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  :چکیده

به اقتصاد دریایی  ،مستقیمطور مستقیم و یا غیرشود و بهحمایت می طبیعیتوسعه شهر ساحلی، توسط دریا و منابع 

چون شیالت هایی سود اقتصادي ناشی از فعالیت. بستري مناسب براي گسترش صنایع دریایی است ،شهر ساحلی. وابسته است

با . دهدء میپویایی بخشیده و سطح کیفی زندگی آن را ارتقابه شهر ساحلی ... و ماهیگیري، حمل و نقل دریایی، گردشگري و 

اگر سرعت توسعه اقتصادي از ظرفیت محیط فراتر . ظرفیت استفاده از منابع دریایی و توسعه ساحلی محدود است ،حالاین

یک . بیعی و اقتصاد دریایی بر هم ریخته و دستیابی به توسعه پایدار غیر ممکن خواهد شدرود، تعادل میان محیط زیست ط

این مقاله . و هویت طبیعی خود است محیط زیستشهر ساحلی پایدار در هنگام توسعه اقتصادي، نیازمند توجه بیشتر به حفظ 

محیط زیست بین  ،هماهنگی و تعادلمیزان  میک ارزیابی به هاي آماري،با استفاده از فرمول و با تمرکز بر مفهوم توسعه پایدار

هاي با بحث این نوشتار، ترکیب منطق ریاضیات. و اقتصاد دریایی شهر ساحلی بندر کیاشهر در استان گیالن پرداخته است

آوري جمع. استگذاري شده ، هدفتوسعه پایدار، براي محاسبه درجه پایداري شهر زمینه در رایجهاي کیفی و ارزیابی کتئوری

 دهد که حفاظت از محیط زیستنشان میهاي اقتصاد دریایی و زیست محیطی ها با استفاده از مدلاطالعات و تحلیل داده

و محیط زیست سود شهر، از موقعیت جغرافیایی مطلوب آن حاصل شده  .نیاز رشد اقتصاد شهر است، پیشبندر کیاشهر

اعث ب ،عدم هماهنگی در اقتصاد دریایی و محیط زیست ،حالبا این. شهر خلق کرده است ا برايمتعارفی رطبیعی آن، اقتصاد نا

    . از سال شده است میفعال شدن آن در بیش از نیعدم تعادل فصلی در شهر و غیر

  

 هویت طبیعیدرجه توسعه پایدار،  ،ظرفیت زیست محیطیاقتصاد دریایی، شهر ساحلی،  :وازگان کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمه

دي و اجتماعی در جهان به هاي عظیم اقتصاژیکی و بستر فعالیت  منابع اکولوبارترین و پویاترین از پر ،هاي ساحلیشهر

 و ترینحساس از یکی به را مناطق این، اقتصادي عظیم هايفعالیت و زیستی تنوع، یطبیع ارزشمند منابع .روندشمار می

 ،خود خاص جغرافیایی موقعیت دلیلبه، شهرها این .)1389یگانه محالتی،( ستا نموده تبدیل جهان در مناطق ارزشمندترین

ها، در جهت رشد اقتصادي که بایستی از این فرصت هستند دریایی صنایع به وابسته اقتصادي توسعه بیشمار هايفرصت داراي

 ،باشد دریایی بارگیري ظرفیت از بیش و برنامهبی صورت به، اقتصادي رشد اگر که داشت توجه باید البته .پایدار بهره جست

است و این  ياقتصاد سالم توسعه نیازپیش ،زیست محیط از حفاظت. اندازدمی مخاطره به را آن پایدار توسعه  و شهري حیات

که بیش از سایر شهرها به اکوسیستم طبیعی  وابستگی و روابط متقابل مابین اقتصاد و محیط زیست، در شهرهاي ساحلی

  .باشدتر میرنگاند، پر وابسته

 در زندگی کیفیتاقتصاد شهري و به تبع آن  بر، مستقیمطور مستقیم و غیرطبیعی به زیست محیطدر شهر ساحلی، 

 وجود منابع مصرفبا  شهري زندگی استانداردهاي بهبودرشد اقتصادي و  میان میمستقی رابطهچنین و هم گذاردمی ثیرتأ شهر

- از پتانسیل تا؛ یابند توسعه هم موازات به و هماهنگ صورت به باید، یک شهر ساحلی زیست محیط و اقتصاد ،بنابراین. دارد

  .سازند محقق را پایدار شهري به رسیدناستفاده نموده، اثرات منفی یکدیگر را به حداقل رسانده و  ثر بر همهاي بالقوه مؤ

 ،طبیعی هاياکوسیستم تغییر و تخریب، طبیعی منابع تظرفی از بیش و نامناسب برداريبهره، ایران شمالی سواحل در

 زیست آلودگی، آب منابع روزافزون آلودگی ،منابع از رویهبی برداريبهره، جنگلی و ايجلگه اراضی حاصلخیزترین کاربري تغییر

 و ونقل حمل ختلفم هايزیربخش میان مناسب تعامل فقدان، کشاورزي آب زه وانتقال فاضالب نامناسب دفع از ناشی محیطی

 این سراسر در واکولوژیکی طبیعی، جغرافیایی ممتاز هايقابلیت وجود رغمبه که است هاییچالش ترینعمده از ،هاآن نظیر

مانع  و گذارندمیمنفی ثیر تأساحلی نیز در توسعه اقتصادي نواحی  موارد این .)1389یگانه محالتی،( دخورمی چشم به منطقه

 تا با دهدمی نشان منطقه این در را شهرها پایدار وسعهت به توجه ضرورت، مسائل این میتما. شونددار شهر میرشد اقتصادي پای

توسعه اقتصادي  ؛هاي زیست محیطی شهر ساحلی، در جهت توسعه اقتصادي استفاده نموداستفاده از آن بتوان از پتانسیل

  .ز بین رفتن بسترهاي رشد خود باشد، مانع اشهر ساحلی با توجه به محیط زیستپایداري که 

 شمال در کیاشهر ساحلی شهر در زیست محیط و دریایی اقتصاد میان تعادل میزان ارزیابی براي کوششی، مقاله این

شان ن پایدار توسعه سوي به ساحلی شهردر هدایت ، را زیست محیط و دریایی اقتصاد متقابل ثیرتأ خواهدو می ایران است

 در، آن هايفرصت از استفاده و شهر طبیعی هویت بهتر دركبا توجه به بستر طبیعی مناسب شهر ساحلی، هدف اصلی . دهد

اقتصاد دریایی و محیط زیست ال این است که تا چه میزان سؤ .است زیست محیط با تعادل در ،اقتصاد پویایی افزایش جهت

اساس میزان پیشروي آنها، بندر کیاشهر در چه سطحی از  روند و بروازي در جهت نیل به توسعه پیش میطبیعی، به صورت م

با  و محیط زیست به صورت موازي و در تعادلفرض بر این است که اقتصاد دریایی  ،در این مقاله. توسعه پایدار قرار دارد

  .و رتبه توسعه پایدار شهر نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد اندیکدیگر، از توسعه بهره نبرده

  پژوهش و روش تحقیق پیشینه 

 شهر در این از پیش که زیست محیط و دریایی اقتصاد تعادل ارزیابی مدل و پایدار توسعه تئوري پایه بر، مطالعات این

با استفاده از این مدل، درجه Danli Xi و Dexiang FENG  .است گرفته انجام، بود شده آزمایش چین در Rizhao ساحلی

-، درجه توسعه پایدار آن را بهرا مورد بررسی قرار داده و در مرحله بعد Rizhao حیط زیست شهری اقتصاد دریایی و مهماهنگ

ها اقتصاد دریایی این شهر از فرصت بر اساس مطالعات آنها، .دست آوردند که در وضعیت مطلوبی از توسعه پایدار قرار داشت

  .بردندی با یکدیگر، از توسعه بهره میسباستفاده نموده و محیط زیست و اقتصاد دریایی آن در تعادل ن

 ایران ساحلی شهرهاي خاص هايویژگی به توجه با زیست، محیط و دریایی اقتصاد تعادل ارزیابی مدلرو، در مقاله پیش

روش  .است شده تعریف منطقه نیازهاي با متناسب، نیز آن هايشاخص و است شده تدقیق کشور شمالی شهرهاي بخصوص و

 از استفاده، مدل این ارائه از هدف. مورد بررسی قرار خواهد گرفت به تفصیل هاي آن در ادامهاین مدل و شاخصاستفاده از 



 ثیرتأ کنترل با بتوان تا؛ است درك قابل و ترساده زبانی به ساحلی شهر هايویژگی نمایش جهت، علمی و ریاضی هايبنیان

 به گوپاسخ و زیستقابل شهري کرد؛ هدایت پایدار توسعه سوي به را ساحلی شهر، زیست محیط و دریایی اقتصاد متقابل

  .خود ساکنین نیازهاي  میتما

  مفاهیم پایه 

  :ساحل

هاي خاص ها و ویژگیهایی با جذابیتمکان ،هاي خشکی و دریاي اکوسیستمنقاط اتصال دهنده به عنوان ،سواحل

باشد که زیستگاه مناسبی را براي می میبه فرد از لحاظ تنوع اکوسیستمناطقی منحصر ،محدوده نوار ساحلی. جغرافیایی هستند

ثري را در هاي دفاعی طبیعی و مؤسیستم ،هاساختارهاي طبیعی موجود در این پهنه. دآورهاي مختلف دریایی فراهم میهگون

جود در سواحل، این هاي مونسیلبا توجه به منابع و پتا ،از طرفی. دآوربرابر مخاطرات دریایی و فرسایش سواحل پدید می

هاي متنوعی جهت جذب داراي قابلیت ،چنینها هماین مکان. کنندء میقابل جانشینی در اقتصاد و توسعه ایفامناطق نقش غیر

هاي کشاورزي، ماهیگیري، گردشگري، بندرگاهی و دیگر چون قابلیتاي همهمگرایی منافع چندگانه. باشندگردشگران می

 ،ترین نقاط جمعیتیامروزه سواحل را به یکی از جذاب ،...اندازهاي طبیعی و چنین دربرداشتن چشمي صنعتی و همهافعالیت

از جمعیت جهان  میها، سواحل منزلگاه بیش از نیي آنتر از همههایی و شاید مهمدر کنار چنین پتانسیل. بدل نموده است

  .)1388حسین نیا،( هستند

  :شهر ساحلی  

دلیل وجودي . شکل گرفته باشد...) دریا، رودخانه و(مجاورت و ارتباط مستقیم با آب  حلی، شهري است که درشهر سا

روشن با  داراي یک ارتباط ،ي اصلی آنها و شریان بودهکه محل تالقی خشکی و آب  خطی .شهر ساحلی، خطی سراسري است

ت شهر ساحلی با عناصر طبیعی و روابط بین آنها تعریف موجودیت و هوی. در مفهوم جغرافیایی هستند ،هاي مرزي شریان

  ).1388حسین نیا، ( شود می

 شهراین در . هاي طبیعی است که آن را احاطه کرده اندها در شهر ساحلی وابسته به فرم زمین و ویژگیالگوي خیابان

هاي ساحلی و نظیر پارك ،ايهاي لبهبا فضاهاي شهري و اماکن عمومی، دامنه وسیعی از موقعیت آبدلیل رابطه مستقیم به

 هاي زیادي براي توسعه استداراي فرصت.. دلیل دستیابی به خدمات، اشتغال و ، بهاین شهر .شودها ایجاد میتفرجگاه

)1997,NSW(.  و با دهددامنه وسیعی از خدمات و تسهیالت را ارائه میدلیل دسترسی آسان به منابع آبی، بهشهر ساحلی 

  .سازدپذیر می، رشد اقتصادي شهر را امکانشغلیجدید هاي فرصت ایجاد

 محیطی زیست ظرفیت ومحیط زیست  

مینی افزایش دانش بشري در حوزه محیط زیست، راهی است براي جلوگیري از نابودي سرزمین و محتواي غنی آن، بر ز

. نیازهاي انسان حاضر و آتی است میآورنده تمابر هاي انسانی است؛ سرزمینی کهکننده خاموش سرگذشت و تاریخ نسلکه بیان

هایش را بشناسیم و قوانین تداوم زندگی انسان را ها و آسیب پذیريسرزمینی که براي استفاده از آن موظف هستیم که ظرفیت

هاي یستماز اکوسظرفیت بارگیري  .)1388ماتالك، ( درك نماییمهاي حیات وحش و پوشش گیاهی آن، گونه میهمراه تما به

استفاده از منابع . آن حد و مرز تعریف کردبارگیري از باید براي  ،حفاظت از محیط زیست جهت طبیعی محدود است و در

 هايبراي نسل را محیطی تا آنجایی مجاز است که زمین قابلیت تجدید و بازسازي منابع را داشته باشد و حق استفاده از آن

   .بداردآتی محفوظ 

  جامع ماهنگیر و درجه هتوسعه پایدا 

گیرد؛ که در نظم تا منظم را در بر میباال، از ساده تا پیچیده و از بیتوسعه پایدار یک فرآیند جامع است که از پایین تا "

 ,Feng( یابندرخه اندیشیده شده توسعه میو با یک چهماهنگی کامل  پایه یکها یا عناصر درون یک سیستم برآن سیستم

XI. 2007(. دلیل گستردگی، تنوع و ، بهبا این وجود. ها صورت گرفته استزیادي در زمینه توسعه پایدار شهرطالعات م

- به .پیچیدگی مسائل دخیل در توسعه پایدار، تاکنون شاخص قابل اجرا، جامع و فراگیري براي ارزیابی آن تعیین نشده است



ضعیت زیست محیطی و بهبود وضعیت اقتصادي شهر را دنبال زندگی جمعی، بهبود و ءهدف ارتقا 3طور کلی توسعه پایدار 

  .کند که هر یک از این اهداف باید در هماهنگی با دیگر اهداف پیش روندمی

حفاظت از میان توسعه اقتصادي و  تعامل و بر اساس در این مقاله، درجه هماهنگی جامع مبتنی بر تئوري توسعه پایدار

نباید قربانی بر اساس تئوري توسعه پایدار، محیط زیست شهري . تعریف شده استی هاي ساحلمحیط زیست طبیعی در شهر

 بلکه محیط زیست و اقتصاد باید به صورت هماهنگ رشد کرده تا شهرها به یک برد دو سویه دست یابند .توسعه اقتصادي شود

)Feng, XI. 2007( .حیط زیست، اقتصاد و اجتماعات دهنده میزان هماهنگی میان توسعه م، نشاندرجه هماهنگی جامع

  .شهري است

  اقتصاد دریایی

یا (مستقیم به دریا طور مستقیم و غیردهد و بهصادي که در یک منطقه ساحلی رخ میهاي اقتبه مجموعه کلیه فعالیت"

اقتصاد دریایی به عبارت دیگر،  .)Kildow ،2008(د گوین، اقتصاد دریایی میو منابع ناشی از آن وابسته است) دریاچه بزرگ

  .حاصل جمع درآمد ناشی از صنایع دریایی و صنایع دیگر وابسته به آن است

  ارزیابی توسعه پایدار و کاربرد آن روش

است  "بررسی توسعه پایدار شهر ساحلی میان اقتصاد دریایی و محیط زیست" پژوهشی با عنواناین روش بر گرفته از 

هاي ها و معیارالبته شاخص. العه قرار گرفته استمورد مط Rizhaoچین به نام اي ساحلی در در منطقه 2007که در سال 

  . بازتعریف شده است )بندر کیاشهر( مطالعه در ایران دبا توجه به شرایط شهر مور ،ارزیابی در این مقاله

  جامع یهماهنگ درجهمحاسبه 

حلی را در یک بازه زمانی مشخص، یک منطقه سا هاي مختلفجامع، شاخصی است که توسعه بخش درجه هماهنگی

د دریایی را در یک شهر یا کننده بین محیط زیست و اقتصاتوان شرایط هماهنگوسیله آن میدهد و بهمی مورد مطالعه قرار

یا محیط  ی در زمینه اقتصاد واي گوناگونهاي مختلف، اهداف توسعهباید توجه داشت که سرزمین. ي کردگیرمنطقه اندازه

و اهداف توسعه منطقه خاص مورد بررسی،  میرو، این شاخص باید متناسب و مطابق با وضعیت بواز این. ود دارندزیست خ

  .کنیمها را تعریف میابتدا زیر سیستم ،دست آوردن درجه هماهنگی جامعه براي ب. انتخاب و تعریف شود

، =X آنگاه .دسته اقتصاد دریایی است  Yدسته محیط زیست شهري و  Xکنیم  میفرض 

یک عدد   n،طوري کهبه، =Yبزرگتر از صفر باشد و xi یک عدد طبیعی و  mطوري که  به

اقتصاد دریایی را   yi،هاي بردارهاي زیست محیطی و ویژگیویژگی ،xiهاي بردار ویژگی. بزرگتر از صفر باشد yi طبیعی و 

  :کنداد دریایی از فرمول زیر پیروي میبی کارکرد جامع محیط زیست و اقتصارزیا ،صورتدر این .دهدشرح می

 
- ت متفاوت تعیین میکه بنا بر اهمیت در نقاط مختلف به صور. هاي نامعین هستندضریب وزنai , bj  در فرمول باال

  1درجه هماهنگی جامع. دهدن میدر آنالیز مفهوم هماهنگی نشانتیجه بهتري را    g(x) , f(x)بیشترین پراکندگی بین  .شوند

  :)Feng, XI. 2007( گرددو با فرمول زیر محاسبه می شدهنمایش داده   Cبا 

 
  .)شود میدرنظر گرفته  2قراردادي در اکثر موارد به صورت  K(است  ضریب عامل مشترك  kدر فرمول باال 

                                                        
1
  Coordination degree 



برند و طور موازي، از توسعه سود میقتصاد دریایی هر دو بهط زیست و اکه چگونه محی دهندها نشان میاین فرمول

و  نتیجه عددي بین صفر و یک است . شودبا اقتصاد و محیط زیست هماهنگ میاینکه چگونه سطح توسعه 

  .رودتر باشد به سمت عدم تعادل پیش میدهنده بهترین حالت هماهنگی است و هر چه کوچکنشان  Cماکسیمم 

  درجه توسعه پایداراسبه مح

اما  ،کننده وضعیت هماهنگی میان توسعه محیط زیست و اقتصاد دریایی باشندتواند منعکس میجه هماهنگی جامع، در"

هایی درجه هماهنگی ممکن است شهر. محیط را نشان دهد سود اقتصادي حاصل از میتواند کلیه کارکردها و یا تمانمی

درجه توسعه پایدار به عنوان شاخصی ثابت براي بازتاب  ،رواز این. توسعه آنها متفاوت باشد یکسانی داشته باشند، اما سطح

  :)Feng, XI. 2007( گرددیف شده و از فرمول زیر محاسبه مینگ یک شهر یا منطقه تعرسطح توسعه هماه

 

 
D ر درجه توسعه پایدا(sustainable development degree) و  Tهاي شاخص وزن .امع استشاخص ج

توان در توسعه پایدار را می ،بر اساس این روش .شوندت هر بخش در یک شهر خاص تعیین مینامعین هستند که بنا به اهمی

  .عالی ] 0.8 -  1[خوب،  ]0.6 – 0.8[متوسط،  ]0.4 - 0.6[بد،  ]0.2 -0.4[خیلی بد،  ]0 -0.2[:  بندي کردسطح، تقسیم 5

  رسی نمونه مورديبر 

دقیقه طول شرقی  54درجه و  49 مختصات جغرافیایی اب ،بندر کیاشهر، یک شهر ساحلی کوچک در شمال استان گیالن

در  این شهر. استهاي آزاد قرار گرفته آبمتر پایین تر از سطح  27ارتفاع  در است؛ که دقیقه عرض شمالی 25درجه و  37و 

ترین عامل دریا، اصلی. گرفته استشکل فید رود و در طرفین دلتاي این رودخانه، شیب دشت سمرکز بخش ساحلی و کم

پس از این، گذر رودخانه . غربی است- در جهت شرقی شهر و دلیل عمده گستردگی بافت آندهنده به موقعیت کنونی شکل

جایگاه  .)1387جامع کیاشهر،طرح ( دهنده به بافت شهر دانستتوان عامل دوم شکلسفید رود از قسمت غربی شهر را می

هاي زیر قابل مشاهده نقشه دردر مجاورت دریاي خزر، گیالن در ایران، شهرستان آستانه اشرفیه در گیالن و بندر کیاشهر 

  .باشد می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



. بخشیده استهاي منحصر به فردي به آن تاالب و جنگل در این شهر، ویژگی تجمع عناصر طبیعی نظیر دریا، رودخانه،

از موقعیت  سود شهر. که صنایع دریایی، جایگاه باالیی را در توسعه شهر اشغال کندابع اقتصادي طبیعی، باعث شده من

  .را براي آن خلق کرده است حیط زیست طبیعی، اقتصاد خاص شهرهاي ساحلیجغرافیایی مطلوب آن حاصل شده است و م

ادامه حیات محیط طبیعی موجود  ،ادل میان نیاز به توسعه و در عین حالترین مسائل این شهر، عدم تعیکی از مهم 

هاي برنامه در سالامري اجتناب ناپذیر است؛ اما متأسفانه توسعه بی براي باال بردن کیفیت زندگی انسان مدرن، توسعه. است

حیات هاي طبیعی شهر، هویت و یبی توجهی به ویژگ. رد آورده استاخیر صدمات جبران ناپذیري را به این شهر ساحلی وا

هاي گردشگري شهر را کمرنگ کرده جاذبه، محیط زیست طبیعیهویتی و عدم توجه به بی. ري را به مخاطره انداخته استشه

صیاد یا کشاورز  کاهش حضور فعال گردشگران در شهر، معضالت اقتصادي را در بازارهاي محلی شهروندان که عمدتاً. است

   .سبب مهاجرت بسیاري از ساکنین به شهرهاي بزرگتر شده است نیز رده و همین امرپدید آو ،هستند

 ارزیابی معیارهاي تعیین و هاشاخص انتخاب

با مطالعه وضع موجود در این مرحله، . هاي قطعی و معین براي محیط شهر ساحلی وجود نداشته است، شاخصحالتا به

) Xدسته (ثیرگذار در محیط زیست شهري هاي تأتوان شاخصدر توسعه شهر می احلی کیاشهر و با مالحظه عوامل مؤثرشهر س

  .ب نموداانتخ را متناسب با این شهر) Yدسته (و اقتصاد دریایی 

  ): Xدسته (ثیرگذار در محیط زیست شهري هاي تأشاخص

  و آب و هوایی  میکیفیت اقلی -

  دسترسی به منابع طبیعی آبی -

  ه کل شهرنسبت مناطق حفاظت شده ب -

  وجود زیستگاه پرندگان آبزي -

  به کل شهر مینسبت فضاي سبز عمو -

  میزان بازیافت ضایعات و تولیدات کشاورزي -

  شهريهاي آوري و بازیافت زبالهکیفیت جمع -

  گذاري براي حفاظت از محیط طبیعینرخ سرمایه -

  از محیط طبیعی میشنودي عمومیزان رضایت و خ -

  ):Yدسته (ر در اقتصاد دریایی ثیرگذاهاي تأشاخص

  یالتیش محصوالت صادرات و ییایدر نقل و حمل شبکه وجود -

  فصول میتما در شهر ياقتصاد ییایپو -

  اشهریک بندر در ییزااشتغال تیوضع -

 در يادیص يشناورها و يریگیماه يهاکارگاه تعداد به شهر يادیص يشناورها و يریگیماه يهاکارگاه تعداد نسبت -

  استان یساحل قاطن

  استان با سهیمقا در شهر يهابخش ریسا به التیش بخش در نیشاغل و يادیص یتعاون عضو ادانیص تعداد نسبت -

  استان یساحل يشهرها به شهر یماه پرورش زانیم نسبت -

  استان به نسبت شهر سمیتور جذب در تیموفق زانیم -

  هراشیک بندر در ییایدر عیصنا و کارخانجات تیوضع -

  استان به شهر ياگلخانه داتیتول زانیم و يکشاورز بخش در تیفعال نسبت -

در بندر کیاشهر مورد  هاشاخصیابی به اهداف مقاله و تعیین درجه توسعه پایدار، در ابتدا الزم است که این براي دست -

  .بررسی قرار گیرند

X1   و آب و هوایی میکیفیت اقلی  



 شیب با هوایی و آب مناسب شرایط آمدن وجودبه سبب گیالن، ايجلگه مرطوب و معتدل حیهنا در کیاشهر بندر استقرار

  .گرددمی تلقی شهر این مثبت نکات از که است شده مناسب اقلیم و کم

X2   دسترسی به منابع طبیعی آبی  

 گیالن استان رودخانه ینبزرگتر که اينقطه تریننزدیک در خزر، دریاي هايکرانه بر ساحلی شهر این آمدن وجود به

 منبع دو ،این بر عالوه. است شده بسیاري آبی طبیعی منابع از شهر این منديبهره سبب پیوندد،می دریا به) سپیدرود(

 از) دریا ساحل تا فاصل حد و شهر شمالی حاشیه در( مردابی هايجنگل و شیرین آب هايباتالق رودخانه، و دریا ارزشمند

 از تاالبی، شیرین و دریایی شور هايآب حفره دو با سواحل نزدیکی. شوندمی محسوب کیاشهر بندر آبی زشار با منایع دیگر

 .باشدمی ساحلی شهر این توجه مورد و جالب هايویژگی

X3   نسبت مناطق حفاظت شده به کل شهر  

. باشدمی برخوردار اهمیت از شهرها این در شده حفاظت مناطق میزان و دارد حفاظت به نیاز ساحلی شهر زیست محیط

 در بوجاق، المللیبین تاالب. برد نام بوجاق المللیبین تاالب از توانمی ،کیاشهر بندر در شده حفاظت هاينمونه بزرگترین از

 به نزدیک وسعتی با منطقه این از بخشی هرچند شد؛ تعیین ملی پارك عنوان به هکتار 3267 برابر مساحتی با 1381 سال

 تاالب بر عالوه). 1387کیاشهر، جامع طرح( بود شده شناخته کیاشهر المللیبین تاالب عنوان به 1354 سال در هکتار، 500

 .شوندمی محسوب کیاشهر شده حفاظت مناطق دیگر از نیز برگ سوزنی هايجنگل و جنگلی پارك بوجاق،

X4   وجود زیستگاه پرندگان آبزي 

 محسوب ساحلی شهرهاي محیطی زیست مواهب از خود، گردشگري يها جاذبه بر وهعال آبزي، پرندگان زیستگاه وجود

 اهمیت دلیلبه بوجاق، تاالب". دارد عهده بر را مهاجر و بومی پرندگان زیستگاه نقش بوجاق تاالب کیاشهر، بندر در. شود می

 پرندگان آوريجوجه و مهاجر پرندگان یگذرانزمستان محل و شده تعیین ملی پارك عنوان به آبزي، پرندگان براي زیستگاهی

  ).1387کیاشهر، جامع طرح( باشدمی آبزي بومی

X5   به کل شهر می نسبت فضاي سبز عمو  

 جلوه بیشتر شهر، کل نسبت به ساحلی شهرهاي در نقش این است؛ برخوردار اهمیت از شهرها تمامی در سبز فضاي

 داراي و شودمی شامل را شهر مساحت از% 29/6 که باشدمی مربع متر 244608 کیاشهر بندر سبز فضاي مساحت .نماید می

). 1387کیاشهر، جامع طرح( دهدمی تشکیل کیاشهر جنگلی پارك را آن از وسیعی بخش که باشدمی مربع متر 8/17 سرانه

 جنگلی پارك. باشدمی مترمربع 4 جنگلی پارك بدون شهر، سبز فضاي سرانه که است ذکر به الزم پارك این اهمیت بیان براي

 اقامتی، امکانات از برخورداري با و است گردیده واقع شهر شمالی ناحیه در هکتار، 14.9 وسعت به زمینی در کیاشهر بندر

  ).منبع همان( است شهر محیطی زیست منابع و گردشگري يها فرصت از تفریحی و پذیرایی

 این. دارد قرار شهر اطراف در که است بسته صفرا جنگل برد، نام ساحلی شهر این در توانمی که سبزي فضاهاي دیگر از

 دیگر در شاید. اندآورده فراهم ساحلی شهر این براي را سبز بستري شهر، اطراف شالیزار و زراعی اراضی چنینهم و جنگل

 سبز فضاهاي ثیرأت ،ساحلی نوار خصوص به و شمالی شهرهاي در اما ؛باشد شهري نواحی به محدود تنها سبز فضاي شهرها،

- می بکر سبز فضاي داراي توجه، قابل وسعتی با نیز سپیدرود رودخانه شرقی ناحیه. باشدنمی پوشی چشم قابل شهر اطراف

  .باشد

X6   میزان بازیافت ضایعات و تولیدات کشاورزي  

 تولیدات ضایعات زیافتبا و تبدیلی صنایع گسترش توان يدارا شهر نیا اشهر،یک جامع طرح در موجود اسناد بنابر

 .ستین برخوردار ییباال تیفیک از نهیزم نیا در اما ،باشد می کشاورزي

X7   ي خانگیها آوري و بازیافت زبالهیفیت جمعک  

 در یجهان ياستانداردها و یساحل يشهرها ریسا با سهیمقا در اشهریک ،یخانگ يها زباله افتیباز و يآورجمع نهیزم در

 .باشد می دارا را نهیزم نیا در توجه و يزیربرنامه به ازین و نداشته قرار یمطلوب تیوضع



X8    براي حفاظت از محیط طبیعی گذاري سرمایهنرخ  

). 1387 گیالن، استان آماري سالنامه( "باشدمی 8 و 10 ترتیب به استان کل از کیاشهر شهرداري هزینه و درآمد رتبه"

 شهر نیا در یعیطب طیمح از حفاظت يبرا گذاري سرمایه زانیم اما است، دولت يها کمک از يشهردار يها درآمد از یقسمت

 آن يشهرها از یکی اشهریک که هیاشرف آستانه شهرستان ايسرمایه يها دارایی تملک اعتبارات. باشد می زیناچ یساحل

 ،یخصوص بخش قیطر از چه و یدولت بخش در چه گذاري سرمایه شیافزا با ).منبع همان( است استان از% 4/3 تنها باشد، می

 ستیز تیوضع يارتقا ،یشهرساحل در امر نیا جهینت و شده فراهم یعیطب طیمح از حفاظت يبرا ها رساختیز جادیا امکان

  .است شهر ياقتصاد و یطیمح

X9   یعیطب طیمح از میعمو يشنودخ و تیرضا زانیم 

 به را یخوب نمره یطیمح ستیز مواهب و یعیطب طیمح از مردم يخشنود و تیرضا زانیم اشهر،یک یساحل شهر در

 آن و ياقتصاد تیوضع يارتقا جهت در آن از که افتی خواهد شیافزا یزمان طیمح از تیرضا نیا اما دهد؛ می اختصاص خود

 دارند ازین مردم. گردد استفاده) نرود نیب از ياقتصاد يارتقا بستر و نرسانده بیآس یعیطب طیمح به که( داریپا صورت به هم

 شیپ از شیب و شده شتریب طیمح از آنها تیرضا تا ند،ینما مشاهده خود یزندگ طیشرا بهبود در را یعیطب طیمح نیا ریثأت که

 .ندینما تالش آن حفظ جهت در

Y1   یالتیش محصوالت صادرات و ییایدر نقل و حمل شبکه وجود 

 بندر سفانهأمت که شود می محسوب یساحل شهر يبرا يتصاداق يها هیپا نیترمهم از یکی ییایدر نقل و حمل شبکه

 يبرداربهره آن از حاضر حال در که است دارا را يا- اسکله ،شهر نیا. دارد قرار ینامناسب تیوضع در نهیزم نیا در اشهریک

 . باشد مین یموفق صادرات يدارا و داشته افت گذشته به نسبت ،یالتیش محصوالت و التیش. ردیگ مین صورت مناسب

Y2   فصول میتما در شهر ياقتصاد ییایپو 

 داریپا ياقتصاد توسعه در ،یساحل شهر يها لیپتانس گرید از و باشد می التیش و يکشاورز هیپا بر شتریب اشهریک اقتصاد

 تیمحدود لیلد به اشهریک ن،یبنابرا. است نکرده استفاده...) و آزاد منطقه جادیا ،ییایدر نقل و حمل سم،یتور چونهم( شهر

 .باشد مین برخوردار سال فصول میتما در ياقتصاد ییایپو از دارند، برنج چونهم یمحصوالت کشت و یماه دیص که یفصل

Y3   اشهریک بندر در ییزااشتغال تیوضع 

 نیا ر،اشهیک در اما است دارا را ییزااشتغال نهیزم در ياریبس يها فرصت مناسب، یعیطب بستر لیدل به یساحل شهر کی

 وجود يابرنامه یاصول صورت به شهر، نیا اشتغال نهیزم در. اند نشده بالفعل و مانده بالقوه صورت به همچنان ها لیپتانس

 کارانیب تعداد بر ،يکشاورز و التیش بازار رکود با روز به روز بلکه شوند، مین جادیا یشغل دیجد يها فرصت تنها نه و نداشته

 .شود می افزوده) انجوان انیم در خصوص به(

Y4   يادیص يشناورها و يریگیماه يها کارگاه تعداد به شهر يادیص يشناورها و يریگیماه يها کارگاه تعداد نسبت 

 استان یساحل نقاط در

 گارگاه 44 شهري، نقاط در تعداد این از که دارد قرار کیاشهر محدوده در کارگاه 23 استان ماهیگیري کارگاه 341

 26 ز،ین دارند قرار ساحلی نواحی در که استان شناور 153 تعداد از. است شده واقع کیاشهر بندر در آن کارگاه 10 که باشد می

 يها شهر به نسبت اشهریک که است آن نشانگر آمارها نیا ).1387 گیالن، آماري سالنامه( اندشده واقع کیاشهر سواحل در شناور

 نیا درمجموع، اما. است دارا را یمناسب نسبتاً تیوضع ،يادیص يشناورها و يریگیماه يها کارگاه تعداد در استان، یساحل

 زین موجود يشناورها و ها کارگاه يبهساز که است ذکر به الزم. دارد شیافزا به ازین و نبوده یکاف یساحل شهر کی يبرا تعداد

  .باشند مین برخوردار مناسب ییاراک و تیفیک از و بوده فرسوده آنها از يتعداد رایز است برخوردار تیاهم از

Y5   استان با سهیمقا در شهر يها بخش ریسا به التیش بخش در نیشاغل و يادیص یتعاون عضو ادانیص تعداد نسبت  

 ریسا به التیش بخش نسبت. شود می محسوب اشهریک جمله از یساحل يشهرها ياقتصاد ارکان از یکی ،التیش

 از% 9/0. باشد می یساحل يشهرها در بخش نیا تیاهم يایگو ،یرساحلیغ يشهر با یساحل شهر کی در ياقتصاد يها بخش



 گیالن، استان آماري سالنامه( رسد می% 1/4 به سهم این کیاشهر بندر در اما ؛کنندمی فعالیت شیالت بخش در استان شاغلین

1387.(  

 استان يآمار سالنامهاز  آمده دستبه العاتاط اساس بر. شوند می محصوب التیش بخش ارکان نیترمهم از زین ادانیص

 نیا از یمطلوب نسبت به آمار که باشندمی کیاشهر بندر از صیاد 1108 صیادي، تعاونی عضو صیاد 4861 تعداد از الن،یگ

  .است شاخص

Y6   استان یساحل يشهرها به شهر یماه پرورش زانیم نسبت  

 و 2359 به 20 استان به منطقه یآب گرم استخرهاي تعداد ،107 به 1 استان به منطقه یآب سرد استخرهاي تعداد"

 آمارها نیا). 1387 گیالن، استان آماري سالنامه( باشدمی 397 به 84 برابر استان به منطقه ماهی پرورش يزاریشال مزارع تعداد

 .ندارد ییباال گاهیجا اما وجودارد، اشهریک در یماه پرورش که است نیا از یحاک

Y7   ن موفقیت در جذب توریسم شهر نسبت به استانمیزا  

 مسئله با آنکه شرط به البته برد؛ نام ست،یز طیمح با تعادل در اقتصاد يارتقا يها هیپا نیبهتر از یکی توان می را سمیتور

 تواند می ،یساحل شهر سمیتور قیطر از شده جادیا درآمد. شود برخورد ها بخش گرید با کپارچهی و جامع صورت به سمیتور

 کیاشهر بندر. گردد شتریب درآمد و سمیتور جذب يبرا هارساختیز بهبود و یعیطب طیمح از بهتر حفاظت يبرا يا هیسرما

 بستر و محیطی زیست مواهب به توجه با اما ؛است دارا را خود به مخصوص توریسم جذب ساحلی نوار شهرهاي سایر همچون

 استقبال عدم. است نبرده را الزم استفاده شهر، اقتصادي توسعه در توریسم بجذ پتانسیل از که رسدمی نظر به موجود،

 برد نام پذیرایی و اقامتی مناسب تجهیزات و سیساتأت فقدان و کناره خط مسیر از بودن دور بتوان شاید را کیاشهر از مسافران

 مناسب يزیربرنامه عدم لیدل به و نداشته یمناسب یدهسود و رشد اشهریک در سمیتور نیبنابرا ).1387کیاشهر، جامع طرح(

 ستیز طیمح به ز،ین سمیتور زانیم اندك همان بلکه نشده، سبب را ياقتصاد يارتقا و رشد تنها نه شهر، در توسعه جهت

  ... ).و یساحل نوار یطیمح ستیز بیتخر زباله، ختنیر با( رسانند می بیآس

 و اقامت يها مکان ها،رساختیز نیا از یکی. دارند سمیتور جذب در تیموفق زانیم در يادیز تیاهم ها،رساختیز

 و ها شهر نیترمهم از یکی کیاشهر( آستانه شهرستان هايرستوران و عمومی يها گاهاقامت تعداد نسبت. باشد می استراحت

 سالنامه( است دارا را ستانا 3 رتبه و شده شامل را%   5/6 که باشدمی 10162 به 666 استان به ،)است آن یحیتفر يها مکان

 سمیتور نهیزم در النیگ استان که داشت توجه دیبا اما رسد نظر به خوب ابتدا در آمار نیا دیشا). 1387 گیالن، استان آماري

 ذکر. دانست مناسب اشهر،یک يها لیپتانس با یساحل شهر کی يبرا را، آمار نیا توان مین و نداشته را مناسب يهارساختیز

 سمیتور استفاده يبرا مناسب تیفیک فاقد ،ها رستوران و ها گاهاقامت نیا از يادیز تعداد که رسد می نظربه يضرور زین تهنک نیا

 در تا دارد اریبس کار يجا هنوز خود، يها لیپتانس با اشهریک ز،ین یساحل نوار یسامانده و نگیکمپ با ارتباط در. باشد می

 .دینما عمل موفق سمیتور جذب

Y8   اشهریک بندر در ییایدر عیصنا و کارخانجات تیوضع  

 تن کارخانه کی تنها و نکرده استفاده ،ییایدر عیصنا گسترش با ارتباط در خود يها فرصت از اشهریک در صنعت بخش

 به عیصنا نیا ،ییایدر عیصنا نهیزم در ياقتصاد يارتقا يها فرصت از استفاده عدم بر عالوه. دارد وجود شهر نیا در یماه

 کی در ییایدر عیصنا و کارخانجات یآلودگ. کنند می وارد طیمح به را عاتیضا آن، به توجهیب و نکرده توجه ستیز طیمح

 تنها نه و داده قرار خطر معرض در را) سواحل و موجود یطیمح ستیز بستر یعنی( عیصنا نیا يوجود لیدل ،یساحل شهر

  .دهند می کاهش زین را ياقتصاد سود مدت دراز در بلکه شوند، مین سبب را ياقتصاد توسعه

Y9   استان به شهر ياگلخانه داتیتول زانیم و يکشاورز بخش در تیفعال نسبت  

 شاغلین از% 39/0. باشد می برخوردار یمناسب تیوضع از ،یشمال يشهرها ریسا چونهم زین شاخص نیا در اشهریک

 رتبه ز،ین ايگلخانه تولیدات نهیزم در و باشدمی 48/0 سهم این کیاشهر بندر در اما کنندمی فعالیت کشاورزي بخش در استان

  ).1387 کیاشهر، جامع طرح و گیالن استان آماري سالنامه( باشند می دارا را استان سوم



  محاسبه درجه توسعه پایدار شهر 

این . باشد 1 ها کنیم که مجموع وزندهی میرا طوري وزن ها در ابتدا هر یک از شاخص ،براي تعیین درجه توسعه پایدار

که  ي نامعین هستندها ضریب وزن )Yي اقتصاد دریایی ها براي شاخص( bjو ) Xي زیست محیطی ها براي شاخص( ai ضرایب

ي زیست ها به هر یک از شاخص ،در مرحله بعد. اندجود شهر ساحلی کیاشهر انتخاب شدهدر این مقاله، با توجه به بستر مو

این شهر، براي محاسبه درجه  و  شود تا مقادیر دهی مینمره 1بندر کیاشهر، بین صفر تا  قتصاديمحیطی و ا

  .بندر کیاشهر به دست آید) D( داریپا توسعه درجهو در نهایت ) C( هماهنگی جامع

  

  
  

  ها وزن هر یک از معیار

 

نمره هر معیار اقتصاد دریایی در 

 اشهر بندر کی
Yi  

  ها وزن هر یک از معیار

 

نمره هر معیار زیست محیطی 

 در بندر کیاشهر 
Xi  

14/0  01/0  Y1  1/0  8/0  X1  

14/0  1/0  Y2  2/0  7/0  X2  

12/0  5/0  Y3  07/0  6/0  X3  

12/0  4/0  Y4  06/0  6/0  X4  

13/0  05/0  Y5  18/0  57/0  X5  

08/0  2/0  Y6  05/0  38/0  X6  

1/0  15/0  Y7  04/0  05/0  X7  

12/0  05/0  Y8  02/0  2/0  X8  

05/0  6/0  Y9  1/0  6/0  X9  

  

 

نتیجه بهتري را در آنالیز مفهوم    g(x) , f(x)ي قبل گفته شد، بیشترین پراکندگی بین ها همان طور که در قسمت

  :باشدمی در بندر کیاشهر به صورت زیر )C (    درجه هماهنگی جامع. دهد میهماهنگی نشان 

درنظر گرفته  2ضریب عامل مشترك است که در کیاشهر نیز مانند اکثر موارد به صورت قراردادي   Kدر فرمول زیر(

  .)شود می

 
ي ها شاخص وزن را محاسبه نمود که در آن  )T(شاخص جامع  سعه پایدار، در ابتدا بایددر محاسبه درجه تو

 .اندتعیین شده 6/0و  4/0ند که بنا به اهمیت دو بخش زیست محیطی و اقتصاد دریایی بندر کیاشهر، به ترتیب باشنامعین می

  .حیط زیست آن تعیین شده استمنسبت به  ،اقتصادي کیاشهر پایین بودن سطح توسعهبه دلیل  ها این وزن

 
 

 
  

  



  تحلیل نتایج محاسبه شده  

طور موازي، از ط زیست و اقتصاد دریایی هر دو بههنده این است که چگونه محیددرجه هماهنگی جامع هر شهر، نشان

 اقتصاد و ستیز طیمح توسعه انیمدهنده بهترین حالت هماهنگی نشان   Cماکسیمم. برند میتوسعه سود 

سعه با محیط زیست و اقتصاد دهنده این است که سطح توباشد و نشان می =C  ۶٧۴/٠ ،در شهر ساحلی کیاشهر. یی استایدر

این بدان معنی است که اقتصاد و محیط زیست به صورت موازي و در تعادل با . دریایی، هماهنگی چندانی نداشته است

 Cالبته باید ذکر کرد که . تري قرار دارداقتصاد دریایی در وضعیت نامناسب در این میان. اندگر، از توسعه بهره نبردهیکدی

کیاشهر، به عنوان ) D(رو درجه توسعه پایدار اصل از محیط را نشان دهد؛ از اینیه کارکردها و سود اقتصادي حتواند کل مین

طور که پیش از این نیز گفته شد، توسعه همان. شاخصی ثابت براي بازتاب سطح توسعه هماهنگ، مورد استفاده قرار گرفت

 ،در سطح سوم) D=0/46(انجام شده، توسعه پایدار بندر کیاشهر سطح دارد که بر اساس محاسبات  5پایدار در این روش 

تا اما  باشد،می امناسبی را دار کیاشهر از نظر زیست محیطی جایگاه نسبتاً .گیرد میقرار از توسعه پایدار  یعنی سطحی متوسط

ی، مخاطراتی را نیز براي عدم هماهنگی میان توسعه اقتصادي و زیست محیطو  با عقب افتادگی اقتصادي مواجه استحدودي 

  .محیط زیست آن ایجاد کرده است

  

]0.2- 0[  ]0.4- 0.2[ ]0.6 - 0.4[  ]0.8 – 0.6[ ]1 - 0.8 [ 

  عالی  خوب  متوسط  بد  خیلی بد

  

توان درجه توسعه پایدار  میبر اساس متد مشابه،  بوده است و) D=0/46(، 1390درجه توسعه پایدار کیاشهر در سال 

محیط محاسبه کرد و از نتایج محاسبات، نموداري براي توسعه ) 1380- 1390(حاضر  حالدوره زمانی تا کیاشهر را در یک 

توان روند تغییرات درجه توسعه پایدار را در یک بازه چند  می ،با استفاده از این روش. دست آوردزیست و اقتصاد دریایی آن به

  .یه تحوالت در آینده نخواهد بودبینی کل، البته این مدل قادر به پیشساله مشخص نمود

  :گیري و پیشنهاداتنتیجه 

- ، تعییناند و در عین حالستهمحیط زیست و توسعه اقتصادي در شهرهاي ساحلی داراي روابط متقابل بوده، به هم واب

دلیل دستیابی ي طبیعی منحصر به فردي دارد و بههاشهر ساحلی کیاشهر، ویژگی. باشند میکننده درجه توسعه پایدار شهر 

دلیل همین به. ر مدیران شهري قرار داده استي بیشماري در جهت توسعه اقتصادي، در اختیاها آسان به منابع طبیعی، فرصت

ي محیط زیستی خود در جهت رشد اقتصادي استفاده نموده و در عین حال، محیط ها ها، کیاشهر بایستی از فرصتویژگی

  . ا آسیب محیط زیست، تهدیدي جدید براي رشد اقتصادي محسوب نگرددزیست خود را نیز محافظت نماید ت

 و یعیطب عناصر به توجه ازمندین یاجتماع و ياقتصاد ،يکالبد يتوسعه هرگونه يبرا اشهر،یک رینظ یساحل يها شهر

 به دوباره را يرشه اتیح و ابدی انیجر شهر در یزندگ يها هیال تمام در دیبا ،یعیطب ستیز طیمح. هستند خود بخش تیهو

 تیظرف تیمحدود به توجه با آن، به دنیرس يبرا و است ییایدر اقتصاد توسعه ازمندین شهر، ياقتصاد رونق. بازگرداند آن

 توسعه به تا بود آن یعیطب ستیز طیمح و شهر اقتصاد انیم هماهنگ توسعه جهت ییها حل راه دنبال به دیبا ،ییایدر منابع

 هم با و اندوابسته هم به گذارند، می متقابل ریثأت هم يرو بر آن، ییایدر اقتصاد و اشهریک ستیز طیمح .افتی دست ،داریپا

  .است ییایدر اقتصاد سالمت يبرا یضمانت وگذارد می اثر ياقتصاد يها تیفعال بر مطلوب، ستیز طیمح. ابندی می توسعه

آن بود  ي رشد اقتصادي بسیاري است و این مقاله برها دلیل موقعیت استراتژیک و خاص خود داراي پتانسیلکیاشهر به

، تحلیلی بر چگونگی استفاده از این گذاري متقابل محیط زیست کیاشهر و اقتصاد دریایی آنتا با سنجش ارتباط و اثر

 اقتصاد دهد که میبا استفاده از مدل تعادل اقتصاد دریایی و زیست محیطی نشان  ها تحلیل داده. داشته باشد ها پتانسیل

را ننموده  ها استفاده بهینه از پتانسیل توسعه، جهت یطیمح ستیز يها فرصت از حیصح استفاده عدم لیدلبهکنون، تا اشهریک

  . است نداشته یچندان يارتقا و رونقو 



دهنده آن است ده است و مطالعات انجام شده نشانگشاي تصمیمات درست در آیناهراطالع درست از وضعیت کنونی، 

توسعه اقتصادي نیز، این  .باشد میضروري در آینده  ،در جهت توسعه اقتصادي بندر کیاشهر ي موجودها استفاده از پتانسیلکه 

محسوب توسعه پایدار نیاز تعادل میان این دو، پیش و نیازمند توجه بیشتر به حفظ محیط زیست و هویت طبیعی شهر است

حاصل شده و در واقع محیط زیست طبیعی آن، نقش ساحلی جغرافیایی مطلوب شهر ، از موقعیت رشد اقتصاد دریایی. شود می

پویایی اقتصادي شهر  ،صدمه وارد کردن به محیط زیست در بلند مدت ،رواز این. کند میایفا  شهردر پویایی اقتصادي   میمه

این نوع توسعه، . برده توسعه پایدار پیش میدستیابی ب اقتصاد با برنامه، شهر را به سمت .را با مشکل مواجه خواهد کردساحلی 

اما . ت استفاده نمودتوان براي حفاظت از محیط زیس می ،زایی حاصلههمراه نداشته و حتی از درآمدبه تخریب محیط زیست را 

دي بازخور ،صدمات وارد بر محیط زیست نیز و شده ستیز طیمح بیتخر باعث برنامه،یب ياقتصاد يها تیفعالسو، در دیگر

  .ي اقتصادي شهر ساحلی را از بین خواهد بردها داشته و بنیان اقتصاد بر یمنف

. این اقتصاد دریایی باید توسعه پیدا کندمشاهدات بیانگر این مطلب است که باشد و  میاقتصاد کیاشهر به دریا وابسته 

را که وابسته به دریا و محیط زیست ساحلی  ي اقتصاديها بایستی در عین توجه به محیط زیست باشد تا بنیان ،اما این توسعه

کند، بلکه همان اندك  میي زیست محیطی استفاده نها اقتصاد کنونی کیاشهر ضعیف بوده و نه تنها از فرصت. است از بین نبرد

حال گیري که در ي ماهیها براي مثال شیالت و اسکله .باشد میي اقتصاد دریایی نیز در حال تخریب محیط زیست ها فعالیت

-دار محیط زیست دریایی هستند و بیگیرند، حیات خود را، وام میي اقتصادي شهر را در بر ها ترین بخشحاضر، یکی از مهم

. دادکاهش خواهد  ها توجهی به ظرفیت منابع آبی، عالوه بر مسائل زیست محیطی، سود دهی اقتصادي را نیز در این بخش

از سال  میفعال شدن آن در بیش از نیاعث عدم تعادل فصلی در شهر و غیرزیست، بعدم هماهنگی در اقتصاد دریایی و محیط 

وجود ) تن ماهی( کارخانه مرتبط با اقتصاد دریایی 1استفاده نشده است و تنها  ها در بخش صنعت نیز از فرصت. شده است

  .دارد که آن نیز با ایجاد ضایعات، مخاطراتی را براي محیط زیست ایجاد کرده است

درآمد حاصل از توریسم . ي فعالیتی سود ده در شهرهاي ساحلی، اکوتوریسم استها ترین و پایدارترین بخشکی از مهمی

از بهترین منابع اقتصاد پایدار براي  به عنوان یکی توریسم. با هویت زیست محیطی شهر دارد  میدر شهر ساحلی، رابطه مستقی

پذیرش گردشگر، به صورت بی برنامه . استفاده شود نیز محیطحتی جهت حفظ  تواند درآمدي تولید کند که می ،شهر ساحلی

پایین آمدن کیفیت . هاي اخیر، صدمات جبران ناپذیري را به محیط زیست تحمیل کرده استو باالتر از ظرفیت شهر، در سال

توریسم . ال خواهد داشتي گردشگري شهر و در پی آن کاهش درآمد شهر را به دنبها محیط زیست طبیعی، کاهش جذابیت

ریزي، در حال حاضر نه تنها سود دهی مناسبی نداشته، دلیل عدم برنامهدر کیاشهر رشد زیادي داشته باشد، اما به تواند می

 .کند میبر بوده و محیط را تخریب هزینه...) زباله در محیط و پخش(ي ناشی از آن ها بلکه آسیب

 از یکی براي ریزيبرنامه، کیاشهر ساحلی شهر در زیست محیط و دریایی اقتصاد انمی وابستگی و متقابل رابطه دلیلبه

 از حفاظت جهت نیز راهبردهایی باید، اقتصادي توسعه هنگام در رواین از. است غیرممکن امري دیگري به توجه بی، آنها

 فرآیندهاي، طورهمین. شود شناسایی، محیط بارگیري ظرفیت و کنندهآلوده منابع باید ابتدادر . داد ارائه، شهر زیست محیط

 اقداماتی ها آن کاهش جهت در و شود مشخص هاآلودگی میزان و نوع، شده اصالح آب رفاومص صنعتی، کشاورزي تولید

 استانداردهاي و ضوابط طبق باید، نیز کشاورزي و صنعتی، شهري يها فاضالب تصفیه و آوريجمع يها سیستم. پذیرد صورت

 چنینهم و شود انجام دقت با، توریستی سیساتتأ یابیمکان باید نیز گردشگري صنعت توسعه در. یابند رشگست مشخص

 صورت زیست محیط حفظ در اولویت شدن قائل با ،ساحلی نواحی در گذاري سرمایه براي ،جاذب مناطق از وري بهره هايطرح

که بر اساس  باشد میکیاشهر تصاد دریایی در تعادل با محیط زیست پویایی اقاز راهبردهاي اندکی تنها  ها این راهبرد .پذیرد

و ارزیابی توسعه پایدار شهر ساحلی کیاشهر، بسیار  بحث پیرامون این موضوع اطالعات قابل دستیابی به دست آمده است؛

  . مند استازرا نیسالیانه پیوسته گسترده بوده و مطالعات 
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Evaluation of sustainability indexes of the coastal cities 
With emphasis on the equivalence model for marine economy and ecological environment  

  
 
 
 
Abstract: 
Development of coastal cities is supported by sea and natural resources and depends on marine 

economy directly or indirectly. A coastal city is a suitable district for developing marine industry. 
Economic profit that comes from several activities such as fisheries and fishing, marine transportation 
and marine tourism make the coastal cities dynamic and develop the qualitative level of their life. 
However, the capacity use of marine resources and coastal development is limited. If the speed of 
economical development surpasses marine loading capacity, the resources will be exhausted and the 
sustainable development between coastal city’s ecological environment and marine economy will 
become impossible. A sustainable coastal city needs to pay more attention to protect their ecological 
environment and natural identity while developing their economy. This paper with a special focus on 
the concept of sustainable development and making use of statistical formulas compares and evaluates 
the sustainable development between ecological environment and marine economy of Kiashahr 
coastal city in Guilan province. The combination of this article’s mathematical logic, with the 
theoretical discussion and current qualitative assessments in the field of sustainable development, 
aims for calculating the sustainable development degree. Collecting and analyzing the data, using 
marine economy and ecological environment models, indicate that protecting ecological environment 
of Kiashahr city is the prerequisite for a healthy development of the city’s economy. Although the 
improvement in the level of economy is due to the desirable geographic location of the city and the 
natural environment creates an unconventional economy for that, lack of coordination between 
ecological environment and marine economy is a threat for seasonal balance of the city and can make 
it inactive almost for half of the year. 
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