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چکیده
. داخته شده استپرتوسعه پایدار رویکردبا هاي آتی ارزیابی وضعیت موجود و پیشنهاد کاربريهدف بادر این مقاله به بررسی کاربري اراضی سواحل خلیج چابهار 

ابزارمیالدي و به کمک 2012متعلق به اوایل سال Google Earthافزار اي بدست آمده از نرمتصاویر ماهوارههاي وضع موجود با استفاده از بدین منظور کاربري
RS/GISبندي و تقسیمیزان وابستگی به دریا مورد ارزیابی و مآتی وسعه تدو دیدگاه محدودیتو با در نظرگیري با رویکرد توسعه پایدارسپس شده و استخراج
.استپیشنهاد شده هي آتی با توجه به معیارها و مالحظات مربوطهاکاربريدر انتهاه وقرار گرفت

RS/GISتوسعه پایدار،، خلیج چابهار،ساحلیکاربري اراضی:هاي کلیديواژه

مقدمه- 1
اي اند، به گونهصنعت نفت و گاز قرار گرفتههاي تجاري، صیادي و امور مرتبط باهاي گوناگون در زمینهتسواحل کشور در سالیان اخیر عرصه فعالی

هاي از طرف دیگر با شناخته شدن بیشتر پتانسیل محیط. به نحو قابل توجهی افزایش یافته استاین مناطقکه ساخت و سازهاي مهندسی در 
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، میراث فرهنگی و زیست محیطی، طراحی و اجراي در حوزهاندریاي عمساحلی به خصوص سواحل ارزشمند 

اندازي حفظ، نگهداري، ترمیم و احیاء بدیهی است که در چنین چشم. باشدغیرقابل اجتناب میتر در این سواحل هاي جدید با حجمی وسیعفعالیت
به گرددهاي آتی از سواحل با رویکرد توسعه پایدار اجرا در راستاي استفادهمناسبریزيحطرمنظور الزم است بدینو ضروري بودهمنابع ساحلی 

و همچنین عواملی نظیر جزر و وري همراه باشدنحوي که استفاده از اراضی ساحلی با کمترین آسیب و خطر براي اهالی و سواحل و با باالترین بهره
. از اراضی وارد نکنند و بتوان یک کاربري را براي همیشه براي یک منطقه تعریف نموداي به استفادهمد و خطوط حریم و بستر خدشه

خلیج چابهار واقع .هاي آتی را با این رویکرد ارائه و پیشنهاد نمایدکاربري، کاربري اراضی ساحلی خلیج چابهارکوشش دارد ضمن بررسی این مقاله
بهشرقیو شمالاز مشرقخلیجاین .باشدمیدریاي عمانهاي شمالی در حاشیه کرانهایرانخلیج تریندر جنوب استان سیستان و بلوچستان، بزرگ

در انتهاي غربی آن بندر رمین وآغاز شرقی این خلیج ◌ٔ در نقطه. شودمحدود میکناركشهرستانبهغربیشمالو مغربچابهار و از شهرستان
اي آسفالته که محیط این خلیج را دور جاده. اندهاي این خلیج واقع شدهدر غرب کرانهکناركدر شرق و شهر چابهارشهر . ار داردپایگاه ایران بندر قر

ترین بنادر ایرانی دریایی بنادر تجاري و ترانزیتی چابهار و کنارك در شرق و غرب خلیج چابهار بزرگ. کندمتصل میزند این دو شهر را به هم می
ره خلیج چابهار و در هاي کنادر زمین. اندتعیین شدهمنطقه آزاد تجاري چابهارهزار هکتار از اراضی شرق خلیج چابهار به عنوان 14. باشندعمان می

رگ، چندین کارخانه و شرکت تولیدي و صنعتی و بهترین هتل استان ها کیلومتر جاده، اتوبان و راه، چندین مجتمع تجاري بزآزاد، دهمحدوده منطقه
ترین نقطه خلیج قرار در جنوب غربیپایگاه سوم نیروي دریایی ارتشوبندر چابهار داراي دو اسکله شهید کالنتري و شهید بهشتی است. قرار دارد

سعه هاي توهاي اخیر و لزوم مدیریت اراضی ساحلی و الزام اجراي طرحاین نکته حاکی از توسعه و پیشرفت روزافزون خلیج چابهار در سال. دارد
مبحث مدیریت کاربري اراضی . موقعیت جغرافیایی خلیج چابهار و مراکز جمعیتی حاشیه آن نشان داده شده است) 1(در شکل . باشدپایدار می

است که در این میان طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور هاي ذیربط قرار گرفتهها و ارگانهاي اخیر مورد توجه سازمانسواحل در سال
(ICZM)این طرح توسط سازمان بنادر و دریانوردي وزارت راه و ترابري در تاریخ تابستان . گردد، از مهمترین مطالعات انجام شده محسوب می

. با هدف دستیابی به راهکارهاي مناسب مدیریتی براي اجراي عملیات مدیریت سواحل در سراسر کشور انجام شده است1387



1391بهمن 30لغایت 28-توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایرانملی اولین همآیش 
3074:کدمقالهS / GISRکاربري اراضی سواحل خلیج چابهار با رویکرد توسعه پایدار در محیط ارزیابی 

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

یایی محدوده مورد مطالعهموقعیت جغراف) 1(شکل 
همچنین مطالعات.]1[باشدآن میهاي بخشمطلوب سواحل کشور یکی از کاربري که طرح بودهها و مطالعات گوناگونی این طرح شامل بخش

هدف شناسائی اب1389پردازي ایران در سال توسط مهندسین مشاور سازهفارس در استان هرمزگان تعیین حد بستر و حریم بخشی از سواحل خلیج
هاي محیطی و نیازهمچنین توجه به هاي طبیعی ساحلی وهاي نوار ساحلی از جهات مختلف با توجه به پدیدهحفاظت محدودهبرايو تبیین مرزي 

ریزي و نت برنامهمعاو534نشریه شماره .]2[باشدمیمطالعات کاربري اراضی بخشی از مطالعات صورت گرفته در این پروژه . انجام شده استانسانی 
و با هدف 1389ها و خورها در سال ها، تاالببه عنوان راهنماي مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچهریاست جمهورينظارت راهبردي

ها و معیارلی در راستاي مدیریت کاربري اراضی ساح،هاي مصوبنامهمطابق قوانین و آییندر این زمینه طالعاتی موردنیاز مهاي تشریح روش
راهی و . ]3[تاکنون در هیچکدام در سواحل استراتژیک کشور بصورت اجرایی در نیامده استاما ها تعریف نمودهکاربرينوعرا با توجه به مالحظاتی 

بندي اي و طبقهماهوارهاستفاده از تصاویربندي سواحل استان بوشهر بابررسی و شناسایی و طبقهاي را با عنوان مطالعه1383همکاران در سال 
تعیین کاربري مطلوب به منظور مدیریت یکپارچه اراضی ساحلی اي را با عنوان مطالعه1386کمالی و همکاران نیز در سال .]4[انجام دادندشپارد

ورزي مرتبط و همچنین شناخت هاي کشاورزي و غیرکشابرداريدر این بررسی شناسائی اراضی مستعد انواع بهره. ]5[انجام دادنداستان هرمزگان
. مورد توجه قرار گرفته است) در معرض خطر انواع فرسایش(هاي موجود در این اراضی و تعیین نقاط بحرانی برداري و فعالیتنحوه بهره

پرداخته شده و انواع آنبه منظور تعیینخلیج چابهارمحدوده مناطق ساحلی دریاي عمان در اراضی کاربري وضعیت موجود به بررسی مقالهدر این 
. استمورد بررسی قرار گرفتهآنهانحوه مدیریت ، جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدارمتفاوتاز دو دیدگاه ،هابندي کاربريدستهدر ادامه ضمن 

وابستگی و عدم وابستگیبررسیمربوط به و دیدگاه دوم اي آتیتوسعههاي طرحدر ایجادي موجودهابررسی محدودیتدر خصوصیدگاه اول د
هاي بزرگ مقیاس، انجام مطالعه با مقیاس این مطالعه، استفاده از نقشهدر نکات حائز اهمیت و مثبت . باشدمیهاو نحوه مدیریت آنبه دریاهاکاربري

هاي تجاري و یت آن به لحاظ فعالیتها و اهمموقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه به لحاظ تنوع زیاد کاربريماهیت و دقت مناسب و همچنین 
برداران تواند مورد توجه سازمانها و بهرهکه میهاي آتی شده هاي انجام شده منتج به پیشنهاد کاربريها و ارزیابیبه عالوه بررسی. باشدصنعتی می

.موجود در این منطقه قرار گیرد

مواد و روشها-2
هاي متفاوت در خصوص همچنین بررسی دیدگاهها و هاي موجود، آمار انواع کاربريکاربريجدول استفاده، در ادامه به معرفی اطالعات و ابزار مورد

.استپرداخته شدههاي جدید ها و پیشنهاد کاربريتغییر کاربري

اطالعات و ابزار مورد استفاده- 3
با توجه .در دستور کار قرار گرفتمطالعهها و مراجع مرتبط با موضوع ناقدامات انجام شده توسط سازمابررسی آوري آمار و اطالعات و در ابتدا جمع
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Google Earthافزار از نرماستخراج شدهايسطح کشور، تصاویر ماهوارهاي موجود درهاي ماهوارهپس از بررسی داده،به هدف و دقت مورد انتظار

هاي توپوگرافی همچنین از نقشه. عنوان اطالعات قابل استفاده انتخاب گردیدبه )شمسی1390اواخر سال (میالدي 2012ابتداي سالمربوط به 
توان هاي فوق میاز مهمترین دالیل استفاده از داده. ، استفاده شده استموردنیازها در مواردبرداري براي تدقیق کاربريسازمان نقشه1:25000

اي، امکان داشتن دید کالن در یک زمان تصاویر ماهوارهمناسب طیفی و مکانیکیک قدرت تف،Google Earthتصاویر بهنگام بودن مواردي نظیر 
هاي رقومی بودن و در نتیجه امکان استفاده از نرم افزارهاي پردازش رقومی در استخراج اطالعات و همچنین استفاده از الیهاي بسیار وسیع، به منطقه

،1:25000هاي توپوگرافی در مورد نقشهبنديو دقت تصاویر و همچنین رفع خطاهاي طبقهبه منظور کنترل صحت GISاطالعاتی موجود درمحیط 
هاي ارتباطی، منابع آب و ، راه)جنگل و مرتع(شناسی، پوشش گیاهی هاي مختلف مطالعات از قبیل مطالعات کاربري اراضی، زمینکاربرد در بخش

هایی نظیر برداشت آنها در مقایسه با دادههزینه کم، چه در کنترل کیفی و بهنگام سازي آنهاهاي موضوعی جدید وغیره، چه در زمینه استخراج نقشه
.زمینی را برشمرد

هاو تدقیق آنها استخراج کاربريمتدولوژي - 4
) Google Earthافرازاز نرمايتصاویر ماهواره(میالدي 2012مربوط به ابتداي سال ها و تصاویر مورد استفاده، کاربري اراضی خاب دادهانتپس از 

RGBافزار، داراي باندهاي مجزا نبوده و به صورت یک تصویر با ترکیب رنگی اي حاصل از این نرمتصاویر ماهواره.تهیه و آماده بررسی و آنالیز گردید

بندي بر اساس سبزینگی عوارض هاي طبقهشاز طرفی با توجه به اینکه پوشش گیاهی وضعیت دینامیک دارد و پردازش تصاویر با رو.باشدموجود می
در صورتیکه تفسیر چشمی عالوه بر انعکاسات . شودبندي کاربري اراضی همراه با خطاي باال انجام میها، طبقهنمایند، لذا در این روشرا تفکیک می

ان از سایر اطالعات نظیر اطالعات توپوگرافی، توهمچنین در تفسیر چشمی عوارض می. شودطیفی از تن، شکل و بافت عوارض نیز کمک گرفته می
افزارهاي هاي باالي نرمقابلیت. با توجه به این دالیل، از روش تفسیر چشمی براي تهیه نقشه کاربري اراضی استفاده شد. شیب نیز کمک گرفت

RS/GISافزار را تبدیل به بهترین گزینه نموده استنرمها بدین منظور ایناي و تعدد ابزار آنهاي مکانی و تصاویر ماهوارهدر آنالیز داده .
و همچنین نقاط برداشت شده طی +ETMاي ، تصاویر ماهوارهبرداريسازمان نقشه1:25000هاي از الیهوضع موجودهاي براي تدقیق کاربري

الزم به .و نهایی گردیدوضع موجود تدقیق تیب کاربريبه این تر. هاي تهیه شده از منطقه، استفاده گردیدبازدیدهاي میدانی انجام شده بهمراه عکس
اي از نواحی ساحلی با توجه به اندرکنش متقابل خشکی و دریا که تحت تاثیر که جهت ارزیابی کاربري سواحل خلیج چابهار محدودهتوضیح است

باشد، هاي مختلف از جمله برکشند طوفان و سونامی میو مدي و پیشروي آب دریا درساحل ناشی از پدیدهجزرهاي دریایی از قبیل نوسانات پدیده
. در نظر گرفته شد

محدوده مطالعاتی طرح و وضعیتف مطالعه اهدابــا توجه به .دهدی از کاربري تدقیق شده توسط نقاط برداشت شده را نشان مییاهنمونه) 2(شکل 
هاي مشابه مطالعات انجام ، همچنین پس از بررسی و مطالعه نمونهايصاویر ماهوارههاي موجود در تدیگر امکانات و قابلیتسويو از به لحاظ پوشش 

مطابق کاربري اراضی در شرایط فعلی بندي وسیستم طبقه، ICZMهاي کاربري اراضی موجود در طرح بندي کالسشده قبلی و با توجه به طبقه
نمودار درصد ) 4(همچنین شکل . نشان داده شده است) 3(و شکل ) 1(موجود در جدول وضعیت کاربري وضع .گردندمعرفی می) 1(جدول 
.دهدها را در محدوده مورد مطالعه نشان میکاربري

هاي تدقیق شدهنمونه از کاربريدو) 2(شکل 
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)شمسی1390(میالدي 2012وضعیت کاربري اراضی سال ) 3(شکل 
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اراضی بر اساس محدودیت توسعه آتیکاربريبندي تقسیم-5
ها براي مناطقی بندياین تقسیماست بدیهی. هاي وضع موجود به سه دسته زیر تقسیم شدند، پس از بازنگري، کاربريتوسعه پایداربا هدف و دیدگاه 

ها اي به آنهاي توسعهتوان از دیدگاه ایجاد طرحبراي اراضی که میاند، کاربرد نداشته و تنهاهات کاربري اراضی ساخته شده قرار گرفتکه در تقسیم
. بندي انجام گرفته استنگریست تقسیم

هاي با محدودیت زیاد کاربري-5-1
در حدود ها این کاربري. هستند) کوهستانی(رودخانه و اراضی مرتفع ،يو مدجزراراضی اراضی مرطوب،ها،ها شامل تاالباین دسته از کاربري

ها به صورت طبیعی به واسطه این کاربري. شوندهاي ساحلی محدوده مورد مطالعه را شامل میدرصد از کل کاربري50/17هکتار یعنی 22/11988
اربري به اراضی مسکونی، صنعتی، کشاورزي یا گونه دخل و تصرف انسانی با هدف تغییر کاست و هیچشرایط اکولوژیکی و اقلیمی منطقه بوجود آمده

اراضی مرطوب بدون پوشش گیاهی به دلیل شیب بسیار کم و عدم زهکشی مناسب همیشه مرطوب بوده و . استها صورت نگرفتهتفرجگاهی در آن
گیاهی در این اراضی غیر ممکن است و به دلیل شوري زیاد که در اثر تبخیر رطوبت ایجاد شده است، استقرار پوشش . باشندکمتر قابل تردد می

و مدي در حد فاصل بین خط آب دریا جزراراضی . هاي باالي زیربنایی و بسترسازي همراه خواهد بودهاي صنعتی و مسکونی با هزینهاحداث کاربري
ها اد به خط دریا عمالً امکان توسعه در آنو اراضی مرطوب و ماندابی قرار دارند و به دالیل ذکر شده در مورد اراضی مرطوب و همچنین نزدیکی زی

ها نیز مصداق هاي ذکر شده در مورد آنتر بوده و تمامی محدودیتاراضی تاالبی شامل اراضی هستند که نسبت به اراضی مجاور پست. وجود ندارد
. دارد

هاي با محدودیت کم کاربري-5-2
محدوده مورد اراضی درصد از کل 98/66هکتار معادل 04/45879مساحت اراضی مذکور .هستنداي زار و اراضی ماسههاي مرتع، شورهکاربريشامل 
روستائی و اجراي سیاست اشتغال در روستاها به توسعه اراضی هاي عمرانتواند در راستاي اجراي طرحاین اراضی می.شودرا شامل میمطالعه

هاي عمرانی به اراضی مسکونی و حتی تفرجگاهی هاي توسعه شهري و روستایی و طرحطرحمسکونی، تاسیسات کارگاهی، صنعتی و زیربنایی اجراي 
هاي کمتري برداري بیشتري داشته و با محدودیتاي به توجه به شیب کم و زهکشی خوب قابلیت بهرهاراضی مرتعی و ماسه. تغییر کاربري پیدا کند

و ها براي توسعه اراضی صنعتیتوان از آنها عملی نبوده و میها امکان توسعه زراعت در آنندر مورد اراضی شور با توجه به شرایط آ. مواحه هستند
.برداري نمودحتی مسکونی بهره

هاي داراي ارزش زیست محیطی و حفاظتیکاربري- 5-3
محیطی اي غیرقابل انکار زیستهمحیطی و حفاظتی شامل اراضی مرطوب با پوشش گیاهی به لحاظ داشتن ارزشهاي داراي ارزش زیستکاربري

هاي روان منطقه که منشا آن از رسوبات رودخانه است، نقش مهمی در حفاظت ساحل داشته و محیط مناسبی را جهت تخمگذاري نظیر تثبیت شن
اراضی هستند که به صورت تاالب با پوشش گیاهی در واقع شاملاراضی با کاربري . کندپرندگان و سایر جانوران نزدیک ساحل فراهم میماهیان،

اراضی با محدودیت زیاد جهت ایجاد (از آنجائیکه کاربري تاالب در دسته اول . انداندك و محدود و همچنین پراکنده در بین کاربري تاالب واقع شده
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عالوه بر موارد ذکر شده با توجه به وجود .گرددلذا شامل این اراضی نیز بوده و از ذکر مساحت در اینجا خودداري میقرار دارد،) ايهاي توسعهطرح
با توجه به وجود . اي آینده، باید به این موضوع نیز توجه داشتهاي توسعههاي آتی و پیشنهاد طرحمراکز نظامی در این منطقه، در ایجاد کاربري

به همین منظور، دو نقشه فوق در . زنگري قرار گیرنداي مورد باهاي توسعههاي با محدودیت کم و زیاد جهت طرحمناطق نظامی، الزم است محدوده
ها همانطور که در شکل قابل بندي کاربريبه این ترتیب دسته. حاصل این بازنگري است)5(با هم تلفیق شده و شکل شماره ArcGISنرم افزار 

.مشاهده است با لحاظ نمودن مناطق نظامی تعریف شده است

ر اساس وابستگی به دریاتقسیم بندي کاربري اراضی ب- 6
بندي کاربري اراضی موجود با در ادامه به تقسیم. اندهاي تعیین شده با دیدگاه میزان وابستگی به دریا مورد ارزیابی قرار گرفتهدر این بخش کاربري

.استهاي موجود پرداخته شدههاي آتی ساحلی و ساماندهی کاربريمالحظات تعیین برنامه براي کاربري

هاي وابستهکاربري- 1- 6
پارك بندرگاه، اسکله، پایانه نفتی،ها عبارتند از این کاربري. کنندهاي آبی فعالیت میهایی که مرتبط و به طور وابسته به پهنهاست از کاربريعبارت

از کل % 93/0هکتار معادل 31/639ها مساحت این کاربري. واحدهاي صنعتی وابسته مانند تاسیسات و ابنیه صید و صیادي و شیالتساحلی، 
معیارها و مالحظاتی  نظیر توجه به تراز ارتفاعی حد نهایی بستر پهنه آبی با لحاظ نمودن ضرایب اطمینان در . باشدهاي تعیین شده میکاربري

گذاري و فرسایش سواحل در این وبطراحی، رعایت استانداردهاي ساخت و ساز در این نواحی و همچنین رعایت نمودن مسائل مربوط به موضوع رس
.االجرا هستندها الزمدسته از کاربري

هاي غیروابستهکاربري- 2- 6
هاي تفریحی گردشگري از جمله اراضی شهري و روستائی، محدوده. نمایندهاي آبی فعالیت میهایی که غیرمرتبط با پهنهعبارت است از کاربري

هاي غیروابسته در این مساحت کاربري. هاي آبیواحدهاي صنعتی غیرمرتبط با پهنهواحدهاي نظامی ودیم،، راه، زراعت)هاها و رستورانهتل(
رعایت معیارها . دهدنقشه کاربري را براساس تقسیمات فوق نشان می) 6(شکل شماره . هاستاز کل کاربري% 59/14هکتار یعنی 33/9992محدوده 

هاي اجتماعی کلیه کاربري-ارزیابی اقتصاديحتی االمکان ساخت و سازها به خارج از حدود بستر و حریم،و مالحظات قابل توجهی نظیر هدایت
و همچنین بازنگري دریاهاهاي موجود در بستر و حریم هاي زمانی کلیه کاربري، هدایت تدریجی در چارچوب گامدریاموجود در حریم و بستر 

ها و تاسیسات استراتژیک یا نواحی توسعه یافته شهري با توجه به اهمیت اقتصادي اجتماعی اربريموردي حد بستر و حریم و حفظ و حراست ک
.هاي غیر وابسته الزامی استها در خصوص کاربريفرهنگی این کاربري

اي پس از اعمال فیلتر مناطق نظامی و ممنوعههاي توسعهها با دیدگاه طرحوضعیت کاربري) 5(شکل 
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ريگینتیجه- 7
از محدوده بندر رمین تا الیه جنوبی استان سیستان و بلوچستان،واقع در منتهیدر این مقاله به ارزیابی کاربري اراضی موجود سواحل خلیج چابهار 

پیشنهاد یدار جهت و با رویکرد توسعه پاRS/GISابزار وGoogle Earthافزار اي مستخرج از نرمپایگاه ایران بندر با استفاده از تصاویر ماهواره
ها توسط بوده و تدقیق آنArcGISها به صورت تفسیر چشمی در محیط روش استخراج کاربري. آتی پرداخته شده استايتوسعههايطرح
دو هاي بدست آمده بر اساسکاربري. برداري و همچنین نقاط برداشت شده طی عملیات زمینی صورت گرفته استسازمان نقشه1:25000هاي نقشه

و هاي فوق قرار گرفتهبنديها در یکی از دستهرویکرد محدودیت توسعه آتی و میزان وابستگی به دریا ارزیابی و دسته بندي شده و هریک از کاربري
جه به معیارها و با توونقشه و آمار مربوطه ارائه شدهها،براي هریک از انواع رویکردو ها تعریف شده بنديمعیارها و مالحظاتی نیز براي دسته

و استفاده بهینه از منابع و اقلیم منطقه پیشنهاد دریاهایی جهت توسعه پایدار آتی با هدف حفاظت حد بستر و حریممالحظات عنوان شده کاربري
. گردیده است
یدگاه توسعه آتی و همچنین میزان وابستگی ها از دو دهاي اراضی موجود و نحوه استفاده از آنهاي نهائی در خصوص کاربريتحلیلارائه در ادامه به 

هاي غیرقابل محیطی و حفاظتی به لحاظ داشتن ارزشهاي داراي ارزش زیستاي در اراضی با کاربريهاي توسعهایجاد طرح. شودبه دریا پرداخته می
ها هاي زیست محیطی این نوع کاربرياي حفظ ارزشتواند در راستهاي تعیین حریم بستر میاما اجراي طرح. محیطی قابل توجیه نیستانکار زیست

. باشدها میهاي ساحلی و مسیر طبیعی رودخانهها، حفظ محدودهزیرا هدف از اجراي این طرح. باشد
یا احداث ها حاکی از آن است که ایجاد هرگونه تاسیسات صنعتی و مسکونی در این اراضی غیرممکن بوده ودر مورد اراضی با محدودیت زیاد تحلیل

اي هستند اراضی با محدودیت کم شامل اراضی مرتعی، شور و ماسه. باشدهاي زیاد زیربنایی و بستر سازي مقرون به صرفه نمیها به لحاظ هزینهآن
ر نظر گرفتن توان گفت تغییر کاربري باید با دمی. هایی نظیر زراعت، مسکونی و صنعتی مورد بررسی قرار گیرندکه باید جهت توسعه کاربري

تغییر کاربري اراضی مرتعی و منابع ملی بدون توجه به حریم اراضی ساحلی منطقه، برهم . استعدادها و توازن زیست محیطی منطقه صورت گیرد
یا براي هر در خصوص دیدگاه وابسته بودن به در. هاي زیست محیطی منطقه را در بر خواهد داشتخوردن توازن اکولوژیکی و در نهایت نابودي ارزش

. ها ضروري استمعیارها و مالحظاتی تعیین شده است که رعایت آن) غیر وابسته/وابسته(دو دسته کاربري تعیین شده 
هاي دینفعان و ذیربطان محدوده خلیج چابهار از جمله گیريتواند در اقدامات و تصمیمالزم به ذکر است دستاوردهاي حاصل از این مقاله می

هاي تابعه محلی، سازمان بنادر و دریانوردي استان، سازمان هاي چابهار و کنارك و سازمانتان و بلوچستان، فرمانداري شهرستاناستانداري سیس
.حفاظت محیط زیست و سازمان شیالت استان و از همه مهمتر اهالی محلی تاثیر بسزائی داشته و مورد استفاده قرار گیرد

سته ، غیروابسته تعیین شدههاي وابنقشه کاربري) 6(شکل 
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مراجع-8
، گزارش برایند معاونت فنی و مهندسی، وزارت راه و ترابري، اداره مهندسی سواحل و بنادر، )1388(، "(ICZM)طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور "]1[

.مطالعات
21-7گزارش تلفیق مطالعات، ص ،مهندسین مشاور سازه پردازي ایران، )1389(، "فارس در استان هرمزگانتعیین حد بستر و حریم بخشی از سواحل خلیج"]2[

.24-7تا 
مطالعات دفتر مهندسی و معیارهاي فنی آب و آبفا، ،)1389(534نشریه شماره ، "ها، تاالب و خورهادریاچهراهنماي مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها،"]3[

56.-55، ص معاونت امور فنی، وزارت نیرو
دهمین کنگره ، "بندي شپارداي و طبقهبندي سواحل استان بوشهر با استفاده از تصاویر ماهوارهبررسی و شناسائی و طبقه"، )1386(و همکاران، غالمرضاراهی]4[

.علوم خاك ایران
المللی سواحل، ششمین همایش بین،"ساحلی استان هرمزگانتعیین کاربري مطلوب به منظور مدیریت یکپارچه اراضی"،)1383(و همکاران، کورشکمالی]5[

.هاي دریاییبنادر و سازه


