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  :چکیده
 و اقتصادي عظیم هاي فعالیت بستر و اکولوژیکی منابع ترینپویا و پربارترین از ساحلی مناطق

 و نفت سرشار ذخایر و زیستی تنوع اکولوژیکی، ارزشمند منابع  .روند می شمار به جهان در اجتماعی
 در مناطق ارزشمندترین و ترین حساس از یکی به را مناطق این اقتصادي عظیم هاي فعالیت و گاز

 اغلب ارزشمند منابع این از نادرست برداري بهره اخیر هاي دهه طی در .1 است نموده تبدیل جهان
 بر وارده فشارهاي که اي گونه به ساخته، مواجه خطرناك و بحرانی وضعیتی با را جهان ساحلی مناطق
 بر فشار و جمعیت افزایش دنبال به .هاست آن محیطی زیست تحمل ظرفیت از بیشتر بسیار ها آن
 از مسائلی  .گذارد می برجاي زیست محیط بر نامطلوبی اثرات نیز گردشگري لهمسئ طبیعی، منابع روي
 آلودگی یا شدگی خشک ساحلی، زیستگاههاي نابودي ساحلی، خط تغییرات خاك، فرسایش قبیل
 فاضالب، و زباله دفع ناکافی هاي شبکه از ناشی سالمتی و بهداشت افتادن خطر به و زیرزمینی آبهاي
در این مقاله سعی گردیده تا پس از بررسی مشکالت گریبان گیر نواحی .کند می تهدید را انسانی جوامع

  . ساحلی به مجموعه اقدامات براي مدیریت بهینه نواحی ساحلی بپردازد
  اکوسیستم هاي ساحلی  –مدیریت یک پارچه سواحل  -نواحی ساحلی :کلمات کلیدي

  
   :مقدمه

ناطق جهان و بستر فعالیت هاي عظیم اقتصادي و اجتماعی در مناطق ساحلی از پربارترین و پویاترین م
از طرف دیگر، به موازات رشد جمعیت و توسعه فعالیت ها در این عرصه ها طی . جهان به شمار می روند

سال هاي گذشته، فشار زیادي بر این مناطق وارد آمده و در معرض انواع آلودگی ها و تخریب قرار گرفته 
نیز از این قاعده مستثنا نبوده و طی سال هاي گذشته ، در معرض انواع آلودگی و سواحل ایران . اند

به همین دلیل نیز طی سال . قرار گرفته است بوده فراتر از توان و تحمل این مناطق ها کهتوسعه کاربري 
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تصویب با . و شرایط حاکم بر این عرصه ها آغاز شده است ال ش هایی براي اصال ح این روندهاي گذشته ت
انتظار می رود، با توجه به ساز  1385قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن در سال  63ماده 

و کار هاي اجرایی و وظایفی که براي دستگاه هاي اجرایی در این آیین نامه پیش بینی شده است، بتوان 
  ]aftabir.com[.تا حدودي معضال ت کنونی سواحل کشور را، ساماندهی کرد

   :تعریف منطقه ساحلی
بخشی از خشکی که "به آن به صورت  ناگاز نویسند رخیب. دي از منطقه ساحلی وجود نداردتعریف واح

گیرد و بخشی از دریا که عمدتاً بوسیله خشکی تحت تأثیر قرار  عمدتاً بوسیله دریا تحت تأثیر قرار می
سط سازمان ملل صورت گرفته است، نواحی که تو PAGEدر مطالعات . 1اند  اشاره کرده   "گیرد می

؛ نواحی )متري دریا 200تا عمق (نواحی جزر و مدي و زیر جزري در باالي فالت قاره "ساحلی به صورت 
 1تعریف شده است "گردند و اراضی خشکی مجاور آن که به طور منظم به وسیله آب شور دریا مغروق می

صیادي جهان از  90٪دهد، زیرا  تی را نیز مد نظر قرار میاین مطالعه همچنین مالحظات صیادي و شیال. 
هاي ساحلی،  ها به آب زندگی حدوداً دو سوم همه ماهی   و) FAO, 1999(هاي دریایی است  محیط
هاي  این مطالعه شامل شیب فالت قاره و سکونتگاه. 2هاي دریایی و آبسنگ مرجانی وابسته است علف

هاي دریایی مستثنی  کوه 1بنابراین عوارض مهم اقیانوسی از قبیل. شود عمیق دریا نمی هاي آبزیان در آب
  .اند مستثنی شده

  
از نظرجغرافیایی، ساحل منطقه وسیعی از خشکی و دریا است . شوند سواحل از ابعاد مختلفی بررسی می

 کنند که با هر که در آن، عوامل مختلف خشکی و دریا با یکدیگر در تعامل بوده و شرایطی را ایجاد می
ها  از نظر مهندسی سواحل، منطقۀ ساحلی از پشت تلماسه. یک از مناطق خشکی و دریایی متمایز است

 شده و تا منطقه شکست امواج ادامهشروع ) اي در سواحل صخره( ها و یا پرتگاه) اي در سواحل ماسه(
  .یابد می

االترین مد دریا در طول اي است که به عرض دو کیلومتر از ب از دیدگاه حقوقی، اراضی ساحلی منطقه  
منطقه  1- 1شکل. متر از پایین ترین تراز جزر در داخل دریا ادامه دارد 6ساحل شروع شده و تا عمق 

 U.S.نشان می دهد) Shore Protection Manual )SPM    ساحلی و اجزاء آن را طبق تعریف
Army Corps. Of Engineers. 1984. ر خصوص منطقه ساحلی در ادامه تعاریف مختلف ارائه شده د

  .و اجزاء آن بیان شده است
    

                                                
1- Groombridge and Jenkins, 1996 
2- Hinrichsen 1998 

 



  

  
     

  : Mangorتعریف ناحیه ساحلی طبق نظر. 2
. نشان داده شده است  2-1   نحوه تقسیمات ناحیه ساحلی طبق این نظریه، بطور خالصه در شکل

ها  خرهیا ص  هاي ماسه اي  در خشکی محدود به عوارض طبیعی مانند تپه  مرزهاي تقریبی ناحیه ساحلی  
، محدود )littoral drift( هاي انتقالی رسوبی موازي با ساحل بوده و در دریا نیز به مرز ناحیه جریان

هاي دریایی قلمداد شده و نقل و انتقال  بنابراین این ناحیه تأثیرپذیرترین ناحیه از پدیده. گردد می
ها که به صورت فرسایش و  نهمچنین آثار آ. باشد رسوبات آن به صورت موازي و عمود بر ساحل می

  .باشند ها در ناحیه ساحلی می هاي این پدیده رسوبگذاري ساحلی خواهند بود، به عنوان بارزترین نشانه
  

ها که نقش بسزایی در تأمین مواد  هاي دریایی مانند تاالب شایان ذکر است که بسیاري از اکوسیستم
هاي  دارند، همچنین بسیاري از فعالیت... ایی و هاي دری غذایی، آب شیرین، کاهش اثرات مخرب پدیده

و  Coast ،Shoreطبق این نظریه، ناحیه ساحلی به سه ناحیه . اند اقتصادي در این ناحیه واقع شده
Shoreface باشد که در زیر عالوه بر این سه ناحیه اصلی به سایر  اي قابل تقسیم می یا ناحیه کرانه

  .نواحی دیگر نیز اشاره شده است
  
  :Coast - الف

اغلب به عنوان نواري از خشکی که از مرز خشکی در ناحیه ساحلی تا اولین عارضه طبیعی گسترده   
هاي کم ارتفاع که  ها، زمین هاي ماسه اي، صخره منظور از عارضه طبیعی، تپه. گرددمی شده، تعریف 
  .باشد شوند، می ها محافظت می هاي دریایی یا دایک توسط دیواره

    
    



  
    
  ):Shore)Beach - ب
ترین جزرها  اند و از خط متوسط پایین قسمتی از ساحل است که مصالح موجود در آن تحکیم نیافته  
)MLWL (شود که به آن ناحیه وقوع و یا اثر امواج دریایی  تا شروع پوشش گیاهی دائمی گسترده می

 backshoreو ناحیه ) و مدي ناحیه جزر( foreshoreخود به دو ناحیه  Shoreناحیه . گویند نیز می
  .شود تقسیم می) ناحیه تأثیر امواج و خیز آب دریا(
ناحیه محصور بین خطوط متوسط حداقل جزرها و متوسط حداکثر ) foreshore(ناحیه جزر و مدي   

در مناطقی که دامنه جزر و مدي بسیار زیاد بوده . باشد می) uprush(مدها به عالوه ناحیه پیشروي موج 
وسعت یافته و در این وضعیت به این ناحیه  foreshoreشیب بستر خیلی کم باشد، عرض ناحیه و یا 

شود که معموالً زیر آب نیست  به نواحی گفته می backshoreناحیه . گویند نیز می Tidal flatاصطالحاً 
ج دریایی گردد و مستقیماً تحت تأثیر اموا و فاقد پوشش گیاهی بوده و به یک فرم طبیعی محدود می

  .باشد می
مرز . بنابراین عرض آن به جنس مواد ساحلی، دامنه امواج و بزرگی مدهاي ناشی از طوفان بستگی دارد  

تواند محل وقوع تغییرات بارز در مصالح ساحلی و فیزیوگرافی منطقه  می backshoreخشکی ناحیه 
تواند مرز خشکی  می نیز میهاي ماسه اي یا خط شروع پوشش گیاهی دائ ها، تپه مرز صخره. باشد

backshoreقلمداد شود ،.  
    
  ):Shoreface) littoral zone - ج
. شود نواري از دریاست که از خط متوسط حداقل جزرها تا بعد از مرز ناحیه شکست امواج کشیده می  

. افتد یاي در این ناحیه اتفاق م هاي انتقالی رسوب کرانه در جهت عمود بر ساحل و جریان ،انتقال رسوب
، شروع مرز این ناحیه از Mangorطبق نظریه . امواج منطقه وابسته است  اي به ویژگی عرض ناحیه کرانه

گیرد و  عمقی است که قبل از آن هیچ انتقال رسوبی در امتداد و یا عمود بر خط ساحل صورت نمی
عمق از رابطه زیر بدست  اي تعریف نمود و این توان آن را به عنوان عمق مرز دریایی ناحیه کرانه می
  :آید می



    

                                                                                      
    

که احتمال وقوع آن  nearshoreت از ارتفاع موج مشخصه در ناحیه عبارت اس Hs,12h/yکه در آن 
نشان  2-1در شکل  dlعمق . باشد پریود مربوطه به آن موج می Tsباشد و  ساعت در سال می 12بیش از 

  .داده شده است
    
  ): breaker zone)surf zone -د

ها به  احیه شروع شکست موجتا ن) خط متوسط مدها(اي از دریاست که از مرز دریا و خشکی  محدوده
. باشد ها متغیر می هاي موج عرض ناحیه شکست موج متناسب با شرایط و ویژگی. رود سمت دریا پیش می

ها بیشتر از  براي امواجی با ارتفاع موج مشخص که احتمال وقوع آن surf zoneطبق این نظریه ناحیه 
عرض نواري خواهد بود که در آن  surf zoneبنابراین عرض . گردد ساعت در سال است تعریف می 12

بطور معمول مرز ناحیه . شکند ساعت در سال می 12و احتمال وقوع از  Hsامواج با ارتفاع موج مشخصه 
اي جلوتر و به ساحل نزدیکتر است، زیرا تأثیرپذیري امواج از بستر  شکست امواج از مرز ناحیه کرانه

درصد  90الی  80دهد که  ها نشان می بررسی. شود آغاز می دریا، از عمقی بیشتر از عمق شکست امواج
  .گیرد انجام می surf zoneانتقال رسوبات ساحلی در محدوده 

    
  : nearshore zone -ه 

به داخل دریا توسعه یافته و تا خارج از ) MLWL(اي است که از خط متوسط حداقل جزرها  منطقه
هاي نزدیک ساحل  شود که از جریان ي تعریف میا ناحیه شکست ادامه دارد و به عنوان ناحیه

)nearshore (متاثر است.  
    
  :offshore zone -و
اینکه این . توان عبارت واحدي را جستجو کرد طبق این نظریه، براي تعریف محدوده فراساحلی نمی  

اما در . باشد شود یا از ناحیه شکست موج، همچنان نامعلوم و مبهم می اي شروع می ناحیه از ناحیه کرانه
توان پایان بستر شیبدار و در  پیشنهاد نموده است که شروع این ناحیه را می Mangorحال حاضر 

  .رسد و نسبتاً پایدار می flatهاي ساحلی دانست که در آن بستر دریا به حالت  تعامل با پدیده
  :سواحل آشنایی با 

مطالعه و ارزیابی اشکال   .ا می شویمشناسی موجود در سواحل آشن در این قسمت با اشکال و ریخت
مدت و  تواند اطالعات ارزشمندي از فرآیندهاي مؤثر بر روي سواحل در کوتاه موجود در سواحل می

از جمله اطالعاتی که می توان از بررسی ژئومورفولوژي ساحلی بدست آورد عبارتند . دبلندمدت ارائه نمای
  :از
  )امواج طوفانی و دورا(اقلیم موج      -1
  پاسخ اشکال ساحلی به موج ها و جریانات محلی     -2
  يساختار زمین شناسی سواحل شامل رسوبات رسی، لجنی، ماسه اي و صخره ا     -3
  



  :انواح سواحل عبارتند از
1-  ) Bar(  

نیافته است که توسط امواج معموالً در نزدیکی  یک پشته مستغرق متشکل از ماسه و سایر مصالح تحکیم
  .ت در امتداد موازي با ساحل روي بستر دریا شکل گرفته باشدنقطه شکس

    
    
    

 
    

2- )Barrier Island(  
پشته  بطور معمول داراي. ه قرار داردکه بین دو شاخ Barrier Beachیک قسمت جدا افتاده از یک 

    . باتالقی است که به سمت تاالب کشیده شده است   هاي ماسه اي، مناطق رویشگاهی و مناطق
3- )Bay (  
. قرارگرفته باشد Headlandیا  Capeرفتگی در ساحل و یا مدخل ورودي به دریا که بین دو لندفرم  تو

Bay  ازGulf  کوچکترو ازCove بزرگتر است.  
4- )Beach (  

منطقه اي از رسوبات تحکیم نیافته که به سمت خشکی و تا جاییکه تغییرات در جنس یا اشکال 
  .فیزیوگرافی زمین پدید آید، یا پوشش گیاهی دائمی وجود داشته باشد، ادامه می یابد

5- )cape (  
یا گسیختگی به سمت دریا پیش رفته باشد و بطور نمایانگري نشانه تغییر و که قطعه اي از خشکی بزرگ 

   .در خط ساحل ایجاد کرده باشد
  6- )Cliff(  

  پرتگاهی صخره اي، بلند و پرشیب 
7 - cove)(  



قرار  Embaymentتورفتگی کوچک پناهگاهی در ساحل که اغلب در داخل یک توروفتگی بزرگتر 
  .دارد

8- )Creek (  
   . بوجود می آید Coastal MARSHیک آبراهه کوچک جزر و مد که در 

9- )Delta(  
منطقه اي از مواد رسوبی واقع شده در دهانه یک رودخانه که موجب هموار شدن زمین و شاخه شاخه 

  .1شدن رودخانه می گردد
10- )Dunes(  

  یا ماسه) Wind-blown material(برآمدگی یا پشته اي از خاك رس
11- )Estuary(  
  قسمتی از رودخانه که تحت تاثیر جزرو مد قرار دارد )1
  .ی نزدیک به مصب رودخانه که آب شیرین آن با آب شور دریا مخلوط می شودجای) 2

12-  )Headland (  
). 2(قسمتی از خشکی است که به شکل پوزه در دریا، دریاچه و یا هر عارضه آبی دیگر پیش رفته باشد

ه حالت می گویند که ب) امواج و جزر و مد(به منطقه اي از سنگهاي سخت و مقاوم به فرسایش دریایی
   2.پیش رفتگی به سمت دریا داشته باشد ،صخره اي و پرشیب

13- )Island (  
  3.دپیرامون آنرا آب فرا گرفته باش و باشد Rockهر قطعه زمینی که کوچکتر از قاره و بزرگتر از 

14- )Lagoon(  
یا  Barrier Islandتوده آب کم عمق شبیه به دریاچه که بطور کامل و یا قسمتی از آن توسط یک 

Reef گاهی اوقات . جدا شده باشدLagoon ه به دریا متصل استتوسط یک شاخ.  
15- )Mud Flat(           

که از رسوبات ریز دانه الي یا رس تشکیل شده باشد و منتاوبا تحت اثر جزر و مد منطقه اي ساحلی 
  .خشک و تر شود

    
16- )Raised Beach(    

این . یمی می باشد که باالي ساحل موجود قرار گرفته استیک ساحل باال آمده در واقع ساحل قد
این  .می گیرند و یا پایین افتادگی سطح دریا شکل) Up lift(سواحل در اثر باال آمدگی پوسته زمین

سواحل بیشتر در مناطقی که سابقاً تحت تاثیر یخ زدگی و یخچال ها قرار داشتند و مجدداً از یخ زدگی 
در ایران علت باال آمدن سواحل بیشستر مربوط به عمل فرورانش و  2.آیند آزاد شده اند بوجود می

  2.فشارهاي تکتونیکی ناشی از فرورفتن پوسته اقیانوسی به زیر پوسته قاره اي است
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17 - )Salt Marsh(     
نی، علف و جگن و در برخی موارد بوته هاي کوچک در آن می    که Wet Landقطعه اي پست از یک 

   . با آب شور دریا پر و خالی می شود دائم و یا دوره ايرویدو بطور 
18 - )Swamp (  

آب موجود در تاالب . است که در آن نسبت درختان بیشتر از علف و نی است wetlandیکی از اشکال 
   3.ها می تواند شیرین، بد بو و یا شور مزه باشد

19- )Spit (  
 Barوجه تمایز این زبانه شنی با . یا پیش رفته باشدشن و ماسه که از خشکی در در  زبانه اي باریک از

  .آن است که اسپیت از یک سو به ساحل متصل می باشد
20-Salt Dome) (  

این . می گویند  )Diapyre(گنبدهاي نمکی نوعی از چین هاي ساختمانی هستند که به آنها چین دیاپیر 
و به صورت گنبدي است که تقریباً در همه  گنبدها معموالً در سنگهاي تبخیري نظیر نمک بوجود می آید

قابلیت انعطاف پذیري نمکها و وزن مخصوص کم آنها عاملی براي دیاپیر . ب مساوي داردجهات شی
  4.است

21- )Tombolo (  
یک لندفرم رسوبی است که 5.یک نوع پشته یا زبانه رسوبی است که جزیره را به ساحل وصل می کند

  ]www.iczm.pmo.ir[. ی کندیک جزیره را به ساحل وصل م
   

  :ضرورت ساماندهی و مدیریت بهینه سواحل
اسکان انسان و  استقرار وتوسعه، نواحی ساحلی شامل زیستگاه هاي حاصلخیز و متنوعی بوده که از نظر 

 60بخشی از جمعیت جهان در امتداد خطوط ساحلی به طول . بسیار حایز اهمیت است امرار معاش محلی
بسیاري . درصد افزایش خواهد یافت  25معادل  2020ریا زندگی می کنند و این رقم تا سال کیلومتر از د

منابع ساحلی براي بسیاري از افراد فقیر به ویژه . از افراد فقیر جهان در نواحی ساحلی زندگی می کنند
و بین المللی، به رغم تال ش هاي ملی، منطقه اي . در کشور هاي در حال توسعه نقش حیاتی ایفا می کنند

روش هاي فعلی به منظور کنترل و اداره منابع دریایی و ساحلی تا حدي که بتوان به توسعه پایدار دست 
به همین دلیل بسیاري از این مناطق ساحلی به خصوص در . یافت، بهبود نیافته و تثبیت نشده است

ي انسانی قرار گرفته و خسارت کشور هاي در حال توسعه در معرض انواع فشار هاي ناشی از فعالیت ها
 . غیر قابل جبرانی را متحمل شده اند

به این ترتیب، اهمیت حفظ و حراست از سواحل و نظارت دقیق بر چگونگی بهره برداري و استفاده بهینه 
از این عرصه ها و استقرار و بارگذاري فعالیت هاي گوناگون انسانی در این عرصه ها، با توجه به موقعیت 

غرافیایی از جمله مؤلفه هاي امنیتی، نظامی، گردشگري، زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی خاص ج
برقرار و متناسب با توان و به همین دلیل باید سازگاري الزم بین کاربري ها  بسیار حایز اهمیت است

د هاي عدم توجه به این مسأله می تواند آثار و پیام. عرصه هاي ساحلی، مجوز فعالیت ها صادر شود
نامطلوبی را بر این عرصه ها تحمیل کند و بسیاري از قابلیت ها و توانمندي هاي این عرصه ها را تحت 

  .شعاع قرار دهد
  :مناطق ساحلی واکنش هاي پیچیده اي در سطوح مختلف از خود نشان می دهند

http://www.iczm.pmo.ir


عت یستم زنجیره طببازخوري از تاثیر سی) 2. آنها تحت فشار هاي سنگین از طرف زمین و دریا هستند) 1
به .(می دهند یند هاي فیزیکی و بیولوژیکی نشانرابطه پیچیده اي را بین فرآ) 3 1.و انسان هستند

یکی پیچیده اي شناخته شده مشخصه بوسیله بازخورد هاي اکولوژ ه اي اینخصوص در مصب هاي ویژ
ي از مزیت هاي اجتماعی و گر مستقیم و غیر مستقیم بسیارمناطق ساحلی بسیار مولد و تولید 2.) اند

اقتصادي مانند غذا ، تنوع زیستی ، چرخه غذایی ، تنظیم آب و هوایی ، تجدید نسل و فرهنگ و مالیمت 
درصد از تولید ناخالص دنیا را در  61درصد از جمعیت دنیا و  40در نتیجه مناطق ساحلی  3.زیستی است
  .نوع بشر استگر ارتباط نزدیک آن بر سالمتی همچنین نمایان3ارزیابی هاي هزار ساله 3.بر می گیرد

و مدیریت ) EBM(براي نشان دادن مشکالت مناطق ساحلی مدیریت پایه اي اکوسیستم محیط زیست 
یک رویکرد با برنامه ریزي خوب است که  ICM. مورد نیاز بر شمرده شده اند) ICM(متحد سواحل

توسعه و حفاظت از مناطق ساحلی توضیح داده شده  بعنوان فرایند پویا و حرکتی براي مدیریت کاربرد ،
اجماعی از اضطرار هاي   EBMاز رویکرد یکپارچه از منظر هاي گوناگون تشکیل شده و    4ICM است

بر اکوسیستم منابع علمی است که به معناي استفاده از بهترین دانش در دسترس براي مدیریت کردن 
  ]Journal of Coastal Research,1676.[دریایی می باشد

  
   

 :عوامل ایجاد آلودگی سواحل
  :شود آلودگی سواحل از دو منبع ناشی می

 ن مواد بعداً به نواحی ساحلی حملهاي انسان در محیط دریایی که ای ـ آلودگی ناشی از فعالیت 1
وجود هاي ساحلی است که مقداري از آن در حد عادي در آب دریاها  مواد نفتی یکی از آالینده. شوند می

هاي انتقال نفت خام و  هاي نفتی در دریاها، شکستن لوله دارد ولی بخش اعظم آن به دنبال حفاري چاه
هاي ساحلی  آید و در هر مورد به ورود مقادیر عظیم نفت خام به آب هاي نفتکش بوجود می تصادف کشتی

دگی نفتی موجب از بین این آلو. شوند این مواد نفتی سرانجام در سواحل ته نشین می. شود منجر می
  . گذارد هاي گردشگري نیز تأثیر منفی می شود و بر فعالیت ها می بردن جانوران و گیاهان این محیط

آیند مانند  هاي انسان در خشکی مجاور بوجود می کننده اي که در نتیجه فعالیت ـ مواد آلوده 2
کننده نفتی که سرانجام به نواحی  ودهیکی دیگر از منابع آل .هاي صنعتی هاي ناشی از فعالیت بفاضال

  .ها به دریا است هاي صنعتی و پارکینگ رسد نفوذ مواد نفتی ناشی از مجموعه ساحلی می
ها را  ها و فاضالب مردم در بسیاري از کشورها زباله. فاضالب شهرها عامل دیگر نفوذ آلودگی به دریا است

اي صنعتی ساحلی مقادیر عظیمی از مواد شیمیایی ه مجتمع. کنند هاي کم عمق ساحلی تخلیه می در آب
 و مواد رادیو اکتیو. شود کنند که به از بین رفتن موجودات منجر می هاي دریایی وارد می سمی را به محیط

هاي اتمی مستقر در  هاي ساحلی است که توسط نیروگاه هاي محیط هاي اتمی یکی دیگر از آالینده زباله
هاي  اگر این مواد به دلیلی به آب. شود مثل صنعت تولید فسفات تولید می سواحل و برخی صنایع دیگر

کنند و در صورتی که انسان از این آبزیان  هایی از بدن آبزیان رسوب می در قسمت  ساحلی وارد شوند،
آید،  هاي کشاورزي نیز از دیگر منابع آلودگی سواحل به شمار می فاضالب. شود تغذیه کند مسموم می
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هاي ساحلی راکد و  ها در آب حاوي مقادیر عظیم مواد غذایی از جمله فسفر هستند و تمرکز آنزیرا  
  .شود عمق پس از مدتی به از بین رفتن آبزیان و کاهش کیفیت محیط ساحلی منجر می کم

هاي ساحلی و جلوگیري از نابودي  در حال حاضر مسأله مدیریت سواحل براي استفاده عاقالنه از محیط
مدیریت ساحلی تا حدودي به شناخت درست از چگونگی فعالیت . محیطی آنها مطرح شده استتوان 

هاي نفتی،  در رابطه با آلودگی. هاي دریایی در سواحل بستگی دارد عوامل فرسایشی مثل امواج و جریان
ی مدت هایی براي پاك کردن محیط ساحلی از مواد آالینده وجود دارد که اغلب آنها گران و طوالن راه

با نگهداري صحیح و مراقبت از نفت . لذا بهترین راه براي این مسأله جلوگیري از وقوع آن است. هستند
هاي نفتی به نواحی ساحلی  توان از ورود مقدار زیادي آالینده ها می ها و نظارت بر کار کارخانه کش

هاي ساحلی قوانینی وضع شده و  بها به آ ها و فاضالب براي جلوگیري از دفع زباله هامروز. جلوگیري کرد
وضع قوانینی بر علیه استفاده از بنزین . هاي علمی و مهمی براي دفع فاضالب ابداع شده است روش

هاي اتمی  با بهبود کیفیت کار نیروگاه. باعث کاهش مقدار آن در محیط سواحل شده است سرب دار، 
راي مبارزه با آلودگی حاصل از مواد معدنی مثل ب. هاي اتمی در سواحل جلوگیري کرد توان از آلودگی می

به همین منظور باید ترکیب و کاربرد . هاي ساحلی کنترل شود فسفر، باید ورود مواد مذکور به آب
حفاظت از . ها به این نواحی به طور قاطع جلوگیري کرد کودهاي کشاورزي منظم شود و از دفع فاضالب

  هاي  تپه
ها داراي  ها براي تقلیل تلفات مالی و جانی در هنگام وقوع طوفان فاده از آناي ساحلی به خاطر است ماسه

هاي ماسه اي ساحلی و وضع قوانین سخت براي جلوگیري از  کاشت چمن و درخت روي تپه. اهمیت است
  .چراي دام و قطع درختان جنگلی نیز براي این منظور بسیار مهم است

  
  :ارس ف افزایش دامنه بحران آلودگی در خلیج

درصد از کل نفت جهان  65فارس و دریاي عمان به لحاظ اهمیت استراتژیک و وجود بیش از  منطقه خلیج
میلیون بشکه آن توسط  21میلیون بشکه نفت که حدود  25درصد از گاز جهان و صادرات روزانه  34و 

اما با  1.برخوردار بوده استاي  گردد، همواره از جایگاه ویژه پیکر و از طریق دریا حمل می هاي غول نفتکش
هاي مختلف این کشورها در  کشور ساحلی موجود در کنار این دریاها و استقرار فعالیت 8توجه به وجود 

حاشیه دریا و یا در داخل آن، موجب آن گردیده است که بررسی این منطقه با لحاظ نمودن این کشورها 
المی ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان وجود کشورهاي بحرین، جمهوري اس. مدنظر قرار گیرد

فارس و دریاي عمان و لزوم مشارکت همگانی در حفظ  سعودي و امارات متحده عربی در سواحل خلیج
 1978آوریل سال  23هاي اجرائی موجب آن گردید که در  محیط زیست منطقه و انجام هماهنگ برنامه

ط زیست دریائی و مناطق ساحلی، موسوم به کنوانسیون میالدي طرح اجرائی براي حفاظت و توسعه محی
مذکور  اي دي سازمان منطقهمیال 1979توسط کشورها تصویب و در سال  ROPMEاي کویت  منطقه

  .تشکیل گردد
وضعیت محیط ساحلی و دریائی در تمامی مناطق  فارس و دریاي عمان محیطی در خلیج هاي زیست چالش

لذا نگاهی اجمالی به این . اجتماعی و شرایط امنیتی در جوامع انسانی است هاي اقتصادي، متأثر از فعالیت
تواند تصویر روشنی از شرایط محیطی و زیستی آن  ها می ها و عواقب مخرب ناشی از این فعالیت فعالیت
اي ه ترین آن مربوط به فعالیت هاي ناشی از توسعه صنعتی که مهم ورود انواع آالینده. ارائه دهدرا منطقه 

                                                
  ١٣٨٥سالنامھ آماري شیالت ایران  -١



هاي خانگی، کشاورزي و شرایط نامطلوب  پساب ،باشد نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع در منطقه می
ها، تغییرات بیش از حد و نامطلوب از منابع زنده و غیرزنده دریائی، حمل و نقل و تردد دریائی،  رودخانه

فت منطقه و موارد بسیار هاي ن اي و به آتش کشیده شدن چاه خطوط لوله نفت، وقوع چند جنگ منطقه
فارس و دریاي عمان را به حد غیرقابل قبولی تنزل  محیطی منطقه خلیج متعدد دیگر که شرایط زیست

با توجه به حجم وسیع آلودگی و تخریب در . هاي خطر را در این منطقه به صدا درآورده است داده و زنگ
فارس و دریاي  وجبات تخریب اکوسیستم خلیجهاي منطقه مذکور را که م توان اهم فعالیت این حوزه، می

ها و ساختارهاي اقتصادي و  اول فعالیت. در سه بخش اصلی بررسی نمود. عمان را فراهم آورده است
هاي اصلی محیط دریائی و سوم سوانح عمده و وقایع  کننده اجتماعی تأثیرگذار در منطقه، دوم آلوده

  .باشد قابل بررسی میصورت مجزا  موردي که به دلیل اهمیت آن به
  ها و ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی تأثیرگذار در منطقه راپمی فعالیت ●

سال گذشته توسعه  30چنین مناطق ساحلی جمهوري اسالمی ایران طی  محدوده دریائی راپمی و هم
شرایط اما با توجه به . فراوانی یافته است که عمده آن مربوط به صنعت و توسعه شهرنشینی بوده است

  .ها را به شرح زیر عنوان نمود هاي ناشی از این دسته فعالیت توان آلودگی فعلی می
  صنایع عمده ▪

ضایعات این  چنین آلومینیوم با خلوص باال در کشور بحرین که ـ وجود صنایع تولید اوره گرانول و هم
  .باشد صنایع، شامل مقادیر زیادي از گازها، مایعات و جامدات می

هاي تولید شده از این  هاي مختلف در جمهوري اسالمی ایران، با تولیدات باال و آالینده االیشگاهـ وجود پ
  .ها فعالیت

شهر واقع در حوزه کارون، شامل صنایع  5منطقه صنعتی و  5هاي بزرگ صنایع در  ـ وجود برخی مجتمع
  ... هاي پتروشیمی و شیمیائی، صنایع غذائی، صنایع فوالد و سلولزي، کارخانه
درصد از کل تولید نفت را به خود اختصاص  45هاي نفت در کشور کویت که حدود  ـ وجود پاالیشگاه

  .هاي ناشی از این تولیدات داده و آلودگی
هاي تولید آمونیاك  نفت در کشور قطر که عالوه بر تصفیه نفت و مشتقات آن، کارخانه  ـ وجود پاالیشگاه

  .باشد هاي موجود در این کشور می و گوگرد از سایر تولیدات کارخانه اتیلن و اوره، تولید اتیلن، پلی
چنین وجود صنایع پتروشیمی با تولیدات مختلف نظیر،  ـ تولیدات نفت در کشور عربستان سعودي و هم

  ...متانول، اتانول، کلرور ایتلن، اتیل بنزن، استیرن، کلر، سود سوزآور، فرمالدئید، گلیکول و 
درصد تولیدات نفت  12 اه نفت در امارات متحده عربی و تولیدات مربوط به آن که حدود ـ وجود پاالیشگ

  .گردد این کشور را شامل می
  ـ صنایع عمده آالینده

  کن کارخانجات برق و آب شیرین ●
کن و برق در طول خط کرانه محدوده دریائی راپمی، که حجم باالئی از  کارخانه آب شیرین 68وجود 

هاي مذکور و  طح جهان را به خود اختصاص داده و آب شور گرم تولید شده توسط کارخانهتولیدات در س
گردد که  بازگشت آن به دریا موجب تغییر خصوصیات فیزیکی آب دریا خصوصاً حرارت و شوري آن می

 اي از محل آلودگی موجب بروز آشفتگی در موازنه اکوسیستم دریائی شده و منابع زنده آن را در محدوده
  .دهد در معرض نابودي قرار می

  پسماندهاي صنعتی مایع ●



درصد پساب خود را وارد  48کن، حدود  هاي تولید برق و آب شیرین هاي موجود کارخانه طبق گزارش
. باشند در محیط دریا می) مواد جامد معلق( COD,BOD,SSدریا نموده و عامل اصلی تولید بار 

درصد از مجموع کل بار آلودگی ورودي به دریا در رتبه بعدي قرار  28هاي تصفیه نفت خام با  پاالیشگاه
سهم صنایع پتروشیمی فقط . باشند ، نفت و فلزات میCODها  اي را در تولید آالینده داشته و سهم عمده

  .عهده دارند ها به دریا را به درصد کل تخلیه آالینده 5درصد و سایر صنایع  19معادل 
هاي کارون ـ دز به داخل دریا  هاي ورودي از حوزه رودخانه ، میزان کل آلودگیطبق برآورد به عمل آمده

،ـ COD) درصد 8/24حدود (هزار تن  218،ـ CL) درصد 27حدود (هزار تن  240طی یک سال معادل 
هزار تن  5و  BODهزار تن  28،ـ CaCO2هزار تن  898،ـ SO2هزار تن  100،ـ TDSهزار تن  206
NO3 باشد لحاظ نمودن ورود پسماندهاي صنعتی مایع به محیط دریا میباشد که با  می.  
ها در خشکی و ورود پسماندهاي آنها به محیط دریا  بر موارد یاد شده وجود سایر صنایع و فعالیت عالوه

هاي ناشی از صنایع کودهاي  آلودگی. دهد رسد، نشان می چه که به نظر می تر از آن شرایط را بحرانی
وشیمی، تولید گاز و مواد سوختی، مزارع کشاورزي و صنایع دامی، ساخت و ساز مسکن و شیمیائی، پتر

فوالد، آهن، سیمان،  ها، کاغذسازي، صنعت لبنیات، صنایع آلومینیوم جزایر مصنوعی، کشتارگاه
هاي شهري و یا پساب حاصله از آنها، تماماً  هاي پالستیکی و سیلت، دفن زباله پسماندهاي نخاله

میلیون  10کنند که میزان آنها در طول سال به چند  هاي مضر و خطرناکی را تولید و وارد دریا میپسماند
فارس توان دریافت، تجزیه و تصفیه این مقدار از مواد  رسد که بدون شک دریاي عمان و خلیج تن می

  .ها را در خود نخواهد داشت مختلف از آالینده
  پسماندهاي صنعتی جامد ●

عتی جامد توسط صنایع مختلفی در منطقه تولید شده و در صورت عدم مدیریت مناسب پسماندهاي صن
هاي موجود و براساس  برطبق داده. توانند خطراتی را براي محیط زیست و موجودات آن پدید آورند می

 اما. رود ترین پسماند جامد دریاي منطقه به شمار می میالدي، لجن نفتی مهم 1999ر سال گزارش راپمی د
هاي پالستیکی و سیلت، پسماندهاي  ها و نخاله موارد متعدد دیگر از قبیل پسماند جامد شامل خرده

کن، پسماندهاي جامد حاصل از تصفیه نفت متشکل از  هاي برق و آب شیرین جامد تولید شده از کارخانه
نیاك، ورود ضایعات هاي تولید اوره و آمو لکولی و لجن تولید شده، کارخانهوها، فیلترهاي م کاتالیست

هاي گاز مایع، سیمان، کود شیمیائی، آهن و فوالد  صنایع پتروشیمی، ضایعات هیدروکربنی توسط کارخانه
و صنایع خرد، تأسیسات بندري، تصفیه نفت، و موارد متعدد دیگر از پسماندهاي صنعتی جامدي هستند 

فارس و دریاي عمان را به  و اکوسیستم خلیجها میلیون تن گردیده  که تمامی آنها در طول سال بالغ بر ده
  .دهند شدت در معرض خطر نابودي قرار می

  دود صنایع ●
بندي بار آلودگی ناشی از صنایع مستقر در خشکی، دود و بخارات رها شده به داخل  سومین طبقه

به شدت  هاي مذکور اگرچه آلودگی. تواند به دریا راه یابد سفر است، که در صورت فرو نشستن میاتم
که احتمال تبادل و  قادرند کیفیت هوا را مختل ساخته و تا غیرقابل تحمل پیش ببرند اما به علت این

منابع اولیه . آیند عنوان یک آالینده مهم در محیط دریائی به حساب نمی باشد به ورود آن به دریا کم می
هاي  ها و توربین یزلی، اگزوز کارخانههاي احتراقی از قبیل موتورهاي د تخلیه آلودگی به جو شامل پروسه

بارگیري و پر کردن مخازن، نشت از لوازم، ذرات معلق  گازي، گازهاي فرار ناشی از مواد آلی، عملیات
ها و دیگر  ناشی از به هم خوردن خاك در خالل عملیات ساختمانی و ناشی از ترافیک، آتش زدن زباله



. باشد ژن میورد شده به جو شامل اکسی گوگرد و سولفید هیدردر این موارد گازهاي اصلی وا. مواد زائد
هاي صنعتی به داخل جو بوده و عامل استرس  ذرات معلق ناشی از مواد انباري، دومین منبع مهم تخلیه

اکسیدهاي ازت، مونواکسی کربی، متان و کربن آلی فرار نیز به میزان قابل . باشند بیشتر بر محیط می
  .جود دارداي در منطقه و توجه

  هاي خانگی پساب ●
هاي شهري و روستائی  مناطق ساحلی راپمی به شدت تحت تأثیر پساب تولید شده حاصل از فاضالب

هزار میلیون متر  157معادل  1986میزان کل ورود پساب به داخل محدوده راپمی در سال . قرار دارند
میلیون متر مکعب در روز فاضالب وارد  152در جمهوري اسالمی ایران، حدود . مکعب در سال بوده است

تن در سال  277میزان بار آلودگی بین . شود گذرد، می هاي کارون و دز که از کنار شهرها می رودخانه
ها  بار آلودگی دیگر آالینده. در نوسان بوده است ،هزار تن در سال کل مواد جامد محلول 448نیترات تا 

هزار تن  142کلر ، هزار تن  149ها ،  سولفاتهزار تن  COD  ،76 هزار تن BOD ، 97 هزار تن 54 شامل
  .باشد باشند که بیشترین سهم آلودگی مربوط به شهرهاي اهواز و خرمشهر می کربنات کلسیم می

  ها هاي آبریز رودخانه تخلیه در حوزه ●
تمانی، احداث سدها، هاي مهندسی و ساخ ها همراه با فعالیت هاي انسانی در امتداد حوزه رودخانه یتفعال

این تأثیرات هم بر . ها داشته است اي بر محیط دریا و اکوسیستم ساحلی و رودخانه تأثیر قابل مالحظه
ها و میزان آب  هاي زیستی از طریق تغییر در الگوي جریان رودخانه هاي هیدرولوژیک و هم چرخه چرخه

عنوان  به. باشد، گردیده است علق و محلول میتخلیه شده به داخل دریا که حاوي مقادیر زیادي از مواد م
بر تغییر رژیم آبی در منطقه، میزان حجم آب شیرین ورودي و  مثال احداث سد بر روي اروندرود، عالوه

اي کاهش داده و تأثیرات منفی زیادي بر ذخایر آبزیان  طور قابل مالحظه مواد مغذي همراه آن را نیز به
  .داشت شمال غربی دریا خواهد  منطقه

  توسعه سواحل و تغییرات فیزیکی ●
. هاي اقتصادي قرار گرفته است امروزه منطقه راپمی تحت فشار روزافزون توسعه ساحلی و فعالیت

بحث . ه آن اشاره شده استهاي مختلف ب بر عوامل مهم تخریب حاصل از توسعه که در قسمت عالوه
یر مصنوعی از موارد بسیار مهم و مخربی است چنین احداث جزا استحصال زمین و خشکاندن دریا و هم

این اقدام موجب تغییرات . اند که اکثر کشورهاي منطقه به علت مساحت کوچک خود به آن پرداخته
هاي آنان، علفزارهاي  ریزي آبزیان و زیستگاه فیزیکی شدیدي در طول نوار ساحلی گردیده و مناطق تخم

بر آن افزایش کدورت آب ناشی از ورود  عالوه. اند را پدید آوردهزیان  دریائی و موجودات پالنکتونی و کف
 ،ب بسته شدن مجراهاي آبششی آبزیانریز، باعث کاهش تولیدات اولیه و نیز موج مواد رسوبی دانه

بر آن پهنه  عالوه. خفگی، کاهش قدرت دید، تغذیه و تقلیل فرآیند فتوسنتزي را فراهم آورده است
ي کامالً تغییر یافته و موجبات مرگ و میر آبزیان و عدم امکان مهاجرت آنها و فیزیکی مناطق جزر و مد

  ]12پیام دریا شماره .[نهایتاً تغییرات نامطلوب اکوسیستم فراهم شده است
  

  :مشارکت مردمی در مدیریت سواحل
به بعد  میالدي 60هاي  ریزي توسعه، موضوعی است که به دهه در مدیریت و برنامه  مسئله مشارکت مردم

میالدي، دو جریان به موازات هم به حرکت افتاد و به تدریج شتاب گرفت، از  70از اواخر دهه . گردد بر می
هاي جوامع  هاي توسعه با واقیعت ریزي و اجراي برنامه نامهیک طرف نارضایتی نسبت به عدم تطابق بر



ها  شد، چرا که روند توسعه تابع طرح اي در سطوح و محافل رسمی و علمی ابراز می طور فزاینده محلی به
هاي محلی طراحی  ترین شناخت از واقعیت هایی بود که متخصصین بیرونی بر پایه سطحی و پروژه

از طرف دیگر، در نقاط مختلف جهان تجارب گوناگون حاکی از آن بود که توان و ظرفیت مردم . کردند می
کم به  مردم محلی کم. شود ز آن است که تصور میبراي سهیم شدن در فرایند توسعه به مراتب بیشتر ا

شدند که درك و دانش عمیق و مفصلی از  هاي ذیربطی به رسمیت شناخته می عنوان منابع و افراد و گروه
توام با این تحوالت و چه بسا فراتر از آن تغییري بود که در نگرش و رفتار . محیط زندگی خود دارند

این تحول در برگیرنده توجه به . اي بودند بوجود آمد ئل محلی و منطقهبسیاري از کسانی که درگیر مسا
هاي مردمی جهت  ها و پتانسیل جایگاه مردم محلی در فرایند توسعه پایدار مناطق و استفاده از ظرفیت

  .باشد نیل به اهداف توسعه می
اشد چرا که اکنون تواند از این قاعده مستثنی ب از این رو توسعه پایدار مناطق ساحلی نیز نمی  

کنند و یا به نحوي در  مختلفی در این مناطق هستند که یا در این مناطق زندگی می  برداران بهره
توان به صیادان، گردشگران،  برداران می ازجمله این بهره. دارندبرداري از منابع آن سهم و نقش  بهره

  .کردصاحبان صنایع و انواع متعدد دیگر متولیان بخش خصوصی اشاره 
هاي  رسد که گستردگی خطوط نوار ساحلی ایران از یکسو و ناهماهنگی در اقدامات و برنامه به نظر می

این مشکالت . اجرایی از سوي دیگر موجب شده است که این مناطق با مسائل و مشکالتی مواجه باشد
تر به نظر  کننده هم در بعد زیست محیطی و هم در بعد اجتماعی، اقتصادي به مراتب شدیدتر و نگران

ها و مشاغل، عدم  ها، نابسامان بودن فعالیت ناهماهنگی در توزیع جمعیت و استقرار سکونتگاه. رسد می
رویه و ناصحیح از منابع، بهم ریختگی بافت  هاي بی برداري رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهره

کالتی است که توسعه پایدار این فرهنگی و آلودگی محیط زیست از جمله مسائل و مش -اجتماعی
  .مناطق را دچار مشکل و نقصان نموده است 

ها و  هاي مهم در این بهم ریختگی و نابسامانی، عدم هماهنگی سازمان رسد یکی از مولفه به نظر می
. باشد برداران در این زمینه می نهادهاي مختلف درگیر در منطقه و همچنین نبود مشارکت مردم و بهره

، نه ساماندهی این مشکالت و معضالتحل بهی دهد که راه جهانی مدیریت مناطق ساحلی نشان می تجربه
اجراي مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی و درگیر نمودن مشارکت بخش عمومی و خصوصی و همچنین 

ها  ریزي و اجراي فعالیت نهادهاي دولتی در این مدیریت و یکپارچگی و هماهنگی تصمیمات، برنامه
  .باشد می
  

 نقش مدیریت در برنامه ریزي نواحی ساحلی
 بستر سازي مناسب براي اجراي برنامه ها §
  استفاده از ابزار مدیریتی در اجرا  §
  افزایش نقش مشارکتها در تهیه، تصویب و اجراي برنامه ها  §
  افزایش میزان انعطاف پذیري برنامه ها  §
 استفاده از روشهاي غیر مستقیم در اجراي  §

  
 اهبردي در مدیریت و برنامه ریزي نواحی ساحلیموضوعات ر

 رشد جمعیت •



  کاربري هاي ساحلی •
  بهره برداري از منابع  –
  خدمات زیر بنائی –
  توریسم و فعالیتهاي تفریحی –
  مناطق حفاظت شده  –

  هاي ساحلی بازتاب کاربري •
  آلودگی محیط، فاضالب صنایع، سیالبها –

  بازتاب بر روي کاربري هاي ساحلی •
  غییرات آب و هوائیخطرات ساحلی و ت –

  امور اداري •
  نا هماهنگی بین سازمانهاي اداري با ماموریتهاي مختلف –

  
  :مبانی نظري برنامه ریزي نواحی ساحلی

 :مبانی نظري برنامه ریزي نواحی ساحلی از تلفیقی از مبانی برنامه ریزیهاي زیر تشکیل شده است
Ø  برنامه ریزي شهري  
Ø  برنامه ریزي منطقه اي  
Ø  ي نواحی حفاظتیبرنامه ریز  
Ø  برنامه ریزي راهبردي  
Ø  برنامه ریزي مشارکتی  
Ø  برنامه ریزي محیطی  
Ø  برنامه ریزي بهره برداري از منابع  
Ø  برنامه ریزي دریائی  

  
مبانی برنامه ریزي نواحی ساحلی نمی تواند از ویژگیهاي فرهنگی،اجتماعی و سیاسی جدا شود و     

  .محیط پیرامون  انتخاب و تنظیم شود بایستی با توجه به رابطه میان جامعه و
  :روشهاي برنامه ریزي نواحی ساحلی

 :روش هاي متداول در برنامه ریزي نواحی ساحلی عبارتند از
به  و مسایل مبتالده ترین روش، پرداختن به موضوعات سا: برنامه ریزي هاي موضوعی و موضعی -1

حل این . می باشد اشی از فعالیتهاي تفریحینواحی ساحلی نظیر جلوگیري از فرسایش و تخریب ساحل ن
  .مسایل نیاز به اقدامات بر اساس تصمیم گیري سریع دارد

الزم است تا برنامه اي  ،در شرایطی که تضاد منافع و یا اهداف وجود دارد:  تهیه برنامه هاي فیزیکی -2
  .راهنماي مدیریت نواحی ساحلی قرار گیرد ،تهیه و پس از تصویب

در این روش چارچوب کلی برنامه توسعه نواحی : رچوبی براي برنامه ریزي نواحی ساحلیتهیه چا -3
این چارچوب به مدیران کمک می کند تا برنامه هاي مختلف را براي برخورد با یک اقدام . تهیه می شود

جه با اهداف خاص مورد توجه قرار داده و بتوانند بازتاب آن اقدام را بر سایر برنامه ها ارزیابی و در نتی



زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مدیران  ،این روش برنامه ریزي. مدیریت هاي کالن هماهنگ سازند
  .نواحی ساحلی با بیش از یک موضوع درگیر باشند و یا به تهیه بیش از یک برنامه نیاز داشته باشند

 :در برنامه ریزي نواحی ساحلی به موارد زیر بایستی توجه شود
  

ü  ریزي و کارشناسان دستگاههاي اجرائی در فرایند برنامه ریزيمکاري تیم برنامه ه  
ü  داشتن چشم انداز، هدف، جهت ها و انتظارات روشن  
ü  انسجام در سیاست گذاریها  
ü  انجام ارزیابیهاي زیست محیطی  
ü  توجه به ابعاد سیاسی مدیریت نواحی ساحلی  
ü  تنظیم راهنمائی براي جلب مشارکتهاي مردمی  
ü  ازنگري و نظارت ب  

  
  :ساحلیمناطق مدیریت یکپارچه   

ها و اقداماتی است که براي کنترل متغیرهاي مؤثر بر اهداف  مدیریت در برگیرنده مجموع فعالیت
. دست آیددهی مطلوب و مستمر به  شود تا بهره اعمال می) طبیعی، انسانی، مالی(سازماندهی منابع 

اي  رشته ریزي بین گیري از منابع از طریق برنامه ند توسعه در بهرهساماندهی فرآی ،مدیریت ناحیه ساحلی
شناختی،  وجهی است که در آن فرآیندهاي فیزیکی، بوممنطقه ساحلی یک سیستم پویا و چند  .است

اجتماعی و اقتصادي بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند، مدیریت ناحیه ساحلی باید این فرآیندها را مدنظر 
چنین فضاي فرابخشی و چند موضوعی سبب . کارگزاران مختلف هماهنگی ایجاد کند قرار دهد و بین

شود در بحث مدیریت سواحل از مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی صحبت به میان آید که گاه از آن به  می
  .شود مدیریت جامع یا مدیریت تلفیقی نیز نام برده می

معناي  به) ICZM) (Integrated Coastal Zone Management(مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی 
این رویکرد از مدیریت در پی از بین بردن . هماهنگ نمودن قوانین ناهماهنگ و متداخل است

با برقراري . هاست نگري و ایجاد تفکر در انجام امور محلی و حل و فصل تضادها میان سازمان بخشی
حالل سواحل و حفاظت از نلی، پیشگیري از امدیریت منطقه ساحلی توسعه متوازن و پایدار مناطق ساح

یکپارچگی موضوعی مدیریت منطقه ساحلی سبب حل و فصل . محیط زیست آن ممکن خواهد شد
 ICZM . هاي طبیعی در منطقه ساحلی خواهد بود مشکالت اجتماعی، امنیتی و مدیریت بحران

ریت مناطق ساحلی است و به هاي مربوط و از جمله مردم در مدی همچنین به معنی مشارکت همه طرف
 .برگرداندن سواحل به صاحبان اصلی یعنی مردم منتج خواهد شد

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی یک فرآیند مستمر و پویاست که براساس آن تصمیمات الزم جهت 
 ياجرا. گردد برداري صحیح، توسعه موزون و حفاظت از نواحی ساحلی و دریائی و منابع آن اتخاذ می بهره

موفق برنامه مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی در سطح ملی به حس مسئولیت و تعهد مجربیان و 
هاي مختلف و شناخت  همچنین ارتباط مؤثر میان گروه. نفعان نیازمند است هاي همکار و ذي سازمان

از  دست خواهد آمد المللی به منافعی که از این همکاري و ارتباط چه در سطح ملی و چه در سطح بین
گذاري ملی براي مدیریت  هدف اصلی سیاست. شود هاي مهم مدیریت یکپارچه سواحل محسوب می جنبه

برداري پایدار از مناطق ساحلی چه در سطح ملی و چه  یکپارچه سواحل تسهیل وضعیت براي بهره



ت، این در حالی است که مشکل اساسی در مدیریت منطقه ساحلی، اختصاص منابع اس . اي است منطقه
گیري رو  نحو چشم زیرا به واسطه توسعه اقتصادي و رشد فزاینده جمعیت، منابع طبیعی منطقه ساحلی به

هاي مختلف از مناطق ساحلی  کند تا در نحوه استفاده به کاهش گذاشته و کاهش این منابع ایجاب می
تا در محدوده آن پس الزم است مدیریت منطقه ساحلی چارچوبی ایجاد کند . ی صورت گیردیها انتخاب

در این چارچوب مدیریتی، باید نقش و مسئولیت کاربران مختلف و قلمرو هر یک . این انتخاب انجام شود
نحوي که برخورد قلمروها به حداقل برسد و براي هر گروه از کاربران، مقام یا سازمان  تعیین شود، به

  .مسئول تعیین شود
هاي توسعه و  ی و شامل چارچوبی قانونی است تا طرحمدیریت یکپارچه منطقه ساحلی، روندي دولت

متأثر از این روند است  هاي محیطی و مشارکت بخش مدیریت مناطق ساحلی که ترکیبی از اهداف زیست
هدف این مدیریت تأمین حداکثر سود حاصل از مناطق ساحلی و به حداقل رساندن . را تضمین نماید

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با رویکرد . تلف بر یکدیگر استهاي مخ منازعات و تأثیرات مضر فعالیت
کارگیري ابزارهاي  توسعه پایدار در صدد است حفاظت از محیط زیست را با توسعه اقتصادي، از طریق به
. دهد ترکیب کند مناسب که هم محیط طبیعی و هم ساکنان مناطق ساحلی را مورد توجه قرار می

دنبال ساماندهی واحدهاي کاربر از منطقه ساحلی است و عالقه دارد عدالت  عبارتی مدیریت سواحل به به
مدیریت یکپارچه سواحل با هدف رفع . اجتماعی در توزیع امکانات فضائی و اقتصادي رعایت شود

محیطی در این  هاي ناحیه ساحلی با یکدیگر است، رویکرد زیست دنبال سازگاري فعالیت منازعات به
هاي محیطی است تا از طریق  هاي منطقه ساحلی با توان جستجوي سازگاري فعالیت مدیریت همچنین در

  .محیطی منازعات مرتفع شوند سنجی زیست جانمائی و امکان
  :عبارت است از ICZMاصول اصلی 

  از مسائل مبهم پیوسته در مناطق ساحلیتالش جهت دستیابی به تصویري کالن و جامع  ▪
  ریزي با در نظر گرفتن شرایط محلی ر صحیح در برنامهاستفاده از اطالعات و آما ▪
  هماهنگی با طبیعت و محیط زیست ▪
نفع و مشارکت دادن آنها در  هاي ذي تالش در ایجاد تشریک مساعی بین کلیه اشخاص و دستگاه ▪

  ها گیري تصمیم
  بینی مشکالت آتی توسعه در مناطق ساحلی  یشدوراندیشی و پ ▪
  )1379ـ  1383(ق ساحلی کشور در برنامه سوم توسعه مدیریت یکپارچه مناط ●

که نخستین سال برنامه سوم توسعه بود سبب شد نهادهاي دولتی اهتمام و رویکرد  1379آغاز سال 
در مواد برنامه سوم توسعه، در . سو نمایندمبرنامه و راهکارهاي اجرائی آن ه هاي خود را با مواد فعالیت

  :آمده است 104از ماده  ەبند 
به منظور جلوگیري از آلودگی و ساماندهی ساحل دریاي خزر، دولت موظف است به آزادسازي حریم “

بار پس از انقالب در یکی از مواد برنامه تکلیفی براي سواحل ن آنکه نخستی رغم  به” .قدام نمایددریا ا
ص تصریح نگردید و اي در این خصو دهنده کننده یا گزارش تعیین گردید اما متأسفانه مجري، هماهنگ

  .اي قرار نگرفت طور روشن در دستور کار هیچ سازمان یا وزارتخانه موضوع به
ریزي نوینی، مبتنی بر  طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور سال نخست برنامه چهارم را با طرح

ه بدین ترتیب ادامه مطالعات طرح در قالب دستیابی ب. دستاورد محور کردن طرح، آغاز نمود
  :دستاوردهاي زیر مورد توجه قرار گرفت



  تبیین و تحلیل وضعیت موجود سواحل کشور) 1
هاي مختلف نظیر  در این دستاورد، مطالعات وضعیت موجود سواحل در شمال و جنوب کشور در بخش

آوري  شناسی، منابع آب، کشاورزي، صنعت و معدن، نفت و گاز، شیالت و نظایر آن جمع هواشناسی، زمین
صورت جدول و نقشه در سامانه اطالعات  به ICZMلخیص شده و موارد الزم جهت مطالعات و ت

هاي  ها و سازمان هاي فعلی و آتی وزارتخانه همچنین برنامه. گیرد مورد استفاده قرار می) GIS(جغرافیائی 
دمدت هاي کوتاه و بلن اي، در افق هاي کالن ملی و منطقه دولتی در سواحل کشور در چارچوب طرح

هاي مختلف در مناطق ساحلی و تجزیه و تحلیل و  فعالیت  بررسی و شناخت تضادها بین. شود بررسی می
باشد، پس از بررسی و تحلیل وضعیت  هاي این دستاورد می مسائل و مشکالت بین بخشی از دیگر بخش

اهبردهاي کلی هاي گوناگون و شناخت مشکالت احتمالی در آینده، اهداف و ر موجود سواحل از جنبه
  .گردد مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در این دستاورد تبیین می

  تعیین محدوده و مرزبندي مناطق ساحلی کشور) 2
در تعیین حدود مناطق ساحلی نه تنها مطالعات مهندسی از دیدگاه تعامل دریا و خشکی مطرح است 

. نظایر آن هم دخالت دارند اسی ومحیطی، مالحظات اقتصادي، مالحظات سی بلکه مالحظات زیست
همین دلیل تعیین مرزهاي مناطق ساحلی در خشکی و در دریا از اقدامات اساسی است که در طول  به

نظر به اینکه بخشی از این دستاورد در مرحله اول مطالعات صورت . انجام خواهد شد ICZMمطالعات 
رزهاي منطقه مدیریت یکپارچه، مرزهاي گرفته و خط ساحلی مرجع، مرزهاي مدیریت نوار ساحلی، م

محدوده پایش و نظارت و مرزهاي حوزه تأثیر، در خشکی و دریا مشخص و پیشنهاد شده است، در ادامه 
براساس نتایج حاصله از مطالعات پایه و همچنین دیگر دستاوردهاي مطالعات، مرزهاي  ICZMمطالعات 

می از اختالفات مالکیتی، اداري و سیاسی مناطق مناطق ساحلی کشور تدقیق و نهائی شده و بخش مه
  .ساحلی کشور سامان خواهد یافت

  طرح مدیریت نوار ساحلی) 3
از آنجا که نوار ساحلی محل تعامل مستقیم خشکی دریا و بارزترین ناحیه در تعریف یک منطقه ساحلی 

 ICZMهاي  قسمت ترین توان یکی از اصلی را می) SMP(شود طرح مدیریت نوار ساحلی  محسوب می
در این طرح براساس نتایج مطالعات هیدرودینامیک و رسوب تأثیرات باد، موج، جزر و مد، . دانست

همگن ) Cells(هاي  گذاري در نوار ساحلی، خط ساحلی به سلول جریانات دریائی و رژیم رسوب
د تجزیه و تحلیل قرار اي و مدیریتی مور هاي حفاظت ساحل در دو بعد سازه بندي شده و استراتژي کالسه
منطقه ساخت و ساز (گیرد حریم سواحل  هائی که در این طرح صورت می بندي براساس تقسیم. گیرد می

ریزي جهت نحوه استفاده از  مشخص شده و برنامه) و ساخت و ساز محدود Setback Lineممنوع یا 
، فضاي سبز، بندرسازي و نظایر آن هاي آبی هاي مناسب نظیر توریسم، شنا و ورزش نوار ساحلی با کاربري

  .آید عمل می به
  محیطی طرح مدیریت زیست) 4

با توجه به رویکرد جهانی حل مشکالت سواحل براي استقرار توسعه پایدار، موضوعات محیط زیستی در 
محیطی  هت طرح مدیریت زیستج به همین. همه کشورها اهمیت و ارزش خاصی پیدا کرده است

)EMP (کی از دستاوردهاي اصلی مطالعات در سواحل، یICZM در این . شود در هر کشور محسوب می
هاي حساس و مهم  محیطی، پهنه هاي زیست طرح براساس نتایج حاصل از انجام مطالعات پایه و تحلیل

برداري از آنها تدوین  محیطی در سواحل کشور شناسائی شده و راهکارهاي حفاظت و بهره زیست



کننده آب، خاك و هوا در مناطق ساحلی و ارزیابی  هاي اصلی و عمده آلوده نونشناسائی کا. شود می
محیطی  طرح نهائی مدیریت زیست. موضوعات این دستاورد است تأثیرات آنها بر نوار ساحلی از دیگر

ریزي و ارائه راهکارهاي عملی جهت جلوگیري از آلودگی  گذاري، برنامه سواحل مشتمل بر سیاست
محیطی در این اکوسیستم حساس، و تدوین  هاي زیست و کمیت شاخص  بردن کیفیتسواحل، باال 

  .باشد برداري از مناطق ساحلی می راهکارهاي حفاظت و بهره
  طرح کاربري مطلوب اراضی منطقه ساحلی ) 5

هاي کاربري اراضی سواحل کشور که با استفاده از پردازش  ، از نقشهICZMدر این دستاورد از مطالعات 
پس از مطالعه و تجزیه و . تهیه شده است به دست آمده، اي در مرحله نخست مطالعات اویر ماهوارهتص

هاي  هاي اجرائی در سواحل، الیه هاي پیشنهادي دستگاه تحلیل کاربري اراضی موجود و بررسی کاربري
ی و اکولوژیک هاي طبیع مختلف اطالعاتی با استفاده از یک مدل کاربري اراضی مناسب، براساس قابلیت

در . گردد تلفیق شده و طرح کاربري مطلوب اراضی مناطق ساحلی تهیه می GISسرزمین، در سیستم 
هاي جامع و هادي  اي و طرح هاي کالبدي ملی و منطقه تهیه طرح کاربري مطلوب اراضی ساحلی باید طرح

  .ضروري است هاي فضائی کشور شهري و روستائی نیز لحاظ شوند بدین جهت هماهنگی با طرح
  طرح ساختار و سازمان اجرائی) 6

باشد تا هماهنگی الزم  برقراري مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی نیازمند یک ساختار اجرائی درخور می
هاي  ها و مدیریت را در راستاي تأمین منافع ملی کشور در سواحل برقرار سازد و از اعمال دیدگاه

هاي مدیریت و توسعه در سواحل از  بندي و الویت ICZMاهداف از آنجا که . نگر جلوگیري نماید بخشی
بنابراین ساختار ، سو و نظام سیاسی و اداري حاکم از سوي دیگر در کشورهاي مختلف متفاوت است یک

و سازمان اجرائی الزم جهت برقراري مدیریت یکپارچه در کشورهاي مختلف یکسان و یکنواخت نبوده و 
صورت مستقل  بهترین گزینه براي این ساختار اجرائی در هر کشور باید به مطالعات الزم جهت انتخاب

هاي اداري در مناطق  در این دستاورد پس از شناسائی وضعیت موجود نهادها و سازمان. انجام شود
هاي مختلف و ساختار سازمان اجرائی  ها، گزینه ساحلی و بررسی تضادهاي موجود و آتی نهادها و سازمان

ICZM ترین گزینه انتخاب  دست آمده از سایر کشورها تعیین شده و مناسب ستفاده از تجربیات بهبا ا
پس از مشخص شدن چارچوب ساختار اجرائی موردنظر، اساسنامه، تشکیالت، کارکنان، نظام . گردد می

و در ها و راهکارهاي مدیریت یکپارچه براي این ساختار تدوین  بندي اجراء سیاست مالی و برنامه زمان
  .گردد می ارائه ICZMقالب طرح ساختار و سازمان اجرائی 

  طرح مشارکت عمومی) 7
مقاومت منفی  تواند با هاي توسعه یا مدیریت در سواحل، بدون همکاري مردم می از آنجا که بهترین طرح

یریت هاي الزم جهت مد در کنار سایر طرح” طرح مشارکت عمومی“ ،ن نتیجه بمانددوآنها مواجه شده و ب
در این طرح تمام . رود شمار می به ICZMیکپارچه در مناطق ساحلی، از دستاوردهاي اصلی مطالعات 

هاي غیردولتی در مناطق  هاي دولتی و خصوصی و تعاونی و تشکل نفعان بخش اندرکاران و ذيت دس
. گیرد می ها و مدیریت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیري ساحلی شناسائی شده و نقش آنها در تصمیم

ریزي، ساختار اداري و چارچوب قانونی در زمینه فعالیت مردم و بخش خصوصی و  بررسی نظام برنامه
هاي این دستاورد  هاي اجتماعی در نواحی ساحلی از دیگر بخش بررسی کلی وضعیت اقشار و گروه

نظرات  وین نقطهبندي و تد هاي ساحلی و جمع هاي مشورتی در استان برگزاري کارگاه. شود محسوب می
ترین  بندي مشکالت مناطق ساحلی جزء اساسی مردم محلی و مسئوالن منطقه، جهت شناسائی و اولویت



هاي  هاي ایجاد هماهنگی بین بخش در طرح مشارکت عمومی مکانیسم. باشد هاي این طرح می قسمت
هاي مردمی در این  هاي ایجاد مشارکت براي بخش خصوصی و تشکل دولتی درگیر در سواحل و مکانیسم

  . گردد مناطق شناسائی و تدوین شده و راهکار الزم پیشنهاد می
  تدوین و پیشنهاد الیحه قانونی مدیریت مناطق ساحلی) 8

، تدوین قوانین و مقررات آن جهت ایجاد بسترهاي ICZMترین دستاوردهاي مطالعات  یکی از مهم
در این دستاورد پس از برررسی و . باشد حل میقانونی الزم براي برقراري مدیریت یکپارچه در سوا

هاي اجرائی مرتبط با  تحلیل نظام حقوقی و ساختار اداري کشور، مقررات و ضوابط حاکم بر دستگاه
در سایر کشورها، انواع  ICZMساحل بررسی شده و با استفاده از چارچوب قوانین و مقررات 

استخراج و تبیین . گردد گزینه مناسب انتخاب می هاي تدوین قانون و مقررات تعیین شده و استراتژي
ایران و شناسائی اصالحات الزم در قوانین موجود کشور براي ایجاد زمینه  ICZMالزامات قانونی طرح 

تهیه . دهد استقرار نظام مدیریت یکپارچه در سواحل بخش مهمی از این دستاورد را تشکیل می
تصویب در مجلس شوراي اسالمی و هیئت دولت در این جهت طرح و  ICZMنویس لوایح قانونی  پیش

  .رسد دستاورد به انجام می
  طراح ایجاد و مدیریت پایگاه اطالعات جغرافیائی مدیریت سواحل) 9

گردآوري اطالعات . تاکنون بانک اطالعاتی جامعی از وضعیت سواحل در کشور وجود نداشته است
گیرد در  صورت می ICZMظایر آن که در طول مطالعات مختلف محیطی، اقتصادي، اجتماعی، امنیتی و ن

گردد که نه تنها در طول  صورت نقشه، جدول، متن و تصویر ذخیره می یک پایگاه اطالعات جغرافیائی به
سازي مداوم اطالعات آن در آینده، بانک اطالعاتی  هنگام ن از آن استفاده نمود بلکه با بهتوا مطالعات می

هاي مختلف قرار  عیت سواحل شمال و جنوب کشور در اختیار افراد و سازمانقیمتی در مورد وض ذي
هاي مبناي هر مطالعه  سیستم اطالعات جغرافیائی سواحل کشور که با استفاده از نقشه. خواهد گرفت

صد عنوان الیه اطالعاتی یکی از  شود با بیش از یک نمایش داده می 1:25000تهیه و با مقیاس 
بینی شده است با طراحی سامانه  همچنین پیش. گردد محسوب می ICZMمطالعات دستاوردهاي مهم 

در پایگاه اطالعات جغرافیائی این دستاورد تنها محدود به یک بانک اطالعات ) DSS(مدیریت یاري 
رو  مدیران مناطق ساحلی را در حل مشکالت پیش ،هاي روزآمد نشود و همچون یک ابزاري پویا با قابلیت

  .یاري دهد
  طرح نظارت و ارزیابی) 10

ندي پویا است و باید تغییراتی که به مرور زمان در وضعیت یمدیریت یکپارچه مناطق ساحلی فرآ
شود را ارزیابی کرده و راهبردها و  محیطی، اجتماعی و اقتصادي منطقه ساحلی ایجاد می فیزیکی، زیست

رت مداوم بر تحوالت منطقه ساحلی و این مهم، مستلزم نظا. هنگام نماید را به ICZMراهکارهاي 
باشد، بر  می ICZMطرح نظارت و ارزیابی که خود مولود مطالعات  جهنتیدر . باشد ارزیابی دقیق آنها می

براي تهیه این دستاورد الزم است که معیارها و . کند عملکرد مدیریت یکپارچه در سواحل نظارت می
اي و ملی  سائی شده و با استانداردهاي محلی، منطقههاي مورد نظر جهت ارزیابی و پایش شنا شاخص

ها و ابزارهاي نظارت بررسی و تعیین شده و الزامات قانونی  در طرح نظارت و ارزیابی، روش. مقایسه شوند
  .شود الزم جهت اعمال برنامه نظارت و ارزیابی نیز تدوین می

 ياجرا ح و براي سرعت بخشیدن بهطر يپس از اتخاذ رویکرد نوین در اجرا دریانورديسازمان بنادر و 
ریزي شده، پس از اتمام مرحله نخست طرح، حصول  تر به دستاوردهاي طرح مطالعات و دستیابی سریع



درگیر نمودن چند مشاور مستقل  زیر نظر مدیرطرح و ،سازي طرح تر به نتایج طرح را در گرو فعال سریع
  ]www.iczm.pmo.ir [.هاي موازي تشخیص داد زمان با فعالیت طور همب

  
  :نتیجه گیري

 آلودگی با مقابله گروه ”ایجاد ،فارس خلیج قیمت ذي آبی پهنه خارجی زیست محیط حفظ منظور به
 سازمان همکاري و هماهنگی با تواند می مذکور گروه .باشد می اقدام مهمترین و اولین عنوان به ”نفتی
 سازمان و زیست محیط حفاظت سازمان نفت، وزارت نیرو، وزارت جمله از ذیربط هاي و وزارتخانه ها

 .گردد تشکیل کشتیرانی و بنادر
 خواهد همراه به دولت براي مالی بار چند هر دریانوردي جهانی سازمان به ایران پیوستن دیگر طرف از

 که بیشمار قوانین میان از سازمان این قوانین از یکی که این به توجه با .است مثبت گاهی اما داشت،
 نفتی فضوالت دریافت تاسیسات ایجاد گیرد، قرار پذیرش مورد ایران طرف از باید آن به الحاق از پس

 خلیج نفتی آلودگی از اي عمده قسمت که است یادآوري به الزم است نفت بارگیري هاي در پایانه
 دلیل همین به .باشد می ها نفتکش توازن آب تخلیه به مربوط نفتی، هاي پایانه در خصوص به فارس

 از استفاده
 این چه اگر .داشت خواهد آلودگی حجم کاهش در مهمی نقش نفتی، فضوالت دریافت تاسیسات
 شده، بازیابی نفت از مجدد استفاده به توجه با اما دارد، نیاز باالیی نسبتاً اولیه سرمایه به تاسیسات
 خصوصی یا دولتی بخش هاي یهسرما جذب با بنابراین .گیرد می صورت سرعت به آن سرمایه بازگشت

 چنین توان می المللی بین هاي سازمان و خارجی گذاران سرمایه مشارکت حتی یا و امر این در
 به بنادر، و ها پایانه در بخصوص فارس خلیج آلودگی مقدار از اقدام این با و کرد ایجاد را تاسیسات
  .کاست شدت
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  :چکیده
 و اقتصادي عظیم هاي فعالیت بستر و اکولوژیکی منابع ترینپویا و پربارترین از ساحلی مناطق

 و نفت سرشار ذخایر و زیستی تنوع اکولوژیکی، ارزشمند منابع  .روند می شمار به جهان در اجتماعی
 در مناطق ارزشمندترین و ترین حساس از یکی به را مناطق این اقتصادي عظیم هاي فعالیت و گاز

 اغلب ارزشمند منابع این از نادرست برداري بهره اخیر هاي دهه طی در .1 است نموده تبدیل جهان
 بر وارده فشارهاي که اي گونه به ساخته، مواجه خطرناك و بحرانی وضعیتی با را جهان ساحلی مناطق
 بر فشار و جمعیت افزایش دنبال به .هاست آن محیطی زیست تحمل ظرفیت از بیشتر بسیار ها آن
 از مسائلی  .گذارد می برجاي زیست محیط بر نامطلوبی اثرات نیز گردشگري لهمسئ طبیعی، منابع روي
 آلودگی یا شدگی خشک ساحلی، زیستگاههاي نابودي ساحلی، خط تغییرات خاك، فرسایش قبیل
 فاضالب، و زباله دفع ناکافی هاي شبکه از ناشی سالمتی و بهداشت افتادن خطر به و زیرزمینی آبهاي
در این مقاله سعی گردیده تا پس از بررسی مشکالت گریبان گیر نواحی .کند می تهدید را انسانی جوامع

  . ساحلی به مجموعه اقدامات براي مدیریت بهینه نواحی ساحلی بپردازد
  اکوسیستم هاي ساحلی  –مدیریت یک پارچه سواحل  -نواحی ساحلی :کلمات کلیدي

  
   :مقدمه

ناطق جهان و بستر فعالیت هاي عظیم اقتصادي و اجتماعی در مناطق ساحلی از پربارترین و پویاترین م
از طرف دیگر، به موازات رشد جمعیت و توسعه فعالیت ها در این عرصه ها طی . جهان به شمار می روند

سال هاي گذشته، فشار زیادي بر این مناطق وارد آمده و در معرض انواع آلودگی ها و تخریب قرار گرفته 
نیز از این قاعده مستثنا نبوده و طی سال هاي گذشته ، در معرض انواع آلودگی و سواحل ایران . اند

به همین دلیل نیز طی سال . قرار گرفته است بوده فراتر از توان و تحمل این مناطق ها کهتوسعه کاربري 
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تصویب با . و شرایط حاکم بر این عرصه ها آغاز شده است ال ش هایی براي اصال ح این روندهاي گذشته ت
انتظار می رود، با توجه به ساز  1385قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن در سال  63ماده 

و کار هاي اجرایی و وظایفی که براي دستگاه هاي اجرایی در این آیین نامه پیش بینی شده است، بتوان 
  ]aftabir.com[.تا حدودي معضال ت کنونی سواحل کشور را، ساماندهی کرد

   :تعریف منطقه ساحلی
بخشی از خشکی که "به آن به صورت  ناگاز نویسند رخیب. دي از منطقه ساحلی وجود نداردتعریف واح

گیرد و بخشی از دریا که عمدتاً بوسیله خشکی تحت تأثیر قرار  عمدتاً بوسیله دریا تحت تأثیر قرار می
سط سازمان ملل صورت گرفته است، نواحی که تو PAGEدر مطالعات . 1اند  اشاره کرده   "گیرد می

؛ نواحی )متري دریا 200تا عمق (نواحی جزر و مدي و زیر جزري در باالي فالت قاره "ساحلی به صورت 
 1تعریف شده است "گردند و اراضی خشکی مجاور آن که به طور منظم به وسیله آب شور دریا مغروق می

صیادي جهان از  90٪دهد، زیرا  تی را نیز مد نظر قرار میاین مطالعه همچنین مالحظات صیادي و شیال. 
هاي ساحلی،  ها به آب زندگی حدوداً دو سوم همه ماهی   و) FAO, 1999(هاي دریایی است  محیط
هاي  این مطالعه شامل شیب فالت قاره و سکونتگاه. 2هاي دریایی و آبسنگ مرجانی وابسته است علف

هاي دریایی مستثنی  کوه 1بنابراین عوارض مهم اقیانوسی از قبیل. شود عمیق دریا نمی هاي آبزیان در آب
  .اند مستثنی شده

  
از نظرجغرافیایی، ساحل منطقه وسیعی از خشکی و دریا است . شوند سواحل از ابعاد مختلفی بررسی می

 کنند که با هر که در آن، عوامل مختلف خشکی و دریا با یکدیگر در تعامل بوده و شرایطی را ایجاد می
ها  از نظر مهندسی سواحل، منطقۀ ساحلی از پشت تلماسه. یک از مناطق خشکی و دریایی متمایز است

 شده و تا منطقه شکست امواج ادامهشروع ) اي در سواحل صخره( ها و یا پرتگاه) اي در سواحل ماسه(
  .یابد می

االترین مد دریا در طول اي است که به عرض دو کیلومتر از ب از دیدگاه حقوقی، اراضی ساحلی منطقه  
منطقه  1- 1شکل. متر از پایین ترین تراز جزر در داخل دریا ادامه دارد 6ساحل شروع شده و تا عمق 

 U.S.نشان می دهد) Shore Protection Manual )SPM    ساحلی و اجزاء آن را طبق تعریف
Army Corps. Of Engineers. 1984. ر خصوص منطقه ساحلی در ادامه تعاریف مختلف ارائه شده د

  .و اجزاء آن بیان شده است
    

                                                
1- Groombridge and Jenkins, 1996 
2- Hinrichsen 1998 

 



  

  
     

  : Mangorتعریف ناحیه ساحلی طبق نظر. 2
. نشان داده شده است  2-1   نحوه تقسیمات ناحیه ساحلی طبق این نظریه، بطور خالصه در شکل

ها  خرهیا ص  هاي ماسه اي  در خشکی محدود به عوارض طبیعی مانند تپه  مرزهاي تقریبی ناحیه ساحلی  
، محدود )littoral drift( هاي انتقالی رسوبی موازي با ساحل بوده و در دریا نیز به مرز ناحیه جریان

هاي دریایی قلمداد شده و نقل و انتقال  بنابراین این ناحیه تأثیرپذیرترین ناحیه از پدیده. گردد می
ها که به صورت فرسایش و  نهمچنین آثار آ. باشد رسوبات آن به صورت موازي و عمود بر ساحل می

  .باشند ها در ناحیه ساحلی می هاي این پدیده رسوبگذاري ساحلی خواهند بود، به عنوان بارزترین نشانه
  

ها که نقش بسزایی در تأمین مواد  هاي دریایی مانند تاالب شایان ذکر است که بسیاري از اکوسیستم
هاي  دارند، همچنین بسیاري از فعالیت... ایی و هاي دری غذایی، آب شیرین، کاهش اثرات مخرب پدیده

و  Coast ،Shoreطبق این نظریه، ناحیه ساحلی به سه ناحیه . اند اقتصادي در این ناحیه واقع شده
Shoreface باشد که در زیر عالوه بر این سه ناحیه اصلی به سایر  اي قابل تقسیم می یا ناحیه کرانه

  .نواحی دیگر نیز اشاره شده است
  
  :Coast - الف

اغلب به عنوان نواري از خشکی که از مرز خشکی در ناحیه ساحلی تا اولین عارضه طبیعی گسترده   
هاي کم ارتفاع که  ها، زمین هاي ماسه اي، صخره منظور از عارضه طبیعی، تپه. گرددمی شده، تعریف 
  .باشد شوند، می ها محافظت می هاي دریایی یا دایک توسط دیواره

    
    



  
    
  ):Shore)Beach - ب
ترین جزرها  اند و از خط متوسط پایین قسمتی از ساحل است که مصالح موجود در آن تحکیم نیافته  
)MLWL (شود که به آن ناحیه وقوع و یا اثر امواج دریایی  تا شروع پوشش گیاهی دائمی گسترده می

 backshoreو ناحیه ) و مدي ناحیه جزر( foreshoreخود به دو ناحیه  Shoreناحیه . گویند نیز می
  .شود تقسیم می) ناحیه تأثیر امواج و خیز آب دریا(
ناحیه محصور بین خطوط متوسط حداقل جزرها و متوسط حداکثر ) foreshore(ناحیه جزر و مدي   

در مناطقی که دامنه جزر و مدي بسیار زیاد بوده . باشد می) uprush(مدها به عالوه ناحیه پیشروي موج 
وسعت یافته و در این وضعیت به این ناحیه  foreshoreشیب بستر خیلی کم باشد، عرض ناحیه و یا 

شود که معموالً زیر آب نیست  به نواحی گفته می backshoreناحیه . گویند نیز می Tidal flatاصطالحاً 
ج دریایی گردد و مستقیماً تحت تأثیر اموا و فاقد پوشش گیاهی بوده و به یک فرم طبیعی محدود می

  .باشد می
مرز . بنابراین عرض آن به جنس مواد ساحلی، دامنه امواج و بزرگی مدهاي ناشی از طوفان بستگی دارد  

تواند محل وقوع تغییرات بارز در مصالح ساحلی و فیزیوگرافی منطقه  می backshoreخشکی ناحیه 
تواند مرز خشکی  می نیز میهاي ماسه اي یا خط شروع پوشش گیاهی دائ ها، تپه مرز صخره. باشد

backshoreقلمداد شود ،.  
    
  ):Shoreface) littoral zone - ج
. شود نواري از دریاست که از خط متوسط حداقل جزرها تا بعد از مرز ناحیه شکست امواج کشیده می  

. افتد یاي در این ناحیه اتفاق م هاي انتقالی رسوب کرانه در جهت عمود بر ساحل و جریان ،انتقال رسوب
، شروع مرز این ناحیه از Mangorطبق نظریه . امواج منطقه وابسته است  اي به ویژگی عرض ناحیه کرانه

گیرد و  عمقی است که قبل از آن هیچ انتقال رسوبی در امتداد و یا عمود بر خط ساحل صورت نمی
عمق از رابطه زیر بدست  اي تعریف نمود و این توان آن را به عنوان عمق مرز دریایی ناحیه کرانه می
  :آید می



    

                                                                                      
    

که احتمال وقوع آن  nearshoreت از ارتفاع موج مشخصه در ناحیه عبارت اس Hs,12h/yکه در آن 
نشان  2-1در شکل  dlعمق . باشد پریود مربوطه به آن موج می Tsباشد و  ساعت در سال می 12بیش از 

  .داده شده است
    
  ): breaker zone)surf zone -د

ها به  احیه شروع شکست موجتا ن) خط متوسط مدها(اي از دریاست که از مرز دریا و خشکی  محدوده
. باشد ها متغیر می هاي موج عرض ناحیه شکست موج متناسب با شرایط و ویژگی. رود سمت دریا پیش می

ها بیشتر از  براي امواجی با ارتفاع موج مشخص که احتمال وقوع آن surf zoneطبق این نظریه ناحیه 
عرض نواري خواهد بود که در آن  surf zoneبنابراین عرض . گردد ساعت در سال است تعریف می 12

بطور معمول مرز ناحیه . شکند ساعت در سال می 12و احتمال وقوع از  Hsامواج با ارتفاع موج مشخصه 
اي جلوتر و به ساحل نزدیکتر است، زیرا تأثیرپذیري امواج از بستر  شکست امواج از مرز ناحیه کرانه

درصد  90الی  80دهد که  ها نشان می بررسی. شود آغاز می دریا، از عمقی بیشتر از عمق شکست امواج
  .گیرد انجام می surf zoneانتقال رسوبات ساحلی در محدوده 

    
  : nearshore zone -ه 

به داخل دریا توسعه یافته و تا خارج از ) MLWL(اي است که از خط متوسط حداقل جزرها  منطقه
هاي نزدیک ساحل  شود که از جریان ي تعریف میا ناحیه شکست ادامه دارد و به عنوان ناحیه

)nearshore (متاثر است.  
    
  :offshore zone -و
اینکه این . توان عبارت واحدي را جستجو کرد طبق این نظریه، براي تعریف محدوده فراساحلی نمی  

اما در . باشد شود یا از ناحیه شکست موج، همچنان نامعلوم و مبهم می اي شروع می ناحیه از ناحیه کرانه
توان پایان بستر شیبدار و در  پیشنهاد نموده است که شروع این ناحیه را می Mangorحال حاضر 

  .رسد و نسبتاً پایدار می flatهاي ساحلی دانست که در آن بستر دریا به حالت  تعامل با پدیده
  :سواحل آشنایی با 

مطالعه و ارزیابی اشکال   .ا می شویمشناسی موجود در سواحل آشن در این قسمت با اشکال و ریخت
مدت و  تواند اطالعات ارزشمندي از فرآیندهاي مؤثر بر روي سواحل در کوتاه موجود در سواحل می

از جمله اطالعاتی که می توان از بررسی ژئومورفولوژي ساحلی بدست آورد عبارتند . دبلندمدت ارائه نمای
  :از
  )امواج طوفانی و دورا(اقلیم موج      -1
  پاسخ اشکال ساحلی به موج ها و جریانات محلی     -2
  يساختار زمین شناسی سواحل شامل رسوبات رسی، لجنی، ماسه اي و صخره ا     -3
  



  :انواح سواحل عبارتند از
1-  ) Bar(  

نیافته است که توسط امواج معموالً در نزدیکی  یک پشته مستغرق متشکل از ماسه و سایر مصالح تحکیم
  .ت در امتداد موازي با ساحل روي بستر دریا شکل گرفته باشدنقطه شکس

    
    
    

 
    

2- )Barrier Island(  
پشته  بطور معمول داراي. ه قرار داردکه بین دو شاخ Barrier Beachیک قسمت جدا افتاده از یک 

    . باتالقی است که به سمت تاالب کشیده شده است   هاي ماسه اي، مناطق رویشگاهی و مناطق
3- )Bay (  
. قرارگرفته باشد Headlandیا  Capeرفتگی در ساحل و یا مدخل ورودي به دریا که بین دو لندفرم  تو

Bay  ازGulf  کوچکترو ازCove بزرگتر است.  
4- )Beach (  

منطقه اي از رسوبات تحکیم نیافته که به سمت خشکی و تا جاییکه تغییرات در جنس یا اشکال 
  .فیزیوگرافی زمین پدید آید، یا پوشش گیاهی دائمی وجود داشته باشد، ادامه می یابد

5- )cape (  
یا گسیختگی به سمت دریا پیش رفته باشد و بطور نمایانگري نشانه تغییر و که قطعه اي از خشکی بزرگ 

   .در خط ساحل ایجاد کرده باشد
  6- )Cliff(  

  پرتگاهی صخره اي، بلند و پرشیب 
7 - cove)(  



قرار  Embaymentتورفتگی کوچک پناهگاهی در ساحل که اغلب در داخل یک توروفتگی بزرگتر 
  .دارد

8- )Creek (  
   . بوجود می آید Coastal MARSHیک آبراهه کوچک جزر و مد که در 

9- )Delta(  
منطقه اي از مواد رسوبی واقع شده در دهانه یک رودخانه که موجب هموار شدن زمین و شاخه شاخه 

  .1شدن رودخانه می گردد
10- )Dunes(  

  یا ماسه) Wind-blown material(برآمدگی یا پشته اي از خاك رس
11- )Estuary(  
  قسمتی از رودخانه که تحت تاثیر جزرو مد قرار دارد )1
  .ی نزدیک به مصب رودخانه که آب شیرین آن با آب شور دریا مخلوط می شودجای) 2

12-  )Headland (  
). 2(قسمتی از خشکی است که به شکل پوزه در دریا، دریاچه و یا هر عارضه آبی دیگر پیش رفته باشد

ه حالت می گویند که ب) امواج و جزر و مد(به منطقه اي از سنگهاي سخت و مقاوم به فرسایش دریایی
   2.پیش رفتگی به سمت دریا داشته باشد ،صخره اي و پرشیب

13- )Island (  
  3.دپیرامون آنرا آب فرا گرفته باش و باشد Rockهر قطعه زمینی که کوچکتر از قاره و بزرگتر از 

14- )Lagoon(  
یا  Barrier Islandتوده آب کم عمق شبیه به دریاچه که بطور کامل و یا قسمتی از آن توسط یک 

Reef گاهی اوقات . جدا شده باشدLagoon ه به دریا متصل استتوسط یک شاخ.  
15- )Mud Flat(           

که از رسوبات ریز دانه الي یا رس تشکیل شده باشد و منتاوبا تحت اثر جزر و مد منطقه اي ساحلی 
  .خشک و تر شود

    
16- )Raised Beach(    

این . یمی می باشد که باالي ساحل موجود قرار گرفته استیک ساحل باال آمده در واقع ساحل قد
این  .می گیرند و یا پایین افتادگی سطح دریا شکل) Up lift(سواحل در اثر باال آمدگی پوسته زمین

سواحل بیشتر در مناطقی که سابقاً تحت تاثیر یخ زدگی و یخچال ها قرار داشتند و مجدداً از یخ زدگی 
در ایران علت باال آمدن سواحل بیشستر مربوط به عمل فرورانش و  2.آیند آزاد شده اند بوجود می

  2.فشارهاي تکتونیکی ناشی از فرورفتن پوسته اقیانوسی به زیر پوسته قاره اي است
                                                

  فرھنگ گیتاشناسی -١
٢- www.zephryus.demon   
٣- http://www.wordiq.com  
١- www.wordiq.com  
  فصلنامھ جغرافیایی سرزمین -٢
٣-www.all-science-fair - projects.com   
  ین شناسی عمومیزم -۴
۵- geology.about.com  

http://www.zephryus.demon
http://www.wordiq.com
http://www.wordiq.com


17 - )Salt Marsh(     
نی، علف و جگن و در برخی موارد بوته هاي کوچک در آن می    که Wet Landقطعه اي پست از یک 

   . با آب شور دریا پر و خالی می شود دائم و یا دوره ايرویدو بطور 
18 - )Swamp (  

آب موجود در تاالب . است که در آن نسبت درختان بیشتر از علف و نی است wetlandیکی از اشکال 
   3.ها می تواند شیرین، بد بو و یا شور مزه باشد

19- )Spit (  
 Barوجه تمایز این زبانه شنی با . یا پیش رفته باشدشن و ماسه که از خشکی در در  زبانه اي باریک از

  .آن است که اسپیت از یک سو به ساحل متصل می باشد
20-Salt Dome) (  

این . می گویند  )Diapyre(گنبدهاي نمکی نوعی از چین هاي ساختمانی هستند که به آنها چین دیاپیر 
و به صورت گنبدي است که تقریباً در همه  گنبدها معموالً در سنگهاي تبخیري نظیر نمک بوجود می آید

قابلیت انعطاف پذیري نمکها و وزن مخصوص کم آنها عاملی براي دیاپیر . ب مساوي داردجهات شی
  4.است

21- )Tombolo (  
یک لندفرم رسوبی است که 5.یک نوع پشته یا زبانه رسوبی است که جزیره را به ساحل وصل می کند

  ]www.iczm.pmo.ir[. ی کندیک جزیره را به ساحل وصل م
   

  :ضرورت ساماندهی و مدیریت بهینه سواحل
اسکان انسان و  استقرار وتوسعه، نواحی ساحلی شامل زیستگاه هاي حاصلخیز و متنوعی بوده که از نظر 

 60بخشی از جمعیت جهان در امتداد خطوط ساحلی به طول . بسیار حایز اهمیت است امرار معاش محلی
بسیاري . درصد افزایش خواهد یافت  25معادل  2020ریا زندگی می کنند و این رقم تا سال کیلومتر از د

منابع ساحلی براي بسیاري از افراد فقیر به ویژه . از افراد فقیر جهان در نواحی ساحلی زندگی می کنند
و بین المللی، به رغم تال ش هاي ملی، منطقه اي . در کشور هاي در حال توسعه نقش حیاتی ایفا می کنند

روش هاي فعلی به منظور کنترل و اداره منابع دریایی و ساحلی تا حدي که بتوان به توسعه پایدار دست 
به همین دلیل بسیاري از این مناطق ساحلی به خصوص در . یافت، بهبود نیافته و تثبیت نشده است

ي انسانی قرار گرفته و خسارت کشور هاي در حال توسعه در معرض انواع فشار هاي ناشی از فعالیت ها
 . غیر قابل جبرانی را متحمل شده اند

به این ترتیب، اهمیت حفظ و حراست از سواحل و نظارت دقیق بر چگونگی بهره برداري و استفاده بهینه 
از این عرصه ها و استقرار و بارگذاري فعالیت هاي گوناگون انسانی در این عرصه ها، با توجه به موقعیت 

غرافیایی از جمله مؤلفه هاي امنیتی، نظامی، گردشگري، زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی خاص ج
برقرار و متناسب با توان و به همین دلیل باید سازگاري الزم بین کاربري ها  بسیار حایز اهمیت است

د هاي عدم توجه به این مسأله می تواند آثار و پیام. عرصه هاي ساحلی، مجوز فعالیت ها صادر شود
نامطلوبی را بر این عرصه ها تحمیل کند و بسیاري از قابلیت ها و توانمندي هاي این عرصه ها را تحت 

  .شعاع قرار دهد
  :مناطق ساحلی واکنش هاي پیچیده اي در سطوح مختلف از خود نشان می دهند
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عت یستم زنجیره طببازخوري از تاثیر سی) 2. آنها تحت فشار هاي سنگین از طرف زمین و دریا هستند) 1
به .(می دهند یند هاي فیزیکی و بیولوژیکی نشانرابطه پیچیده اي را بین فرآ) 3 1.و انسان هستند

یکی پیچیده اي شناخته شده مشخصه بوسیله بازخورد هاي اکولوژ ه اي اینخصوص در مصب هاي ویژ
ي از مزیت هاي اجتماعی و گر مستقیم و غیر مستقیم بسیارمناطق ساحلی بسیار مولد و تولید 2.) اند

اقتصادي مانند غذا ، تنوع زیستی ، چرخه غذایی ، تنظیم آب و هوایی ، تجدید نسل و فرهنگ و مالیمت 
درصد از تولید ناخالص دنیا را در  61درصد از جمعیت دنیا و  40در نتیجه مناطق ساحلی  3.زیستی است
  .نوع بشر استگر ارتباط نزدیک آن بر سالمتی همچنین نمایان3ارزیابی هاي هزار ساله 3.بر می گیرد

و مدیریت ) EBM(براي نشان دادن مشکالت مناطق ساحلی مدیریت پایه اي اکوسیستم محیط زیست 
یک رویکرد با برنامه ریزي خوب است که  ICM. مورد نیاز بر شمرده شده اند) ICM(متحد سواحل

توسعه و حفاظت از مناطق ساحلی توضیح داده شده  بعنوان فرایند پویا و حرکتی براي مدیریت کاربرد ،
اجماعی از اضطرار هاي   EBMاز رویکرد یکپارچه از منظر هاي گوناگون تشکیل شده و    4ICM است

بر اکوسیستم منابع علمی است که به معناي استفاده از بهترین دانش در دسترس براي مدیریت کردن 
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 :عوامل ایجاد آلودگی سواحل
  :شود آلودگی سواحل از دو منبع ناشی می

 ن مواد بعداً به نواحی ساحلی حملهاي انسان در محیط دریایی که ای ـ آلودگی ناشی از فعالیت 1
وجود هاي ساحلی است که مقداري از آن در حد عادي در آب دریاها  مواد نفتی یکی از آالینده. شوند می

هاي انتقال نفت خام و  هاي نفتی در دریاها، شکستن لوله دارد ولی بخش اعظم آن به دنبال حفاري چاه
هاي ساحلی  آید و در هر مورد به ورود مقادیر عظیم نفت خام به آب هاي نفتکش بوجود می تصادف کشتی

دگی نفتی موجب از بین این آلو. شوند این مواد نفتی سرانجام در سواحل ته نشین می. شود منجر می
  . گذارد هاي گردشگري نیز تأثیر منفی می شود و بر فعالیت ها می بردن جانوران و گیاهان این محیط

آیند مانند  هاي انسان در خشکی مجاور بوجود می کننده اي که در نتیجه فعالیت ـ مواد آلوده 2
کننده نفتی که سرانجام به نواحی  ودهیکی دیگر از منابع آل .هاي صنعتی هاي ناشی از فعالیت بفاضال

  .ها به دریا است هاي صنعتی و پارکینگ رسد نفوذ مواد نفتی ناشی از مجموعه ساحلی می
ها را  ها و فاضالب مردم در بسیاري از کشورها زباله. فاضالب شهرها عامل دیگر نفوذ آلودگی به دریا است

اي صنعتی ساحلی مقادیر عظیمی از مواد شیمیایی ه مجتمع. کنند هاي کم عمق ساحلی تخلیه می در آب
 و مواد رادیو اکتیو. شود کنند که به از بین رفتن موجودات منجر می هاي دریایی وارد می سمی را به محیط

هاي اتمی مستقر در  هاي ساحلی است که توسط نیروگاه هاي محیط هاي اتمی یکی دیگر از آالینده زباله
هاي  اگر این مواد به دلیلی به آب. شود مثل صنعت تولید فسفات تولید می سواحل و برخی صنایع دیگر

کنند و در صورتی که انسان از این آبزیان  هایی از بدن آبزیان رسوب می در قسمت  ساحلی وارد شوند،
آید،  هاي کشاورزي نیز از دیگر منابع آلودگی سواحل به شمار می فاضالب. شود تغذیه کند مسموم می
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هاي ساحلی راکد و  ها در آب حاوي مقادیر عظیم مواد غذایی از جمله فسفر هستند و تمرکز آنزیرا  
  .شود عمق پس از مدتی به از بین رفتن آبزیان و کاهش کیفیت محیط ساحلی منجر می کم

هاي ساحلی و جلوگیري از نابودي  در حال حاضر مسأله مدیریت سواحل براي استفاده عاقالنه از محیط
مدیریت ساحلی تا حدودي به شناخت درست از چگونگی فعالیت . محیطی آنها مطرح شده استتوان 

هاي نفتی،  در رابطه با آلودگی. هاي دریایی در سواحل بستگی دارد عوامل فرسایشی مثل امواج و جریان
ی مدت هایی براي پاك کردن محیط ساحلی از مواد آالینده وجود دارد که اغلب آنها گران و طوالن راه

با نگهداري صحیح و مراقبت از نفت . لذا بهترین راه براي این مسأله جلوگیري از وقوع آن است. هستند
هاي نفتی به نواحی ساحلی  توان از ورود مقدار زیادي آالینده ها می ها و نظارت بر کار کارخانه کش

هاي ساحلی قوانینی وضع شده و  بها به آ ها و فاضالب براي جلوگیري از دفع زباله هامروز. جلوگیري کرد
وضع قوانینی بر علیه استفاده از بنزین . هاي علمی و مهمی براي دفع فاضالب ابداع شده است روش

هاي اتمی  با بهبود کیفیت کار نیروگاه. باعث کاهش مقدار آن در محیط سواحل شده است سرب دار، 
راي مبارزه با آلودگی حاصل از مواد معدنی مثل ب. هاي اتمی در سواحل جلوگیري کرد توان از آلودگی می

به همین منظور باید ترکیب و کاربرد . هاي ساحلی کنترل شود فسفر، باید ورود مواد مذکور به آب
حفاظت از . ها به این نواحی به طور قاطع جلوگیري کرد کودهاي کشاورزي منظم شود و از دفع فاضالب

  هاي  تپه
ها داراي  ها براي تقلیل تلفات مالی و جانی در هنگام وقوع طوفان فاده از آناي ساحلی به خاطر است ماسه

هاي ماسه اي ساحلی و وضع قوانین سخت براي جلوگیري از  کاشت چمن و درخت روي تپه. اهمیت است
  .چراي دام و قطع درختان جنگلی نیز براي این منظور بسیار مهم است

  
  :ارس ف افزایش دامنه بحران آلودگی در خلیج

درصد از کل نفت جهان  65فارس و دریاي عمان به لحاظ اهمیت استراتژیک و وجود بیش از  منطقه خلیج
میلیون بشکه آن توسط  21میلیون بشکه نفت که حدود  25درصد از گاز جهان و صادرات روزانه  34و 

اما با  1.برخوردار بوده استاي  گردد، همواره از جایگاه ویژه پیکر و از طریق دریا حمل می هاي غول نفتکش
هاي مختلف این کشورها در  کشور ساحلی موجود در کنار این دریاها و استقرار فعالیت 8توجه به وجود 

حاشیه دریا و یا در داخل آن، موجب آن گردیده است که بررسی این منطقه با لحاظ نمودن این کشورها 
المی ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان وجود کشورهاي بحرین، جمهوري اس. مدنظر قرار گیرد

فارس و دریاي عمان و لزوم مشارکت همگانی در حفظ  سعودي و امارات متحده عربی در سواحل خلیج
 1978آوریل سال  23هاي اجرائی موجب آن گردید که در  محیط زیست منطقه و انجام هماهنگ برنامه

ط زیست دریائی و مناطق ساحلی، موسوم به کنوانسیون میالدي طرح اجرائی براي حفاظت و توسعه محی
مذکور  اي دي سازمان منطقهمیال 1979توسط کشورها تصویب و در سال  ROPMEاي کویت  منطقه

  .تشکیل گردد
وضعیت محیط ساحلی و دریائی در تمامی مناطق  فارس و دریاي عمان محیطی در خلیج هاي زیست چالش

لذا نگاهی اجمالی به این . اجتماعی و شرایط امنیتی در جوامع انسانی است هاي اقتصادي، متأثر از فعالیت
تواند تصویر روشنی از شرایط محیطی و زیستی آن  ها می ها و عواقب مخرب ناشی از این فعالیت فعالیت
اي ه ترین آن مربوط به فعالیت هاي ناشی از توسعه صنعتی که مهم ورود انواع آالینده. ارائه دهدرا منطقه 
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هاي خانگی، کشاورزي و شرایط نامطلوب  پساب ،باشد نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع در منطقه می
ها، تغییرات بیش از حد و نامطلوب از منابع زنده و غیرزنده دریائی، حمل و نقل و تردد دریائی،  رودخانه

فت منطقه و موارد بسیار هاي ن اي و به آتش کشیده شدن چاه خطوط لوله نفت، وقوع چند جنگ منطقه
فارس و دریاي عمان را به حد غیرقابل قبولی تنزل  محیطی منطقه خلیج متعدد دیگر که شرایط زیست

با توجه به حجم وسیع آلودگی و تخریب در . هاي خطر را در این منطقه به صدا درآورده است داده و زنگ
فارس و دریاي  وجبات تخریب اکوسیستم خلیجهاي منطقه مذکور را که م توان اهم فعالیت این حوزه، می

ها و ساختارهاي اقتصادي و  اول فعالیت. در سه بخش اصلی بررسی نمود. عمان را فراهم آورده است
هاي اصلی محیط دریائی و سوم سوانح عمده و وقایع  کننده اجتماعی تأثیرگذار در منطقه، دوم آلوده

  .باشد قابل بررسی میصورت مجزا  موردي که به دلیل اهمیت آن به
  ها و ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی تأثیرگذار در منطقه راپمی فعالیت ●

سال گذشته توسعه  30چنین مناطق ساحلی جمهوري اسالمی ایران طی  محدوده دریائی راپمی و هم
شرایط اما با توجه به . فراوانی یافته است که عمده آن مربوط به صنعت و توسعه شهرنشینی بوده است

  .ها را به شرح زیر عنوان نمود هاي ناشی از این دسته فعالیت توان آلودگی فعلی می
  صنایع عمده ▪

ضایعات این  چنین آلومینیوم با خلوص باال در کشور بحرین که ـ وجود صنایع تولید اوره گرانول و هم
  .باشد صنایع، شامل مقادیر زیادي از گازها، مایعات و جامدات می

هاي تولید شده از این  هاي مختلف در جمهوري اسالمی ایران، با تولیدات باال و آالینده االیشگاهـ وجود پ
  .ها فعالیت

شهر واقع در حوزه کارون، شامل صنایع  5منطقه صنعتی و  5هاي بزرگ صنایع در  ـ وجود برخی مجتمع
  ... هاي پتروشیمی و شیمیائی، صنایع غذائی، صنایع فوالد و سلولزي، کارخانه
درصد از کل تولید نفت را به خود اختصاص  45هاي نفت در کشور کویت که حدود  ـ وجود پاالیشگاه

  .هاي ناشی از این تولیدات داده و آلودگی
هاي تولید آمونیاك  نفت در کشور قطر که عالوه بر تصفیه نفت و مشتقات آن، کارخانه  ـ وجود پاالیشگاه

  .باشد هاي موجود در این کشور می و گوگرد از سایر تولیدات کارخانه اتیلن و اوره، تولید اتیلن، پلی
چنین وجود صنایع پتروشیمی با تولیدات مختلف نظیر،  ـ تولیدات نفت در کشور عربستان سعودي و هم

  ...متانول، اتانول، کلرور ایتلن، اتیل بنزن، استیرن، کلر، سود سوزآور، فرمالدئید، گلیکول و 
درصد تولیدات نفت  12 اه نفت در امارات متحده عربی و تولیدات مربوط به آن که حدود ـ وجود پاالیشگ

  .گردد این کشور را شامل می
  ـ صنایع عمده آالینده

  کن کارخانجات برق و آب شیرین ●
کن و برق در طول خط کرانه محدوده دریائی راپمی، که حجم باالئی از  کارخانه آب شیرین 68وجود 

هاي مذکور و  طح جهان را به خود اختصاص داده و آب شور گرم تولید شده توسط کارخانهتولیدات در س
گردد که  بازگشت آن به دریا موجب تغییر خصوصیات فیزیکی آب دریا خصوصاً حرارت و شوري آن می

 اي از محل آلودگی موجب بروز آشفتگی در موازنه اکوسیستم دریائی شده و منابع زنده آن را در محدوده
  .دهد در معرض نابودي قرار می

  پسماندهاي صنعتی مایع ●



درصد پساب خود را وارد  48کن، حدود  هاي تولید برق و آب شیرین هاي موجود کارخانه طبق گزارش
. باشند در محیط دریا می) مواد جامد معلق( COD,BOD,SSدریا نموده و عامل اصلی تولید بار 

درصد از مجموع کل بار آلودگی ورودي به دریا در رتبه بعدي قرار  28هاي تصفیه نفت خام با  پاالیشگاه
سهم صنایع پتروشیمی فقط . باشند ، نفت و فلزات میCODها  اي را در تولید آالینده داشته و سهم عمده

  .عهده دارند ها به دریا را به درصد کل تخلیه آالینده 5درصد و سایر صنایع  19معادل 
هاي کارون ـ دز به داخل دریا  هاي ورودي از حوزه رودخانه ، میزان کل آلودگیطبق برآورد به عمل آمده

،ـ COD) درصد 8/24حدود (هزار تن  218،ـ CL) درصد 27حدود (هزار تن  240طی یک سال معادل 
هزار تن  5و  BODهزار تن  28،ـ CaCO2هزار تن  898،ـ SO2هزار تن  100،ـ TDSهزار تن  206
NO3 باشد لحاظ نمودن ورود پسماندهاي صنعتی مایع به محیط دریا میباشد که با  می.  
ها در خشکی و ورود پسماندهاي آنها به محیط دریا  بر موارد یاد شده وجود سایر صنایع و فعالیت عالوه

هاي ناشی از صنایع کودهاي  آلودگی. دهد رسد، نشان می چه که به نظر می تر از آن شرایط را بحرانی
وشیمی، تولید گاز و مواد سوختی، مزارع کشاورزي و صنایع دامی، ساخت و ساز مسکن و شیمیائی، پتر

فوالد، آهن، سیمان،  ها، کاغذسازي، صنعت لبنیات، صنایع آلومینیوم جزایر مصنوعی، کشتارگاه
هاي شهري و یا پساب حاصله از آنها، تماماً  هاي پالستیکی و سیلت، دفن زباله پسماندهاي نخاله

میلیون  10کنند که میزان آنها در طول سال به چند  هاي مضر و خطرناکی را تولید و وارد دریا میپسماند
فارس توان دریافت، تجزیه و تصفیه این مقدار از مواد  رسد که بدون شک دریاي عمان و خلیج تن می

  .ها را در خود نخواهد داشت مختلف از آالینده
  پسماندهاي صنعتی جامد ●

عتی جامد توسط صنایع مختلفی در منطقه تولید شده و در صورت عدم مدیریت مناسب پسماندهاي صن
هاي موجود و براساس  برطبق داده. توانند خطراتی را براي محیط زیست و موجودات آن پدید آورند می

 اما. رود ترین پسماند جامد دریاي منطقه به شمار می میالدي، لجن نفتی مهم 1999ر سال گزارش راپمی د
هاي پالستیکی و سیلت، پسماندهاي  ها و نخاله موارد متعدد دیگر از قبیل پسماند جامد شامل خرده

کن، پسماندهاي جامد حاصل از تصفیه نفت متشکل از  هاي برق و آب شیرین جامد تولید شده از کارخانه
نیاك، ورود ضایعات هاي تولید اوره و آمو لکولی و لجن تولید شده، کارخانهوها، فیلترهاي م کاتالیست

هاي گاز مایع، سیمان، کود شیمیائی، آهن و فوالد  صنایع پتروشیمی، ضایعات هیدروکربنی توسط کارخانه
و صنایع خرد، تأسیسات بندري، تصفیه نفت، و موارد متعدد دیگر از پسماندهاي صنعتی جامدي هستند 

فارس و دریاي عمان را به  و اکوسیستم خلیجها میلیون تن گردیده  که تمامی آنها در طول سال بالغ بر ده
  .دهند شدت در معرض خطر نابودي قرار می

  دود صنایع ●
بندي بار آلودگی ناشی از صنایع مستقر در خشکی، دود و بخارات رها شده به داخل  سومین طبقه

به شدت  هاي مذکور اگرچه آلودگی. تواند به دریا راه یابد سفر است، که در صورت فرو نشستن میاتم
که احتمال تبادل و  قادرند کیفیت هوا را مختل ساخته و تا غیرقابل تحمل پیش ببرند اما به علت این

منابع اولیه . آیند عنوان یک آالینده مهم در محیط دریائی به حساب نمی باشد به ورود آن به دریا کم می
هاي  ها و توربین یزلی، اگزوز کارخانههاي احتراقی از قبیل موتورهاي د تخلیه آلودگی به جو شامل پروسه

بارگیري و پر کردن مخازن، نشت از لوازم، ذرات معلق  گازي، گازهاي فرار ناشی از مواد آلی، عملیات
ها و دیگر  ناشی از به هم خوردن خاك در خالل عملیات ساختمانی و ناشی از ترافیک، آتش زدن زباله



. باشد ژن میورد شده به جو شامل اکسی گوگرد و سولفید هیدردر این موارد گازهاي اصلی وا. مواد زائد
هاي صنعتی به داخل جو بوده و عامل استرس  ذرات معلق ناشی از مواد انباري، دومین منبع مهم تخلیه

اکسیدهاي ازت، مونواکسی کربی، متان و کربن آلی فرار نیز به میزان قابل . باشند بیشتر بر محیط می
  .جود دارداي در منطقه و توجه

  هاي خانگی پساب ●
هاي شهري و روستائی  مناطق ساحلی راپمی به شدت تحت تأثیر پساب تولید شده حاصل از فاضالب

هزار میلیون متر  157معادل  1986میزان کل ورود پساب به داخل محدوده راپمی در سال . قرار دارند
میلیون متر مکعب در روز فاضالب وارد  152در جمهوري اسالمی ایران، حدود . مکعب در سال بوده است

تن در سال  277میزان بار آلودگی بین . شود گذرد، می هاي کارون و دز که از کنار شهرها می رودخانه
ها  بار آلودگی دیگر آالینده. در نوسان بوده است ،هزار تن در سال کل مواد جامد محلول 448نیترات تا 

هزار تن  142کلر ، هزار تن  149ها ،  سولفاتهزار تن  COD  ،76 هزار تن BOD ، 97 هزار تن 54 شامل
  .باشد باشند که بیشترین سهم آلودگی مربوط به شهرهاي اهواز و خرمشهر می کربنات کلسیم می

  ها هاي آبریز رودخانه تخلیه در حوزه ●
تمانی، احداث سدها، هاي مهندسی و ساخ ها همراه با فعالیت هاي انسانی در امتداد حوزه رودخانه یتفعال

این تأثیرات هم بر . ها داشته است اي بر محیط دریا و اکوسیستم ساحلی و رودخانه تأثیر قابل مالحظه
ها و میزان آب  هاي زیستی از طریق تغییر در الگوي جریان رودخانه هاي هیدرولوژیک و هم چرخه چرخه

عنوان  به. باشد، گردیده است علق و محلول میتخلیه شده به داخل دریا که حاوي مقادیر زیادي از مواد م
بر تغییر رژیم آبی در منطقه، میزان حجم آب شیرین ورودي و  مثال احداث سد بر روي اروندرود، عالوه

اي کاهش داده و تأثیرات منفی زیادي بر ذخایر آبزیان  طور قابل مالحظه مواد مغذي همراه آن را نیز به
  .داشت شمال غربی دریا خواهد  منطقه

  توسعه سواحل و تغییرات فیزیکی ●
. هاي اقتصادي قرار گرفته است امروزه منطقه راپمی تحت فشار روزافزون توسعه ساحلی و فعالیت

بحث . ه آن اشاره شده استهاي مختلف ب بر عوامل مهم تخریب حاصل از توسعه که در قسمت عالوه
یر مصنوعی از موارد بسیار مهم و مخربی است چنین احداث جزا استحصال زمین و خشکاندن دریا و هم

این اقدام موجب تغییرات . اند که اکثر کشورهاي منطقه به علت مساحت کوچک خود به آن پرداخته
هاي آنان، علفزارهاي  ریزي آبزیان و زیستگاه فیزیکی شدیدي در طول نوار ساحلی گردیده و مناطق تخم

بر آن افزایش کدورت آب ناشی از ورود  عالوه. اند را پدید آوردهزیان  دریائی و موجودات پالنکتونی و کف
 ،ب بسته شدن مجراهاي آبششی آبزیانریز، باعث کاهش تولیدات اولیه و نیز موج مواد رسوبی دانه

بر آن پهنه  عالوه. خفگی، کاهش قدرت دید، تغذیه و تقلیل فرآیند فتوسنتزي را فراهم آورده است
ي کامالً تغییر یافته و موجبات مرگ و میر آبزیان و عدم امکان مهاجرت آنها و فیزیکی مناطق جزر و مد

  ]12پیام دریا شماره .[نهایتاً تغییرات نامطلوب اکوسیستم فراهم شده است
  

  :مشارکت مردمی در مدیریت سواحل
به بعد  میالدي 60هاي  ریزي توسعه، موضوعی است که به دهه در مدیریت و برنامه  مسئله مشارکت مردم

میالدي، دو جریان به موازات هم به حرکت افتاد و به تدریج شتاب گرفت، از  70از اواخر دهه . گردد بر می
هاي جوامع  هاي توسعه با واقیعت ریزي و اجراي برنامه نامهیک طرف نارضایتی نسبت به عدم تطابق بر



ها  شد، چرا که روند توسعه تابع طرح اي در سطوح و محافل رسمی و علمی ابراز می طور فزاینده محلی به
هاي محلی طراحی  ترین شناخت از واقعیت هایی بود که متخصصین بیرونی بر پایه سطحی و پروژه

از طرف دیگر، در نقاط مختلف جهان تجارب گوناگون حاکی از آن بود که توان و ظرفیت مردم . کردند می
کم به  مردم محلی کم. شود ز آن است که تصور میبراي سهیم شدن در فرایند توسعه به مراتب بیشتر ا

شدند که درك و دانش عمیق و مفصلی از  هاي ذیربطی به رسمیت شناخته می عنوان منابع و افراد و گروه
توام با این تحوالت و چه بسا فراتر از آن تغییري بود که در نگرش و رفتار . محیط زندگی خود دارند

این تحول در برگیرنده توجه به . اي بودند بوجود آمد ئل محلی و منطقهبسیاري از کسانی که درگیر مسا
هاي مردمی جهت  ها و پتانسیل جایگاه مردم محلی در فرایند توسعه پایدار مناطق و استفاده از ظرفیت

  .باشد نیل به اهداف توسعه می
اشد چرا که اکنون تواند از این قاعده مستثنی ب از این رو توسعه پایدار مناطق ساحلی نیز نمی  

کنند و یا به نحوي در  مختلفی در این مناطق هستند که یا در این مناطق زندگی می  برداران بهره
توان به صیادان، گردشگران،  برداران می ازجمله این بهره. دارندبرداري از منابع آن سهم و نقش  بهره

  .کردصاحبان صنایع و انواع متعدد دیگر متولیان بخش خصوصی اشاره 
هاي  رسد که گستردگی خطوط نوار ساحلی ایران از یکسو و ناهماهنگی در اقدامات و برنامه به نظر می

این مشکالت . اجرایی از سوي دیگر موجب شده است که این مناطق با مسائل و مشکالتی مواجه باشد
تر به نظر  کننده هم در بعد زیست محیطی و هم در بعد اجتماعی، اقتصادي به مراتب شدیدتر و نگران

ها و مشاغل، عدم  ها، نابسامان بودن فعالیت ناهماهنگی در توزیع جمعیت و استقرار سکونتگاه. رسد می
رویه و ناصحیح از منابع، بهم ریختگی بافت  هاي بی برداري رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهره

کالتی است که توسعه پایدار این فرهنگی و آلودگی محیط زیست از جمله مسائل و مش -اجتماعی
  .مناطق را دچار مشکل و نقصان نموده است 

ها و  هاي مهم در این بهم ریختگی و نابسامانی، عدم هماهنگی سازمان رسد یکی از مولفه به نظر می
. باشد برداران در این زمینه می نهادهاي مختلف درگیر در منطقه و همچنین نبود مشارکت مردم و بهره

، نه ساماندهی این مشکالت و معضالتحل بهی دهد که راه جهانی مدیریت مناطق ساحلی نشان می تجربه
اجراي مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی و درگیر نمودن مشارکت بخش عمومی و خصوصی و همچنین 

ها  ریزي و اجراي فعالیت نهادهاي دولتی در این مدیریت و یکپارچگی و هماهنگی تصمیمات، برنامه
  .باشد می
  

 نقش مدیریت در برنامه ریزي نواحی ساحلی
 بستر سازي مناسب براي اجراي برنامه ها §
  استفاده از ابزار مدیریتی در اجرا  §
  افزایش نقش مشارکتها در تهیه، تصویب و اجراي برنامه ها  §
  افزایش میزان انعطاف پذیري برنامه ها  §
 استفاده از روشهاي غیر مستقیم در اجراي  §

  
 اهبردي در مدیریت و برنامه ریزي نواحی ساحلیموضوعات ر

 رشد جمعیت •



  کاربري هاي ساحلی •
  بهره برداري از منابع  –
  خدمات زیر بنائی –
  توریسم و فعالیتهاي تفریحی –
  مناطق حفاظت شده  –

  هاي ساحلی بازتاب کاربري •
  آلودگی محیط، فاضالب صنایع، سیالبها –

  بازتاب بر روي کاربري هاي ساحلی •
  غییرات آب و هوائیخطرات ساحلی و ت –

  امور اداري •
  نا هماهنگی بین سازمانهاي اداري با ماموریتهاي مختلف –

  
  :مبانی نظري برنامه ریزي نواحی ساحلی

 :مبانی نظري برنامه ریزي نواحی ساحلی از تلفیقی از مبانی برنامه ریزیهاي زیر تشکیل شده است
Ø  برنامه ریزي شهري  
Ø  برنامه ریزي منطقه اي  
Ø  ي نواحی حفاظتیبرنامه ریز  
Ø  برنامه ریزي راهبردي  
Ø  برنامه ریزي مشارکتی  
Ø  برنامه ریزي محیطی  
Ø  برنامه ریزي بهره برداري از منابع  
Ø  برنامه ریزي دریائی  

  
مبانی برنامه ریزي نواحی ساحلی نمی تواند از ویژگیهاي فرهنگی،اجتماعی و سیاسی جدا شود و     

  .محیط پیرامون  انتخاب و تنظیم شود بایستی با توجه به رابطه میان جامعه و
  :روشهاي برنامه ریزي نواحی ساحلی

 :روش هاي متداول در برنامه ریزي نواحی ساحلی عبارتند از
به  و مسایل مبتالده ترین روش، پرداختن به موضوعات سا: برنامه ریزي هاي موضوعی و موضعی -1

حل این . می باشد اشی از فعالیتهاي تفریحینواحی ساحلی نظیر جلوگیري از فرسایش و تخریب ساحل ن
  .مسایل نیاز به اقدامات بر اساس تصمیم گیري سریع دارد

الزم است تا برنامه اي  ،در شرایطی که تضاد منافع و یا اهداف وجود دارد:  تهیه برنامه هاي فیزیکی -2
  .راهنماي مدیریت نواحی ساحلی قرار گیرد ،تهیه و پس از تصویب

در این روش چارچوب کلی برنامه توسعه نواحی : رچوبی براي برنامه ریزي نواحی ساحلیتهیه چا -3
این چارچوب به مدیران کمک می کند تا برنامه هاي مختلف را براي برخورد با یک اقدام . تهیه می شود

جه با اهداف خاص مورد توجه قرار داده و بتوانند بازتاب آن اقدام را بر سایر برنامه ها ارزیابی و در نتی



زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مدیران  ،این روش برنامه ریزي. مدیریت هاي کالن هماهنگ سازند
  .نواحی ساحلی با بیش از یک موضوع درگیر باشند و یا به تهیه بیش از یک برنامه نیاز داشته باشند

 :در برنامه ریزي نواحی ساحلی به موارد زیر بایستی توجه شود
  

ü  ریزي و کارشناسان دستگاههاي اجرائی در فرایند برنامه ریزيمکاري تیم برنامه ه  
ü  داشتن چشم انداز، هدف، جهت ها و انتظارات روشن  
ü  انسجام در سیاست گذاریها  
ü  انجام ارزیابیهاي زیست محیطی  
ü  توجه به ابعاد سیاسی مدیریت نواحی ساحلی  
ü  تنظیم راهنمائی براي جلب مشارکتهاي مردمی  
ü  ازنگري و نظارت ب  

  
  :ساحلیمناطق مدیریت یکپارچه   

ها و اقداماتی است که براي کنترل متغیرهاي مؤثر بر اهداف  مدیریت در برگیرنده مجموع فعالیت
. دست آیددهی مطلوب و مستمر به  شود تا بهره اعمال می) طبیعی، انسانی، مالی(سازماندهی منابع 

اي  رشته ریزي بین گیري از منابع از طریق برنامه ند توسعه در بهرهساماندهی فرآی ،مدیریت ناحیه ساحلی
شناختی،  وجهی است که در آن فرآیندهاي فیزیکی، بوممنطقه ساحلی یک سیستم پویا و چند  .است

اجتماعی و اقتصادي بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند، مدیریت ناحیه ساحلی باید این فرآیندها را مدنظر 
چنین فضاي فرابخشی و چند موضوعی سبب . کارگزاران مختلف هماهنگی ایجاد کند قرار دهد و بین

شود در بحث مدیریت سواحل از مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی صحبت به میان آید که گاه از آن به  می
  .شود مدیریت جامع یا مدیریت تلفیقی نیز نام برده می

معناي  به) ICZM) (Integrated Coastal Zone Management(مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی 
این رویکرد از مدیریت در پی از بین بردن . هماهنگ نمودن قوانین ناهماهنگ و متداخل است

با برقراري . هاست نگري و ایجاد تفکر در انجام امور محلی و حل و فصل تضادها میان سازمان بخشی
حالل سواحل و حفاظت از نلی، پیشگیري از امدیریت منطقه ساحلی توسعه متوازن و پایدار مناطق ساح

یکپارچگی موضوعی مدیریت منطقه ساحلی سبب حل و فصل . محیط زیست آن ممکن خواهد شد
 ICZM . هاي طبیعی در منطقه ساحلی خواهد بود مشکالت اجتماعی، امنیتی و مدیریت بحران

ریت مناطق ساحلی است و به هاي مربوط و از جمله مردم در مدی همچنین به معنی مشارکت همه طرف
 .برگرداندن سواحل به صاحبان اصلی یعنی مردم منتج خواهد شد

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی یک فرآیند مستمر و پویاست که براساس آن تصمیمات الزم جهت 
 ياجرا. گردد برداري صحیح، توسعه موزون و حفاظت از نواحی ساحلی و دریائی و منابع آن اتخاذ می بهره

موفق برنامه مدیریت یکپارچه منطقه ساحلی در سطح ملی به حس مسئولیت و تعهد مجربیان و 
هاي مختلف و شناخت  همچنین ارتباط مؤثر میان گروه. نفعان نیازمند است هاي همکار و ذي سازمان

از  دست خواهد آمد المللی به منافعی که از این همکاري و ارتباط چه در سطح ملی و چه در سطح بین
گذاري ملی براي مدیریت  هدف اصلی سیاست. شود هاي مهم مدیریت یکپارچه سواحل محسوب می جنبه

برداري پایدار از مناطق ساحلی چه در سطح ملی و چه  یکپارچه سواحل تسهیل وضعیت براي بهره



ت، این در حالی است که مشکل اساسی در مدیریت منطقه ساحلی، اختصاص منابع اس . اي است منطقه
گیري رو  نحو چشم زیرا به واسطه توسعه اقتصادي و رشد فزاینده جمعیت، منابع طبیعی منطقه ساحلی به

هاي مختلف از مناطق ساحلی  کند تا در نحوه استفاده به کاهش گذاشته و کاهش این منابع ایجاب می
تا در محدوده آن پس الزم است مدیریت منطقه ساحلی چارچوبی ایجاد کند . ی صورت گیردیها انتخاب

در این چارچوب مدیریتی، باید نقش و مسئولیت کاربران مختلف و قلمرو هر یک . این انتخاب انجام شود
نحوي که برخورد قلمروها به حداقل برسد و براي هر گروه از کاربران، مقام یا سازمان  تعیین شود، به

  .مسئول تعیین شود
هاي توسعه و  ی و شامل چارچوبی قانونی است تا طرحمدیریت یکپارچه منطقه ساحلی، روندي دولت

متأثر از این روند است  هاي محیطی و مشارکت بخش مدیریت مناطق ساحلی که ترکیبی از اهداف زیست
هدف این مدیریت تأمین حداکثر سود حاصل از مناطق ساحلی و به حداقل رساندن . را تضمین نماید

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی با رویکرد . تلف بر یکدیگر استهاي مخ منازعات و تأثیرات مضر فعالیت
کارگیري ابزارهاي  توسعه پایدار در صدد است حفاظت از محیط زیست را با توسعه اقتصادي، از طریق به
. دهد ترکیب کند مناسب که هم محیط طبیعی و هم ساکنان مناطق ساحلی را مورد توجه قرار می

دنبال ساماندهی واحدهاي کاربر از منطقه ساحلی است و عالقه دارد عدالت  عبارتی مدیریت سواحل به به
مدیریت یکپارچه سواحل با هدف رفع . اجتماعی در توزیع امکانات فضائی و اقتصادي رعایت شود

محیطی در این  هاي ناحیه ساحلی با یکدیگر است، رویکرد زیست دنبال سازگاري فعالیت منازعات به
هاي محیطی است تا از طریق  هاي منطقه ساحلی با توان جستجوي سازگاري فعالیت مدیریت همچنین در

  .محیطی منازعات مرتفع شوند سنجی زیست جانمائی و امکان
  :عبارت است از ICZMاصول اصلی 

  از مسائل مبهم پیوسته در مناطق ساحلیتالش جهت دستیابی به تصویري کالن و جامع  ▪
  ریزي با در نظر گرفتن شرایط محلی ر صحیح در برنامهاستفاده از اطالعات و آما ▪
  هماهنگی با طبیعت و محیط زیست ▪
نفع و مشارکت دادن آنها در  هاي ذي تالش در ایجاد تشریک مساعی بین کلیه اشخاص و دستگاه ▪

  ها گیري تصمیم
  بینی مشکالت آتی توسعه در مناطق ساحلی  یشدوراندیشی و پ ▪
  )1379ـ  1383(ق ساحلی کشور در برنامه سوم توسعه مدیریت یکپارچه مناط ●

که نخستین سال برنامه سوم توسعه بود سبب شد نهادهاي دولتی اهتمام و رویکرد  1379آغاز سال 
در مواد برنامه سوم توسعه، در . سو نمایندمبرنامه و راهکارهاي اجرائی آن ه هاي خود را با مواد فعالیت

  :آمده است 104از ماده  ەبند 
به منظور جلوگیري از آلودگی و ساماندهی ساحل دریاي خزر، دولت موظف است به آزادسازي حریم “

بار پس از انقالب در یکی از مواد برنامه تکلیفی براي سواحل ن آنکه نخستی رغم  به” .قدام نمایددریا ا
ص تصریح نگردید و اي در این خصو دهنده کننده یا گزارش تعیین گردید اما متأسفانه مجري، هماهنگ

  .اي قرار نگرفت طور روشن در دستور کار هیچ سازمان یا وزارتخانه موضوع به
ریزي نوینی، مبتنی بر  طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور سال نخست برنامه چهارم را با طرح

ه بدین ترتیب ادامه مطالعات طرح در قالب دستیابی ب. دستاورد محور کردن طرح، آغاز نمود
  :دستاوردهاي زیر مورد توجه قرار گرفت



  تبیین و تحلیل وضعیت موجود سواحل کشور) 1
هاي مختلف نظیر  در این دستاورد، مطالعات وضعیت موجود سواحل در شمال و جنوب کشور در بخش

آوري  شناسی، منابع آب، کشاورزي، صنعت و معدن، نفت و گاز، شیالت و نظایر آن جمع هواشناسی، زمین
صورت جدول و نقشه در سامانه اطالعات  به ICZMلخیص شده و موارد الزم جهت مطالعات و ت

هاي  ها و سازمان هاي فعلی و آتی وزارتخانه همچنین برنامه. گیرد مورد استفاده قرار می) GIS(جغرافیائی 
دمدت هاي کوتاه و بلن اي، در افق هاي کالن ملی و منطقه دولتی در سواحل کشور در چارچوب طرح

هاي مختلف در مناطق ساحلی و تجزیه و تحلیل و  فعالیت  بررسی و شناخت تضادها بین. شود بررسی می
باشد، پس از بررسی و تحلیل وضعیت  هاي این دستاورد می مسائل و مشکالت بین بخشی از دیگر بخش

اهبردهاي کلی هاي گوناگون و شناخت مشکالت احتمالی در آینده، اهداف و ر موجود سواحل از جنبه
  .گردد مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور در این دستاورد تبیین می

  تعیین محدوده و مرزبندي مناطق ساحلی کشور) 2
در تعیین حدود مناطق ساحلی نه تنها مطالعات مهندسی از دیدگاه تعامل دریا و خشکی مطرح است 

. نظایر آن هم دخالت دارند اسی ومحیطی، مالحظات اقتصادي، مالحظات سی بلکه مالحظات زیست
همین دلیل تعیین مرزهاي مناطق ساحلی در خشکی و در دریا از اقدامات اساسی است که در طول  به

نظر به اینکه بخشی از این دستاورد در مرحله اول مطالعات صورت . انجام خواهد شد ICZMمطالعات 
رزهاي منطقه مدیریت یکپارچه، مرزهاي گرفته و خط ساحلی مرجع، مرزهاي مدیریت نوار ساحلی، م

محدوده پایش و نظارت و مرزهاي حوزه تأثیر، در خشکی و دریا مشخص و پیشنهاد شده است، در ادامه 
براساس نتایج حاصله از مطالعات پایه و همچنین دیگر دستاوردهاي مطالعات، مرزهاي  ICZMمطالعات 

می از اختالفات مالکیتی، اداري و سیاسی مناطق مناطق ساحلی کشور تدقیق و نهائی شده و بخش مه
  .ساحلی کشور سامان خواهد یافت

  طرح مدیریت نوار ساحلی) 3
از آنجا که نوار ساحلی محل تعامل مستقیم خشکی دریا و بارزترین ناحیه در تعریف یک منطقه ساحلی 

 ICZMهاي  قسمت ترین توان یکی از اصلی را می) SMP(شود طرح مدیریت نوار ساحلی  محسوب می
در این طرح براساس نتایج مطالعات هیدرودینامیک و رسوب تأثیرات باد، موج، جزر و مد، . دانست

همگن ) Cells(هاي  گذاري در نوار ساحلی، خط ساحلی به سلول جریانات دریائی و رژیم رسوب
د تجزیه و تحلیل قرار اي و مدیریتی مور هاي حفاظت ساحل در دو بعد سازه بندي شده و استراتژي کالسه
منطقه ساخت و ساز (گیرد حریم سواحل  هائی که در این طرح صورت می بندي براساس تقسیم. گیرد می

ریزي جهت نحوه استفاده از  مشخص شده و برنامه) و ساخت و ساز محدود Setback Lineممنوع یا 
، فضاي سبز، بندرسازي و نظایر آن هاي آبی هاي مناسب نظیر توریسم، شنا و ورزش نوار ساحلی با کاربري

  .آید عمل می به
  محیطی طرح مدیریت زیست) 4

با توجه به رویکرد جهانی حل مشکالت سواحل براي استقرار توسعه پایدار، موضوعات محیط زیستی در 
محیطی  هت طرح مدیریت زیستج به همین. همه کشورها اهمیت و ارزش خاصی پیدا کرده است

)EMP (کی از دستاوردهاي اصلی مطالعات در سواحل، یICZM در این . شود در هر کشور محسوب می
هاي حساس و مهم  محیطی، پهنه هاي زیست طرح براساس نتایج حاصل از انجام مطالعات پایه و تحلیل

برداري از آنها تدوین  محیطی در سواحل کشور شناسائی شده و راهکارهاي حفاظت و بهره زیست



کننده آب، خاك و هوا در مناطق ساحلی و ارزیابی  هاي اصلی و عمده آلوده نونشناسائی کا. شود می
محیطی  طرح نهائی مدیریت زیست. موضوعات این دستاورد است تأثیرات آنها بر نوار ساحلی از دیگر

ریزي و ارائه راهکارهاي عملی جهت جلوگیري از آلودگی  گذاري، برنامه سواحل مشتمل بر سیاست
محیطی در این اکوسیستم حساس، و تدوین  هاي زیست و کمیت شاخص  بردن کیفیتسواحل، باال 

  .باشد برداري از مناطق ساحلی می راهکارهاي حفاظت و بهره
  طرح کاربري مطلوب اراضی منطقه ساحلی ) 5

هاي کاربري اراضی سواحل کشور که با استفاده از پردازش  ، از نقشهICZMدر این دستاورد از مطالعات 
پس از مطالعه و تجزیه و . تهیه شده است به دست آمده، اي در مرحله نخست مطالعات اویر ماهوارهتص

هاي  هاي اجرائی در سواحل، الیه هاي پیشنهادي دستگاه تحلیل کاربري اراضی موجود و بررسی کاربري
ی و اکولوژیک هاي طبیع مختلف اطالعاتی با استفاده از یک مدل کاربري اراضی مناسب، براساس قابلیت

در . گردد تلفیق شده و طرح کاربري مطلوب اراضی مناطق ساحلی تهیه می GISسرزمین، در سیستم 
هاي جامع و هادي  اي و طرح هاي کالبدي ملی و منطقه تهیه طرح کاربري مطلوب اراضی ساحلی باید طرح

  .ضروري است هاي فضائی کشور شهري و روستائی نیز لحاظ شوند بدین جهت هماهنگی با طرح
  طرح ساختار و سازمان اجرائی) 6

باشد تا هماهنگی الزم  برقراري مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی نیازمند یک ساختار اجرائی درخور می
هاي  ها و مدیریت را در راستاي تأمین منافع ملی کشور در سواحل برقرار سازد و از اعمال دیدگاه

هاي مدیریت و توسعه در سواحل از  بندي و الویت ICZMاهداف از آنجا که . نگر جلوگیري نماید بخشی
بنابراین ساختار ، سو و نظام سیاسی و اداري حاکم از سوي دیگر در کشورهاي مختلف متفاوت است یک

و سازمان اجرائی الزم جهت برقراري مدیریت یکپارچه در کشورهاي مختلف یکسان و یکنواخت نبوده و 
صورت مستقل  بهترین گزینه براي این ساختار اجرائی در هر کشور باید به مطالعات الزم جهت انتخاب

هاي اداري در مناطق  در این دستاورد پس از شناسائی وضعیت موجود نهادها و سازمان. انجام شود
هاي مختلف و ساختار سازمان اجرائی  ها، گزینه ساحلی و بررسی تضادهاي موجود و آتی نهادها و سازمان

ICZM ترین گزینه انتخاب  دست آمده از سایر کشورها تعیین شده و مناسب ستفاده از تجربیات بهبا ا
پس از مشخص شدن چارچوب ساختار اجرائی موردنظر، اساسنامه، تشکیالت، کارکنان، نظام . گردد می

و در ها و راهکارهاي مدیریت یکپارچه براي این ساختار تدوین  بندي اجراء سیاست مالی و برنامه زمان
  .گردد می ارائه ICZMقالب طرح ساختار و سازمان اجرائی 

  طرح مشارکت عمومی) 7
مقاومت منفی  تواند با هاي توسعه یا مدیریت در سواحل، بدون همکاري مردم می از آنجا که بهترین طرح

یریت هاي الزم جهت مد در کنار سایر طرح” طرح مشارکت عمومی“ ،ن نتیجه بمانددوآنها مواجه شده و ب
در این طرح تمام . رود شمار می به ICZMیکپارچه در مناطق ساحلی، از دستاوردهاي اصلی مطالعات 

هاي غیردولتی در مناطق  هاي دولتی و خصوصی و تعاونی و تشکل نفعان بخش اندرکاران و ذيت دس
. گیرد می ها و مدیریت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیري ساحلی شناسائی شده و نقش آنها در تصمیم

ریزي، ساختار اداري و چارچوب قانونی در زمینه فعالیت مردم و بخش خصوصی و  بررسی نظام برنامه
هاي این دستاورد  هاي اجتماعی در نواحی ساحلی از دیگر بخش بررسی کلی وضعیت اقشار و گروه

نظرات  وین نقطهبندي و تد هاي ساحلی و جمع هاي مشورتی در استان برگزاري کارگاه. شود محسوب می
ترین  بندي مشکالت مناطق ساحلی جزء اساسی مردم محلی و مسئوالن منطقه، جهت شناسائی و اولویت



هاي  هاي ایجاد هماهنگی بین بخش در طرح مشارکت عمومی مکانیسم. باشد هاي این طرح می قسمت
هاي مردمی در این  هاي ایجاد مشارکت براي بخش خصوصی و تشکل دولتی درگیر در سواحل و مکانیسم

  . گردد مناطق شناسائی و تدوین شده و راهکار الزم پیشنهاد می
  تدوین و پیشنهاد الیحه قانونی مدیریت مناطق ساحلی) 8

، تدوین قوانین و مقررات آن جهت ایجاد بسترهاي ICZMترین دستاوردهاي مطالعات  یکی از مهم
در این دستاورد پس از برررسی و . باشد حل میقانونی الزم براي برقراري مدیریت یکپارچه در سوا

هاي اجرائی مرتبط با  تحلیل نظام حقوقی و ساختار اداري کشور، مقررات و ضوابط حاکم بر دستگاه
در سایر کشورها، انواع  ICZMساحل بررسی شده و با استفاده از چارچوب قوانین و مقررات 

استخراج و تبیین . گردد گزینه مناسب انتخاب می هاي تدوین قانون و مقررات تعیین شده و استراتژي
ایران و شناسائی اصالحات الزم در قوانین موجود کشور براي ایجاد زمینه  ICZMالزامات قانونی طرح 

تهیه . دهد استقرار نظام مدیریت یکپارچه در سواحل بخش مهمی از این دستاورد را تشکیل می
تصویب در مجلس شوراي اسالمی و هیئت دولت در این جهت طرح و  ICZMنویس لوایح قانونی  پیش

  .رسد دستاورد به انجام می
  طراح ایجاد و مدیریت پایگاه اطالعات جغرافیائی مدیریت سواحل) 9

گردآوري اطالعات . تاکنون بانک اطالعاتی جامعی از وضعیت سواحل در کشور وجود نداشته است
گیرد در  صورت می ICZMظایر آن که در طول مطالعات مختلف محیطی، اقتصادي، اجتماعی، امنیتی و ن

گردد که نه تنها در طول  صورت نقشه، جدول، متن و تصویر ذخیره می یک پایگاه اطالعات جغرافیائی به
سازي مداوم اطالعات آن در آینده، بانک اطالعاتی  هنگام ن از آن استفاده نمود بلکه با بهتوا مطالعات می

هاي مختلف قرار  عیت سواحل شمال و جنوب کشور در اختیار افراد و سازمانقیمتی در مورد وض ذي
هاي مبناي هر مطالعه  سیستم اطالعات جغرافیائی سواحل کشور که با استفاده از نقشه. خواهد گرفت

صد عنوان الیه اطالعاتی یکی از  شود با بیش از یک نمایش داده می 1:25000تهیه و با مقیاس 
بینی شده است با طراحی سامانه  همچنین پیش. گردد محسوب می ICZMمطالعات دستاوردهاي مهم 

در پایگاه اطالعات جغرافیائی این دستاورد تنها محدود به یک بانک اطالعات ) DSS(مدیریت یاري 
رو  مدیران مناطق ساحلی را در حل مشکالت پیش ،هاي روزآمد نشود و همچون یک ابزاري پویا با قابلیت

  .یاري دهد
  طرح نظارت و ارزیابی) 10

ندي پویا است و باید تغییراتی که به مرور زمان در وضعیت یمدیریت یکپارچه مناطق ساحلی فرآ
شود را ارزیابی کرده و راهبردها و  محیطی، اجتماعی و اقتصادي منطقه ساحلی ایجاد می فیزیکی، زیست

رت مداوم بر تحوالت منطقه ساحلی و این مهم، مستلزم نظا. هنگام نماید را به ICZMراهکارهاي 
باشد، بر  می ICZMطرح نظارت و ارزیابی که خود مولود مطالعات  جهنتیدر . باشد ارزیابی دقیق آنها می

براي تهیه این دستاورد الزم است که معیارها و . کند عملکرد مدیریت یکپارچه در سواحل نظارت می
اي و ملی  سائی شده و با استانداردهاي محلی، منطقههاي مورد نظر جهت ارزیابی و پایش شنا شاخص

ها و ابزارهاي نظارت بررسی و تعیین شده و الزامات قانونی  در طرح نظارت و ارزیابی، روش. مقایسه شوند
  .شود الزم جهت اعمال برنامه نظارت و ارزیابی نیز تدوین می

 ياجرا ح و براي سرعت بخشیدن بهطر يپس از اتخاذ رویکرد نوین در اجرا دریانورديسازمان بنادر و 
ریزي شده، پس از اتمام مرحله نخست طرح، حصول  تر به دستاوردهاي طرح مطالعات و دستیابی سریع



درگیر نمودن چند مشاور مستقل  زیر نظر مدیرطرح و ،سازي طرح تر به نتایج طرح را در گرو فعال سریع
  ]www.iczm.pmo.ir [.هاي موازي تشخیص داد زمان با فعالیت طور همب
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 آلودگی با مقابله گروه ”ایجاد ،فارس خلیج قیمت ذي آبی پهنه خارجی زیست محیط حفظ منظور به
 سازمان همکاري و هماهنگی با تواند می مذکور گروه .باشد می اقدام مهمترین و اولین عنوان به ”نفتی
 سازمان و زیست محیط حفاظت سازمان نفت، وزارت نیرو، وزارت جمله از ذیربط هاي و وزارتخانه ها

 .گردد تشکیل کشتیرانی و بنادر
 خواهد همراه به دولت براي مالی بار چند هر دریانوردي جهانی سازمان به ایران پیوستن دیگر طرف از

 که بیشمار قوانین میان از سازمان این قوانین از یکی که این به توجه با .است مثبت گاهی اما داشت،
 نفتی فضوالت دریافت تاسیسات ایجاد گیرد، قرار پذیرش مورد ایران طرف از باید آن به الحاق از پس

 خلیج نفتی آلودگی از اي عمده قسمت که است یادآوري به الزم است نفت بارگیري هاي در پایانه
 دلیل همین به .باشد می ها نفتکش توازن آب تخلیه به مربوط نفتی، هاي پایانه در خصوص به فارس

 از استفاده
 این چه اگر .داشت خواهد آلودگی حجم کاهش در مهمی نقش نفتی، فضوالت دریافت تاسیسات
 شده، بازیابی نفت از مجدد استفاده به توجه با اما دارد، نیاز باالیی نسبتاً اولیه سرمایه به تاسیسات
 خصوصی یا دولتی بخش هاي یهسرما جذب با بنابراین .گیرد می صورت سرعت به آن سرمایه بازگشت

 چنین توان می المللی بین هاي سازمان و خارجی گذاران سرمایه مشارکت حتی یا و امر این در
 به بنادر، و ها پایانه در بخصوص فارس خلیج آلودگی مقدار از اقدام این با و کرد ایجاد را تاسیسات
  .کاست شدت
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