
 

 ی دریای خزر«حریم پویا» و تعیین« حدّ بستر» ضرورت عالمت گذاری
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 چکیده

 

های موضعی ولی مستمر، در دریای خزر طی چند هزار سال اخیر با وجود پیشروی و عقب نشینی

موجب بیرون  های شمالی البرز تا ساحل امروزی عقب نشسته است. همین قاعدهمجموع از پای کوه

نشینی دریای شود. بیرون آمدن خشکی در اثر عقبآمدن مداوم خشکی از آب این دریا شده و می

نام نهادند و برای آن قوانین وضع کردند، در « اراضی مستحدث» به آن  0431ی خزر که از دهه

یی زمین و «کاال»با اهمیت یافتن وجه  0431ی آورد. اما از دههگذشته مشکل چندانی پدید نمی

تر شد. به طوری که قانونگذار ای این کاال، تصرف زمین در اراضی مستحدث نیز مهم و مهمنقش مبادله

ی تصرف و حریم آن شروع به وضع قانون کرد. وضع ها و نحوهبرای این زمین 0431ی ی دههاز میانه

داشت. را محفوظ می« دریا حقِ بر ساحل» ی عموم از ساحل یعنیاین قوانین در مجموع حق استفاده

های بعد نیز ادامه این قانون در مجموع با توجه به فشار عمومی در کسب حق بر ساحل دریا، در سال

هایی در ارتباط با حدّ بستر و حریم دریا منجر شد. اما در مقابل، نامهیافت و به تصویب قوانین و آیین

ثابتی که قانون برای رف اراضی مستحدث و حریم ای برای اجرای قوانین فوق دیده نشد و تصاراده

عمیق ت در راستایی اخیر در دو دهه به سبب تشدید کاالیی شدن این پهنه ،تعیین کرده دریای خزر

هم توسط افراد  و انگیزی افزایش یافتهداری و کاالیی شدن همه چیز به طرز شگفتروابط سرمایه

 و تفسیر کوشد نشان دهد که طبق قوانین موجودمی حقیقی و هم حقوقی دو چندان شد. این مقاله

ق ح تعیین شود تامحدوده ی آن به صورت پویا  متعلق به عموم بوده و باید این اراضی ، منطقی آن

 بر ساحل دریا برای عموم  شهروندان هر چه بیشتر تحقق یابد.

 

 اراضی مستحدث ،ی خزرپویای دریاحریم پیشروی دریا، پسروی دریا، حدّ بستر،  :هاکلید واژه

  



 

 مقدمه و طرح مساله -1

ایران در مرزهای شمالی و جنوبی خود دارای مرزهای ساحلی طوالنی است. مرز ساحلی شمال در دریای خزر  

در طول پیدایش خود همواره  2نامندگونه که برخی دریای کاسپین می. دریای خزر یا آن0کیلومتر است 568برابر

دهد که از حدود هشت هزار سال شناسی نشان میهای زمینبوده است. اما بررسیآب روبرو  پسرویبا پیشروی و 

های موضعی در مجموع پیش، آب دریای خزر در مجموع در حال پسروی بوده است. این پسروی با وجود پیشروی

خزر در  های جنوبی دریایها به ساحل کنونی رسیده است. از این رو جلگهتا کنون ادامه یافته و از پای کوه

شود. های گیالن ، مازندران و گلستان محصول همین پسروی آب در طول هشت هزار سال اخیرمحسوب میاستان

ر ی اخیر دترین سطح آب دریای خزر در چند سدههای مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر پایینمطابق بررسی

برابر  0481ن مرکز، سطح آب این دریا در سال های ارائه شده توسط ایثبت شده است. بر اساس داده 0481سال 

 ترین سطح) منفی بیست و هفت و دوازده صدم( متر بوده است. این ارتفاع برای دریای خزر پایین 02/21منفی

 به ثبت رسیده است.  ارتفاعی بوده که در طول پانصد سال گذشته تا آن زمان

و فقدان نظارتی قانونمند، هرج و  0481سالمی سال این پسروی مستمر آب دریا به ویژه با وقوع انقالب ا

نامیده شده بود، با پیشروی ساخت « اراضی مستحدث»مرجی در اشغال اراضی ساحلی یا آن چیزی که در قانون 

و سازهای غیرمجاز در ساحل این دریا همراه شد. پیشروی ساخت وسازها در اراضی مستحدث نه فقط مناظری 

را نیز به چالش گرفت. اما 4« حقِبر ساحل دریا» ی عموم از ساحل یعنیه حق استفادهچشم آزار پدید آورد بلک

به سرعت  0411و  0461های دانیم،چند سالی بعد از این تاریخ، سطح آب این دریا از اوایل دههچنان که می

افزوده شد.  0481متر بر ارتفاع آن نسبت به سال  8/2حدود  0418 –0413شروع به باال آمدن کرد و تا سال آبی 

پیشروی آب دریا  0418های بسیار در سواحل این دریا پدید آمد. اما از سال در جریان این پیشروی سریع،خرابی

 های بعد ادامه یافت. حتی مرکز مطالعات وابتدا متوقف و سپس شروع به پسروی کرد. این پسروی در طول سال

های هشدار داد که آب دریای خزر در طول سال0431ی تحقیقات دریای خزر وابسته به وزارت نیرو در آغاز دهه

تا مهر  0434) از مهر سال  0433 – 0434اخیر به سرعت در حال پسروی است. این مرکز در پایان سال آبی 

برابر  0433 – 0434ای خزر در سال آبی ی خود اعالم کرد که میانگین تراز آب دری(نیز در گزارش ساالنه0433

سانتی متر  41متر و نسبت به دو سال قبل سانتی 22متر ثبت شده است که نسبت به سال آبی قبل  53/26منفی

متر سانتی 5تنها  0434–0432دهد. به عبارت دیگر اگر سطح آب این دریا در سال آبی کاهش ارتفاعی نشان می

های قبل از متر رسید. همین مرکز در سالسانتی 22این مقدار به  0433 – 0434بی پایین افتاده بود، در سال آ

                                                 
عات و تحقیقات دریای خزر       0 قل از رئیس مرکز  ملی مطال به ن  .) http://www.irna.ir/fa(   تاریخ . این مرکز  که اکنون متولی اصللللی    0436/ 4/ 1، 

 به طور رسمی کار خود را آغاز کرده است. 0418مطالعات دریای خزر محسوب می شود  توسط وزارت نیرو  تاسیس شده و از سال 
برداری ایران این نامگذاری را اعالم و به لحاظ حقوقی کاربرد آن را ضروری دانسته است. اما     عنوان دریای خزر استفاده می کند زیرا سازمان نقشه   . نگارنده از 2

 تواند باشد.تری میعنوان کاسپین از نظر من عنوان مناسب
 لوفور، این اصطالح ساخته شده است.( هانری The Right to the city« )حقِ بر شهر» .  با الهام از اصطالح4



آن نیز گزارش داده بود که دریای خزر به طور مستمر در حال پسروی بوده است. اگر چه رئیس این مرکز در 

ن تاریخ با صدا و سیمای جمهوری اسالمی که در خبرگزاری آن نیز در همی 0436آبان ماه  6مصاحبه ای در 

به  0436 – 0438نشینی آب دریای خزر، در سال آبی سال عقب 20بعد از :» انعکاس یافته، اعالم کرده است که 

سانتی متر باال آمده و در نتیجه دریای خزر در این سال آبی پیشروی  3طور میانگین سطح آب این دریا به میزان 

تا کنون سطح وسیعی از سواحل دریای را برای  0411 یی دهه، اما پسروی انجام شده از نیمه«داشته است

ی ی تصرف اراضپیشروی ساخت وسازهای غیر مجاز فراهم کرده و می تواند دوباره همان مسائل پیشین یعنیزمینه

ی یک فضای عمومیرا توسط افراد حقیقی و حقوقی فراهم کند. با توجه به مستحدث ساحلی این دریا به مثابه

دشگری سواحل دریای خزر برای عموم شهروندان از یک طرف وخطر روزافزون تصرف وتعرض ارزش تفریحی وگر

های اصلی این است که در شرایط کنونی ی حریم اکولوژیکی آبزیاناز طرف دیگر، پرسشبه حریم دریا به مثابه

 حریم آن تا کجاست؟دریا نامیده شده و همچنین «حدّ بستر »ی دریا ویا چیزی که امروزهمرزهای پیشروی بالقوه

 61های مربوطه تا کنون بارها تکرار شده، حریم دریای خزر هنوز باید همان نامهگونه که در قانون و آیینآیا آن

کوشش  ای باید حریم دریای خزر محسوب شود؟متر از خط ساحل یعنی مرز آب و خشکی باشد؟ اگرنه، چه پهنه

های مهم پاسخ وجود مرتبط با ساحل دریای خزر،به این پرسششده است در این نوشته ضمن بررسی قوانین م

داده شود. از این رو ابتدا اراضی مستحدث یا همان حدّ بستر و سپس حریم پویای دریای خزر مورد بحث قرار 

 خواهد گرفت.

 

 

 قوانین مربوط به اراضی ساحلی و مستحدث -2
 

 ولین قانون مربوط به اراضی ساحلیا -1-2

قانون مربوط به » مربوط به اراضی ساحلی که بخش مهم آن نیز مربوط به دریای خزر بودهبا نام اولین قانون 

به تصویب رسید. در این قانون بود که برای نخستین بار در قوانین کشور  0436مرداد 28در تاریخ «اراضی ساحلی

اراضی حاصل از پایین »آمده بود: این قانون0ی موضوع اراضی مستحدث ساحلی و حریم دریا به میان آمد. در ماده

و اراضی مستحدثه محسوب ،های ساحلیها و باطالقها و یا خشک شدنمردابرفتن سطح آب دریای خزر و دریاچه

در صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای ثبت  .متعلق به دولت است و اشخاص حقتقاضای ثبت آنها را ندارند

درخواست ثبت آنها باطل است و اداره ثبت محل موظفاست از  ،نشده باشد امالکشده و منجربه ثبت در دفتر

بپذیرد ولیاراضی مستحدثه مذکور در فوق که از وزارت کشاورزی به نمایندگی دولت تقاضای ثبت اراضی مزبور را

آنها ملک به نام  32.1.24-30121نامه شماره موضوع تصویب32.1.04طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ 

-در دفتر امالک به ثبترسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی

 .است



حدود اراضی مستحدثه در مورد سواحل دریای خزر تا یکصد و پنجاه سانتیمترارتفاع از سطح آب دریا  - 0تبصره 

 .در آخرین نقطه مد خواهد بود

شاورزی مکلف است در مورد اراضی مستحدثه ساحلی دریای خزر حداکثرظرف شش ماه و در وزارت ک - 2تبصره 

ماده یک ظرف یک سال از تاریخ تصویب اینقانون حدود اراضی مستحدثه را با نصب مورد سایر منابع مذکور در

 .عالئم مشخص نماید

محدوده اراضیمستحدثه ساحلی مشمول  های طبیعی واقع درها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشهجنگل – 4تبصره 

نامه مربوط عمل خواهد مورد آنها طبق قانون ملی شدنجنگلها و مراتع و آیینمقررات این قانون نبوده و در

 ماخذ قانون مربوط به اراضی ساحلی: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی(.«)دش

دث یعنی اراضی که در اثر پسروی دریا برجای خورشیدی، قانون، اراضی مستح 0436چنان که پیداست از سال 

سانتی متر باالتر از آخرین مد آب دریای خزر تعریف کرده، متعلق به دولت  081می ماندکه آن را طبق تعریف 

این اراضی را با  0436ماه یعنی تا آخر سال  6کند که ظرف مدت داند و وزارت کشاورزی وقت را مکلف میمی

 081ای که بر طبق تعریف در این قانون، اراضی مستحدث عبارت است از محدودهنصب عالئم مشخص کند. 

.همچنین در همین ماده اعالم شده است که آن 3ی مد از سطح دریای خزر باالتر باشدمتر از آخرین نقطهسانتی

د، حدث باشی اراضی مستدر محدوده های طبیعیجنگلها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشهبخشی از ساحل که جزو 

 .8دیگر شمول این قانون نبوده و به هیچ وجه قابل ثبت نخواهد بود. حتی اگر توسط افراد ثبت شده باشد

  32.1.04 این است که در این قانون فقط اراضی احتمالی ثبت شده در اراضی ساحلی را تا تاریخ  اما مهمترین نکته

غیر قانونی تلقی  32.1.24-30121تصویبنامه شماره ا به استناد داند و بعد از این تاریخ رقانونی و مورد قبول می

شود که به استثنای امالک ثبت شده در پیش از سال این قانون گفته می 2 –ی کند.  با این حال در مادهمی

، آن امالکی که در هنوز ثبت نشده و یا بعد از این تاریخ ثبت شده، چون بر طبق قانون جزو اموال دولتی 0432

اراضی مستحدثه ساحلی به استناد  - 2ماده :» تواند آن را به صاحبان اعیان بفروشد آید، دولت میبه حساب می

ساس ابر ،حریم را که تا تاریخ تصویب این قانون درآنها عمران شده و مشمول مستثنیات ماده یک قانون نیست

گردد از طرف دولت به صاحبان اعیانفروخته یاین ماده تعیین م 3قیمتی که از طرفکمیسیون مندرج در تبصره 

)یعنی اراضی 0436بدین ترتیب بر طبق قانون فوق دوگروه از امالکی که در اراضی مستحدث سال «. خواهد شد

سانتی متری از سطح دریا( واقع شده بودند، به طور قانونی صاحب امالک فوق  081ساحلی این دریا تا ارتفاع 

در دفاتر امالک ثبت کرده بودند و دیگر کسانی  0432مهر  04ه امالک خود را تا تاریخ هستند. یک گروه کسانی ک

ی متصرفات در این محدوده یعنی اراضی مستحدث که بعد از آن اعیانی خود را از دولت خریداری کرده باشند. بقیه

 ردم است.ی متعلق به تمام متواند متعلق به اشخاص حقیقی باشد بلکه متعلق به دولت یعنبر طبق این قانون نمی

 «1531قانون اراضی مستحدث و ساحلی  » دومین قانون؛ -2-2
                                                 

 داده می شود که بعدن به آن اشاره می شود. 0483. در قانون اراضی مستحدث تغییر مختصری در این تعریف در سال 3
، هاشده جزو جنگل هایی از اراضی مستحدث تعریف   توان تشخیص داد که چه پهنه ها، به خوبی میهای هوایی موجود از این سال . پیداست با توجه به عکس 8

 های طبیعی بوده است.مراتع و اراضی جنگلی و بیشه



به احتمال زیاد  0481ی ی دهه، قانونگذار در میانه0436هشت سال پس از تصویب قانونِ اراضی ساحلی در سال 

و در  0436قانون سال به خاطر سرعت گرفتن پسروی دریای خزر، قانون اراضی مستحدث را با محتوایی شبیه 

یا هماناراضی و خشکی هاییکه از « اراضی مستحدث» تایید و تاکید آن به تصویب رساند. در این قانون تعریف 

» این اراضی چنین تعریف شد: 0483قانون سال  0 –. در ماده 6ماند، کمی تغییر کردنشینی دریا برجای میعقب

های در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانههایی که عبارت است از زمین اراضی مستحدث

از آنجایی «.دشوها ظاهر و یا ایجاد میدر نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تاالبها و جزایر یادریا و دریاچه

ود، سپس ب نشینی دریای خزر مصطلح کردههای برجای مانده از عقبکه قانونگذار این اصطالح را بیشتر برای زمین

ی دریای خزر را با تعیین دو شاخص معرفی و ی تعیین اراضی مستحدث در کنارهدر مفاد بعدی قانون نحوه

 مشخص کرده است:

ی دریای خزر تا یک و نیم متر باالتر از رقوم سطح هایی که در کنارهی آن زمینشاخص نخست این بود که همه

نیز آمده بود ودر شاخص  0436یعنی همان شاخصی که در قانون سال  واقع شده باشد. 0432آب این دریا در سال 

این « ی کناره ساحلیجاده» ها در شاخص اول به ی زمیندوم که جدید بود چنین آمده بود که هر جا محدوده

( مرز اراضی مستحدث 0432دریا برخورد کند، در عمل این جاده) ونه سطح یک و نیم متر باالتر از سطح آب سال 

رسد که با توجه به پسروی سریع و مستمر، در آن زمان تصوری از پیشروی مجدد دریای خزر در است. به نظر می

نشینی دریا بود در کانون مرکزی هایی که حاصل از عقبهای مستحدث یعنی زمینمیان نبود. از این رو تنها زمین

ی بعدی هاارتباط با قانون با توجه به شروع انقالب و اتفاقدانیم در قانون مورد بحث و نظر قرار گرفت. چنان که می

 کار مهمی تا وقوع انقالب انجام نشد.

 

 اولین اقدامات در ارتباط با پیشروی دریای خزر پس از انقالب -5
های بازسازی جنگ سبب شده بود که مسائلی چون باال آمدن آب ، انقالب، جنگ و دشواری0411ی تا اوایل دهه

چندان اهمیتی در مسائل کشور پیدا نکند. در نتیجه اولین واکنشی که مسئوالن کشور در خصوص دریای خزر 

پیشروی آب دریای خزر و ساحل این دریا نشان دادند، پس از جنگ و در اوج پیشروی آب دریای خزر بود که 

توسط نهاد قانونگذاری  بحرانی تمام عیار در سراسر سواحل دریای خزر پدید آورده بود. اما این عکس العمل نه

. 8. 1ای  که در تاریخ کشور بلکه از طرف شورایعالی شهرسازی و معماری ایران دیده شد. این شورا در مصوبه

به تصویب « های واقع در معرض خطر باال آمدن آب دریای خزرضوابط نحوۀ استفاده از زمین» تحت عنوان  0411

هایی در خصوص مسائل پیش آمده ر این ساحل توجه نشان داد و تصمیمها دی کاربریرساند، به ضوابط استفاده

ای به ریاست معاون وزارت کمیته:» این مصوبه اعالم شد که « الف» و ساخت و ساز اعالم کرد. از جمله در بند 

اد ههای مسکن و شهرسازی، کشور، کشاورزی، جنیرو و عضویت معاونین)نمایندگان اعضای شورایعالی( وزارتخانه

کشاورزی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست مطالعات همه جانبه در زمینۀ باال آمدن دریا و اثرات 

                                                 
 دهد که این اصطالح  بیشتر برای سواحل دریای خزر تدوین شده است..  موضوع  اراضی مستحدث در متن این قانون کاملن به طور روشنینشان از این می6



آن بر اراضی و مستحدثات ساحلی و روش های مقابله با آن و همچنین برنامۀ مستمر این مطالعات را تا آخر سال 

این مصوبه سپس با استناد به مطالعات وزارت نیرو و  «.انجام داده و نتایج آن را به شورایعالی گزارش نماید0411

های مهم و تاثیرگذار که امکان جایگزینی آن به سرعت تعیین تراز احتمالی پیشروی آب، حکم کرد که احداث سازه

» متر) همان ترازی که بعدها به عنوان حدّ بستر تلقی شد(، ممنوع است؛  -23وجود نداشته باشد در زیر تراز

های سبک و موقت برای استفاده فصلی از دریا و نظایر آن در تمام اراضی نوع ساختمان، غیر از سازه احداث هر

های ها و احداث کلیۀ ساختمان]متر[ برای معابر و محوطه -23ساحلی دریای خزر بدون رعایت تراز  حداقل 

هر گونه تاسیسات و تجهیزات و  امدادی، ادارات اصلی شهر و منطقه، تاسیسات آب و برق و مخابرات و همچنین

های خدماتی که توقف و تعطیلی کار و خدمات آنها برای شهر قابل تحمل نبوده و امکان جایگزینی سریع ساختمان

:» سپس تاکید شده بود که «. ] متر[ ممنوع است -22ها در صورت محاصره شدن در آب نباشد، در زیر تراز آن

مراجع مسئول خارج از محدوده و حریم شهرها با همکاری سازمان نقشه الزم است شهرداریها]ی ساحلی[ و 

گذاری کرده و برای تعیین رقوم دسترسی ( را در روی زمین به تعداد کافی عالمت-22( و ) -23برداری، ترازهای)

هزینۀ  های ساختمانی، مفاد این مصوبه را رعایت کنند. وزارت مسکن و شهرسازیها در صدور پروانهبه ساختمان

 «.  گذاری داخل شهرها را پرداخت خواهد نمودعالمت

توان اولین عکس العمل مسئوالن دولتی پس از انقالب ی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران را میاین مصوبه

در خصوص پسروی و پیشروی سواحل دریای خزر به حساب آورد. چنان که پیداست در این مصوبه از اراضی 

های مهم و بلکه نگرانی از احداث سازه 1بستر و حریم دریای خزر سخنی به میان نیامده استمستحدث، حدّ 

متر ساخته شود. پیداست  -22مترو  -23موثری است که در صورت پیشروی آب دریای خزر نباید در زیر ارتفاع 

روی سریع دریای خزر ی اراضی مستحدث و حریم نبود بلکه پیشکه در واقع نیز مشکل این زمان مرز و محدوده

ی دانیم روند پیشروی که از اوایل دههبود که در زمان صدور این مصوبه به سرعت ادامه داشت و چنان که می

ی آب دریای خزر همچنان ادامه یافت و در اثر پیشروی حدود پانزده ساله 0418سرعت گرفته بود تا سال  0411

متر) دو و نیم متر( بر ارتفاع  2.8( به میزان 0418اسالمی تا سال  )از زمان شروع پیشروی در همان اوایل انقالب

 سطح دریای خزر افزوده شد. 

 

 تعریف جدیدی برای اراضی مستحدث« بستر حدّ»  -5-1
و خطراتی که به میان آمد و تخریب هایی که در سواحل  0461ی گیری پیشروی دریا از اوایل دههبا سرعت  

ی پیشروی دریای خزر در آینده نیز برآورد و پیش بینی عمل آمد تا حد بالقوهدریای خزر ایجاد شد، کوشش به 

 44بود که پس از  0483ها آیین نامه اجرایی قانون اراضی مستحدث سال شود. از جمله مهمترین این کوشش

 اجرایی آیین نامه»نامه که عنوان دقیق آن به تصویب هیات وزیران رسید. در این آیین 0451سال بعد در سال 

است، اراضی مستحدث با عنوان « 1531( قانون اراضی مستحدث و ساحلی ـ مصوب 2( ماده )2تبصره)

                                                 
 و نه اراضی مستحدث. . آن جا که از مستحدثات صحبت کرده به معنی بناهای جدید است1



نامه این آیین 0 –ی ماده« د»به عنوان حداکثر پیشروی دریای خزر تلقی شد. در بند «حدّبستر»جدیدی تحت نام 

ن پایین رفتۀ که در نتیج «بستر حدّ» تر از هایی پایینزمین»آمده است:« حدود اراضی مستحدث» در تعیین

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

بنابراین  .«دها )به استثنای مرداب و برکه طبیعی( ظاهر و ایجاد شده یا خواهدشرفتن آب یا خشک شدن تاالب

 0483و  0436نامه به دست داده شد که با قانون سال در این آیین« حدود اراضی مستحدث»تعریف جدیدی از 

تگی آب پیشرف ۀآخرین نقط »چنین تعریف شد:« حدّ بستر»نامه نیز همین آیین« ه»تفاوت اساسی داشت. در بند 

های ثبت شده موجود( ظرف زمانی معین )براساس داده نامه کهدر یک دورههای موضوع این آیینتاالبها و دریاچه

 «.گرددنامه توسط وزارت نیرو تعیین میسه سال از تاریخ ابالغاین آیین

نامه و تعریف جدیدی که در آن از اراضی مستحدث به عمل آمد، اراضی بدین ترتیب پس از تاریخ تصویب این آیین

قرار گرفته باشند. هر چند «حدّ بستر»ر گفته شد که در زیر ی دریای خزهای کنارهی زمینمستحدث به همه

تعریف ارائه شده در آیین نامه چندان رسا نیست لیکن منظور این است که بر اساس داده ها و اطالعات موجود به 

ارت زتواند به طور بالقوه پیشروی داشته باشد و این تراز بالقوه نیز توسط وعنوان مثال آب دریای خزر تا کجا می

 نیرو تعیین خواهد شد.

ی مدیرکل مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، منحنی حدّ بستر دریای خزر یک سال قبل بر طبق گفته

متر تعیین شده  -23.1در تراز  وتوسط وزارت نیر (،0451ی قانون اراضی مستحدث)در سال از تصویب آیین نامه

شود که این تراز مورد تایید مرکز ملی (. تاکید می0431/ 01/ 28مورخ http://www.tabnak.ir/faبود )

های پژوهشی نیز برخودار است. از این رو در تعریف مطالعات و تحقیقات دریای خزر نیز هست و بنابراین از پشتوانه

اشد. بشود که زیر منحنی تراز فوق واقع شده هایی در اراضی ساحلی گفته میجدید،اراضی مستحدث به تمام زمین

ی مدیر کل مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر در سال با توجه به تعیین منحنی حدّ بستر که به گفته

وزارت نیرو موظف است »این آیین نامه: 4 –ی توسط وزارت نیرو تعیین شده، مقرر شد که بر طبق ماده 0456

 همچنین وزارت .بستر و حریم اقدام نماید حدّ ۀنلامه نسبلت بهتهیه نقشظرف سه سال بعد از ابالغ ایلن آیین

بستر و حدود اراضی مستحدث و  گذاری حدّجهادکشاورزی و وزارت نیروموظفند به ترتیب نسبت به عالمت

 «. حریم ظرف سه ماه اقدام نمایند گذاریحدّعالمت

ه، وزارت نیرو موظف به ( آمد03/0/0451ی قانون اراضی مستحدث ) مصوب آیین نامه 4 –ی که در مادهچنان

ی حدّ بستر و حریم دریای خزر ظرف سه سال بوده است. بعدها تعیین شد که وزارت نیرو باید این ی نقشهتهیه

در  ی نقشهنامه، درک درستی از تهیهتهیه کند. پیداست که تدوین کنندگان آیین 0:2111ها را در مقیاس نقشه

ی نقشه در ایران در عمل چنین کاری نشدنی کنندهی نهادهای تهیهتجربهاین مقیاس نداشتند. زیرا با توجه به 

ی حدّ بستر و حریم در مقیاس ی نقشهمی نمود. به عبارت دیگر دو کار بزرگ باید انجام می شد. یکی تهیه

ی از گزارشگذاری آن بود. هر دو کار تا کنون پیشرفتی نداشته و این نهادها تا کنون هیچ و دیگر عالمت 0:2111

 وزارت نیرو موظف»ی فوق به صراحت اعالم شده بود که نامهاند. در حالیکه در آیینپیشرفت کار خود ارائه نکرده

بارت به ع«. بستر و حریم اقدام نماید حدّ ۀنلامه نسبلت بهتهیه نقشاست ظرف سه سال بعد از ابالغ ایلن آیین



گذاری شد تا عالمتتهیه و به دولت تحویل می 0431باید در سال ی حدّ بستر و حریم دریای خزر میدیگر نقشه

آن با کمک وزارت جهاد کشاورزی انجام گیرد. اما این کار صورت نگرفت. در دولت یازدهم نیز در عمل کاری از 

 23پیش نرفت و همان روال دولت دهم کماکان به قوت خود باقی ماند. اما در اواخر این دولت هیات وزیران در 

گذاری حدّ بستر و حریم دریا به این صورت ی نقشه و عالمتی جدیدی در ارتباط با تهیهمصوبه 0436اردیبهشت 

وزارت نیرو موظف است تا پایان برنامۀ پنجسالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری » تصویب کرد:

گذاری حد بستر ها و عالمتها، دریاچهستر تاالب[ نسبت به تهیۀ نقشۀ حدّ ب0311اسالمی ایران ] یعنی تا سال 

های تهیه شده را برای ای از نقشهها باشد، اقدام و نسخهها به نحوی که مبین حرایم آنو اراضی مستحدث تاالب

اعمال وظایف قانونی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی) سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیز داری(، سازمان حفاظت 

حد  یی نقشهبدین تریب تاریخ جدید برای تهیه«. و سازمان ثبت استاد و امالک کشور قرار دهد محیط زیست

تعیین شده است که معلوم نیست تا چه اندازه  0311گذاری آن یعنی سال بستر و حریم دریای خزر و عالمت

 نهادهای مسئول و موظف شده بدان پایبند باشند.
 

 برای دریای خزر)ثابت یا پویا؟!(تعیین حریم تجزیه و تحلیل؛   -1
ی یک شود. چرا که این حریم به مثابهها تعیین و حفاظت میحریم دریاها در همه جای جهان از طرف دولت

کندبلکه به عنوان میراث ایجاد می«حقِ بر ساحل دریا» ی عمومی نه فقط برای شهروندان یک کشور،عرصه

ن برای حیات تجدیدپذیر آبزیان این دریا نیز محسوب شود.به عالوه ی حریمی مطمئتواند عرصهاکولوژیکی، می

، ( Hidrospher)ای از جهان است که در آن آب کرهاند و تنها نقطهبدیلسواحل دریاها به لحاظ جغرافیایی بی

کنند. از این رو در دنیای جدید هم برای با هم تالقی می( lithosphere)و سنکره ( Atmosphere)هواکره

 –رگردشگ» ی ی دوم و استفادههای اقتصادی و تجاری و هم به ویژه برای خانهردشگری عمومی، هم برای فعالیتگ

ر ی اخیهای این پهنه به وجود آمده است. مورد اخیر به ویژه در دو دهه،باالترین تقاضا برای تصاحب زمین«مالکان

 ی عزیمت برایاست.بنابراین اگر در واقع شان نزول حریم دریا، نقطهدر سواحل دریای خزر رواج روزافزونی یافته 

ی عمومی، میراث اکولوژیک و حیات تجدیدپذیر آن باشد، پرسش این است که حریم دریای خزر) حفاظت از عرصه

هم ای را باید در بر بگیرد؟ این پرسش به ویژه امروز از اهمیت مکه در اینجا موضوع مورد بحث ماست(چه پهنه

گذارد و آن این است که آیا با توجه به وضعیت حرکت تری نیز پیش روی ما میبرخوردار است. زیرا پرسش مهم

اید کنند بگونه که تقریبا تمام مجریان تصور میآب این دریا کهدر مجموع پسروانه  است،حریم این دریا را همان

سال قبل برای آن تعیین شده در نظر گرفت؟یا  81به صورت یک عرض ثابت و غیر قابل تغییرکه برای بیش از 

ستند ها بسیار مهم هاین که متناسب با پسروی این دریا، عرض حریمِدریای خزر بایدمتغیر و پویا باشد؟این پرسش

 و به همین دلیل کوشش شده در اینجا به این پرسش ها پاسخ داده شود.

خورشیدی  0436اولین قانون مربوط به اراضی ساحلی در سال تر نیز گفته شد، حریم دریای خزر در چنان که پیش

از  متر 06حریم دریای خزر » شود:آن قانون یادآوری می 4 –یتعیین شد. در اینجا برای اهمیت آن مجددن ماده

ولو آنکه قانون مدنی است 23 ۀاین حریم قابل تملکخصوصی نیست و مشمول ماد .مد خواهد بود ۀآخرین نقط



 ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات .این قبیل اراضی اسنادمالکیت در دست داشته باشندمتصرفین 

تأسیسات شرکت سهامی شیالت و سایر تأسیسات ضروری دولتی که جنبهاختصاصی بندری وگمرکی و نظامی و

-ودهچنان که پیداست محد«.  باشدیاین قانونمجاز منامه اجرایینداشته و مورد استفاده عموم قرار بگیرد طبق آیین

 81های عمومی چنان واجد اهمیتبود که در ی حریم دریا به طور کلی و دریای خزر به طور خاص برای استفاده

ای ها بردر تصرف مالکین باشد و آن اگر حتا حریم( نیز قانون تاکید کرده است که 0436تا  0436سال پیش) از 

ها مشمول مادۀ و تصرف آن 5توانند آن را تصاحب کنندر دست داشته باشند، نمیاین اراضی، سند مالکیت نیز د

قانون اراضی ساحلی  8 –ی .در ماده3توان تصاحب کردشود که در آن اموال عمومی را نمیقانون مدنی ایران می 23

خصوصی(، تاکید شده ی عمومی) و نه نیز برای دسترسی به حریم دریا و سواحل آن جهت استفاده 0436مصوب 

ی هر شش کیلومتر متر به فاصله 3بود که دولت مکلف است مسیرهای دسترسی به ساحل را با عرض حداقل 

دولت ی دسترسی به حریم دریا به امالک خصوصی برخورد نماید،چه این جادهایجاد کند و چنان

 8 ماده» حق حاکمیت دولتی تاکید شده است: که در آن برها اقدام نمایدمقررات مربوط به ایجاد راهتواندطبقمی

 هایدر محل حریم دریای خزرهای فرعی عبور و مرورتا دولت مکلف است از نزدیکترین جاده اصلی به دریا راه -

های فرعی از یکدیگرنباید از شش کیلومتر بیشتر و عرض آنها از نه متر کمتر این راهی مناسب ایجاد نماید. فاصله

ملکی اشخاص ضرورت داشته باشد و یا احتیاج به های مزبور استفاده از اراضیصورتی که برای احداثراهدر  .باشد

جاد مقررات مربوط به ایتواندطبقدولت می ،تخریبساختمان یا تصرف قسمتی از باغات یا اراضی مزروعی پیدا شود

توان به آشکار دید که روح قانون در دفاع از ده، میبا توجه به مفاد دیگری که در این قانون آم«.  ها اقدام نمایدراه

ی عمومی از اراضی مستحدث، ساحلی و به ویژه حریم دریا به طور کلی و حریم دریای خزر به طور خاص استفاده

 است.

متری دریای خزر دوباره تاکید  61ی حریم نیز بر محدوده 0483ساحلی مصوب سال  در قانون اراضی مستحدث و

این قانون، برای تمام سواحل دریاها از جمله  2 -ماده ی« د»در بند  تری تعیین شد.ن تعاریف دقیقو برای آ

 ۀاز آخرین نقط «شصت متر» عرض حریم دریای خزر  -د » متری در نظر گرفته شد:   61دریای خزر حریم 

پیشرفتگی آب در نقطه شصت متر از آخرین]ارومیه[ و عرض حریم دریاچه رضاییه 0432پیشرفتگی آب در سال 

قانونگذار سپس در .«باشدو عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان شصت متر از آخرین نقطه مد می 0484سال 

یر ماه تاراضی مستحدثی که بعد از تصویب این قانون]در » کندکه ی همین ماده از قانون تاکید میتبصره

همه جا تاکید از ماست(. این نکته مهم «)خواهد شد [ ایجاد می شود به عرض حریم مذکور اضافه0483سال 

هایی که در آن زمان در حال عقب نشینی و ایجاد اراضی )یعنی تنها آب است. یعنی عرض حریم دریای خزر

                                                 
 آن قانون به تصویب رسید. 1 –نیز  در ماده ی  0483. همین مضمون بعدها در قانون اراضی مستحدث و ساحلی در سال 5
صوب   23 –. ماده ی 3 ست  0424قانون مدنی ایران م ستفاد  :» چنین ا ست و مالک خاص ندارد از قبیل پلها    ۀهیچکس نمی تواند اموالی را که مورد ا عموم ا

«. م اسلت وکاروانسلراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدان گاههای عمومی تملک کند. و همچنین اسلت قنوات و چاهائی که مورد اسلتفاده عمو   

ساحلی گفته می    ضی  ست که  شد که حریم دریاها و از جمله دریای خزر نیز در زمره حاال در قانون ارا ست    » ی اموالی ا ستفاده ی عموم ا و باید در « مورد ا

 تصرف دولت باشد.



مستحدث بود(، طبق قانون، اراضی مستحدث ثابت نیست بلکه پویاست و در نتیجه از منظر این قانون در طول 

خزر در حال پایین رفتن و ایجاد اراضی مستحدث باشد، باید بر عرض حریم دریا افزوده ای که سطح دریای دوره

شود. متاسفانه امروزه تمام مسئولین به دلیل ای است که در این مقاله بر آن تاکید شده و میاین همان نکته شود.

 61ی اخیر، بازهم از عرض هانشینی مستمر در سالعدم توجه دقیق به نص صریح قانون و روح آن با وجود عقب

 (.ی مهم باز خواهیم گشتبه این نکته) گویندمتری حریم دریای خزر سخن می
 

 متر و ضوابط کاربری و ساخت و ساز 06حریم  -1-1
گذاز تنها به مالکیتِ حریم و تصاحب غیر قانونی آن توسط افراد حقیقی یا حقوقی توجه نکرده بلکه به قانون 

 1 -ها نیز توجه نشان داده است. ازاین رو در مادهعرصه در اثر ساخت و ساز و دیگر فعالیت تخریب احتمالی این

ی و ضمن آن که با تاکیدگفته است کهپهنه 0436قانون اراضی مستحدث ضمن تکرار مفاد قانون اراضی ساحلی 

دولتی و آن هم  وجه قابل تملک نیست، در همین پهنه تنها احداث ساختمانمتری دریا به هیچ 61حریم 

ماده »نامه اجرایی قانون مجاز دانسته است: هایی ضروری که جنبه اختصاصی نداشته باشد با رعایت آیینساختمان

که متصرفین ولو آنقابل تملک و تصرف خصوصی نیست متر[  61] حریم  2 -حریم منابع مندرج در ماده -1

استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات ضروری دولتی  ، ولیاین قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند

هیأت وزیران مجاز نامه اجرایی این قانون و تصویبنداشته باشد با رعایت مقررات آییناختصاصی که جنبه 

 .باشدمی

دریایی  ایهایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تأسیسات تفریحی ساحلی یا تعمیرگاه -تبصره 

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

 «..باشدبها مجازمیا اخذ اجارهبرسد میترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

ی وزارت کشاورزی نهاده است. به به عهدههای احداث شده در حریم و داخل دریا را نیز تکلیف ساختمان 5 -ماده

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است تأسیساتی را که در حریم یا داخل دریا یا  - 5ماده »ترتیب زیر: 

خریداری نماید و تا زمانی که خریداری  ،این قانون مقرر شده-02ها ایجاد شده است به ترتیبی که در ماده دریاچه

باشد مگر می 32.1.04 ، ]تاریخ[االرضمبدأ محاسبه و مطالبه حق.االرض دریافت کندرفین حقنشده است از متص

تأسیسات مبدأ مطالبه این که تأسیسات بعد از تاریخ مذکور احداث شده باشدکه در این صورت تاریخ ایجاد

 .االرض خواهد بودحق

هر نوع  ،تأسیسات در این ماده از منظور .نیستند االرض مشمول این مادههای دولتی از لحاظ پرداخت حقسازمان

اره اجباشد، های دریایی و یا خطوط لوله برای بردن آب از دریا میگردشگاهساختمان یا اسکله یا توقفگاه و یا

قضایی جهت تحصیل حکم ها و مراتع کشور به مراجعمندرج در این ماده مانع مراجعه سازمان جنگل

 «. خاص در حریم نیستخلع ید و قلع بنای اش



ها بعد به تصویب نرسیده لیکن خود قانون به ی اجرایی این قانون تا سالنامهچنان که پیداست اگر چه آیین

ای در مجریان وجود داشت و درک پوپولیستی از حاکمیت قانون در ی کافی شفاف و روشن است و اگر ارادهاندازه

رف های بعد هم از طای باشد که در طول سالجلوگیری از تخلفات گستردهتوانست ابزار مهمی برای میان نبود، می

 افراد حقیقی و هم افراد حقوقی اتفاق افتاد.

 

 مجازات برای برداشت شن و ماسه و تخریب در اراضی حریم -1-2
ا و دری های حریمهای اخیر، برداشت غیرمجاز از شن و ماسهساز در سالیکی از تخلفات گسترده و بسیار مشکل 

، برداشت شن و 0483ریزد. در قانون اراضی مستحدث مصوب هایی است که به دریای خزر میمصب رودخانه

و حبس طور اراضی ساحلی کشور را مستوجب مجازات ماسه و هرگونه تجاوز و تخریب اراضی مستحدث و همین

هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث  - 00ماده »دانسته و به صورت زیر بر آن تاکید کرده است:  تا سه سال

مزبور را با برداشت شن های کشور تجاوز کند و یا اراضیها و تاالبو ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه

محکوم خواهد شد. وزارت  سه سال و خلع یدای تا و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه

ت به محض اطالع به وسیله گارد جنگل و مأمورین خود رفع تجاوز کند و مراتب طبیعی مکلف اسکشاورزی و منابع

مورد تجاوز  ۀاعیانی که در عرص.دادسرای محل اعالم نمایدرا برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به

 «. احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد

ی ی کافگرچه قانون اراضی مستحدث و ساحلی دیگر امروز برای مسایل پیش آمده به اندازهچنان که پیداست ا

دیگری با اتکا به تجارب به دست آمده و شرایط امروزی تدوین و  «قانونِ ساحل» کار ساز نیست و الزم است 

ا شود، از بسیاری از شد و یا در حال حاضر به درستی اجرچه همین قانون  نیز اجرا میتصویب شود لیکن چنان

 های پیش آمده در سواحل منحصر به فرد دریای خزر پیش گیری به عمل خواهد آمد.دشواری

 

 عقب نشینی سریع دریا و خطر تکرار تصرف حریم و اراضی مستحدث  -1-5
ی سوم سال بعد از انقالب اسالمی بود که در فصل دوازدهم قانون برنامه پنجساله 22برای نخستین بار پس از 

به تصویب رسید، در بخش  0413/10/01فرهنگی جمهوری اسالمی که در تاریخ ی اقتصادی و اجتماعی و توسعه

گوییم اشاره زیرا تنها در یک سطر بر طبق بند ایشد. میبه حریم دریای خزر اشاره« های زیست محیطیسیاست» 

از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت  منظور جلوگیریبه»این قانون،آمده بود که: 013 –ی ماده« ه»

الی س که تقریبن چهاراین قانون زمانی به تصویب رسید «. موظف است نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام نماید

به  ایبود که پیشروی دریای خزر متوقف شده و این دریا  به آرامی در حال عقب نشینی بود. در این قانون اشاره

نشده و تنها گفته شده است که دولت موظف است که نسبت به آزادسازی حریم دریای خزر اقدام  متر 61حریم 

عرض حریم به لحاظ  0483و  0436رسد که پیش فرض این قانون این بود که در قوانین سال کند. به نظر می

، اقدام ی سومقانون برنامهقانونی تعیین شده و امر مکلف در قانون مشخص است. با این حال به اتکای این بند از 



مهمی در ارتباط با حریم دریای خزر و به ویژه آزادسازی آن انجام نشد و گزارشی نیز از طرف دولت ارائه نشد. هر 

 یشود که سازمان بنادر و کشتیرانی وقت) سازمان بنادر و دریانوردی کنونی( برای تحقق همین اشارهچند گفته می

را در دستور  ICZMموسوم به « مدیریت یکپارچه ی مناطق ساحلی»له ی سوم، طرح ی پنجساقانون در برنامه

بود که به طور عملی در دستور کار قرار گرفت . به ویژه باید  0454کار قرار داد اما این طرح نیز تنها از سال 

و  در قوانین« ی سواحلمدیریت یکپارچه» ی چهارم بود که برای نخستین بار از یادآوری کرد که از قانون برنامه

 های قانونی در ایران سخن به میان آمد.مصوبه

رسد تری به خود گرفت و به نظر میروند سریع 0451ی نشینی دریای خزر از اوایل دههدانیم عقبکه میچنان 

 –0453ی ( که می باید در پنجساله 00/6/0454 ی چهارم توسعه) مصوببه همین دلیل بود که در قانون برنامه

  64 –قانون به این موضوع پرداخته شد. در ماده ی   64 –به اجرا درآید، با تاکید بیشتری در ماده ی  0455

، [0453] پایان سال پایان سال اول برنامه چهارم تاموظف است حداکثر  دولت» ی چهارم آمده بود:قانون برنامه

با اولویت دریای خزر. طرح جامع ساماندهی سواحل  سواحل،به منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب 

. استقرارمدیریتیکپارچهسواحل. حریم آزادسازی و تعیین: همچونهای ضروری که متضمن اقدام

و  قوانین تکمیلمحیطی و دریانوردی. صیادی و آبزی پروری، بازبینی و اصالح و زیست استانداردهایضوابطو

 و نظارت، تدوین نماید. اجراگذاری. ربط در زمینه سیاستهای ذیسئولیت دستگاهمقررات را همراه با تعیین م

را به شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه  دولتیها و مؤسسات موظف است کلیه وزارتخانه دولت -تبصره

 نامهآیین( انجام پذیرد.%166حریم دریا صددرصد ) متر( 06عقب نشینی شصت )، [0455] سال چهارم

 های مسکنریزی کشور. سازمان حفاظت محیط زیست. وزارتخانهمدیریت و برنامه سازماناجرایی این ماده توسط 

و به تصویب  تهیهربط های ذی. کشور. جهاد کشاورزی. راه و ترابری. نیرو و عندالزوم سایر دستگاهشهرسازیو 

 .تاکید از ماست(«) هیئت وزیران خواهد رسید

ی چهارم یعنی تا پایان سال پیداست در قانون گفته شده که دولت باید در پایان سال اول برنامه چنان که

باشد. « تعیین و آزاد سازی حریم»طرح جامع ساماندهی سواحل را تدوین نماید که از جمله اهداف آن باید 0453

، نونی توجه و دقت تخصصی کافی داشتهی قادراین ماده« تعیین»ی گذاران دقیقن به واژهاگر فرض کنیم که قانون

متر نسبت  2.8به میزان  0418باید همچنین فرض کنیم که آنان آگاه بودند که با پیشروی آب دریای خزر تا سال 

توان فرض کرد که قانونگذار دقیقن وقوف بر ارتفاع سطح دریای خزر افزوده شده است. بنابراین می 0481به سال 

داشته که در آن اراضی حریم دریای خزر به طور  0483راضی مستحدث و ساحلی در سال الزم بر اجرای قانون ا

مشخص و روشن و با توجه به رقوم اعالم شده در آن تعیین شده و تصاحب و تصرف آن نیز حتا با وجود داشتن 

 سند مالکیت ممنوع بوده بود.

 

 1531سطح دریا و احکام قانونی اراضی مستحدث  1512رقوم  -1-1



تعیین شد  0432در قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مبنای حریم دریای خزر با رقوم سطح این دریای در سال  

این قانون  0 –ی ماده« د»ها در بند که سال اجرای قانون اصالحات ارضی نیز بود و در آن حریم دریاها و دریاچه

 ازاراضی حریم،قسمتیچنین تعریف شده بود:  0436(،با تایید و تاکید بر قانون اراضی ساحلی 0483)مصوب سال 

ی ماده «د»در بند «. باشد تاالب یا خلیج یا یا دریاچه دریا آب به متصل آن یکطرف که است مستحدث یا ساحلی

 آخرین از متر 61خزر دریای حریم عرض» همین قانون نیز در خصوص عرض حریم دریای خزر آمده بود که: 2 –

 در آب پیشرفتگی نقطه آخرین از متر صتش رضاییه دریاچه حریم عرض و0432درسال آب پیشرفتگی نقطه

 .«باشد می مد نقطه آخرین از متر شصت عمان دریای و فارس خلیج حریم عرض و 0484سال

 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون حدود - 0تبصره 

آن قسمت از حریم و اراضی مستحدث دریای خزر را که تاکنون عالمت گذاری نشده و نیز حریم و اراضی ساحلی 

خلیج فارس و دریای عمان و دریاچه رضاییه را شناسایی و نقشه برداری وبا نصب عالئم مشخص نماید، این حد 

راضی مستحدثی که بعد از تصویب پس از تشخیص از لحاظ حریم با اراضی مستحدث یا ساحلی قطعی است ، ا

 «.عرض حریم مذکور اضافه خواهد شد این قانون ایجاد می شود به

گذاری و های حریم و اراضی مستحدث که در این قانون اعالم شده، هیچ وقت عالمتدانیم محدودهنان که میچ

ی حریم و اراضی مستحدث با نصب دهتمام محدو 0483باید تا سال روی زمین تعیین نشد. بر طبق قانون می

» ی این قانون گفته شده این است که ی مهمی که در تبصرهشد. اما نکتهعالئم مشخص می

این نکته «. شودبهعرضحریممذکوراضافهخواهدشد[ایجادمی0483اراضیمستحدثیکهبعدازتصویب این قانون ]تیرماه 

های مسوول در تعیین حریم و ه بود که دولت و دستگاهگذار احتمالن پیش بینی کردمهم است. چرا که قانون

ی تعمدی یا غیر تعمدی خواهند داشت. بنابراین در قانون تاکید شده است که با توجه گذاری آن مسامحهعالمت

به رقوم اعالم شده) رقوم بندر مهم دریای خزر یعنی بندر انزلی در این زمان(،  حد حریم به طور کامل روی زمین 

های مستحدث جدید را مشخص گذاری ضمن آن که زمینو قابلیت تعیین مرز داشت. تعیین و عالمتروشن 

ی نخست به اراضی حریم و به طور اولی به اراضی ها در درجهکرد) که متعلق به دولت بود(، همچنین این زمینمی

متر حریم دریا تنها  61گفته است که شد. بدین ترتیب قانونگذار به صراحت در این قانون مستحدث نیز افزوده می

چه در طول زمان، دریای خزر عقب نشینی ی عرض حریم  تعیین شده و چناندر زمان تصویب قانون به عنوان پایه

کند و اراضی مستحدث جدیدی ایجاد شود، در آن صورت بر عرض حریم افزوده خواهد شد. این همان چیزی 

تر نیز گفته شد، در قانون اراضی ساحلی مصوب سال ایم.چنان که پیشدهنامی« حریم پویا» است که ما آن را 

متر در  61توان گفت که عرض حریم متر تعیین شده بود . بنابراین حتا می 61نیز عرض حریم دریای خزر  0436

 نیز تعیین شده بود. 0431دهه ی 

 
 

 

 



 

 

 مالکیت زمین و قانون اراضی مستحدث -1-3

و مالکیت اراضی مستحدث در سواحل  0432حدث در ارتباط با سطح رقوم دریا در سال اما قانون اراضی مست

ترین دریای خزر چه احکامی صادر کرده است؟ بررسی احکام این قانون از این نظر مهم است که می تواند قدیم

قانون  4 -یدهبرانگیز مالکیت زمین در سواحل دریای خزر را مشخص کند. مااحکام در ارتباط با موضوع چالش

  اراضی مستحدث به همین موضوع مهم پرداخته و حکم زیر را صادر کرده است:

اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در  کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و - 4ماده » 

صورتی که نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند 

تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر سازمانهای دولتی که در آنها تصرفاتی 

 رزی و منابع طبیعی بپذیرند. دارند با تایید وزارت کشاو

)موضوع  04/1/32اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ  - 0تبصره 

( ملک به نام آنها در دفتر امالک به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت 04/1/32 - 30121تصویب نامه شماره 

 د از مقررات این ماده مستثنی است . به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادر شده باش

ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصرا مربوط به دریای خزر  3تبصره بند  - 2تبصره 

 01«.بوده و کماکان قابل اجرا است

 یی نخست این است که فقط تملک اراضی در محدودهشده و مهم است. نکته ماده از قانون روشندو نکته در این

انجام شده باشد تا  مالکیت آن برای متصرف مشروعیت  0432مهر ماه  04متر نیست که باید تا تاریخ  61حریم 

ه و  دپیدا کند بلکه مفاد این قانون ناظر برای امالک در کل اراضی مستحدثی است که در این قانون تعریف ش

تر نیز گفته شد در آن طبق تعریف، اراضی سواحل دریا تا یک و نیم متر ارتفاع باالتر از رقوم سطح که پیشچنان

 یبه عنوان اراضی مستحدث نامیده شد) البته در قانون گفته شده که هر جا این مرز به جاده 0432دریا در سال 

ی ساحلی خواهد بود(. دوم این که فقط امالکی که جاده ساحلی برخورد نماید، مرز قطعی اراضی مستحدث همان

به ثبت رسیده و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص صادر شده باشد، مالکیت آنها  0432مهر ماه  04تا تاریخ 

ی اراضی مستحدثِ تعریف شده شود. در غیر این صورت طبق قانون اراضی واقع در محدودهبه رسمیت شناخته می

دولت بوده است. اما برای همین رسمیت مالکیت استثنایی در بخشیاز اراضی مستحدث نیز ضوابطی متعلق به 

                                                 
صره ی بند .   01 صوب   0 –ماده ی   3 –تب شکل در قانون آمده       0436قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها  م شدهبه این  شاره  که در این قانون  به آن ا

شرایط فوق  متر از حریم دریامشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد 411حدود  ای ساحلی دریا تاآن قسمت از اراضی ماسه -تبصره »است.: 

 3 –یعنی بند قبل از بند  0 –ماده ی   5 –الزم است یادآوری شود که در بند   «. مشجر و غیر مشجر( نخواهد بود  باشد مشمول تعریفاراضی جنگلی و مرتع )   

 معطوف به این تعریف است« شرایط فوق» شجر و غیر مشجر تعریف شده است. بنابراین در اینجا این قانون، اراضی م  0-ماده ی 



وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است عرصه  - 6ماده  »قانون آمده است:  6 –تعیین شده که در ماده ی 

رف اشخاص در اراضی مستحدث متعلق به دولت از ط 41/8/36اعیان و محوطه های ساختمانهایی را که تا تاریخ 

در کرانه دریای خزر ایجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و یا بفروشد بهای عرصه و اجاره بها به ترتیب 

 این قانون تعیین می گردد.  02مذکور در ماده 

ورزی و منابع طبیعی تعیین در صورتی که صاحبان اعیان ظرف ضرب االجلی که از طرف وزارت کشا - 0تبصره 

و ابالغ یا آگهی می شود و از سه ماه کمتر و از یک سال بیشتر خواهد بود حاضر به خرید یا اجاره عرصه نشوند، 

اعیان موجود در اراضی مزبور با سپردن بهای آن به صندوق ثبت متعلق به دولت خواهد ماند و سند مالکیت عرصه 

و منابع طبیعی صادر و به درخواست وزارت مذکور و با دستور دادستان محل توسط و اعیان به نام وزارت کشاورزی 

 جنگل و منابع طبیعی یا مامورین انتظامی از متصرف خلع ید خواهد شد. گارد

ظر نی این بحث نیست و از جزئیات بیشتر قانون صرفقانون در این جا در حوصله ی مفاد اینتفصیل بررسی همه

ی اراضی مستحدث که بسیار ی مالکیت در محدودهگیری کنیم که  ضابطهشده است. اما می خواهیم  نتیجه

 د بود. به عبارتمتر دریاتعریف شده، ناظر بر تامین منافع عمومی احکام این قانون خواه 61تر از اراضی حریم وسیع

ی مفاد آن ناظر بر حفظ حقوق عمومی یا دولتی است. اگر بپذیریم که در این محدوده، دیگر روح قانون در همه

قانون بر استفاده از احداث تاسیسات عمومی تاکید ویژه داشته و همه جا بر آن تاکید کرده و همچنین تصاحب 

ی عمومی و احداث تاسیسات عمومی تاکید بر عکس تنها بر استفادهافراد حقیقی را بر این اراضی مجاز ندانسته و 

مهر تایید و تاکید گذاشته « حق بر ساحل عموم مردم  بر دریا»توان گفت که قانون در مجموع به نفع داشته، می

 است.

 حریم دریای خزر و قوانین موجود -1-0

ین ارتباط چه احکام قانونی صادر شده است. نخست اکنون بازگردیم به قوانین موجود وببینیم پس از انقالب در ا

اند و بنابراین هنوز از اعتبار الزم اجرایی لغو نشده 0483و  0436باید یادآوری شود که هیچکدام از دو قانون 

برخودار هستند. با این توضیح پرسش مقدر این خواهد بود که آیا قوانین موجود در پس از انقالب حدِ ثابتی از 

یا برای مسئوالن اجراییتعیین کرده است؟ اگر قانون حدّ معینی برای حریم تعیین کرده آیا این حد باید حریم در

ثابت باشد یا چنان که در قانون اراضی مستحدث نیز گفته شده از تاریخ تصویب قانون چنان چه دریا عقب نشینی 

 ریم افزوده شود؟ های مستحدث محسوب شده وباید به عرض حهای ساحلی، زمینکند، زمین

تر نیز گفته شد، مهمترین قانونی که در ارتباط با حریم دریای خزر در بعد از انقالب تدوین شده، چنان که پیش

اجرایی این ماده توسط  نامهآیین»ی چهارم بود که در آن تاکید شده بود که قانون برنامه 64 –ی همان ماده

. کشور. شهرسازیهای مسکن و ریزی کشور. سازمان حفاظت محیط زیست. وزارتخانهمدیریت و برنامه سازمان

و به تصویب هیئت وزیران خواهد  تهیهربط های ذیجهاد کشاورزی. راه و ترابری. نیرو و عندالزوم سایر دستگاه

 .«رسید



ی به تصویب دولت رسید و دولت را مکلف به  تهیه 0456.  2.  24ی چهارمدر ی این ماده از قانون برنامهنامهآیین

طرح جامع ساماندهی سواحل :» نامه آمده بود که این آیین  2 –ی سند ساماندهی سواحل کشور کرد. در ماده

کشور سندی است فرابخشی، که با هدف جلوگیری ازتخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، 

ز سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر ا ی عمومیبردارتضمین حق بهره

روری پمحیطی، دریانوردی، صیادی و آبزیمتضمن تعیینو آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست

ارچه یریت یکپسازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصالح و تکمیل قوانین و مقررات واستقرار مدو فراهم

نامه که توسط وزارت مسکنو شهرسازی ظرف یکسال تهیه و به تأیید کارگروه براساس اقدامات مشروح در این آیین

 «.رسدنامهمی( این آیین4موضوع ماده )

نامه سپس برای سازمان حفاظت محیط زیست، جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی، این آیین

ریزی کشور تکالیفی تعیین کرد تا برنامه های خود را در ارتباط با سواحل و سازمان مدیریت وبرنامهوزارت راه، 

این  4 –ینامه ارایه نمایند. مادههمین آیین 4 –یدریای خزر تهیه و تدوین کرده وبه کارگروه موضوع ماده

 »ها را تلفیق و به دولت ارایه نماید:ین برنامههای اجرایی، اهای دستگاهنامه وظیفه داشت پس از دریافت برنامهآیین

رت ها توسط وزارسالی دستگاها هایا و برنامهل تأیید طرح جامع ساماندهی سواحل کشور )بعد از تلفیق طرحه4ماده

مسکن و شهرسازی( بر عهده کار گروهی مرکب از اعضایشورای عالی شهرسازی و معماری ایران و استانداران 

حلی است و اصالحقوانین و مقررات در موارد الزم جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارایه های سااستان

 .مسؤولیت کار گروه یاد شده بر عهده وزیر مسکن و شهرسازی است.گرددمی

تبصره ل تصویب طرح مذکور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوریاسالمی ایران به وزرای 

گیری در خصوص اختیارات یاد شده الک تصمیمم .گرددعالی شهرسازی و معماری ایران تفویض میشورایعضو 

موافقت اکثریت وزرای عضو شورای مذکوراست و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده 

های بخشی اعالم ع دارد، برنامهتا جایی که نگارنده اطال«.باشدنامه داخلیهیئت دولت قابل صدور می( آیین03)

گاه به صورت کامل تهیه نشد و در نتیجه تلفیقی نیز تحت عنوان ساماندهی سواحل ی فوق هیچنامهشده در آیین

 به سرانجام نرسید و بنابراین هیچ سند تلفیقی نیز تحت عنوان سند ساماندهی سواحل تهیه نشد.

وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه » همچنین تاکید شده بود:نامه همین آیین 3 -یماده 0 –ی در تبصره

پنجاه سال اخیر، تعیین و به طور رسمی  ۀهای ثبت شدرا براساس داده]خزر[ دریا آخرین نقطه پیشروی آب

، هاوزارتخانه ۀکلی»نامه نیز تاکید شده بود که:همین ماده از آیین 2 –ی و در تبصره«. ها اعالم نمایدبهاستانداری

متر از محل  06ۀ فاصلچهارم توسعه کشور،  ۀها، مؤسسات وابسته به دولت موظفند تاپایان برنامها، شرکتسازمان

تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید درمحدوده تراز تعیین شده و ماقبل آنتا دریا را آزاد نمایند. 

هرگونه  »نیز گفته شده بود که: 4–ی و در تبصره«. باشندمی یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی

)بهاستثنای مواردی که قانوناً مجاز متر[ 61] ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری در محدوده یاد شده 

 «.شناخته شده است( ممنوع است



طور روشن بیان نشده و  به«  متر از محل تراز تعیین شده  61فاصله» ی محدوده  2 –ی هر چند در تبصره

 یمشخص نیست که تراز تعیین شده ارجاع به کدام رقوم است، اما این نکته روشن است که طبق قانون برنامه

متری دریای خزر می باید توسط  61دست کم حریم  0456ی مصوب مربوطه در و آیین نامه 0454چهارم مصوب 

متری اگر کسی  61ی شد. پیداست در این محدودهاد میمسئوالن کشور دست کم بر مبنای خط ساحل موجود آز

باید ادعای خود را بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی و ثبت آن در مراجع ادعایی برای مالکیت داشت می

ی چهارم، خط یعنی سال اجرای برنامه 0453کرد. در غیر این صورت از سال اعالم می 0432ثبتی تا مهر سال 

متر برای حریم طبق قانون تعیین  61خط برخورد آب دریای خزر با خشکی( مبنای تعیین عرض تراز ساحلی) 

 شده است. این نکته در بررسی ما بسیار مهم است. از این رو مستلزم توضیح بیشتری است.

ی آب که اوج پیشروی آب دریای خزر اتفاق افتاد، عقب نشین 0411ی ی دههدانیم که بعد از میانهما امروز می

نشینی با اندکی پیشروی به عقب 0436و اوایل سال 0438هاست که ادامه یافته و به جز در اواخر سال این دریا سال

هشدار  0432خود ادامه داده است. در همین رابطه مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر در آذر سال 

تراز آب دریای  انتیمتریِس 51ای خزر وجود دارد و کاهش احتمال ادامه روند کاهشی تراز آب دری»داده بود که: 

توان به عنوان افت و خیزهای معمولی دریا دانست و احتمال را نمی [0418] یعنی از سال سال اخیر 01خزر طی 

او در «. تهای نوسانی دریای خزر را نباید از نظر دور داشادامه کاهش تراز آب به عنوان دور جدیدی از ویژگی

ل متر( از سوی وزارت نیرو و 23.1با توجه به اعالم حدّ بستر دریای خزر )تراز » همین رابط تأکید کرده بود که: 

ای شمال کشور، الزم است طرح تهیۀ نقشۀ حد بستر و های آب منطقهلزوم حفظ و حراست آن از سوی شرکت

کاهش تراز آب دریا، تجاوز به حریم ه دلیل گذاری سواحل با جدیت اجرا شود، زیرا بحریم دریای خزر و عالمت

های راهبردی دولت در سواحل ها و برنامهضروری است تمام طرح»کند: وی تصریح می«. دریا افزایش خواهد یافت

های اخیر مهندسی های نوسانی دریای خزر و روند کاهش تراز آب در سالجنوبی دریای خزر با رویکرد به ویژگی

برداری ر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر ادامه داد: در این پروژه با انجام عملیات نقشهمدیو عملیاتی شود.

 ،تهیه و پس از آن 0:2111های حد بستر و حریم و کاربری اراضی ساحلی با مقیاس نقشه ،زمینی در نوار ساحلی

 .«شوندگذاری میاین حدود بر روی زمین عالمت

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 )www.csnrc.ir(0433تا مهر 0430روند کاهشی آب دریای خزر در سه سال آبیِ متوالی از مهر . 0مودار ن

. 

 

نیز مجددن اعالم کرد 0434آذر ماه 01مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر در سال بعد یعنی در تاریخ 

های ترازسنجی مستقر در بندر انزلی، بندر نوشهر، بندر امیرآباد ایستگاه های دریافتی ازبراساس تحلیل داده» که:

متر است 61/26( برابرمنفی0432-34و بندرترکمن) آشوراده(، میانگین تراز آب دریای خزر در سال آبی گذشته )

«. دهدان میسانتیمتر کاهش نش 32سانتیمتر و در قیاس با چهارسال پیش  5که در مقایسه با سال آبی پیش از آن 

دهد که (  اعالم کرده نشان می33تا مهر  34)مهر33 – 34طبق گزارش دیگری که همین مرکز در سال آبی 

سانتیمتر از  22متر رسیده است. یعنی  53/26تر رفته و به سطح ارتفاعی منفی سطح دریای خزر بازهم پایین

ی سطح آب دریای خزر در طول بیست سال ساالنهتر رفته است. احتمالن این شدیدترین افت سال قبل پایین

 - 0432و  0434 – 0432، 0432 – 0430( این روند کاهشی در طی سه سال آبی 0اخیر بوده است. درنمودار)

 نمایانده شده است. 0433

متر در مهر سال  26.53به منفی  0430متر در مهر سال  26.83که پیداست میانگین سطح آب از منفی چنان

های ثبت شده سانتی متر کاهش یافته است. بدین ترتیب ما اکنون طبق داده 41رسیده یعنی در مجموع  0433

تا  0418ی ی دههدانیم که از نیمهتوسط وزارت نیرو و به ویژه مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر می

طوری که بیش از یک متر یا به طور پسروی آب دریا خزر به طور مستمر ادامه یافته است. به  0431ی دهه نیمه

متر  از ارتفاع سطح دریای خزر کاسته شده و پیداست که اراضی قابل توجهی در اثر دقیق یک متر و بیست سانتی

ی ساحلی دریای خزر به ها را در کرانههای ساحلی نیز این زمین« داغ آب»این پسروی از آب بیرون آمده است و 

بخشی از این اراضی شنزار که به صورت داغ آب در شمال کیاشهر  0نمونه در تصویر دهد. برای خوبی نشان می

ی سفیدرود در گیالن واقع شده نشان داده شده است. در اینجا اکنون عرض این داغ آب ها ی رودخانهدر دهانه

http://www.csnrc.ir/


متر  461بیش از برابر آن یعنی  6بلکه به بیش از  0431ی متریعنی پهنای حریم اعالم شده از دهه 61نه به 

 رسیده است.

 

 

  

 

 . اراضی شنزار ساحلی)پالژ( در شمال کیاشهر 0تصویر 

 

گذاری شده اراضی شنزار ساحلی)پالژ( در شمال کیاشهر که از طریق داغ آب ها به طور آشکاری نشانه 0تصویر 

اراضی ساحلی دریا را ای که داغ آب ها به طور روشن است.چنان که پیداست متاسفانه ساخت وساز در محدوده

متر نیز  311نمایانده، در حال تاسیس است.در برخی سواحل دریای خزر، پهنای این سواحل شنی و ماسه ای از 

های ساحلی که بی هیچ تردید متعلق به دریا بوده و بیشتر است. پیداست که در این سواحل نیز عرض این پهنه

ند توانشینی است، میمناسب یعنی زمانی که دریا در حال عقب در واقع متعلق به دولت و مردم است در شرایط

 سازی و شهرک سازاناندازی سودجویانی قرار گیرد و یا حتا با توجیهاتی به ظاهر قانونی و رسمی به شهرکدست

ست پیدا 2توان در ساحل چپکرود مازندران مشاهده کرد.چنان که در تصویر ی مورد اخیر را میفروخته شود. نمونه

شهرک های مسکونی درست در جایی ساخته شده که دریا در سال های اخیر عقب نشینی کرده و داغ اب ها  

 برجای مانده از امواج دریا به خوبی نشان می دهد که این پهنه به دریا تعلق داشته و جزو اراضی مستحدث است. 

رسد. این ساخت و سازها از نیمه متر می 381ها در این قسمت به بیش از شود پهنای داغ آبچنانچه مشاهده می

در  0453های سال دهد که در عکسهای تاریخی نشان میانجام شده است.بررسی عکس 0451ی ی دوم دهه

ها بر روی این سازه 0434تا  0453ی بین سالهی دهی مهمی وجودنداشته است. اما در فاصلهاین ساحل هیچ سازه

تهیه شده،   2103با  2118ای سال که از تغییرات تصاویر ماهواره  0ی . در نقشهانداراضی ساحلی پیدا شده



ی و نقشه 0453ی باال متعلق به سال ، نقشه0ی ساخت وسازها را در این ساحل با هم مقایسه کرده است. در نقشه

 00تعلق دارد. 0434پایین به سال 
 

 

 

 

 ساحل چپکرود در شرق بابلسر.. شهرک ساخته شده در اراضی مستحدث  2تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
بر حفظ منابع  تأکیدن مازندران با سللتاهای موجود در اراضللی واقع در حرایم شللهرهای غرب افعالیت دهی و پایشمانسللا.  ن.ک .به گزارش 00

 0433، ناصر عظیمی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران 4و  2و  0طبیعی جلد های 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0434و  0453های ی ساحل چپکرود از نظر ساخت و ساز در سال.  مقایسه0ینقشه

 

 

 



 

 طبق قانون عرض حریم دریای خزر چقدر است؟ گیری؛ نتیجه -3
چه در قانون برای عرض حریم دریای خزر تعیین  های مقدر را نیز افزود که آیا آنبه پرسش باال باید این پرسش

 خواهند از ساحلی عمومی و مردم است که میشده باید پایبند بود و آن را پذیرفت؟! آیا اجرای قانون به نفع حوزه

دریای برای تفریح و گذران اوقات فراغت استفاده کنند؟ آیا قانون به نفع صنعت گردشگری ساحلی است؟ وسرانجام 

 آیا قانون ناقص است و باید اصالح شود؟این که 

های مهم پاسخ داده شود، ضرورت دارد تاکید شود که مرکز ملی مطالعات و تحقیقات قبل از این که به این پرسش

های خود اعالم کرده است که سطح آب دریای خزر بعد گیریدریای خزر واقع در شهر ساری در جدیدترین اندازه

(، دوباره شروع به پیشروی کرده است. رئیس این مرکز در 0436تا  0418ینی)از سال سال عقب نش 20از حدود 

با صدا و سیمای جمهوری اسالمی که در خبر گزاری آن نیز در همین تاریخ  0436آبان ماه  6ای در مصاحبه

به طور  0436 – 0438سال عقب نشینی آب دریای خزر در سال آبی  20انعکاس یافته اعالم کرد که بعد از 

سانتی متر باال آمده و در نتیجه دریای خزر در این سال آبی با اندکی  3میانگین سطح آب دریای خزربه میزان 

ای دیگر نیز اعالم کرده بود که این پیشروی بر طبق نظر دانشمندان روسی پیشروی روبرو بوده است. او در مصاحبه

ها ممکن است حدود بینینیز ادامه خواهد یافت و بنا به همین پیشمیالدی  2121تا سه سال آینده یعنی تا سال 

ها، بینیبا وجود این پیش02(.0436تیر ماه  6متر نیز سطح دریای خزر باال بیاید ) خبرگزاری تسنیم، سانتی 38

نی یبواقعیت آن است که به قول رئیس مرکز ملی مطالعات دریای خزر، رفتار این دریا به هیچ وجه قابل پیش

سال گذشته سطح  20دقیق نیست. از این رو ما در شرایط کنونی فرض را بر واقعیت کنونی گذاشته که در طول 

 ایمتر پایین افتاده و بخش وسیعی از ساحل دریای خزر به ساحل شنی و ماسهسانتی 031دریای خزر به میزان 

ان که در باال در چند مورد نشان داده شد با قابل استفاده برای گردشگران ساحلی تبدیل شده و این محدوده چن

گذاری شده و خوشبختانه قابل اختفا هم نیست. با این حال های امواج دریای خزر به صورت آشکاری نشانهداغاب

شاید حیرت انگیز باشد که گفته شود تصرف و تصاحب غیر قانونی همین ساحل که به دولت تعلق داشته و باید 

شته باشد، توسط نهادهای دولتی و غیردولتی وابسته به حاکمیت بیش از افراد حقیقی انجام ی عمومی دااستفاده

های رسمی،بیشتر تصاحب غیر قانونی سواحل دریای خزر از طرف نهادهای دولتی، گرفته است. طبق گزارش

 0433ریور سال عمومی و حاکمیتی بوده است. به عنوان مثال دادستان عمومی و انقالب استان مازندران در شه

های اجرایی است، از های دریایی ]سواحل دریای خزر[دراختیار دستگاهبخشی از زمین:»»اعالم کرده است که 

درصد سهم 36درصد و اشخاص 83های دولتی رو در این میزان تصرف دستگاهاین

فیاضی( نیز با تاکید بر  ی نور و محمود آباد )عبدالوحیددر همین رابطه نماینده wwwfararu.com.04)«)دارند

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

                                                 
 مرکز را تایید کرده اند. سایت وزارت نیرو و مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر نیز همین آمار مدیر این 02
. که در فضللای مجازی قابل  0433بهمن  3در سللایت تابناک به تاریخ « خدا حافظی سللاحل نشللینان از دریا» . همچنین نگاه شللود به مطلبی تحت عنوان 04

 دسترس است.



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

هیچ ضعف قانونی درخصوص جلوگیری از تصرفات اضافه کرده است:  او سپس «. دریا از سواحل سلب شده است

البته باید به  »دهد که و سپس ادامه می .«تساحلی وجود نداشته و تنها مشکل موجود ضعف دراجرای قوانین اس

 جدی از سوی مسئوالن برای جلوگیری از تصرفات ساحلی وجود نداردۀ این نکته تاکید کرد که هیچ اراد

»!(.Entekhab.ir) واقعیت آن است که این گفته که هیچ ضعف قانونی وجود ندارد و تنها مشکل موجود ضعف .

اجرای قوانین است در کلیت خود صحیح است و می توان آن را چنین تعبیر کرد که مشکل نقص قانون نیست 

 بلکه نقض قانون است.

به تصویب  0436قانون اراضی ساحلی در سال متری دریای خزر برای نخستین بار در  61چنان که گفته شد حریم 

در قانون اراضی مستحدث و ساحلی نیز تایید و تاکید شد. اما در همان قانون  چنان  0483رسید  و سپس در سال 

 61که گفته شد قانون گذار تاکید کرده بود که پس از تصویب قانون، هر مقدار اراضی مستحدثی که به این حریمِ 

 0436تر نیز یادآوری شد، قانون سال شود باید جزو حریم به حساب آید. بنابراین چنان که پیشمتری اضافه می

 نشینی دریا و ایجادبه تصریح گفته است که پهنای حریم دریای خزر ثابت نیست وبه تناسب عقب 0483و 

ون اراضی مستحدث در ی اجرایی قاننامهشود. در تدوین آیینهای مستحدث به عرض حریم نیز افزوده میزمین

متر است که باید  61نیز به صراحت گفته شده است که حریم دریا در زمان تصویب این آیین نامه  0451سال 

وزارت جهادکشاورزی و وزارت  »گذاری شود:ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه شناسایی و عالمت

رف حریم ظ گذاریحدّو حدود اراضی مستحدث و عالمت بستر گذاری حدّنیروموظفند به ترتیب نسبت به عالمت

-دانیم اگرچه عالمتکه میچنان«. اقدام نمایند[ 0451فروردین  03] از تاریخ تصویب این قانون یعنی سه ماه

امه نهایی ازساحل حریم دریا بر اساس همین آیینگذاری حریم دریا از تاریخ فوق تاکنون انجام نشده لیکن بخش

متر برای حریم تمام سواحل دریا دست کم باید همان  61آزاد شد.به عبارت دیگر مبنای  0451سال در همان 

باشد که برای بخشی از اراضی ساحلی انجام  0451/ 0/ 03منحنی تراز سطح آب زمانِ تصویب آیین نامه یعنی 

اد شد، به طور منطقی می توان شد و حریم در این اراضی آزاد شد. وقتی برای بخشی از سواحل دریا این اراضی آز

توانست آزاد شود، البته با این پیش فرض که اگر مسئوالن به ها نیز میفرض کرد که این حریم برای دیگر بخش

نشینی ای برای این کار وجود داشت. در این صورت از آن زمان تاکنون اراضی عقبوظایف خود آگاه بودند و اراده

متر اضافه می شد.در همین رابطه مرکز مطالعات و تحقیقات دریای  61رض حریم شده در ساحل دریای خزر به ع

تا کنون چه میزان سطح آب دریای خزر پایین افتاده و چه  0451خزر به طور دقیق ثبت کرده است که از سال 

ق ست طبمیزان بر اراضی مستحدث دریا در شمال خط تراز آب در زمان تصویب آیین نامه افزوده شده است. پیدا

ی سال های مستحدث جدید پس از تصویب آیین نامهدست کم زمین 0483معیارهای این نوشته و قانون سال 

توان نادیده گرفت که حریم بخشی از متری همان سال افزوده شود.این منطق را نمی 61باید به حریم  0451

بعد از آن جزو حریم دریا محسوب شود آزاد شود و اراضی مستحدث ایجاد شده  0451ساحل با تراز اوایل سال 

 61اما در همان حال در نواحی دیگر این اراضیِ افزوده شده جزو حریم نباشد و همچنان امروز مسئولین بر همان 

روی دریا این حریم به زیر آب خواهد رفت. چنان متر تاکید کنند. پیداست در این صورت بازهم در صورت پیش



( نیز گفته شده بود 0454ی چهارم )مصوب قانون برنامه 64ی پیش از این نیز در ماده که در باال نیز اشاره شد،

[، به منظور ساماندهی 0453دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم] یعنی تا پایان سال » که

 هایل که متضمن اقدامو جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر. طرح جامع ساماندهی سواح

ضروری همچون:تعیین و آزاد سازی حریم. استقرار مدیریت یکپارچه سواحل. ضوابط و استانداردهای 

محیطی و دریانوردی. صیادی و آبزی پروری، بازبینی و اصالح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین زیست

 . اجرا و نظارت، تدوین نماید.گذاریربط در زمینه سیاستهای ذیمسئولیت دستگاه

ها و مؤسسات دولتی را به شکلی ساماندهی نماید که تا دولت موظف است کلیه وزارتخانه -تبصره

( %166( متر حریم دریا صددرصد )06[، عقب نشینی شصت )1511پایان برنامه چهارم] یعنی تا سال 

 «.انجام پذیرد

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

ورزیدند، امروزه با عقب نشینی وسیع دریای خزر مبادرت می« تعیین و آزاد سازی حریم» به  0453پایان سال 

ی نبود.بعالوه پس از آن بازهم در تهیه 0453ی حریم دیگر همان شصت متر سال های بعد از آن، گسترهسال

بازهم گفته شده که معیارهای تعیین حریم دریا می باید ظرف  0456از قانون در سال   64 -نامه اجرایی مادهآیین

ی چهارم تاکید شده قانون برنامه 64 –ی ماده سه ماه از تاریخ ابالغ آیین نامه به دولت اعالم گردد و در تبصره

متری دریا آزاد شود. پیداست  61ید صد در صد حریم می با 0455ی چهارم یعنی تا سال است که تا پایان برنامه

گرفت و حریم دریای خزر در یکی از تاریخ های تعیین شده در قانون که اگر این احکام در زمان مقرر انجام می

آزاد می شد، امروزه اراضی مستحدث ایجاد شده بعد از عقب نشینی دریا جزو حریم دریای خزر به حساب می آمد 

متری نیست  61متر نبود. به عبارت دیگر امروز دیگر حریم دریای خزر همان  61دیگر این حریم  و پیداست که

ای برای اجرای آن وجود نداشته که به کرات در تدوین قانونِ مرتبط با آن در سال های مختلف  اشاره شدهاما اراده

از آبی سالِ تدوین قانون تعیین شود و با است. بنابراین روشن است که عرض حریم دریا امروزه باید با توجه به تر

گذاری شود. پیداست که این پهنه جزو حق بر ساحل های اخیر عالمتتوجه به عقب نشینی زیاد آب در سال

گذاری نادیده گرفته به هنگام عالمتشهروندان است و اگر مسئولین در این زمینه کوتاهی کرده اند نباید این حق 

 شود.
 

 ها (نظارت بر نظارت)نظارت  سمن ؛اجرایی پیشنهادات -6
نهادهای حاکمیتی یعنی قوای مقننه، قضائیه و مجریه هر کدام دارای نهادهای نظارتی برای اجرای قانون هستند. چنان که در باال 

و  گذاری شدهدیدیم قانون نیز تصریح کرده است که حریم و اراضی مستحدث باید هم نقشه برداری و هم عالمت

تعرض و تصرف افراد حقیقی و حقوقی دور بماند. تجربه در گذشته نشان داده است که در حفظ این اراضی که  از

ی نخست به ساکنان محلی دارد، به دالیل نامعلومی مسامحه تعلق به دولت یا به واقع به تمام مردم ایران و در درجه

ها قبل ها از مدته است که باید این زمینصورت گرفته است و با وجود آن که قانون به کرات تصریح کرد

گذاری صورت نگرفته بلکه در همین ی عالمتهاست که  نه فقط هیچ کاری در زمینهگذاری شوند،سالعالمت



العملی در خور، این اراضی توسط نهادهای دولتی و نهادهای غیردولتی تحت حاکمیت مورد محدوده بدون عکس

ه تصاویر در همین رابطه در باال ارائه شده است(.چنان که گفته شد اکنون شرایطی تعرض قرار گرفته است)دو نمون

پیش آمده که پهنای حریم ساحل یعنی اراضی مستحدث با عقب نشینی مستمردریا ، دوباره در حال افزایش است. 

ای هکه سازمانهای مسئول حاکمیتی بسنده کرده بلدهد که نباید تنها به نظارت سازمانهمین تجربه نشان می

ه کنند از جملهای مرتبط با امر دریا و محیط زیست که در این زمینه فعالیت میمردم نهاد)سمن( ها به ویژه سمن

های محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و اکولوژیکی بیش از پیش نظارت خود را بر ساحل دریا داشته سمن

این ست. بنابر« حق بر ساحل دریا» مدافع حافظان سواحل یعنی مدافع باشند. قانون در این زمینه کاملن روشن و 

ی اقدامات عمرانی واجرایی توسط افراد حقیقی تواند بر همههای مردم نهاد در چارچوب قانون مینظارت سازمان

. گو کنندو حقوقی که در این پهنه به عمل می آید، نظارت خود را داشته و نهادهای مسئول را در این زمنیه پاسخ

 «حق بر ساحل دریا» های ویژه و تخصصی حافظ حریم دریا و اراضی مستحدث و حتا شاید الزم باشد که سمن

ای گوگل که در اختیار همه است، حریم آزاد سواحل  امروزی را در هر بوجود آید و با کمک تصاویر ماهواره

نظارت خود  ین تصاویر عالمت گذرای و به دقت روی  ا (photo map)«عکس نقشه» شهرستان با تهیه ی یک

 64. به ویژه الزم است بر این امر تاکید شود که با توجه به زمان تصویب قانون برنامه چهارم) ماده را مستند کنند

و دست کم آیین نامه اجرایی  0456وآیین نامه اجرایی این قانون در اردیبهشت سال 0453این قانون(  در سال 

های دولتی فرصت داده بود تا مرز حریم را تعیین که  سه ماه به سازمان 0451فروردین سال  قانون مستحدثات در

ای که به اراضی مستحدث دریا در اثر عقب نشینی و عالمت گذاری کنند، پافشاری نمایند که از آن زمان هر پهنه

ه شود. بنابراین مسلم است که متر دریا افزود 61افزوده شده باید جزو اراضی دولتی به حساب آید و به حریم 

 411متر نیست. چنان که در شمال شهر کیاشهر این حریم اکنون به  61امروزه دیگر لزومن عرض حریم همان 

متر و در مقاطعی از ساحل دریای خزر بیشتر هم رسیده است. این اراضی به تمام شهروندان تعلق دارد و به عنوان 

 .ی شهروندان  محسوب می شود« یاحقِ بر ساحل در»عرصه ی عمومی جزو 

.................................................................................................... 
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