نوار ساحلی بر

ی ساحلی با اساس چگونگی مداخله در اراض مطالعه بر مورد های محدودةشود، تعیین کاربریمشاهده می 14در شکل شماره 

 01هکتار ) 24110کاربری مربوط به اراضی جنگلی با مساحتی در حدود  شده است.پایدار در نظر گرفتهتوجه به رویکرد توسعة

 طیبر حفظ شرا یسعنگهداری  در حوزة مداخلة باشد کهدرصد( بیشترین سطح کاربری را باتوجه به ویژگی محدوده را دارا می

درصد( در 22ار )هکت 11291با  همچنین کاربری کشاورزی و آن مد نظر خواهد بود میمستق ریمنافع غ استفاده از فقط و موجود

های محدوده در حوزة مداخله احیاگرانه و مدیریتی قرار گرفته ، زراعت دیم و باغداری در سطح دوم کاربریسه بخش زراعت آبی

ددی در احیاء مج ،توان با تغییر نگرش کشاورزی سنتی به صنعتیمی را گیردچون تغییرات کاربری که در این محدوده انجام می

 آمد از تغییرات کاربری جلوگیری نمود.ورت پذیرد و با اعمال مدیریت کارن زمینه صای

محدوده و  تیبا توجه به موقع زین درصد( 21هکتار ) 14110معادل  یبا داشتن مساحت سبمیتور یکاربرشبایان ذکر اسبت 

 یجهش درآمد و یآورده که موجب رونق اقتصادوجود هب یکاربر نیا یرا برا یاژهیو طیشبرا ،و کوه ایآن در کنار در یریگقرار

 .  شودیمحدوده م نیدر ا
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 (1044های تحقیق، منبع: یافته)  مداخله ةر گرفته شده با حوزدر نظ یهایکاربر .10شکل 

 

  گیرینتیجه. 6

ود در جهت تالشی ب« پایدار زندران با تأکید بر رویکرد توسعةریزی کاربری زمین نوار ساحلی غرب مابرنامه»این تحقیق با عنوان 

معرفی رویکرد مذکور و شیوة استفاده از زمین در نوار ساحلی غرب مازندران با تأکید بر شهرستان تنکابن. در این مطالعه سعی 

ز نوار ساحلی بپردازد و ا های با ارزشدر حفظ زمین الگوی کاربری اراضی مطلوب و استقرار فعالیت مناسب ةارائبر آن بود تا با 

به نوعی جلوگیری به عمل آورد. اما از آنجایی  ،شودو سازهای ناموزون ایجاد شده و مییب اراضی ارزشمند که در اثر ساختتخر

اه ر تفرق مدیریت فضایی در این نواحی، تنها دلیلبه ،صورت گیرد ست در قالب مدیریت یکپارچه ساحلیبایکه چنین اقدامی می

 محیطی به این مسئله پرداخته وترین زمان و کمترین آسیب زیستمانده فقط ایجاد ضوابط و مقرارتی است که در کوتاهیباق

 ةتوسع کردیبا رو نهیبه یتناسب اراض افتنی یبراهای انجام شده، با توجه به بررسیمنجر به توسعة پایدار نوار ساحلی شود. حال 

 مختلف یهاپهنه فیباعث تعر یو اجتماع یاقتصاد ،یطیمح یارهایمع یسازکپارچهیکه با  ANPمدل ی از ساحل یدر نواح داریپا

یند ااز فر أاساس ،اراضی دهر چند برای تعیین توان، قابلیت یا استعدا ANPاستفاده کرد.  توانیشود، میم داریپا یبا حفظ الگو

 یرا برا تیعالف نیترها توانسته مناسبهیال لیحجم تحل یگستردگ لیدلهب ولی نمایندمی تبعیت هاروش گرید و بیش مشابهکم

 یکاربر نییتع یسازدر شفاف یو مداخله سع یگذاراستیس یهاحال با در نظر گرفتن حوزه دینما فیپهنه مورد مطالعه تعر

عادل توسعه و ت جادیا در یسع یبا توجه به ضوابط و مقررات راهبرد یزیربرنامه نیکه ا متفاوت شد هایکردیرو اساسمناسب بر 

بس دور و دشوار  یواحد و مقتدر راه تیریمهم بدون وجود مد نیتنکابن را داشته و ا یساحل ةزمان در جامعطور متوازن و همهب

 است.

ر نسل حاض یگوجواب های انجام شده،طبق بررسیآن  تیحساس ةبه واسط یساحل یدر اراض یکاربر فیتعر یکنون یالگو

در نظر  انتظار داشت با توانیم داریپا ةبر توسع دیکأبا ت یکاربر نییوکار تعمجدد ساز فیمنظور با تعر نیبد .نخواهد بود زین

 عیموضوع هدف گسترش تعادل در توز نیو ا شد ینوار ساحل یتوسعه در اراض یداریپا باعثتوان یخاص م داتیگرفتن تمه

 . در حالدینمایرا دنبال م ها در مناطق مستعدبومستیتحمل ز تیو ظرف یطیمح متناسب با منابع، توان تیو فعال تیجمع
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 یول دباشیشهرستان م نیدر ا رانیمد یمقرارت اسناد فرادست راهنما ضوابط وی، ریگمیبا توجه به تعدد مراکز تصم زیحاضر ن

که  شوندیضعف دنبال م هر منطقه در زمان اجرا با شدت و یهاضوابط با توجه به ارزش نیاز ا ینبودن بعضشناختبوم لیدلهب

اطق من نیدر ا یراهبرد ماتیتر شدن تصمییشاهد اجرا ندهیدر آ ،دینما دایپ ینینمود ع یساحل کپارچهی تیریاگر سازمان مد

 .شودیم یساحل یهاتیمناسب از ظرف یبردارهشد که باعث بهر میخواه
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