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  سواحل ایرانبه منظور توسعه پایدار ی خزر ب دریا آمیز با نوسانات آ مزیستی مسالمته
  ) ساحل جنوبشرقی: مطالعه موردی  (

  

   یای خزر مرکز علمی مطالعات و تحقیقات در، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات آبـ  ∗عبدالعظیم قانقرمهدکتر 
   ، مرکز علمی مطالعات و تحقیقات دریای خزر عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات آبـ  ∗∗جواد ملکدکتر 

   1/9/82 :دریافت مقاله
 26/11/83:  نهایییدأیت

  

  چکیده 

ـ اسـت؛   های سـاحلی      ب دریای خزر عامل اساسی در تغییرات و دگرگونی          نوسانات تراز آ         ه ب
در حال . شود گرفتگی و استحداث اراضی ساحلی می ی دریا سبب آبکه پیشروی و پسرو طوری

دلیل ه بعمالً  را  حاضر قوانین موجود مرتبط با اراضی مستحدث و حریم دریای خزر کارآئی خود
، سال هیجده  در همین خصوص طیّ.  است  از دست داده 1374باالآمدگی سطح آ ب دریا تا سال        

  .ساحلی کشور زیر آب رفته است کیلومترمربع از اراضی 778حدود 
دهـد کـه دامنـه نوسـانی آن در            آمده از مطالعه نوسـانات خـزر نـشان مـی            نتایج بدست 

کـه در دوره تـاریخی حـداکثر     طوریه  ب؛  های متفاوتی برخوردار است     های زمانی از شدت     مقیاس
 مـد طوفـان    متر و همچنین حداکثر42/4 متر، دوره ثبت ابزاری حدود 69/13دامنه نوسانی حدود  

 سـطح  ،عالوه بر موارد فوق  .  متر بوده است   47/1صد ساله حدود    یکبرآورد شده با دوره بازگشت      
بنابراین به منظور توسعه پایـدار سـاحلی الزم         . باشد  ب دریای خزر دارای نوسانات فصلی نیز می         آ

ن آسیب از   کمتری،  برداری مطلوب از سواحل     استراتژیی در پیش گرفته شود که ضمن بهره       تا  است  
در نتیجـه  . سـازد وارد را شده و درعین حال کمترین آسیب بـه محـیط زیـست            را سبب   نوسانات  

 محـدوده   ،ب دریای خـزر     آمیز با نوسانات تراز آ       به منظور همزیستی مسالمت     تا   گردد  پیشنهاد می 
 برنامـه   ممنوعه، اضطرار، احتیاط و اطمینان تقـسیم و بـر اسـاس آن            : ۀنوسانی دریا را به چهار پهن     

در ایـن مطالعـه نقـشه پیـشنهادی بـرای سـواحل             . شـود مدیریتی نواحی ساحلی پیگیری و تنظیم       
  .ه شده استئجنوبشرقی ارا

ب دریـا، مد طـوفان، نوسـان دوره تـاریخی، نوسان دوره   نـوسـان تـراز آ:کلیدی گان واژ
  .های چهارگانه ثبت ابزاری، پهنه

  

  مقدمه 

ه بـ ؛ باشد  ها می    دستخوش تغییرات و دگرگونی    واسطه نوسانات تراز آب دریا دائماً     ه  بنواحی ساحلی دریای خزر       
نمایـد و     های جدیـد فـراهم مـی        نشینی سبب استحداث اراضی شده و فرصت و مجال برای کاربری            عقب ،اغلبکه   طوری
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شود و گاهی  ی و اجتماعی می   های اقتصاد   زمانی دیگر پیشروی سطح آب دریا سبب تغییر و از بین رفتن بسیاری از فعالیت              
  . گذارد های ساحلی اثرات مثبتی بر جای می نیز پیشروی دریا برای بعضی کاربری

 اجتمـاعی و    -هـای اقتـصادی     ب دریا سبب به مخاطره افتادن بسیاری از فعالیـت           اخیر سطح آ  ۀ  باال آمدگی دو ده   
تـوان تخریـب    که پیامـدهای آن را مـی   طوریه ب. محیطی منطقه ساحلی و پهنه آبی شده است        همچنین تغییر شرایط زیست   

ه های مزروعی، تهدید تعداد زیادی از شهرهای ساحلی بـ           ب رفتن زمین    اماکن مسکونی، صیادی، تجاری، اداری و به زیرآ       
که خـود پیامـدهای خطرنـاک بهداشـتی و عمرانـی      دانست ب زیرزمینی  آۀ فاضالب و افزایش سفر ۀ  خصوص از نظر تخلی   

طبق برآورد بعمل آمده از میـزان آبگرفتگـی اراضـی سـاحلی جمهـوری اسـالمی                 . تاها را در پی داشته است     شهرها و روس  
 درصـد در    27ب رفتـه کـه از ایـن میـزان              کیلومترمربع از اراضی ساحلی به زیر آ       778 حدود   1374 تا   1356از سال   ،  ایران

در یـک   ). 1378قانقرمـه   (ن گیالن واقع شده اسـت        درصد در استا   34 درصد استان مازندران و      39سواحل استان گلستان،    
 واحـد مـسکونی و ویـال و         1300گـردد کـه حـدود         نگاه به میزان خسارات وارده به استان مازندران و گلستان مشخص می           

  ). 1377مهندسین مشاور پردام (اند   هکتار از اراضی کشاورزی و بسیاری از تأسیسات زیربنائی تخریب شده17212
ب دریای خزر سبب این خسارات و تهدیدات بوده یا عمـل انـسان و عـدم           ن خساراتی آیا باالآمدگی سطح آ     با وجود چنی  

  . ها سبب چنین وقایعی شده است یابی برای کاربری انتخاب بهینه مکان

کـارآیی   عمـالً ) قانون اراضی مستحدث و ساحلی  (در دوره زمانی کنونی قوانین موجود برای حریم دریای خزر           
ها مانند شـورایعالی شهرسـازی بـا     در عین حال بعضی از ارگان و  ب دریا از دست داده  دلیل باالآمدگی سطح آ   ه   ب خود را 

مجموعـه قـوانین شهرسـازی      (انـد     ی از ساحل را به عنـوان مبنـای کـار خـود قـرار داده               یتوجه به اهداف کاری خود ترازها     
قوانین مربوط به حریم دریا اقداماتی را در دسـت اجـرا دارنـد              ها برای تصحیح     در حال حاضر نیز بعضی از ارگان      ). 1378

ها و سواحل وزارت نیرو و مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریـای خـزر                 توان به دفتر مهندسی رودخانه      که از آن جمله می    
سـاماندهی  ب دریـا بـرای آمـایش و           بنابراین ضرورت ارائه یک راهکار مناسب با توجه بـه نوسـانات سـطح آ              . اشاره نمود 

  . مناطق ساحلی دریای خزر وجود دارد
  
  واد و روش تحقیق م

هـای    ب دریـا، نقـشه      ات تـراز آ    اطالعاتی است که شامل نوسـان      -ای  مواد اصلی در این مقاله شامل سه گروه داده        
ب در    تـراز آ  ب دریا شامل تغییرات       نوسانات تراز آ  . باشد   می  ایران  و قوانین موجود در مورد ساحل      خزری   جنوبشرق ساحل

 160شـده طـی       گیری  ، نوسانات اندازه  )با دقت ده ساله   (های پالئوکلیماتولوژیکی     که از طریق بازسازی   است  دوره تاریخی   
میـانگین  کـه   الزم بـه ذکـر اسـت        . باشد  سال اخیر و برآوردهای بعمل آمده در مورد مد طوفان در سواحل جنوبی دریا می              

قلعـه، بـاکو، انزلـی، کراسنودسـک و فـورت             هـای ماخـاچ    ب خـزر از ایـستگاه        تراز آ  شده برای   گیری  نوسانات تراز اندازه  
هـای سـواحل جنوبـشرقی دریـای خـزر در             نقـشه ،  بندی منطقه سـاحلی     همچنین به منظور پهنه   . شفچنکو بدست آمده است   

  .  است درجه طول جغرافیایی انتخاب شده54-15 تا 54-00 درجه عرض جغرافیایی و 37-00 تا 36-45محدوده 
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ثبـت  (مدت  ، میان)تاریخی(های زمانی بلندمدت  ب دریای خزر در دوره در این تحقیق ابتدا روند تغییرات تراز آ     

شده در مورد نوسانات، مـورد ارزیـابی و دامنـه نوسـانات               های انجام   بینی  و همچنین پیش  ) مد طوفان (مدت    و کوتاه ) ابزاری
با توجه به این دامنه     ،  ای منطقه ساحلی    بندی نقشه   پهنه،  در مرحله بعد  . گیرد   می های زمانی مورد بررسی قرار      دریا در مقیاس  

بـرداری مطلـوب از    شود و در نهایـت بـه منظـور بهـره     نوسانی نمایش و قوانین موجود با چنین دامنه نوسانی انطباق داده می     
  .ا پیشنهاد   خواهد شدب دری منطقه ساحلی الگوی آمایشی و مدیریتی مناسب با توجه به نوسانات سطح آ

  
  نوسانات تراز آ ب دریای خزر

هـای زمـانی از       باشـد و دامنـه نوسـانی آن در مقیـاس            ب دریای خزر به صورت یک پدیده پویا مطرح مـی            تراز آ 
که تراز آن در یک دوره اقلیمی و در مدت زمانی طوالنی به آرامی افزایش  طوریه ب؛ های متفاوتی برخوردار است شدت
، بـه عبـارت دیگـر   . نهـد  و وقتی به حداکثر مقدار خود رسید با همین آهنگ و با تغییر دوره اقلیمی رو به کـاهش مـی  یافته  

باشـد و از طـرف دیگـر          ب دریای خزر تابع تغییرات ورودی رودخانه های منتهی به دریا و شدت تبخیر می                تغییرات تراز آ  
شود کـه     های هواشناسی و هیدرولوژی در مناطق ساحلی دیده می          لفهمدت نیز ناشی از عوامل و مؤ        نوسانات ناگهانی کوتاه  

گونه حـوادث در نـواحی مختلـف نتـایج متفـاوتی بـه               به شرایط اقلیمی مناطق مختلف ساحلی بستگی دارد و در نتیجه این           
) سـاله ه دبـا دقـت   ( سـاله  2200دهد کـه در یـک دوره    ب دریای خزر نشان می      نوسانات تاریخی سطح آ   . آورند  همراه می 

همچنـین در ایـن دوره زمـانی    ). 1نمودار شـماره  ( باشد می) -22 تا -33 نبی(متر یازده ب خزر بیش از  دامنه نوسانی تراز آ  
 دوره کــاهش 15 افــزایش یکنواخــت،  دوره تقریبــا15ًشــود کــه  ب خــزر دیــده مــی  دوره اقلیمــی در تغییــرات تــراز آ38

که تراز آن به مقدار یک متر در نوسان باشد به عنوان تـراز ایـستا                ای  دامنه  ( ایستا    دوره نیز دارای تراز تقریباً     8یکنواخت و   
  دهد که نوسانات آن از یک حالت  الگوی رفتار نوسانات تاریخی خزر نشان می). 1994مالینین (اند  بوده) شود تعریف می

  )2200سال( نوسانات تراز آب دریای خزر در دوره تاریخی -1نمودار
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سری نوسانات   ساله یک350 تا 300 زمانی  یعنی در تقریب؛ )1376قانقرمه ( تدریجی برخوردار است -ای حادثه
 .دهد ای را نشان می     برگشت چنین دوره   1995 تا   1930های   ب از سال    به عنوان مثال تغییرات تراز آ     . شود  ناگهانی دیده می  

های نوسانی شـدید، در سـطوح    در مقابل؛ در بین این دوره. درو  باال و پایین می ب دریای خزر شدیداً     در این مواقع سطح آ    
دوره ثبـت ابـزاری   .  سال اسـت 100 تا 80شود که تواتر آنها حدود   منظم دیده میسـه دوره نوسانی تقریباً  ،  ب  باالتر تراز آ  

هـای     یکـی از دوره    ب خزر،   ای تراز آ    دادن صورت واقعی حالت حادثه       سال اخیر عالوه بر نشان     160ب در     نوسانات تراز آ  
ب دریـای خـزر در دوره          نمودار تـراز آ     ).2نمودار شماره   (دهد     نشان می  1930 تا   1850های   نوسانی منظم را در بین سال     

 طوریه  ب؛ های متفاوتی برخوردار هستند های چند ده ساله نیز از شدت دهد که تغییرات تراز در دوره ثبت ابزاری نشان می  
  : گردد  ب مشاهده می ج دوره تغییر در روند تراز آکه در یک نگاه کلی پن

 در حـال نوسـان بـوده    )-9/25( تـا    )-80/24(ب دریای خزر در ترازهـای مـابین            سطح آ  1929 تا   1837های   بین سال  -1
  ).  متر1/1دامنه نوسانی (است 

 متـر بـوده و      6/1شـود کـه معـادل         ب دریـای خـزر دیـده مـی           کاهش شدیدی در تراز آ     1941 تا   1930های    بین سال  -2
  . متر در سال است  سانتی5/13متوسط آن 

نشینی را ادامه داده و طـی   ب دریای خزر با شدت خیلی کمتر از دوره قبل عقب          سطح آ  1977 تا   1941های    بین سال  -3
  . متر در سال است  سانتی6/3 متر کاهش داشته که 4/1 سال معادل 38

 13 متـر و برابـر   4/2شود که معـادل      ب دریای خزر دیده می      ر سطح آ   باالآمدگی شدیدی د   1995 تا   1978اما از سال     -4
هــر چنــد از ؛ ایــن رونــد پیــشروی در دو دهــه اخیــر تعجــب همگــان را برانگیخــت . متــر رشــد ســاالنه اســت ســانتی
  . اند  آگاه بوده1941 تا 1930های دوره  نشینی عقب

 .  سیر پسروی خود را شروع کرده است1996 در نهایت از سال  -5

که در فـصول گـرم سـال همـراه بـا افـزایش               طوریه  ب؛  شود  سانات خزر به صورت فصلی نیز دیده می       نو
الزم . گیـرد  تر قرار می ب آن باال آمده و در دوره سرد سال نیز تراز آن در سطوح پایین          ها سطح آ    آبدهی رودخانه 

در ؛ کنـد  وسی منظم پیروی مینوسانات فصلی به صورت میانگین چندین ساله از یک الگوی سین  که  به ذکر است    
الوه بر موارد فوق که عامل نوسانات خزر        ع. شود  تری دیده می    های مختلف به صورت نامتقارن     که در سال   حالی

شود  ری تغییرات ناگهانی در تراز آ ب خزر دیده می        یک س ،  در آن به شرایط تغییرپذیری بیالن آبی دریا بستگی دارد         
ای اشاره نمود که از میان آنها پدیده مد طوفـان       های رودخانه   طوفان، امواج ساحلی و طغیان     های   مد     توان به پدیده    که می 

و ) 2001 سـی، ای، پـی  منبـع (طبق برآوردهای انجام شده برای خزر شـمالی         . اثرات قابل توجهی را در مناطق ساحلی دارد       
گشت صـد سـاله بـرای سـواحل قزاقـستان در            حداکثر مد طوفان با دوره باز     ) 1381شاور ستزه پردازی ایران   م(خزر جنوبی   

برآوردهـای  ) 1(جدول شـماره    .  متر است  47/1 متر و برای سواحل ایران در منطقه آستارا حدود           4/1منطقه پشنوی حدود    
  . دهد نشان می) ایران(مد طوفان را برای سواحل جنوبی دریای خزر 
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  )1837-2000 ( تغییرات تراز آب دریای خزر در دوره ثبت ابزاری-2نمودار 

که در فـصول گـرم سـال همـراه بـا افـزایش               طوریه  ب؛  شود  نوسانات خزر به صورت فصلی نیز دیده می       
الزم . گیـرد  تر قرار می ب آن باال آمده و در دوره سرد سال نیز تراز آن در سطوح پایین          ها سطح آ    آبدهی رودخانه 

در ؛ کنـد   از یک الگوی سینوسی منظم پیروی مینوسانات فصلی به صورت میانگین چندین ساله  که  به ذکر است    
الوه بر موارد فوق که عامل نوسانات خزر        ع. شود  تری دیده می    های مختلف به صورت نامتقارن     که در سال   حالی

شود  ری تغییرات ناگهانی در تراز آ ب خزر دیده می         یک س  ،در آن به شرایط تغییرپذیری بیالن آبی دریا بستگی دارد         
ای اشاره نمود که از میان آنها پدیده مد طوفـان       های رودخانه  های   مد طوفان، امواج ساحلی و طغیان          ه پدیده توان ب   که می 

و ) 2001 سـی، ای، پـی  منبـع (طبق برآوردهای انجام شده برای خزر شـمالی         . اثرات قابل توجهی را در مناطق ساحلی دارد       
وفان با دوره بازگشت صـد سـاله بـرای سـواحل قزاقـستان در               حداکثر مد ط  ) 1381زه پردازی ایران  اشاور س م(خزر جنوبی   

برآوردهـای  ) 1(جدول شـماره    .  متر است  47/1 متر و برای سواحل ایران در منطقه آستارا حدود           4/1منطقه پشنوی حدود    
  . دهد نشان می) ایران(مد طوفان را برای سواحل جنوبی دریای خزر 

  
  متر  میزان مد طوفان برای مناطق مختلف به سانتی -1جدول 

  دوره بازگشت  آستارا  انزلی  نوشهر  نکاء  بندر ترکمن
79-74  75-70  74-69  75-70  117-112  10  
87-82  82-77  76-74  82-77  129-124  25  
93-88  88-83  81-76  88-82  138-133  50  
99-94  94-89  92-87  93-88  147-142  100  

-29

-28

-27

-26

-25

-24

1830 1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990
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بینـی آن و اسـتفاده از آن در    حث مهم و اصلی در مورد نوسـانات تـراز آب دریـای خـزر پـیش         یکی دیگر از مبا      

ب دریـای     دلیل حساسیت خاص باالآمدگی شدید تـراز آ       ه  های گذشته ب   در سال . باشد  های منطقه ساحلی می    ریزی  برنامه
بیشتر . یای خزر انجام گرفته است    ب در   بینی از تراز آ     نوع پیش بیست   حدود   2001 تا   1990های   خصوص بین سال  ه  خزر ب 

 شـده     ارائـه  2001که تنها یک مدل که در سـال          در حالی ؛  دهد  ب خزر را نشان می      ها روند باالآمدگی تراز آ      بینی  این پیش 
 تـا سـال   شـده نهایتـاً   هـای انجـام    بینـی   پیش.  به تصویر کشیده است    2030طور واضحی تا سال     ه  نشینی را ب    است، روند عقب  

نـسبت بـه    ( را   ) -8/21 ( رقـم  2050شده تنها یک مدل برای سال         های انجام   بینی  از میان تمام این پیش    . ی است  میالد 2060
  .     بینی کرده است پیش) سطح خلیج فارس توسط آقای بودیکو

  
  ب دریای خزر در سواحل ایران آقوانین مرتبط با نوسان تراز 

 در مـورد منـاطق سـاحلی وجـود دارد کـه ایـن قـوانین را        در حال حاضر در کشور ما قوانین و مقررات متعـددی        
توان به    به منظور آشنایی با هر کدام می      . اند  ها و سازمانهای مختلف با توجه به اهداف کاری خود به عهده گرفته              وزارتخانه

مستحدثه و ساحلی اما آنچه در این مقاله موردنظر است مربوط به قانون اراضی . مراجعه نمود) 1379مقیمی  (5منبع شماره   
  . باشد  شورایعالی شهرسازی می23/9/1371 و دستورالعمل مصوب 1354مصوب سال 

  قانون اراضی مستحدث و ساحلی
  : اند  براساس این قانون اراضی مجاور دریاها تحت سه عنوان اراضی مستحدث، ساحلی و حریم تقسیم گردیده

هـای    ب در کرانه    ب یا هر نوع جریان آ       رفتن سطح آ    نتیجه پایین که در   است  هایی    اراضی مستحدث عبارت از زمین     -الف
در ایـن مـورد     . شـوند   هـا ظـاهر و یـا ایجـاد مـی           شدن تاالب   ب یا خشک    رفتن آ   ها و جزایر یا در نتیجه پایین        دریا و دریاچه  

یای خزر در تـراز     ب در   متر از سطح آ      سانتی 150گذار اراضی مستحدث سواحل دریای خزر را خط ترازی به ارتفاع              قانون
  .  در نظر گرفته است1342سال 
کنـار  ه سـو بـ   ها یا خلیج که حـداقل از یـک      ای با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه           اراضی ساحلی، پهنه   -ب

  . در این مورد قانونگذار برای سواحل دریای خزر عرضی را تعیین نکرده است. دریا، دریاچه یا خلیج متصل شود
یـا تـاالب    و  خلـیج   ،  دریاچه،  ب دریا   طرف آن متصل به آ     سمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک         حریم، ق  -ج

 را تعیین نموده 1342 متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آ ب در سال 60در این مورد قانونگذار برای دریای خزر عرض . باشد
  . است

  
  نامه شورایعالی شهرسازی  آئین

های سبک و موقت برای استفاده فصلی از دریا و نظایر آن در تمـام اراضـی سـاحلی                     ر از سازه  احداث هر نوع ساختمان غی    
هـای امـدادی، درمـانی، ادارات        ها و احداث کلیه ساختمان      برای معابر و محوطه   )  متر -24(دریای خزر بدون رعایت تراز      

هـای خـدماتی    ات و تجهیزات و سـاختمان ب و برق و مخابرات و همچنین هر گونه تأسیس اصلی شهر و منطقه، تأسیسات آ     
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کــه توقــف و تعطیــل کــار و خــدمات آنهــا بــرای شــهر قابــل تحمــل نبــوده و امکــان جــایگزینی ســریع آنهــا در صــورت  

  .   ممنوع است)  متر-22(شدن در آب نباشد، در زیر تراز  محاصره
  . متر ممنوع است) -24( کمتر از های مسکن و شهرسازی در تراز بنابراین با توجه به این مصوبه تمامی فعالیت

ب   های ساحلی و نوسانات سطح آ       ها و کاربری    قوانین دیگری که در ارتباط مستقیم با فعالیت       ،  الزم به ذکر است   
  . دریای خزر باشد در حال حاضر وجود ندارد

  
  گیری    نتیجه

. کنـد   تـدریجی پیـروی مـی   -یا دهد که از یک الگوی حادثـه  ب خزر در دوره تاریخی نشان می      نوسانات تراز آ  
). 1نمـودار شـماره     ( متـر بـوده اسـت        )-26(صـد سـال اخیـر بـاالتر از            خـصوص در هفـت    ه  هـای تـراز بـ       بیشترین فراوانـی  

کـه   طـوری ه  بـ ؛  کـشد    تدریجی را به تصویر مـی      -ای   سال اخیر قسمتی از الگوی حادثه      160شده در     های انجام   گیری  اندازه
ای نوسانات   دوره حادثه1995 تا 1930دهد و همچنین از سال   را نشان می1930 تا 1850های  یک دوره تدریجی بین سال

اما از آنجاکه هدف ایـن مقالـه رسـیدن بـه یـک دامنـه نوسـانی مطمـئن از تـراز آ ب دریـا                           ). 2نمودار شماره (نمایان است   
که نوسـانات تـاریخی      با توجه به این   .  شود ب دریا در نظر گرفته      تمام جوانب نوسانی تراز آ    تا  بنابراین الزم است    ،  باشد  می

هـای    گیری   خوشبختانه اندازه  ؛انحراف ده ساله نوسانات خزر را داشته باشیم       که  ست   ا خزر با دقت ده ساله بوده و ضروری       
 سال 160 سال اخیر تا حدودی برای برآورد حداکثر انحراف ده ساله راهنمای خوبی است و در نتیجه حداکثر آن در             160
باشد و برای دوره ثبت        دریای خزر دارای نوسانات فصلی نیز می       ،عالوه بر این  . شود   متر برآورد می   )±60/0( حدود   اخیر

 )-96/20(ب خزر در دوره تاریخی        بنابراین دامنه نوسانی ترازآ   .  متر است  )46/0 ±21/0( دامنه نوسانی آن حدود      ،ابزاری
  . باشد  متر می69/13که اختالف تراز آن است  متر )-63/34(تا 

 بوده و همچنـین دامنـه   -26ب دریا باالتر از  دهد که بیشترین وقوع تراز آ       نوسانات دوره ثبت ابزاری نیز نشان می      
هـای    بینـی   ن پـیش  همچنـی .  متـر اسـت    42/4لذا این دامنـه برابـر       و  گیرد     متر قرار می   )-88/28( تا   )-46/24(نوسانی آن بین    

بنـابراین بـا   . دهـد   متر نـشان مـی    )-8/21( رقمی معادل    2050ب را تا سال       ب دریا بیشترین تراز آ      شده برای پیشروی آ     انجام
گـردد و     مدت مشخص مـی     و میان ) تاریخی(های بلندمدت     محدوده عمل حداکثر تراز دریا برای دوره      ،  آمده  بررسی بعمل 

 با دوره بازگشت    شرقی در سواحل جنوب   ،شود  ب که در این مطالعه شامل مد طوفان می          ز آ مدت ترا   همچنین تغییرات کوتاه  
ب دریـا در    ارتفـاعی آ  لذا با احتساب تمام عوامل دخیل حداکثر رقم؛باشد  متر می99/0صد ساله برای منطقه بندر ترکمن       

ب و دامنه نوسانی دوره ثبت  بینی تراز آ ش سه دیدگاه مختلف یعنی براساس دامنه نوسانی تاریخی، پی با شرقیسواحل جنوب 
  . آورده شده است) 2(ابزاری در جدول شماره 

 اراضی مستحدث مورد مذکور در قـانون عمـالً        ) -30/26(ب دریای خزر      از سوی دیگر با توجه به تراز کنونی آ        
همچنـین در مـورد   ). 1ارهشـکل شـم  (متر نیز زیرآب مانـده اسـت    شصت  حریم،بع آنتکارائی خود را از دست داده و به        

بـرد     را ترازهای مطمئنه نـام مـی       )-22(را تراز ممنوعه و باالتر از       ) -24( شورایعالی شهرسازی که ترازهای کمتر از        همصوب
 )-97/19( رقـم   که در منطقه مـورد مطالعـه بـه   یا اینو  متر است    )-22( نیز این سؤال مطرح است که آیا تراز مطمئنه واقعاً         

   ؟سدر نیز میمتر 
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  با تراز کنونی در سواحل جنوبشرقی دریای خزر) متر 5/1متر به عالوه  -8/27  که1342تراز سال( انطباق اراضی مستحدث مطابق قانون -1شکل

  
  شده بینی انجام  با توجه به دوره تاریخی، ثبت ابزاری و پیش)بندرترکمن( دریای خزرشرقیب برای سواحل جنوب حداکثر تراز آ -2 جدول

  حداکثر تراز با احتساب مد طوفان  حداکثر  اناتنوس

  حداکثرتراز تاریخی 
  )عالوه انحراف ده ساله و نوسان فصلیه حداکثر ب(

  
96/20-  

  
97/19-  

  -81/20  -8/21   میالدی2050شده  تا  بینی حداکثرتراز پیش
    عالوه نوسان فصلیه  سال اخیر ب160حداکثرتراز

46/24-  
  

47/23-  
   

  ت  بحث و پیشنهادا
  کـارائی خـود را از دسـت    که در حال حاضر قوانین موجود برای حریم و اراضی مستحدث عمالً          با توجه به این   

) ای  لحظـه (مـدت     مـدت و کوتـاه      هـای زمـانی بلندمـدت، میـان          و از طرف دیگر دامنه نوسانی دریای خزر بـرای دوره            داده
نشینی دریا  اریخی را به عنوان اراضی مستحدث ناشی از عقبتر از حداکثر تراز ت توان اراضی پایین  می؛مشخص شده است

 محـدوده فعالیـت دریـا بـوده         ، یعنی در دوره تاریخی تا این تـراز        :در نظر گرفت که در اصل نیز چنین حقیقتی وجود دارد          
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واقـع  باشـد و در        متـر مـی    )-97/19(در نتیجه این اراضی برای سواحل جنوبی دریـای خـزر در منطقـه بنـدرترکمن                 . است

توانـد ایـن ارقـام را بـرای      شورایعالی شهرسازی نیز مـی . اند شده ترازهای مطمئن از نوسانات دریا در باالتر از این رقم واقع   
  .   وسازهای ساحلی با عمر مفید باال توصیه کند ساخت

 انجـام دهـیم یـا    هـایی را  ریـزی   اما در اینجا این سؤال مطرح است که آیا در محدوده عمل دریا الزم است برنامه  
 امـا  ،برداری از این مواهـب الزم و ضـروری اسـت     زیرا استعدادهای طبیعی منطقه ساحلی و بهره  ؛  ؟ جواب مثبت است   خیر

 کمتـرین آسـیب از نوسـانات        ،وری مطلـوب از سـاحل       برای دستیابی به این مهم چه تدابیری باید اتخاذ شود تا ضمن  بهره             
  . یب به محیط زیست وارد آیدو همچنین کمترین آسگردد متوجه ما 

بنـدی    تـوان بـه تقـسیم        از جملـه مـی     ، سـاحلی  هطقـ ی برای ساماندهی من   یها استراتژیدر چارچوب اتخاذ تدابیر و      
  :  داشتعنوان یک راهکار اشاره ه محدوده ساحلی به چهار پهنه ممنوعه، پهنه اضطرار، پهنه احتیاط و پهنه اطمینان ب

  

طوفـانی دریـا قـرار       در معرض نـوسـانــات فـصلی و هجـوم        که  ورد عمل دریا در حال حاضر        م ه محدود : پهنه ممنوعه    -1
  . دارد

بـا احتـساب مـد    ( سـال اخیـر   160از سـاحـل دریـا کـه مابین باالترین تــراز مـشـاهده شـده در     ای   پهنـه   : پهنه اضطرار    -2
  . باشد و پهنه ممنوعه می) طوفان و نوسان فصلی

با احتساب مـد طوفـان و   (ب در دوره تـاریخــی    ای از سـاحـل که مـابین باالتـرین حـد پیشــروی آ          ـه پهن : پهنه احتیاط    -3
  . باشد تا پهنه اضطرار می) نوسان فصلی

  . ب دریــا در دوره تاریخی است ای از سـاحل دریـا که بـاالتـر از حـداکثــر پیشــروی آ  پهنه: پهنه اطمینان -4
هـای     هـر یـک از پهنـه       یقابلیـت سـرزمین   تـا   ) 2شکل شماره (های ساحلی الزم است       ن پهنه شد  بنابراین با مشخص  

احتیاط مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به شناسنامه طبیعی و نیازهای اقتصادی و اجتماعی منطقـه مـورد نظـر                       و   اضطرار
  .   برنامه مدیریت محدوده ساحلی ارائه گردد
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  هادی پهنه های ممنوعه، اضطرار، احتیاط و اطمینان سواحل جنوبشرقی دریای خزر نقشه پیشن-2شکل

  
  
  
  

  : مĤخذمنابع و
  

   . آبگرفتگی ســواحل جنـوبی دریـای خـزر، مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر،)1378 ( قانقرمه، عبدالعظیم-1
 هـای کـاربری اراضـی سـواحل جنـوبی دریـای خـزر               ، گزارش طرح تهیه نقشه    )1377اسفندماه ( مهندسین مشاور پردام   -2
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