رویکرد به مدیریت یکپارچه محیطی در سازماندهی سواحل کشور
(فرصتها ،چالشها و راهکارها)
دکتر بهمن رمضانی

دانشیار گروه جغرافیا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد رشت

چكيده

مناطق ساحلی در سراسر جهان ازجنبههای تاریخی در زمره مناطقی قرار میگیرند
که به دلیل وجود منابع غنی ،همواره در معرض بیشترین بهرهبرداریها قرار
دارند .مناطق ساحلی از پربارترین و پویاترین مناطق جهان و بستر فعّالیتهای عظیم
اقتصادی و اجتماعی در جهان به شمار میروند .از طرف دیگر ،به موازات رشد
جمعیت و توسعه فعّالیتها در این عرصهها طی سالهای گذشته ،فشار زیادی
بر این مناطق وارد آمده و در معرض انواع آلودگیها و تخریبها قرار گرفتهاند.
سواحل ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و طی سالهای گذشته به ویژه سواحل
شمالی کشور ،در معرض انواع آلودگیها و توسعه کاربریها ،فراتر از توان
و تحمّل این مناطق قرار گرفته است .به همین دلیل نیز طی سالهای گذشته
تالشهایی برای اصالح این روندها و شرایط حاکم بر این عرصهها آغاز شده
است .با تصویب ماده  63قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن
توجه به ساز و کارهای اجرایی و وظایفی که برای دستگاه
انتظار میرود ،با ّ
های اجرایی در این آییننامه پیشبینی شده است ،بتوان تا حدودی معضالت
کنونی سواحل کشور را به طور عام و سواحل شمالی کشور را به طور خاص،
سازماندهی کردکه این سازماندهی باید نتیجه مطالعات و برنامه ریزی در قالب
فرایند مدیریت یکپارچه محیطی باشد .بر اين اساس ،در مقالۀ حاضر به صورت
اجمالی به برخی از مسائل و مشکالت پرداخته شده و در نهایت پیشنهادهایی
ارایه میشود.

واژههای کلیدی :مدیریت و سازماندهی ،سواحل ،حریم ،اراضی ساحلی
و مدیریت یکپارچه سواحل.

مقدّ مه

مناطق ساحلی در سراسر جهان از جنبههای تاریخی در زمره مناطقی
قرار میگیرند که به دلیل وجود منابع غنی ،همواره در معرض بیشترین
بهرهبرداریها قرار دارند .طی دهههای اخیر بهرهبرداری نادرست از این
منابع ارزشمند ،اغلب مناطق ساحلی جهان را با وضعیتی بحرانی و خطرناک
مواجه ساخته ،به گونهای که فشارهای وارده بر آنها از ظرفیت تح ّمل زیست
محیطی آنها فراتر رفته است .افزایش جمعیت ،بهرهبرداری بیرویه از منابع،
آلودهسازی مناطق ساحلی ،توسعه فعّالیتهای ناسازگار با محیط و عدم
هماهنگی بین فعّالیتها در نوار ساحلی از مهمترین دالیل ایجاد فشار بر
این مناطق هستند.
مجموعه مسایل و مشکالت یاد شده ،بسیاری از کشورهای جهان به
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دکتر محمد طالقانی

دانشیارگروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت

مقررات
ویژه کشورهای توسعه یافته را بر آن داشته است تا ضوابط و ّ
گوناگونی را برای استفاده بهینه از این عرصهها تدوین و اجرا کنند ،به نحوی
که اجازه استقرار کاربریهاي مختلف از سوی بخشهای خصوصی و دولتی
تنها با رعایت این ضوابط و مقرّرات امکانپذیر است (نیتی .)1378،72،
جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در خالل سالهای
گذشته تالشهایی را برای ضابطهمند کردن و استفاده بهینه از این عرصهها
آغاز کرده است امّا به دالیل مختلف ،این اقدامها به نتایج مورد نظر منتهی
نشده و کماکان مسایل و مشکالت مناطق ساحلی کشور به طور عام و
سواحل شمالی کشور به طور خاص خودنمایی میکند.
بر اين اساس ،سازماندهی و ضابطهمند کردن استقرار فعّالیتها در این
مناطق به ویژه سواحل شمالی کشور که کارکردهای گردشگری برای آنها
پیشبینی شده است ،باید در اولویت برنامههای توسعه کشور قرار گرفته
و سیاستها و برنامههای مشخصی برای استفاده مطلوب و بهینه از این
عرصهها به مورد اجرا گذاشته شود .هر گونه تع ّلل و کوتاهی و از دست
دادن فرصتها در این زمینه میتواند آثار و پیامدهای زیانباری را بر کشور
تحمیل کند و موجودیت این مناطق و دستیابی به توسعه پایدار را در آنها
بسیار پرهزینه و گاه غیر ممکن سازد(بندر و دریا .)43، 1386،

ضرورت سازماندهی و مدیریت بهینه سواحل

نواحی ساحلی شامل زیستگاههای حاصلخیز و متن ّوعی بوده که از نظر
استقرار و اسکان انسان و امرار معاش مح ّلی و توسعه بسیار حایز اهمیت
است .بخشی از جمعیت جهان در امتداد خطوط ساحلی به طول  60کیلومتر
از دریا زندگی میکنند و این رقم تا سال  2020معادل  25درصد افزایش
خواهد یافت .بسیاری از افراد فقیر جهان در نواحی ساحلی زندگی میکنند.
منابع ساحلی برای بسیاری از افراد فقیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه
نقش حیاتی ایفا میکند .به رغم تالشهای ملّی ،منطقهای و بینالمللی روش
های فعلی به منظور کنترل و اداره منابع دریایی و ساحلی تا حدّ ی که بتوان
به توسعه پایدار دست یافت ،بهبود نیافته و تثبیت نشده است .به همین دلیل
بسیاری از این مناطق ساحلی به خصوص در کشورهای در حال توسعه در
معرض انواع فشارهای ناشی از فعّالیتهای انسانی قرار گرفته و خسارات
غیر قابل جبرانی را متحمّل شدهاند.
به تبعیت از این فرآیندهای رو به تخریب در محیطهای دریایی و
ساحلی ،در فصل هفدهم دستور کار ( 21منشور جامعه جهانی در خصوص
مسایل و مشکالت توسعه و محیط زیست) در سال  1992که در ریودوژانیرو

برزیل برگزار شد ،بر حمایت از اقیانوسها ،انواع دریاها شامل دریاهای بسته
و نسبتاً بسته ،نواحی ساحلی و حمایت و بهرهبرداری صحیح و منطقی و
توسعه منابع زنده آنها تأکید شده است( سازمان محیط زیست .) 142،.1383،
به این ترتیب ،اهمیت حفظ و حراست از سواحل و نظارت دقیق بر
چگونگی بهرهبرداری و استفاده بهینه از این عرصهها و استقرار و بارگذاری
توجه به موقعیت خاص
فعّالیتهای گوناگون انسانی در این عرصهها ،با ّ
جغرافیایی از جمله مؤلّفههای امنیتی ،نظامی ،گردشگری ،زیست محیطی،
اقتصادی و اجتماعی بسیار حایز اهمیت است و به همین دلیل باید سازگاری
الزم بین کاربریها ،برقرار و متناسب با توان عرصههای ساحلی ،مج ّوز
فعّالیتها صادر شود .عدم توجّه به این مسأله میتواند آثار و پیامدهای
نامطلوبی را بر این عرصهها تحمیل کند و بسیاری از قابلیتها و توانمندیهای
توجه به اين مسئله باعث
متأسفانه عدم ّ
این عرصه ها را تحت شعاع قرار دهدّ .
بروز مشكالت زيست محيطي و اجتماعي متعدّ دی در سواحل کشور به ویژه
سواحل شمالی شده که در چند سال اخیر به عنوان یکی از مسایل اساسی
توجه
توجه به مسایل پیش گفته ،ضرورت ّ
مطرح بوده است .بر اين اساس و با ّ
به این مناطق و اقدام عاجل برای سازماندهی آنها ،ضرورتی دو چندان مییابد.

مسایل و مشکالت فراروی سازماندهی سواحل در شمال کشور

دریای خزر بزرگترین پیکره آبهای داخلی جهان محسوب میشود که
در حال حاضر دارای سطحی معادل حدود  27متر پایینتر از تراز دریاهای
آزاد است .طول آن بین  1030تا  1200کیلومتر و عرض آن بین  208تا
توجه به تغییرات
 480کیلومتر (متوسط  344کیلومتر) بوده و مساحت آن با ّ
سطح آب متفاوت است که در حال حاضر حدود  378هزار کیلومتر مربع
برآورد میشود .عمق متوسط این دریا حدود  180متر است که در قسمت
های جنوبی به حدود  1000متر و در قسمتهای شمالی تنها به چندین متر
میرسد .طول خط ساحلی این دریا حدود  6440کیلومتر است که از این
مقدار بیش از  5300کیلومتر آن در کشورهای همسایه شمالی و حدود 1000
کیلومتر آن ،خط ساحلی ایران است .این طول با احتساب خط ساحلی درون
متصل به دریا ،مانند خلیج گرگان است.در صورت حذف این
پیکرههای آبی ّ
خطوط ،طول دقیق ساحلی مستقیم دریای خزر در سواحل ایران حدود 740
کیلومتر خواهد بود .دریای خزر از جنوب با سه استان سرسبز شمالی در
ارتباط است .استان گیالن در غرب ،گلستان در شرق و مازندران در میانه
که در مجموع دارای مساحتی حدود  61/465کیلومتر هستند و  83/2درصد
مساحت کشور را در برمیگیرند.
به نظر میرسد ،یکی از دالیل اصلی معضالت کنونی سواحل خزر در
چند سال اخیر ،عدم توجّه به شرایط طبیعی این دریاچه یا به عبارتی نوسانهای
ادواری سطح آب این دریا باشد که باعث شده است تا بسیاری از برنامهریزیها
و سرمایهگذاریهای بخشهای دولتی و خصوصی در حاشیه این دریا بدون
توجّه به این مسأله صورت گیرد که پیامد آن را در سالهای گذشته ،به
صورت آبگرفتگی و تخریب بسیاری از تأسیسات ،شاهد بودهایم .به همین
سبب ،اشارهای اجمالی به دالیل افزایش سطح آب دریای خزر میتواند،
متولّیان و برنامهریزان مناطق ساحلی را به اهمیت این عامل در برنامهریزیها

و سیاستگذاریها در آینده به خود معطوف کند و به عنوان یک مولّفه مهم
مدّ نظر قرار گیرد.
شواهد تاریخی حاکی از این است که سطح دریای خزر دارای نوسانهای
بسیار شدید و قابل توجّهی بوده و به همین دلیل هم زمان با نوسانهای
سطح آب آن در ادوار گذشته خط ساحلی آن نیز به دفعات تغییر کرده است.
به موازات پسروی دریا ،تأسیسات و سکونتگاههای بسیار زیادی در این
عرصهها مستقر شدند که به دنبال افزایش سطح آب دریا و پیشروی مجدّ د
آب ،بسیاری از این تأسیسات و سکونتگاهها به زیر آب رفته و خسارت
های اقتصادی و اجتماعی عدیدهای را بر ساحلنشینان تحمیل کرده است.
دالیل متعدّدی برای نوسانهای آب دریای خزر عنوان شده است که از
مهمترین آنها میتوان موارد زیر را برشمرد:
مهمترین علّت برای افزایش سطح آب دریای خزر وقوع دورههای پرآبی
در حوضه آبریز رودخانههای منتهی به این دریا عنوان شده است .نگاهی
به آمار نزوالت ج ّوی در چند سال گذشته و مقایسه آن با مقادیر متوسط
درازمدت تا حدود زیادی صحّت این نظریه را تأیید میکند.
حرکات تکتونیکی زمین از دیگر فرضیاتی است که در سالهای اخیر
برای بیان ع ّلت افزایش سطح آب دریای خزر مطرح شده است .طرفداران
این نظریه بر این باورند که فرورفتگی و باال آمدن بستر دریای خزر به دلیل
توجه به حجم ثابت آب دریا ،این پدیده باعث
حرکات پیوسته زمین است .با ّ
افزایش و کاهش سطح آب و در نتیجه نوسانهای آب این دریا و پیشروی
آن در ساحل میشود.بسته شدن خلیج قره بغاز در شرق دریای خزر در
کشور ترکمنستان :هر چند بسته شدن این خلیج تا سال  1981در افزایش
مختصر سطح آب دریا تا قبل از سال یاد شده مؤثّر بوده ا ّما پس از باز شدن
کامل از سال مزبور این اثر منتفی شده است( مقیمی .)1378،72،
یکی دیگر از علل افزایش سطح آب دریای خزر که از سوی برخی
صاحب نظران مطرح شده ،این است که در خالل نیم قرن گذشته ،مقادیر
بسیار زیادی از منابع و ذخایر نفتی از این دریا استحصال شده است که به
تدریج به دلیل استهالک تأسیسات و حمل و نقل این مواد ،در آب دریا تخلیه
و در سطح آب پراکنده شده است .با پخش این مواد در آب ،تبخیر از سطح
آب کاهش یافته که این پدیده میتواند عامل تشدید کننده افزایش تدریجی
آب دریای خزر شود(فاطمی  .)1384،12،البته دالیل دیگری نیز برای افزایش
سطح آب دریای خزر مطرح شده است که امکان ارایه آنها در این مقاله
میسر نیست .از مجموعه نظرها در مورد افزایش سطح آب دریای خزر چنین
ّ
به نظر میرسد که مهمترین دلیل افزایش سطح ،آب دهی رودخانه ولگا در
توجهی بر حجم آب این دریا دارد .به همین
شمال خزر است که تأثیر قابل ّ
دلیل در دورههای پرآبی ،سطح آب دریای خزر افزایش و در دورههای کم
آبی سطح آب کاهش مییابد.
مسایل و مشکالت کنونی سواحل شمال کشور را از جنبههای گوناگون
میتوان مورد بررسی قرار داد که برخی از آنها به شرایط طبیعی دریای خزر و
برخی نیز به نارسایی و ابهام در قوانین ارتباط میيابد .به طور خالصه مهمترین
معضالت و مشکالت در سواحل شمال کشور شامل موارد زیر است:
 باال بودن تراکم جمعیت و بهرهبرداری نامناسب و بیش از ظرفیت از
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منابع طبیعی.
مقررات جدید
مقررات موجود و فقدان قوانین و ّ
 ابهام و نارسایی قوانین و ّ
و متناسب با شرایط جدید کشور.
 شرایط طبیعی دریای خزر و نوسانهای ادواری سطح آب آن.
بهرهبرداریهای خصوصی از سواحل و محدود بودن فرصتهای استفاده
عمومی.
 تخریب و تغییر اکوسیستمهای طبیعی.
تغییر کاربری حاصلخیزترین اراضی جلگهای و جنگلی به سایر کاربریها
از جمله مناطق مسکونی.
 بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی و پیشروی آبهای شور به
داخل آبخوانهای شیرین.
 آلودگی روز افزون منابع آب سطحی و آلودگی زیست محیطی ناشی
از دفع نامناسب فاضالب و انتقال زه آب کشاورزی ،فعالیتهای اکتشاف،
استخراج و انتقال ذخایر نفت.
 فقدان کارآیی شبکههای حمل و نقل متناسب با سطح فعّالیتها و جمعیت.
 فصلی بودن اشتغال مرتبط با گردشگری و محدود بودن فرصتهای
شغلی در سایر فعّالیتها.
مکانیابی نامناسب شهرکها و نواحی صنعتی.
 پایین بودن سطح خدمات برتر در شهرهای میانی و متوسط و نابرابری
شدید فضایی در نظام خدماتی.
دفن غیربهداشتی پسماندهای شهری و روستایی در حاشیه خزر (به عنوان
مثال ،محل دفن زبالههای شهر انزلی)
مقررات حاکم بر مناطق ساحلی کشور
 قوانین و ّ
مقررات مناسب و همچنین ایجاد سازوکارهای الزم برای
وجود قوانین و ّ
نظارت بر این قوانین از مهمترین ارکان استفاده بهینه از مناطق ساحلی قلمداد
میشود .به همین دلیل در این قسمت به صورت اجمالی به برخی از قوانین
و مقرّرات مرتبط با چگونگی بهرهبرداری از مناطق ساحلی اشاره میشود.

(مصوب )1353/4/29
قانون اراضی مستحدثه و ساحلی
ّ

این قانون از مهمترین قوانین ناظر بر مدیریت سواحل محسوب میشود.
به موجب ماده یک این قانون ،اراضی مجاور دریاها ،دریاچهها و تاالبها
تحت سه عنوان زیر طبقهبندی میشوند:

 )1اراضی مستحدثه

زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب
در کرانههای دریاها ،دریاچهها و جزایر یا در نتیجه پایین رفتن آب یا
خشک شدن تاالبها ظاهر یا ایجاد میشوند ،اراضی مستحدثه نامیده می
مقررات موجود کشور ،فقط اراضی
شوند .شایان ذکر است که در قوانین و ّ
مستحدثه دریای خزر به صراحت تعریف شده (خط ترازی به ارتفاع 150
سانتیمتر از سطح آب دریا در آخرین نقطه پیشروی آب در سال  )1342ا ّما
در خصوص اراضی مستحدثه خلیج فارس ،دریای عمان و دریاچه ارومیه،
مطلبی قید نشده است.
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 )2اراضی ساحلی

به پهنهای با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچهها یا خلیجها،
تاالبها که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچهها یا خلیج یا تاالب
متصّل باشد ،اراضی ساحلی گفته میشود .به موجب این قانون ،عرض
اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حدّ
پیشرفت آب دریا در باالترین نقطه مد پیشبینی شده است.
عرض اراضی ساحلی دریاچه ارومیه نیز یک هزار متر از آخرین حدّ
متصل به این عرض و
پیشرفت آب در سال  1353است و لجنزارهای ّ
نمکزارها ،تا آخرین حد جزء اراضی ساحلی مزبور محسوب شده است.
برای دریای خزر و سایر دریاچهها و تاالبهای کشور ،عرض اراضی
ساحلی تعیین نشده است(وزارت نیرو .) 65 ، 1381 ،

 )3حریم

متصل به آب
قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدثه که یک طرف آن ّ
دریا ،دریاچه ،خلیج یا تاالب باشد ،حریم گفته میشود.
عرض حریم دریای خزر  60متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال
 1342است .عرض خلیج فارس و دریای عمان نیز  60متر از آخرین نقطه
مد است .عرض حریم دریاچه ارومیه  60متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب
در سال  1353فراتر است .عرض حریم سایر دریاچهها و تاالبهای کشور
با تصویب هیأت وزیران مشخص میشود( قانون برنامه چهارم .) 32، 1384،
در تبصره ذیل ماده  2همین قانون ،عنوان شده است که وزارت کشاورزی
و منابع طبیعی وقت مک ّلف است پس از  5سال تصویب این قانون ،حدود
حریم و اراضی مستحدثه دریای خزر و نیز حدود حریم و اراضی ساحلی
خلیج فارس و دریای عمان و نیز دریاچه ارومیه را شناسایی ،نقشهبرداری و
با نصب عالیم ،مشخص کند.
در تبصره  2ذیل همین ماده نیز اشاره میشود که عرض حریم و اراضی
مستحدثه سایر دریاچهها وتاالبهای کشور و مدت الزم برای نصب عالیم
مشخصه آنها نیز با پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وقت و
تصویب هیأت وزیران ،تعیین میشود.

(مصوب سال  )1347و قانون
قانون آب و نحوه م ّلی شدن آن
ّ
(مصوب سال )1361
توزیع عادالنه آب
ّ

قانون آب و نحوه م ّلی شدن آن با  66ماده در سال  1347تصویب شد و
براساس آن «قانون توزیع عادالنه آب» در تاریخ  1361/12/16به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسید .این قانون مشتمل بر  52ماده است که از مهمترین مواد
قانونی مرتبط با سواحل واراضی ساحلی ،میتوان به مواد زیر اشاره کرد:
به استناد ماده یک این قانون و براساس اصل  45قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران ،آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی
و درّهها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی ،زیرزمینی ،سیالبها،
فاضالبها ،زهآبها ،دریاچهها ،مردابها ،برکههای طبیعی و چشمهسارها،
آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار
حکومت اسالمی است و طبق مصالح عامّه از آنها بهرهبرداری و مسئولیت

حفظ و اجازه بهرهبرداری از آنها به دولت مح ّول شده است .در ماده  2این
قانون نیز بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانهها اعم از اینکه
دایم یا فصلی باشند ،مسیلها و بستر مردابها و برکههای طبیعی در اختیار
حکومت اسالمی است و همچنین اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که
در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها ،دریاچهها یا خشک شدن مردابها و
باتالقها پدید آمده باشد ،در صورت عدم احیا ،قبل از تصویب قانون نحوه
احیای اراضی ،در اختیار حکومت جمهوری اسالمی قرار دارد.

(مصوب سال
قانون اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی
ّ
)1339

سازمان بنادر و کشتیرانی در سال ( 1339به موجب قانون اجازه تأسیس
سازمان بنادر و کشتیرانی) ،تحت نظارت وزارت گمرکات و انحصارات
اهم وظایف آن به شرح زیر تعیین شد:
تشکیل و ّ
اداره امور بندری بنادر کشور ،تکمیل و توسعه ساختمان و نگهداری
تأسیسات بندری و تأمین وسایل مخابراتی و امور انتظامی و همچنین تنظیم
مقررات بندری و کشتیرانی ساحلی و مراقبت در توسعه کشتیرانی
و اجرای ّ
مقررات این قانون
بازرگانی .در بخش دیگری از همین قانون آمده است که ّ
شامل تمام بنادر ،لنگرگاهها ،ترعهها ،دریاچهها ،رودخانههای قابل کشتیرانی
و آبهای ساحلی خواهد بود و حدود هر بندر به موجب تصویبنامه هیأت
وزیران تعیین خواهد شد .پس از تصویب قانون یاد شده ،آیین نامه سازمان
بنادر و کشتیرانی در سال  ،1348تصویب و از تاریخ  1352/4/16سازمان
بنادر و کشتیرانی به وزارت راه و ترابری منتقل گردید.
در فصل دوّم این آییننامه به توصیف وظایف و اختیارات سازمان بنادر و
کشتیرانی پرداخته شده و در بند  22همین بخش ،صدور اجازه تأسیس اسکله
و سایر تأسیسات و تجهیزات به این سازمان واگذار شده است .هر چند در این
قانون به صراحت نامی از اراضی مستحدثه ،ساحلی یا حریم برده نشده ا ّما بند
یاد شده به طور عمده به ساخت و ساز در سواحل مربوط میشود که کماکان
نیز همین بند قدرت اجرایی دارد و مورد استناد قرار میگیرد.

قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور

شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسالمی ایران در سال
توجه به اختیارات تفویضی هیأت وزیران ،آیین نامه نحوه استفاده از
1372با ّ
ّ
زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسالمی ایران را در
 16ماده تصویب کرد .در ماده  5تمام حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون
زمین شهری و قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت
و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثه و ساحلی
واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آییننامه از طریق سازمان مناطق آزاد،
اعمال میشود .به موجب ماده  15این آییننامه نیز تمام اختیاراتی که در رابطه
تصرف و تخریب اراضی دولتی و م ّلی و اراضی ساحلی و حریم آن
با تجاوزّ ،
براساس قانون حفاظت و بهرهبردای از جنگلها و مراتع کشور مص ّوب سال
 1348و اصالحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مص ّوب سال
 1354به وزارتخانههای مسئوول مح ّول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد

 11و  15قانون حفاظت محیط زیست و اختیارات خاصی که در این مورد
به سایر نهادهای دولتی مح ّول شده است ،از تاریخ تصویب این آییننامه در
محدوده مناطق آزاد به سازمان ،تفویض میشود.

قوانین و مقرّرات حفاظت و مدیریت سواحل در برنامههای
سوم و چهارم توسعه
ّ

در برنامه س ّوم توسعه بر حفاظت و ساماندهی ساحل دریای خزر تأکید
شده است .بر اساس بند «هـ» ماده  104قانون برنامه س ّوم توسعه ،دولت
مک ّلف شد تا به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر،
توجه به اینکه در این
نسبت به آزاد سازی حریم دریای خزر اقدام کند .با ّ
بند از قانون هیچ گونه آییننامه یا سازوکاری مشخص نشده بود ،در عمل
اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفت و تنها مباحثی در این خصوص
در رسانههای گروهی و همچنین جلساتی در دستگاههای متولّی برگزار شد
که به نتایج عملی منتهی نشد.
در ماده  63قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت مو ّظف شده است که
حداکثر تا پایان برنامه چهارم ،به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و
تخریب سواحل ،با اولویت دریای خزر ،طرح جامع ساماندهی سواحل را
که متضمّن اقدامهای ضروری همچون :تعیین و آزادسازی حریم ،استقرار
مدیریت یکپارچه سواحل ،ضوابط استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی،
صیّادی و آبزی پروری ،بازبینی ،اصالح و تکمیل قوانین و مقر ّرات است،
همراه با تعیین مسئوولیت دستگاههای ذیربط در زمینه سیاستگذاری ،اجرا
و نظارت ،تدوین کند .در تبصره همین ماده نیز دولت مو ّظف شده است
تمام وزارتخانهها و مؤسسههای دولتی را به شکلی ساماندهی کند که تا پایان
برنامه چهارم ،عقب نشینی  60متر حریم دریا ،صددرصد انجام پذیرد(سازمان
جهانگردی  .) 36 ، 1381 ،آییننامه اجرایی این ماده در تاریخ  1386/4/6تهیّه
و به تصویب هیأت دولت رسید .براساس ماده  2این آیین نامه طرح جامع
ساماندهی سواحل به شرح زیر تعریف شده است:
طرح جامع ساماندهی سواحل کشور سندی فرابخشی است که با هدف
جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل ،توسعه پایدار در مناطق ساحلی،
تضمین حق بهرهبرداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل
کشور با اولویت دریای خزر متض ّمن تعیین و آزادسازی حریم ،تعیین
ضوابط و استانداردهای زیست محیطی ،دریانوردی ،صیّادی و آبزیپروری
و فراهمسازی توسعه صنعت گردشگری ،بازبینی ،اصالح و تکمیل قوانین
و مقرّرات و استقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامهای مشروع در این
آییننامه ،توسط وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک سال تهیّه میشود و
به تأیید کار گروه مندرج در ماده ( 3شامل اعضای شورای عالی شهرسازی و
معماری ایران و استانداران استانهای ساحلی) این آیین نامه میرسد.
براساس بند «ب» این ماده نیز وزارت جهاد کشاورزی با همکاری
وزارتخانههای نیرو ،کشور ،دادگستری ،مسکن و شهر سازی و راه و ترابری
و سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئیس جمهوری (سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق) مو ّظف شده است،
معیارهای تعیین حریم دریا (با اولویت دریای خزر) را ظرف مدت چهار ماه
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مشخص و به کار گروه مندرج در ماده  3آییننامه ارایه کند.

جمعبندي نهايي و پیشنهادهاي كاربردي

مناطق ساحلی کشور ،مناطقی توسعه یافته هستند که به عنوان پل
ارتباطی و تعاملی با سایر کشورهای جهان ،تسهیل کننده روابط درونی
و بیرونی اقتصاد کشور بوده و ضمن کمک به ایجاد تعادلهای منطقهای،
استفاده از موقعیت جغرافیایی و منطقهای کشور ،استفاده پایدار از منابع،
قابلیتها و حفظ محیط زیست ،امنیت مناطق داخلی از طریق مرزهای آبی را
تضمین و در مجموع به عنوان نمادی از توسعه یافتگی کشور ،عمل میکنند.
در این راستا ،سواحل کشور به عنوان الگویی برای استفاده مناسب از
توانهای محیطی ،حفظ و ارتقای مناظر و چشماندازهای طبیعی و ذخایر
ارزشمند اکولوژیکی ،قابلیتهای گردشگری و گذران اوقات فراغت برای
مردم کشور و سایر کشورهای منطقه در کنار استفاده پایدار از سایر قابلیت
ها و مزیتهای کشاورزی ،صنعتی ،خدماتی و فرهنگی ،در جهت تأمین
نیازهای ملّی و توسعه صادرات عمل میکنند .براين اساس و در چارچوب
مطالب مطرح شده در این مقاله ،موارد زیر پیشنهاد میشود:
 تسریع در تهیّه طرح جامع مدیریت مناطق ساحلی با استفاده از مطالعات
انجام شده یا در دست انجام سازمان بنادر و کشتیرانی در مورد طرح جامع
مدیریت مناطق ساحلی و توسط وزارت مسکن و شهرسازی (موضوع ماده
 2آییننامه اجرایی و ماده  63قانون برنامه چهارم توسعه).
 تأمین اعتبار الزم به منظور انجام عملیات نقشهبرداری و عکسبرداری
برای تهیّه نقشههای با مقیاس مناسب به منظور مشخص کردن شرایط موجود
و نقض حریمها وسازههای ایجاد شده.
 اولویتبندی و رعایت تقدّم و تأخّر اقدامها و فعّالیتها برای آزاد
سازی سواحل.
مقررات و در صورت لزوم تصویب قوانین
 بازنگری در قوانین و ّ
مقررات جدید متناسب با شرایط نوین در ارتباط با مدیریت سواحل
و ّ
(بازنگری در قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مص ّوب سال .)1354
 جلوگیری از ایجاد ساخت و سازهای جدید.
 تسریع در تهیّه و تدوین دستورالعملهای مندرج در آیین نامه اجرایی
ماده  63قانون برنامه چهارم توسعه توسط دستگاههای ذیربط.
 تدوین اجرایی سازوکارهای نظارتی مناسب بر توسعه کاربریها در
عرصههای ساحلی و ایجاد نظام پایش برای مدیریت مناطق ساحلی.
 استفاده از مبانی علمی در تعیین حریم سواحل.
 بازنگری و تعریف مسئولیت قانونی مشخص برای دستگاههای اجرایی
مرتبط با سواحل به تناسب شرایط جدید.
 انجام مطالعات پایهای برای تعریف مفاهیم و محدودهها در نوارهای
ساحلی براساس مطالعات علمی.
 ایجاد تعادل در توزیع جمعیت و ف ّعالیت ،متناسب با منابع ،توان محیطی
و ظرفیت تحمّل زیست بومها در مناطق مستعدّ توسعه.
 اتخّاذ ساز و کارهای الزم برای آزادسازی حریم سواحل دریا و رودخانهها،
جلوگیری از آلودگی و حفظ محیط زیست و کنترل و نظارت مستمر بر
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حفاظت از این حریم.
 تجهیز و تقویت مناطق مستعد و عرصههای مختلف گردشگری و ارتقای
سطح مدیریت در ابعاد م ّلی و فرام ّلی با هماهنگی بین بخشی و درون بخشی
با اولویت به کارگیری امکانات بخش خصوصی و تعاونی.
 جلوگیری از گسترش بیرویه شهرهای نوار ساحلی و ساماندهی مراکز
جدید اسکان جمعیت با توجّه به محدودیتهای نوارهای ساحلی.
 توسعه گردشگری ،کنترل و حفاظت از منابع آب و خاک ،حفاظت و
بازسازی ذخایر منابع زنده دریايی و مقابله با آلودگیهای محیط زیست
دریایی ،تخریب جنگلها و ....همراه با تقویت مدیریت محیط زیست.
 تجهیز اسکلهها و بنادر صیّادی ،ساماندهی و ارتقای کیفی ناوگان صیّادی،
توسعه آبزیپروری ،افزایش صنایع شیالت و توسعه صادرات از طریق بهبود
مدیریت ،به منظور تأمین امنیت غذایی کشور.
 توسعه و تجهیز مبادی ورودی و خروجی دریایی و افزایش ضریب
بهرهبرداری از بنادر و ایجاد امکانات مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیتهای
موجود و پاسخگویی به تقاضای رو به رشد تزانزیت کاال.
 استفاده از قابلیتهای طبیعی منابع آب و خاک برای توسعه و نوینسازی
فعالیتهای کشاورزی در مناطق ساحلی.
 تقویت و توسعه صنایع وابسته به کشاورزی و صنایع الکترونیک با تأکید
حساس نواحی ساحلی و
بر استقرار صنایع پاک با ّ
توجه به محیط زیست ّ
صیانت از آن در مقابل توسعه صنایع ناسازگار با محیط.
تهیه طرح و اجرای مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی میتواند توانهای
بالقوه و بالفعل این مناطق را همراه با حداقل آلودگی زیست محیطی( با
توجه به رشد و توسعه این مناطق) شکوفا سازد.
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