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چکیده
حاکم، تغییر و تحول در آنها نسبتا سریع دینامیکیروند که تحت تاثیر فرایندهاي هیدرواز حساس ترین سیستم هاي محیطی به شمار می یکی سیستم هاي ساحلی 

تاثیرپذیري از پدیده هاي پویاي ژئومورفیک و نیز متاثر شدن از این محیط ها به دلیل. بوده و شاید از این نظر قابل مقایسه با سایر سیستم هاي ژئومورفولوژي نباشد
در نتیجه، تهیه و پیاده سازي برنامه هاي جامع حفاظتی به .همواره در معرض تخریب قرار دارندجدا از  تغییرات ژئومورفیک فشارهاي ناشی از انواع بهره برداري ها، 

در این میان.  همواره مد نظر کارشناسان و مسئولین امر قرار داشته است،پایداريریب منابع و دستیابی به توسعهمنظور ایجاد تعادل در بهره برداري ها، کاهش تخ
از است، اکوسیستم هاي خشکی و آبی ي اینکه محل تالقی به واسطه،به عنوان محل تالقی و ارتباط دهنده میان  فرایندهاي حاکم بر خشکی و دریاساحلی وطخط

که به عنوان اصلی ترین دستاورد بایست بیشترین توجه را به طرح مدیریت خط ساحلیمیICZMاي که در مطالعات  گونهه ب. دو چندان برخوردار استاهمیت 
، جزر و مديالگوهايساحلی شامل هايفرایندبامرتبطمخاطراتارزیابیطرح مدیریت خط ساحلی اساسا به . مطرح می باشد معطوف داشتICZMمطالعات

این مقاله در. کاهش یابدطبیعی و تاریخیهايمحیط، توسعهبه مردم واین خطراتتاتالش داردومی پردازد...بستر ومواد، از ساحلحرکت، موججهت، ارتفاع موج
طرح مدیریت . نتایج نشان می دهد. مورد بررسی قرار گرفته استي هرمز، با تاکید بر شرایط خط ساحلی شرق تنگهICZMو جایگاه  آن در طرح مدیریت خط ساحلی 

ساحلی را در برابر فرسایش خطوط شامل اتخاذ سیاست هایی است که حفاظت را در بر می گیردICZMهايمهم ترین بخشیکی از خط ساحلی عالوه بر این که 
به ویژه در خط تا راهبردها راهکارهاي متناسب با توجه به خصوصیات منطقه. مورد بررسی قرار می دهدساحلی، باالآمدن سطح آب دریا و مداخالت سیستم هاي انسانی

. کندبه منظور نگهداري، بهبود و ارتقاء سازه هاي موجود ارائه مکران را، شرق تنگه هرمز در دریاي یاحلس

. هرمز، خط ساحلی شرق تنگه مدیریت خط ساحلی، سیستم هاي ساحلی، سواحل مکران طرح ، مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی : هاواژهکلید
مقدمه- 1

سیستم هاي ساحلی بسیار پویا و فعال هستند و تغییر و تحول در آنها به دلیل برخورد دو محیط دینامیک خشکی و دریا، نسبتا سریع روي می 
سایر یکی از حساس ترین سیستم هاي محیطی به شمار می روند و شاید از این نظر قابل مقایسه با این سیستم ها). 1: 1390یمانی و دیگران، (دهد

، مناطق ساحلی را منحصر به فرد ترین محیط 1بین المللی جغرافیايکه کمیتهآن جا تا ). 6: 1385،و یمانینوحه گر(سیستم هاي ژئومورفولوژي نباشد
حساس از اهمیت از نظر زیست محیطی مناطق ساحلی به دلیل دارا بودن اکوسیستم هاي Rasuly et al ,2010:416) .(هاي طبیعی در نظر گرفته است

ي ژئومورفولوژي ساحلی با شکل متفاوتی از فرآیندهاي دینامیکی روبرو از این رو در مطالعه). 108: 1389کوروشی نیا، (و ارزش باالیی برخوردارند
و دو عی خشکی و آبیمحیط هاي ساحلی داراي میکروکلیماي دوگانه اي هستند که تحت تاثیر دو محیط طبی). 185: 1388حافظی مقدس، (خواهیم بود

به دلیل کاربري هاي متعدد انسانی، ). 118، 1380کاویانی،(و و واکنش هاي متفاوتی در آن تاثیر می گذاردقرار می گیردسطح کامال متفاوت اقلیمی
). 209: 1385هوك، (سواحل همواره به عنوان یک منطقه کشش و تعارض خود نمایی می کند 

1 IGDC



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 

1068:کدمقاله…شرق تنگه هرمزمدیریت خط ساحلیارزیابی جایگاه  طرح 

کنارك-دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار، منطقه سوم نیروي دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران

نمودار ارتباط متقابل دینامیک درونی و بیرونی در شکل گیري سیستم هاي فرسایش ساحلی.1شکل 
Source: Haslet,2003: 3

ي خط ساحلی یک منطقه پویا، ویژه و منحصر به فرد و مشتمل بر منابع طبیعی، موجودات و سازه هایی طبیعی است که در مجموع نوعی تعادل محدوده
به این قلمرو ) 1385کبریایی، (اکولوژیک را فراهم می آورد که پایداري این منطقه، تولید مواد غذایی و ایجاد دیگر امکانات بالفعل و بالقوه را در پی دارد

مسائل جدیدي مانند تغییرات (li et al,2011: 34)عنوان محل تالقی و ارتباط دهنده، میان فرایندهاي ژئومورفیک حاکم بر خشکی و دریا تلقی می شود
نقل و انتقاالت رسوب در امتداد دوره اي آب و هواي کره زمین و در نتیجه تغییرات سطح آب دریا، حرکات آب دریا و نقش آن در بهره برداري ساحلی، 

خط و پهنه ساحلی و اثرات آن به عنوان یک عامل محدود کننده در اهداف سازه هاي ساحلی، پیشروي و پسروي دوره اي خط ساحلی تحت تاثیر 
ه طرح مدیریت خط ساحلی را فرایندهاي فرسایش، تغییر مسیر رودها در سطح جلگه هاي ساحلی و نظایر آن، از جمله مسائلی هستندکه لزوم توجه ب

,et alو (li et al,2010: 554)توجیه می نمایند  2007:493).(Kroon. خطوط ساحلی به طور کلی در سه دسته از سوي محققین طبقه بندي شده
اي قرار دارد و نیازمند مطالعات تعامل با مسائل محیطی گستردهساحلی دربنابراین مدیریت خط)1-جدول(،(Dean & Dalrymple, 2004: 46)است

در این مقاله تالش شده است طرح مدیریت خط ساحلی و اهمیت آن را در مطالعات مدیریت . جامعی در راستاي برنامه ریزي هاي محیطی قرار دارد
.  سیب پذیر مورد بررسی قرار دهدي هرمز به عنوان یکی از اکوسیستم هاي ساحلی آي مناطق ساحلی با تاکید بر مناطق ساحلی شرق تنگهیکپارچه
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طبقه بندي انواع خط ساحلی. 2جدول

Source: Dean & Dalrymple, 2004: 46

ي مورد مطالعه محدوده- 2
شمالی قرار گرفته است، که قسمتی از نوارساحلی عرض 27تا 4525طول شرقی و  1557تا 57ي مورد مطالعه در قلمرو جغرافیایی منطقه

نوار ساحلی تحت بررسی از . این محدوده در استان هرمزگان و  شهرستان هاي  میناب و جاسک قرار دارد.واقع در شرق تنگه هرمز را در بر می گیرد
در میان واحدهاي مورفوتکتونیکی ایران نیز، ). 1شکل(دي میناب در شمال، تا بندر جاسک و خلیج شرقی جاسک را در بر می گیرحوالی مصب رودخانه

از ) 360: 1384عالیی طالقانی ،(ي ساحلی عمان محسوب می شود که از بندر عباس تا مرزهاي پاکستان امتداد دارداین محدوده بخشی از واحد جلگه
طورکلی خطوط ساحلی ایران بر اساس سنگ شناسی، به.   نظر اقلیمی تابع خصوصیات آب و هوایی گرم و خشک با پوشش گیاهی پراکنده است

بر اساس نقشه هاي موجود و ) 193: 1381زمردیان، (مورفولوژي، شیب و کرونولوژي به دو بخش عمده صخره اي و ماسه اي قابل تفکیک هستند 
ویژگی . حل ناهموار سنگی تشکیل شده اندي ساحلی مورد مطالعه از سه نوع مورفولوژي تاالبی، هموار ماسه اي و سامشاهدات میدانی، محدوده

. ، بدون شک انعکاس متفاوتی را نسبت به تغییرات دوره اي و میزان آن نشان می دهد... مورفولوژي مانند جنس سنگ و
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ي مورد مطالعهمحدوده2شکل 

مبانی نظري- 3
(ICZM)مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی)الف

استايشکنندهوضعیتازبازتابیساحلی،سوي کشورهايازریودوژانیرو1992سال در»زمیناجالس« طیساحلی،مناطقیکپارچهمدیریتپذیرش
ساحلی را در دستور کار خود قرار مناطقیکپارچهکشور مدیریت145، 2002حاکم است تا آن جا که تا سال زمینيکرهحیاتینوارهاياینبرکه

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی فرایندي خاص ). 88: 1389کریمی پور و محمدي، (تقریبا تمام کشورهاي ساحلی را در بر گرفت2009دادند و تا سال 
فاهیم ثابت و متغیر، حفاظت از محیط زیست، با اهداف پویا و پیچیده براي برنامه ریزي است که بر محل برخورد خشکی و دریا تمرکز دارد و به برخی م

. می کنداهداف اقتصادي و اجتماعی و روش هاي مدیریت مشارکتی براي حل مسائل و مشکالت تاکید نموده و از مبانی علمی قوي در این فرایند استفاده
حفاظت، نگهداري و بازسازي سواحل، به انسان از سواحلدر بلند مدت هدف این فرایند، ایجاد توازن میان منافع حاصل از توسعه اقتصادي و استفاده

معاونت مهندسی سواحل و (حداقل رساندن خسارات جانی و مالی در سواحل و کسب منافع مترتب بر دسترسی و بهره گیري همگانی از سواحل است
تحلیل خطرات و برآوردهاي اقتصادي آن ها  دري هایی این طرح برنامه ریزي هاي استراتژیکی را شامل می شود که نیازمند مدل ساز. )1388بنادر، 
(Ozhan, 1997: 223)سیستم هاي اطالعاتی استتوسط 

مدیریت خط ساحلی  طرح )ب
مناطق ساحلی یکی از رویکردهاي مرسوم میان دولت ها در نظر گرفته آن براي مدیریت یکپارچههايو پیش بینیخط ساحلیتغییر تجزیه و تحلیل 

به منظور کاهشدفاع و حفاظتسرمایه گذاري درچارچوبی جامع برايطرح مدیریت نوار ساحلی. (Maiti &  Bhattacharya, 2009: 11)استشده 
ي یک خط مدیریت خط ساحلی توسعه. (Winn et al, 2003: 13)کندمیفراهمزیستمحیطاموال وبه سیستم هاي انسانی،جاري شدن سیلخطر

به اعتقاد بسیاري از متخصصان طرح مدیریت خط ساحلی مهم ترین بخش اجرایی طرح هاي مدیریت . مشی بلندمدت راهبردي و پایدار براي ساحل است
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استايشکنندهوضعیتازبازتابیساحلی،سوي کشورهايازریودوژانیرو1992سال در»زمیناجالس« طیساحلی،مناطقیکپارچهمدیریتپذیرش
ساحلی را در دستور کار خود قرار مناطقیکپارچهکشور مدیریت145، 2002حاکم است تا آن جا که تا سال زمینيکرهحیاتینوارهاياینبرکه

مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی فرایندي خاص ). 88: 1389کریمی پور و محمدي، (تقریبا تمام کشورهاي ساحلی را در بر گرفت2009دادند و تا سال 
فاهیم ثابت و متغیر، حفاظت از محیط زیست، با اهداف پویا و پیچیده براي برنامه ریزي است که بر محل برخورد خشکی و دریا تمرکز دارد و به برخی م

. می کنداهداف اقتصادي و اجتماعی و روش هاي مدیریت مشارکتی براي حل مسائل و مشکالت تاکید نموده و از مبانی علمی قوي در این فرایند استفاده
حفاظت، نگهداري و بازسازي سواحل، به انسان از سواحلدر بلند مدت هدف این فرایند، ایجاد توازن میان منافع حاصل از توسعه اقتصادي و استفاده

معاونت مهندسی سواحل و (حداقل رساندن خسارات جانی و مالی در سواحل و کسب منافع مترتب بر دسترسی و بهره گیري همگانی از سواحل است
تحلیل خطرات و برآوردهاي اقتصادي آن ها  دري هایی این طرح برنامه ریزي هاي استراتژیکی را شامل می شود که نیازمند مدل ساز. )1388بنادر، 
(Ozhan, 1997: 223)سیستم هاي اطالعاتی استتوسط 

مدیریت خط ساحلی  طرح )ب
مناطق ساحلی یکی از رویکردهاي مرسوم میان دولت ها در نظر گرفته آن براي مدیریت یکپارچههايو پیش بینیخط ساحلیتغییر تجزیه و تحلیل 

به منظور کاهشدفاع و حفاظتسرمایه گذاري درچارچوبی جامع برايطرح مدیریت نوار ساحلی. (Maiti &  Bhattacharya, 2009: 11)استشده 
ي یک خط مدیریت خط ساحلی توسعه. (Winn et al, 2003: 13)کندمیفراهمزیستمحیطاموال وبه سیستم هاي انسانی،جاري شدن سیلخطر

به اعتقاد بسیاري از متخصصان طرح مدیریت خط ساحلی مهم ترین بخش اجرایی طرح هاي مدیریت . مشی بلندمدت راهبردي و پایدار براي ساحل است
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- ژئومورمطالعاتط با چارچوبدر ارتبااین طرح).117: 1386کبریایی، (ي مناطق ساحلی و حساس ترین دستاورد این مطالعات می باشدیکپارچه
براساس مطالعات انجام (Winn et al, 2003: 13)توسعه یافته استجامعه،عالقه مند وهايسازمانباهاي گستردههمکاري وزیست محیطیوفولوژي

مدیریت فرسایش ساحلی و استفاده از قوانین و شده بررسی سه طرح اصلی در این برنامه وجود دارد از جمله  تمرکز بر درك دامنه و فرکانس از سیل، 
به طور کلی هدف . (Lawrence, 1995: 205)مقررات استفاده از زمین و سازه هاي حفاظت ساحلی نقش مهمی در کاهش این خطرات خواهد داشت

آمدن تراز آب دریا در اثر طوفان، تغییرات نهایی این فرایند شامل اتخاذ سیاست ها و خط مشی هایی است که حفاظت ساحلی را در برابر فرسایش، باال
از سوي دیگر ). 117: 1386کبریایی، (بلندمدت سطح آب و توجه به تاثیرات متقابل آن ها با سازه ها و فعالیت هاي موجود و یا دست طراحی می باشد 

گردشگري در چارچوب سیاست هاي حفاظتی این رویکردهاي طرح مدیریت خط ساحلی می تواند در تعامل با برنامه ریزي هایی در راستاي صنعت
از طرفی این برنامه ریزي ها محدودیت هایی از قبیل عدم ثبات در اجراي قانون، نظارت و هماهنگی در .  (Jennings, 2004: 899)مناطق قرار گیرد

در نتیجه . (Lawrence, 1995: 205)اجه خواهد بودبرنامه هاي استانی و طرح هاي مرتبط با برنامه ریزي محیط زیست و محدودیت هاي مالی دولت مو
این موضوع نیازمند مطالعات جامعی در راستاي . می توان گفت طرح مدیریت خط ساحلی گام مهمی در پایدار مناطق ساحلی محسوب می شود

.  محدودیت ها و فرصت هاي پیش رو محیط ساحلی است

در سواحل شرق تنگه هرمزمناطق ساحلیمدیریت خط ساحلی در مدیریت یکپارچه جایگاه  -4
دینامیک خشکی و آبی، پهنه ها و خطوط ساحلی یکی از حساس ترین سیستم هاي محیطی و ژئومورفولوژیکی است که تحت تاثیر فرایندهاي هیدرو

جهان، تهیه و پیاده سازي برنامه هاي با توجه به مسائل عمده در مناطق ساحلی. تغییرات و فرسایش ساحلی در مدت زمانی کوتاهی در آن روي می دهد
از این رو طرح مدیریت خط ساحلی به عنوان مهم . مدیریتی به منظور رهایی از مشکالت پیش رو و یا به حداقل رساندن آن ها، ضروري به نظر می رسد

ن جایی که آلیکن از . جراستي پایدار الزم االبراي رسیدن به اهداف توسعهو مطرح می باشد مدیریت یکپارچه مناطق ساحلیترین دستاورد مطالعات
ضروري است قبل از وارد شدن به انجام این طرح مدیریتی در کشورهاي مختلف و بسته به شرایط ان ها داراي راهبردها و سیاست هاي مختلف می باشد،

ظر به عبارت دیگر مناطق ساحلی هر منطقه از منر گیرد، ، طرح سیاست مورد نظر در آن کشور مورد توجه قراو اجراي این طرح هاي عملیاتیمرحله
اکوسیستم به با توجه . قرار گیرد تا بدین طریق از انجام طرح هاي بی بازده جلوگیري به عمل آیدطالعهساحلی مورد مي محدودهتنگناها و فرصت هاي 

که از نظر در بندرجاسکباالآمدهناهموار و اي و سواحل حل هموار ماسه، سوا)تاالب هاي جزر و مدي(ساحلی مورد مطالعه که شامل مورفولوژي تاالبی
که خط ساحلی اینهمچنین به دلیل.بسیار شکننده هستنددر برابر مخاطرات محیطی و کاربري هاي انسانیویژگی هاي مورفولوژي و جنس سنگ

این منطقه داراي جاذبه هاي از طرف دیگر. مطالعاتی گسترده اي استنیازمند طرح هاي،قرار گرفته استي استراتژیک ادر منطقهشرق تنگه هرمز 
این موضوع نقش مهمی در پیاده سازي از این رو ). 1391رحیمی هرآبادي و دیگران، (استي ژئوتوریسمبه ویژه در زمینهگردشگري منحصر به فردي

زمینه را براي گسترش ،از نظر پایداري اکوسیستم هاو زیست محیطیه به ابعاد مورفولوژیکطرح هاي مدیریت خط ساحلی را فراهم می کند زیرا توج
بنابراین طرح مدیریت خط ساحلی در سیستم هاي ساحلی این منطقه جایگاه عمده اي را  در مدیریت یکپارچه . افزایش می دهدتوجه به این موضوع 

هاي ه فرصت هایی از قبیل برنامه ریزي هاي گردشگري سیماي مورفولوژیک در کنار برنامه ریزيبه طوري که توجه ب. مناطق ساحلی  عرضه می نماید
که در این مقاله بدان اشاره شد، براهمیت موضوع می استراتژیک مدیریت خط ساحلی در تنگناهایی هم چون فرسایش خط ساحلی و دیگر مخاطرات 

سیاست هاي مدیریتی پایدار براي خطوط ساحلی گامی اساسی براي حفاظت از ساحل و  افزایش بهره ي ترویج و توسعهدر مجموع می توان گفت . افزاید
اساسا پیاده سازي این طرح بر این منطقه نیازمند .  وري با حفظ پایداري اکولوژیک منطقه و در نتیجه بهبود اقتصادي براي ساکنین این منطقه خواهد بود

. ي شده براي رسیدن به اهداف و تغییرات الگوهاي سیاست گذاري و مدیریتی استي یک برنامه ریزي زمان بندارائه

نتیجه گیري-5
نیازمند توجهات ویژه در راستاي مدیریت آني هرمز به دلیل حساسیت باال و ضریب تغییرپذیري بااليشرق تنگهساحلی درساحلی خطاکوسیستم

. اي و ساحل ناهموار سنگی تشکیل شده اندسه نوع مورفولوژي تاالبی، هموار ماسهبه طوري که بیان شد این منطقه از . یکپارچه ي مناطق ساحلی است
طرح مدیریت خط ساحلی . رابر فرسایش محیطی برخوردارنداین نوع مورفولوژي به ویژه الگوي تاالبی و سواحل باالآمده در جاسک از حساسیت باالیی در ب

یعنی اتخاذ سیاست هایی مبنی بر حفاظت خطوط ساحلی در برابر فرسایش ساحلی، ICZMدر این منطقه به عنوان یکی از مهم ترین بخش هاي 
ي راهبردها و راهکارهاي متناسب با به طوري که با ارائه. باالآمدن سطح آب دریا و مداخالت سیستم هاي انسانی از جایگاه بسیار باالیی برخوردار است
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ي هرمز در برابر فرسایش ساحلی، عالوه بر مدیریت محیطی منطقه، تثبیت جمعیت و جلوگیري از توجه به حساسیت باالي اکوسیستم ساحلی شرق تنگه
زیرا این منطقه از توانمندي هاي بالقوه اي . پایدار گردشگري استيمهاجرت، گام مهمی در توان سنجی و ارزیابی پایداري اکوسیستم در راستاي توسعه

به همین دلیل طرح مدیریت خط ساحلی در مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی گامی اساسی در . برخوردار استي گردشگري و جذب گردشگردر زمینه
.  . خواهد بودگان به ویژه شهرستان هاي میناب و جاسک در استان هرمزهاي محیطی آنو ارتقاي سازهي سواحل مکراندستیابی به توسعه
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