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 چکیده

ارزش  به نابسامانی اوضاع این منااطق باا  المللی را  های بین مشكالت رو به رشد مناطق ساحلی در سرتاسر جهان در چند دهه گذشته، توجه سازمان

نگار تتا  وناوان     های پایانی قرن گذشته منجر به توصیه برقراری یك نظام مادیری  فرابخشای و هماه جانباه     ین توجه در سالا که معطوف نمود

 مدیری  یكپارچه مناطق سااحلی  ،براساس سند نهایی کنفرانس متیط زیس  و توسعه سازمان ملل متتددید. گر مدیری  یكپارچه مناطق ساحلی

باا آنكاه مطالعاات    . اقدامات مفیدی را آغااز نماود   2739ایران نیز از سال در این راستا  وتبدیل به یك اقدام مشترك جهانی گردید  2991در سال 

، شواهد حاکی از آن اس  که برقراری نظام ه اس با موفقی  به پایان رسیددر مقیاس ملی در مراحل مختلف طرح مدیری  یكپارچه مناطق ساحلی 

هایی که در مسیر تتقق مدیری  یكپارچه منااطق سااحلی کشاور     های متعددی روبروس . چالش در طول سواحل کشور با چالش دیری  یكپارچهم

توان به ناکارآمد بودن ساختار متولی اومال مادیری  یكپارچاه، پاایین     و از آن جمله می اس دیگر کشورها  مسایلبینی اس  بعضاً نظیر  قابل پیش

دانش فنی کارشناسان درگیر، ودم تخصیص بودجه کافی، ودم آمادگی جوامع ذینفع متلی، مشكالت حقوقی و قانونی و دیر بازده بودن  بودن سطح

خاا  هار   هاای   های دیگری نیز وجود دارد که جنبه بومی داشته و باه ویگگای   های مدیری  یكپارچه در سواحل اشاره کرد. با این حال چالش طرح

 گیرد. های برقراری مدیری  یكپارچه در سواحل کشور مورد بررسی قرار می در مقاله حاضر چالش کند. ا میکشور ارتباط پید

 

 ICZMسواحل، ایران، ، ی مناطق ساحلی مدیری  یكپارچه: کلمات کلیدی

 

 مقدمه -1

 یلومتریک 12جهان در متدوده   یجمعدرصد  12. شوندیمناطق متسوب م نتریو با ارزش نتریدر گستره کره خاك جزء حساس یمناطق ساحل

باه   یالدیم 1212رقم تا سال  نیکه ا شودیم ینبیشیو پ انددهیگرد یسكن ایاز در یلومتریک 222جهان در متدوده   یدرصد جمع 79و  ایاز در

 .[2] برسد جهان  یجمع 1/7

 ،یسااز  یکشات  عیصانا  ،ییایدر نیپروتئ نیتأم ،یگردشگر هایو حمل و نقل کاال و مسافر، قطب بنادر رینظ یو ساحل به لتاظ اقتصاد ایدر  یاهم

نفا  جهاان و    ریدرصد کل ذخاا  8/22 ،یدر مناطق ساحل ی. ذخائر انرژس ین دهیپوش یبر کس گریو گاز در فالت قاره و موارد متعدد د نف  ریذخا

ارزش  یگزارشا  یطا  2992( در ساال  Word Resource Institute) یجهان ریمؤسسه ذخا. دهندیم لیگاز جهان را تشك ریکل ذخا صددر 12

 21سااالنه   نیشده در کره زم دیتول یاس  که کل ارزش اقتصاد یدر حال نیدالر برآورد نمود. ا 21×22 21جهان را معادل  یساحل هایستمیاکوس

 .[1] باشدیدالر م 77×22

حفا     یو اهم رجزای ، هاتنگه ها،دماغه رینظ كیاس . وجود نقاط استراتگ یاسیکشورها از نظر س یبرا یمهم مناطق ساحل هایاز جنبه گرید یكی

 اس . ریهر کشور انكارناپذ یبرا ییایدر یدر مرزها  یامن یو برقرار یآب یدر مرزها ینظام ادتیس

 هاای مشتمل بار گوناه   یجزر و مد یگل هایپهنه و ها،تاالب ها،در مصب رنظییب یستیوجود تنوع ز لیمناطق به دل نیا یطیمت س یز  یحساس

ماانگرو   ی( و جنگلهاا Sea Grass) ییایا در ی( ، ولفزارهاا Coral Reefs) یمرجاان  هاای وجاود صاخره   ساتان، یپرنادگان و دوز  ان،یا مختلف آبز

(Mangrove Forestsاهم )را دو چندان کرده اس . یمناطق ساحل  ی 

باا ارزش   هاای رفاتن گوناه   نیاز ب ،یعیسواحل، کاهش منابع طب بیتخر یجیشاهد روند تدر ستمیقرن ب ،یمناطق ساحل ادیز اریبس  یاهم رغمیول

از کااهش قابال توجاه     یحاک ICLARM(1999مناطق بوده اس . مطالعات انجام شده توسط ) نیمنابع آب و خاك در ا یوحش، و آلودگ اتیح

حفا    یبرا یساحل هایستمیاکوس ییمختلف بوده اس  که نشان دهنده کاهش توانا یمانگرو در کشورها یو جنگلها یرجانم هایمساح  آبسنگ

 .[7] اس  یستیتنوع ز
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 یساحل یمشکالت نواح -1

 برشمرد: ریبه صورت ز توانیمشكالت را در کالن، م نیبا هم مشابهند. ا شیب مختلف کم و یجهان در کشورها یمشكالت مناطق ساحل

 مناطق نیدر ا هروییو توسعه ب یدر مناطق ساحل  یتمرکز وفشار جمع -

 ییایو بخش در یدر سواحل، در بخش خشك س یز طیمت یآلودگ -

 طوفان و... ،یسواحل، سونام شیفرسا ا،یباال آمدن تراز آب در رینظ یطیمخاطرات مت -

 یدر مناطق ساحل یعیو اتالف منابع طب یستیکاهش تنوع ز -

 یادار هاییتوسعه و ناهماهنگ یدر طرحها ینگر یبخش ،یدر منطقه ساحل ها یفعال انیتضاد م -

اسا  بلكاه باه لتااظ      بانیکه در باال به آنها اشاره شد دس  به گر ینه تنها با اغلب مشكالت یخط ساحل لومتریک 2222از  شیما با داشتن ب کشور

کشاور ساه    یدارند روبرو اس . از هفا  اساتان سااحل    یمتفاوت  یکه ماه یدر شمال و جنوب کشور بعضاً با مشكالت یداشتن دو نوع منطقه ساحل

 یکشاور دارا  یکه چهار اساتان جناوب   یمعتدل هستند، در حال ییمرطوب با آب وهوا یمیاقل یخزر واقعند دارا یایدر یکه در سواحل جنوب ناستا

 نای.  هستند فرساطاق  ییآب وهوا یاز سال دارا یمی( بوده و نیز ساحل( و گرم و مرطوب )در مناطق ساحلگرم و خشك )در مناطق دور ا یمیاقل

سواحل به ونوان  دیشد یو آلودگ ا،یآزاد مردم به در یودم دسترس ه،روییساخ  و ساز ب  ،یباوث شده اس  که تراکم جمع میدر اقل احشتفاوت ف

به  یافتگی، توسعه ن هیخوزستان و وسلو ریاز نقاط خا  نظ ریکه در سواحل جنوب کشور غ یکشور مطرح باشد.  در حال یشمال یمعضالت استانها

 آمده اس . 2 . اهم مشكالت موجود در سواحل کشور در جدولگرددیمطرح م یاصل لونوان مشك
 مشکالت موجود در سواحل کشور :1 جدول

 خزر(باال آمدن آب دریا )در سواحل دریای  -2

 - زیرآب رفتن بخشی از نوار ساحلی و تخریب ساختمانها 

 -  فرسایش خاك در نوار ساحلی و تتمیل هزینه بر دول  جه  احداث ابنیه و تأسیسات حفاظتی 

 - ها در حریم دریا مشكالت ثبتی و قانونی مربوط به مالكی  زمین 

 

 افزایش ناموزون جمعی  در مناطق ساحلی  -1

 - سكونتگاهی درسواحل شمال و توسعه نیافتگی در سواحل جنوبی کشورکم باالی  ترا 

 -  ها جه  پاسخگویی به نیاز جمعی  لزوم توسعه زیر ساخ 

 - رویه و کاهش ذخایر شیالتی صید بی 

 -  تخریب متیط و اتالف منابع طبیعی در مناطق ساحلی 

 

 آلودگی متیط زیس  در مناطق ساحلی  -7

 - های منتهی به دریا رودخانه های شهری درتخلیه فاضالب 

 - های منتهی به دریا های صنعتی در رودخانهتخلیه پساب 

 - های کشاورزی )کودها و سموم دفع آفات(های حاصل ازفعالی ورود آالینده 

 -  آلودگی ناشی از استخراج نف  در فالت قاره 

 - ها(نفتكشها، غرق شدن آلودگی ناشی از حمل و نقل دریا یی )شس  و شوی کشتی 

 - به مخاطره افتادن سالم  سا کنین مناطق ساحلی و ا ستفاده کنندگان از دریا 

 -  هاتلف شدن آبزیان و از بین رفتن صیدگا ه 

 - های گیاهی و جانوری در اثر آلودگیآسیب دیدن گونه 

 

 رویهساخ  و ساز و توسعه کالبدی بی -4

 -  تعرض به حریم ممنووی  ساخ  و ساز 

 -  های مناسب در مناطق ساحلی کاربری ودم روای 

 - کشاورزی، صنعتی،... در آن مشخص شده باشد های مسكونی،فقدان طرحهای جامع مصوب مناطق ساحلی که موقعی  بخش 

 

 مشكالت ا منیتی و ا نتظامی  -2

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 

 

 - قاچاق کاال و ورود و خروج غیر مجاز 

 - می های دولتی و ارگانهای نظااشغال اراضی ساحلی توسط دستگاه 

 - خل ورودی کشورناهماهنگی سازمانهای مسئول در مدا 

 (Integrated Coastal Zone Management) یمناطق ساحل کپارچهی تیریمد -1

 یمنااطق حسااس از ساو    نیا در ا یعا یسو، و کمبود مناابع طب  كیمناطق از  نیا هیرو یجهان وتوسعه ب یبر مناطق ساحل  یفشار روزافزون جمع

 یمنااطق سااحل   كپارچهی  یریجهان شده اس . مد یدر مناطق ساحل س یز طیمت یو آلودگ یعیمنابع طب بیتخر ندهیروند فزا جادیباوث ا گر،ید

(ICZM )از دهاه آخار قارن     باًیکه تقر یحرک  جهان نیدر پاسخ به مشكالت روزافزون سواحل اس . ا المللینیدر سطح ب یاساس یاز گامها یكی

 خواهد داد. لیرا تشك كمیو  س یدر قرن ب یاز دستور کار جهان یبخش مهم دتردییب دهیآغاز گرد ستمیب

 Earth) نیو توساعه، موساوم باه اجاالس زما      سا  یز طیمت المللینیمشكالت سواحل، سازمان ملل متتد در کنفرانس ب یتوجه به ابعاد جهان با

Summit جه  حال مشاكالت    ییو ارائه راهكارها یخود را به بررس 12از دستور کار شماره  یبرگزار شد بخش رویودوژانیدر ر 2991(، که در سال

 ادهیا پ ایو منطقاه  یدر ساواحل را در ابعااد ملا    كپارچهی  یریشد که نظام مد هیوضو توص یاجالس، به کشورها نیا یداد. در پ ا سواحل اختص

 .ندینما

در  یاجتمااو  یازهاا یاسا  کاه ن   یمعضال اساسا   نیا ا یبارا  جاویی چااره  ICZM ای "یدر مناطق ساحل كپارچهی  یریمد"هدف از  یطور کل به

رو  نیا اسا . از ا  شاتر یب ازهاا ین نیهمزمان به همه ا ییپاسخگو یبرا ینواح نیا كیاکولوژ  یومنابع آن غالباً از ظرف یساحل یاز نواحل برداریبهره

در منااطق   كپارچاه ی  یرینظاام ماد   كیالزم اس   ندهیآ ینسلها یمنابع برا نیازا ان یآن و ص م یقیسواحل و منابع ذ بیاز تخر یریگجلو یبرا

 کرد: انیب ریبه شرح ز توانیرا م یتیریمد نیچن یبرقرار دی. فوادیبه اجرا در آ یساحل

 یاز مناطق ساحل یموجود و آت هایبرداریبهره انیتوازن م یبرقرار •

 ندهیمنابع در آ نیا یداریاز پا نانیو حصول اطم ییایو در یساحل كیحفاظ  از منابع اکولوژ •

 یجوامع متل یسالم  وموم نیتام •

 یطیدر مقابل مخاطرات مت یساحل ساتیحفاظ  از تأس •

 در سواحل س یز طیمت یاز آلودگ یریجلوگ •

 یدر مناطق ساحل داریتوسعه پا یو برقرار یاقتصاد ییشكوفا یبرا نهیزم جادیا •

ICZM ماردم و دسا  انادرکاران قارار دهاد.       دیکالن، جامع و شفاف در معرض د یریسواحل تصو دهیو درهم تن دهیچیتالش دارد تا از مسائل پ

و  هاا اسا  ی. راهبردهاا، س شاود ی( متساوب ما  ICZMساواحل )  كپارچاه ی  یریماد  ریاز اصول خدشه ناپاذ  یكی ع یبا طب ییو همسو یهماهنگ

حال مشاكالت    یبارا  دیا بردارناد، بلكاه با   پاشیمشكالت موجود سواحل را از پ دینه تنها با شوندیم شنهادیپ ICZM بکه در چارچو ییراهكارها

از  یبخاش مهما   یتوسعه در منااطق سااحل   یمشكالت آت ینیب-شیو پ یشیدوراند الواقعیداشته باشند. ف یپاسخ مناسب زین ندهیشده آ ینبیشیپ

 .دهدیم لیرا تشك ICZMروند 

 كپارچاه ی  یریشاده اسا  و ماد    رفتاه یاصل پذ كیبه ونوان  ICZM ییاجرا یطرحها یو اجرا هیدر ته یبه ذکر اس  جلب مشارک  وموم الزم

 هاا یرگیا میو مشارک  دادن آنها در روند تصم نفعیذ هایدستگاه و تشكلها ها،هافراد، گرو نیب یمساو كیتشر جادیهمواره تالش دارد تا در جه  ا

 .دیماحرک  ن

 یرگیا اس  که جه  یبر اصول ولم یو مبتن یمشارکت ،یدائم ا،یروند پو كی ،یدر مناطق ساحل كپارچهی  یریبرنامه مد كیکه ذکر شد  همانطور

 جااد یمختلف، کاهش تضاادها و ا  های یفعال انیتوازن م یبرقرار كپارچهی  یریدر مد یدر سواحل اس . چالش اصل داریتوسعه پا یآن، برقرار یکل

 نیسارزم  كیا درحاد تاوان اکولوژ   هاا یبردار-و متدود ساختن بهره س یز طیدر چارچوب حفاظ  از مت دیاس  که با ینه جه  رونق اقتصادیزم

 .ردیصورت گ

به  2997تعداد در سال  نیکشور جهان گزارش شده بود. ا 44( ، در ICZM) یمناطق ساحل كپارچهی  یریو هش  طرح مد كصدی 2991سال  در

 011 انادازی و چهل و پنج کشاور جهاان اقادام باه راه     كصدی، 1221سال  ی. در ابتدا[4] کرد دایپ شیکشور جهان افزا 02و پنجاه مورد در  كصدی

، تعاداد  1221-2997از آن اسا  کاه در دهاه     حااکی  آمارهاا . اندکرده یمل ریو ز یدر سطوح مل یمناطق ساحل كپارچهی  یریمد نهیتالش در زم

 تهکرده اس . در دهه گذش دایپ شافزای برابر 4 به اقدامات تعداد برابرو 2/1 به اندرا آغاز کرده یمناطق ساحل كپارچهی  یریکه تجربه مد ییکشورها

 روند ادامه داشته اس . نیمختلف، ا یدر کشور ها یاقتصاد یرغم بترانها یول 1227 -1227

 

 آن یهایژگیو و یمنطقه ساحل تیریدر مد یکپارچگیمفهوم  -4

 مورد نظر اس :  ریز هایاز جنبه ICZMدر ( Integration) یكپارچگی

  سمیوتور الت،یمثال: حمل و نقل، ش یبرا یاقتصاد هایبخش نبی هاو برنامه هااس یس یكپارچگی •
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 در طول زمان  یتیریمد هاییو استراتگ داریتوسعه پا هایو برنامه هااس یاهداف، س انیم یكپارچگی •

( و یو متلا  ایمنطقاه  ،ی)ملا  یوماود  یكپارچگیسطوح دول  شامل  یدر تمام یساحل  یریدر مد لیدخ هایدستگاه انیم یكپارچگی •

 هم ورض در دول (   هایدستگاه انی)م یافق یكپارچگی

 یو بخش خصوص یبخش دولت یتیریمد های یفعال انیم یكپارچگی •

 گذاردیم ریو باالدس  آن تأث یساحل یو خاک یآب طیسواحل که بر مت های یفعال انیم یكپارچگی •

 ...،یاسیو ولوم س یمهندس ،یاقتصاد ،یشامل اکولوژ یساحل  یریمختلف مد هاینیپلیسید انیم یكپارچگی •

 [:2را داراس  ] ریز هاییگگیو یمناطق ساحل كپارچهی  یریمد

 دارد. انیکه در طول زمان جر اس یپو ندیفرآ كی •

 اس . یزریو برنامه یرگیمیبه منظور تصم هاییاس یاتخاذ س یبرا یکاف اراتیقدرت و اخت یو دارا یو حكومت یدولت باتیترت یدارا •

 منابع اس . صتخصی کردن مندبه منظور نظام یچند استراتگ ای كیبر  یمبتن یتیریمد باتیترت یدارا •

 هاای ساتم یس ریو ز ییایو در یساحل یها-ستمیس نیب یاس  که ارتباط متقابل یستمیبر نگرش س یمبتن یتیریمد هاییاستراتگ یدارا •

 . ردگییآن را در نظر م

 . ابدییگسترش م یتا ساحل و از آنجا تا خشك انوسیاق طیاس  که از مت ییایمرز و متدوده جغراف كی یدارا •

منجار   ریا مراحال ز  یط دار،یپا ندیفرآ كی جادی، به ضرورت ایدر مناطق ساحل كپارچهی  یریسواحل در قالب مد یجه  سامانده یجهان اتیتجرب

 گشته اس : 

و  ایچاارچوب توساعه   یابیا در ساواحل، ارز  ساتم یاکوس  یوضاع  یابیا مسائل و مشكالت )مشتمل بر ارز یابیو ارز ییمرحله اول: شناسا (2

 (گذاریاس یو س ینهاد هایچارچوب یابیارز

 سواحل  كپارچهی  یریو مد یبرنامه سامانده هیمرحله دوم: ته (1

 الزم   یمنابع مال نیبه برنامه و تأم دنیبخش  یمرحله سوم: رسم (7

 برنامه  یمرحله چهارم: اجرا (4

 وملكردها یابیمرحله پنجم: نظارت و ارز (2

 

   یدر مناطق ساحل کپارچهی تیرینظام مد یبرقرار یدر راستا رانیدر ا اقدامات انجام شده -5

 طیساازمان حفاظا  متا    ،یشناسا  انوسیا اق یمطرح شد. مرکز مل شیبار حدود دو دهه پ نینخست یدر کشور برا یمناطق ساحل  یریمد موضوع

 یشناسا  انوسیاق یپرداختند. مرکز مل یمنطقه ساحل  یریبه مد یبه نتو كیبودند که هر  یی. از جمله نهادهایانوردیو سازمان بنادر و در س ،یز

را باه    یریماد  نیا در ا یكپاارچگ ی هایسواحل و جنبه  یریموضوع مد "جامع سواحل  یریمد ایکارگاه منطقه" یبا برگزار 2734 لدر اواخر سا

 طیدر برنامه مت 2737به طور مشخص در سال  یق ساحلمناط  یریمد نهیدر زم س یز طیبتث و تبادل نظر گذاش . . اقدام سازمان حفاظ  مت

ماورد توجاه قارار گرفا .      "یمناطق حساس ساحل ییشناسا"با آغاز مطالعات  میرمستقیموضوع به طور غ نیشد. ا غاز( آCEPخزر ) یایدر س یز

ساال و باه دنباال     نیا .  درادیا آغااز گرد  یانوردیا توسط ساازمان بناادر و در   2738در کشور از سال  یمناطق ساحل كپارچهی  یریمد یبتث رسم

 لیتشاك  یمرتبط با ساواحل بارا   هایسازمان ، با فراخوان دستگاه نیا یمهندس -یدر حوزه معاون  فن ادرسواحل و بن یاداره کل مهندس اندازیراه

ساز در سواحل کشور مورد توجه قرار گرف . در جلسات برگزار شده  میتصم یاز نهادها یكیسازمان به ونوان  نیسواحل کشور، نقش ا یوال یشورا

کشاور باه مشااوران     یمناطق سااحل  كپارچهی  یریمقرر شد که مطالعات مد یانوردیسازمان بنادر و در  یکشور با متور ییایهجده ارگان در انیم

 .[0] سپرده شود یبخش خصوص صالح یذ

به  2784آغاز و تا سال  2781از سال  رانیا یپرداز مشاور سازه نیواز جمله مهندس صالحیوران ذکشور توسط مشا  ICZM نخس  مطالعات مرحله

گانه طارح،   9 یموضوو یمطالعات دستاوردها نی. ماحصل ااف یخاتمه  2783آغاز و در سال  2784مطالعات از سال  نی. مرحله دوم ادیطول انجام

 بود: ریز یمتورهاشامل 

 2:12222 یها نقشه یآنها بر رو یکشور و مرزبند یمتدوده مناطق ساحل نییتع •

 سواحل کشور یتیو امن یاسیس گاهیجا یبررس •

 کشور ینوار ساحل  یریبرنامه مد نیتدو •

 سواحل کشور یطیمت س یز  یریبرنامه مد هیته •

 کشور یمناطق ساحل كپارچهی  یریمد نیمطالعات حقوق و قوان •

 کشور یمناطق ساحل یمطلوب اراض یطرح کاربر هیته •

 در کشور ICZMطرح  ییساختار و سازمان اجرا یطراح •

 سواحل کشور  یریمد ییایاطالوات جغراف گاهیپا  یریو مد جادیا •
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 در کشور ICZM یاجرا یابیو ارزش شیبرنامه پا نیتدو •

 د،یبه طول انجام 2788تابستان سال  لیآغاز و تا اوا 2783کشور که از زمستان سال  یمناطق ساحل كپارچهی  یریمرحله مطالعات طرح مد نیآخر

 مراحل گذشته بود. هایافتهی قیسنتز مطالعات و تلف رندهیدر برگ

 

 گذاری مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در ایران سیر قانونی و سیاست -6

همانطور که بیان شد، حرک  جهانی توجه به سواحل و ساماندهی آنها، الزامات قطعنامه اجالس زمین، و مشكالت متعددی که سواحل دریای خزر  

د. ر گیار در اثر باال آمدن سطح آب دریا با آن روبرو بود، موجب گردید که لزوم برقراری نظام مدیری  یكپارچه در سواحل ایران مورد توجه جدی قرا

سازمان وارگان دریایی کشور، منجرباه ایان شاد     28برگزاری جلسات متعدد با هدف هماهنگی و همسویی  کوششهای سازمان بنادر و دریانوردی  و

فصل راه و ترابری قانون برناماه ساوم توساعه اقتصاادی، اجتمااوی و فرهنگای        42در راهكار شماره « مدیری  یكپارچه مناطق ساحلی»که موضوع 

قانون برنامه چهارم توسعه، به صاراح  ایجااد    07ریزی کشور در ماده ها موجب شد که سازمان مدیری  و برنامهطرح شود. ادامه این تالشکشور م

های راه و ترابری، نیرو، و مسكن و شهرسازی قرار داده و دول  جمهاوری اساالمی   مدیری  یكپارچه در مناطق ساحلی کشور را بر وهده وزارت خانه

نشان  1ن نیزخود را موظف به آزادسازی حریم دریا، جلوگیری از تخریب این مناطق حساس و پرارزش و ساماندهی سواحل کشور نماید. جدول ایرا

 باشد.میدهنده مفاد این دو زمینه قانونی 

 سواحل کشور کپارچهی تیریدولت جهت آغاز مطالعات مد های تالش :1جدول 

 اجتماوی کشور  -برنامه سوم توسعه اقتصادی 42راهكار اجرایی شماره  -الف

 های تفصیلی فصل راه و ترابری راهكارهای اجرایی و سیاس 

 متن ماده قانونی با راهكار اجرایی: 

  جامع وزارتین راه و ترابری و کشور موظفند ظرف مدت شش ماه پس از تصویب قانون برنامه سوم، طرح سازماندهی مدیری

 و یكپارچه  مناطق ساحلی را تهیه و به هیأت وزیران ارائه نمایند. 

 

 الیته برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماوی و فرهنگی کشور  07ماده  -ب

دول  موظف اس ، به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی وتخریب سواحل، با اولوی  دریای خزر، طرح جامع ساماندهی 

ضمن اقدامهای ضروری همچون: تعیین و آزاد سازی حریم، استقرار مدیری  یكپارچه سواحل، ضوابط و مت سواحل که

ا همراه با تعیین مسئولی  تكمیل قوانین و مقررات ر متیطی و دریانوردی، بازبینی و اصالح و استانداردهای زیس 

 گذاری، اجرا و نظارت، تدوین نماید.های ذیربط در زمینه سیاس  دستگاه

های مسكن و ریزی کشور، سازمان حفاظ  متیط زیس ، وزارتخانهنامه اجرایی این بند، توسط سازمان مدیری  و برنامه آئین

ه تصویب هیئ  وزیران های ذیربط تهیه و بشهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، نیرو و ونداللزوم سایر دستگاه

 خواهد رسید.

 

 ینماود.  اهاداف و راهبردهاا    "ساواحل کشاور   یساامانده  یسند ملا "متن  هیوق  اقدام به ته یزیو برنامه ر  یریاقدامات، سازمان مد نیا یدر پ

 .اندشده انیب 7بصورت نشان داده شده در جدول  سند نیکشوردر ا یمناطق ساحل یسامانده

 

 کشور یمناطق ساحل یسامانده یاهداف و راهبردها: 1جدول 

 اهداف و راهبردها ردیف

 اهداف بلند مدت ساماندهی سواحل کشور

 گرایی اقتصادی جانبه کشور و برون های ارتباط و تعامل با سایر کشورها، در راستای توسعه همهونوان دروازه هاستفاده از دریا ب 2

 ساحلیهای مناطق های مناسب و پایدار از ظرفی برداریایجاد زمینه برای بهره 1

 اجتماوی مناطق ساحلی -ار اقتصادیایجاد زمینه برای توسعه پاید 7

 تعاونیهای دولتی، خصوصی و های بخشکاهش تضادها در قوانین و فعالی  4

 انسانی و تأسیسات در مناطق ساحلیساماندهی جوامع  2

 حفاظ  ازمتیط زیس  مناطق ساحلی 0

 ساحلی در مقابل مخاطرات متیطی و جلوگیری از تخریب نوار ساحلیحف  ایمنی جوامع انسانی و تأسیسات مناطق  3

 سواحل کشور یسامانده یهبردهارا
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 اهداف و راهبردها ردیف

 یكپارچه در مناطق ساحلیبرقراری مدیری   2

 های گوناگونا حف  کارآیی دستگاهایجاد هماهنگی و همسویی در جه  ارتقاء ی 1

 تأمین دسترسی همگانی به دریا 7

 با ظرفی  زیس  متیطی مناطق ساحلیهای اقتصادی سازگار توسعه فعالی  4

 همگانی در ساماندهی مناطق ساحلی ایجاد زمینه مشارک  2

 حفاظ  و احیای زیس  بومهای ساحلی و دریایی 0

 و آلودگی متیط زیس  مناطق ساحلی جلوگیری از تخریب 3

 ساحلیبا مخاطرات متیطی در مناطق های مقابله ارتقای ظرفی  8

 ها و ساخ  و ساز در مناطق ساحلیایجاد زمینه قانونمند کردن فعالی  9

 ساس منافع ملیالمللی براای و بینهای منطقهارتقای نقش مؤثر کشور در همكاری 22

 فرهنگ سازی استفاده مناسب از سواحل و دریا 22

 استقرار نظام یكپارچه اطالوات در مناطق ساحلی  21

 

 یباا همااهنگ   یانوردیا ساازمان بناادر و در   ،یو شهرسااز  یمعماار  یواال  یاز شاورا  هیا دییو اخذ تا یکشور  ICZMمطالعات  افتنی انیپس از پا

 استان هرمزگان را در دس  انجام دارد. یدر مناطق ساحل كپارچهی  یری( مدلوتی)پا شاهنگیهرمزگان، در حال حاضر مطالعات پ یاستاندار

 

  رانیدر ا ICZM یبرقرار های  چالش -7

هستند، در چند دهه گذشته به متك تجربه گذاشته  یآب یمرزها یکه دارا ییکشورها یدر برخ ،یدر مناطق ساحل كپارچهی  یرینظام مد یبرقرار

در هار   یدر مناطق ساحل كپارچهی  یریمد یو برقرار جادیشده اند. ا یابیناموفق ارز گرید یموارد موفق و در برخ یدر برخ اتیتجرب نیشده اس . ا

 برشمرد: ریبه شرح ز توانیرا م رانیدر ا ICZM یبرقرار هایروبروس . چالش ییبا چالشها کشور

 کشور  یدر فرهنگ وموم ایبه در یکم توجه -الف  

. در سا  ین ییایا کشاور در  كیا وماان   یایا و در فاارس جیخزر، خل یایدر سواحل در یخطوط ساحل نترییاز طوالن یكیداشتن  رغمیما ول کشور

و  یمانناد ژاپان، ماالز    یشارق  یدر کشاورها   یوضاع  نیشده اس . ا نیبا فرهنگ مردم وج ایمانند هلند، دانمارك و انگلستان در یغرب یکشورها

 یضاعف فرهنگا   نیا . اباشدیم ایاغلب مردم کشور ما با در ینسب یگانگیو منابع سرشار آن موجب ب ایبه در یکم توجه یدارد ول دهم وجو یاندونز

 . گرددیمتسوب م یدر مناطق ساحل كپارچهی  یرینظام مد یدر برقرار ایهیاز موانع پا یكی

 سواحل  یدرخصو  سامانده یو مطالبه وموم ینبود وزم مل -ب

ICZM باشاد یساواحل ما   یدرخصو  سامانده یمردم و مطالبه وموم ازیآن مستلزم احساس ن یبرقرار یاس  ول یو حكومت یدولت ندیفرآ كی .

 شود. یدر مناطق ساحل ICZM یطرحها دنیو بطول انجام یموجب کند تواندیخصو  م نیدر ا ینبود وزم مل

  رانیدر ا ICZMبودن  یدو وجه - ج

سااحل در   لاومتر یک 322 یدارا رانیا موجود در سواحل آن کشور اسا . ا  های یو اولو ازهایاز مشكالت، ن یدر هر کشور تابع ICZM یرگیجه 

و  یاقتصاد ،یمیاقل های. تفاوتباشدیومان در جنوب کشور م یایو در فارسجیخل هیساحل در حاش لومتریک 4222خزر در شمال و  یایدر هیحاش

باا   یاساسا  هاای شاور تفااوت  در سواحل شامال و جناوب ک   ها یو اولو ازهایکشور باوث شده اس  که اهداف، ن یو جنوب یشمال یستانهاا یفرهنگ

در  یمتفاوت را همزمان به انجام برساند. نگارنده در مقاله مساتقل  ICZMدو طرح  دیبا رانیبه آن معناس  که ا نیا الواقعیداشته باشند. ف گریكدی

 [.3گفتگو کرده اس  ] نهیزم نیا

 ایدر میحر یآزادساز یو قانون یمشكالت حقوق -د

از اهداف  یكی باشد،یکشور م یوموم هیکه سرما ا،یآزاد مردم به در یدسترس جادیو ا یو خصوص یدولت هایاز اشغال دستگاه ایدر میحر یساز آزاد

 نیا روبروسا . ا  یمتعادد  یو قاانون  یآنها با مشكالت حقاوق  یتوسط دول ، جه  آزاد ساز یساحل یتملك اراض ای دیخر یاس . ول ICZM هیاول

 هاای خازر در دهاه   یایا . باال آمدن تراز آب درباشدیو گلستان م النیمازندران، گ یدر استانها ICZMمشكالت استقرار  نترییاز اصل یكیمسأله 

باه   یدولتا  هایهجوم دستگاه گریآب برود. از طرف د ریبوده اس  به ز  یسند مالك یمردم که دارا هاینیاز زم یگذشته باوث شده اس  که بخش

 ی)و قسامت  یآن در اشغال بخاش دولتا   90مردم باشد و  اریدرصد ازسواحل استان مازندران در اخت 4کشور باوث شده اس  که تنها  مالسواحل ش

 همراه دارد. هب یادی( باشد که آزاد کردن آنها مشكالت زیبخش خصوص

 سواحل  كپارچهی  یریمد التیو تشك یمشكالت مربوط به ساختار سازمان -اه
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ابهاام در   گار ید ی. از ساو باشاد یدولا  ما   یساز کوچك یدر تعارض با استراتگ یمناطق ساحل  یریخا  جه  مد التین و تشكسازما كی جادیا

و  فیباواث شاده اسا  کاه وظاا      ،یسااحل  یآبها ینیاز وقب نش یمستتدثه ناش هاینیسواحل و زم گرییموجود در کشور درخصو  تول نیقوان

)سازمان جنگلها و مراتاع( باا هام تاداخل      یکشاورزجهاد (، یانوردی)سازمان بنادر و در یراه و شهرساز رو،ین ریخانه نظ رتوزا نیچند یتهایولؤمس

 یقادرت الزماه جها  برقارار     رانیا در ا هاا یو بخشدار هایکشورها، شهردار یبخاطر داش  که برخالف برخ دیداشته باشد. در کنار مسائل فوق با

ICZM با مشكل مواجه گردد. یمناطق ساحل كپارچهی  یریمد التیساختار و تشك نییکه موضوع تع شودیمسائل باوث من یرا ندارند. مجمووه ا 

 ییاجرا هایدستگاه یمقاوم  منف ایرقاب   -و

 ینا بیشیاس  که در غالب کشاورها وجاود دارد. پا    یمشكل كپارچهی  یریمد هایبرنامه و هاشدن طرح ادهیدر پ ییاجرا هایدستگاه یمنف مقاوم 

 را با مشكل مواجه سازد. ICZMشدن  ییو مقاوم  آنها، روند اجرا یدر مناطق ساحل ییاجرا هایرقاب  دستگاه زین رانیکه در ا شودیم

  هیکمبود اطالوات پا -ز

کشاور، نباود    یسااحل  یدر استانها یدرولوژیو ه یهواشناس هایستگاهیدن ابو یمواجه اس . ناکاف هانهیدر اغلب زم هیما با ضعف اطالوات پا کشور

  یریطرح جاامع ماد   هیکه ته شودیآن باوث م ریو نظا یزخیلرزه ینبود اطالوات کاف نیمدت باد، موج، جزر و مد و همچن یآمارو اطالوات طوالن

در طول ده ساال گذشاته    از،ین نیبا کمبود اطالوات مواجه باشد. در پاسخ به ا یدر مناطق ساحل یعیطب یبتران و کاهش خطر حوادث و رخدادها

 برداشته اس . ییایدر هیاطالوات پا شیو پا یرا در جه  گرد آور یمهم یگامها یانوردیسازمان بنادر و در

  رانیدر ا یقانونگذار یروند طوالن -ح

 یوجاود دارد. باه نتاو    یمستتدثه ابهامات یها-نیو زم یحرائم و مناطق ساحل گرییموجود کشور درخصو  تول نیکه ذکر شد، در قوان همانطور

در  رییا . هرگوناه تغ سا  یشافاف و مشاخص ن   ناه یزم نیا در ا یو جهادکشاورز رو،ین ،یراه و شهرساز ریوزارت خانه نظ نیچند اراتیکه حدود اخت

. با توجه باشدیم ICZMمصوب  نیو هماهنگ کردن آنها با قوان ییارگان اجرا نیچند فیو وظا اراتیحدود اخت فیباز تعر ازمندینموجود   یوضع

مساأله   نیا که ا شودیم ینبیشیوجود دارد پ یمقررات در سطح مل بیو تصو میکه در تنظ یو مشكالت رانیدر ا یمراحل قانونگذار یبه روند طوالن

 در کشور گردد. ICZMدر روند تتقق اهداف  یندوک ریموجب تأخ

 

 گیری نتیجه -8

در توساعه   ICZM  یا آن، نقاش و اهم  یهاا یگگیاهاداف و و  انی( و بICZM) یدر مناطق ساحل كپارچهی  یریمد فیمقاله حاضر پس از تعر در

 یدر مناطق ساحل كپارچهی  یریصورت گرفته در خصو  مد یقرار گرف . سپس به اقدامات قانون یمناطق حساس و پرارزش مورد بررس نیا داریپا

و  ICZMمطالعاات   افتنیا  انیا .  باا پا دیا در سواحل بازگو گرد كپارچهی  یرینظام مد كی یبرقرار یرو در راستا شیپ یچالشهاکشور اشاره شد و

توسط مراجع  ICZM یبرقرار یقانون یها نهیسو، و فراهم شدن زم كیاز  یو شهرساز یمعمار یوال یمطالعات توسط شورا یدستاوردها بیتصو

 یکشاور و ساامانده   یمنااطق در ساواحل جناوب    نیا باه توساعه ا   یآتا  یسواحل در سالها  یریکه مد شودیم ینیب شیپ گر،ید یاز سو یقانونگذار

و حفاظا  از   یطا یمت سا  یز یتوجه به جنباه هاا   نیمردم را در و یو بهبود زندگ یرونق اقتصاد نهیمنجر شده و زم یمشكالت در سواحل شمال

 فراهم آورد. یعیمنابع طب

 

 مراجع -3
[1] Pruett, L. and Cimino, J. (2000), Coastal length, area of continental shelf, territorial sea, claimed exclusive economic 

zone, and exclusive fishing zone, Fair fax VA: MRJ Technology Solutions 

[2]  Costanza, R., d'Arge, R., deGoroot, R., Farber, S., Grasso, M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O'Neill, R.V., 

Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton, P., and Van den Belt, m., (1997), The Value of the World's Ecosystem Services and 

Natural Capital, Nature, 387, 253. 

[3] ICLARM (International Center for Living aquatic Resources Management) (1999), Reef Base 3.0, CD-ROM, 

Makati City, Philippines 

[4] Sorensen, J. (2002), Baseline 2000 Background Report, The status of integrated coastal Management as an 

International Practice, www.Uhi.umb.edu/b2k/baseline 2000.pdf 

[5] Sorensen, J. (1997), National and International Efforts at Integrated Coastal Management. Definitions, 

Achievements, and Lessons, Coastal Management 23: 3-41, 1997. 

. ساتم یساال ب  ا،یا در بنادر و  نده،آی اندازشده و چشم یراه ط (،ICZMکشور ) یمناطق ساحل كپارچهی  یری( طرح مد2784) نی[ دانه کار، افش0]

 213-210شماره 
[7] Pak. A., Farajzadeh, M. (2004), Iran's Integrated Coastal Management Plan: Persian Gulf, Oman sea, and southern 

Caspian Sea Coastlines, Ocean and Coastal Management, 50 (2007) 754-773. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

