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*، افشين دانه کار۱يدصبائيم سعيمر
  ۵و حسن آزرم دل ۴، عبدالعظيم قانقرمه۳، علي اصغر درويش صفت۲

  ايران، يعيمنابع طبدانشكده  ،محيط زيستارشد  يدانش آموخته کارشناس ۱
  ايراندانشگاه تهران،  يعيطب ار دانشکده منابعياستاد ۲

  ايراندانشگاه تهران،  يعياستاد دانشکده منابع طب ۳
  ايران خزر، يايدر يعيقات منابع طبيمرکز تحق ياًت علميعضو ه ۴
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  )۲۲/۱۲/۱۳۸۹تاريخ تصويب: ،  ۴/۷/۱۳۸۹تاريخ دريافت: (

  

  چکيده

بارها مورد هجوم باال  ۱۳۵۶سازد که حريم قانوني درياي خزر از سال    انجام شده در سواحل جنوبي درياي خزر مشخص مي هاي بررسي

نرخ باال آمدگي آب  )۱۳۵۶-۱۳۷۴ادامه داشته است. در اين دوره ( ۱۳۷۴آمدگي تا سال   اين باال كهآمدن سطح آب دريا قرار گرفته 

هاي انساني (به   ل بين فعاليتيمشخص نمودن يک ناحيه حا ،سانتيمتر در سال بوده است. نفس کلي تعيين حريم دريا ۱۳تقريبا 

سازي) و خط ساحلي است که بيشترين خطر ناشي از باال آمدن سطح آب و اثرات ثانويه در آن محتمل است. با   خصوص ساختمان

ويژه براي درياچه خزر ارائه نشده و منطقه ساحلي خزر در سواحل شمالي کشور  هب براي تعيين حريممعيار علمي مصوبي توجه به اينکه 

تواند مديران منطقه ساحلي را در حل مشکالت امروز و آينده ياري نمايد.   دستخوش تغييرات زيادي قرار گرفته است، اين مطالعه مي

پذيري ساحل نسبت به باال آمدن سطح آب دريا به بحراني آب خزر و نتايج حاصل از ارزيابي آسيب ياه در اين مطالعه بر اساس ارتفاع

ل عمودي و افقي است. در اين مطالعه از يمعرفي حريم در سواحل استان مازندران پرداخته شد. اين حريم شامل دو بخش، محدوده حا

يري ساحل نسبت به باال آمدن سطح آب دريا استفاده شد. پنج متغير پذپذيري ساحل) براي ارزيابي آسيب(شاخص آسيب CVIروش 

دست آمده از ارزيابي ساحلي به ي بهيمنشاء) در اين روش مورد استفاده قرار گرفت. نقشه نهاشاخص (طبيعي و انسان در قالب دو زير

پذير تا محدوده توسط فاصله طبقه بسيار آسيبپذيري کم، متوسط، باال و بسيار باال تقسيم و در نهايت مچهار طبقه با شدت آسيب

  حائل عمودي در هر دهستان ساحلي به عنوان حد حريم افقي در آن دهستان معرفي گرديد. 
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   .يريب پذيآس
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٢٠٦

  مقدمه

جه يهستند که در نت يا  دهيچيپ يها  طيمح ،سواحل

ک شکل يولوژيک و بيزيوفک، ژئيژئومورفولورژ يندهايفرآ

 ,Reynolds & Sinclair, 1999; Sukardjo( اند  گرفته

ل اکوتون بودن نه تنها محل ين مناطق به دليا. )  2002

متنوع  يو جانور ياهيجهت استقرار جوامع گ يمناسب

و  نستيز يبرا يمحل مناسبر زمان ياز دبلکه  ،هستند

شمار، يب يها  تياند. در کنار جذاب  بوده نيز بشر يها  تيفعال

و ي يدريا يندهايفرآر ين مناطق تحت تأثيا

از  يناش يامدهايرش پيبوده و محل پذ کيناميدروديه

ش و امثال ي، باال آمدن سطح آب، فرساييدريا يها  طوفان

 يب رسانيجهت آسي يباالل يآن هستند که اغلب پتانس

ا انسان ساخت حاکم يو  يعيطب يها سازگان بومب يا تخري

 سواحل، يو اقتصاد يعيطب يت بااليقابل بر آنها را دارند.

وه يازمند شين يعيطب يها  ستمياز س يکيبه  ران مناطق يا

دار و يپا يا  به توسعه يابيدست يبرا يتيرين مدينو يها

ن موضوع به يا كهل کرده يتبدست يط زيهماهنگ با مح

ن يکنفرانس سران زم ۲۱دستور کار  ۱۷فصل  در يروشن

. )Salavati & Ziafat, 1998( مورد اشاره قرار گرفته است

 استقرار ،کپارچه سواحليت يريه مدياولاز اهداف  يکي

ن در يزم يکاربر يها  جاد طرحيا يبرات يريبرنامه مد

دارد به  يسع يتيرين برنامه مدياست. ا يمناطق ساحل

مجاز در درون  يها  يپرداخته و کاربر يساحل يبند  هيناح

 يمني. ا)Vahabzade, 1999( ديه را مشخص نمايهر ناح

ن ياست که در ا يگر عناصرياز د يعيح طبدر مقابل سوان

 منيشود. ا  يش از همه به آن توجه ميب يتيريبرنامه مد

به منظور  يطيمح ياه هسواحل در مقابل مخاطر يساز

، آب و هوا و ييايدر يها  دهيپدمردم در مقابل جان حفظ 

ن منظور الزم يبه ا. رديگ  يمورد توجه قرار مي سشنان يزم

گاه ر و يب پذيمناطق حساس، آس وه يهتي يها  نقشه است

ن يدر ا ).Vahabzade, 1999( دنوخطرناک مشخص ش

و  يمنيت عنصر ايکه در قالب رعا ياز مباحث يکيان يم

شود   يکپارچه سواحل به آن پرداخته ميت يريه مديدر سا

از  يکي يسواحل است. به عبارتا در يدرم ين حرييتع

نده در سواحل يعه آتوس يزين مسائل در برنامه ريمهمتر

به  يان امر باشد که توسعه در فاصلهينان از ايد اطميبا

اجازه  تا ودشي يجانما يمناسب از پهنه آب ياندازه کاف

سلب  يمنطقه ساحل ياز فضا يعيطب يندهايانجام فرآ

 يداريپا يا که براياز در يافاصله نيچنبه . نگردد

ن يو همچن ساحل ا،يک درياکولوژ يو عملکردهايندها آفر

-يدرنظر گرفته م انسان يهاسرمايهو  يت از زندگيحما

 نيچن ).Haines, 2005( شودميا گفته يدرم يحرشود، 

 يبخش ها يا دارايکپارچه و يد نتوانمي ييهاپهنه

ت در استقرار يزان محدوديبسته به م د ونمختلف باش

چون  ين مختلفيعناو ،ن آنييها، نحوه و اهداف تعکاربري

 اطالق شود هاآنبه  م حفاظتيا حريم توسعه و يحر

)Dahm and Tollemache, 2005.( هاي متنوعي ديدگاه

هاي تعيين، تعاريف و حد در مورد چگونگي گزينش، روش

-و اندازه حريم حفاظت ساحلي وجود دارد. معموال ناحيه

بندي به سه صورت، بر اساس فاصله ثابت، تراز ثابت و يا 

 ,Majd and Navari(نوع کاربري استمتفاوت بر اساس 

به عنوان مثال در قوانين ساحلي کشور ترکيه در  ).2005

و  Aسه ناحيه شامل ساحل، ناحيه  ،هاي ساحليمحدوده

 ).Majd and Navari, 2005( کنندرا تعريف مي Bناحيه 

هاي طبيعي از ناحيه نخست از خط ساحلي تا مرز پديده

-ها و پديدهها، مردابتاالب هاي شني،ها، تپهقبيل صخره

هايي نظير آنها است که از پيشروي آب به داخل خشکي 

آيند. کليه فعاليت هاي انساني که به ساخت و پديد مي

ناحيه  دارد در اين محدوده ممنوع است. ساز گسترده نياز

A  وB  متري از  ۱۰۰متري و  ۵۰به ترتيب در فاصله

در  Ferreira et al. (2006)ناحيه نخست قرار گرفته اند. 

تعيين حريم حفاظتي مناطق تحت  پژوهشي براي

او در پرتقال پس از تعيين آنکافرسايش در شبه جزيره 

سال آينده بر اساس نرخ  ۵۰نرخ تغييرات ساحلي براي 

انتقال رسوب در نيمرخ ساحلي، فاصله حفاظتي براي 

   نمودند.تعيين  را سواحل تجمعي يا فرسايشي

در جزاير کاريبون براي  Cambers (2001)يگر در مثالي د

اي، کمتر سنگي، شني هر نوع فرم ساحلي اعم از صخره

اي، بر اساس مقاومتي که هاي ماسهسنگي و شني با تپه

نسبت به فرسايش ساحلي در نتيجه باال آمدن سطح آب 
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٢٠٧

دريا و اثر امواج دارند فاصله و حريم حفاظتي را معرفي 

   .نموده است

 يهااستان ياسيمات سيخزر از نظر تقس يرانياسواحل 

دگاه ياز د شود و يشامل مالن، مازندران و گلستان را يگ

، ياجلگهه يبه سه ناحم يقابل تقسها ناهمواريپ يت

آن به  ياجلگه ي. نواحاست يو کوهستان ياکوهپايه

، ينيرزمي، منابع آب زيميط مناسب اقليخاطر شرا

ت يز قابليمناسب و ن يهکش، زيشناس ، خاکيتوپوگراف

گسترده  يهاکاربريخود شاهد  يو سکونتگاه يدسترس

درصد  ۱۰. است يو صنعت ي، شهري، روستائيکشاورز

ون يليم ۴۲۵/۶بالغ بر  يتيجمع يعنيت کل کشور يجمع

تمرکز  ين نواحيروستا در ا ۶۷۳۵شهر و  ۸۸در نفر 

به  ياز سواحل غرب يتراکم سکونت انسان كه اندافتهي

ن سواحل به شدت يا ).CEP, 2000( يابد ميکاهش  يشرق

سال  ۲۵ ي. طقرار داردخزر  ير رفتار نوسانيتحت تأث

از ساکنان  ياريا بسيع ارتفاع آب درير باال آمدن سرياخ

 يهازمينآن را دچار خسران کرده و  يمنطقه ساحل

ب قرار داده است. يا تخري يرا در معرض آبگرفتگ ياديز

 ادامه داشت يديخورش ۱۳۷۴تا سال باال آمدن آب 

)Shamsi, 1994.( دوره نرخ باال آمدن سطح آب  نيدر ا

متر در سال بوده يسانت ۱۳با ي) تقر۱۳۵۶-۱۳۷۴( ايدر

 مرحله ۱۳۷۵از سال . اگر چه )Mansuri, 1995( است

ن حال يابا  ا آغاز شد،ين دريسطح آب ا ينيعقب نش

ن جهت يا ازست. يور از ذهن ندوباره آن د يشرويامکان پ

خزر به واسطه نوسان  يايدر يساحل يتوان گفت نواح يم

ر و ييدستخوش تغ به صورت دايميا يتراز آب در

خزر  يعيه با رفتار طبيپاهم يارياست. نبود مع يدگرگون

ن يقوان يعدم اجرا يا حتيم توسعه و ين حرييتع يبرا

عت خزر يه طبيم که چندان بر پايمرتبط با حر يفعل

در  يانسان يهافعاليتسبب احداث ساختارها و  ،ستين

و به دنبال  ينينشن نظر در دوره عقبيحساس از ا ياراض

ا در معرض ير آب رفتن و ياز به ز يناش هاي آن خسارت

آب شده است.  يشرويد قرار گرفتن آنها در دوره پيتهد

 ,CSNRC١( رياخ يهاسالانجام شده در  هاي پژوهش

و را يخزر دو سنار ير گذشته نوسانبر اساس رفتا )2006

آب خزر مورد توجه قرار داده  يبحران يبه عنوان ترازها

ادشده يدر مطالعه  يمورد بررس يزمان يهادورهاست. 

- اني)، ميخيرات تارييمدت (تغبلندمشتمل بر سه دوره 

مدت (مربوط به مد کوتاه) و يمدت (مشاهدات ابزار

نده خزر يآ يبرا ينهادشيپ يبحران يطوفان) است. ترازها

تر از سطح آب نيمتر پائ - ۷/۲۴متر و  -۵/۲۳ اعداد

متر بر  - ۷/۲۴انتخاب رقم  يمبنا باشد.ميآزاد  ياهايدر

برابر با  يديخورش ۱۳۷۴سالدر ن تراز آب ياساس باالتر

ساله)  ۱۰۰(معادل دوره بازگشت  يالديم ۱۹۹۵ سال

اس بر اسز ينمتر  -۵/۲۳انتخاب رقم  ياست. مبنا

ساله  ۱۷۰ ين تراز مشاهده شده در دوره آماريباالتر

زان يم يشنهاديپ يوياست. در محاسبه هر دو سنار

سال لحاظ  ۱۰۰و مد توفان با دوره بازگشت  ينوسان فصل

   .)CSNRC, 2006( شده است

ل باال آمدن سطح آب يدل به يفعل يم قانونياز آنجا که حر

-ميده است، به نظر کاربرد خود را از دست دا ا عمالًيدر

متر) به عنوان  - ۷/۲۴( ين تراز بحرانيرسد انتخاب نخست

از ساحل  يا و بخشيمحافظت از در يم ممنوعه برايحر

نه يگز ،آورند يشمار مبه يکه آن را جزء منابع عموم

ن محدوده به عنوان ياست. پس از معتبر شدن ا يمعقول

چ نوع يه يقانون يهاتبصرهمطابق مواد و  يم قانونيحر

ست و ين محدوده مجاز نيدر ا يا ساخت و سازيت يمالک

 شوديب ميموارد تخر ياريهم در بس يفعل يساختارها

)Ministry of Energy, 2002(گر مناطق ي. اگر چه د

قرار دارند  ين تراز بحرانيباالتر از ا يکه در ارتفاع يساحل

نخواهند  يشنهاديپ يم قانونيحر يهامحدوديتمشمول 

از باال آمدن  ياما همچنان در معرض خطرات ناش ،شد

ن مناطق گاه ممکن ي. اقرار خواهند داشتا يسطح آب در

ل نبود يرا به دليرند زيقرار گ يشترياست تحت فشار ب

از  يبهره بردار يهافعاليتت ساخت و ساز، انواع يمحدود

 ياندهيبه طور فزا ياراض ير کاربرييب و تغيمناطق و تخر

                                                 
1 Caspian Sea Natural Research Center 
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٢٠٨

 يکيکه در نزد ين مناطقيآورد. بنابراميمناطق ن يرو به ا

م ممنوعه ياند اما در محدوده حرگرفتهقرار  يخط ساحل

 ير کاربرييو تغ يعيب طبيد بالقوه تخريبا دو تهد ،ستندين

يند آفرن يرسد بهترميمواجه هستند. به نظر  ياراض

از باال آمدن سطح  ياجتناب از خطرات ناش يممکن برا

ن دست در سواحل به ياز ا يبله با خطراتا و مقايآب در

ت، يت مالکيريا مديت، کنترل يمنظور ممانعت، محدود

  است.  يمنطقه ساحل يبندناحيه

م و ين حريي، تعيمنطقه ساحل يتيريمد يزيرطرحدر 

ساحل نسبت به باال آمدن  يريپذآسيبن نمودن يمع

 )IMO, 2003( ر استيناپذاجتناب يا اقداميسطح آب در

 ياه هل مقابله با مخاطريت و پتانسين قابلييتع يراو ب

 ياقدام يساحل يريپذآسيبنقشه  ي، آماده سازيساحل

 ي. معرف)Arulraj et al., 2006( رود يبه شمار م يضرور

ن يخزر با چن يايدر يسواحل جنوب يم مناسب برايحر

 يبه ترازها يم متکين حريشود. اميب يتعق يهدف

ساحل نسبت  يريپذآسيب يابيرزخزر و ا يايدر يبحران

  ا است. يش ارتفاع آب دريبه افزا

  

  ها واد و روشم

  ه مورد مطالعهمنطق

 ۸۹۰خزر حدود  يايدر يدر بخش جنوب يطول نوار ساحل

 لومتر در يک ۱۵/۴۸۷زان ين ميکه از ا لومتر استيک

استان مازندران قرار دارد. محدوده مورد مطالعه  يهاکرانه

 يارتفاع ياهريياستان در بازه تغ يلتمام طول خط ساح

 ياگستره) را با آزاد يتراز آبهاهم( متر تا صفر -۳۰ن يب

 يدهستان ساحل ۳۷هکتار مشتمل بر  ۲۷۲۸۸۷ معادل

 ۰۰َ  ۰۳ً تا ۵۰° ۳۵َ  ۴۲ًبينن محدوده يا. رديگ يم دربر

عرض   ۳۶° ۵۷َ  ۴۳ًتا   ۳۶° ۳۳َ  ۳۶ً و يطول شرق °۵۴

در  ين خط ساحليترکوتاهواقع شده است.  يشمال

ن يمتر) و بلندتر ۷۹۵به طول ( رود بزرگدومياندهستان 

 ۱۶۷به طول ( انکالهيدهستان م در يامتداد ساحل

-ت محدوده دهستانيموقع ۱شکل لومتر) قرار دارد. يک

 دهد.مياستان مازندران را نشان  يساحل يها

  

 

  

  شيوه اجراي پژوهش

عقيده صورت گيرد که  پيشنهاد حريم بايد بر اساس اين

اين محدوده در جهت رو به خشکي منابع آبي و به منظور 

فراهم آمدن شرايط الزم براي انجام کارکردهاي طبيعي 

، تبادل مفيد دريا و محيط زيست خشکي، سازگان بوم

جلوگيري از آلودگي و حفظ کرانه هاي ساحلي در قبال 

 ياه هشو و نيز حفاظت ناشي از مخاطروشستفرسايش و 

محيطي چون آبگرفتگي، فرسايش و آشفتگي هاي ناشي 

اقليمي در نظر گرفته مي شود. بنابراين در  ياهاز تغيير

اين مرحله براي تعيين حريم مناسب به مفهوم دو پهنه 

توجه مي شود. پهنه يا حريم عمودي که براي تامين 

گسترش طبيعي و فعاليت هاي عادي آينده نوساني آب 

. پهنه يا حريم افقي که در جهت رو به مستقر مي شود

خشکي به صورت فاصله افقي از حريم عمودي تعريف 

شده و به منظور حفظ محيط زيست ساحلي از پتانسيل 

طبيعي مخرب مرتبط با توسعه واحدهاي کاربر در 

  ).۲پسکرانه مجاور صورت مي گيرد (شکل 

 

  تعيين پهنه حريم عمودي 

اريوهاي بحراني آب تعيين حريم عمودي بر اساس سن

خزر که بر اساس رفتار نوساني گذشته آن انتخاب شده 

متر  -۵/۲۳متر و  -۷/۲۴شود. اين سناريوها انجام مي

. از آنجا که دو سناريو براي سطح ارتفاع آب ١هستند

معرفي شده، بنابراين در عمل دو پهنه به عنوان حريم 

از سطح تر واقع مناطقي که پائين شد. درعمودي معرفي 

اند به عنوان حريم يا متر قرار گرفته -۷/۲۴ارتفاعي 

و مناطقي که بين سطوح  نخستينل عمودي يمحدوده حا

متر قرار دارند به عنوان حريم يا  -۵/۲۳تا  - ۷/۲۴تراز 

  ل عمودي در نظر گرفته شد. يحا دومينمحدوده 

                                                 
متوسـط ارتفـاع آب دريـاي بالتيـک بـه       ۱۳۴۰الزم به ذکر است از سـال   ۱

عنوان سطح مبنا براي اندازه گيري سطح ارتفاع آب خزر معرفي شده اسـت  

)Lahijani, 2004.(  
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اولين گام در اين مطالعه توليد يک نقشه پايه براي پياده 

سناريوهاي بحراني آب خزر است. اين نقشه از  نمودن

-يابي بين ترازهاي ارتفاعي موجود در نقشه  طريق درون

سنجي به دست آمد. اما دو مشکل هاي توپوگرافي و عمق

متري خطوط  ۵در اين ميان وجود داشت نخست، فاصله 

توپوگرافي که نمي توانست دقت الزم را تامين کند و در 

يابي را با توجه به اد منطقه که درونمرحله بعد، وسعت زي

براي رفع اين ساخت. دقت مکاني مورد نظر مشکل مي

عالوه بر خطوط توپوگرافي از نقاط ارتفاعي نيز  ها، مشكل

هاي موجود استخراج استفاده شد. اطالعات فوق از نقشه

شده و سپس به آنها بعد ارتفاعي داده شد. همچنين تمام 

شده و براي هر بخش نقشه  بخش تقسيم ۸منطقه به 

اندازه تفکيک  با) DEM( رستري مدل رقومي ارتفاع

بخش موزائيک  ۸متر تهيه شد و در نهايت اين  ۱۰مکاني 

  و سناريوهاي بحراني خزر بر روي آن پياده شد.

  

  تعيين پهنه حريم افقي 

ترديدي نيست که پهناي حريم افقي نمي تواند ثابت 

-ن پهنا بر اساس شدت آسيبباشد. به نظر مي رسد که اي

-پذيري محلي متفاوت است. بنابراين تعيين شدت آسيب

پذيري محل نسبت به باال آمدن آب دريا نخستين گام 

هاي مختلفي براي براي تعيين حريم افقي است. روش

پذيري ساحل وجود دارد و بيشتر آنها بر اين تعيين آسيب

سازي هعقيده استوار است که نتيجه حاصل از يکپارچ

ريزي و مديريت اي معتبر براي برنامهاطالعات بايد وسيله

ساحلي باشد. ضرورت دستيابي به روشي ساده و آسان 

هاي سهيم در ارزيابي شدت براي يکپارچه نمودن داده

هاي مختلف پذيري ساحل، منجر به توسعه شاخصآسيب

ارزيابي منطقه ساحلي نسبت به تهديدها شده تا تعيين 

 پذير شودپذيري در يک قالب ساده امکانيبشدت آس

)Szlafstein, 2005.( ١پذيري ساحل شاخص آسيب)CVI( 

-هاي آسيبها است. استفاده از شاخصيکي از اين روش

پذيري يک منطقه ساحلي پذيري جهت ارزيابي آسيب

                                                 
1 Coastal Vulnerability Index 

 ۱۹۸۹در سال  ٢نخستين بار توسط گورنيتز و کانسيروک

شد. آنها متذکر شدند که  کار گرفتهدر سواحل آمريکا به

تواند در ديگر نواحي جهان نيز مورد استفاده اين روش مي

روش ). Aboudha and woodroffe, 2006( قرار گيرد

مذکور قطعاً جهت آغاز يک برنامه مديريتي بر پايه اصول 

 ,Szlafstein(مديريت يکپارچه سواحل پذيرفته شده است 

2005 .(  

و تحليل برخي پارامترها و  در اين روش از طريق تجزيه

پذيري هاي موجود در سطح زمين شدت آسيبمشخصه

نهائي ساحلي نسبت به باال آمدن سطح آب دريا بررسي 

ها در سطح زمين  شود. به عبارتي شماري از مشخصهمي

ي آنها منجر به يافتن سريع و منطقي يهستند که شناسا

 Aboudha( شودپذيري نسبي منطقه ساحلي ميآسيب

and Woodroff, 2006.( هاي آسيببرخي از شاخص-

اجتماعي و برخي  -پذيري، فيزيکي، برخي اقتصادي

که در ) Adger et al., 2004( ترکيبي از هر دو هستند

پذيري ساحل از مجموع انعکاس دهنده آسيب

  محتمل بر محيط ساحلي است. ياه همخاطر

 

                                                 
2 Gornitz & Kanciruk 
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  خزر يايدر يدر سواحل جنوب يشنهاديم پيک حرير شماتيتصو -٢شکل 

  

، پنج يريب پذيشاخص آس يابيدست يبرا پژوهشن يدر ا

و انسان  )1NCVI( يعيرشاخص طبير در قالب دو زيمتغ

مورد نظر با  يرهايبه کار گرفته شد. متغ )2HCVI(منشاء 

رات ييشده و هدف مطالعه شامل تغ اديتوجه به مراجع 

 ياراض يکاربر يحلسا يهاناهمواريب، ين، شيارتفاع زم

نشان  ۲و  ۱ يهاجدولاز جاده است.  يکيو نزد يو دور

 جنبه مورد اشارهاست که در قالب دو  يريدهنده پنج متغ

است.  و انسان منشاء) به کار گرفته شده يعي(طب

بر اساس  ،يسازنقشه يدر نظر گرفته شده برا يرهايمتغ

آب  آنها نسبت به باال آمدن ارتفاع يريپذآسيبشدت 

-ب بر اساس روش تکهير شيشدند. متغ يبندطبقها يدر

 Jenks  يه روش آماري(که بر پا يعيطب يها

Optimization انس ارزش ها در يکه هدف آن کاهش وار

 يبندطبقه ArcGISهر کالس است) و به کمک نرم افزار 

ن با در نظر گرفتن ير ارتفاع از سطح زمي. متغشد

 يمساو يهاکالسخزر به  يايآب در يبحران ياه ارتفاع

به ن يارتفاع زم يمدل رقوم از( شده است يبندطبقه

 يهاناهموارير ي). متغعنوان نقشه پايه استفاده شد

ها و شکلهر کدام از  ينسب يستادگيبر اساس ا يساحل

 شد يگذارارزشش ينسبت به فرسا يلساح يساختارها

                                                 
1 Natural Coastal Vulnerability Index 
2 Human-Induced Coastal Vulnerability Index 

)Thieler & Hammar-klose, 1999; Aboudha and 

Woodroff, 2006( يک از ساختارها و ناهمواريرا هر يز-

در برخورد با  يمتفاوت ياز مقاومت نسب يساحل يها

 ين برايزم يبرخوردارند. از ارزش نسب يساحل ياه نوسان

 ن استفاده شديزم يهاکاربريان يت مين اولوييتع

)McLaghlin et al., 2002( . حفاظت از منطقه تحت

 ي، فرهنگيه اقتصاديکه توج يورتتنها در ص يريپذآسيب

رد. اگر چه يپذميداشته باشد انجام  يطيمحزيستا يو 

، يچون ارزش پول يمختلف يهاروشن به يارزش زم

قابل  يا حفاظتيو  يشناختزيبائي، ارزش ينيگزينه جايهز

نه يها اغلب زمان بر و پر هزروشن ياما ا ،است يبندطبقه

ارزش  يه برآورد نظريبر پان بخش ين در ايهستند. بنابرا

 يکاربر يبندطبقهانسان،  ين برايزم ينوع کاربر ينسب

در . )McLaughlin et al., 2002( رفتيصورت پذ ياراض

خصوص متغير، بر اساس بند الف ماده دو قانون اراضي 

اي به جاده به عنوان يکي ويژهمستحدثه و ساحلي اهميت 

يم شده است. به از ساختارهاي موثر در تحديد حدود حر

کند، که وقتي حريم به جاده سراسري برخورد مي طوري

فاکتور اصلي در تعيين حريم نه الزامات موجود در 

  مشخص کردن آن بلکه وضعيت جاده است. 

ر در يهر متغ ۲و  ۱ يهاجدولمطابق ب ين ترتيبه ا

نشان  ۶که عدد  يشد، به طور يبنددسته ۶تا  ۱اس يمق
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-آسيبن ينشان دهنده کمتر ۱دد ن و عيشتريدهنده ب

ر نسبت به باال آمدن سطح ارتفاع آب يآن متغ يريپذ

ان يب يبه صورت عدد يابيجه ارزياست. اگر چه نتا يدر

 يناش يکيزيبرابر با اثرات ف ماًيتواند مستقينم که شودمي

اما  ،باشد يا بر منطقه ساحلياز باال آمدن سطح آب در

 يناش يجموع اثرات منفاست که م يمناطق نشان دهنده

ا در آن بارزتر است. شاخص ياز باال آمدن سطح آب در

جه به دست يشه دوم نتيدر واقع ر يريپذبيواحد آس

م بر يشده تقس يبندطبقه يرهايآمده از حاصلضرب متغ

رشاخص يکه در هر ز يرهائيرها است. متغيتعداد کل متغ

   :شوند يب مير ترکيرد بر اساس رابطه زيگميقرار 
  

)/n....aa(aCVI n21 ××=  
  

ا يو  يعيطب يريپذآسيبر شاخص يز CVIن رابطه يدر ا

شده مورد استفاده  يبندطبقه يرهايمتغ anمنشاء، انسان

ت يرها است. در نهايتعداد متغ nرشاخص و يدر هر ز

3( ينهائ يريپذآسيبشاخص 
TCVIاز دو  يبي) ترک

طبقه با  ۴رشاخص فوق خواهد بود که بازگو کننده يز

ار باال بر اساس يکم، متوسط، باال و بس ينسب يريپذآسيب

 يموجود در نقشه نهائ يهاارزش ۴يچارک يبندطبقه

 ي، متوسط فاصله مناطقيد نقشه نهائياست. پس از تول

ش ياد نسبت به افزايز يريپذآسيبل يپتانس يکه دارا

ن متر (که به عنوا - ۵/۲۳ يارتفاع آب بودند تا تراز بحران

شده بود) در هر  يه معرفيثانو يمحدوده حائل عمود

                                                 
3 Total Coastal Vulnerability Index 

ها و مشاهدات از براي دستيابي به ماهيت پراکندگي و تنوع ارزش ۴

شود اي از آن است) استفاده ميهاي پراکندگي (که چارک نمونهشاخص

هاي تمايل مرکزي چون ميانگين و ميانه چگونگي توزيع زيرا شاخص

- هاي مقدار متوسط را نشان نميها) در اطراف شاخصولمشاهدات (سل

دهند. چنانچه تعداد کل مشاهدات بر پايه سه شاخص به چهار بخش 

مساوي (دامنه چارکي يا چندکي) تقسيم گردد هر يک از تقسيمات را 

هاي درصد از داده ۲۵نامند. هر چارک نمودار چارک (يک چهارم) مي

ي مشاهدات نسبت به ميانه را به ما نشان توزيع فراواني است که پراکندگ

  دهد.مي

  

در آن دهستان  يم افقيبه عنوان حر يدهستان ساحل

   شد. يمعرف

  

  نتايج 

حريم قانوني فعلي درياي خزر مطابق تعريف ارائه شده در 

متر از آخرين نقطه  ۶۰قانون اراضي مستحدثه و ساحلي 

جه به بيان شده است. با تو ۱۳۴۲پيشرفتگي آب در سال 

 - ۸/۲۷تراز آب درياي خزر در سال ياد شده که برابر با 

درصد از طول خط کرانه استان  ۸۷/۸۸باشد، ميمتر 

مازندران در محدوده اين حريم به زير آب رفته است. 

هاي قانوني اين محدوده در ممانعترغم عليمتأسفانه 

هاي بسيار قرار گرفته و استفادهسوءبسياري مناطق مورد 

ها و مستحدثات بسياري در آن صورت گرفته کيتمال

است. از مجموع اراضي حريم درياي خزر که به اعتبار 

قانون اراضي مسحدث و ساحلي، در حال حاضر زير آب 

هکتار به تصرف  ۱۰/۴۵هکتار)  ۷۷۶قرار ندارد (برابر با 

هکتار به تصرف  ۶۳/۲۴۶هاي کشاورزي و زمين

  ه است.ساختارهاي شهري و صنعتي درآمد

الزم به توجه است که اختصاص فاصله افقي براي تعيين 

حريم دريا در نوارساحلي با توجه به ناهمگوني شيب و 

آورد. ميهاي متفاوتي پديد وضعيتتراز ارتفاعي خشکي، 

هاي واقع در محدوده حريم بررسي وضعيت ارتفاعي زمين

قانوني نشان داد که متوسط ارتفاع اراضي واقع در 

ن خيرود کنار در محدوده حريم قانوني بيش از دهستا

متر؛ دهستان بلده کجور در محدوده ارتفاعي  -۵/۲۳

رود، بابلرود، باريکهاي دهستانمتر؛  -۵/۲۴تا  -۵/۲۵

چهل شهيد، دابوي شمالي، هزارپي شمالي و کالرآباد در 

هاي دهستانمتر؛  -۵/۲۶تا  - ۵/۲۵محدوده ارتفاعي 

رود بزرگ، الريم، اهلمرستاق دوانميکاله، ميانبهنمير، 

 - ۵/۲۷تا  -۵/۲۶شمالي و کالرآباد در محدوده ارتفاعي 

هاي امامزاده عبداهللا و قره طغان در دهستانمتر و 

متر قرار گرفته است.  -۵/۲۷تر از محدوده ارتفاعي پائين

هاي واقع در محدوده حريم متوسط ارتفاع زمين ۳جدول 

  دهد.ساحلي نشان مي هايقانوني را در دهستان
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همچنين بر پايه نتايج به دست آمده بيشترين وسعت 

متر مربوط به  -۷/۲۴کاربري اراضي تا تراز ارتفاعي 

هکتار) و باغ  ۴۹/۲۵۱۲ساختارهاي طبيعي (

متر تا تراز  - ۷/۲۴هکتار) است. از تراز ارتفاعي ۹۱/۱۶۰۶(

هکتار اراضي شهري  ۱۹/۱۵۰۰متر نيز  - ۵/۲۳ارتفاعي 

هکتار اراضي کشاورزي قرار گرفته  ۷۸/۵۳۷۵تي و صنع

ها را تا تراز کاربريدرصد و مساحت  ۴است. جدول

 -۷/۲۴متر (حريم عمودي اوليه) و نيز از  - ۷/۲۴ارتفاعي 

دهد. ميمتر (حريم عمودي ثانويه) نشان  - ۵/۲۳متر تا 

همان طور که مشخص است ساختارهاي طبيعي با 

 ۰۰/۲۶غي با اختصاص درصد و سپس اراضي با ۶۵/۴۰

هاي قرار گرفته تا تراز ارتفاعي کاربريدرصد بيشترين 

متر به  - ۵/۲۳متر تا  -۷/۲۴متر هستند. از تراز  -۷/۲۴

ترتيب اراضي کشاورزي و ساختارهاي طبيعي بر ساير 

  شود. ميها غالب کاربري

  

  يعيرشاخص طبيبه کار رفته در ز يرهايمتغ - ١جدول 

 درجه آسيب پذيري

 تغيرهام

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 

 توپوگرافي(متر) <- ٢٣/٥ -٢٣/٥تا  - ٢٤/٥ -٢٤/٥تا  - ٢٥/٥ -٢٥/٥تا  - ٢٦/٥ -٢٦/٥تا  - ٢٧/٥ -٢٧/٥تا  - ٣١/٥

 شيب (درجه) ٤٠/١٠- ١٤/٥٤ ١٠/٥- ١٠/٤٠ ٥٥/٢- ١٠/٥ ٠٦/١- ٥٥/٢ ٢١/٠- ٠٦/١ ٠- ٢١/٠

تپه ماسه اي، 

دشت دلتا، 

، جزاير *درياکنار

 سدي، پهنه گلي

، †يبنداب ساحل

، خليج ‡زبانه

§کوچک ساحلي
 

دهانه رودخانه، 

دشت ساحلي، 

 کوالب ساحلي

، **دشت آبرفتي

، ††سيالب دشت

بستر رودخانه 

‡‡درياچه قوسي
 

 کوه

بخشي از دريا که 

در محدوده مورد 

مطالعه قرار 

 گيرد مي

 لندفرم ساحلي

  
  رشاخص انسان منشاءيبه کار رفته در ز يرهايمتغ - ٢جدول

 درجه آسيب پذيري
 تغيرهام

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 

ساختارهاي شهري و 

 صنعتي
 جنگل کشاورزي

مرتع و مناطق 

 ساحلي

پوشش گياهي کم تراکم، 

منابع آب، تاالب و زمين 

هاي شور داراي پوشش 

 گياهي و يا فاقد آن

بخشي از دريا که در 

محدوده مورد مطالعه 

 قرار مي گيرد

کاربري 

 اراضي

زمين هاي واقع در 

 جهت رو به درياي

 جاده اصلي

زمين هاي واقع در 

متري از  ١٠٠فاصله 

جاده اصلي (در 

 جهت رو به خشکي)

زمين هاي واقع در 

متري از  ٣٠٠فاصله 

جاده اصلي (در 

 جهت رو به خشکي)

زمين هاي واقع در 

متري از  ٥٠٠فاصله 

جاده اصلي (در 

 جهت رو به خشکي)

زمين هاي واقع در فاصله 

متري جاده  ٥٠٠بيش از 

در جهت رو به اصلي (

 خشکي)

بخشي از دريا که در 

محدوده مورد مطالعه 

 گيرد قرار مي

فاصله از 

جاده 

 (متر)

  

                                                 
* - Beach 
† - Bar 
‡ - Spit 
§ - Bay 
** - Alluvial Plain 
†† - Flood Plain 
‡‡ - Ox Bow 
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با  يدامدار ۳و  يآباد ۴دهد که ميج نشان ين نتايهمچن

متر قرار  - ۷/۲۴نفر تا محدوده تراز  ۵۱۶ ساکن تيجمع

نفر)  ۴۵۰( يرجائ ديشه يگرفته است. مجتمع مسکون

 - ۷/۲۴ ياست. در محدوده تراز ارتفاعن آنها يترپرجمعيت

 ۴و  يدامدار ۲۰، يآباد ۱۷ز يمتر ن - ۵/۲۳متر تا تراز 

نفر قرار گرفته است.  ۷۷۱۹بالغ بر  يتيبا جمع دگاهيص

نفر)  ۱۰۶۸( کاربنه و نفر) ۲۱۹۱(آباد ولي يهاآبادي

چ يهز ين ين آنها هستند. در مورد نقاط شهريترپرجمعيت

 .نگرفته استقرار  اد شده ي يهاهمحدوددر  يمنطقه شهر

 يممتد با نوار ساحل يت جاده اصليوضع يبررس ،نيهمچن

 يلومتر از طول جاده تا تراز ارتفاعيک ۳دهد که مينشان 

ن طول آن در يشتريمتر قرار گرفته است. ب -۷/۲۴

ن آن در يمتر) و کمتر ۹۵۵( يشمال يدهستان رودپ

ت. طول جاده متر) اس ۱۵( يدهستان اهلمرستاق شمال

لومتر است. که يک ۸متر حدود  -۵/۲۳ يفوق تا تراز ارتفاع

ن يلومتر) و کمتريک ۳جان (ين آن در دهستان گليشتريب

. البته قرار داردمتر)  ۲۰کاله (انيآن در دهستان م

ها دهستانبه وسعت  ياديمتفاوت بودن طول تا حدود ز

  دارد. يبستگ

دهد يز نشان مين يريپذآسيبه نقشه يج حاصل از تهينتا

را  ۴۳/۱۶ها از صفر تا از ارزش ياکه نقشه حاصل دامنه

ن يا يدست آمده برابه يهاشود. متوسط ارزشيشامل م

ن مورد حدود يار در ايزان انحراف معيو م ۳/۳شاخص 

مرتبط با چارک اول، دوم و سوم به  يهاارزشبود.  ۲۳/۱

ن اساس نقشه يابود که بر  ۴۷/۴و  ۱۶/۳، ۶/۲ب برابر يترت

در چهار  يچارک يبنده طبقهيبر پا يريپذبيآسي ينها

که کمتر از ي يهاارزشب که ين ترتيه شد. به ايطبقه ته

 يهاکم، ارزش يريب پذيآس يبودند در طبقه دارا ۶/۲

متوسط،  يريپذبيبا آس يادر طبقه ۱۶/۳و  ۶/۲ن يب

باال  يريپذآسيبدر طبقه با  ۴۷/۴و  ۱۶/۳ن يب يهاارزش

با  يادر  طبقه ۴۷/۴باالتر از  يهات ارزشيو در نها

نشان  ۳ار باال قرار داده شدند. شکل يبس يريپذبيآس

نسبت به باال آمدن آب  يريپذآسيبي ينهادهنده نقشه 

ن يدر ا يم افقين حرييار تعيمعبا توجه به آنکه ا است. يدر

تا  ريپذبيار آسيه متوسط فاصله مناطق بسيمطالعه بر پا

دهد ينشان م يجه بررسينت ،متر است -۵/۲۳خط تراز 

تا  کالجمتر در دهستان  ۱۷۱ن منطقه از يکه گستره ا

 ۵ . جدولر استيمتغ ميالردر دهستان  متر ۲۱۸۲

محدوده مورد  يهارا در دهستان يم افقيگستره حر

ار يدهد. پس از مشخص شدن طبقه بسميمطالعه نشان 

-ويژگيشد  يا سعيات آب درر نسبت به نوسانيپذآسيب

ر ارتفاع، ن منطقه در هر دهستان از نظيا يکل يها

ن مشخصات ين مشخص شود. ايو شکل زم ياراض يکاربر

  آورده شده است. ۶در جدول 

  
  متوسط ارتفاع زمين هاي واقع در محدوده حريم قانوني -٣جدول

 دهستان
 يرات ارتفاعييدامنه تغ

 (متر)يم در خشكيحر

 - 5/27ن تر از يپائ قره طغان -امامزاده عبداهللا

 )-5/26( -)- 5/27( كالرآباد -ياهلمرستاق شمال -ميالر -ان دو رود بزرگيم -ان كالهيم -ريبهنم

)-5/25( - )-5/26( يشمال يهزارپ - يشمال يدابو - ديچهل شه -بابلرود -ك روديبار  

)- 5/24( -)- 5/25( بلده كجور  

)- 5/23( -)- 5/24( د كناررويخ  
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 درصد و مساحت کاربري ها در محدوده هاي حائل اوليه و ثانويه -٤جدول 

  
  

  
  گستره حريم افقي در دهستان هاي استان مازندران -٥جدول 

  
  

  

گستره حريم افقي 

(متر)

449

795

445

690

352

850

737 اهلمرستاق جنوبي

444 اهلمرستاق شمالي

635

484

344

مساحت در محدوده 

درصد)

مساحت در محدوده 

حائل ثانويه (درصد)

1500/19

(درصد 8/28)

5375/78

(درصد 29/68)

1698/33

(درصد 9/38)

5036/51

(درصد 27/81)

(

(

(

1274/89

(درصد 7/04)

3226/27

(درصد 17/81)
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 مشخصات مناطق با درجه آسيب پذيري باال در دهستان هاي استان مازندران -٦جدول 

 
  

ميان بند، كالج
منطقه اي با ارتفاع بيش از 23/5- متر، دشت ساحلي و به لحاط كاربري 

بيشتر شامل ناحيه ساحلي است.

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

بيشتر كشاورزي است.

سخت سر، چهل شهيد، گليجان، كالرآباد، كترا، 

خيرودكنار

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

بيشتر ساختارهاي شهري و صنعتي است.

كلباد شرقي

منطقه اي با ارتفاع بين 24/5- متر تا 23/5- متر، پهنه گلي و به لحاظ 

كاربري بيشتر شامل تاالب و زمين هاي شور داراي پوشش گياهي و يا 

فاقد آن  است

ميان دو رود بزرگ
منطقه اي با ارتفاع بين 24/5- متر تا 23/5- متر، دشت آبرفتي و به 

لحاظ كاربري بيشتر كشاورزي است

رودپي شمالي، هزارپي شمالي، هزارپي غربي،  

اهلمرستاق شمالي

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

لحاظ كاربري بيشتر كشاورزي است

قره طغان، لنگارود، ساحلي، ميرشمس الدين، 

بابلرود، كالرستاق غربي، دابوي شمالي، اهلمرستاق  

جنوبي، ناتل كنار سفلي، ناتل كنار عليا، ميانبند،  

بلده كجور

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

لحاط كاربري بيشتر ساختارهاي شهري و صنعتي است.

كلباد غربي 
منطقه اي با ارتفاع بين 25/5- تا 24/5- متر، تپه ماسه اي و به لحاظ 

كاربري بيشتر شامل تاالب و زمين هاي شور داراي پوشش گياهي است.

آزادگان
منطقه اي با ارتفاع بين 25/5- تا 24/5- متر، پهنه گلي و به لحاظ 

كاربري بيشتر شامل زمين هاي كشاورزي است.

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

كاربري بيشتر شامل ناحيه كشاورزي است.

الريم، بهنمير، باريك رود، امامزاده عبداهللا 
منطقه اي با ارتفاع بين 25/5- تا 24/5- متر، دشت ساحلي و به لحاظ 

كاربري بيشتر شامل ناحيه كشاورزي است.

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

كاربري بيشتر شامل ساختارهاي شهري و صنعتي است.

كوهستان

منطقه اي با ارتفاع بين 26/5- تا 25/5- متر، پهنه گلي و به لحاظ 

كاربري بيشتر شامل تاالب و زمين هاي شور داراي پوشش گياهي و يا 

فاقد آن است.

پنج هزاره

منطقه اي با ارتفاع بين 27/5- تا 26/5- متر، پهنه گلي و به لحاظ 

كاربري بيشتر شامل تاالب و زمين هاي شور داراي پوشش گياهي و يا 

فاقد آن است.

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

كاربري اراضي در هر دهستان
نام دهستان
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  گيرينتيجهو  حثب

ست ين يچ شکيه يجا ،ج به دست آمدهيبا توجه به نتا

خود را از دست  يعمالً کارائ يم قانونيکه محدوده حر

است. به عالوه بر  يحتم در آن يداده و ضرورت بازنگر

ن ييتع ،کپارچه سواحليت يريه مديطبق اصول اول

آب و  يآمدگ از باال يمحدوده فعل و انفعاالت بالقوه ناش

مشخص نمودن آن به عنوان منابع عام که دخل و تصرف 

ات است و در يجزء ضرور ،در آن ممنوع باشد يعموم

-نامهه اصول برين در سواحل بر پايزم يکاربر يزيطرح ر

ه اصول ين نوع توسعه بر پايکه بهتر يراهبرد يزير

باشد. ميعت است الزم يدار و همگام با طبيتوسعه پا

در سواحل شمال  يانسان يهافعاليتسفانه هجوم متأ

 يبرا يفراوان منطقه ساحل يهاقابليتکشور در کنار 

 يدر خصوص اجرائ يريگتصميمرشد و توسعه سبب شده 
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ا در يم دريحر يساز در خصوص پاک ينمودن مفاد قانون

  ان متوقف گردد. ين سود و زيب يچالش

اده نمودن يج به دست آمده و پس از پيه نتايبر پا

متر  -۵/۲۳متر و  - ۷/۲۴خزر که رقوم  يبحران يوهايسنار

در  يدامدار ۳و  يآباد ۴مشخص شد که گرچه  ،است

ت ساکن در يمتر وجود دارد اما جمع - ۷/۲۴محدوده تراز 

نکه يست مضاف بر ايها چندان قابل توجه نآبادين يا

ن محدوده وجود ندارد. در محدوده يدر ا يمنطقه شهر

اما تعداد  داردقرار ن يز منطقه شهريمتر ن -۵/۲۳تراز 

 ۱۷( نسبتاً قابل توجه است ن محدودهيواقع در ا يآباد

بالغ بر  يتيدگاه با جمعيص ۴و  يدامدار ۲۰، يآباد

 ينکه نقطه شهريب با توجه به اين ترتيا نفر). به ۷۷۱۹

زان يه وجود ندارد و مياولل يحادر محدوده  يخاص

ن مسئله يز اينفر است و ن ۵۱۶ت ساکن در آن تنها يجمع

از مساحت محدوده فوق شامل  يميباً نيکه تقر

 يگر درصد کميد يهاياست و کاربر يعيطب يساختارها

شنهاد يپ ،دهندمياز مساحت منطقه را به خود اختصاص 

متر  - ۷/۲۴تا تراز  يعني نخستينل يحاشود محدوده  يم

م ممنوعه در نظر گرفته شود. يبه عنوان محدوده حر

محدوده  ين شدن آن به جايگزيمنظور از ممنوعه جا

ن يم در قانون است. مسلماً چنيارائه شده از حر يفعل

 يم فعلين حاکم بر حريدر نظر گرفتن قوان يبه معن يامر

است.  يشنهاديف شده در قانون در محدوده پيرتع

مستحدثه و  يه تبصره سه قانون اراضيچنانچه بر پا

ن يو دخل و تصرف در ا ي، حفاريانيهر نوع اع يساحل

 ۶۳ز بر طبق ماده يمحدوده ممنوع اعالم شده است. ن

-ساماندولت موظف است به منظور  ،برنامه چهارم توسعه

ت يب سواحل با اولويتخرو  ياز آلودگ يريو جلوگ يده

م يمحدوده حر يو پاکساز يخزر نسبت به آزادساز يايدر

ب با ين ترتيد. به اياز مستحدثات اقدام نما يقانون

(محدوده  متر - ۷/۲۴قرار گرفته تا تراز  يضشنهاد ارايپ

 يقانون يم فعليحر يبرا ينيگزيه) به عنوان جايحائل اول

وده ممنوع اعالم ن محديعمالً هر نوع ساخت و ساز در ا

شود. با توجه ياز مستحدثات م يشده و مشمول پاکساز

مختلف موجود در محدوده  يهاکاربريان ينکه از ميبه ا

ن يشتريساحل ب يعيطب يمتر ساختارها -۷/۲۴تراز 

اند و با توجه به نقش دادهوسعت را به خود اختصاص 

 يعيت مقاومت طبين کننده آنها در باال بردن قابلييتع

 يان راهبردهايا، از ميساحل در مقابله با باال آمدن آب در

حفاظت به عنوان  ،يمناطق ساحل ياهبا خطر يسازگار

شود با ساخت ميشنهاد يپ شود.ميه يتوصنه ين گزيبهتر

ا يمقابله با باال آمدن آب در يمصنوع يانواع ساختارها

(مهندسي سخت) و  يسنگ يوارهايمانند موج شکن و د

که از  ياو ماسه ١يه سواحل شنيتغذ چوني ياهروشنيز 

کمک به رشد و  ياساحل هستند و  يعيطب ياه محافظ

مقابله ي يتوانا(مهندسي نرم)  ياهيتوسعه دوباره پوشش گ

در سواحل را  با مشکالت ناشي از باال آمدن آب دريا

نقاط ضعف و  يوه هر کدام داراين دو شيا افزايش داد.

-کوتاهد هر کدام را در يم آنها فوااست که انجام توأ يقوت

  کند. مين يمدت تضمطوالنيمدت و 

ز ين محدوده نياگرچه ال يحا دوميندر خصوص محدوده 

ست ياز خطر کامل باال آمدن سطح ارتفاع آب مبرا ن

م ممنوعه ين محدوده هم در زمره حريچنانچه ا ،يوانگه

از دست دادن  ين مسئله به معنيرد ايقرار گ يشنهاديپ

توسعه است. چه بسا که در  يهاموقعيتاز  ياريبس

و انطباق  يتوسعه امکان هماهنگ يهافعاليتاز  ياريبس

و  يتفرج يهافعاليتعت وجود داشته باشد. انجام يبا طب

از آن باشد.  يانمونهتواند ميسم يارتقاء صنعت تور

دگاه در يص ۴و  يدامدار ۲۰، يآباد ۱۷ن وجود يهمچن

باشد  يپوشچشمست که قابل ين يااندازهن محدوده به يا

ت يممنوع يه قرار داده شود. حتيو مشمول حکم تخل

که  يکشاورز يها در آن از جمله کاربرکاربريکامل 

از  ين محدوده است به معنيحاکم در ا ين کاربريشتريب

ن نوع يا يمرغوب برا يهازميناز  ياريدست دادن بس

قرار  يشود اراضميشنهاد ين جهت پياز ا .است يکاربر

                                                 
منظور از تغذيه در حقيقـت توليـد سـاحل شـني گسـترده تـر از طريـق         ١

افزايش مصنوعي مقدار رسوب به بخش هائي از ساحل است که بـا تخريـب   

تند. به اين ترتيب ساحل به تدريج قادر مي باشد انـرژي ناشـي از   روبرو هس

   امواج را به طور طبيعي خنثي و پراکنده سازد.
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 يعنيمتر  - ۵/۲۳متر تا  - ۷/۲۴گرفته در محدوده تراز 

مه يا نيحائل به عنوان محدوده مشروط  دومينمحدوده 

ن محدوده يدر ا يهائفعاليتنکه چه يشود. ا يممنوعه تلق

تر است. اما دقيقشتر و يب يهابررسيازمند يست نمجاز ا

له احداث ها از جمفعاليت يبه طور حتم انجام برخ

ق، يعم يهاچاه، حفر (محل دفن زباله) ليکارخانه، لندف

د کامالً در آن يع بايبرداشت شن و ماسه در سطح وس

ي يزيربنا يشود ساختارهاميشنهاد يممنوع اعالم شود. پ

ها احداث نشود و تا جاده يايدر جهت رو به در يو اصل

و  ي، جمعيحد امکان تالش شود مراکز مهم دولت

ن محدوده منتقل يباالتر در خارج از ا يبه ترازها يبهداشت

د در يجد يهاجادهنکه بهتر است احداث يگردد. ضمن ا

ن يدر ا يفعل يهاجاده ينيگزيباالتر با هدف جا يارتفاع

نکه جاده از جمله يرد. با توجه به ايه صورت گيناح

در گسترش  ياست که نقش مهمي يزيربنا يساختارها

ا يو  يرسد پاکسازميبه نظر  ،دارد يانسان يهافعاليت

خواهد بود و  ينه گزافيازمند صرف هزيانتقال آن ن

 يشتريب ياقتصاد يهابررسين مورد يدر اگيري ميتصم

  طلبد. ميرا 

متر و  -۷/۲۴تراز  يهامحدودهپس از مشخص نمودن 

 ۶در  يساحل ياز نواح يبخشمتر مشخص شد که  -۵/۲۳

رشمس يلنگارود، کترا، مجان، ي(تمشکل، گل دهستان

 -۵/۲۳) در محدوده تراز باالتر از يغرب ين و هزارپيالد

چ کدام از دو ين مشمول هياند و بنابراگرفتهمتر قرار 

رند. يگنميقرار  يشنهاديمحدوده ممنوعه و مشروط پ

 يمورد بررس يدهد که نواحمين امر نشان ين اياگرچه ا

 يتر از تراز بحرانباال يدر تراز يت ارتفاعياز نظر وضع

 ط نسبتاًين در شراياند و بنابراشدهخزر واقع  يانتخاب

به عنوان  ين مناطقيياما هدف از تع ،اندگرفتهقرار  يخوب

ز گفته شد تنها حفظ ين نيش از ايم همچنان که بيحر

ز فراهم آوردن انجام يو ن يه ساحليناح يهاکاربريت يامن

، يحيتفر ياهارزشست. حفظ ين يساحل يندهايفرآ

از  يکيبه عنوان  يساحل يشناسزيبائيو  يتفرج

ار مورد يبس يساحل يم در نواحين حرييتع يامدهايپ

به  ،تيشخص يتا آنجا که به حفظ و نگهدار ،توجه است

سواحل  يو نوساز يبهساز يهاطرحاز ضوابط  يکيعنوان 

. منظور از )Eghtedari, 1997( د فراوان شده استيتأک

 يبرقرار يساحل يت در نواحيشخص يارحفظ و نگهد

ت يمجاور ساحل و وضع يهاين کاربريب يهماهنگ

است، تا آنجا که در ضوابط فوق  يه ساحليناح يعيطب

که  يه ساحليموجود در ناح يشود که بناهايد ميتأک

ج حذف يبه تدر ديبايه ساحل هستند مير با روحيمغا

احل از ا و سيبه در يمنته يدهايدر مقابل د شوند و

 ).Eghtedari, 1997( ت گردديد حفظ و تقويداخل شهر با

م يبه عنوان حر يمحدوده سوم يمعرف ،بين ترتيبه ا

ا دوم ياول  يهاکه محدوده يطيخصوص در شرابه  يافق

ن ييه تعيخاص وجود ندارد و اهداف اول يهائدر دهستان

ن کننده اهداف يتواند تأميتر است، مم کمرنگيحر

حائل در  يهام و محدودهين حرييتع ياختشنيبائيز

همان طور که مالحظه مي شود در  باشد. يساحل ينواح

اين تحقيق سعي شده است از ترکيبي از دو رويکرد تراز 

ارتفاعي و فاصله افقي براي تعيين حريم توسعه استفاده 

شود. در تعيين فاصله افقي از مقاومت طبيعي ساحلي 

تراز  ياه وسان) در مقابل ن١يهاي ساحلناهمواري(متغير 

در سال  همانند آنچه کمبرز آب، استفاده شده است،

در تعيين حريم حفاظتي در جزاير کاريبون انجام  ۲۰۰۱

اين توضيح که نرخ  . باو پيش از اين به آن اشاره شد داد

ن شدت نبوده آر سواحل جنوبي درياي خزر به فرسايش د

از متغيرهاي  است که فرسايش ساحلي به عنوان يکي

ضمن اينکه تعيين نرخ  ،برجسته مد نظر قرار گيرد

فرسايش ساحلي نيازمند دسترسي به اطالعاتي مدون در 

خصوص شکل پروفيل ساحل و رفتار آن در مقابل 

تر و دقيق يها يکه بررس نوسانات تراز آب دريا است

  طلبد.ميرا  يترگسترده

در هر  يافقت محدوده يريشود مديشنهاد ميپ ،نيهمچن 

 يغالب آن از نظر پارامترها يهايژگيه ويدهستان بر پا

، شکل ياراض يارتفاع، کاربر يعنين آن ييدر تع موثر

                                                 
1 Coastal Land form 
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از ساحل باشد. به عنوان مثال با  يتيرين و فاصله مديزم

توان گفت از يم ۶دست آمده در جدولج بهيتوجه به نتا

ر مشمول در منطقه مورد مطالعه د يهادهستانان يم

سر، چهل سخت( دهستان ۱۹در  يريپذبيه نقشه آسيته

رودکنار، قره طغان، يجان، کالرآباد، کترا، خيد، گليشه

ن، بابلرود، کالرستاق يالدشمسمير، يلنگارود، ساحل

، يکنار سفلناتل، ي، اهلمرستاق جنوبيشمال ي، دابويغرب

بلده کجور و چپکرود)  بخش  بند،ميان ا،يکنار علناتل

ار باال شامل يبس يريپذآسيب يطبقه دارا اعظم

ب هر گونه ين ترتياست. به ا يو صنعت يشهر يساختارها

مقابله با خطر باال آمدن سطح ارتفاع آب  يتيرياقدام مد

د در محور حضور محسوس و غالب ين مناطق بايدر ا

ج ارائه شده در يرد. نتايصورت گ يانسان يهاساخت

شتر در يب يهايبررس يبرا يتواند شروع خوبيم ۶جدول 

در  يافقل يحات محدوده يريمد يخصوص چگونگ

ن مورد يدر اي ينها يريگميمختلف و تصم يهادهستان

  باشد.  
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Abstract 

Many studies since 1977, in the southern coast of Caspian Sea revealed that the law-setback and 
low-lying coastal zone have been severely and increasingly impacted by rising sea-level. This rising 
continued until 1995. The rate of rising was nearly 13cm per year in this period (1977-1995). The 
general concept of setback determination is tended to introduce a buffer area between human 
activities (especially buildings) and a shoreline that is likely at the highest risk of sea-level rise and 
following damages. This study could help managers to solve many problems in the future, 
noticeably due to lack of criteria for determination of setback in this region. In this study a setback 
is introduced on the basis of critical levels of Caspian Sea and the results of coastal vulnerability 
assessment to sea-level rise in Mazandaran Province. This setback is composed of two parts called, 
vertical buffer and horizontal buffer. In this study, the CVI (Coastal Vulnerability Index) method is 
used for coastal vulnerability assessment to sea-level rise. The CVI includes 5 variables describing 
two dimensions, natural and anthropogenic. Final map is divided into 4 classes from low to very 
high vulnerable. Mean distance between very high vulnerable classes to the vertical buffer boundary 
is introduced as a horizontal buffer in each district.  
 
Keywords: Caspian Sea, Sea level rise, Setback, Coastal zone management, Zoning, Coastal 
vulnerability index, Vulnerability assessment. 
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