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 چکيده

هـا،   ز رفتار طبيعـي آن اسـت سـاختمان   خزر که بخشي ا يهاي اخير باال آمدن سطح آب دريا در سال
گرفتگي  هاي مسکوني و تجاري زيادي را تخريب کرده و يا در معرض تهديد و آب هاي زراعي و بخش زمين

رسد، دليل اصلي اين خسارات از بين رفـتن کـارايي حـريم قـانوني و پيشـروي       به نظر مي. قرار داده است

هدف از اين مطالعـه معرفـي حـريم مناسـب     . ق ساحلي استهاي انساني در جهت رو به درياي مناط فعاليت
بر اساس ارتفاعات بحراني آب خزر و نتايج حاصل از ارزيابي ) استان گيالن(براي بخش جنوبي درياي خزر

اين حريم شـامل دو بخـش، محـدوده حايـل     . پذيري ساحلي نسبت به باال آمدن سطح آب دريا است آسيب
بـراي ارزيـابي   ) پـذيري سـاحلي   شـاخص آسـيب  ( CVIعـه از روش  در ايـن مطال . عمودي و افقي اسـت 

پـنج متغيـر در قالـب دو    . پذيري ساحل نسبت به بـاال آمـدن سـطح آب دريـا اسـتفاده شـده اسـت        آسيب

نقشه نهايي به دست آمـده از  . در اين روش مورد استفاده قرار گرفته است) طبيعي و انسان منشأ(زيرشاخص
بنـدي   پذيري کم، متوسط، باال و بسـيار بـاال بـر اسـاس طبقـه      با شدت آسيبارزيابي ساحلي به چهار طبقه 

پـذير   در نهايت متوسط فاصله طبقه بسيار آسيب. هاي موجود در نقشه نهايي تقسيم شده است چارکي ارزش
  . تا محدوده حايل عمودي در هر دهستان ساحلي به عنوان حد حريم افقي در آن دهستان معرفي شده است
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  مقدمه

اي که سـعي در   مجمع جهاني محيط زيست و توسعه، توسعه پايدار را به معني توسعه

ي نسـل آينـده در بـرآوردن    يبرآوردن نيازهاي نسل امروز بدون به مخـاطره انـداختن توانـا   

توسـعه  ). ۵، ص۱۹۸۷، ١مجمع جهاني محيط زيست و توسعه(کند يش دارد مطرح مينيازها

تـوان   پايدار مفهومي کليدي است که سعي در يافتن پاسخ اين سـوال دارد کـه چگونـه مـي    

تعـادلي ظريـف بـين بـرآوردن      ،آميزي با طبيعت داشت و در عين حـال  همزيستي مسالمت

سواحل يکي ). ۴، ص ۲۰۰۶، ٢استرالن(اد کردنيازهاي بشري و حفاظت از منابع طبيعي ايج

هـاي نـوين مـديريتي بـراي      هاي طبيعي هسـتند کـه بسـيار نيازمنـد اتخـاذ شـيوه       از سيستم

ريـزي و توسـعه    ترين عناصـر بـراي برنامـه    يکي از مهم. يابي به توسعه پايدار هستند دست

اي به اندازه کـافي   است که توسعه در فاصله مسألهمناسب در مناطق ساحلي اطمينان از اين 

دور از منبع آبي صورت گيرد تا فرآيندها و عملکردهاي بوم شناختي طبيعي فضـاي منطقـه   

ساحلي را مختل نکند و اين همان مفهوم حـريم اسـت کـه مکمـل تفسـيري اسـت کـه از        

ريزي کـاربري زمـين در مـديريت يکپارچـه      سواحل به عنوان منابع عمومي در مبحث طرح

تـوان فرآينـدي پويـا در جهـت ايجـاد       مديريت يکپارچه سواحل را مي. سواحل شده است

بـراي رسـيدن بـه    ) فرهنـگ (توازني معقول و منطقي بين سه رکن دولت، جامعـه و دانـش  

اين مفهوم نخسـتين بـار در   ). ۱، ص۲۰۰۱، ٣کمبرز(توسعه پايدار در مناطق ساحلي دانست

در  ۱۹۹۲يست و توسعه که در سال المللي محيط ز ، در جريان کنفرانس بين ۲۱دستور کار 

يکي از اهداف مهم ايـن نـوع مـديريت در    . ريودوژانيروي برزيل برگزار شد، عنوان گرديد

هـاي کـاربري زمـين در     سواحل تأسيس يک برنامه مديريت سرزمين در جهت ايجاد طـرح 

ل يـ هـاي حا  به طور کلي سه رويکرد براي تعيين حريم و يـا محـدوده  . مناطق ساحلي است

  .يرامون منابع آبي وجود داردپ

  رويکرد محدوده ثابت -الف

مزيـت ايـن   . پردازد اين رويکرد به تعيين يک يا چند حريم ثابت پيرامون منبع آبي مي

هـاي   از آنجا که در اين رويکرد بـه تمـام زمـين   . روش سادگي در احداث و مديريت است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . WCED: World Commission on Environment and Development 
2 . Estrellan 
3 . Cambers 
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توانـد رويکـرد    ايـن روش نمـي  پيرامون مناطق ساحلي به يک اندازه اهميت داده مي شود، 

، چه بسا مناطقي که قابليـت  جامعي به خصوص براي مناطق خاص و حساس ساحلي باشد

  .مانند به دليل قرار گرفتن در محدوده حريم از توسعه باز مي ،ي براي توسعه دارندباالي

  رويکرد محدوده متغير -ب

بـه عنـوان مثـال     در اين رويکرد پهناي حريم بر اساس شرايط خاص منطقـه سـاحلي  

توپوگرافي، شيب، نوع کاربري اراضي، لند فـرم و يـا حساسـيت و آسـيب پـذيري بخـش       

از . شود و بنابراين بر اساس شـرايط محـل متغيـر اسـت     خاصي از منطقه ساحلي تعيين مي

تر آن و در بسياري موارد پر هزينه بـودن ايـن    مشکالت اين روش احداث و اجراي مشکل

  .ريت استروش در احداث و مدي

  رويکرد توأم  -ج

زون ( اين رويکرد شامل تعيين حريم فاصله ثابت در منطقه نزديک به منبع آبي بـا نـام  

و در کنـار آن محـدوده توسـعه کنتـرل شـده در      ) ممنوعه و يا محدود شـده بـراي توسـعه   

ز ي ايها در اين رويکرد، فاصله ثابت معموال براي قسمت. اي دورتر از منبع آبي است فاصله

تري از نوسانات تراز آب داشته و نياز بـه   پذيري بيش منطقه ساحلي است که احتمال آسيب

  .تري دارند کنترل بيش

در طرح ريزي مديريتي منطقه ساحلي، تعيين حـريم و معـين نمـودن آسـيب پـذيري      

) ۳، صIMO ،۲۰۰۳(ساحل نسبت به باال آمدن سطح آب دريا اقدامي اجتناب ناپذير است

سـازي نقشـه    راي تعيين قابليت و پتانسيل مقابلـه بـا مخـاطرات سـاحلي، آمـاده     ب ،در واقع

  ). ۱، ص ۲۰۰۶و همکاران،  ١آرولراج( پذيري ساحلي اقدامي ضروري است آسيب

ترين درياچه جهان است که بين کشورهاي ترکمنسـتان، قزاغسـتان،    درياي خزر بزرگ

هرچند ارتفاع سطح آب خزر . استجمهوري اسالمي ايران، آذربايجان و روسيه واقع شده 

هاي مختلف با نوسانات بسياري همراه بوده است، اما در بسـياري از منـابع و    در طول دوره

بـاال آمـدن سـطح آب دريـاي     . ٢متر ثبت شده اسـت  -۲۸ها براي سطح تراز آب عدد  نقشه

توجه  هاي زيادي تحت تأثير آن قرار گرفتند مورد که زمين ۱۳۵۶خزر، به خصوص از سال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Arulraj 

ها و درياهاي آزاد که به عنوان مبنا در  الزم به ذکر است سطح آب درياي خزر از متوسط سطح آب اقيانوس . ٢

  .تر است  شود پايين نظر گرفته مي
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در ). ۱۵۴، ص ۱۳۷۳شمسـي،  ( ادامـه داشـت   ۱۳۷۴افزايش ارتفاع آب تا سال . بوده است

سـانتيمتر در سـال عنـوان     ۱۳تقريبا ) ۱۳۵۶-۱۳۷۴(اين دوره نرخ باال آمدن سطح آب دريا

باال آمدن سطح آب دريـاي  ). ۱، ص ۲۰۰۷، ١سو؛ کل۲۴، ص ۱۳۷۴منصوري، ( شده است

تـوان بـه تغييـرات دبـي آب       دي اسـت، از ايـن ميـان مـي    خزر وابسته بـه فاکتورهـاي زيـا   

هاي منتهي به خزر، تخليه آب زيرزميني، تبخير و تعرق، تخليه آب خليج قره بغاز،  رودخانه

هـاي   و سـرانجام پديـده  ) ۸، ص۱۹۹۵سازمان انرژي اتمـي،  (استخراج نفت، گرمايش زمين

اگر چه ). ۱۲۳، ص۱۳۷۴، قرمهقان(قرن بيستم اشاره نمود نجومي و خورشيدي در نيمه دوم

ي کـه  يها کدام از روش اما هيچ ،داليل تغييرات ارتفاعي آب درياي خزر مشخص شده است

. کند هنوز قابل اطمينان نيست داللت بر چگونگي توازن آب خزر و تغييرات ارتفاعي آن مي

تراز آب خزر  هاي مختلفي درباره نوسانات بيني يه پيشيها خود منجر به ارا اين عدم اطمينان

با اين وجود، روشن است که باال آمدن سطح ارتفاع آب مشکالت زيادي چـون  . شده است

موجـود در منطقـه    ها و سـاختارهاي  هاي ساحلي، ساختمان ها و کوالب سيالبي شدن دشت

. ها و در نهايت آلودگي و تخليه ضايعات را در پـي خواهـد داشـت    ماسهساحلي، توسعه تل

ريزي ضعيف کاربري اراضي و عـدم   رهاي طبيعي آب درياي خزر، برنامهعدم توجه به رفتا

بندي مناسب گذشته دليل اصلي خسارت ناشي از باال آمدن سطح آب دريـا در منـاطق    زون

). ۳، ص۱۳۷۷مرکز مطالعات و تحقيقات منابع آب درياي خـزر،  ( ساحلي عنوان شده است

ات و تحقيقات منـابع آب دريـاي خـزر،    مرکز مطالع(هاي اخير مطالعات انجام شده در سال

بر اساس رفتار گذشته نوساني خزر دو سناريو را به عنوان ترازهـاي بحرانـي   ) ۵، ص۱۳۸۵

هـاي زمـاني مـورد بررسـي در مطالعـه يادشـده        دوره. آب خزر مورد توجه قرار داده است

و کوتـاه  ) مشاهدات ابـزاري ( ، ميان مدت)تغييرات تاريخي( مشتمل بر سه دوره بلند مدت

 -۵/۲۳ترازهاي بحراني پيشنهادي براي آينده خزر رقوم . است) مربوط به مد طوفان( مدت

از آنجـا کـه حـريم قـانوني     . ٢باشد ين تر از سطح آب درياهاي آزاد مييمتر پا -۷/۲۴متر و 

فعلي به دليل باال آمدن سطح آب دريا عمالً کاربرد خـود را از دسـت داده اسـت، بـه نظـر      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Klaus 

سـاله   ۱۰۰کـه معـادل دوره بازگشـت    ( ۱۹۹۵متر بر اساس باالترين سطح آب سال  -۷/۲۴مبناي انتخاب رقم .  ٢

متر نيز به همـين صـورت،    -۵/۲۳رقم . وسان فصلي و مد توفان با دوره بازگشت صد ساله استبه عالوه ن) است

  .ساله انتخاب شده است ۱۷۰اما بر پايه باالترين مشاهدات صورت گرفته در دوره آماري 



  ۱۱۹  بازبيني حريم قانوني سواحل درياي خزر به سبب تغييرات تراز آب دريا 

 
به عنوان حريم ممنوعه بـراي محافظـت   ) متر -۷/۲۴(نتخاب نخستين تراز بحرانيا ،رسد مي

گزينـه خـوبي    ،آورنـد  از دريا و بخشي از ساحل که آن را جزء منابع عمومي به شـمار مـي  

هـاي   پس از معتبر شدن اين محدوده به عنوان حريم قـانوني مطـابق مـواد و تبصـره    . است

وع مالکيت يا ساخت و ساز و ساختمان سازي در هيچ ن) ۳، ص۱۳۸۱وزارت نيرو، (قانوني

اگـر  . شـود اين محدوده مجاز نيست و ساختارهاي فعلي هم در بسياري موارد تخريب مـي 

چه ديگر مناطق ساحلي که در ارتفاعي بـاالتر از ايـن تـراز بحرانـي قـرار دارنـد مشـمول        

دو تهديـد بـالقوه،   اما ايـن منـاطق بـا     ،هاي حريم قانوني پيشنهادي نخواهند شد محدوديت

زيرا به دليل نبود محـدوديت سـاخت   . تخريب طبيعي و تغيير کاربري اراضي مواجه هستند

برداري از مناطق و تخريب و تغيير کـاربري اراضـي بـه طـور      هاي بهره و ساز، انواع فعاليت

معرفي حريم مناسب براي سواحل جنوبي درياي خزر . آورد اي رو به اين مناطق مي فزاينده

اين حريم متکي به ترازهاي بحراني درياي خـزر و ارزيـابي   . شود ا چنين هدفي تعقيب ميب

  پذيري ساحل نسبت به افزايش ارتفاع آب دريا است آسيب

  محدوده مورد مطالعه

ارتفـاع آب  . کيلومتر است ۸۹۰طول نوار ساحلي در بخش جنوبي درياي خزر حدود 

ايـن پهنـه در سـه اسـتان     . اي آزاد متغيـر اسـت  ه متر تا هم تراز آب -۳۰در اين محدوده از

اي که در اين بررسي مـورد مطالعـه    محدوده. گيالن، مازندران و گلستان گسترده شده است

کيلـومتر و گسـتره حـدود     ۳۳۸طول خط ساحلي استان گـيالن بـالغ بـر     ،قرار گرفته است

بـر اسـاس   کـه  . دهستان ساحلي اسـت  ۳۰دهستان است که  ۳۵هکتار مشتمل بر  ۲۲۸۹۵۷

 ۴۲۵۷۷۴۱تـا   ۴۰۹۰۲۷۸طول شـرقي و   ۴۶۴۶۱۰تا  ۳۰۹۷۳۸بين  UTMسيستم مختصات 

ترين خط ساحلي در دهستان شيخ نشـين و بلنـدترين    کوتاه. عرض شمالي واقع شده است

  .آن در دهستان چهارفريضه قرار دارد

  روش بررسي 

ر جهت رو بـه  پيشنهاد حريم بايد بر اساس اين عقيده صورت گيرد که اين محدوده د

خشکي منابع آبي و به منظور فراهم آمـدن شـرايط الزم بـراي انجـام کارکردهـاي طبيعـي       

در مطالعـه  . شـود  اکوسيستم و تبادل مفيد دريا و محيط زيست خشکي در نظـر گرفتـه مـي   

حاضر با توجه به سه رويکرد پيشنهادي در بخش مقدمه سعي شده است از رويکـرد تـوأم   
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بنابراين در اين مرحله براي تعيين حريم مناسب به . حل استفاده شودبراي تعيين حريم سوا

ـ    . شود مفهوم دو پهنه توجه مي مين گسـترش طبيعـي و   أپهنه يا حريم عمـودي کـه بـراي ت

پهنه يا حريم افقي که در جهـت رو بـه   . شود هاي عادي آينده نوساني آب مستقر مي فعاليت

عريف شـده و بـه منظـور حفـظ محـيط      خشکي به صورت فاصله افقي از حريم عمودي ت

زيست ساحلي از پتانسيل طبيعي مخرب مرتبط بـا توسـعه واحـدهاي کـاربر در پسـکرانه      

در واقع حريم عمودي به عنوان پهنه ثابت و ). ۴، ص۲۰۰۵، ١هاينز(گيرد  مجاور صورت مي

 هـاي اسـتان   موقعيـت دهسـتان   ۱شکل . حريم افقي به عنوان پهنه متغير انتخاب شده است

  .٢نشان مي دهد ۱۳۴۲گيالن و وضعيت حريم فعلي قانوني را بر اساس تراز آب سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Haines 

حـريم  عـرض   ۲۹/۴/۱۳۵۴الزم به ذکر است، بر اساس  ماده دو قانون اراضـي مسـتحدثه و سـاحلي مصـوب     .  ٢

  ).۱۳۸۱وزارت نيرو، (تعيين شده است ۱۳۴۲متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال  ۶۰درياي خزر 
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   النياستان گ يو دهستان ها يم قانونيت حريموقع : ۱شکل 
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  تعيين پهنه حريم عمودي 

ني تعيين حريم عمودي بر اساس سناريوهاي بحراني آب خزر که بر اساس رفتار نوسا

الزم . متـر هسـتند   -۵/۲۳متر و  -۷/۲۴اين سناريوها . شودگذشته آن انتخاب شده انجام مي

متوسط ارتفاع آب درياي بالتيـک بـه عنـوان سـطح مبنـا بـراي        ۱۳۴۰به ذکر است از سال 

از آنجا کـه  ). ۲۰، ص۱۳۸۳الهيجاني، (گيري سطح ارتفاع آب خزر معرفي شده است اندازه

رتفاع آب معرفي شده، بنابراين در عمل دو پهنـه بـه عنـوان حـريم     دو سناريو براي سطح ا

انـد   متر قرار گرفته -۷/۲۴تر از سطح ارتفاعي  ينکه پاي در واقع مناطقي. شدعمودي معرفي 

تـا   -۷/۲۴ل عمودي اوليه و مناطقي کـه بـين سـطوح تـراز     ا محدوده حايبه عنوان حريم ي

  . ل عمودي ثانويه در نظر گرفته شديمحدوده حامتر قرار دارند به عنوان حريم يا  -۵/۲۳

اولين گام در اين مطالعه توليد يک نقشه پايه براي پيـاده نمـودن سـناريوهاي بحرانـي     

هـاي   اين نقشه از طريق درون يابي بين ترازهاي ارتفاعي موجـود در نقشـه  . آب خزر است

نخست اينکـه   ،ود داشتاما دو مشکل در اين ميان وج. توپوگرافي و باتيمتري به دست آمد

توانست دقت الزم را تـأمين کنـد و در مرحلـه بعـد      متري خطوط توپوگرافي نمي ۵فاصله 

 وسعت زياد منطقه بود کـه درون يـابي را بـا توجـه بـه دقـت مکـاني مـورد نظـر مشـکل          

. براي اين منظور عالوه بر خطوط توپوگرافي از نقاط ارتفاعي نيـز اسـتفاده شـد   . ساخت مي

. هاي موجود استخراج شده و سپس به آنهـا بعـد ارتفـاعي داده شـد     وق از نقشهاطالعات ف

بخش تقسيم شده و براي هر بخش نقشـه رسـتري مـدل رقـومي      ۸چنين تمام منطقه به  هم

بخش موزائيک  ۸متر تهيه شد و در نهايت اين  ۱۰در اندازه تفکيک مکاني ) DEM(ارتفاع

  .ه شدو سناريوهاي بحراني خزر بر روي آن پياد

  تعيين پهنه حريم افقي 

رسد که اين پهنـا   به نظر مي. تواند ثابت باشد ترديدي نيست که پهناي حريم افقي نمي

پـذيري   بنـابراين تعيـين شـدت آسـيب    . بر اساس شدت آسيب پذيري محلي متفاوت است

هـاي   روش. محل نسبت به باال آمدن آب دريا نخستين گام براي تعيين حـريم افقـي اسـت   

تر آنها بر اين عقيده اسـت کـه    پذيري ساحلي وجود دارد و بيش ي براي تعيين آسيبمختلف

ريـزي و مـديريت    اي معتبر براي برنامه سازي اطالعات بايد وسيله نتيجه حاصل از يکپارچه

هـاي   يابي به روشي ساده و آسان براي يکپارچـه نمـودن داده   ضرورت دست. ساحلي باشد
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هاي مختلف ارزيـابي   ذيري ساحل، منجر به توسعه شاخصپ سهيم در ارزيابي شدت آسيب

پـذيري در يـک قالـب سـاده      منطقه ساحلي نسبت به تهديدها شده تا تعيين شـدت آسـيب  

يکي از ) CVI٢(پذيري ساحل شاخص آسيب). ۱۶، ص ۲۰۰۵، ١اسالفزتين(پذير شودامکان

بـا   CVIبـه شـاخص   يابي  شيوه مورد استفاده در اين مطالعه براي دست. ها است اين روش

) ۱۹۹۸(و همکاران  ٥، شاو)۱۹۹۴( ٤، گورنيتز)۱۹۹۹( ٣توجه به تجربيات تايلر و هامر کلوز

 أتواند ترکيبي از خصوصيات انسـان منشـ  ها ميدر اين روش متغير. به کار گرفته شده است

پذيري ساحل از مخـاطرات محتمـل بـر     دهنده آسيب يا طبيعي باشد که در مجموع انعکاس

پـذيري، پـنج متغيـر در     يابي شاخص آسيب در اين تحقيق براي دست. ساحلي است محيط

. بـه کـار گرفتـه شـد    ) HCVI(٧ و انسـان منشـأ  ) NCVI(٦قالب دو زيرشـاخص طبيعـي   

متغيرهاي مورد نظر با توجه به مراجع يادشده و هدف مطالعه شامل تغييرات ارتفاع زمـين،  

ــاهمواري . و دوري و نزديکــي از جــاده اســت ، کــاربري اراضــي٨هــاي ســاحلي شــيب، ن

) أطبيعي و انسان منشـ (نشان دهنده پنج متغيري است که در قالب دو بعد ۲و  ۱هاي  جدول

سازي و بـر اسـاس شـدت     متغيرهاي در نظر گرفته شده براي نقشه. استبه کار گرفته شده

شيب بر اساس  متغير. بندي شدند پذيري آنها نسبت به باال آمدن ارتفاع آب دريا طبقه آسيب

کـه هـدف آن    Jenks Optiization که بـر پايـه روش آمـاري    (، ٩هاي طبيعي روش تکه

متغيـر  . بنـدي شـد   افزار طبقـه  و به کمک نرم) ها در هر کالس است کاهش واريانس ارزش

هـاي   ارتفاع از سطح زمين با در نظر گرفتن ارتفاعات بحراني آب دريـاي خـزر بـه کـالس    

هاي ساحلي بر اسـاس ايسـتادگي نسـبي هـر      متغير ناهمواري. استبندي شده  مساوي طبقه

زيرا هر کدام  ،گذاري شدند ها و ساختارهاي ساحلي نسبت به فرسايش ارزش کدام از شکل

هاي ساحلي از مقاومت نسـبي متفـاوتي در برخـورد بـا نوسـانات       از ساختارها و ناهمواري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Szlafstein 
2 . Coastal Vulnerability Index 
3 . Thieler & Hammar-klose 
4 . Gornitz 
5 . Shaw 
6 . Natural Coastal Vulnerability Index 
7 . Human-Induced Coastal Vulnerability Index 
8 . Coastal Land form 
9 . Natural Break 
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، ص ۲۰۰۴و همکـاران،   ٢پندلتون؛ ۶۵۰، ص ۱۹۹۹و همکاران،  ١بوش(ساحلي برخوردارند

حفاظـت  . هاي زمين استفاده شـد  از ارزش نسبي زمين براي تعيين اولويت ميان کاربري). ۶

پذيري تنها در صورتي کـه توجيـه اقتصـادي، فرهنگـي و يـا زيسـت        از منطقه تحت آسيب

 هاي مختلفي چـون ارزش  اگر چه ارزش زمين به روش. پذيرد محيطي داشته باشد انجام مي

امـا ايـن    ،بندي است ي شناختي و يا حفاظتي قابل طبقهبايپولي، هزينه جايگزيني، ارزش زي

). ۴۹۱، ص ۲۰۰۲و همکـاران،   ٣مـک الفلـين  (ها اغلب زمان بر و پـر هزينـه هسـتند    روش

بنابراين در اين بخش بر پايه برآورد نظري ارزش نسبي نـوع کـاربري زمـين بـراي انسـان،      

در ). ۴۹۱، ص ۲۰۰۲مک الفلـين و همکـاران،   (صورت پذيرفتبندي کاربري اراضي  طبقه

خصوص متغير جاده، در قانون حريم سواحل در ايران، اهميت خاصي به جاده و موقعيـت  

آن داده شده به طوري که بر اساس قانون مورد نظر وقتـي کـه حـريم بـه جـاده سراسـري       

 ،مشـخص کـردن آن   در فاکتور اصلي در تعيين حريم نه الزامـات موجـود   ،کندبرخورد مي

بنـابراين در  ). ٤بند الف ماده دو قانون اراضي مستحدثه و ساحلي(بلکه وضعيت جاده است

و منـاطقي کـه    ۶اين مطالعه مناطقي که حدفاصل جاده و دريا قرار داشتند، در طبقه ارزش 

در جهت رو به خشکي جاده قرار گرفته بودند بر اساس فاصـله خـود از جـاده در طبقـات     

بنـدي شـد، بـه     دسـته  ۶تا  ۱به اين ترتيب هر متغير در مقياس . گذاري شدند تر ارزش نييپا

پـذيري آن   تـرين آسـيب   نشان دهنده کـم  ۱ترين و عدد  نشان دهنده بيش ۶طوري که عدد 

اي است عـددي  اگرچه نتيجه ارزيابي داده. متغير نسبت به باال آمدن سطح ارتفاع آب است

ابر با اثرات فيزيکي ناشي از باال آمـدن سـطح آب دريـا بـر منطقـه      تواند مستقيماً بر که نمي

اما گوياي مناطقي است که مجموع اثرات منفي ناشي از باال آمدن سـطح آب   ،ساحلي باشد

پذيري در واقع ريشـه دوم نتيجـه بـه دسـت      شاخص واحد آسيب. دريا در آن بارزتر است

. م بـر تعـداد کـل متغيرهـا اسـت     بنـدي شـده تقسـي    ضرب متغيرهاي طبقـه   آمده از حاصل

  . گيرد بر اساس رابطه زير ترکيب مي شوند شاخص قرار مي ي که در هر زيريمتغيرها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Bush 
2 . Pendleton 
3 . Mc Laughlin 

در بند الف ماده دو قانون اراضي مستحدثه و ساحلي در کنار تعريف اراضي مستحدثه، متذکر شـده در نقـاطي    . ٤

کـه بـه عنـوان مبنـاي تعيـين حـريم       ( ۱۳۴۲سانتيمتري ارتفاع از آخرين نقطه پيشرفتگي آب درسال  ۱۵۰که خط 

  ).۱۳۸۱وزارت نيرو، (کند، حد اراضي حريم جاده است به جاده سراسري ساحلي برخورد مي)  قانوني فعلي است
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)/n....aa(aCVI n21 ∗∗=  

متغيرهـاي   an، أپذيري طبيعي و يا انسـان منشـ   زير شاخص آسيب CVIدر اين رابطه 

در نهايـت  . اسـت تعـداد متغيرهـا    nبندي شده مـورد اسـتفاده در هـر زيرشـاخص و     طبقه

ترکيبي از دو زيرشـاخص فـوق خواهـد بـود کـه      ) TCVI(١ي نهاي شاخص آسيب پذيري

بنـدي   پذيري نسبي کم، متوسط، باال و بسيار باال بر اساس طبقـه  طبقه با آسيب ۴بازگوکننده 

ي، متوسـط فاصـله   د نقشه نهـاي پس از تولي. ي استموجود در نقشه نهاي هاي چارکي ارزش

پذيري زياد نسبت به افـزايش ارتفـاع آب بودنـد تـا تـراز       ي پتانسيل آسيبمناطقي که دارا

در هـر  ) ل عمـودي ثانويـه معرفـي شـده بـود     يکه به عنوان محدوده حا(متر -۵/۲۳بحراني 

  .دهستان ساحلي به عنوان حريم افقي در آن دهستان معرفي شد
 

  متغيرهاي به کار رفته در زيرشاخص طبيعي : ۱جدول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Total Coastal Vulnerability Index 
2 . Alluvial Plain                 
3 . Flood Plain 
4 . Ox Bow 
5 . River mouth 
6 . Coastal Plain 
7  . Bar 
8 . Spit 
9  . Bay 
10 . Sand Dune 
11 . Delta Plain 
12 . Beach 
13 . Barrier Island 
14 . Mud Flat 

 متغيرها
 درجه آسيب پذيري

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ 

توپوگرافي 

 )متر(

  -۵/۲۷تا  -۵/۳۱ -۵/۲۶تا  -۵/۲۷ -۵/۲۵تا  -۵/۲۶ -۵/۲۴تا  -۵/۲۵ -۵/۲۳تا  -۵/۲۴ <-۵/۲۳

شيب 

  )درجه(

۱۴/۵۴-۴۰/۱۰ ۴۰/۱۰-۱۰/۵ ۱۰/۵-۵۵/۲ ۵۵/۲-۰۶/۱ ۰۶/۱-۲۱/۰ ۲۱/۰-۰ 

لندفرم 

  ساحلي

بخشي از دريا که 

در محدوده مورد 

مطالعه قرار مي 

  گيرد

  کوه

، ٢مخروط افکنه

، ٣دشت آبرفتي

نه بستر رودخا

  ٤درياچه قوسي

، ٥دهانه رودخانه

، ٦دشت ساحلي

 کوالب ساحلي

، ٧پشته ساحلي

، ٨دماغه رسوبي 

  ٩خليج کوچک

، ١٠تپه ماسه اي

، ١١دشت دلتا

، جزاير ١٢درياکنار

، پهنه ١٣سدي

 ١٤گلي
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 متغيرها
 درجه آسيب پذيري

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ 

کاربري 

  اراضي

شي از دريا که در بخ

محدوده مورد مطالعه 

 قرار مي گيرد

پوشش گياهي کم 

تراکم، منابع آب، 

تاالب و زمين هاي 

شور داراي پوشش 

 گياهي و يا فاقد آن

مرتع و مناطق 

 ساحلي
 کشاورزي جنگل

ساختارهاي شهري و 

 صنعتي

فاصله از 

جاده 

  )متر(

بخشي از دريا که در 

محدوده مورد مطالعه 

 دقرار مي گير

زمين هاي واقع در 

 ۵۰۰فاصله بيش از 

  متري جاده اصلي

در جهت رو به (

 )خشکي

زمين هاي واقع در 

متري از  ۵۰۰فاصله 

  جاده اصلي

در جهت رو به (

 )خشکي

زمين هاي واقع در 

متري از  ۳۰۰فاصله 

  جاده اصلي

در جهت رو به (

 )خشکي

زمين هاي واقع در 

متري از  ۱۰۰فاصله 

  جاده اصلي

به  در جهت رو(

 )خشکي

زمين هاي واقع در 

جهت رو به درياي 

 جاده اصلي

  رهاي به کار رفته در زيرشاخص انسان منشاءيمتغ : ۲جدول

  

  تحليل نتايج 

ه شده در قانون اراضي مسـتحدثه و  يحريم قانوني فعلي درياي خزر مطابق تعريف ارا

بـا توجـه بـه    . ستبيان شده ا ۱۳۴۲متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال  ۶۰ساحلي، 

درصد از طول  ۲۶/۵۱باشد،  متر مي -۸/۲۷تراز آب درياي خزر در سال ياد شده که برابر با 

مقايسه وسعت حـريم  . خط کرانه استان گيالن در محدوده اين حريم به زير آب رفته است

 ۱۵دهـد کـه در    قانوني که در معرض تهديـد و آبگرفتگـي قـرار گرفتـه اسـت نشـان مـي       

رود،  بـاالن، گيـل دوالب، سـياهکل    نشـين، ماچيـان، اوشـيان، بـي     رخانه، شـيخ چاپا(دهستان

جان، ساحلي جوکندان، حاجي بکنده خشکبيجار، شيرجوپشـت، چـوبر، خالـه سـرا،      چيني

گرفتگـي نيمـي از    تـا آب ) تهديـد جـدي  (گرفتگي کامل به تدريج آب) ويرموني و ديناچال

هـا و   هـاي قـانوني مالکيـت    ممانعـت  وجود بامتأسفانه . شود محدوده حريم قانوني ديده مي

هکتـار   ۶۷/۲۵۳۷به اين ترتيب . ها صورت گرفته است مستحدثات بسياري در اين محدوده

هکتـار از سـاختارهاي شـهري و صـنعتي، بـا احتسـاب        ۸۳/۱۲۵۸از اراضي کشـاورزي و  

هـاي يادشـده    موقعيت تراز آب در گذشته، در محدوده بيـرون از آب در تصـرف کـاربري   

هـاي سـاحلي شـمال اسـتان شـامل       آبادي در دهستان ۲۱مطابق نتايج به دست آمده، . ستا

سليم چاف، انبارسر، اهللا وجه سر، صيدگاه تازه چاي، لب دريا لسکوکاليه، ايسـتگاه راديـو   

تلويزيون کياشهر، صيدگاه شيالت اميرکياسر، خشک اسطلخ، گلوگاه، سنگاچين، سياه چاي، 
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مير بيگلو، سيدلر، اوتار، محمودآباد، سوست، صيدگاه حويـق، صـولي   تکي آباد، قلعه بين، ا

ين در محدوده حريم قانوني قرار دارد که بـر اسـاس آمـار جمعيتـي سـال      يمحله، چلوند پا

روسـتاهاي سـنگاچين بـا جمعيـت     . گيرنـد  نفر را در بر مـي  ۱۳۸۲۶جمعيتي بالغ بر  ۱۳۸۸

و چلوند ) شهرستان طوالش(نفر ۱۳۰۳يت ، قلعه بين با جمع)يشهرستان بندرانزل(نفر ۲۲۸۹

تـرين روسـتاهاي واقـع در حـريم      پرجمعيـت ) شهرستان آستارا(نفر ۱۲۲۰ين با جمعيت پاي

الزم به توجه است که اختصاص فاصله افقـي بـراي   . شوند قانوني درياي خزر محسوب مي

ي، اخراج حريم دريا در نوارساحلي با توجه بـه نـاهمگوني شـيب و تـراز ارتفـاعي خشـک      

هـاي واقـع در محـدوده     بررسي وضعيت ارتفاعي زمين. آورد  هاي متفاوتي پديد مي وضعيت

 و خالـه سـرا   هاي ساحلي، حريم قانوني نشان داد که متوسط ارتفاع اراضي واقع در دهستان

هـاي اوشـيان، بـي بـاالن،      متـر؛ دهسـتان   -۵/۲۵تا  -۵/۲۴در محدوده ارتفاعي  دوالب ليگ

بکنـده   يحـاج هـاي   متر؛ دهسـتان  -۵/۲۶تا  -۵/۲۵محدوده ارتفاعي  ماچيان و ديناچال در

ي در محـدوده  رمـون يوو  پشـت  رجويش ،چاف، رود اهکليس، جوکندان يساحل، جاريخشکب

ـ  ،اشـهر يک ،حسـن رود  يجارکيلمتر و دهستان هاي ساحلي  -۵/۲۷تا  -۵/۲۶ارتفاعي   يعل

 ،قيـ حو ،خطبه سـرا  ،ساريل ،طوالرود ،اسالم ،ديگل سف، رضامحله ،جان ينيچ ،کنار بايآباد ز

متر قـرار گرفتـه    -۵/۲۷تر از ينپاي در محدوده ارتفاعي دهگاه و ضهيچهارفر ،چلوند ،چوبر

هـاي  هاي واقع در محدوده حريم قانوني را در دهسـتان متوسط ارتفاع زمين ۳جدول . است

  .دهدساحلي نشان مي

دهستان
دامنه تغييرات ارتفاعي   

حريم در خشكي

ليجاركي حسن رود- كياشهر- علي آباد زيبا كنار- چيني جان- رضامحله- گل سفيد - اسالم - طوالرود- 

ليسار- خطبه سرا - حويق- چوبر- چلوند- چهارفريضه- دهگاه
پائين تر از 27/5-

ساحلي جوكندان - حاجي بكنده خشكبيجار- سياهكلرود- چاف- شيرجو پشت- ويرموني (-26/5) - ( -27/5)

اوشيان - بي باالن- ماچيان- ديناچال (-25/5) - ( -26/5)

ساحلي- خاله سرا - گيل دوالب  (-24/5) - ( -25/5)
  

  ه حريم قانونيمتوسط ارتفاع زمين هاي واقع در محدود : ۳جدول

  

 ۵۱/۴۸۲۸متـر حـدود    -۷/۲۴چنين بر پايه نتايج به دست آمده تـا تـراز ارتفـاعي     هم

از تراز . هکتار اراضي کشاورزي وجود دارد ۹۷/۱۹۰۵۶هکتار ساختارهاي شهري صنعتي و 

هکتار اراضي شهري صنعتي و ۵۰/۱۵۰۸متر نيز  -۵/۲۳متر تا تراز ارتفاعي  -۷/۲۴ارتفاعي 
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درصـد و مسـاحت    چهـار  جـدول . ر اراضي کشـاورزي قـرار گرفتـه اسـت    هکتا۸/۱۱۳۹۰

 -۵/۲۳متر تا  -۷/۲۴و نيز از ) حريم عمودي اوليه(متر  -۷/۲۴ها را تا تراز ارتفاعي  کاربري

ـ نيز نشان دهنده محـدوده حا  ۲شکل . دهد نشان مي) حريم عمودي ثانويه (متر  ل اوليـه و  ي

درصـد و سـپس    ۲۵/۴۱تارهاي طبيعـي بـا   همان طور که مشخص است سـاخ . ثانويه است

هـاي قـرار گرفتـه تـا تـراز       ترين کاربري درصد بيش ۸۴/۳۷اراضي کشاورزي با اختصاص 

متر به تدريج اراضي کشـاورزي و   -۵/۲۳متر تا  -۷/۲۴از تراز . متر هستند -۷/۲۴ارتفاعي 

  . شود ها غالب مي باغ بر ساير کاربري

نوع كاربري توضيحات
مساحت در محدوده 

حائل اوليه (درصد)

مساحت در محدوده 

حائل ثانويه (درصد)

1508.50

(درصد 9/16)

11390.98

(درصد 69/18)

2048.22

(درصد 12/44)

1215.23

(درصد 7/38)

شامل مراتع متراكم، نيمه متراكم و كم تراكم 

ساختارهاي شهري و صنعتي

كشاورزي

باغ

ساختارهاي طبيعي

مراتع

شامل مناطق مسكوني، واحدهاي صنعتي، 

سد، موج شكن و مناطق برداشت زمين 

شامل كشاورزي آبي، استخرهاي پرورش 

ماهي، كشتاب ورزي ها

شامل مناطقي كه باغ و مرتع جنگل به  

صورت تركيبي وجود دارند 

شامل تپه هاي ماسه اي، بستر رودخانه ها، 

تاالب، زمين هاي شور داراي پوشش 

گياهي و يا فاقد آن

جنگل
شامل جنگلهاي متراكم، نيمه متراكم و كم  

تراكم

4828.51

(درصد 9/59)

19056.97

(درصد 37.84)

4709.66

(درصد 9.35)

20907.57

(درصد 41.25)

187.70

(درصد 0.37)

666.79

(درصد 1.32)

-

303.64

(درصد 1/84)
  

  ل اوليه و ثانويهيهاي حا در محدوده ها درصد و مساحت کاربري :۴جدول 

  
نفر تا محدوده تراز  ۳۵۱۰۵آبادي با جمعيت  ۴۵دهد که تعداد  همچنين نتايج نشان مي

و علـي  ) نفـر  ۲۲۸۹(، سنگاچين )نفر ۳۸۰۲(هاي آبکنار  آبادي. متر قرار گرفته است -۷/۲۴

. محدوده ارتفاعي هستندها در اين  ترين آبادي به ترتيب پرجمعيت) نفر ۱۷۲۷(آباد زيباکنار 

آبادي بـا جمعيتـي بـالغ بـر      ۳۵متر نيز  -۵/۲۳متر تا تراز  -۷/۲۴در محدوده تراز ارتفاعي 

و ) نفـر  ۲۰۱۹(، دسـتک  )نفـر  ۳۰۸۱(ين يهاي چاف پـا  آبادي. نفر قرار گرفته است ۲۶۹۳۰
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 منطقـه  ۶در مورد نقاط شـهري نيـز   . ترين آنها هستند پرجمعيت) نفر ۱۸۶۹(جيرسرچوگام 

با جمعيت ) زيباکنار، کياشهر، بندرانزلي، آستارا، حاجي بکنده خشکبيجار و رودسر(شهري 

متـر تـا    -۷/۲۴از تـراز ارتفـاعي   . انـد  متر قرار گرفتـه  -۷/۲۴نفر در محدوده تراز  ۱۸۸۲۶۴

. گـردد  متر دو منطقه شهري حسن رود و کپورچال به مناطق گفته شـده افـزوده مـي    -۵/۲۳

کيلـومتر از   ۳۹دهد کـه   ت جاده اصلي ممتد با نوار ساحلي نشان ميهمچنين بررسي وضعي

تـرين طـول آن در دهسـتان     بـيش . متر قرار گرفته اسـت  -۷/۲۴طول جاده تا تراز ارتفاعي 

طول جـاده  . است) متر ۱۹۴(ترين آن در دهستان خطبه سرا  و کم) کيلومتر ۸(فريضه  چهار

تـرين آن در دهسـتان    کـه بـيش  . يلومتر استک ۱۱۵متر حدود  -۵/۲۳فوق تا تراز ارتفاعي 

البتـه  . اسـت ) متـر  ۷۳(رود  ترين آن در دهسـتان سـياهکل   و کم) کيلومتر ۲۶(چهار فريضه 

  .ها بستگي دارد متفاوت بودن طول تا حدود زيادي به وسعت دهستان

اي از دهد که نقشه حاصل دامنـه  نتايج حاصل از تهيه نقشه آسيب پذيري نيز نشان مي

دسـت آمـده بـراي ايـن     هاي بـه متوسط ارزش. شودرا شامل مي ۴۳/۱۶ها از صفر تا ارزش

هـاي مـرتبط بـا     ارزش. بـود  ۲۳/۱و ميزان انحراف معيار در اين مورد حـدود   ۳/۳شاخص 

ي يبود که بر اين اساس نقشه نها ۴۷/۴و  ۱۶/۳، ۶/۲چارک اول، دوم و سوم به ترتيب برابر 

ي يها به اين ترتيب که ارزش. چارکي در چهار طبقه تهيه شد بنديپذيري بر پايه طبقهآسيب

در  ۱۶/۳و  ۶/۲هـاي بـين   بودند در طبقه داراي آسيب پـذيري کـم، ارزش   ۶/۲که کمتر از 

پذيري بـاال   در طبقه با آسيب ۴۷/۴و  ۱۶/۳هاي بين پذيري متوسط، ارزشاي با آسيبطبقه

پـذيري بسـيار بـاال قـرار داده     اي بـا آسـيب  در  طبقه ۴۷/۴هاي باالتر از و در نهايت ارزش

. پذيري نسبت به بـاال آمـدن آب دريـا اسـت     ي آسيبينشان دهنده نقشه نها ۳شکل . شدند

پذير تا خط معيار تعيين حريم افقي در اين مطالعه بر پايه متوسط فاصله مناطق بسيار آسيب

که گستره اين منطقه متغير دهد نتيجه بررسي در اين مرحله نشان مي. متر است -۵/۲۳تراز 

 ۴جـدول . شـود   کيلومتر در دهستان چـاف را شـامل مـي    ۲متر در دهستان ليسار تا  ۶۷و از 

پـس از مشـخص   . دهد هاي محدوده مورد مطالعه نشان مي گستره حريم افقي را در دهستان

هـاي کلـي ايـن     پذير نسبت به نوسانات آب دريا سعي شد ويژگـي  شدن طبقه بسيار آسيب

ايـن  . قه در هر دهستان از نظر ارتفاع، کـاربري اراضـي و شـکل زمـين مشـخص شـود      منط

  .آورده شده است ۶مشخصات در جدول 
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گستره حريم افقي (متر) نام دهستان گستره حريم افقي (متر) نام دهستان

502 چاپارخانه  293 ويرموني
520 علي آباد زيباكنار   399 لوندويل
554 حاجي بكنده 185 چلوند
620 چوگام 266 چوبر
193 كسماء 184 حويق

1120 دهگاه 455 خطبه سرا
478 هندوخاله 67 ليسار
326 پيربازار   370 ساحلي جوكندان

1837 شيرجوپشت 140 طوالرود 
930 چاف 156 اسالم
302 گل سفيد 387 خاله سرا
485 رضامحله  314 ديناچال
287 چيني جان 262 گيل دوالب
283 ماچيان 433 شيخ نشين
334 بي باالن 326 ضيابر
281 سياهكلرود 386 ليجاركي حسن رود 
285 اوشيان 711 كياشهر

  
  گستره حريم افقي در دهستان هاي استان گيالن : ۵جدول 

اسالم، گيل دوالب، شيخ نشين  
منطقه اي با ارتفاع بيش از 23/5- متر، دشت ساحلي و به لحاط كاربري   

بيشتر كشاورزي است . 

سياهكلرود، اوشيان
منطقه اي با ارتفاع بيش از 23/5- متر، دشت ساحلي و به لحاط كاربري   

بيشتر ساختارهاي شهري و صنعتي است . 

ماچيان
منطقه اي با ارتفاع بين 24/5- متر تا 23/5- متر، دريا كنار و به لحاظ  

كاربري بيشتر شامل كشاورزي است  

ساحلي جوكندان، طوالرود، خاله سرا، ديناچال،   

لوندويل، چلوند، چوبر، حويــق

منطقه اي با ارتفاع بين 24/5- متر تا 23/5- متر، دشت ساحلي و به  

لحاظ كاربري بيشتر كشاورزي است  

چيني جان، بي باالن  
منطقه اي با ارتفاع بين 24/5- متر تا 23/5- متر، دشت ساحلي و به  

لحاط كاربري بيشتر ساختارهاي شهري و صنعتي است  . 

ليجاركي حسن رود، چوگام، كسماء، هندوخاله،    

پيربازار 

منطقه اي با ارتفاع بين 25/5- تا 24/5- متر، دشت آبرفتي و به لحاظ   

كاربري بيشتر شامل ناحيه كشاورزي است   . 

ليسار، ضيابر، كياشهر، چاپارخانه، علي آباد زيباكنار،     

حاجي بكنده خشكبيجار، دهگاه، شيرجوپشت،   

چاف، ويرموني، گل سفيد 

منطقه- اي با ارتفاع بين  25/5- تا 24/5- متر، دشت ساحلي و به لحاظ  

كاربري بيشتر شامل ناحيه كشاورزي است   . 

رضامحله
منطقه- اي با ارتفاع بين  25/5- تا 24/5- متر، دشت ساحلي و به لحاظ  

كاربري بيشتر شامل ساختارهاي شهري و صنعتي است  . 

مشخصات مناطق بسيار آسيب پذير از نظر ارتفاع، شكل زمين و   

كاربري اراضي در هر دهستان  
نام دهستان 

  
  مشخصات مناطق داراي درجه آسيب پذيري باال در دهستان هاي استان گيالن : ۶جدول 
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  نتيجه

ج به دست آمده جاي هيچ شـکي نيسـت کـه محـدوده حـريم قـانوني       با توجه به نتاي

ي خود را از دست داده يعمالً کارا) ۲۹/۴/۱۳۵۴قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب (

به عالوه بر طبق اصـول اوليـه مـديريت يکپارچـه     . و ضرورت بازنگري در آن الزامي است

االآمدگي آب که دخـل و تصـرف   سواحل، تعيين محدوده فعل و انفعاالت بالقوه ناشي از ب

جـزء ضـروريات اسـت و در طـرح ريـزي کـاربري زمـين در         ،عمومي در آن ممنوع باشد

هـاي   اما متأسفانه هجـوم فعاليـت  . باشد ريزي راهبردي الزم مي سواحل بر پايه اصول برنامه

هاي فراوان اين مناطق براي رشد و توسـعه سـبب    انساني در سواحل شمال کشور و قابليت

ي نمودن مفاد قـانوني در خصـوص پاکسـازي حـريم     يگيري در خصوص اجرا ه تصميمشد

بر پايه نتايج به دست آمـده و پـس از پيـاده    . دريا در چالشي بين سود و زيان متوقف گردد

هـا و منـاطق شـهري زيـادي در      نمودن سناريوهاي بحراني خزر مشـخص شـد کـه آبـادي    

بنابراين چشم پوشي بر بحراني و پـر  . رار دارندمتر ق -۵/۲۳متر و نيز  -۷/۲۴محدوده تراز 

  . ها و در پيش گرفتن شرايط فعلي هوشمندانه نيست خطر بودن اين محدوده

، بـه عنـوان محـدوده    )ل اوليـه يـ محدوده حا(متر -۷/۲۴شود محدوده تراز  پيشنهاد مي

م ايـن  آمدن آب درياي خزر در نظر گرفته شود و مالحظات قانوني بـراي اعـال   بحراني باال

. هاي زيربط در دستور کار قـرار گيـرد   تراز به عنوان حريم جديد قانوني دريا توسط دستگاه

معرفي اين محدوده به عنوان محدوده ممنوعه که بتواند جايگزين حريم فعلي شود اگرچـه  

منطقـه   ۶اما متأسفانه قرار گـرفتن   ،پذير است هاي زيادي از خطوط ساحلي امکان در بخش

سازد کـه نـاگزير ايـن دسـته از      اي روبرو مي را با مشکالت عديده مسألهاين شهري در آن 

مناطق بايستي به عنوان مستثنيات قانون از فرايند امحأ و پاکسازي خـارج شـده و تنهـا بـه     

  . بسنده شود) با استراتژي دفاع ساحلي(هاي دريايي هاي آن با سازه ايمن سازي کرانه

هـاي   ضروري است نسبت به ساماندهي برخي فعاليـت با توجه به نتايج به دست آمده 

هـايي   شود فعاليت اقدام شود و پيشنهاد مي -۷/۲۴انساني در محدوده دريا تا خط هم ارتفاع 

از جمله احداث کارخانه، لندفيل دفع پسماندهاي شهري، حفر چاه هـاي عميـق، برداشـت    

ي از ايـن قبيـل بـه    يارهاشن و ماسه در اين مورد به طور کلي ممنوع اعـالم شـده و سـاخت   

هـاي    با توجه به اينکه از ميان کـاربري . اي خارج از اين مناطق انتقال يابد تدريج به محدوده

متر ساختارهاي طبيعي ساحل بيشـترين وسـعت را    -۷/۲۴مختلف موجود در محدوده تراز 
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مت طبيعـي  دهند و با توجه به نقش تعيين کننده آنها در باال بردن مقاو به خود اختصاص مي

شود با انجام توأم مهندسي نرم و سـخت   ساحل در مقابله با باال آمدن آب دريا، پيشنهاد مي

  . ي مقابله با مشکالت ناشي از باال آمدن آب دريا افزايش يابديدر سواحل توانا

منظور از مهندسي سخت ساخت انواع ساختارهاي مصنوعي مقابله بـا بـاال آمـدن آب    

هـاي مهندسـي    آب شکن و ديوارهاي سنگي است که در کنـار روش  دريا مانند موج شکن،

اي که از محافظان طبيعـي سـاحل هسـتند و حمايـت      نرم مانند تغذيه سواحل شني و ماسه

آمـدن آب دريـاي    تواند تهديدات بالقوه باال رشد و توسعه پوشش گياهي در اين مناطق مي

م داراي نقاط ضعف و قوتي اسـت  اين دو شيوه هر کدا. خزر را به نحو موثري کاهش دهد

. کنـد  که انجام توأم آنها فوايد هر کـدام را در کوتـاه مـدت و طـوالني مـدت تضـمين مـي       

هاي موجود کاربري کشاورزي به جاي توسعه شهري و  چنين بهتر است از ميان کاربري هم

ط بـا  مـرتب  هـاي  سـازي و فعاليـت   هاي زيبا در کنار آن جنبه. صنعتي در منطقه اولويت يابد

مشـارکت مـردم در   . گردشگري ساحلي در منطقه به تدريج توسعه بيشتري پيدا کند ارتقاي

تواند اعتماد آنها به برداشت سرمايه در آينده را تقويت سازد که اين امر خـود   اين زمينه مي

متر به عنوان  -۵/۲۳با توجه به اينکه محدوده تراز . اي مضاعف براي آنها خواهد بود انگيزه

سـاله   ۱۷۰ل ثانويه بر اساس بـاالترين مشـاهدات سـطح آب در دوره آمـاري     يوده حامحد

بـه  . انتخاب شده است، توسعه در اين محدوده با مخاطرات طبيعـي کمتـري مواجـه اسـت    

اينکـه چـه   . شود محدوده فوق به عنوان محدوده مشروط تلقي شود همين دليل پيشنهاد مي

  . هاي بيشتري است ه انجام شوند نيازمند بررسيي مجاز هستند در اين محدوديها فعاليت

هـا احـداث    ي و اصلي در جهت رو به درياي جادهيشود ساختارهاي زيربنا پيشنهاد مي

هـاي جديـد در ارتفـاعي بـاالتر بـا هـدف        يضمن اينکه بهتر اسـت احـداث جـاده   . نشود

هـاي   ودهپس از مشخص نمودن محد. هاي فعلي در اين ناحيه صورت گيرد جايگزيني جاده

دهسـتان   ۵متر مشخص شـد کـه بخشـي از نـواحي سـاحلي در       -۵/۲۳متر و  -۷/۲۴تراز 

در محدوده تراز باالتر از ) ساحلي جوکندان، چهار فريضه، چاپارخانه، چوگام و هندوخاله(

اند و بنابراين مشمول هيچ کـدام از دو محـدوده ممنوعـه و مشـروط      متر قرار گرفته -۵/۲۳

دهـد کـه نـواحي مـورد بررسـي از نظـر        اگرچه اين امر نشان مي. گيرند پيشنهادي قرار نمي

انـد و بنـابراين در    وضعيت ارتفاعي در ترازي باالتر از تراز بحراني انتخابي خزر واقع شـده 

چنـان کـه    اما هدف از تعيين مناطقي به عنوان حريم هـم  ،اند شرايط نسبتاً خوبي قرار گرفته

هاي ناحيه سـاحلي و نيـز فـراهم آوردن     حفظ امنيت کاربري تنها ،بيش از اين نيز گفته شد
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ي شـناختي سـاحل بـه    يهاي تفريحـي و زيبـا   حفظ ارزش. انجام فرآيندهاي ساحلي نيست

عنوان يکي از پيامدهاي تعيين حريم در نواحي ساحلي بسيار مورد توجه است تا آنجـا کـه   

بهسـازي و نوسـازي    هـاي  به عنوان يکي از ضـوابط طـرح  ) شخصيت(به حفظ و نگهداري

منظور از حفظ و نگهداري شخصـيت در  ). ۱۳۷۶اقتداري، (سواحل تأکيد فراوان شده است

هاي مجاور ساحل و وضعيت طبيعـي ناحيـه   نواحي ساحلي برقراري هماهنگي بين کاربري

شود که بناهاي موجود در ناحيه سـاحلي  ساحلي است، تا آنجا که در ضوابط فوق تأکيد مي

در مقابل ديدهاي منتهي . بايست به تدريج حذف شوندروحيه ساحل هستند مي که مغاير با

به ايـن ترتيـب معرفـي محـدوده     . به دريا و ساحل از داخل شهر بايد حفظ و تقويت گردد

هـاي اول يـا دوم در   خصـوص در شـرايطي کـه محـدوده    سومي به عنوان حـريم افقـي بـه   

توانـد   تـر اسـت، مـي   عيين حريم کمرنـگ ي خاص وجود ندارد و اهداف اوليه تيهادهستان

ل در نـواحي سـاحلي   يـ هـاي حا شناختي تعيين حريم و محدودهييتأمين کننده اهداف زيبا

  . باشد

هـاي  شود مديريت محدوده افقي در هر دهستان بـر پايـه ويژگـي   چنين پيشنهاد مي هم

ي، شکل زمـين و  غالب آن از نظر پارامترهاي دخيل در تعيين آن يعني ارتفاع، کاربري اراض

 ۶دسـت آمـده در جـدول    به عنوان مثال با توجه به نتايج به. فاصله مديريتي از ساحل باشد

هــاي مشــمول در منطقــه مــورد مطالعــه در تهيــه نقشــه  تــوان گفــت از ميــان دهســتانمــي

بخـش  ) بـاالن و رضـامحله  جان، بـي سياهکلرود، اوشيان، چيني(دهستان ۵پذيري در  آسيب

به ايـن  . پذيري بسيار باال شامل ساختارهاي شهري و صنعتي است ي آسيباعظم طبقه دارا

ترتيب هر گونه اقدام مديريتي مقابله با خطر باال آمدن سطح ارتفاع آب در اين مناطق بايـد  

هاي انساني صورت گيرد و يا اراضـي واقـع در   در محور حضور محسوس و غالب ساخت

مسلماً چنـين   ،اندين قرار گرفتهيها در ارتفاع پانل افقي در برخي از اين دهستايمحدوده حا

موقعيتي اقدامات مديريتي شديدتري براي ايجاد ساختارهاي حفاظتي مقابلـه بـا خطـر بـاال     

  . طلبدآمدگي آب را مي

تـر در   هـاي بـيش  تواند شـروع خـوبي بـراي بررسـي    مي ۶ه شده در جدول ينتايج ارا

گيـري  هاي مختلـف و تصـميم  در دهستانل افقي يخصوص چگونگي مديريت محدوده حا

  ي در اين مورد باشدينها
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  و مآخذ منابع

مسايل درياي خزر گزارش سمينار کارگاه برگزار شده از  بررسي) ۱۹۹۵(سازمان انرژي اتمي ايران  .۱
- ۱صفحات ). ۱۹۹۵مي (، پاريسالمللي يونسکوالمللي انرژي اتمي و سازمان بينطرف آژانس بين

۲۲. 

. پروفسور ر: برگرفته از مقاله(، »مدت تراز آب درياي خزربيني کوتاهپيش«). ۱۳۷۳(شمسي، علي  .۲

. ۱۵پژوهش و تحقيقات درياي خزر، شماره: آب کشور، موضوعبولتن وضعيت منابع ). کليگه. ک

 .۱۵۹-۱۵۳صفحات 

. »توان کنترل کرد؟نوسانات درياي خزر را مي«). ۱۳۷۴(قانقرمه، عبدالعظيم و محمدحسين رامشت  .۳
 .۱۳۰-۱۲۱صفحات . ۳۵شماره . نامه تحقيقات جغرافيائيفصل

، ميزگرد تخصصي سان تراز آب درياي خزرداليل نو). ۱۳۸۳(، حميد )عليزاده الهيجاني(الهيجاني .۴

هاي ساحلي، دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي تأثير نوسان تراز آب درياي خزر بر اکوسيستم

  .ريزي آموزش عالي، موسسه پژوهش و برنامه)نور-مازندران(دانشگاه تربيت مدرس
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