
 

 

 «حقِ بر ساحل دریا» و  عقب نشینی دریای خزر

 (دو باره تکرار می شود؟ «اراضی مستحدث» آیا تصرفِ)          

 ناصر عظیمی                                                                                                                             

 مسالهطرح 

آب دریای خزر در حال پسروی  ،از حدود هشت هزار سال پیشبررسی های زمین شناسی نشان می دهد که  

و از پای کوه ها به ساحل است. این پسروی با وجود پیشروی های موضعی در مجموع تا کنون ادامه یافته بوده 

محسوب می ب دریای خزر آلگه های جنوبی دریای خزر محصول همین پسروی جاز این رو . کنونی رسیده است

ب دریای خزر در چند سده آ. مطابق بررسی های مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر پایین ترین سطح شود

ر د این دریاب آسطح این مرکز، توسط ارائه شده  های است. بر اساس داده اتفاق افتاده 7531ی اخیر در سال 

بود که در ارتفاعی برای دریای خزر پایین ترین سطح رتفاع ا. این است بودهمتر  71/11برابر منفی 7531سال 

 . رسیده استثبت به  تا آن زمانطول پانصد سال گذشته 

همراه  ی غیر مجاز در ساحل این دریاساخت و سازهااین پسروی آب دریا با پیشروی در چند دهه ی اخیر    

قانونمند، هرج و مرجی در اشغال سواحل یا آن  و فقدان نظارتی 7531ع انقالب اسالمی سال وبه ویژه با وقشد. 

در اراضی سازها  پیشروی ساخت وپیش آمد.  ،نامیده شده بود «اراضی مستحدث» چیزی که در قانون 

« بر ساحل دریا حقِ» حق استفاده ی عموم از ساحل یعنی نه فقط مناظری چشم آزار پدید آورد بلکهمستحدث 
 7511و  7531از دهه های این دریا  سطح آب، این تاریخبعد از  که می دانیم،چنان اما را نیز به چالش گرفت. 7

در . افزوده شد نمتر بر ارتفاع آ 3/1حدود  7513 – 7511 یتا سال آببه سرعت شروع به باال آمدن کرد و 

یقات مرکز مطالعات و تحقاکنون  .مدخرابی های بسیار در سواحل این دریا پدید آ ،سریع جریان این پیشروی

خیر به سرعت در حال اب دریای خزر در طول سال های آهشدار می دهد که  دریای خزر وابسته به وزارت نیرو

را در بر می  7531تا مهر  7535که از مهر سال  7531 – 7535بی آاست. این مرکز در پایان سال  پسروی

 7531 – 7535بی آنه ی خود می گوید میانگین تراز آب دریای خزر در سال گزارش ساال آخرینگیرد یعنی در 

 51سانتی متر و نسبت به دو سال قبل  11است که نسبت به سال آبی قبل ثبت شده متر  93/13برابر منفی
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 7535 – 7531بی آدر سال سطح آب این دریا به عبارت دیگر اگر . نشان می دهدارتفاعی سانتی متر کاهش 

مرکز در  همینسانتی متر رسیده است.  11به  اراین مقد 31 – 35در سال آبی  ،پایین افتادهسانتی متر  9تنها 

اگر چه این است. بوده سال های قبل از آن نیز گزارش داده بود که دریای خزر به طور مستمر در حال پسروی 

ب این دریا آاخیر هنوز سطح هه ی دو دمتری سطح آب دریا در  1/7وجود کاهش  ه است که بامرکز اعالم کرد

لیکن سرعت پسروی دریا می تواند دوباره همان مسائل  1متر باالتر قرار دارد  5/7به میزان  7531نسبت به سال 

توسط افراد را  به مثابه ی یک فضای عمومی تصرف اراضی مستحدث ساحلی این دریازمینه ی  پیشین یعنی

از با توجه به ارزش تفریحی وگردشگری سواحل دریای خزر برای عموم شهروندان . فراهم کندحقیقی و حقوقی 

پرسش ، طرف دیگر تعرض به حریم دریا به مثابه ی حریم اکولوژیکی آبزیان تصرف وخطر روزافزون  و یک طرف

وشش شده اصلی این است که در فاز فرایند پسروی کنونی این دریا چه باید کرد تا مسائل پیشین تکرار نشود؟ ک

نیز پاسخ داده  مهم پرسش به این  مرتبط با ساحل دریای خزر،موجود قوانین ضمن بررسی است در این نوشته 

 .شود

 (4531اراضی مستحدث و ساحلی) قانون

در جهت ساماندهی اراضی ساحلی و از جمله اراضی ساحلی شممال کشمور    «قانون اراضی مستحدث و ساحلی »

به تصویب مجلس شورای ملی وقمت   7531، در تابستان سال ساحلی حفاظت از منابعینه ساخت و ساز و در زم

مستلزم بازنگری  ،امروزیحادِ شرایط به گذر زمان و با توجه چه اگر به نکات مهمی توجه شد که  رسید و در آن

ش و اعتبار زیمادی  همین امروز نیز از ارزداشته باشد داشت و است اما رعایت همان قانون نیز اگر اراده ای وجود 

الزم است یادآوری کنیم که این قانون تنها قانون  .می تواند بسیاری از مشکالت را بر طرف نمایدبوده و برخوردار 

وضع شده و هم اکنون نیز به قوت خود باقی ست. در زیر خمواهیم  تا کنون جامعی است که برای اراضی ساحلی 

با بیش از سی سمال تماخیر بمه     اقصایی آن که متاسفانه به صورت ناجرای همین قانون و آیین نامه اجردید که 

 تصویب رسید، چه اندازه مهم است.

 چیست؟اراضی مستحدث  

قانون اراضی مستحدث و » ی تحت عنوان در قانون 7531نخستین بار در سال  «اراضی مستحدث» اصطالح  

در بر این تصور بود) تصوری که نادرست نیز نبود( که  7531قانونگذار در میانه ی دهه ی  به میان آمد. «ساحلی
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این فقط دریای خزر است که در حال عقب نشینی و بر جای گذاشتن اراضی جدید آب های ایران در آن سال ها 

برجای  شینی دریااز عقب ن که یاراضی و خشکی های یا همان «اراضی مستحدث» به آن است که در این قانون 

اراضی :»  تعریف شدچنین  7531قانون سال  7 –اراضی مستحدث در ماده  از این رو. 5، گفته می شدماندمی 

های دریا هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانهعبارت است از زمین مستحدث

از آنجایی که  «.دوشها ظاهر و یا ایجاد مییا خشک شدن تاالبدر نتیجه پایین رفتن آب  ها و جزایر یاو دریاچه

ای خزر مصطلح کرده بود، یبرای زمین های برجای مانده از عقب نشینی دربیشتر قانونگذار این اصطالح را 

اخص دو شنحوه ی تعیین اراضی مستحدث در کناره ی دریای خزر را با تعیین در مفاد بعدی قانون سپس 

زر تا یک کناره ی دریای خ ی که درزمین هایآن شاخص نخست این بود که همه ی  .بود هکردو مشخص معرفی 

شاخص دوم این بود که هر جا محدوده ی  و باشد 7511ب این دریا در سال و نیم متر باالتر از رقوم سطح آ

نه سطح یک و نیم  ) وجادهاین زمین ها در شاخص اول به جاده ی کناره ساحلی این دریا برخورد کند، در عمل 

چنان که پیشتر گفته شد متاسفانه برای این مرز اراضی مستحدث است.  (7511ب سال آمتر باالتر از سطح 

 قانون تا بیش از سی سال، آیین نامه ی اجرایی نوشته نشد و در نتیجه به خود قانون هم توجهی مبذول نگردید. 

به  7591سال بعد در سال  55یین نامه اجرایی که پس از در آبرای تعیین اراضی مستحدث   شاخص هااما این 

پایین ۀ که در نتیج «بستر حدّ» هایی پایین تر از  زمین »تصویب هیات وزیران رسید به شکل زیر تغییر کرد:

رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها )به استثنای دریاچه ارومیه( و یا در نتیجه 

 .«درفتن آب یا خشک شدن تاالبها )به استثنای مرداب و برکه طبیعی( ظاهر و ایجاد شده یا خواهدش پایین

کناره ی همه ی زمین های  به اراضی مستحدث ،و تعریف جدید از تاریخ تصویب این آیین نامه پسبدین ترتیب 

 . قرار گرفته باشند «بستر حدّ»  زیردریای خزر گفته می شود که در 

 بستر چیست؟حدّ 

آب  پیشرفتگی ۀآخرین نقط» چنین تعریف شده است: قانون اراضی مستحدث بستر در آیین نامه اجرایی حدّ 

زمانی معین )براساس داده های ثبت شده موجود(  ۀوضوع این آیین نامه که در یک دورتاالبها و دریاچه های م

  .«تعیین می گردد نیرووزارت از تاریخ ابالغ این آیین نامه توسط  ظرف سه سال

 و اطالعات چندان رسا نیست لیکن منظور این است که بر اساس داده هاارائه شده در آیین نامه هر چند تعریف 

پیشروی داشته باشد. از این رو وزارت نیرو  به طور بالقوه دریای خزر تا کجا می تواندآب موجود به عنوان مثال 

می تواند  تا کجادریای خزر آب موظف شد تا ظرف سه سال تعیین کند که باالترین نقطه ی بالقوه ی پیشروی 

                                           
شمده  نشان از این می دهد که این اصطالح  بیشتر بمرای سمواحل دریمای خمزر تمدوین       یروشنبه طور قانون کاملن این متن  اراضی مستحدث در .  موضوع  5

 .است



 

 

بیست و  منفی )متر 1/11منفی  ترازمنحنی پس از بررسی هایی اعالم کرده است که  . این وزارت نیزاتفاق بیفتد

زمین ریف جدید به بر طبق تع. بنابراین 1ه استرا برای حد بستر دریای خزر تعیین کرد چهار و هفت دهم متر(

  گفته می شود.«اراضی مستحدث » های زیر این ارتفاع از سطح دریاهای آزاد در کناره ی دریای خزر 

 (!)ثابت یا متغیر؟دریای خزربرای  حریم یینتع

چرا که این حریم به مثابه ی یک حفاظت می شود. تعیین و حریم دریاها در همه جای جهان از طرف دولت ها 

بلکه به عنوان می آورد بوجود  5«دریاساحل بر  حقِ»  برای شهروندان یک کشور عرصه ی عمومی نه فقط

حریم  در واقع. آبزیان این دریا نیز محسوب می شودتجدید پذیر حیات حریم برای میراث اکولوژیکی، عرصه ی 

بنابراین پرسش این ست. و حقوق انسان و حیات تجدید پذیر آن ا دریا نقطه ی عزیمت برای حفاظت از دریا

این پرسش به ویژه امروز از اهمیت مهم برخوردار ؟ بگیرددر بر باید چه پهنه ای را  ی خزرحریم دریااست که 

آیا با توجه به حرکت پسروی آب که ست و آن این ای نیز پیش روی ما می گذارد زیرا پرسش مهم تر است.

به صورت یک عرض ثابت همان گونه که تقریبن تمام مجریان تصور می کنند را دریا این حریم دریای خزر باید 

زمان تصویب  ازتعیین شده  یا این که متناسب با پسروی دریا، به عرض حریمِ و غیر قابل تغییر در نظر گرفت؟

 قانون افزوده می شود؟

در بند برای نخستین بار تعیین شد.  4551ساحلی مصوب سال  اراضی مستحدث و یم دریای خزر در قانونحر  

: » در نظر گرفته شدمتری   06حریم برای تمام سواحل دریاها از جمله دریای خزر ، قانوناین    2 -ماده« د » 

و عرض حریم  2431پیشرفتگي آب در سال  ۀاز آخرین نقط «شصت متر» عرض حریم دریای خزر  -د 

و عرض حریم خلیج فارس و  4555پیشرفتگی آب در سال  شصت متر از آخرین نقطه]ارومیه[ دریاچه رضاییه

تاکید در تبصره ی همین ماده از قانون سپس قانونگذار  .«باشد دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد می

ایجاد مي شود به عرض  [2433]در سال بعد از تصویب این قانوناراضي مستحدثي كه »  که می کند

با پایین رفتن سطح آب دریا 4551بر اساس قانون سال به عبارت دیگر  . «حریم مذكور اضافه خواهد شد

ی متر 06حریم  به عرض ،پدید آید 4551از تاریخ تصویب قانون در سال  هر مقدار اراضی مستحدثی کهخزر 

عرض ثابتی را در نظر گرفته لیکن بالفاصله تاکید  ،در ابتدا ،یعنی خودِ قانون هم می شود.اضافه  دریای خزر

که در اثر عقب نشینی دریا به اراضی مستحدث  خشکیهر مقدار   «قانوناین تصویب بعد از» کرده است که 

عدم توجه دقیق به نص اضافه می شود باید به عرض حریم افزوده شود. متاسفانه امروزه تمام مسئولین به دلیل 

                                           
ب دریای خزر به منفی بیسمت و شمش و   خزر اعالم کرده است که سطح آ مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای 7531. چنان که گفته شد در شهریور سال  1

 متر(رسیده است. -13.93هشتاد و نه صدم متر) 
3  . 



 

 

سخن می حریم متری  06بازهم از عرض  ،در سال های اخیرصریح قانون و روح آن با وجود عقب نشینی مستمر 

 باز خواهیم گشت(.ی مهم ) به این نکته گویند 

 متر و ضوابط کاربری و ساخت و ساز 06حریم 

وجمه قابمل    متری دریما بمه همی     31حریم ی پهنه گفته شده که ضمن آن اراضی مستحدث قانون 1 - در ماده

هایی ضروری که جنبه اختصاصمی نداشمته   تملک نیست، در آن تنها احداث ساختمان دولتی و آن هم ساختمان

قابل تملک و تصمرف   1 -حریم منابع مندرج در ماده -1ماده »نامه اجرایی قانون مجاز است: باشد با رعایت آیین

اسمتفاده از حمریم   ، ولیمتصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشندکه ولو آنخصوصی نیست 

نامه اجرایمی  نداشته باشد با رعایت مقررات آییناختصاصی مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری دولتی که جنبه 

 .باشدهیأت وزیران مجاز می این قانون و تصویب

همای  منظور استفاده از تأسیسات تفریحی سماحلی یما تعمیرگماه    ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به -تبصره 

اساس طرحی که بر حسب مورد توسط وزارت اطالعات و جهانگردی با وزارت دریایی متعلق به بخش خصوصی بر

 .«.باشدمی بها مجازا اخذ اجارهبرسد می راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

های احداث شده در حریم و داخل دریا را به عهده وزارت کشاورزی نهاده است. بمه  تکلیف ساختماننیز  9 -ماده

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است تأسیساتی را که در حریم یما داخمل دریما یما      - 9ماده »ترتیب زیر: 

خریمداری نمایمد و تما زممانی کمه       ،شمده این قانون مقمرر   -71ها ایجاد شده است به ترتیبی که در ماده دریاچه

 .االرض دریافت کندخریداری نشده است از متصرفین حق

باشد مگر این که تأسیسات بعد از تاریخ ممذکور احمداث   می 11.1.75 ]تاریخ[ االرضمبدأ محاسبه و مطالبه حق

 .االرض خواهد بودتأسیسات مبدأ مطالبه حق که در این صورت تاریخ ایجاد شده باشد

منظور تأسیسات در این ماده همر نموع    .االرض مشمول این ماده نیستندهای دولتی از لحاظ پرداخت حقسازمان

باشمد، اجماره   های دریایی و یا خطوط لوله برای بردن آب از دریا ممی گردشگاه ساختمان یا اسکله یا توقفگاه و یا

قضایی جهت تحصیل حکم خلع ید و  کشور به مراجع ها و مراتعمندرج در این ماده مانع مراجعه سازمان جنگل

 «. قلع بنای اشخاص در حریم نیست

چنان که پیداست اگر چه آیین نامه ی اجرایی این قانون تا سال ها بعد به تصویب نرسیده لیکن خود قمانون بمه   

 مهممی بمرای   و اگر اراده ای در مجریمان وجمود داشمت ممی توانسمت ابمزار        اندازه ی کافی شفاف و روشن است

 .تخلفات گسترده ای باشد که در طول سال های بعد از آن اتفاق افتادجلوگیری از 



 

 

 دسترسی به دریا و سواحل آن

هیدروسفر) آب است که در آن  روی کره ی زمین تنها مکانی ،یعنی خط تالقی آب دریا با خشکیخط ساحلی  

تالقی می کنند و از این نظر مکانی منحصر به فرد  بمرای  کره(، آتمسفر) هوا کره( و لیتوسفر) سنگ کره( با هم 

. از این رو در همه جای جهان دولت ها به میزان معینی از پهنمه  محسوب می شود برداری در دنیای جدید بهره

تما  هممه ی    ) یعنمی هممان حمریم دریما(    دنم ی ساحلی در سرزمین را برای استفاده ی عمموم تصماحب ممی کن   

وساخت وساز در آن مستلزم رعایت حقوق شهروندان و کاربری های مناسمب   آن بهره ببرندشهروندان بتوانند از 

یکی از حقموق شمهروندی بمرای تممام شمهروندان یمک کشمور        نیز برای عموم به ساحل بنابراین دسترسی  باشد.

با اتکا بمه   نوناین قا 71 -در ماده  نامیده ایم.« بر ساحل دریا حقِ» این نوشتهما آن را در محسوب می شود که 

برای دسترسی به دریا و حریم آن برای استفاده عمومی، ضوابط احداث این نوع که  همین حقوق شهروندی است

-راه ،دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریای خزر -71ماده »است: شده ها را نیز مشخص دسترسی

های فرعمی از یکمدیگر نبایمد از    فاصله راه مناسب ایجاد نماید،های های فرعی عبور و مرور تا حریم دریا در محل

همای مزبمور اسمتفاده از    متر کمتر باشد، در صورتی کمه بمرای احمداث راه    3شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از 

ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به تخریب ساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یما اراضمی   اراضی

چنان که پیداست در اینجا نیمز   .«قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید تواند با رعایتپیدا شود دولت میمزروعی 

 قانون به اندازه ی کافی روشن و شفاف است.

 برای برداشت شن و ماسه و تخریب اراضی مستحدث مجازات

از از شن و ماسمه همای حمریم    ، برداشت غیر مجدر سال های اخیر بسیار مشکل سازگسترده و یکی از تخلفات  

-برداشت شن و ماسه و هرگونه تجاوز و تخریب اراضی مستحدث و هممین  اراضی مستحدث، در قانوندریاست. 

کمرده  بر آن تاکیمد  دانسته و به صورت زیر  و حبس تا سه سالطور اراضی ساحلی کشور را مستوجب مجازات 

ها مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچههر کس به قصد تصرف به اراضی  - 77ماده »است: 

مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخریب نماید به حبس  های کشور تجاوز کند و یا اراضیو تاالب

طبیعمی مکلمف اسمت بمه محم        محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع سه سال و خلع یدای تا جنحه

ارد جنگل و مأمورین خود رفع تجاوز کند و مراتمب را بمرای رسمیدگی بمه موضموع و تعقیمب       اطالع به وسیله گ

مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به  ۀاعیانی که در عرص .دادسرای محل اعالم نماید کیفری کتباً به

 «. خواهد شد دولت ضبط یا قلع بنانفع 



 

 

به اندازه ی کمافی  و ساحلی دیگر امروز برای مسایل پیش آمده  چنان که پیداست اگرچه قانون اراضی مستحدث

لیکن شود و تصویب دیگری با اتکا به تجارب به دست آمده تدوین  «ساحل قانونِ» و الزم است کار ساز نیست 

دشمواری همای   بسمیاری از  ، از را شمود جو یا در حال حاضر به درستی ا اجرا می شدنیز  قانون همین  چنان چه 

 .خواهد آمدپیش آمده در سواحل منحصر به فرد دریای خزر پیش گیری به عمل 

 نامه اجرایی قانون اراضی مستحدث و ساحلیآیین 

 ی ناممه آیمین امما  به تصویب رسید.  7531چنان که پیشتر گفته شد، قانون اراضی مستحدث و ساحلی در سال 

قانون که در  1 -ماده  1تدوین شد. آن هم تنها برای تبصره  7591ساله در سال  55قانون با تأخیر اجرایی این 

های کشور و مدت الزم برای نصب ها و تاالبعرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه » آن آمده بود: 

در  «. شودهیأت وزیران تعیین میوزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب  عالئم مشخصه آنها بنا به پیشنهاد

 ،) کمه در بماال بمدان اشماره رفمت(     بسمتر  حدّث و دتعریف جدید از اراضی مستح ضمن نامه آیینهر حال در این 

 »نامه شمده اسمت:   همین آیین 5 –طبق ماده  دریا  بربستر و حریم  حدّی نقشه تهیه ی  موظف بهوزارت نیرو 

 حتریم و  بستتر  حدّ ۀنقش ۀنمامه نسبمت به تهیمن آیینعد از ابالغ ایب سه سالوزارت نیرو موظف است ظرف 

موظفنممد بممه ترتیممب نسممبت بممه  همچنممین وزارت جهادکشمماورزی و وزارت نیممرو .اقممدام نمایممد]دریممای خممزر[ 

اقمدام   سته متاه  ظمرف   حتریم  حتدّ  گذاریعالمتو  حدود اراضی مستحدثو  بستر گذاری حدّعالمت

 «.نمایند

وزارت نیمرو  به تصویب هیات وزیمران رسمیده،    7591که در سال پیداست در این آیین نامه به روشنی چنان که 

و وزارت جهماد   حریم دریای خزر را تهیه کندنقشه ی موظف شده است که ظرف سه سال نقشه ی حد بستر و 

حمدّ بسمتر، اراضمی     بعد از تصویب آیین نامه به عالممت گمذاری   سه ماهکه ظرف تنها  هکشاورزی نیز مکلف بود

ت سال از تاریخ تصویب ایمن  نزدیک به هشتا کنون که چنان که می دانیم  مستحدث و حریم دریا مبادرت کند.

 و نمه  نقشه ای برای حد بستر و برای حریم دریای خزر از طمرف وزارت نیمرو تهیمه شمده    نه آیین نامه می گذرد 

 ،(7591/  7/  73مصموب )اجرایمی   ز تصویب آیمین ناممه ی  که قرار بود تنها سه ماه بعد ا وزارت جهاد کشاورزی

، به این کند عالمت گذاریزر را ختر، حدود اراضی مستحدث و از همه مهمتر حریم دریای سب حنی تراز حدّنم

 .چیزی نگفته اند ی این کوتاهی نون در زمینهناظران قانون نیز تا کمتاسفانه نه مجریان و نه . مهم پرداخته است

 در آیین نامه اجرایی قانون دریای خزر حدّ بستر



 

 

به  7591قانون اراضی مستحدث در سال اجرایی نامه در آیین« بستر حدّ» اصطالح چنان که پیشتر گفته شد،   

همای  هما و یما دریاچمه   میان آمد و چنان که در باال توضیح داده شد به معنی آخرین نقطه پیشرفتگی آب تماالب 

شد و مقرر شد که وزارت نیرو ظرف سه سال حدود این پیشمرفتگی احتممالی را   اطالق مینامه موضوع این آیین

را این دریا  مورد بحث، حدّ بستر ی نامهتعیین کند. وزارت نیرو نیز بر اساس مصوبه هیأت دولت و همچنین آیین

ر نیمز گفتمه شمد خمط     چنان که پیشت متر تعیین کرده است. -1/11های موجود در منحنی تراز با توجه به داده

مبنایی برای تشخیص اراضی مسمتحدث خواهمد بمود. بمه      در آیین نامه ی اجرایی ارتفاعی حد بستر دریای خزر

بیان ساده  است.نامیده شده اراضی مستحدث  ،دریا خط ساحلیو  فوق عبارت دیگر زمین های بین خط ارتفاعی

یای خزر در آینده تا ارتفاع تعیین شده یعنی ارتفاع ی این حد ارتفاعی این است که آخرین پیشرفت احتمالی در

به طور شماتیک این مفماهیم   7در شکل برای درك عینی تر مفهوم باال  متر( خواهد بود. 1/11حد بستر) منفی 

 نمایانده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

متری دریا، حدّ بستر ، اراضی مستحدث و زمین های خارج از اراضی مستحدث در کنماره ی   31. حریم  7شکل 

حریم ثابمت یما متغیمر     ) به موضوعدر این شکل شماتیک نمایانده شده استبر اساس تعاریف قانونی دریای خزر 

ایمد مبنما قمرار گیمرد ولمی در اینجما       متر نب 31باز خواهیم گشت ونشان خواهیم داد که امروزه دیگر حریم دریا 

 مفاهیم مندرج در قانون نشان داده شده است(.

 حریم و اراضی مستحدثتصرف  دریا و خطر تکرار سریع عقب نشینی 

در دریای خزر چهار ایستگاه تمراز سمنجی بمرای انمدازه گیمری مسمتمر سمطح آب        ایرانی هم اکنون در سواحل  

( اسمتقرار  گلسمتان و بنمدرترکمن)   ) مازنمدران( امیرآباد ، بندر) مازندران(نوشهر، بندر ) گیالن(بندر انزلیسواحل 



 

 

) مسمتقر  یافته است. داده های این ایستگاه ها به طور مستمر توسط مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر 

ر مهمر مماه بمه    تجزیه تحلیل قرار گرفته و همر سماله نتماین آن د    مورد بررسی ووابسته به وزارت نیرو در ساری( 

نشمان از   7531آخرین گزارش در مهر انتشار می یابد.  ،مهر تا مهر سال بعد استاز صورت گزارش سال آبی که 

  عقب نشینی سریع آب دریای خزر و ایجاد اراضی مستحدث جدید دارد.

عقب نشمینی   ،اتفاق افتاد که اوج پیشروی آب دریای خزر 7511از میانه ی دهه ی بعد ما امروز می دانیم که   

در هممین رابطمه ممدیر مرکمز ملمی      دریا سال هاست که ادامه یافته و اکنون نیز سمرعت گرفتمه اسمت.    آب این 

احتمال ادامه روند کاهشمی تمراز آب   : »که  بود ههشدار داد 7531مطالعات و تحقیقات دریای خزر در آذر سال 

را  [7513] یعنی از سال سال اخیر 71از آب دریای خزر طی تر انتیمتریِس 91دریای خزر وجود دارد و کاهش 

توان به عنوان افت و خیزهای معمولی دریا دانست و احتمال ادامه کاهش تراز آب به عنوان دور جدیمدی از  نمی

با توجه بمه  » او در همین رابط تأکید کرده است که: «. تیای خزر را نباید از نظر دور داشهای نوسانی درویژگی

های م متر( از سوی وزارت نیرو و لزوم حفظ و حراست آن از سوی شرکت11.1دریای خزر )تراز  بستر اعالم حدّ

گذاری سواحل بما  حد بستر و حریم دریای خزر و عالمت ای شمال کشور، الزم است طرح تهیۀ نقشۀ آب منطقه

-وی تصریح ممی «. دریا افزایش خواهد یافتجدیت اجرا شود، زیرا به دلیل کاهش تراز آب دریا، تجاوز به حریم 

های راهبردی دولمت در سمواحل جنموبی دریمای خمزر بما رویکمرد بمه         ها و برنامهضروری است تمام طرح»کند: 

ممدیر مرکمز    های اخیر مهندسی و عملیاتی شمود. های نوسانی دریای خزر و روند کاهش تراز آب در سالویژگی

  ،برداری زمینی در نوار ساحلیادامه داد: در این پروژه با انجام عملیات نقشهملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر 

ایمن حمدود بمر روی     ،تهیه و پمس از آن  7:1111های حد بستر و حریم و کاربری اراضی ساحلی با مقیاس نقشه

  .«شوندگذاری میزمین عالمت

ه اعالم کردمجددن نیز 7535آذر ماه 71در تاریخ در سال بعد یعنی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر  

های ترازسنجی مستقر در بندر انزلی، بندر نوشهر، بندر  های دریافتی از ایستگاه براساس تحلیل داده» :که است

 ( برابمر 7531-35امیرآبماد و بنمدرترکمن) آشموراده(، میمانگین تمراز آب دریمای خمزر در سمال آبمی گذشمته )          

 11سمال پمیش    چهمار  سانتیمتر و در قیماس بما   9که در مقایسه با سال آبی پیش از آن متر است  31/13منفی

 .«دهدسانتیمتر کاهش نشان می

ارتفماع سمطح    که کرده استاعالم این مرکز  ( 31تا مهر  35)مهر31 – 35بی آطبق آخرین گزارش سال حاال  

سانتیمتر از سال قبل پایین تر رفته است. احتممالن   11رسیده است. یعنی  متر  93/13منفی به ب دریای خزر آ



 

 

( ایمن رونمد   7درنمودار)اخیر بوده است. در طول بیست سال  دریای خزر سطح آبساالنه ی این شدیدترین افت 

 نمایانده شده است.در طی سه سال اخیر کاهشی 

 

 

 

 

 

. چنان که پیداست میانگین سطح آب از منفی  7531تا  7537آبیِ متوالی از روند کاهشی آب دریای خزر در سه سال .  7نمودار 

 .)www.csnrc.ir(رسیده است 7531متر در سال  13.93به منفی  7537متر در سال  13.33

مثبت شود اما به نظر  بیالن آبی دریای خزر 1171هر چند همین مرکز اعالم کرده است که ممکن است از سال 

ادامه دار خواهد بود. بنابراین الزم است تمهیدات الزم انجام شود تا همانند در درازمدت می رسد روند کاهشی 

سال های انقالب این زمین ها توسط افراد محلی و غیر محلی و به ویژه نهادهای دولتی و شبه دولتی تصرف 

ازمان های دولتی بیشتر تصاحب غیر قانونی سواحل دریای خزر نشوند. حیرت انگیز آن است که طبق گزارش س

عمومی و حاکمیتی بوده است. به عنوان مثال دادستان عمومی و انقالب استان مازندران  ،از طرف نهادهای دولتی

های های دریایی ]سواحل دریا[دراختیار دستگاهبخشی از زمین:»»اعالم کرده است که  7531در شهریور سال 

 درصد سهم دارند13درصد و اشخاص 31های دولتی رو در این میزان تصرف دستگاهاست، از اینی اجرای

(»f araru.com(www.3  عبدالوحید فیاضی( نیز با تاکید بر نماینده ی نور و محمود آباد )در همین رابطه

در حال حاضر :» مسکونی دولتی و نهادهای وابسته به دولت معتقد است که  –ساخت مجتمع های تفریحی 

وجود این مجتمع ها در اراضی ساحلی مشکالت بسیاری را برای مردم به وجود آورده و در این راستا جاذبه های 

هی  ضعف قانونی درخصوص جلوگیری اضافه کرده است:  او سپس «. دشگری دریا از سواحل سلب شده استگر

 »ادامه می دهد که و سپس  .«تاجرای قوانین اساز تصرفات ساحلی وجود نداشته و تنها مشکل موجود ضعف در

                                           
. کمه در فضمای مجمازی قابمل     7531بهممن   1در سایت تابناك بمه تماریخ   « اخدا حافظی ساحل نشینان از دری» . همچنین نگاه شود به مطلبی تحت عنوان  3

 دسترس است.

http://www.csnrc.ir/


 

 

جدی از سوی مسئوالن برای جلوگیری از تصرفات ساحلی وجود  ۀاین نکته تاکید کرد که هیچ ارادالبته باید به 

 (Entekhab.ir.)«! ندارد

 عرض حریم دریای خزر چقدر است؟طبق قانون  

 4551چنان که گفته شد حریم دریای خزر برای نخستین بار در قانون اراضی مستحدث و ساحلی که در سال  

در سرسره ی انزلی تعیین شد. 4512در سال دریای خزر سطح آب متر با توجه به  06به تصویب رسید به مقدار 

متری  06 ثی که به این حریمِاما در همان قانون گفته شد که پس از تصویب قانون هر مقدار اراضی مستحد

به  4551قانون سال چنان که پیشتر نیز یادآوری شد ، ید. بنابراین آبه حساب یم اضاف می شود باید جزو حر

به تناسب عقب نشینی دریا و ایجاد زمین های مستحدث  دریا ثابت نیست و یمتصریح گفته است که پهنای حر

به نیز  4531ن آیین نامه ی اجرایی قانون اراضی مستحدث در سال نیز افزوده می شود. در تدوی یمبه عرض حر

متر است که باید ظرف سه ماه از  06صراحت گفته شده است که حریم دریا در زمان تصویب این آیین نامه 

موظفند به  وزارت جهادکشاورزی و وزارت نیرو » ت گذاری شود:تاریخ تصویب این آیین نامه شناسایی و عالم

] از سه ماهحریم ظرف  حدّ گذاریبستر و حدود اراضی مستحدث و عالمت گذاری حدّبت به عالمتترتیب نس

چنان که می دانیم اگرچه عالمت گذاری حریم . « اقدام نمایند [31فروردین  41تاریخ تصویب این قانون یعنی 

در م دریا بر اساس آیین نامه یل حرحسا ازی تاکنون انجام نشده لیکن می دانیم بخش هایاز تاریخ فوق دریا 

همان باید متر برای حریم تمام سواحل دریا دست کم  06به عبارت دیگر مبنای  آزاد شد. 4531سال  همان

مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر . باشد 4531 /4/ 41تصویب آیین نامه یعنی  زمانِمنحنی تراز سطح آب 

ب دریای خزر پایین افتاده و چه چه میزان سطح آتا کنون  4531به طور دقیق ثبت کرده است که از سال 

افزوده شده است. پیداست که  زمان تصویب آیین نامهمیزان بر اراضی مستحدث دریا در شمال خط تراز آب در 

  متری همان سال افزوده شود. 06حریم  بهباید  تصویب آیین نامهزمین های مستحدث جدید پس از 

 

قانون  برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی و اجتماعی  05 –از نکات جالب در همین رابطه این است که در ماده 

دولت موظف است » به اجرا درآمد، آمده بود که 4531به تصویب رسید و از سال  4535ایران که در سال 

منظور ساماندهی و جلوگیری از ، به [2433حداكثر تا پایان سال اول برنامه چهارم] یعني تا پایان سال 

آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر, طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدامهای ضروری 

محیطی استقرار مدیریت یکپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهای زیست تعیین و آزاد سازی حریم,همچون: 



 

 

صالح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت و دریانوردی, صیادی و آبزی پروری، بازبینی و ا

 گذاری, اجرا و نظارت، تدوین نماید.ربط در زمینه سیاستهای ذیدستگاه

دولت موظف است كلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را به شکلي ساماندهي نماید كه تا  -تبصره

( %266( متر حریم دریا صددرصد )06شصت ) [، عقب نشیني2431پایان برنامه چهارم] یعني تا سال 

 انجام پذیرد.

ریزی کشور, سازمان حفاظت محیط زیست, نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهآیین

ربط ذي هایهای مسکن و شهرسازی, کشور, جهاد کشاورزی, راه و ترابری, نیرو و عندالزوم سایر دستگاهوزارتخانه

 «. يب هيئت وزيران خواهد رسيدتهيه و به تصو

آن  1 -به تصویب هیات وزیرا رسیده و در  ماده 4530/ 2/ 25آیین نامه ی اجرایی این قانون نیز در تاریخ

حریم قانوني وکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل  وزارت کشور موظف است ساز :» تاکید شده است که 

( قانون برنامه چهارم توسعه را با همکاری دستگاههای اجرایی 05موضوع تبصره ماده ) سواحل )شصت متر(

 .نامه تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نمایداز تاریخ ابالغ این آیین ظرف سه ماهربط، ذی

تانداریهای گیالن، نامه، در مواردی که اساین آیین 1(2ـ تا زمان انجام وظیفه مندرج در بند ب ماده )4تبصره

های ساحلی را جهت تعیین حد آزادسازی به وزارت نیرو اعالم نمایند، وزارت نیرو مازندران و گلستان محدوده

های ثبت شده را براساس داده]یعنی همان حدّ بستر[آخرین نقطه پیشروی آب دریا  یک ماهمکلف است ظرف 

 .ریها اعالم نمایدپنجاه سال اخیر، تعیین و به طور رسمی به استاندا

ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظفند تا پایان برنامه چهارم توسعه ـ کلیه وزارتخانه2تبصره

. تأسیساتی که الزاماً فاصله شصت متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد نمایندکشور، 

 .باشندیاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی میبرای انجام وظایف قانونی باید در محدوده 

 ـ هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری در محدوده یاد شده )به استثنای مواردی که قانونا5ًتبصره

 «ستمجاز شناخته شده است( ممنوع ا

                                           
و ترابمری و سمازمانهای حفاظمت     های نیرو، کشور، دادگسمتری، مسمکن و شهرسمازی و راه   وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارتخانه »  1 –. بند ب ماده  1

ریزی کشور موظف است معیارهای تعیین حریم دریا را )با اولویت دریای خزر( ظرف چهارماه مشخص و به کار گمروه موضموع   محیط زیست و مدیریت و برنامه

 .«نامه ارایه نماید( این آیین5ماده )



 

 

مجریان در پایان سال اول برنامه چهارم یعنی برنامه ی چهارم گفته شده پیداست اگر همان طور که در قانون 

دریای خزر مبادرت می ورزیدند، امروزه با عقب نشینی وسیع « زاد سازی حریمآتعیین و » به  4531پایان سال 

 بعالوه پس از آن بازهم در تهیهنبود.  4531سال ر تدیگر همان شصت م یمن ، گستره ی حرآز اسال های بعد 

دریا می باید  یمبازهم گفته شده که معیارهای تعیین حر 4530در سال  از قانون  05 -ادهی آیین نامه اجرایی م

قانون برنامه ی چهارم  05 –و در تبصره ی ماده  از تاریخ ابالغ آیین نامه به دولت اعالم گردد ظرف سه ماه

متری دریا آزاد  06ریم می باید صد در صد ح 4531تاکید شده است که تا پایان برنامه ی چهارم یعنی تا سال 

احکام در زمان مقرر انجام می گرفت و حریم دریای خزر در یکی از تاریخ های تعیین  نیپیداست که اگر ا شود.

به دریای خزر یم جزو حرعقب نشینی دریا اراضی مستحدث ایجاد شده بعد از  ه، امروزآزاد می شدشده در قانون 

دریای خزر همان  یم. به عبارت دیگر امروز دیگر حرمتر نبود 06 ماین حری حساب می آمد و پیداست که دیگر

بنابراین روشن . است اشاره شده ن در سال های مختلف آمرتبط با  کرات در تدوین قانونِبه که  نیستمتری  06

تدوین قانون تعیین شود و با توجه به عقب نشینی  است که عرض حریم دریا امروزه باید با توجه به تراز آبی سالِ

که این پهنه جزو حق بر ساحل شهروندان است و اگر  . پیداستشودالمت گذاری زیاد آب در سال های اخیر ع

 نادیده گرفته شود.به هنگام عالمت گذاری مسئولین در این زمینه کوتاهی کرده اند نباید این حق 

 جودواقعن مونمونه ی موردی حریم 

متر  06برای نشان دادن آن چه در باال گفته شد یعنی حریم های واقعی کنونی دریای خزر که می باید فراتر از 

 4مندرج در قانون سال های پیش در نظر گرفته شود، یک نمونه را در سواحل شمال شهر کیاشهر در تصویر 

دریا در سال های مستمر ده از عقب نشینی نشان داده ایم. در اینجا چنان که پیداست، داغ آب ها برجای مان

که آب دریای خزر همزمان با تدوین قوانین و آیین  4536هد که از اواسط دهه ی به خوبی نشان می داخیر 

نامه های اجرایی شروع به پسروی کرده ، خوشبختانه از پیشروی افراد حقیقی و حقوقی در این نقطه ی خاص  

در نتیجه  مده و اراضی مستحدث جدید به حریم آن روز دریا اضافه شده وبه سمت دریا جلوگیری به عمل آ

متر رسیده است. در بسیاری از سواحل امروزی دریای  256دریا در این نقطه از ساحل به بیش از  مروزیحریم ا

خزر در گیالن این حریم واقعن موجود است که باید به رسمیت شناخته شده و به عنوان حریم دریا عالمت 

 . کنندعنوان می بسیاری از مسئولین هنوز در قانون آمده و  متری که  06 همان نه و گذاری شود

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندازه گیری شمد،  متر  511تا  131که در این تصویر ماهواره ای بین  در گیالن کیاشهرشهر شمال  در ساحلحریم آزاد  .  7تصویر 

بسیار کمتمر بموده اسمت ولمی در اثمر عقمب       دریا در این ناحیه د که پیش تر حریم نداغاب ها به خوبی نشان می ده. دیده می شود

باید همانند این نمونه  ی خزرحریم واقعن موجود دریاپهنای بنابراین . بر پهنای آن افزو.ده شده استدر سال های اخیر نشینی دریا 

 ثقانون اراضی مسمتحد ی ( و یا دست کم از تاریخ تصویب آیین نامه 7591متناسب با مبنای تاریخ اجرای قانون برنامه ی چهارم ) 

 منظور شود. حریم آن روزو اراضی افزوده شده به بوده  قانون برنامه ی چهارم  35 –ماده یا و  7591فروردین سال  73در 

 دریابه حریم  و تصرف نمونه تعرض

حمق بمر   » نمه فقمط در چمارچوب    واقعیت این است که این سواحل بی بمدیل   ،چنان که پیش تر نیز گفته شد  

که حیمات آبزیمان نیمز بمدان     است ارزشمندی  میراث اکولوژیکیبه تمام شهروندان تعلق دارد بلکه « دریا ساحل

در  .را بمر انگیمزد   یت هر شمهروندی  حریم دریا باید حساسبه حساسیت به تعرض و تصرف به ویژه  .وابسته است

حریم دریا در این تصویر با اندازه گیری  می شود.در شهرستان تالش دیده نمونه ای از این تصرف حریم  1تصویر 

است. پیداسمت کمه نماظران سماحل در ایمن      کاهش یافته متر  11ی حدود اپهنانجام شده روی تصویر گوگل به 

را تبدیل به اراضی کشاورزی کرده بلکه تپمه همای شمنی    دریا محدوده مسامحه کرده اند. متصرف نه فقط حریم 

و در حریم دریا زمین های کشاورزی خود را ایجاد کمرده اسمت. الزم اسمت    محافظ را نیز برداشت و از بین برده 

ر سواحل این شهرستان تپه های ساحلی و حمریم دریما تما حمدودی دسمت      یادآوری شود که در بخش های دیگ

 نخورده باقی مانده است. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دریا را در سواحل شرقی شهر هشتپر نشان می دهد که از طریق  ایجاد مزارع برنن و باغ تصرف شده ی . این تصویر حریم  1تصویر 

عمرض   انمدازه گیمری شمد و    «گوگل ارت»با استفاده از ابزار  ساحلی دریاتا خط  اشغال شده است. آخرین حد کرت بندی های برنن

 131بمیش از   پهنما کیاشهر ایمن  شهر شمال تصویر در حالیکه در  است. کاهش یافتهمتر  11حدود تنها  حریم دریا در این نقطه به

ماسه کاملن از بین برده و حریم دریما   ن ورا با برداشت شمتر بود. احداث کرت بندی های برنن در این ناحیه حتا تپه های ماسه ای 

  .بی دفاع کرده استدر مقابل پیشروی احتمالی دریا را 

  سمن ها ( نظارت نظارت بر نظارت)

نهادهای حاکمیتی یعنی قوای مقننه، قضائیه و مجریه هر کدام دارای نهادهای نظارتی برای اجرای قانون هستند. 

چنان که در باال دیدیم قانون نیز تصریح کرده است که حریم و اراضی مستحدث باید همم نقشمه بمرداری و همم     

ند. تجربه در گذشته نشان داده است کمه  عالمت گذاری شده و از تعرض و تصرف افراد حقیقی و حقوقی دور بما

محلی دارد،  ساکناندر حفظ این اراضی که تعلق به دولت یا به واقع به تمام مردم ایران و در درجه ی نخست به 

تصریح کرده است که بایمد ایمن   به کرات به دالیل نامعلومی مسامحه صورت گرفته است و با وجود آن که قانون 

که هی  کاری در زمینمه ی عالممت گمذاری صمورت      سال هاست ،دنعالمت گذاری شواز مدت ها قبل زمین ها 



 

 

بخش بزرگی از تعرض و تصرف نیز توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی صورت گرفته و می متاسفانه  نگرفته است.

چنان که گفته شد اکنون شرایطی پیش آمده که پهنای حریم ساحل یعنمی اراضمی مسمتحدث بما عقمب      گیرد. 

نباید تنها به نظمارت سمازمان   همین تجربه نشان می دهد که . استافزایش در حال دوباره ، دریا  مستمرنشینی 

به ویژه سمن های مرتبط با امر دریما  ها بلکه سازمان های مردم نهاد)سمن(  حاکمیتی بسنده کردههای مسئول 

ت و حفاظت از منابع طبیعمی  و محیط زیست که در این زمینه فعالیت می کنند از جمله سمن های محیط زیس

داشته باشند. قانون در این زمینه کاملن روشن و ممدافع   بر ساحل دریاو اکولوژیکی بیش از پیش نظارت خود را 

ست. بنابراین نظارت سازمان های ممردم نهماد در چمارچوب    « حق بر ساحل دریا» مدافع یعنی حافظان سواحل 

اجرایی توسط افراد حقیقی و حقوقی که در این پهنه به عممل ممی    و قانون می تواند بر همه ی اقدامات عمرانی

آید، نظارت خود را داشته و نهادهای مسئول را در این زمنیه پاسخگو کنند. حتا شاید الزم باشد که سمن همای  

بوجمود آیمد و بما کممک تصماویر      « حق بر ساحل دریما » ویژه و تخصصی حافظ حریم دریا و اراضی مستحدث و 

عکس  »ای گوگل که در اختیار همه است، حریم آزاد سواحل  امروزی را در هر شهرستان با تهیه ی یک ماهواره

. بمه ویمژه الزم   نظارت خود را مستند کننمد  به دقت روی  این تصاویر عالمت گذرای و  (photo map)«نقشه

 و7591این قانون(  در سال  35ه قانون برنامه چهارم) ماداست بر این امر تاکید شود که با توجه به زمان تصویب 

و دسمت کمم آیمین ناممه اجرایمی قمانون مسمتحدثات در         7593در اردیبهشت سال  قانوناین آیین نامه اجرایی 

و عالمت گمذاری   نسه ماه به سازمان های دولتی فرصت داده بود تا مرز حریم را تعیی که  7591سال فروردین 

ه پهنه ای که به اراضی مستحدث دریا در اثر عقب نشینی افمزوده شمد   که از آن زمان هر نمایندکنند، پافشاری 

دیگمر   همسلم است کمه اممروز  متر دریا افزوده شود. بنابراین  31ید و به حریم باید جزو اراضی دولتی به حساب آ

متمر و در   511متر نیست . چنان که در شمال شهر کیاشهر این حریم اکنمون بمه    31لزومن عرض حریم همان 

 حقِ»جزو عمومی  ی طعی بیشتر هم رسیده است. این اراضی به تمام شهروندان تعلق دارد و به عنوان عرصهمقا

 .محسوب می شود ی شهروندان « بر ساحل دریا


