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  19/3/94؛ تاریخ پذیرش:  26/4/93تاریخ دریافت: 
  چکیده 

ایـن حـریم    .اسـت  شـده  متـر در نظـر گرفتـه    60مستحدث و سـاحلی  قانون اراضیبه  حریم خط ساحلی دریاي خزر با توجه
کالتی را سـاحلی مشـ   بـرداري از محـدوده نـوار   بـراي بهـره   و شده مشخص هاي اخیرسال يهابا توجه به رویداد استاندارد نبوده و

 در. اسـت  شـده  گرفتـه در نظـر  1343 آمـدگی آب دریـا در سـال   پـیش  حدآخرین این حریم صرفاً بر مبناي زیرا  .داشت درخواهد
عـالوه بـر تغییـرات     .روي اسـت روي و پـس پیشدر حال  طور نامشخصیتراز به از نظر زمانی و دامنۀ خزر يکه سطح دریا صورتی

سـاحلی  روي دریـا در منـاطق مختلـف    تفاوت در میزان پـیش  باعثو  یکسان نبودهساحلی نیز نوار شیب و ارتفاع  ،سطح آب دریا
خزر از  يخط ساحلی دریا ،هشوه شده است. در این پژتکامل نادیده انگاش طور به مورداشارهدر تعیین حریم  املواین ع .گردد می
بـا اسـتفاده از   هـاي انسـانی   فعالیـت  توسـعۀ حریم تعیین  ،. هدفاست قرارگرفته مطالعه مورد ،هنمون عنوان بهتاالر رود رود تا بابل

 بوده و لزوم بازنگري در تعیین حریم در این منطقه ساله 82 هسطح دریا در یک دور تغییراتپارامترهاي شیب و ارتفاع و همچنین 
ـ    ها داده استفاده شده است. ArcGIS9.3 افزار نرم در از روش پرسشگري شرطی ،حریم. براي تعیین است خـط   عارتفـا  هبـا توجـه ب

شـده   لیوتحل هیتجزدر روش مذکور  که خزري سطح دریا ترازهمچنین و  آمده  دست بهساحلی که از مدل ارتفاعی رقومی منطقه 
هـاي  سـاله بـراي داده   82و  50،  30بازگشـت  هايبا تعیین دورهدر نهایت، . است آمده دست بهبر روي نقشه حریم ساحلی  واست 

 طـور  به که دهدمینشان  هایافته .براي خط ساحلی تعیین شده است ،نیز در معرض مخاطرهحریم مناطق  ،ارتفاعی سطح آب دریا
بر ژئومورفولوژي که  يهاداده رو نیاروي دریا قرار داد. از تغییرات و حداکثر پیشحد تعیین ي مبناساله را توان دوره یکنمی قطع

بـه   يتـر نزدیـک  و قبـول  قابلنتایج ها این داده .نددر این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت باشند یم تأثیرگذارتعیین حریم ساحلی 
  .ساختخواهد  برطرفمدیریت خط ساحلی  پیشین را در اهدافمشکالت ، این شیوه بدیهی است، .انددادهواقعیت به دست 

 
  .تاالر ، رودرود، بابلي خزرریاد، ژئومورفولوژي، ساحلیحریم  :هاي کلیدي واژه

  
  1مقدمه

و گرداگـرد اطـراف   به پیرامـون   ز نظر لغوياحریم 
حـریم، بـراي    .)14: 1387 ،رضوي( شودملک گفته می

قـانون مـدنی    136در مـاده   1307سـال  در ولین بار ا
ملک  مقداري از اراضی اطرافچنین تعریف شده است؛ 
براي کمال انتفاع  که باشد یمو قنات و نهر و امثال آن 

 ساحلی حریم). 17 :1387رضوي، ( از آن ضرورت دارد
و  مــاده یــک  قــانون اراضــی مســتحدث» د«در  بنــد 

گـردد  ساحلی به قسمتی از اراضی ساحلی اطـالق مـی  

                                                             
  myamani@ut.ac.ir نویسنده مسئول:*

آن بـه آب دریـا یـا دریاچـه و یـا خلـیج        طرف کیکه 
ــود ــاحلی،  متصــل ش ــانون اراضــی مســتحدث و س  (ق

ــرازي . )1354 اراضــی مســتحدث  محــدودهدر خــط ت
و  صـد یکآن ارتفاع  که دهد یمرا تشکیل ریاي خزر د

. ایـن خـط بـر    اسـت دریا پنجاه سانتیمتر از سطح آب 
و  1342 سـال  دردریـا   ويرآخرین نقطه پـیش اساس 

ه جـاده سـاحلی فعلـی    بدر نقاطی که این خط  ویژههب
حد اراضـی مسـتحدث جـاده    عنوان به ،کند برخورد می

همچنین عرض حریم  نظر گرفته شده است. در مذکور
قطه پیشـرفتگی  خرین نآمتر از  60ساحلی دریاي خزر 

مقررات . )44 :1387 (رضوي، است 1343آب در سال 
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براسـاس شـرایط    ،سـاحلی کشـورهاي مختلـف جهـان    
متفاوت هـر منطقـه تهیـه شـده و متناسـب بـا شـیوه        

باشد. از سوي برداري از اراضی ساحلی متفاوت می بهره
مـیالدي)   2004اي مانند سونامی (وقوع پدیدهبا دیگر 

اهمیـت ایـن مسـئله     ،ي جنوب شرقی آسیاهادر کشور
ـ    هـاي  یـات کشـور  ر تجرببسیار بیشتر اسـت. مـروري ب

هـا بـر   دریا خـط سـاحلی   کند کهمشخص میمختلف 
بـر کشـند    ،مد نجومی زمانمبناي باالترین حد آب در 

ــرات دوره  ــان و تغیی ــ توف ــر گرفت ــراز آب در نظ ه اي ت
 محـدودة یـک   ،سـاحلی  حـریم  کـه   یحـال  در .شود می

را بـر   یقراردادي اسـت و هـر کشـوري عـرض متفـاوت     
ــاربري ــاس کـ ــت  اسـ ــاحلی و فعالیـ ــاي سـ ــاي هـ هـ

 1مالك عمل قـرار داده اسـت. جـدول    محیطی  زیست
ي از کشـورها  دعداتهاي بستر و حریم ساحلی محدوده

  دهد. را نشان می

  
  )1389ریزي و نظارت راهبردي ر.ج، (معاونت برنامه هاي مختلفهاي بستر و حریم دریا در کشور: محدوده1 جدول

  
  

، افـزایش  هـاي اخیـر  کی از مشکالت ملی در سالی
، تـأثیرات مخـرب آب بـر    رب دریاي خـز آارتفاع سطح 

یع ناسیسات نیـروي دریـایی، بنـدري و شـیالت، صـ     تأ
، نیروگــاه بــرق نکــا، ناحیــه نقــل و  حمــلکشــتیرانی، 

 سـت یز طیمحـ  ریناپـذ  جبـران نیـز صـدمات    مسکونی و
-30 :1386(آزمـوده اردالن و جعفـري،    ساحلی اسـت 

تجربه را  متفاوتی تراز سطح اتنوسان ،دریاي خزر .)21
 ،نو همکارا 2واروشنکو؛ 1977 ،1فوکریچا( نموده است

 یـک  صـورتی به ،خزر دریاي آب تراز .)1987 ،نهمکارا
ــدة ــا پدی ــرح پوی ــت مط ــۀ و اس ــان دامن  در آن نوس
 برخـوردار  متفـاوتی  هـاي شـدت  از زمـانی  هاي مقیاس

 در و اقلیمـی  دوره یـک  در آن تـراز  کـه طوريبه .است
                                                             
1. Rychagov 
2. Varushchenko 

. ایـن  اسـت  یافتـه  افـزایش  یآرام به طوالنی زمان مدت
 نیهمـ  بـا  رسـید  خـود  مقـدار  حداکثر به وقتی نوسان
 نهـد مـی  کـاهش  روبه اقلیمی دوره تغییرات با و آهنگ

البته منظور یک دوره  ).1-11 :1384 ملک، و قانقرمه(
لوسـن  وخـزر در دوره ه  يسطح دریـا است.  مدت کوتاه

 در نوسان بوده اسـت متر  -18 تا -32بین  رطور مکربه
ــارپیچف( ــا1989، 3ک ــر .)1997 ف،وک؛ ریچ ــاس  ب اس

سـطح آب دریـاي    دامنه نوسان ،مذکورتحقیقات افراد 
هـد کـه بسـیار قابـل     دمتر را نشان می 12حدود  خزر

را  التريابـ دیگر مقدار  پژوهشگرانهرچند  است.توجه 
باال آمدن تـراز آب   ،در بعضی مواقع. اندکردهنیز برآورد 

معـادل بـاال آمـدن     سـاله دوره یـک  کدر یدریاي خزر 

                                                             
3. Karpychev 
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کـرونن  ( اسـت در طول یک قـرن   هاسطح آب اقیانوس
سـالۀ   150نوسـانات   1شکل .)2000رگ و همکاران، ب

 ناتباکو و نوسا نگاري آبدریاي خزر در ایستگاه  سطح
بــــر اســــاس را  1992-2012هــــاي بـــین ســــال 

، عبـداللهی ( دهـد نشان مـی اي هاي ماهواره گیري اندازه
دهـد کـه تغییـرات سـطح     ان مینشاین شکل  ).1392

بـراي   . ایـن رقـم  متر هم رسیده اسـت  5حدود  تا دریا
شـرقی  مانند سـواحل جنـوب   بیش کمساحلی سطوح 

. عـالوه  باشـد  تواند بسیار حـائز اهمیـت  میدریاي خزر 
 مـورد شـیب منطقـه   براي برخی از منـاطق کـم  براین، 
 يا مالحظـه   قابـل  تـأثیر  ،در این پـژوهش نیـز   مطالعه

  خواهد داشت.   
  

  
  1850-2000هاي باکو بین سال نگاري آبتراز دریاي خزر بر اساس ایستگاه  الف) - 1 شکل

  .1992- 2012هاي اي بین سالهاي ماهوارهب) تراز دریاي خزر بر اساس داده  
  

سـاخت و تغییـرات اقلیمـی موجـب      حرکات زمین
هاي منتهـی  دریاي خزر  و رودخانه سطح اساستغییر 

در طــی دوره کــواترنر شــده اســت. بســیاري از ن آبــه 
اقلیمی در نوسان تراز آب دریـاي  پژوهشگران بر عامل 

؛ آرپ، 1994 مالینین، ؛1992کید دارند(ترزیف، أخزر ت
ــانی،2000 ــل از  2009 ؛ الهیج ــه نق ــو و ؛ ب جعفربیگل

شناسی عوامل زمین تأثیر که یدرحال .)1391همکاران، 
سـال   هـزار هاي آب دریاي خزر براي چند روي نوسان

به نقل از  1995، 1فوفدرگذشته بسیار کم بوده است (
ــو و همکــاران،  ــل  ).1391از جعفربیگل شناســایی عوام

تواند کمک فراوانی بـه  نات، میبر میزان نوسا تأثیرگذار
ناشـی   معضالتبینی مخاطرات و نحوة مدیریت و پیش

ــد   ــه ده ــدیران ارائ ــه م ــانات ب ــد نوس ــابراین  ،از رون بن
  .  استدر این مسائل الزم  يهاي بیشتر پژوهش

                                                             
1. Federov 
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 مــدت  کوتــاههــاي دوره تغییــرات ســطح دریــا در
. تغییرات فشار هوا، وزش باد، واگشت پذیراست معموالً

امواج و تغییرات موقعیت خورشـید و مـاه در تغییـرات    
و  1الهیجانی( شرکت دارند ،بستههاي حوضه آب سطح

ن حـریم  یه در تعیـ ازجمله عواملی ک). 2000همکاران،
شـرایط   ،باشـد  تأثیرگـذار تواند بسـیار  می خط ساحلی

هـا و  داده ازجملـه  .اسـت خط سـاحلی  ی لوژیکوژئوموف
خــط  تغییــرات کــه در هــاي ژئومورفولــوژیکیلنــدفرم
متغیرهاي به  توانمی ؛تأثیرگذار هستند منطقهساحلی 

اي، اي ماسـه هـ نظیـر تپـه   یعوارضـ  و نیز ارتفاع ،شیب
  .اشاره کرد 3هاي کوچکو خلیج 2هاالگون

مطالعات  درهمواره تعیین حریم براي خط ساحلی 
هاي مدیریت یکپارچـه منـاطق سـاحلی بسـیار     و طرح

در مطالعـات افـرادي   نمونـه آن   .بوده است توجه مورد
) 2009( و همکــاران 5اسنوســی )2001( 4کنــپچــون 

در  خـورد. به چشـم مـی   )2009و همکاران ( 6رودریگز
ــوژي خــط ســاحلی و نقــش   ــا مورفول ن در آارتبــاط ب

 )2004( 7کـروکس هـایی توسـط   نیز پژوهشمدیریت 
همچنـین   .ه استانجام گرفت )1385( گر و یمانینوحه
ساحلی مورفولوژي خط آن،تغییرات سطح  ،ي خزردریا

 پژوهشـگران از  يبسـیار  توجـه  موردن نیز آو مدیریت 
ــانی  ــر الهیج ــک 1382( نظی ــه و مل ) 1384( ) قانقرم

) آزمــوده 1385( ) اونــق و همکــاران1385(عبــداللهی 
ــري ــی و همکــاران  1386( اردالن و جعف ــاه کرم  ) ش

هـاي  لمطالعاتی که در سا ازجمله. بوده است )1388(
صـورت  سـطح اسـاس   تغییـرات  در ارتباط بـا  نیز اخیر 

جعفربیگلـو و  هـاي   پـژوهش  توان بـه  می ،گرفته است
اشـاره  ) 2007و همکـاران (  8رنسـن )، 1391( همکاران
سـازي تغییـرات بلندمـدت سـطح آب     یهببه شکرد که 

آن دریاي خـزر در هولوسـن و شـرایط اقلیمـی آینـده      
سازي به این نتیجـه  با استفاده از مدلآنها  ند.اهپرداخت

                                                             
1. Lahijani 
2. Lagoon 
3. Bay 
4. Ptek 
5. Snose 
6. Rodrigoez 
7. Kerocse 
8. Renssen 

خـزر  دریـاي  دلیل تبخیر شدید سطحی د که بهرسیدن
مـیالدي   2100زمـین تـا    در اثر گرم شدن سطح کرة

سال ابد و در یمداوم سطح آب آن کاهش می صورت به
منهاي  متر کاهش از شرایط فعلی تراز به 5/5با  2100

  متر خواهد رسید. 32
) به بررسـی تغییـرات   2012کاکرودي و همکاران (

در  ســریع ســطح آب دریــاي خــزر در طــول هولوســن
جنـوب شـرقی آن    سواحل دریاي خـزر و در محـدودة  

ریـاي  دی سـطح آب  نـ اند. آنها با بازسازي منحپرداخته
هاي عمیقی برداريبا استفاده از نمونهخزر در هولوسن 

گیر و تعیین سـن بـا اسـتفاده از    از طریق ماشین مغزه
انـد  اند و به این نتیجه رسـیده روش رادیوکربن پرداخته

 منهـاي  سطح آب دریـا بـه   هولوسن،دوره ل یاوادر که 
سـال   2300تـا  5000 از ه است. همچنینمتر رسید34

متـر   7/27 منهـاي  سطح آب دریا بـه  نیزقبل از میالد 
قبـل از   2300تـا   2700هـاي  . بین سـال ه استرسید
و  همتر رسـید  5/23 منهاي سطح آب دریا بهنیز میالد 

منطبق با سـن یخچـالی   نیز دریا  آخرین سطح تراز آب
  .ه استمتر بود 24 منفی که ارتفاع آن هکوچکی بود

گرفته به حساس بودن منطقه مطالعات صورت همه
 .دارنـد اشـاره   با تغییرات سطح دریـا  ساحلی در ارتباط

تعیین  لیکن تقریباً در تمامی این مطالعات روشی براي
هـدف از ایـن   . پیشنهاد نشده اسـت ساحلی حریم خط

هاي روش تعیین حریم معرفی برخی از ضعف ،پژوهش
 و کـاربردي  نـو ي قانون موجود و معرفی روشی بر مبنا

ارتفـاع و  کید بر با تأ( هاي ژئومورفولوژيبر مبناي داده
کـه   سـعی بـر ایـن اسـت     ،باشـد. در نهایـت  می شیب)

بـا روشـی   اهمیت تعیین حـریم سـواحل دریـاي خـزر     
بـه   با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و مناسب

  .گردد خاطرنشانن، گذارادیران و قانونم
  

  مورد مطالعه محدودة
هـاي  خط ساحلی شهرستان بابلسـر بـین رودخانـه   

 مورد بررسی در ایـن پـژوهش   محدودة، تاالر رود وبابل
 8نــواري بــا عــرض  قلمــرو. ایــن دهــدرا تشــکیل مــی

 نظـر د. از شـو را شـامل مـی  سـاحلی  جلگـه  از  کیلومتر
 37درجـه و   36 در عـرض موقعیت ریاضی این قلمـرو  
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درجـه و   52دقیقه و در طول  43درجه و  36دقیقه تا 
 گرفتـه اسـت  دقیقه  قرار  47درجه و  52دقیقه تا  36

غییـرات  تنسـبت  بررسی این پژوهش هدف . )2(شکل 

 کژئومورفولوژیـ پارامترهاي  گذاريتأثیرو خط ساحلی 
  باشد. در میزان تغییرات خط ساحلی می

  

  
  مورد مطالعه.  : محدودة2 شکل

  
  

  شناسی محدودة مورد مطالعهمورفولوژي و رسوب: 3شکل 
  

ــین  ــر زم ــدوده  از نظ ــن مح ــی، ای ــ شناس ــر پای  هب
) در 1370( زاده شیـ درو) و 1355( نبـوي  بنديِ تقسیم

رکـزي و  البـرز م  نۀزیر په در البرز ساختی بخش زمین
بـا   اسـت. ایـن قلمـرو    شـده   واقـع رشت  -واحد گرگان

کواترنري پوشـیده شـده   دلتایی دوره  غالباًهاي انباشت
 ،ايرودخانه دریایی، هاينمونه مواد رسوبی آن را. است

 بـاتالقی از مواد رسـوبی   هاییبخش در حتی و ايکرانه
  ).3 (شکل تشکیل داده است

  هاو روش هاداده
ســاله  82ينگــار آبهــاي هش ابتــدا دادهدر ایــن پــژو

نمـودار   واخـذ شـده    )2 جـدول ( انزلـی ایستگاه بنـدر  
  ).4(شکل  ن ترسیم شده استآتغییرات 
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  هاي تراز سطح دریاي خزر در ایستگاه بندرانزلیداده: 2جدول 
آب تراز سطح سال تراز سطح آب  سال تراز سطح آب سال 

62/27-  1361 57/27 -  1333 6/25-  1305 
58/27 -  1362 57/27 -  1334 53/25 -  1306 
59/27 -  1363 64/27-  1335 41/25 -  1307 
49/27 -  1364 74/27 -  1336 28/25 -  1308 
39/27 -  1365 57/27 -  1337 32/25 -  1309 
3/27-  1366 6/27-  1338 42/25 -  1310 
08/27 -  1367 7/27-  1339 44/25 -  1311 

27-  1368 96/27-  1340 55/25 -  1312 
08/27 -  1369 87/26-  1341 74/25 -  1313 
73/26-  1370 81/27 -  1342 94/25 -  1314 
52/26-  1371 82/27 -  1343 6/26-  1315 
38/26-  1372 84/27 -  1344 37/26-  1316 
11/26-  1373 72/27 -  1345 61/26-  1317 
08/26-  1374 83/27 -  1346 86/26-  1318 
3/26-  1375 9/27-  1347 97/26-  1319 
36/26-  1376 86/27-  1348 09/27 -  1320 
37/26-  1377 8/27-  1349 97/26-  1321 
36/26-  1378 83/27 -  1350 93/26-  1322 
45/26-  1379 92/27 -  1351 99/26-  1323 
56/26-  1380 01/28 -  1352 16/27-  1324 
52/26-  1381 03/28 -  1353 14/27 -  1325 
44/26-  1382 12/28 -  1354 98/26-  1326 
37/26-  1383 4/28-  1355 93/26-  1327 
34/26-  1384 46/28-  1356 01/27 -  1328 
36/26-  1385 23/28 -  1357 27/27 -  1329 
35/26-  1386 17/28 -  1358 45/27 -  1330 
47/26-  1387 28-  1359 38/27 -  1331 

.......... .......... 8/28-  1360 63/27-  1332 

  

  
  )1388 (مرکز مطالعات دریاي خزر، ساله ایستگاه بندرانزلی 82هاي آماري توجه به داده : تراز سطح دریاي خزر  با4 شکل
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ــا  ــهب ــارگیري ب ــاهواک  ,TM1987ايهرتصــاویر م

ETM+2009  افـزار تصاویر جدیـدتر در نـرم  وGoogle 

Earth pro    2015و  2007 هـاي  سـال  که مربـوط بـه 
 پوشـانی هـم  تکنیـک استفاده از  با باشند وي میدمیال

 دادهپوشـش   Arc GISافزار نرم قالب درمذکور تصاویر 
 در محـدوده خـط   رويوي و پـس رشیپـ رونـد  و  شده 
  .)5(شکل  مشخص شده است ساحلی 

  

    

  
  Google Earth proافزار نرم -بو  لندست -الفاي ماهواره ویرابر روي تص: تغییرات خط ساحلی 5شکل 

 
 50سـاله،   30هـاي با تعیین دوره بازگشت سرانجام

 تعیـین و بـا   )6 (شکلتراز سطح دریا  ،ساله 82ساله و 
هـاي  هداد ،مطالعـه  ارتفاعی منطقه مـورد  ترسیم رستر

 بـا اسـتفاده از   ن حریم مشخص گردید.یبراي تعی اولیه
ساله و  82هاي روي سطح دریا در دادهی پیشحد نهای

بـا  و  Arc GIS افـزار  نرمارتفاعی خط ساحلی، در  رستر

میـزان نفـوذ   1،شـرطی  استفاده از تکنیـک پرسشـگري  
حـریم  که ، سطح دریا در این دوره آماري مشخص شد

  .2و1روابط  کندخط ساحلی را تعیین می
)                    1رابطه  = d >   ݊݅݉ܧ

                                                             
1. Query 
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)                   2رابطه  = ݀ >  ݔܽ݉ܧ
همان خـط سـاحلی بـا توجـه بـه       p این روابطدر 

ارتفـاعی از منطقـه مـورد     رسـتر  d ارتفاع سـطح دریـا  
م و مینیمم تراز سـطح دریـا   ارتفاع ماکزیم Eمطالعه و 

در ایـن تکنیـک بـا    است. مورد بررسی  آماريِ در دورة
ارتفاع سطح دریا و ارتفاع سـطح   ثر میزانکاداشتن حد

زمـین و مورفولـوژي حاصـل از آن در قسـمت فرمــول     
خـط حـریم سـاحلی بـر روي      ،افزار مربوطهنویسی نرم

مورفولـوژي سـطح   ارتفاعی مشخص شده اسـت.   رستر
 .مسـتقیم دارد  تأثیرزمین بر روي ارتفاع و تغییرات آن 

ساحلی دامنه ارتفاعی نیـز  زیرا بسته به نوع لندفرم خط
بیشـتر   ،در خط ساحلی مورد مطالعه .متغیر خواهد بود

 هـاي انباشـته شـده در خـط    ماسـه  زها حاصل الندفرم
باشد و در سایر منـاطق خـط سـاحلی نیـز     ساحلی می

کشـاورزي مشـاهده    يهـا و زمین ساخت انسانعوارض 
 حریم تهیـه شـده  اینکه براي  ،در این پژوهش شود.می

ان ارتفاع زه بازگشت و میرهاي دودادهتر شود؛ کاربردي
حــریم  نقشــۀ ارتفــاع خــط ســاحلی همچنــین آنهــا و

سـپس   وترسیم منطقه مورد مطالعه  براينیز  مخاطره
هاي آماري و دست آوردن دوره بازگشت از دادههبراي ب

ایـن روش   .ه استوسانات تراز دریا استفاده شدنمودار ن
ــاران  ــن و همک ــات رنس ــورد  )2007( در مطالع ــز م نی

  استفاده قرار گرفته است.

  

  
  براي دوره  Cو  A ،B به ترتیب که سطح دریا تراز هاي ارتفاعی: تعیین دوره بازگشت براي داده6شکل 

  .باشندساله می 30 وساله  50 ساله، 82هاي بازگشت
  

  

  بحث ها و یافته
وضـعیت   ودریـاي خـزر   تـراز   هايبا توجه به داده

، خط ساحلی مورد مطالعه مورفولوژیکی -کیتوپوگرافی
 Arc GIS افـزار نـرم  در قالب حریم خط ساحلی نقشۀ

  .  )7 (شکل ه استشدتهیه  10.2
 60شود، حـریم  دیده می 7طور که در شکل همان

-پهنۀ بسیار کمی از خط ساحلی را پوشش مـی متري، 
دهد. اما حریم تعیین شده در قالب مدل که با توجه به 

روي آب دریاسـت،  هاي حقیقی نشان دهندة پیشداده

گیـرد. در  تري از کرانۀ ساحلی را در بـر مـی  نوار وسیع
دلیل شیب کـم خـط   این شکل، در بعضی از مناطق به

خشکی ساحلی بـه   سوي روي آب دریا بهساحلی، پیش
سـال گذشـته رسـیده اسـت.      82کیلومتر در طی  5/3

هاي آب موجود در مناطق سـاحلی  شواهدي مانند چاه
که اکنون زیر آب دریا قرار دارنـد نیـز ایـن موضـوع را     

  ).8(شکل  کنندتأیید می
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  روي سطح دریا و حریم خط ساحلی با توجه به داده هاي سطح اساس حد نهایی پیش: 7شکل 

  

  
 .اندشده آب دریا غرقروي تروك که در اثر پیشم هايچاهاي از : نمونه8شکل 

 

با شیب منطقـه نیـز تقـارن     شده تهیهحریم  نقشۀ
 يشـیب کمتـر   منـاطقی کـه  بدیهی است . زیادي دارد

در نتیجـه حـریم     و اسـت بیشتر در آنها نفوذ آب دارند 
این  .داشته است يرو پس خشکیساحلی به سمت خط

خـط  طـول  در تمـام  موضوع در منطقه مـورد مطالعـه   
 ،در مصـب رودخانـه بابـل    . تنهـا ادق اسـت صـ ساحلی 
زیـادتر   رودخانـه شـیب نسـبتاً    ۀمصب و دهانـ طرفین 

در  دریا شود که نفوذمسئله سبب نمیاین  لیکن .است
ي موجـود  هـا در مصب رودخانه د.شوکمتر  این قسمت

بسـیار کمتـر   نوار ساحلی  شیبدر امتداد خط ساحلی، 
نیـز   سـاحلی  حریم ،بنابراین باشد. می هابخشاز سایر 

 گـذاري به جز رسـوب  .دهدپهناي بیشتري را نشان می

 تـراکم هـا، فرسـایش بـادي و    دخانـه وردر محل مصب 
 ،امـواج و بـاد   دینامیـک  تـأثیر ساحلیِ تحت اي هاسهم

ي مـوازي بـا خـط    نـوار  صورت بهاي را هاي ماسهرشته
ـ اند. تحـت متراکم نموده ساحلی امـل، در  وثیر ایـن ع أت

کم ماسه بیشتر باشـد بـه همـان نسـبت     ترانقاطی که 
ي هـا شاید تثبیـت ماسـه  . میزان شیب نیز بیشتر است

در  مـؤثر کارهـاي  هـا یکـی از راه  بادي در ایـن بخـش  
ثیر آن دامنـه  أتـ تحتافزایش شیب نوار ساحلی بوده و 

هـا  این لنـدفرم هرچند ا کاهش یابد. روي آب دریپیش
خیر أتـ در بـه   امـا  دنـ ماننمی براي مدت طوالنی پایدار

  .ندثیر نیستأتانداختن تغییرات بی
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بـا تغییـر   کـه   دهندنشان می 9شکل  هايدیاگرام
متري تغییري  60حریم در  ساحلی، نوارارتفاع و شیب 

بسـیار   هـا  پیشـروي ما میزان شود ادر آن مشاهده نمی
آب دریا با توجه به تغییـرات شـیب و    زیرا .متغیر است

 .واکــنش نشــان خواهــد داد ارتفــاع در ســطح ســاحل

میـزان   شود،ده مینیز دی A 9-که در شکل طور همان
 متـر بـوده   90از آب در سطح خشکی بـیش  روي پیش
و  کـه شـیب   یدر قسمت B9-در شکل  که درحالی است

کمتر به خشکی نیز میزان نفوذ آب بوده،  بیشتر ارتفاع
  بوده است.  متر  90از 

  

  
  .متري اعمال شده 60و تفاوت آن با حریم به خشکی روي آب پیش سطح: دو نیمرخ از 9شکل 

  
  

  گیرينتیجه
حریم تعیین شده در قانون اراضی سـاحلی، بـدون   
در نظر گرفتن تغییرات سطح دریا و مورفولـوژي خـط   

تـراز   ،حریم تعیـین شـده  لحاظ شده است. در ،ساحلی
ــوار ســاحلی را همــوار و   ــت و توپــوگرافی ن دریــا را ثاب

. این حریم نواري بـه عـرض   اند گرفتهیکنواخت در نظر 
. دهـد  یمـ خـط سـاحلی را پوشـش     مـوازات  بهمتر  60

نوسانات اخیر آب دریاي خـزر   تأثیرتحت  که یدرصورت
بـه   اشـاره  موردمتري  60) نوار تاکنون 1371از سال (

  .  مغروق شده است قریباًو ت رفته آبزیر 

نشـانگر آن  نیـز  موضوع  ۀها، مصاحبه و پیشینداده
و اسـتقرار  گزینـی  مکـان  ،مذکورحریم است که تعیین 

معـرض خطـر قـرار    درازمـدت در  هـا را در  گاهتسکون
کـه  هـایی  قسـمت ، هـاي اخیـر  حتی در سـال  دهد. می

قـرار   وسـاز  سـاخت  متفـاوت مـورد  هاي کاربريتوسط 
بدون لحاظ نمودن تغییرات درازمدت این  ،گرفته است

هـا  . با تطبیق وضع موجـود کـاربري  نوسانات بوده است
هــاي بازگشــت دورهتعیـین شــده در  حــریم  ۀنقشــ بـا 

  ).  10(شکل دشوروشن می کامالًاین مسئله  ،فمختل

  
  اي بازگشت مختلفهسر در محدودة حریم تعیین شده در دورههاي شهر بابلکاربري توسعۀ: 10شکل
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بـا   10شـکل در  شده دادهنشان  خط ساحلیحریم 
 30هــاي بازگشــت دورهو در اســتفاده از روش آمــاري 

هـاي تعیـین   دست آمده است. حریمبه ساله 82و  50و
هاي بازگشـت  ، ضرورت تطبیق دورهدر این روش شده

کنـد. اهـداف   هاي متفاوت توجیـه مـی  را براي کاربري
زمــانی بـراي ایجــاد   در هـر دورة دهــد کـه  نشـان مـی  

بـا طـول عمـر     متناسـب هـاي  طـرح  ۀارائ ،ها رساختیز
در . الزامی خواهد بـود بینی شده براي هر کاربري پیش

سـاله   30بازگشـت   این تعیین حریم، منـاطق بـا دورة  
هـاي  زیرا  بـراي احـداث سـازه   بود.  خواهند مخاطرهپر

بلندمرتبـه  هاي مسکونی نظیر سازه ،هزینهپربنیادي و 
دوره مبناي هاي موجود بر به دلیل ناپایداريصنعتی  و

اولویـت  نیسـت.   صـرفه  بـه بازگشت برآورد شده مقرون 
کـه   فضـاي سـبز شـهري   هاي تفریحی و کاربري دادن

در تواند می ،هستند مدت کوتاه معموالًنبوده و  پرهزینه
متفـاوت   ایـن حـریم  قلمـرو   یابد. این محدوده استقرار

 456متر تـا حـداکثر    98حداقل  نواري با عرضو  بوده

بـا  اسـت کـه    نـواري دوم پهنـه  . دهدرا پوشش میمتر 
ــت ــاله  50 دوره بازگش ــا 30(س ــال)  50 ت ــاق س انطب

اسـت   سـال  82درازمدت بـاالي حریم و سپس  ابدی یم
 .کنـد تعیـین مـی  را روي آب دریـا  که حد نهایی پـیش 

در  توانـد مـی قسمت از نـوار سـاحلی   بدیهی است این 
هاي پایـدار  بريو احداث کارمدت هاي بلندریزيبرنامه
خصوصـیات   11 . شـکل قـرار گیـرد   بـرداري بهرهمورد 

را نشـان   شـده  ینیب شیپهاي اصلی لندفرمی و کاربري
 نـوار سـاحلی  شـرق  در با توجه به این شـکل   دهد.می

(الگـون) و نـوار    تـاالبی هاي کشاورزي، اراضـی  کاربري
هاي مـذکور  بريرش دارند. از آنجا که کارگست اي ماسه

آمیـز  مخـاطره چنـدان  در مقابل تغییـرات سـطح دریـا    
اقــدامات اکنــون از هــم الزم اســت ،بنــابراین ،یســتندن

 ازجملـه . انجـام گیـرد  بر روي ایـن اراضـی   گیرانه پیش
تـرین  مدت و درازمدت که مهمهاي میانتدوین راهبرد

ایـن   هاي الگـو و هـادي بـراي توسـعۀ    طرح آنها اجراي
  باشد.  دست آمده میهاي بهبا حریم اراضی و متناسب
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