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مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

 ماسوله تجلى کالبدى هماهنگى وهمسازى انسان با طبیعت

  

  دکتر محسن رنجبر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري

  دکتر رحیم سرور عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرري

  

  چکیده

از تنوع اقلیمی می باشد که از اقلیم بیابان بسیار خشک تا اقلیم مدیترانه اي، سرد ایران عرصه بی نظیري 

این شرایط اقلیمی با تأثیر شرلیط فرهنگ و آداب و رسوم . کوهستانی و مرطوب را می توان در آن مشاهده کرد

ماري و سبک معیشتی بطوري که الگوهاي مع. برخی الگوهاي مختلفی از سازگاري انسان با محیط را رقم زده است

در بین معماریهاي همساز با اقلیم . می باشد متعدد و متنوع و بعضاً بی بدیل یکی از مشخصه هاي بارز این سرزمین 

که در دنیا نظیر آن را بندرت می توان . در مناطق مختلف ایران شاید الگوي ماسوله نمونه تیپیک بی نظیري باشد

  .ران و در استان گیالن واقع استشهر در شمال ای - این روستا. یافت

تاریخی ماسوله در غرب شهرستان فومن و منتهی الیه جنوب غربی استان گیالن و در تقاطع  -شهرك توریستی

موقعیت این شهرك طوري است که از سه طرف شمال و . سه استان گیالن، مازندران، زنجان و اردبیل واقع است

ارتفاع شهرك . از طرف مشرق به جلگه فومنات کشیده شده است جنوب و مغرب به کوه وصل می شود و فقط

وضعیت این شهرك بصورتی است که از کنار رودخانه ماسوله . متر می باشد 1050ماسوله از سطح دریا حدود 

خانه هاي . بصورت پلکانی به طرف شمال کشیده شده است و خانه هاي فوقانی مشرف بر خانه هاي تحتانی است

با سقفهاي خوابیده در یکدیگر یک مجتمع مسکونی بزرگ و هم آهنگی را تشکیل . ، بهم پیوسته اندماسوله مستقل

  .می دهند

. شهرك ماسوله از نظر آب و هوایی داراي آب و هواي کوهستانی و مرطوب می باشد و جزء منطقه خزري می باشد

  .رودخانۀ ماسوله از کنار شهرك ماسوله می گذرد

شرایط اقلیمی مؤثر بر تیپ معماري و بررسی عناصر معماري شکل گرفته تحت تأثیر  هدف این مقاله بررسی

  .در این پهنه می باشد) میکروکلیها(شرایط ریز اقلیمی 

  .شهرك پلکانی، تیپ معماري ,ماسوله،گیالن:  واژگان کلیدي
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  نقشه موقعیت جغرافیایی ماسوله:2شکل           شهرك ماسوله        عکس هوایی:1شکل              

  

  :مقدمه

رشد بی رویه جمعیت در نقاط مختلف دنیا باعث شده است که مکان یابی فضاهاي شهري و روستایی بدون 

به همین دلیل انسان در این فضاي انسان ساخت دچار مشکالت عدیده اي .توجه به شرایط محیطی صورت گیرد

وز رشد بی رویه جمعیت و صنعت و عدم توجه به عناصر جغرافیایی باعث بروز آلودگی هاي در دنیاي امر.شده است

متعدد محیط زندگی شده است در حالی که در گذشته پیشینیان این مرز و بوم جهت انتخاب محیط هاي زندگی به 

 ,ان در شهرهایی مثل یزدکلیه عناصر جغرافیایی و شرایط محیطی توجه ویژه اي داشتند که نمونه بازر آن را می تو

معماري همسان با محیط و هماهنگ با عناصر محیطی از ویژگی هاي منحصر .کرمان می توان مشاهده نمود,کاشان

شهر تاریخی ماسوله به دلیل داشتن معماري ویژه از اهمیت ویژه اي .به فرد معماري سنتی ایران محسوب می شود

منطقه سبب شده دست هنرمند ماسوله اي در گذر از تاریخی شیب تند دامنه کوه در این .برخوردار است

چندصدساله و در هماهنگی بی نظیر با طبیعت پیرامون اثر هنري واالیی را به وجود آورده است که در معماري 

منحصر به فرد پلکانی ماسوله جلوه گر می شود این مجموعه فاخر نمونه ممتازي است براي انسان صنعت زده قرن 

یک تا مشاهده کند چگونه می توان نیازهاي توسعه شهري و عمرانی خود را با احترام به طبیعت مرتفع بیست و 

موقعیت فعال شهري درارتباطی تنگاتنگ باشیوه زنگی سنتی وطبیعت سبز کوهستانی اهمیت این منطقه .سازد

ست ویژگی هاي شهرك توریستی در این نوشتار سعی شده ا.رابیش از نمونه هاي مشابه تاریخی افزایش داده است 

  .تاریخی ماسوله از نقطه نظر هماهنگی معماري این مجموعه منحصر به فرد با عناصر محیطی مورد بررسی قرار گیرد

  موقعیت جغرافیایی

شهرك ماسوله در غرب شهرستان فومن و در منتهی الیه جنوب غربی استان گیالن و در تقاطع سه استان 

این شهرك از شمال و شمال شرقی به شهرستان ما سال و توابع آن، از غرب به . واقع استگیالن زنجان و اردبیل 

منطقه اي . شهرستان خلخال و توابع، از جنوب به پشتکوه خمسه زنجان و از مشرق به جلگه فومنات محدود است
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ك ماسوله از سه طرف شهر. که ماسوله در آن واقع شده، منطقه اي کوهستانی و در دامنه کوهی با شیب زیاد است

  .شمال و جنوب و مغرب به کوه وصل می شود و فقط از طرف شرق به جلگه فومن محدود می شود

متر می باشد که در  1050ارتفاع شهرك ماسوله  از سطح دریا حدود . هکتار می باشد 6/1وسعت شهرك ماسوله 

  .متر واقع شده است 3050ارتفاع با ) ماسوله داغ(درة رودخانۀ ماسوله و در نزدیکی قله شاه معلم 

  آب و هواي ماسوله

شرایط ویژة منطقه که در . شهرك توریستی تاریخی ماسوله در دامنۀ شرقی کوههاي تالش قرار گرفته است

نتیجۀ آن کوههاي تالش بصورت یک سپر کوهستانی مانع از نفوذ جریانهاي هوایی از شمال و شرق به داخل فالت 

مجاورت با دریاي خزر باعث می شود . بوجود آمدن آب و هوایی خاص در این منطقه شده استایران می شود، باعث 

بطوري که سردترین ماه . که گرمترین و سردترین ماههاي سال نسبت یه نواحی داخلی ایران یک ماه عقب تر بیفتد

متوسط درجه حررات . اشدسال در این منطقه اواخر دي و بهمن و اوایل اسفند و گرمترین ماه سال مرداد ماه ب

درجه سانتیگراد و  9/7درجه سانتیگراد می باشد و متوسط حداقل دماي شهرك  2/12شهرك ماسوله حدود 

روز  3/40متوسط مقدار روزهاي یخبندان در شهرك حدود . درجه سانتیگراد است 4/23متوسط حداکثر دماي آن 

  .می باشد

ماسوله بین دو شهر رشت و . میلیمتر بر آورد شده است 2/920 متوسط بارندگی سالیانه ایستگه ماسوله حدود

بنابراین اقلیم . شهر رشت داراي اقلیم معتدل و مرطوب و شهر زنجان داراي اقلیم سرد است. زنجان واقع شده است

ل آفتاب ماسوله داراي زمستانهاي بسیار سرد و تابستانهاي معتدل و در عین حا. ماسوله تلفیقی از این دو اقلیم است

بدلیل وجود . درجه سانتیگراد و در ماه تیر می باشد 37حداکثر دماي مطلق ایستگاه ماسوله . تابستانی سوزنده دارد

دو اقلیم معتدل و اقلیم سرد، معماري و شهرسازي ماسوله ترکیب و تلفیقی از معماري بومی اقلیم معتدل خزري و 

ولی از نظر . داراي خصوصیات آب و هواي کوهستانی است از نظر آب و هوایی. سرد شمال غربی ایران است

  .تقسیمات جغرافیایی کشور جزء منطقه خزري محسوب می شود

  مرفولوژي و بافت شهرك ماسوله

با توجه به توپوگرافی شهرك که . یکی از ویژگیهاي منحصر بفرد ماسوله و ضعیت خاص بناهاي این شهرك است

بناهاي شهرك در کنارة . بافت شهري به شکل پلکانی و مطبق است. قع استدر منطقه اي کوهستانی و پرشیب وا

بدلیل نزدیکی ماسوله به کوه . شمالی ماسوله رودخان بطرز زیبا و مهندسی خاص به طرف کوهپایه پیش رفته است

کهنه  "که مردم ماسوله، در سالهاي پیش در منطقه مرتفعتر ازمکان فعلی . ماساالر، ماساالر نیز نامیده می شود

 ...اما بدلیل سیل و زلزله و . کیلومتر فاصله داشت 8می نامیدند زندگی می کردند که با مکان فعلی حدود  "ماسوله

  .به مکان فعلی نقل مکان کردند

هرجا که تنوع طبیعی و انسانی، تحت سیطره زمان و تاریخ در هم می آمیزد، نوعی الگوهاي زیستی شکل 

ماسوله نمونه بارزي از این نوع زیستگاه تاریخی . د می تواند استثنایی و منحصر به فرد باشدگیرد که به نوبۀ خو می

. در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است 1090به شماره  1975بشر است که به عنوان یک اثر ملی در سال 

ان و طبیعت نمونه بارزي به شمار این شهر تاریخی، در طول عمر هزارساله خود در هماهنگی خارق العاده میان انس
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آمیزه اي از فرهنگهاي سه گانه طالشی، ترکی و گیلکی از یک سو و طبیعتهاي سه گانه جنگلی شهرسازي  ,می رود

کالبد شهرك ماسوله متأثر از ارتباطات پیچیده و ویژه اجتماعی و اقتصادي این . و معماري خاص ماسوله است

رتعی و کوهستانی واز سوي دیگر فرهنگ و تمدن خاصی که اولین نمایه کالبدي یعت م طب. زیستگاه کهن می باشد

. طوري که با یک نگاه گویی پلکانهاي بزرگی از کوه به دره کشیده شده اند ,آن قرار گرفتن خانه ها در ماسوله است

ورود . تحتانی باشد این وضعیت ساختمانی باعث شده است که خانه هاي ماسوله حیاط نداشته وحیاط آنها بام خانۀ

عبور مردم و چارپایان از بام این خانه ها . و خروج به این شهرك فقط از طریق عبور از بام خانه ها امکانپذیر است

بدون اعتراض صاحبخانه انجام می پذیرد و این مسئله از گذشته جزء قراردادهاي اجتماعی حاکم بر ماسوله بوده 

  .است

دیگري نمی تواند به داخل شهرك راه پیدا کند و همین امر موجب شده است که در اتومبیل و هیچ وسیلۀ نقلیۀ 

مدخل شهرك این هیجان در قلب مسافر جوانه بزند که همه آنچه را که در سیر و سیاحت برابر نگاهش قرار خواهد 

منه کوه به ماسوله شبیه هیچ سرزمین دیگري نیست، معماري بدیع آن در دا. گرفت برایش تازگی خواهد داشت

  .همراه طبیعت جذاب و مساعدش  فضایی افسون کننده و سیمایی یگانه به آن می بخشد

بدلیل بارندگی بسیار و رطوبت بیش از حد در ماسوله، فرم بنا در این شهرك بیشتر در جهت مقابله با این دو 

ي تنظیم شرایط محیطی، استفاده از آنجا که در مناطق معتدل و مرطوب بهترین راه حل برا. عامل شکل گرفته است

  . از باد و تهویه هواست

در این فرم براي تأمین آسایش، ساختمانها را تاحد امکان در . بهترین مرفولوژي، معماري با فرم  برون گراست

ارتفاع بلندتر از سطح زمین و از دو یا چهار طرف باز و شکل برون گرا می سازند و بالکن ها بعنوان فضاي زیستی، 

باعث تلفیق فضاي داخلی با فضاي خارجی ساختمان شده و پنجره هاي بزرگ در نماي ساختمانهاي ماسوله همگی 

  .دلیلی بر برون گرایی معماري در ماسوله است

بافت شهري در ماسوله نوعی همزیستی بین فضاي سبز محیط طبیعی و معماري محیط مصنوعی ایجاد کرده 

در واقع می توان چنین ادعا کرد که ماسوله یک باغ . از با محیط زیست استاست که خود از اصول معماري همس

در ماسوله نیز مانند سایر شهرهایی که در منطقۀ کوهستانی واقع شده اند، بافت شهري در قسمت پایین . شهر است

  دره قرار نمی گیرد، 

نین در این قسمت از دره خطر چون هنگام شب هواي سرد سنگین تر است و به پایین دره نفوذ می کند و همچ

همچنین قسمت . از طرف دیگر قسمت شمالی کوه همواره در سایه قرار دارد و بسیار سرد است. سیل وجود دارد

  .باالي کوه بدلیل شدت باد و نبود حصار براي کنترل آن براي استقرار بافت شهري مناسب نیست

هر قدر با هنر معماري بیگانه باشد، باز در خواهد یافت  مسافر یا گردشگران سرزمین محصورکننده هر که باشد و

که معماري خانه ها با چه منطق سلیمی براي رهیدن و در امان  ماندن از آفات و عوارضی چون سرماي شدید 

  زمستان و یا هجوم یاغیانی که در گذشته هاي دور ماسوله را مورد چپاول و غارت قرار 

  .می داده اند، طراحی شده است
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ا توجه به نکات فوق می توان دریافت که  بهترین و مناسبترین قسمت براي استقرار بافت شهري و سازگاري هر ب

  .چه بیشتر با شرایط زیست محیطی در قسمت وسط کوهپایه ها و در سمت جنوبی آن است

ناهاي جهت بناهاي مختلف در شهرك با جهت شیب طبیعی زمین هماهنگی دارد به همین دلیل بخشی از ب 

جهت گیري شهرك ماسوله با زمستانهاي بسیار سرد و . شهر رو به جنوب و تعدادي نیز رو به جنوب شرقی است

تابستانهاي معتدل در بخش جنوبی کوه براي دریافت  هر چه بیشتر آفتاب براي گرمایش در زمستانهاي برفی و سرد 

اختالف ارتفاع بین پایین . افت شهري آن استماسوله نشان دهنده تأثیر شرایط زیست محیطی در شکل گیري ب

  .متر است 130ترین و باالترین نقطه این شهر کوهستانی حدود 

  

  

           
  ماسوله در غروب زمستانی:4نمایی از ماسوله با پوشش مه از ارتفاعات          شکل:3شکل

  

                                       
  ازجنوب,دورنمایی از ماسوله : 5شکل                                      

  

  راههاي دسترسی به داخل شهرك

ترکیب ساختمانهاي شهرك طوري است که خانه هاي ماسوله دور تا دوربازار اصلی شهر بنا شده اند از این رو 

غیر از بازار . ري وجود نداردبراي رسیدن به بازار ماسوله حتماً باید از یکی از محالت ماسوله عبور کرد و گرنه راه دیگ

مسجد بر، خانه بر، کشه سر، اسد محله در ماسوله : ماسوله که در مرکز شهر قرار دارد چهار محله اصلی از جمله
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مسیرهاي ورود به داخل شهرك در ماسوله بصورت پلکانی طراحی شده اند که با شیب مالیم محیط . وجود دارد

یکی مسیرهاي طولی و موازي که . نوع مسیر دسترسی پیش بینی شده استدر داخل شهرك دو . هماهنگ می باشد

  .تعداد آنها کم است و دوم مسیرهاي عرضی که تعداد آنها بیشتر است

شهروندان در استفاده از بام . از ویژگی هاي بسیار مهم ماسوله، استفاده از بام خانه ها به عنوان مسیرتردد است

در واقع پشت بامها حیاط اجتماعی مردم است که . ر عمومی توافق دارندخانه هاي خود به عنوان یک مسی

  .درمراسمهاي مختلف  و جشن ها به فضاهاي تجمع شهري تبدیل می شوند

افراد در پشت بامها با ارتفاعهاي مختلف دید و منظرهاي . قدم زدن در پشت بامها یک زندگی جمعی است

  . متنوعی از طبیعت را تجربه می کنند

  

          
  مسیرهاي دسترسی ورفت وآمد شهرك : 7راههاي دسترسی به داخل شهرك           شکل: 6شکل 

  

  :معماري منحصر به فرد ماسوله

قسمتهاي مختلف یک خانه در ماسوله عبارت . طبقه هستند 3یا  1خانه هاي ماسوله بیشتر دو طبقه و بندرت 

  :است از

 داالن یا راهرو .1

 سیاه چال .2

 انبار .3

 ق نسبتاً بزرگ جهت پذیرایی مهمان هااطا .4

 .اطاق کوچکتري که نشیمنگاه دایمی ساکنان خانه می باشد .5

 پله هاي بلند ارتباط دهنده طبقه همکف به طبقه دوم .6

 پشن یا توالت .7

 هال که به زبان محلی چغم گفته می شود .8

 مقر زمستانی خانواده است): صومه(سومه  .9

 است تاالر که به عبارتی از دیوان کوچکتري .10
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مجموعه خانه هاي ماسوله از لحاظ بافت و طرز قرار گرفتن ساختمانها و بخصوص منطبق بودن آنها با شرایط 

پدیده شگرفی را مقابل  دید آدمی قرار  ,اقلیمی و ارتباط خانه ها با یکدیگر و دورنماي کلی و بهم پیوسته بناها

  .دهد می

  مصالح ساختمانی در ماسوله

طبیعی  و فلسفه بناي ساختمانهاي ماسوله باید به آداب و سنن و وضعیت خاص جغرافیاي براي شناخت مقاومت

و ترکیبی از  ,مصالح ساختمانی استفاده شده در قسمتهاي مختلف بنا متفاوت. و اقتصادي ماسوله توجه داشت

مانهاي ساخت. ایستایی بنا روي یک قطعه سنگ یکپارچه است. سنگ، خشت و چوب است که همگی محلی است

ماسوله با شیب طبیعی زمین و پشت به کوه در دو یا سه طبقه ساخته شده اند که هم سازگاري معماري با توپو 

در همه طبقات وفضاها ایجاد  ,گرافی طبیعی محیط را نشان می دهد و هم نوعی دید منظر بسیار عالی براي افراد

  .می کند

سنگ محلی، خشت خام، چوب، علف مخصوص : له عبارتند ازبطور کلی مصالح ساختمانی خانه هاي ماسو      

بنام خرف که نوعی سرخس است و نوعی خاك خاکستري رنگ بنام وخوش که به عنوان عایق حرارتی و رطوبتی 

بهمین دلیل ساکنان  ,نکته جالب این است که این خاك هر چه بیشتر پا بخورد عایق تر می شود. استفاده می شود

همچنین . ها به عنوان مسیر رفت و آمد عمومی جهت عایق تر شدن بام ساختمان استفاده می کننداز بامهاي خانه 

استفاده از آن ) .1377شرفی ماسوله,فروغی ماسوله(در نماي ساختمانها در ماسوله از نوعی گل زرد استفاده می کنند

طور به نظر می رسد که معماري  باعث شده است تا ساختمانها با رنگ محیط طبیعی اطرافش هماهنگ شود و این

  .جزیی از طبیعت است

  نوع سازه بناهاي ماسوله

دیوارها معموالً تا طبقه اول با سنگ الشه و پس از آن از خشت و بعد از آن نیز تا زیر سقف دوباره از سنگ الشه 

ارند و جهت استحکام سپس بر روي این دیوارها چوبهاي محکمی قرار میگیرد که مقاومت زیادي د. استفاده می شود

در وسط آن یک تیر بزرگ بنام جبرین قرار دارد . بیشتر دیوارها به هم قفل می شوند که امروزه شناژ نامیده می شود

سپس تخته کوبی کراه بر روي تخته، سرخس . را بروي آن و دیوار قرار می دهند "ورده "که چوبهاي الوار مانند بنام 

این گیاه به عنوان . باین ترتیب طبقه اول تمام می شود. به آن کاه گل می زنندریخته و  "خرف"خشک شده بنام 

بعالوه از تیرهاي دیگري در نزدیکی .عایق رطوبتی عمل کرده و مانع جذب و نفوذ آب به داخل ساختمان می شود

  .دیوارها براي کمک به توزیع نیروها استفاده می شود

که بطرز ماهرانه اي در هم قفل شده اند دیوارهاي طبقه دوم و گاهاً پس از تمام طبقه اول، بوسیله خشت خام 

  .براي زیبایی بنا و هماهنگی نما با طبیعت از گل زرد رنگ استفاده می کنند. طبقه سوم را بنا می کنند
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  چوبینمایی از خانه هاي ماسوله با ستونهاي : 9شکل  ها   خانه زرد مورد استفاده در نماي گل: 8شکل

  

  فضاهاي شهري ماسوله

بهمین دلیل . فضاهاي شهرك توریستی تاریخی ماسوله با توجه به اعتقادات و فرهنگ مردم آن شکل گرفته است

مسجد و پنج زیارتگاه وجود  10در ماسوله حدود . فضاهاي مذهبی بیش از سایر فضاهاي شهري به چشم می خورد

  .تعدادي کارونسرا هم در این شهرك مشاهده می شودبه دلیل تجاري و توریستی بودن آن، . دارد

اسد "، "کشه سر "، "خانه بر"هکتار و در چهار محله  6/1توریستی در وسعتی معادل  -این شهرك تاریخی

طبقه می باشد که هر چهار محله بطور مستقل با  4ماسوله داراي بازاري در .شکل گرفته است "مسجد بر"و  "محله

واحد مسکونی وجود دارد که در  350در حال حاضر در ماسوله بیش از . اط بی واسطه اي دارندبافت بازارشهر ارتب

واحد تجاري در  120وجود بیش از . واحد بالغ می گردیده است 600این تعداد به ) سال پیش 100حدود (گذشته 

امامزاده حاکی  5مسجد و  10چشمه عمومی ، 23کاروانسرا ، دو حمام قدیمی بیش از  12محدوده بازار آن، بیش از 

چند . بازار مهمترین فضاي شهري در این شهر است. از رونق و شکوفایی این شهر در دوره هاي گذشته می باشد

  .طبقه بدون سقف مشرف به جنگل روبرو تالش براي برقراري هر چه بیشتر ارتباط با طبیعت است

کوهپایه متناسب با شرایط اقلیمی و وجود بافت شهرك ماسوله بدلیل استقرار بافت شهري در قسمت میانی 

شهري پلکانی، تراکم زیاد و گسترش خانه ها در ارتفاع با کمترین مساحت، شکل گیري مسیرهاي دسترسی بین 

فضاهاي شهري متناسب با توپوگرافی و شیب زمین، استفاده از مصالح بومی، نبودن کمترین آلودگی در شهر، 

تانی و زمستانی، نبودن آلودگی صوتی و زیست محیط، استفاده از عایق هاي حرارتی در طراحی فضاهاي زمینی تابس

ساختمانها براي مقابله با سرماي زمستان و گرماي تابستان، استفاده از شیارهاي طبیعی کوه جهت انتقال فاضالبهاي 

   هنگی با طبیعت پیرامونهمگی حکایت از هما,شهري به بیرون از شهر، طراحی سقفهاي شیب دار با شیب مالیم 

نفر کاهش یافته است که حکایت از کاهش  900نفر به حدود  3500سال گذشته، جمعیت ماسوله از  60طی . دارد

  .شدید جمعیت این شهر کهن دارد

  

  

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

        
  کاروانسراي ماسوله: 11امامزاده عون ابن علی ماسوله                    شکل:10شکل

  : نتایج 

نگرانی دربارة آینده . نده جمعیت در سراسر گیتی آثار زیانباري برزیستگاههاي طبیعی کره زمین داردرشد فزای

برداري  محیط زیست کرة زمین و منابع آن حقیقتی انکارناپذیر است و رسیدن به توسعه پایدار در گرو آموزش و بهره

حافظ منابع طبیعی و محیط زیست مطرح  منطقی و حفظ محیط زیست است و امروزه توجه به معماري سبز بعنوان

ماسوله این نگین انگشتري ..در اولویت می باشد ,و نگهداري آن براي نسلهاي آینده ضمن استفادة بهینه. می باشد

گیالن وایران باداشتن معماري ویزه و هماهنگی بی نظیر با محیط سبز کوهستانی پیرامون اثر هنري واالیی است که 

بافت شهري در ماسوله نوعی . الگویی منحصر به فرد وتیپیک براي فضاهاي شهري قرار گیرد میتواند به عنوان

همزیستی بین فضاي سبز محیط طبیعی و معماري محیط مصنوعی ایجاد کرده است که خود از اصول معماري 

ن در طبیعت انسا. در واقع می توان چنین ادعا کرد که ماسوله یک باغ شهر است . همساز با محیط زیست است

انسان امروزي در صدد رهایی از چنگال زندگی . بدنیا می آید، در طبیعت زندگی می کند و در طبیعت می میرد

  ماشینی می باشد و بدنبال طبیعتی بکر می گردد تا با گذشتۀ خویش درآمیزد

  

  به قول مولوي مثنوي سراي نامی ایران

  

  زگاروصل خویشهرکسی کودور ماندازاصل خویش        بازجویدرو

  

آري ماسوله نگین کوهستان، پلکانی به درون طبیعت و زیبایی و تلفیق حیرت انگیز طبیعت و معماري و فضایی 

اما در سالهاي اخیر و به دالیل گوناگون زنگ خطر براي ماسوله به صدا . با زندگی کامالً سازگار با طبیعت می باشد

ه رابراي بروز حوادث مشکل ساز طبیعی بیش از پیش مستعد ساخته در آمده است واقدامات ناصواب عمرانی منطق

اهمیت این روستا ویژه وهماهنگی آن بامرفولوژي وسایر عناصر جغرافیایی آن را .است که نیازمند توجه ویژه می باشد

در  درکانون توجه دوست داران طبیعت وبویژه جهانگردان قرار داده و باعث شده است که بخت زیادي براي ثبت

  .فهرست آثار جهانی یونسکو دراختیار داشته باشد
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  :منابع

انتشارات اخوان،  -، ماسوله سرزمین ستارگان روشن1376سهیل -مسعود، نقش جواد -اخوان ماسوله -1       

 ماسوله 

 12ماسوله نگین کوهستان و گنجینه تاریخ گیالن مجله جاده ابریشم شماره  -خیابانی عزت -2

  بررسی ژئومرفولوژي حوضه آبریز ماسوله رساله دورة دکتري 1380ر محسن رنجب-3       

همایش  -مدیریت مخاطرات ژئومرفولوژي ماسوله به منظور برنامه ریزي توریستی آن 1382محسن  -رنجبر -4

  جغرافیا و توسعه پایدار مشهد

 خی گیالن، از آستارا تا استرآباد جلد اول آثار و بناهاي تاری1349ستوده، منوچهر -5

 
توکل صومعه تاریخی  ماسوله شهر صخره ها و بناهاي  1377شرفی ماسوله فرهاد  -فروغی ماسوله، ناصر-6

 سرا 

 186مجله هنر و مردم شماره ,نگاهی به ماسوله سرزمین محسور کننده  ,فر یده) کردوانی(گلبو -7

 137کانون نشرایران ,گیالن کتاب,گروه پژوهشگران ایران به سرپرستی ابراهیم اصالح عربانی -8

جامعه شهري و عمران  4طرح جامع توسعه استان گیالن جلد  1376سید حسن  معصومی اشکوري -9

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي شهري 

  رشت -انتشارات طاعتی  والیت دارالمرز گیالن  1374رابینو مترجم خمامی زاده جعفر . ل.  ه-10      
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محیطی در حوزه کاسپین تالقی ژئوپلیتیک و مسائل زیست  

 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت:العابدین دکتر یوسف زین  

  

  چکیده

بنـابراین،  . گیـرد  زیسـت صـورت مـی    ها حول محور حفظ محیط اي از روابط دولت امروزه، بخش قابل مالحظه     

آمـدهاي   توانـد انحصـاري باشـد و پـی     کاسپین از منابع موجود ایـن دریاچـه، نمـی   استفاده روزافزون کشورهاي حوزه 

از این لحاظ، سازگاري مرزهاي سیاسی بـا اکوسیسـتم   .گیرد محیطی آن تمامی کشورهاي این حوزه را در بر می زیست

ی، جـانوران مهـاجر   هاي نفتی زیر زمینـ  ذخایر ماهی، حوضچه _منابع سیار یا ناپایدار. باشد دریاچه کاسپین مشکل می

ویژه، به دلیل نیـروي بـالقوه خـود بـراي      به _شوند بخش ظاهر می صورت زیان و خصوصیت ناپایداري منابعی که گاه به

  .باشند هاي ژئوپلیتیکی میان کشورهاي این حوزه می عبور از مرزها، موضوع درگیري

محیطـی در روابـط    مسـائل زیسـت  کـه نقـش    با توجه به مطالب فوق، پرسش اصلی در مقالـه حاضـر ایـن اسـت    

محیطـی   کردن مالحظـات زیسـت   ژئوپلیتیکی کشورهاي حوزه کاسپین چیست؟ از این رو، فرض بر این است که لحاظ

توانـد منجـر بـه برقـراري حفـظ صـلح و ثبـات میـان          برداري از منابع مختلف دریاچه کاسـپین مـی   در استفاده و بهره

  .کشورهاي حوزه کاسپین گردد

جغرافیایی و اقتصادي مدیریت منابع در حوزه دریاچه کاسپین، ابزارهاي مفیدي بـراي درك اهمیـت    این مفاهیم

محیطـی حـوزه کاسـپین و تـأثیر آن بـر روابـط کشـورهاي ایـن حـوزه           و پیچیدگی تالقی ژئوپلیتیک و مسائل زیست

  .باشد می

  .یزیست، اکوسیستم، آلودگ ژئوپلیتیک، دریاچه کاسپین، محیط: واژگان کلیدي

  مقدمه 

یش از پـیش انسـان         زیسـت تمـام    رویـه از منـابع، محـیط    هـا بـر طبیعـت و اسـتفاده بـی      با توجه به سـلطه ـب

اي  در مقابلِ این تهدید بزرگ، هیچ نقطـه . باشد هاي جدي مواجه می هاي سیاره زمین با مخاطرات و بحران اکوسیستم

تواند از بروز این معضالت فراگیـر جلـوگیري    تنهایی نمی ملتی بهباشد و اقدام هیچ کشور و  از سیاره زمین در امان نمی

قلمـروي خـود،    زیسـت سـرزمین تحـت    ها، فقط به حفاظت از محیط بنابراین، اکنون، وظیفه همه کشورها و ملت. کند

تیـک  بـر ایـن اسـاس، ژئوپلی   . ها و کشورها به فکر حفظ سیاره زمـین باشـند   شود؛  در این راستا، باید ملت محدود نمی

الشـعاع خـود، قـرار داده     محیطی، تالقی پیدا کرده و تمام روابط و مناسبات کشـورها را تحـت   کشورها با مسائل زیست

هاي منحصر به فـرد در جهـان، بـا دارا بـودن منـابع عظـیم انـرژي،         از این رو، حوزه کاسپین، یکی از اکوسیستم. است

خصوص، پس از فروپاشی شوروي سابق، درمیـان پـنج    والنی، بهفرهنگی ط - نظیر و قدمت تاریخی هاي زیستی بی گونه

محیطی، اهمیت خاصی پیـدا کـرده    آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان از لحاظ ژئوپلیتیک زیست کشور ایران، روسیه، 
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ئل لذا، در مقاله حاضر، بـه بررسـی مسـا   . و تمام مناسبات و مناقشات میان این کشورها را به خود اختصاص داده است

هاي زیست محیطـی   ژئوپلیتیک زیست محیطی حوزه کاسپین پرداخته شده است و در این رابطه، عوامل ایجاد بحران

  . و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک کشورهاي حوزه کاسپین را توضیح خواهم داد

  تاریخ جغرافیاي کاسپین -1

اریخ از اهمیت بسیاري برخوردار بـوده  دریاچه کاسپین به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقتصادي خود در طول ت    

هاي خـاص خـود بـه شناسـایی ایـن دریاچـه پرداختـه         نظري بر اساس نیازها یا انگیزه است و هر قوم، ملت یا صاحب

ها نیـز داراي   اي از زمان هاي مختلفی خوانده شده و در پاره این دریاچه، در طول تاریخ به نام). 13، 1381ندسا، (است

شـد؛   این دریاچه، در ادوار کهن اقیانوس هیرکانی و دریاي تیتیس خوانده مـی . طور همزمان، بوده است چندین نام، به

هـا همـواره    ایـن نـام  . هاي کاسپین، خزر، آستراخان و مازندران کاربرد بیشتري داشته اسـت  هاي اخیر، نام اما، در سده

تـرین   کاسـپین، یکـی از متـداول   . مین آنـان بـوده اسـت   هاي ساکن در اطراف دریا و یا نام سرز بیانگر نام قبایل و تیره

اي بودنـد کـه هـزاران     »پریـده  رنگ«اي از مردمان  ها قبیله کاسپی. دارد»ها کاسپی«ریشه در واژه  ، هاي این دریاچه  نام

 آیـد کـه   نام رایج دیگر این دریاچه نیـز، از قـوم خـزر مـی    . کردند سال پیش در سواحل جنوبی این دریاچه زندگی می

گردي از آسیاي مرکزي بودند که در قـرن هفـتم مـیالدي سلسـله پادشـاهی مسـتقلی را در        بیابان مردمان ترك نیمه 

کردنـد کـه امـروزه، شـامل اکـراین شـرقی، آذربایجـان، روسـیه          این قوم بر سرزمینی حکمرانی می. قفقازیه بنا نهادند

برد و سرانجام سرزمین آنهـا بـه تصـرف امپراطـوري     را تحلیل  اهاي متمادي قدرت خزره جنگ. جنوبی و کریمه است

 ).13-14، 1383و احمدي لفورکی،  89-145، 1381افشار سیستانی، . ك.ر(روسیه درآمد

  سابقه -1ـ 1

اي  هـاي قـومی و محلـی حاشـیه     کـه بعـد از انقـراض حکومـت     تاریخ دریاچه کاسپین، بیانگر ایـن واقعیـت اسـت   

سـواحل آن همـواره ایـن دریاچـه بـین دو کشـور،        امتـداد  و روسیه در هاي ایران لتمالکیت دو تثبیت قلمرو دریاچه و این

جانبـه ایـران و روسـیه مطالعـه      حقوقی دریاچه کاسپین را براساس رابطـه دو  اما اگر تاریخچه سابقه. است مشترك بوده

هـا   یـن دریاچـه نداشـتند، روس   برداري از ا ها چندان توفیقی در استفاده و بهره کنیم به این نتیجه می رسیم که ایرانی

مـیالدي   18کردنـد، حتـی در اوایـل قـرن      بـرداري مـی   هاي مدیدي از این دریاچه اسـتفاده و بهـره   برخالف آنها سال

هاي مختلف درصدد تصـرف کامـل ایـن دریاچـه      امپراطوري روسیه با استفاده از ضعف حکومت مرکزي ایران، به بهانه

  .بود

رفـتن   بـه ضـعف    کـار آمـدن نادرشـاه افشـار در ایـران و رو      گذاشـت روي  مـورد ناکـام   ها را در ایـن  چه روس اما آن

و ) مـیالدي 1732ژانویه سال  12به تاریخ (در رشت که نادرشاه توانست طی دو فقره قرارداد، یکی روسیه بود امپراطوري

تـرین   کاسپین کـه بـیش   جنوبی دریاچه  ها را از قسمت روس) میالدي 1735مارس سال 10تاریخ  به(در گنجه  دیگري

  .را در دوران حکومت شاه طهماسب دوم تصرف کرده بودند، بیرون براند مساحت آن
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ارتباط مسـتقیم یـا غیرمسـتقیمی بـا نحـوه و چگـونگی اسـتفاده و        )بین ایران و روسیه(گرچه، همه این تحوالت

مـورد   حقوقی در رسمی و کتبی که جنبههاي ایران و روسیه از دریاچه کاسپین داشت، اما هیچ سند  برداري دولت بهره

بـین  ) م 1813مطـابق بـا    ـه 1228تاریخ  به(برداري دریاچه کاسپین باشد تا امضاي عهد نامه گلستان  استفاده و بهره

  .دو دولت مذکور وجود نداشت

بـا  هـا   چاي بر ایران تحمیل شـد کـه روس   سیزده سال پس از پیمان گلستان، عهدنامه دیگري موسوم به ترکمن

چـاي ایـران را از حضـور نظـامی و حـق اسـتفاده از        از معاهده تـرکمن  8از معاهده گلستان و فصل  5استناد به فصل 

در نتیجه به دلیل عدم امکانات دولت وقت ایـران در  . هاي دریاچه کاسپین ممنوع کردند کشتیرانی جنگی در پهنه آب

ایـن وضـعیت، تـا    . جاري نیز عمالً به روسیه واگـذار شـد  هاي تجاري، حق کشتیرانی ت سازي و تکنولوژي کشتی کشتی

کـه   براساس قرارداد مذکور حق کشتیرانی به ایران اعطا شد، تـا ایـن  . م بین ایران و روسیه ادامه داشت 1921قرارداد 

 به دلیل بروز جنگ جهانی دوم و حمله آلمان به شوروي که آن کشور نیاز به ایـران پیـدا کـرده بـود و     1940در سال 

را کـه یـک    1940عمـل آورد، در نتیجـه قـرارداد     رسید که از ایران بعنوان همسایه جنوبی دلجویی بـه  نظر می الزم به

  .قرارداد بازرگانی و کشتیرانی در دریاچه کاسپین بود با ایران به امضا رساند

به دلیـل ضـعف امکانـات    گرچه، ساختار ظاهري این قرارداد بر دو اصل انصاف و تساوي استواربود، اما هیچ موقع 

بـین ایـران و روسـیه     1940ایران و ابر قدرت بودن شوروي مفاد قراردادهاي مذکور، عملی نشد یعنی با اینکه قرارداد 

کرد، اما ایران فراتـر از خـط آسـتارا ـ خلـیج حسـین        دریاچه کاسپین تأکید می109بودن و مشاع 108بر اصل کاملۀ الوداد

  ). 127-129، 1384و صفري،  343-353، 1384موالیی، . ك.ر(قلی هیچ نقش و فعالیتی نداشت

 مقایسه  -1ـ2

. هـا و دریاهـاي آزاد نـدارد    طبیعـی بـه اقیـانوس     که هـیچ ارتبـاط   جهان است ترین دریاچه دریاچه کاسپین، بزرگ

  .کشور ساحلی محصور شده است شود که بین چند بنابراین از نظر جغرافیائی یک دریاچه محسوب می

  :از جمله. است جهان زیاد باشند در بین دو یا چند کشور محصور هایی که یاچهتعداد در

  سه یا کنستانس بین کشورهاي آلمان، اتریش، سوئیس ـ دریاچه بودن1 

  ـ دریاچه ژنو یا لمان که بین سرزمینهاي سوئیس و فرانسه واقع شده است2

بـین کشـورهاي کانـادا و ایـاالت     ) ، اریـه، آنتـاریو  سوپریور، هورن، میشـیگان (گانه  هاي موسوم به پنج ـ دریاچه3

  متحده امریکا 

  ـ خلیج فندسکا بین کشورهاي السالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس 4

                                                   
  پیمان دوستی و مودت میان دولتها در امور دریاها : کاملۀالوداد  - 1

  مالکیت تفکیک نشده: مشاع - 2
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  ).238، 1383العابدین،  زین(هاي ویکتوریا و چاد در آفریقا  ـ دریاچه5

حقـوقی کـه    آوردن سوابق رژیم دست هاي حقوقی حاکم بر دریاچه هاي مذکور به با مطالعه و بررسی سوابق رژیم

ترین شباهتی با وضعیت حقوقی دریاچه کاسپین باشد ممکن نیسـت، چـرا کـه ویژگـی و شـرایط خـاص دریاچـه         کم

  .باشد خصوص وسعت عظیم آن، با هیچ یک از دریاچه هاي جهان قابل مقایسه نمی کاسپین به

تـوان   هاي محصور در بین دو یا چند کشـور مـی   چهحقوقی حاکم بر همه دریا طور کلی در مورد رژیم چه به اما، آن

هـاي سـاحلی براسـاس اصـل اتفـاق آراء       باره، توافق دولت شده در این ترین اصل و عرف شناخته است که مهم گفت این

  .باشد می

  اهمیت ژئوپلیتیکی حوزه کاسپین -2

  کاسـپین، . اسـت »آسـیا  واریـد اور مر«هاي اروپا و آسـیا بـوده و موسـوم بـه      دریاچه کاسپین پل ارتباطی میان قاره

هـاي البـرز،    هـاي سرسـبز جنـوب در دامنـه کـوه      هاي شمالی کرانه رود باشکوه ولگـا و رودخانـه اورال، جنگـل    استپ

کاسـپین،  . دهـد  هاي سرسبز قفقاز در غرب را به یکـدیگر پیونـد مـی    یافته تا کاراکروم و دشت هاي شرقی امتداد بیابان

خشکی جهان را در خود جـاي داده اسـت و حـدود     هاي درون کل آب% 44است که شکیخ  در محصور»آب«ترین بزرگ

% 90بـیش از . آینـد  شمالی و غربی مـی  تر از سواحل ها بیش این رودخانه. ریزند رودخانه بزرگ و کوچک به آن می 130

  .گردد و سولک تأمین میبزرگ منطقه یعنی ولگا، کورا، ترِك، اورال  دریا از پنج رودخانه  ورودي به این آب شیرین

در . گردیـد  کاسـپین تقسـیم    سیاه و دریاچـه  تر شامل دریاي آبی کوچک باستان، این دریاچه، به دو پیکره در دوران

میلیـون سـال پـیش، دریاچـه      8/1اند تـا سـرانجام    هم پیوسته تاریخی این دو بدنه آبی بارها از هم جدا شده و به  ادوار

  ). http://www.caspianenvironment.org(هاي جهان مجزا گردید کاسپین کامالً از اقیانوس

آنها به منزله دو شـاهین یـک تـرازو،    . اساسی دارند  نظر ژئوپلیتیکی نیز، همواره، با یکدیگر رابطه حوزه، از  این دو 

دیگر، معموالً، صلح و ثبات برقـرار    درگیري و منازعه حاکم باشد در حوزه شبیه هستند؛ هرگاه، در یکی از آنها شرایط

هـاي پرشـمار در سـطح     بـر ایـن، دریاچـه کاسـپین، نمـادي از فرصـت       عـالوه ). 275، 1382دارآبادي، . ك.ر( 110است

  :ها عبارتند از این فرصت. اي و جهانی است منطقه

تئین موجود در غذاهاي دریایی بـراي یـک رژیـم غـذایی     گیري، اهمیت پرو جهانی آن در زمینه ماهی شهرت -1 

  سالم و همچنین ایجاد هزاران موقعیت شغلی در صنعت شیالت؛

اي از شـکوه و   خاویار منحصر به فرد و لذیذ کاسپین به عنوان کاالیی لوکس و تجملی در سراسر جهان جلـوه  -2

  .آید شمار می ثروت به

گیـري، صـنعت جدیـد و قدرتمنـدي را از اواخـر قـرن        ار ذخایر غنی ماهیمنابع نفت و گاز دریاچه نیز، در کن -3

  ).1382دهقان، . ك.ر(نوزدهم بنیان گذاشته است

                                                   
  .اي برخوردار هستند فارس و دریاي سرخ نیز از چنین رابطه حوزه ژئوپلیتیکی خلیج - 1
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صـرفه کـاال و مسـافر را بـین کشـورهاي منطقـه        دریاچه کاسپین، فرصت حمل و نقل اقتصادي و مقـرون بـه   -4

  .نماید تواند ارائه  می

غربـی، آن را بـه عنـوان شـاهراه      راه ترانزیت اروپا بـه آسـیاي جنـوب   موقعیت استراتژیک دریاچه کاسپین، در  -5

  .(Cep, 2005, 8)جزیره عربستان، مناطق جنوبی کاسپین و آسیاي شرقی مطرح کرده است تجاري اروپا و شبه

هـاي مناسـبی را بـراي گردشـگري، خصوصـاً،       زیست منحصر به فرد کاسپین نیز به نوبه خود موقعیـت  محیط -6

  .محیطی فراهم آورده است ستگردشگري زی

  محیطی حوزه کاسپین هاي زیست بحران -3

زیست انسانی و در عین حال یک اکوسیستم منفرد، با خطراتـی روبـرو    دریاچه کاسپین به عنوان بخشی از محیط

 تنـوع زیسـتی  . محیطی نیز، مواجـه اسـت   هاي متعدد زیست متأسفانه، کاسپین با چالش). 68، 1384دهقان، (باشد می

هـا،   در کنار جنگل. المللی خود در سطح جهانی نمادین شده است هاي بین منحصر به فرد دریاچه کاسپین که با تاالب

افزونـی قـرار گرفتـه کـه بـه تـدریج از تـوان         هاي گیاهی و جانوري خویش، زیر فشـار تهدیـدات روز   و گونه اه رودخانه

ع جمعیت روبرو بـوده و تعـدادي نیـز در معـرض انقـراض قـرار       ها با کاهش سری برخی از گونه. کاهد اکولوژیکی آن می

زدایـی از   زایی و جنگـل  ها مورد تجاوز و تعدي قرار گرفته و بیابان مسئوالنه انسان سبب کاربري غیر ها به تاالب. اند گرفته

یافتـه   ازمانگیـري سـ   ذخایر ماهیان کاسپین، زیر فشار صید قاچـاق و مـاهی  . اي هستند ترین مسائل منطقه جمله مهم

ویـژه، در زمینـه ماهیـان خاویـاري شـده       ترتیب، متحمل خسارات قابل توجهی، به قانونی رو به کاهش بوده و بدین غیر

دار در فروپاشـی صـنعت    شـانه . دار، تشـدید گردیـده اسـت    نام شـانه  بومی به این فرآیند منفی با تهاجم گونه غیر. است

اکنون نیـز، اثـرات مخربـی بـر روي جمعیـت       سزایی داشته است و هم بهنقش  1990گیري دریاي سیاه در دهه  ماهی

هاي شهري است که با اسـتفاده   معضل دیگر خزر، آلودگی ناشی از صنعت، کشاورزي و آالینده. کیلکاي کاسپین دارد

اال      کش ممتد و گسترده آفت تن رفـ  ها و کودهاي شیمیایی در بخش کشاورزي، نشت تصادفی مـواد نفتـی بـه دریـا و ـب

  .موضعی سطح مواد مغذي تشدید گردیده است

اال     باشد؛ اما، در برخـی  طور کلی آلوده نمی دریاچه، به آب ناپایـدار منـاطق و    توسـعه . اسـت  نقـاط شـدت آلـودگی ـب

بـا   زمـین، همـراه   ریـزي کـاربري   یا نارسایی برنامه که فقدان محیطی کاسپین است مشکالت زیست ساحلی از دیگر جوامع

بـردن   سـطح آب دریاچـه نیـز، بـا زیـر آب       نوسـانات . است دامن زده امر  این نامتعادل اقتصادي  به و توسعهآلودگی  فشار

هاي هنگفتی را وارد نموده اسـت و مـواد    هاي زراعی و تسهیالت ساحلی، خسارت مسکونی، زمین ساختارها، مناطق زیر

  .   سازد آالینده را در این فرآیند به دریا منتقل می

  :توان خالصه کرد زیر می  کاسپین را در موارد  محیطی دریایی حوزه کلی، عوامل تهدیدکننده زیست طور به  

  هاي واقع در خشکی، شامل فاضالب شهري، صنعتی و کشاورزي؛ کانون -1
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 57، 1384مسـتقیمی،  (استحصال و انتقال نفت و گـاز : برداري از منابع نفت و گاز، شامل آلودگی ناشی از بهره -2

  ). 65و 

  زیست مشترك در حوزه کاسپین ژئوپلیتیک متفاوت و محیط -4

  ویژگی ژئوپلیتیکی کشورهاي حوزه کاسپین -1-4

هاي آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و فدراتیو روسـیه، کشـورهاي سـاحلی     جمهوري اسالمی ایران و جمهوري

. اسـت  و جوامـع متعـددي بـوده    میزبـان قبایـل  در گستره تاریخ دریاچه کاسـپین  . دهند دریاچه کاسپین را تشکیل می

هـا و   موقتی آن ماننـد عـرب   ها در کنار ساکنان ها، اقوزها، پارسیان و قزاق جمله مادها، ترکمن منطقه از اولیه این ساکنان

سـم  ها، مذاهب، مرا الذکر، فرهنگ اقوام فوق. اند بخشیده کیلومتري کاسپین را رونق 7000نژادي سواحل   ها، تنوع مغول

وسیله، کثرت و تنـوع فرهنگـی، مـذهبی و نـژادي کاسـپین را       و عقاید نیاکان خود را نیز، به این منطقه آوردند و بدین

  .قوام بخشیدند

میلیـون   6این جمعیت متشکل از . کنند میلیون نفر در سواحل دریاچه کاسپین زندگی می 12اکنون، بیش از  هم

میلیـون نفـر در قزاقسـتان،    3نفر در بـاکو و سـواحل جمهـوري آذربایجـان و     میلیون  3ایرانی در نوار ساحلی جنوبی، 

  .جمعیت است سواحل ترکمنستان، به علت آب و هواي بیابانی، بسیار کم. باشد روسیه و ترکمنستان می

  

موقعیت کشورهاي حوزه کاسپین -1جدول شماره  
 
 
 

  
  نام کشورها

جمعیت 
  )میلیون نفر(

وسعت 
کیلومتر (

  )مربع

سبی تراکم ن
کیلومتر (

  )مربع

طول ساحل 
کیلومتر (

  )مربع

جمعیت 
نشین  ساحل

  )میلیون نفر(
جمهوري 
  آذربایجان

  
26/8  

  
86600  

  
2/92  

  
825  

  
3  

جمهوري 
  اسالمی ایران

  
69  

  
1648000  

  
8/38  

  
1000  

  
6  

جمهوري 
  قزاقستان

  
1/15  

  
2717300  

  
6/5  

  
2320    

  
  
3  

جمهوري 
  فدراتیو روسیه

  
8/143  

  
1707540

0  
  

7/8  
  

1460  
  

  
  ترکمنستان

  
55/6  

  
491200  

  
3/13  

  
1200  

  
  جمع

  
71/242  

  
2201850

0  
  

6/158  
  

6805  
  
12  

(Cep, 2005, 5) 

سـاحل   باشـد؛ لـذا، طـول     مسـتقیم نمـی      حسـب خـط   سـاحل کشـورها بـر    جدول فوق، طـول  است، در  به ذکر   الزم

کــه،  شــود مــی مشــاهده . باشــد جــدول مــی منــدرج در تــر از ارقــام مســتقیم، کــم مــذکور، براســاس خــط کشــورهاي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

مسـائل ژئـوپلیتیکی و    صورت مستقیم، بـا  نفر جمعیت به میلیون12صورت غیرمستقیم و  نفر جمعیت به میلیون71/242

  .باشند می ارتباط محیطی حوزه کاسپین در  زیست

ترین جمعیـت   بیش  ولی، داراي ساحل برخوردارند؛ ترین طول که، از کم صورتی  و آذربایجان، در میان، ایران در این 

  .آید در ذیل می) 1(تر موضوع نقشه شماره تفهیم بیش براي. باشند نشین، در حوزه کاسپین می ساحل
  

)1(نقشه شماره  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

(Cep, 2005, 5) 

  زیست آلوده و مخاطرات ژئوپلیتیکی حوزه کاسپین محیط - 2-4

اسـتفاده روزافـزون از   . گیرد زیست صورت می المللی، حول محور محیط بیناي از روابط  مالحظه بخش قابل ،  امروزه

نتیجـه،   گیرنـد؛ در  مـی  المللـی قـرار   هایی هستند که به ندرت در درون مرزهاي بـین  زمین، پدیده منابع و تخریب سیاره

بـر  ). 234، 1383بـرادن و شـلی،   (بحـث واقـع شـوند    در ژئوپلیتیـک مـورد    تواننـد دقیقـاً    محیطی می موضوعات زیست
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حـدي اساسـی و    کاسـپین، بـه    حقـوقی دریاچـه    ساحلی در زمینه رژیم هاي کشورهاي اساس، اختالف میان دیدگاه این 

افــزایش . اســت فصــل مناقشــات ژئــوپلیتیکی را دشــوار ســاخته و   محیطــی، حــل  کــه از لحــاظ زیســت پیچیــده اســت

خاصی را بر این حوزه حـاکم نمـوده اسـت و     ساحلی، روابط کشور  کشور به پنج کاسپین از دو ساحلی دریاچه  کشورهاي

  ).45-46، 1379صفوي، (هایی روبرو ساخته است شرایط و موقعیت سیاسی، هر یک از کشورهاي ساحلی را با چالش

از   بـرداري   را در بهـره  صـالحیت آنهـا   تحـت  طبیعی قلمرو  حاکمه بر منابع ها از حقوق دولت برخورداري گرچه، اصل 

دریـایی   آلـودگی (باشـد  دیگـر    انتقال به کشورهاي  زیست، قابل  آلودگی محیط مواردي که داند؛ اما، در می مذکور مجاز عمناب

حقـی    چنـین ...)آزاد و تخریـب الیـه اُزن و    یا آلودگی دریاهـاي  ریزد و دیگر می به کشورهاي اي که رودخانه   در آلودگی  یا

بـرداري از   بـر بهـره   حقـوقی حـاکم      این راستا، هنوز، هیچ نظام در . (Sands, 1994, 189)است  ها داده نشده دولت به

سـاحلی   ملـی کشـورهاي    هـاي   عنوان بخـش  مرزي به اصوالً هیچ نشده و  آبی حوزه کاسپین تدوین بستر و فضاي منابع زیر 

حـوزه، اقـدام      محیطی در ایـن   ستمالحظات زی زده و بدون مزبور، شتاب بنابراین، هر یک از کشورهاي. است نشده تعیین

سـاحلی   یـک از کشـورهاي   کننده دریاچه کاسـپین در هـر   ذیل منابع آلوده جدول  در اند که رویه نموده برداري بی به بهره

  .شود نشان داده می
 

کننده دریاچه کاسپین در کشورهاي ساحلی منابع آلوده -2جدول شماره   
 

  
جمهوري 
  آذربایجان

  
جمهوري 

  راناسالمی ای

  
جمهوري 
  قزاقستان

  
جمهوري 

  فدراتیو روسیه
  

  ترکمنستان

/ 111خلیج باکو

جزیره  شبه

  112آبشوران

  113سوم گائیت

  114رودخانه کورا

  رود سفید

  انزلی بندر

 -بندرگاه چالوس

  نوشهر

  تاالب گرگان

دلتاي رودخانه 

  115اورال

  116بائوتینو

  117بندر شوچنکو

  118آکتائو

  119آستراخان

  120رودخانه ولگا

  121لپاتین

بندر 

  122کاال اچماخ

  123دربنت

گزارشی ذکر 

  نشده است

 

محیطی  توان نتیجه گرفت که اکنون، اکوسیستم حوزه کاسپین با معضالت زیست می  با توجه به مطالب فوق،

:باشد ذیل مواجه می  

                                                   
111- Baku Bay  
112 - Absheron Peninsula 
113 - Sum gait 
114 - Kura River 
115 - Ural River Delta 
116 - Bautino 
117 - Fort Shevchenko 
118 - Aktau 
119 - Astrakhan 
120 - Volga River Delta 
121 -Lopatin 
122 - Makhachkala 
123 - Derbent 
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نوسانات سطح آب دریا- 1-2-4  

بـوده و در    ایینهایی ایـن سـطح بسـیار پـ     در دوره. هاي مختلف نوسان داشته است سطح آب دریا در طی دوران

محیطی و دگرگـونی در   بر بوده، سبب بروز تغییرات زیست این فرآیند که همواره، زمان. هایی دیگر باال آمده است دوره

هاي صـنعتی و کشـاورزي، تغییـر     این نوسان رابطه مستقیمی با اجراي طرح. هاي اقتصادي این دریا شده است فعالیت

هـا در پیرامـون حـوزه     بنـدها و افـزایش فعالیـت انسـان     هاي مصنوعی، سدها، آب چهها، ایجاد دریا بستر برخی رودخانه

  .دهد هاي متمادي نشان می سیر تحول این نوسان را در طی سال 1نمودار شماره . کاسپین دارد

 

)1835-1995(سیر تحول نوسانات آب دریاچه کاسپین - 1نمودار شماره   

 

(TDA Report, 2002) 

وژیکیمشکالت اکول -4- 2-2  

در گذشـته،  . انـد  یکـدیگر منطبـق شـده    حـد خطرنـاکی بـا    آب تـا  و افزایش سطح آلودگی  هاي اخیر، میزان سال در

گسـترده   توسـعه . شـدند  دریـا ریختـه مـی    که به هاي صنعتی بودند هاي دریاچه کاسپین، فاضالب آب اصلی آلودگی علت

اسـت کـه آن    دریـا منتقـل شـده    صـوص، تولیـد بـه درون   خ سازد، به می تري را مطرح منابع هیدروکربور مشکالت بزرگ

زیسـت دریاچـه    چـه در گزارشـات برنامـه محـیط     چنـان . است بوم شده زنده این زیست موجب کاهش و زوال موجودات

  :کاسپین سازمان ملل متحد آمده است

خاویـار از واژه   نـام . هاي اخیر، با کاهش شدیدي مواجه شده اسـت  متأسفانه، ذخایر ماهیان خاویاري، در سال -1

زده  خاویـار، تخـم مـاهی پـردازش شـده و نمـک      . ، ریشـه گرفتـه اسـت   »زاینده تخم ماهی«به معنی»آور خاگ«فارسی

باشـد کـه توسـط مـاهیگیران      بهترین خاویار جهان متعلق بـه دریاچـه کاسـپین مـی    . هاي ماهیان خاویاري است گونه

هـاي بـاالیی در بازارهـاي جهـانی داد و      وسترا و سوروگا با قیمتگردد و انواع مرغوب آن مانند بلوگا، ا منطقه صید می

  .باشد خاویار جهانی متعلق به دریاچه کاسپین می تصنع% 90حدود . شوند ستد می

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مجموعه مقاالت همایش منطقه اي راهکارهاي توسعه ازدیدگاه جغرافیا دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا            

 

  اکثـر نقـاط دریاچـه زنـدگی     پستاندار کاسـپین در   این یگانه. شود می  دریاچه یافت فک کاسپین تنها  در این  -2

جمعیت فک کاسـپین،  . است صورت فصلی متغیر  غذایی و به حسب در دسترس بودن مواد برزیستگاه آن  محل . کند می

نظـر   بـه . اسـت  کـاهش یافتـه    1980هدر دهـ 400000الی  360000در اوایل قرن بیستم به  1000000از رقم تقریبی

باشـد   تـر مـی   کـم گونـه بسـیار    و جمعیـت واقعـی ایـن    بینانـه بـوده    فـوق نیـز، خـوش    کارشناسان، حتی ارقام  برخی از

)http://www.caspianenvironment.org. (  

   زیست حوزه کاسپین چارچوب همکاري در مسأله محیط -5

محیطی در محیطی همچون کاسـپین در چـارچوب یـک     با توجه به این واقعیت که اساساً اعمال مدیریت زیست

صورت انفرادي منتج به فایده نخواهد بود، بر ایـن   محیطی میسر بوده و تالش کشورها به جمعی زیستپیمان همکاري 

دلیـل   بـه . نظر کشورهاي حاشیه کاسپین قـرار گرفـت   محیطی  مد اساس، همکاري در چارچوب یک کنوانسیون زیست

بـراي تشـویق    124Cepزیست سـازمان ملـل متحـد، تحـت عنـوان       محیطی، برنامه محیط وجود خطرات جدي زیست

ه  کشورهاي ساحلی به تهیه کنوانسیون محیط وجـود آمـد کـه مراکـز همـاهنگی برنامـه آن،        زیست دریاچه کاسپین ـب

آورد برنامـه   تـرین دسـت   مهـم . کننـد  انـد و فعالیـت مـی    اکنون، در تمام پنج کشور ساحلی حوزه کاسـپین دایـر شـده   

زیسـت ایـن دریاچـه و امضـاي آن توسـط تمـامی        محـیط  زیست دریاچه کاسپین، مشارکت در تدوین معاهـده  محیط

گفتمـان   Cepکـه   تـوان گفـت   در یـک جملـه مـی   . در تهران بـوده اسـت   2003کشورهاي ساحلی کاسپین در نوامبر

  .اي هموار نمود عمل پوشانید و راه را براي همکاري منطقه محیطی کاسپین را جامه اي زیست منطقه

هـا   این حمایت. المللی به حمایت خود از برنامه ادامه دهند تا  همکاران بین هاي این برنامه سبب گردیده موفقیت

از طریـق برنامـه عمـران     (GEF)125زیسـت  که بودجه آن توسط تسهیالت جهـانی محـیط   شامل پروژه جدیدي است

تخصـیص یافتـه اسـت تـا      (UNEP)127زیست سـازمان ملـل متحـد    و برنامه محیط (UNDP)126سازمان ملل متحد

دار ماننـد تنـوع    هـاي اولویـت   در زمینـه  (SAP)128قه را در اجراي برنامـه اقـدام اسـتراتژیک کاسـپین    کشورهاي منط

محیطـی   گذاري زیسـت  هاي قانونی و سیاست بومی و آلودگی و همچنین تقویت چارچوب هاي مهاجم غیر زیستی، گونه

ن و برنامه اقدام اسـتراتژیکی بـراي   در راستاي کنوانسیو«عنوان  این طرح تحت. اي یاري نماید در سطوح ملی و منطقه

هاي مـدیریت   اتحادیه اروپا نیز، در بخش. آغاز به فعالیت نمود 2004در سال » زیست دریاچه کاسپین حفاظت محیط

اسـت کـه مکمـل طـرح      هایی نموده ساحلی اقدام به تهیه و اجراي پروژه پایدار ذخایر ماهیگیري و توسعه پایدار جوامع

GEF مـدیریت پایـدار   «و » مـدیریت پایـدار مـاهیگیري   «یه در حال حاضر، دو طـرح تحـت عنـاوین    این اتحاد. است

در راستاي حمایت از کنوانسیون و پـایش  «عنوان  اجرا داشته و طرح جدیدي تحت را در دست»  ساحلی توسعه جوامع

  .  را در دست تدوین دارد» آلودگی

  

                                                   
١٢٤ - Caspian Environment Program 
١٢٥ - Global Environment Facilities 

١٢٦ - United Nations Development Program  
١٢٧ - United Nations Environment Program 

١٢٨ - Strategic Affaires Program 
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  گیري تیجهن

هاي زیست محیطی از عهده هـر کشـور و    انی پیدا کرده و مهار بحرانمحیطی، جنبه جه از آنجا که مسائل زیست

ها باید در ایـن رابطـه بـا یکـدیگر همکـاري و مشـارکت داشـته         همه کشورها و ملت  تنهایی، خارج است؛ لذا، به  ملتی،

و مصـالحات   محیطی و ژئوپلیتیک تالقـی پیـدا کـرده و در منازعـات     از این رو، در روابط کشورها، مسائل زیست. باشند

حوزه دریاچه کاسپین، پس از فروپاشی شـوروي سـابق و اکتشـاف و      در این راستا،. کند کشورها، نقش اساسی ایفا می

محیطـی   رویه از منابع آن، کشورهاي ایـن حـوزه را بـا خطـرات زیسـت      استخراج نفت و گاز در این حوزه و استفاده بی

هـاي   لـذا، در سـال  . ی در روابط ژئوپلیتیکی این کشورها گذاشته استجدیدي مواجه ساخته و از این لحاظ، تأثیر مهم

جهت هماهنگی و همکاري کشورهاي ایـن   Cepخصوص، برنامه موسوم به محیطی، به هاي مختلف زیست اخیر، برنامه

زیست ایـن دریاچـه، از سـوي سـازمان ملـل متحـد صـورت گرفتـه اسـت؛ و از بررسـی            در جهت حفظ محیط  حوزه،

رسـد کـه کشـورهاي حـوزه کاسـپین بایـد بـه رعایـت قـوانین           زیستی، چنین به نظر مـی  این برنامه محیط انداز چشم

زیست در این حوزه احترام بگذارند تا از این طریق، به یک همگرایی ژئوپلیتیکی و توسعه پایـدار در ایـن حـوزه     محیط

  .یابند دست

  منابع
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 .، نشر علم»الملل حاکمیت و حقوق بین«، )1384(موالیی، یوسف -11

روشن ، نشر سایه»جمهوري اسالمی ایرانخزر و منافع«، )1381(ندسا -12

13- Cep (2005), "Caspian Environment Programme", UN. 
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