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 چکیده

توسط كشورهاي ساحلي با چالش مواجه است. فروپاشي اتحاد شوروي و  هاي زیست محيطي بخاطر عدم اجراي توافقنامهدریاي خزر  محيط زیست

بيش از پيش پهنه آبي منحصر بفرد دریاي خزر تحت تاثير آالینده هاي متعدد و   سبب شده ،ظهور كشورهاي ساحلي جدید در حاشيه دریاي خزر

محيط آن و انباشته شدن آالینده هاي مختلف این دریا را متنوع قرار گيرد. حساسيت و شکنندگي محيط زیست دریاي خزر به جهت بسته بودن 

فرابخشي به مشکالت محيط زیست دریاي خزر  رویکرديبا زیست محيطي یکپارچه  گذاريمدل سياست با بحران اكولوژیك مواجه كرده است.

بر  و زیست محيطي یکپارچهاري سياستگذاین تحقيق براساس مدل . ،استراتژي مناسب براي كاهش مشکالت زیست محيطي دریاي خزر است

اساس روش گردآوري داده هاي اوليه و ثانویه به روش كتابخانه اي و تحليل محتواي داده ها صورت گرفته است نتایج تحقيق نشان مي دهد كه 

اقتصادي و حفاظت از رویکردي مبتني بر توسعه پایدار است كه سبب ایجاد تعادل بين توسعه دریاي خزر سياستگذاري زیست محيطي یکپارچه 

 نقش مهمي در كاهش آلودگي دریاي خزر دارد.مي شود.  محيط زیست

 یکپارچه سازي، محيط زیست ، سياستگذاري ، دریاي خزر : کلمات کلیدی

 مقدمه

 و ساحلي منابع از حد از بيش برداري محيطي، بهره زیست دریاي خزر طي سال هاي گذشته افزایش یافته است. آلودگي زیست محيط تخریب

كه كشورهاي آسياي مركزي   دریاي خزر شبکه عظيم حمل و نقل است .المللي درحال افزایش است بين و ملي تالش هاي ،با وجود آبزیان دریایي

امر  آبزیان دریایي اهميت فوق العاده اي دارد همين ٬را به اقيانوس هند مرتبط مي سازد همچنين به عنوان یك ذخيره عظيم معادن نفت ، گاز

سبب توجه كشور هاي فرا منطقه اي به این دریاي شده است. فقدان یك نظام حقوقي حاكم بر محيط زیست دریاي خزر سبب بي توجهي 

 خزر دریاي محيطي زیست دریاي خزر آلوده ترین دریاي جهان است مشکالت كشورهاي حاشيه دریاي خزر به محيط زیست دریاي خزر مي شود.

اجتماعي در خط ساحلي و حوضه هاي آبریز آن مي باشدكه بدون توجه به الزامات  -كننده توسعه نامتقارن اقتصادي منعکس ساحلي، مناطق و

 تي، فعال التيش منابع از داریناپا يبردار بهره،  يخط ساحل يبا دگرگون ي شهريکیزيف يها رساختیتوسعه ززیست محيطي صورت گرفته است

ي باعث بروز مشکالت زیست محيطي در دریاي خزر شده است عدم كشاورز یيايميمواد ش ریكش ها ، كود و سااز آفت  استفاده يكشاورز يها

 هزار ليتر فاضالب وارد دریاي خزر شود.  151مدیریت پساب هاي مراكز صنعتي سبب شده ساالنه حدود 

براي حفاظت از محيط زیست تالشي جدي صورت نگرفته سياستگذاري زیست محيطي در ایران در چند دهه گذشته اهميت چنداني نداشته و 

سياستگذاري  1191براي اولين بار دولت ایاالت متحده امریکا در سال  است و در اجرا قوانين زیست محيطي كشور كاستي هاي فراواني وجود دارد

 ازآغاز كرد كه براساس آن سازمان ها موظف شدند الزاماتي را براي حفظ محيط زیست رعایت كنند. 1نيپادر حوزه زیست محيطي را تحت عنوان 

زیست  محيط درباره متحد ملل سازمان كنفرانس از توان مي المللي در سياستگذاري زیست محيطي بين سطح در گرفته صورت اقدامات مهمترین

 حفاظت به توجه با ۱پایدار اهداف توسعه راستاي در توسعه هاي برنامه به ساماندهي اهداف آن نمهمتری از كه برد نام ریودوژانير ، 111۱ و توسعه

 محيطي افزایش یافت كه باعث توجه به مسائل زیست محيطي شد در زیست مشکالت 1191 دهه است .اوایل محيط زیست و طبيعي منابع از

 پانزدهم و هشتم چهارم، اصول گرفت در قرار توجه مورد زیست محيط به سياستگذاري توجه اولين بار براي11۹۱ ژوئن سال در استکهلم كنفرانس

 تر منطقي به مدیریت دستيابي اجتماعي، - اقتصادي توسعه آن، و زیستگاه وحش حيات حفاظت طبيعي، منابع از مذكور حفاظت كنفرانس بيانيه

 متحد ملل سازمان عمومي مجمع به تصویب 11۹۱دسامبر  3متحد ملل زیست محيط برنامه .گرفت تاكيد قرار مورد زیست محيط بهبود و منابع

بر حفاظت از محيط زیست تاكيد شد  111۱سال در ریو كنفرانس اعالميه و دوازده كه با هدف حمایت از محيط زیست بود. اصول یازده رسيد،

نمونه   ۱1كار .دستور 1382) اي، جوي محيط زیست برگزارشد) پالمر براي متحد ملل برنامه با همکاري یونسکو نظر زیر تفليس و بلگراد كنفرانس

                                                 
1 National Environment Policy Act 
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در ژوهانسبورگ تاكيد كرد كه توسعه  ۱11۱محيطي در بعد جهاني است اعالميه نشست جهاني توسعه پایدار در سال  از سياستگذاري زیست

 .مي شود اقتصادي اجتماعي و نگهداري از محيط زیست پایه و كامل كننده توسعه پایدار به شمار

حل  يبرا كه توسط سازمان ملل متحد و سازمان هاي وابسته گردد ميالدي برمي 1195سالبه  دریايکپارچه مناطق سياستگذاري یتاریخچه  

 ساحلي با مشکل كشورهاي ميالدي تمام 11۹1در دهه  بود يعياز منابع طب داریبه استفاده پا دنيرس يو برا یيایدر يطيمح ستیمشکالت ز

 براي حل و فراگير جامع نگرشي با سياستي جدید ابزار عنوان بهزیست محيطي یکپارچه سياستگذاري  شدند مواجه و ساحلي دریایي آلودگي

 متحد ملل سازمان زیست محيط برنامه 1113 جهاني بانك مانند المللي بين هاي سازمان مورد توجه واقع شد. دریاها و اقيانوس ها مشکالت

 ۱1 برنامه 1۹در فصل طرح اجراي مدیریت یکپارچه بيان كردند.این رهنمودهاي درباره ضرورت هاي 1115 و توسعه همکاري و سازمان 1115

 اهميت بر هم1۹ فصل تصویب شد. ساحلي محصور، مناطق محصور و نيمه دریاها ها، ازاقيانوس حفاظت با عنوان 111۱در سال زمين اجالس

 هستند آن هاي نمونه ساحلي مناطق و ها اقيانوس كه پایدار توسعه مثبت فرصت بر هم و جهاني سيستم حيات از حمایت در سواحل و اقيانوسها

 پيشگبرانه، یکپارچه محتواي در كه رویکرد جدیدي به مدیریت منطقه دریایي و ساحلي دارد رویکرد روي تاكيد 1۹ فصل اي كند مقدمه مي تاكيد

جمله مناطق  از ، ساحلي مناطق پایدار توسعه و یکپارچه . مدیریت1 :شامل اند شده گنجانده 1۹برنامه در اي هاي عمده دارد حوزه و پيشگویانه

 به توجه .4دریایي تحت حوزه قضایي ملي ؛ زنده منابع از حفاظت و پایدار .استفاده3دریایي  زیست محيط از حفاظت .۱ انحصاري اقتصادي ؛

 . توسعه9 اي منطقه جمله از ، المللي بين هماهنگي و همکاري .تقویت5دریایي و تغييرات آب و هوا ؛براي مدیریت محيط زیست  ضروري ابهامات

كه مدیریت یکپارچه ساحلي به عنوان یك  كند مي شدتصریح برگزار1115 و نوامبر اكتبر در كه واشنگتن كنفرانس در.[1] كوچك جزیره پایدار

رویکرد مدیریت زیست محيطي پایدار، عملي  بر تمركز باید اقدام ذكر شده به شرح زیر است: كشورها ابزار مهم در سطح ملي است. در واقع ، اولين

ز ، یکپارچه و فرایندهاي یکپارچه مانند مدیریت منطقه ساحلي ، در صورت مقتضي هماهنگ ، با مدیریت حوضه رودخانه ها و طرح هاي استفاده ا

 .[۱] زمين باشد

 يدریا زیست محيطي كاهش آلودگي هايكه در تحقيق بر آن تاكيد شده است  یکپارچه زیست محيطي سياستگذاري مهمترین مزیت استفاده از 

سياست جهاني در راستاي حفاظت از مناطق حساس و پر ارزش و نيل براي برقراري یك توسعه پایدار در دریاها  ،سياستگذاري یکپارچه .استخزر 

یکپارچه رویکردي فراتر از روش هاي سنتي است كه سياستگذاري  ،آن است اي ،چند رشته نگري از مزایاي این رویکرد جامع واقيانوس ها است.

یکپارچه دریاي خزر با هدف مدیریت مناطق آلوده با نگرشي جامع نگر و با استفاده ازروش هاي علمي  سياستگذاري كوتاه مدت و مقطعي هستند.

يستم هاي ساحلي و دریایي و توسعه اقتصادي در شهرهاي ساحلي است. اولویت ها را براساس نوع كاربري تنظيم مي كند. ،ایجاد تعادل بين اكوس

اند تا اثرات منفي توسعه اقتصادي بر روي محيط زیست دریاي خزر را با متعادل كردن و استفاده ازمناسب ترین ابزارها و روش ها به حداقل برس

یکپارچه ،رویکردي داوطلبانه همراه با مشاركت گروههاي مختلف ذینفع است كه پيش نياز راه حل هاي ست محيطي سياستگذاري یکپارچه زی

زیست محيطي دریاي خزر امکان مشاركت گروه هاي محلي را فراهم نمي كند با مشاركت هاي  گذاريسياستشيوه هاي موجود  یکپارچه مي باشد

هاي  حکومت شود و مشاركت مردم در برنامه حفاظت از محيط زیست دریاي خزر افزایش مي یابد مردم مشروعيت تصميمات سياستي بيشتر مي

و حفاظت از محيط زیست دریاي خزر را بر  كه وظيفه هماهنگي بين بازیگران مختلف براي رسيدن به توسعه پایدارهستند  يبازیگران یکي از تنها

  .عهده دارند

 نتایج

استراتژي هاي  شده است. از،هماهنگ  رویکرد استراتژي یکپارچه و مناطق مختلف با به سياست هاي عمومي در سال هاي اخير توجه زیادي در

اي جامع سياستي موضوع هطرح .به نتایج مطلوب برسد تا كند ابزارها،انسجام ایجاد تا بين اهداف سياستي و سياستي یکپارچه انتظار مي رود

 اهداف،ابزارهاي موجود واقع سياست هاي یکپارچه تركيبي از به صورت واقعي نشان مي دهند. در کالت راواقع آنها چهره مش در .جدیدي نيستند

 .باشد مي وابسته اجزاء داراي چند معموالً هر و منسجم است كامل یکپارچه سيستمي یك سيستم از منظور[3] است. سياست جدید سياستي با

 جدید در طراحي سياست ها،مبتني بر رویکرد .كنند مي كار مشترک هدف یك براي  باشدكه مستقل مي اجزا داراي هماهنگ سيستم یك اما

مدیریت یکپارچه  .اهداف سياستي مي باشد  ابزارهاي و شامل تركيب گسترده اي از دوره طوالني توسعه یافته و تاكيد روي ترتيبات موجود كه در

همچون حفاظت  تباط بين فعاليت هاي مختلف اجتماعي را در جهت تامين اهداف چندگانهفرایندي پویا كه ازطریق تعيين یك راهبرد هماهنگ، ار

. واژه یکپارچه، در مدیریت یکپارچه سواحل به معني یکپارچگي سياست ها و برنامه ها بين بخش هاي و توسعه پایدار مناطق ساحلي است

ایدار و استراتژي هاي مدیریتي در طول زمان ، یکپارچگي ميان دستگاههاي اقتصادي، یکپارچگي ميان اهداف و سياست ها و برنامه هاي توسعه پ

ملي ویکپارچگي در سطوح افقي بين  ، منطقه اي،مرتبط در مدیریت ساحلي در تمامي سطوح دولت شامل یکپارچگي عمودي در سطوح محلي 

 . ت منطقه ساحلي استدستگاههاي موازي دولت، یکپارچگي بين فعاليت هاي بخش دولتي و خصوصي در مدیری

است كه انتظار مي رودكه باعث بهينه سازي ارتباط بين  اجراي سياست ها طراحي و نتيجه اقدامات بلند پروازانه در استراتژي یکپارچه سازي در

قبلي ایجاد مي شوند. هدف رفع كاستي هاي سياست هاي  ابزارهاي سياستي شود. استراتژي یکپارچه ،سياست هاي تركيبي هستند كه با اهداف و

بزارهاي چندگانه بيشتر باعث تداوم . اروش جدید است تركيب ابزارهاي سياستي در هدف ایجاد رابطه منطقي بين اهداف متعدد و این استراتژي با

 راتعبير واژه این خود رازمنظ هركدام متخصصان و و محققان،كارشناسان مردمي، دانشمندان نهادهاي غيرولتي، سازمانهاي دولتها، .اهداف مي شود
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 مي برند زیرا بکار را در سطح وسيعي كلمه این شرقي آسيا، و جنوب اطلس اقيانوس حاشيه ازكشورهاي در بسياري مثال عنوان به .اند نموده

 در استراليا دولتي مقامهاي در حالي كه .و اجرایي تایيد شده است فرهنگي صورت به داردكه مناسبي اشاره مشي خط به واژه این كه معتقدند

و  نظام اداري با چارچوب تعبير گرددكه حکومتي مختلف ادغام سطوح معني به دارد امکان چرا كه استفاده نمود كلمه از این نباید كه معتقدند

 یکپارچگي كلمهً دو در تفاوت معاني نوعي به این حساسيت دليل شاید .است هماهنگي و همخواني ندارد غير متمركز بسيار كشوركه این حکومتي

 سيستم اما یك .باشد مي وابسته اجزاء داراي هرچند معموالً است و یکدست كامل یکپارچه، سيستمي منظور از یك سيستم .باشد هماهنگي و

رویکرد جدید در طراحي سياست ها،مبتني بر  كنند مي كار مشترک هدف یك براي باشدكه مي مستقل و معموالً معادل اجزا داراي هماهنگ

كه در دوره نسبتا طوالني توسعه یافته و شامل تركيب گسترده اي از ابزارهاي و اهداف سياستي  4تاكيد روي ترتيبات موجود و یا رژیم هاي تکاملي

برداري بي رویه از منابع طبيعي در مناطق ساحلي افزایش آلودگي .تخریب محيط زیست ، تضاد و برخورد ميان منافع كاربران وبهره [.4] مي باشد

مهمترین عواملي مي باشند كه سبب توجه به رویکرد مدیریت یکپارچه سواحل شد در واقع هدف مدیریت یکپارچه سواحل پاسخگویي به مشکالت 

 موجود مي باشد 

هدف بنيادي مدیریت ساحلي یکپارچه حفظ و  است تمرو مس پویا ،فرایندي اي ،چند رشته نگر جامع روش یك ساحلي مناطق یکپارچه مدیریت

ایجادتوسعه  -.1مدیریت یکپارچه سواحل به سه دليل انجام مي شود بهبودبخشدن اكوسيستم ساحلي و جوامع انساني در مناطق ساحلي است.

مدیریت یکپارچه سواحل  [5] . تشویق كاربران مناطق ساحلي براي رفتاري همکاري جویانه.3-و آینده تغييرات موجود انطباق با -.۱پایدار

سيستمي براي مدیریت منابع توسط دولتها در سطح منطقه اي و محلي به كمك دولت هاي مركزي،براي حفظ منابع ساحلي ،تنوع زیستي،كاهش 

 مي شود. تصميات در سطوح ملي گرفته مي شود و در سطح محلي اجرا مي شود وظایف خطرهاي طبيعي است و در دو سطح عمودي و افقي اجرا

و  باعث پيچيدگي خود نوبه به و همين امر است پراكنده دولتها عمودي و افقي مختلف سطوح بين معموال ساحلي مسئوليتهاي سازمان هاي و

را  آن براي مناسب و سازماني مدیریتي ساحلي و ترتيبات مناطق یکپارچه به مدیریت نياز كه است مساله همين اساسا .تشدید مشکالت مي شود

 [9] سازد ناپذي مي اجتناب

 [۹]هدف عمده در مدیریت یکپارچه سواحل حذف رقابت ميان بخش ها مختلف در مدیریت ساحلي و جلوگيري از ایجاد نگرش بخشي است 

ترسيم شده است بر این اساس مدیریت یکپارچه مناطق  ٬ارائه شده در گزارش فائواهداف كالن و اصلي مدیریت یکپارچه سواحل در تعریفي كه 

منافع شخصي و عمومي را به منظور تهيه و اجراي طرحي یکپارچه براي حفاظت و توسعه  علم ،مدیریت ، ، ساحلي فرایندي است كه اقتصاد ،دولت

مدیریت یکپارچه سواحل حفظ كيفيت زندگي جوامع انساني وابسته به منابع اكوسيستم ساحلي و منبع موجود در آن متحد مي كند. هدف كلي 

 ساحلي با توجه به تنوع بيولوژیك و بهره وري اكوسيستم ساحلي است. از نظر ماهيتي ،مدیریت یکپارچه زیست محيطي اهداف استاندارد زیر را

 دنبال مي كند:

 منافع اقتصادي ضمن حفاظت از منابع ارزشمند زیست محيطي توجه به رشداقتصادي مناطق ساحلي و تسهيل فرایندكسب 1

 مدیریت اثرات فعاليت انساني در سواحل به منظور حفظ و تقویت منابع ساحلي-۱

 مدیریت استخراج و بهره برداري از منابع ساحلي به منظورحصول حداكثر برداشت پایدار -3

 اكنان بوميحفاظت و بهبود كيفيت بهداشتي سواحل در جهت منافع س -4

 حفاظت ازاستفاده هاي تفریحي و بهره برداري تفریحي از سواحل براي عموم -5

 مدیریت منابع غير قابل احيا با مالحظه منافع و مسائل بلند مدت -9

 [8]. بيانگر انگيزه هاي شروع سياستگذاري یکپارچه مي باشد 1جدول شماره

 1جدول شماره 

 در حال توسعه نیمه توسعه یافته های توسعه نیافتهکشور  همه کشورها دالیل شروع طرح

استفاده بیش از حد از 

 منابع ساحلی

11 0 12 12 

 12 11 11 10 آلودگی سواحل

آسیب وارده به اکوسیستم 

 ساحلی

11 11 11 12 

 10 11 13 11 منافع ا قتصادی
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   بندی گیری و جمع نتیجه

برنامه سوم توسعه مطرح شد كه به طور مختصر به آزادسازي سواحل خزر اشاره شدد ولدي بددليل     در بارایران براي اولين  یکپارچه درسياستگذاري 

دریدانوردي متدولي انجدام     بر نامه چهارم توسعه مورد توجه جدي قرار گرفت. سدازمان بندادر و   سواحل خزر،در افزایش مشکالت زیست محيطي در

 به منظور جلوگيري از قانون برنامه سوم توسعه، دولت مکلف شد تا 114ماده  "هد"شد. طبق بندفراهم سازي زمينه اجرا آن  مطالعات كارشناسي و

نامده یدا سدازوكاري     این بند از قانون هيچ گونه آئدين   سازي حریم دریاي خزر اقدام كند. در آلودگي و ساماندهي سواحل دریاي خزر نسبت به آزاد

همچنين جلساتي برگزار شد كده   هاي گروهي و رسانه این خصوص در و تنها مباحثي در گرفت.عمل اقدام خاصي صورت ن در اجراي مشخص نشد و

به منظور  قانون برنامه چهارم توسعه نيز دولت موظف شده است كه حداكثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، 93ماده  به نتایج عملي منتهي نشد. در

كده متضدمن اقددامات ضدروري همچدون       الویت دریاي خزر طرح جامع ساماندهي سدواحل را  باتخریب سواحل  آلودگي و جلوگيري از ساماندهي و

 آبدزي پدروري   دریدانوردي، صديادي و   استانداردهاي زیست محيطدي و  استقرار مدیریت یکپارچه سواحل،ضوابط و آزادسازي حریم سواحل، تعيين و

 زمينده سياسدتگذاري،اجرا و نظدارت تددوین كندد. در      ربط در ئوليت دستگاههاي ذيهمراه با تعيين مس ، مقررات ح وتکميل قوانين و ،بازبيني، اصال

پایان برنامه چهارم،عقدب نشديني    كندكه تا به شکلي ساماندهي هاي دولتي را مؤسسه ها و تبصره همين ماده دولت موظف شده است تمام وزارتخانه

 ..          درصد انجام پذیرد. صد متر حریم دریا، 91
ارگان دریایي كشور و با استفاده از مشاوران داخلي وخارجي به تهيه طرح مدیریت یکپارچه  18سازمان بنادر و كشتيراني با همکاري  13۹1از سال 

 به اتمام رسيد و طرح هاي راهبردي واجرایي براي برقراي نظام مدیریت یکپارچه در سواحل 1384سواحل كشور اقدام كرد مرحله اول آن درسال 

آغازشد ایران به عنوان یکي از امضا كننده گان سند نهایي كنفرانس محيط زیست و  1385جنوب و شمال كشور تعيين شد مرحله دوم از سال 

 در دریاها حقوق مورد در متحد ملل سازمان كنوانسيوناقداماتي را در زمينه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلي انجام داده است  13۹1توسعه، ازسال 

محسوب مي شود. در ابتدا سازمان بنادر و دریانوردي با درک اهميت موضوع  زیرا دریاچه .شود نمي دریاي خزر شامل شدولي تصویب 118۱ سال

سازمان و ارگانهاي دریاي كشور انجام داد. نخستين بار موضوع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلي 18جلساتي را در جهت هماهنگي و همسویي 

فصل راه و ترابري، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي كشور مطرح شد تهيه طرح اجرایي آن در  41شماره كشور در راهکار 

پایان پذیرفت ادامه این روند سبب شد تا سازمان مدیریت و بر نامه ریزي كشور سابق،در ماده 1384آغاز شد و مرحله اول آن در سال 1381سال 

ه به صراحت ایجاد مدیریت یکپارچه در مناطق ساحلي را برعهده وزارتخانه هاي راه و ترابري و نيرو ، مسکن و شهرسازي قرار قانون چهارم توسع 93

 دهد گرچه مدیریت یکپارچه یك فرایند دولتي مي باشد ولي مستلزم تدوین قوانين و مقرارت خاص در مجلس مي باشد.

از یك دهه پيش مطرح شد و سازمان حفاظت محيط زیست سازمان بنادر و دریانوردي از متوليان موضوع مدیریت مناطق ساحلي براي نخستين بار 

موضوع مدیریت 13۹4این امر محسوب مي شدند. مركز ملي اقيانوس شناسي با برگزازي كارگاه منطقه اي مدیریت جامع سواحل در اواخر سال 

ع آن سازمان حفاظت محيط زیست از طریق مطالعات پژوهشي براي شناسایي مناطق سواحل از نظر استراتژِي  یکپارچه سازي مطرح كرد. به تب

به این موضوع توجه كرد.سازمان بنادر و دریانوردي به عنوان 5(CEPحساس ساحلي و به طور مشخص از طریق برنامه محيط زیست دریاي خزر)

 داد 13۹8سواحل را درسال یکي از نهاد هاي تصيمم ساز درسواحل كشور پيشنهاد تشکسل شوراي عالي 

شد مدیریت یکپارچه سواحل از  برگزار 1119سال یونسکو در همکاري با چابهار آزاد در منطقه ساحلي مناطق یکپارچه مدیریت آموزشي كارگاه

ه از مشاوران داخلي و ارگان دریایي كشور و با استفاد 18در كشور مورد توجه قرار گرفت سازمان بنادر و كشتيراني سابق با همکاري  13۹1سال 

به اتمام رسيد طرح هاي راهبردي و اجرایي براي  1384خارجي به تهيه طرح مدیریت یکپارچه سواحل كشور اقدام كرد .مرحله اول آن در سال 

م رسيد. آخرین به اتما 138۹آغاز و در سال  1385برقراي نظام مدیریت یکپارچه در سواحل جنوب و شمال كشور تعيين شد. مرحله دوم از سال 

 به طول انجاميد 1388آغاز وتا اوایل تابستان  138۹از زمستان  مرحله مطالعات

كه به طور مختصر به آزادسازي سواحل  به صورت قانون در آمدمطرح اقتصادي ،اجتماعي ، فرهنگي  برنامه سوم توسعه در مدیریت یکپارچه سواحل

دریانوردي  . سازمان بنادر ودوباره مطرح شدبرنامه چهارم توسعه  سواحل خزر،در خزر اشاره شد ولي بدليل افزایش مشکالت زیست محيطي در

به منظور  توسعه، دولت مکلف شد تا قانون برنامه سوم 114ماده  "هد"فراهم سازي زمينه اجرا آن شد. طبق بند متولي انجام مطالعات كارشناسي و

نامه یا  این بند از قانون هيچ گونه آئين  آلودگي و ساماندهي سواحل دریاي خزر نسبت به آزادسازي حریم دریاي خزر اقدام كند. در جلوگيري از

 همچنين جلساتي در گروهي وهاي  رسانه این خصوص در عمل اقدام خاصي صورت نگرفت تنها مباحثي در در سازوكاري اجراي مشخص نشد و

 برگزار شد كه به نتایج عملي منتهي نشد.  اجراي طرح دستگاههاي متولي
ظرف شش ماه پس از تصویب  مي كند كه موظفرا كشور ترابري و وزارتخانه هاي راه وبرنامه سوم توسعه به این صورت است كه  راهکارهاي اجرایي

 ساماندهي سواحل وو به منظور  .نمایند به هيات وزیران ارایه تهيه و یکپارچه مناطق ساحلي را امع وج قانون برنامه سوم، طرح ساماندهي مدیریت
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ارشاد  همکاري وزارت فرهنگ و پایان سال اول برنامه با موظف است تا وزارت كشور دریا فراهم كردن تمهيدات الزم جهت استفاده عموم مردم از

 .مقررات الزم را تهيه و به هيات وزیران ارایه كندوزارت مسکن و شهرسازي  ،اسالمي 

آلودگي  جلوگيري از كه حداكثر تا پایان سال اول برنامه چهارم،به منظور ساماندهي و تا قانون برنامه چهارم توسعه نيز دولت موظف شد 93ماده  در

آزادسازي حریم  تعيين و از جملهمات ضروري كه متضمن اقدا طرح جامع ساماندهي سواحل را ،الویت دریاي خزر تخریب سواحل با و

تکميل  ح و آبزي پروري،بازبيني، اصال دریانوردي، صيادي و استانداردهاي زیست محيطي و سواحل،استقرار مدیریت یکپارچه سواحل،ضوابط و

تبصره همين ماده دولت  تدوین كند. درزمينه سياستگذاري،اجرا و نظارت  ربط در مقررات،همراه با تعيين مسئوليت دستگاههاي ذي قوانين و

متر حریم  91پایان برنامه چهارم،عقب نشيني  كه تا كند به شکلي ساماندهي هاي دولتي را مؤسسه ها و موظف شده است تمام وزارتخانه

مرتبط با آن اشاره شده است.  ساحلي و اقدامات به مناطق 94و  ۱8،34، ۱3مواد  قانون برنامه چهارم توسعه در در .دریا،صددرصد انجام پذیرد.

مورد خطاب قرار مي دهد  یك سازمان را بيش از .تنگاتنگي با طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلي كشور دارد قانون برنامه چهارم ارتباط 93ماده 

ریاست وزارت مسکن و  به كشوركميته فرابخشي ساماندهي سواحل  كميته اي به نام شود. به همين منظور فرابخشي برنامه محسوب مي موادو از 

 .تشکيل شد سابق برنامه ریزي دبيري سازمان مدیریت و شهرسازي و

عدم هماهنگي بين سازمان هاي دولتي در بسياري مواقع سبب تشدید مشکالت زیست محيطي دریاي خدزر شدده اسدت نمونده بدارز ایدن تدداخل        

كده   مدیریتي در را مي توان به اختالف بين سازمان بنادر و دریانوردي و سازمان محيط زیست در مورد احداث اسکله كاسپين در انزلي اشداره كدرد  

مدي باشدد شدهرداري و بخشدداري محدل      1354متر قانون سال  91مقررات ساخت و ساز در حریم سواحل با رعایت رخ دارد.  1381ه اردیبشهت ما

ملزم مي باشند هنگام درخواست صدور مجوز از محل ملك بازدید كرده ابعاد زمين را نسبت به رعایت حریم كنترل كنند بر اسداس قدانون مصدوب     

 -۱4حداث پروژ ها خاص مانند هتل ها و یا تاسيسات گردشگري با استفاده از سازه هاي مقاوم در برابر آب با رعایت تراز مقرر شده تا ا ۱3/1/13۹1

یدا مرجدع   5متر مجاز است مشروط بر این كه طرح ها بر حسب مدورد بده تصدویب كمسديون مداده        -۱4متر و براي دسترسي هاي اراضي زیر تراز 

همين مداده   ازمسوول صدور پروانه در خارج ازمحدوده شهرها یعني بخشداري ها برسد اما افراد سوجو با استفاده  تصویب طرح هاي هادي یا مرجع

متر  85/1وردن مصنوعي سطح اراضي خود به ارتفاع در حریم سواحل اقدام به ساخت و ساز مي كنند به این صورت كه با احداث سد و باال آ قانوني

در موارد زیاد بدليل عدم هماهنگي بين شهرداري و بخشداري محلي با ادارات بدرق  [1]متر عدول مي كنند 91و از حریم رسانده  -۱4آن را به تراز 

 متر واقع شدند مجوز احداث بنا داده مي شود. 91و آب و فاضالب ،براي زمين هاي كه در محدوه حریم 

 دليل منطقه اصلي زیست محيط شود مشکالت مي دریاي خزر انجام بر نامه محيط زیست ،در چارچوب سواحل یکپارچه مدیریت هاي فعاليت

 همکاري با ساحلي كشورهاي 5 توسط 1118 سال در كه اي منطقه برنامه خزر دریاي زیست محيط شد برنامه طرح اول مرحله اجراي براي تعيين

زیست  محيط برنامه اروپا حمایت مي شود. هدف اتحادیه و متحد ملل عمران برنامه ، جهاني زیست محيط جمله از المللي بين هاي سازمان جامعه

 انساني جمعيت براي درازمدت در سود كسب بيشترین براي ، آب بهبود كيفيت ، خزر دریاي زیست محيط مدیریت و پایدار توسعه دریاي خزر

 دریاي سواحل یکپارچه مدیریت[11]آینده است هاي نسل براي منطقه پایداري و حفظ اكولوژیك یکپارچگي ، بشر سالمتي از حمایت ، منطقه

 كشور سایر از تر ،پيشرفته و روسيه در ایران سواحل یکپارچه برنامه محيط زیست صورت مي گيرد. مدیریت در سطح منطقه اي در چارچوب خزر

 باشد.. خزرمي دریاي حاشيه هاي

 و اي منطقه هاي داده مراكز و پایگاه توسعه -1: از عبارتند حاضر حال در خزر دریاي زیست محيط برنامه در سواحل یکپارچه مدیریت دستاوردها

 منطقه ریزي برنامه مورد در ملي مقررات در نظر تجدید و بررسي -۱ ساحلي مدیریت ریزي برنامه براي جغرافيایي هاي داده اطالعات سيستم ملي

 و توسعه به توجه با خزر حاشيه هاي دولت در پروژه  ساحلي منطقه یکپارچه مدیریت ریزي برنامه هاي پروژه انجام -3نياز صورت ،در ساحلي

 اقتصادي ابزارهاي معرفي و ساحلي ریزي برنامه براي شهرداري و محلي هاي دولت سطح در فني هاي ظرفيت تقویت -4ملي هاي دستورالعمل

 كردند تالش آغاز سواحل در را خود مدرن مدیریتي هاي روش خزر دریاي ساحلي كشور پنج 1111دهه دوم زمين. نيمه از منطقي استفاده براي

 بودند  موفق كمتر ، مدیریت یکپارچه سواحل توسعه در ملي هاي

 .۱كشور هر توسط خزر دریاي ساحلي مشخصات تهيه 1:  است مهم اقدام دو شامل( ۱11۱-1111) خزر دریاي زیست محيط برنامه اول مرحله در

 هاي پروژه طریق از ها دستورالعمل اجرا است. منطقه باشرایط كه منطبق المللي بين مشاور طرح مدیریت یکپارچه توسط براي دستورالعمل تدوین

.برنامه محيط زیست سازمان ملل نقش تعيين كننده براي ایجاد حساسيت در بين [11] شد بودجه لغو كمبود دليل متعددبود، اما به آزمایشي

اي همکاري براي حفظ محيط زیست دریاي خزر دارد. كنوانسيون تهران نقش مهمي در جلوگيري ، كاهش و كشورهاي حاشيه دریاي خزر بر

 كنترل آلودگي ، حفاظت و احياي منابع زنده دریاي خزر دارد.

، حفظ منابع پنج كشور ساحلي دریاي خزر با آگاهي از تخریب محيط زیست در اثر آلودگي هاي ناشي از فعاليت هاي انساني مستقر در خشکي

زنده دریاي خزر براي نسل هاي حاضر و آینده ،با آگاهي به ضرورت تضمين مضر نبودن فعاليت هاي مستقر در خشکي براي محيط زیست دریاي 

 خزر، با توجه به خطرات ناشي از نوسان هاي سطح آب دریا كه محيط زیست دریاي خزر را تهدید مي كند، و با توجه به اهميت همکاري ميان

دولت هاي ساحلي با سازمان هاي بين المللي مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداري محيط زیست دریاي خزر ،كنوانسيون تهران را امضا 

در حالي كه اتحاد جماهير شوروي توجه چنداني به ارزش هاي اقتصادي و زیست محيطي مناطق ساحلي دریاي خزر نداشت امروزه [1۱]كردند
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تداخل  -1اهميت مدیریت یکپارچه مناطق ساحلي دریاي خزر دارد مهمترین مشکالت مناطق ساحلي در روسيه عبارتند از : روسيه توجه وافري به 

فقدان سياست هاي منسجم در سطوح ملي و زیرملي  -3رقابت بين كاربران مناطق ساحلي -۱صالحيت هاي بين ساز مان هاي مركزي و استاني 

 اجراي مهمترین هدف روسيه از [13]راه حل هاي نامناسب براي حل مشکالت دریاي خزر  -4ق ساحلي.براي حل مشکالت زیست محيطي مناط

كشورهاي روسيه، تركمنستان  .تضمين توسعه پایدار این مناطق است هماهنگي بين استفاده كنندگان مناطق ساحلي و،مدیریت مناطق ساحلي 

این كشور فقدان یك چارچوب قانوني مناسب به خوبي مشهود  سواحل استفاده مي كنند.درمدیریت  سنتي در روش هاي قزاقستان از،آذربایجان ،

هاي غيردولتي از  اقتصاد سوسياليستي به اقتصاد بازار سبب شده كه به مشکالت زیست محيطي توجه چنداني نشود سازمان از مي باشد گذار

بخش دولتي و خصوصي براي اجرا هستند هماهنگي بين سازمان هاي  خوردارطرح مدیریت یکپارچه سواحل بر امکانات محدودي براي مشاركت در

مهمترین چالش پيش روي اجراي كنوانسيون تهران بحث ریشه اي و اساسي در ميان كشور هاي ساحلي  مدیریت سواحل وجود ندارد موفقيت آميز

يجه نرسيده است. استناد جمهوري اسالمي ایران به قراردادهاي یعني رژیم حقوقي دریاي خزر مازندران مي باشد كه بدالیل بسياري هنوز به نت

ایران و شوروي نتوانسته است نقطه اتکاي حقوقي مستحکمي براي توافق بر روي موضع واحد به لحاظ حقوق بين اللمل  1141و اوت  11۱1فوریه

ها در دریاي خزر در بر نمي گيرد. نگراني جمهوري اسالمي تلقي شود به ویژه آن كه توافق هاي مذكور تمام جهات ناظر بر قلمرو حاكميت دولت 

حقوقي را تحت  –ایران از تامين امنيت كامل این دریاي استراتژیك بدون دخالت بيگانگان دغدغه اي است كه هر گونه قرارداد و توافق سياسي 

 [14]الشعاع قر ار مي دهد

ي دریداي خدزر از   خدط سداحل   يرو شيحل مشدکالت پد   يبرا ي براي تشویق دولتعامل محرك( 111۱) ویدر ر نياجالس سران زم ۱1دستور كار 

ي است همين امر سبب توجه كشور هاي حاشيه دریاي خزر به محيط زیست دریاي خزر و تدوین كنوانسيون ساحل کپارچهی تیریمدطریق رویکرد 

زیر چرخه سطوح سياستگذاري زیست محيطي دریا را نشان مي دهد. این فرایند تکرار شونده ممکن اسدت بدا حلقده هداي     ۱شکل شمارهتهران شد 

سدطوح بدا هدم     4زیر مشدخص اسدت ایدن     1شمارهداخلي و سایر حلقه ها در زمان هاي مختلف نيز ارتباط برقرار كند و همان طوري كه در شکل 

 [15] ارتباط دارند.

 

 1مارهشکل ش

 
 

مقررات  فقدان قوانين و مقررات موجود و نارسایي قوانين و ،ابهام ودریایي منابع بيش ازظرفيت از برداري نامناسب و بهره  بودن تراكم جمعيت و باال

 سواحل و ،بهره برداریهاي خصوصي ازدریا نوسانهاي ادواري سطح آب طبيعي دریاي خزر و خطوط ساحلي،شرایط شرایط جدید متناسب با و جدید

افزایش  جنگلي و اي و ترین اراضي جلگه حاصلخيز ، تغييركاربري ساحليهاي  تغيير اكوسيستم محدود بودن فرصتهاي استفاده عمومي،تخریب و

 فرابخشي و سياستگذارينبود  این مشکالت ناشي از مي باشد. خزر دریاي لش هايچاترین ممه، آلودگي دریاي خزر دریا  تعداد غرق شدگان در

بين  گياهي، از هاي جانوري و گونه قبيل نابودي سواحل از آتي یکپارچه براي توجه به مسائل جاري و سياستگذاريمي باشد.خزردریاي در منسجم 

 رشد.باشد مي و كاهش آلودگي دریا منابع ساحلي،تطبيق با باال آمدن سطح دریابين رفتن  هاي هيدرولوژیك، از چرخه رفتن كيفيت آب، تغيير در

 بهره برداري بي رویه از برخورد ميان كاربران و و تضاد تخریب محيط زیست و،افزایش آلودگي  و دریاي خزر مناطق ساحلي سریع جمعيت در

 فرابخش در یکپارچه ومدل سياست  هدف از دریاي خزر شده استه كه سبب توجه به رویکرد یکپارچ هستندمهمترین عواملي  دریایيمنابع 

توازن  ایجاد سازگاري و توسعه پایدار، منابع ساحلي به منظور برداري ازه بهر ،كاهش تضاد بين فعاليت هاي مختلف،مدیریت استخراج وخزر دریاي

 ای منطقه

hd اي 

 جهانی  

 محلی

 ملی 
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دریاي  مدیریت زیست محيطي در .محلي مي باشد،منطقه ، سطوح ملي  خصوصي در، ادارات دولتي ،همکاري سازمان ها  منابع و بهربرداري از در

مدیریت سواحل نيستند  تنها بازیگر فعال در جاي كه دولت ها آن مي باشد ازیکپارچه  رویکرددر چارچوپ جامع  نيازمند رویکرد فرابخشي و خزر

مدیریت یکپارچه سواحل  ملي و منطقه اي فراهم مي كند. در سطحخصوصي  دولتي و ي مشاركت بخش هاي غيرابر امکانات را باید شرایطي و

سياست سياست ها كه در راهبردها واز مشکالت زیست محيطي دریاي خزر مي شود درهم تنيده  مسائل پيچييده و از باعث ارائه شفافدریاي خزر 

حل مشکالت آینده نيز پاسخي ارائه  مي تواند برايبلکه حل نمایيد  را دریاي خزر مشکالت موجود در مي تواندیکپارچه ارائه مي شود نه تنها  هاي

 ابزار عنوان یکپارچه به سياستگذاريشدند مواجه و ساحلي دریایي جدي آلودگي ساحلي با مشکل هاي كشور .ميالدي تمام 11۹1در دهه  .دهد

 شدمورد توجه واقع  سواحل مشکالت براي حل و فراگير جامع نگرشي با سياستي جدید

ميليون نفر در سواحل ایران و جمهوري  11ميليون نفر در مناطق نزدیك ساحل دریاي خزر زندگي مي كنند كه از این ميان حدود  15حدود 

 نبود مدیریت فرابخشي و آذربایجان ساكن هستند.آلودگي دریاي خزر ناشي از ورود مواد آالینده سواحل به دریا مي باشد این مشکالت ناشي از

سبب افزایش مشکالت زیست محيطي در دریا  مدیریت زیست محيطي تداخل مدیریتي بين سازمان مرتبط در. دریاي خزر مي باشد در منسجم

مي تواند باعث كاهش مشکالت زیست مدل سياستي به عنوان  سياسيتگذاري سواحل و متعاقب آن آلودگي محيط زیست دریاي خزر شده است.

محيطي دریاي خزر شود.رویکردي كه مبتني بر اصول توسعه پایدار است كه سبب ایجاد تعادل بين توسعه اقتصادي و حفاظت از محيط زیست 

ارچه با نگرش .حل مسائل و مشکالت سواحل دریاي خزر نيازمند رویکرد یکپارچه و فرابخشي است. سياستگذاري یکپ مي شود. دریاي خزر

 فرابخشي رویکردي مناسب براي حل مشکالت زیست محيطي مي باشد 
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