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 تقدیم به فعاالن زیست محیطی دریای خزر 

 دریای خزر  درساحل   به جای »حریم ثابت«   «پویا » حریم تعیین ضرورت 
 ) قانون اراضی مستحدث و ساحلی را اجرا کنید!( 

                                                                                                       

 مریم مسکینی  -ناصر عظیمی                                                                                                       

 

 چکیده 

اخ  یخزر ط  ی ایدر پ  ریچند هزار سال  مستمر، در   یول  ی موضع  یهاینینشو عقب  ی شرویبا وجود 

پا از  تا ساحل    یشمال  یهاکوه   یمجموع  هم  یامروز البرز  است.  نشسته    ی عموم  یقاعده   نیعقب 

چنین روندی  ینده نیز  آبه احتمال زیاد در    شده و  ایدر  نی از آب ا  یآمدن مداوم خشک  رونیموجب ب

  1340  یخزر که از دهه  یایدر  ینینشدر اثر عقباز آب    یآمدن خشک  رونی. بادامه خواهد داشت

وضع کردند، در گذشته    ن یآن قوان  ی و برا  مستحدث« نام نهادند   یبه آن » اراضب قانونی  یطی تصو 

تصویب از  پیش  انگیخترا    یمهمچندان    تیحساس  ، قانون  این  و  نمی  چندان  گویا  و  بر    ی مشکل 

  ی ا و نقش مبادله  نیزم  ییاال«ک»  وجه  افتنی  تیبا اهم  ج یبه تدر   1340  یآورد. اما از دهه ینم  دیپد

که قانونگذار از    ی. به طور رونق گرفت  ز یمستحدث ن  یاراض  در  نیکاال، تصاحب و تصرف زم  نیا

خزر    ی هانی زم  ی برا  1340یدهه  یانهیم دریای  آب  نشینی  عقب  از  آمده  بیرون  نحوه تازه    یو 

را که مد نظر داشت در    یهر هدف  نیقوان  نی شروع به وضع قانون کرد. وضع ا  دریا  میتصرف و حر

محفوظ تا حدود زیادی  را    1ا« یحقِ بر ساحل در  »یعن یعموم از ساحل    یمجموع حق استفاده

  ی اجرا  یبرا   یااراده   ،مقابلاما در  .نیز با تکمیل این قانون ادامه یافت  1350ی  که در دهه   داشتیم

آن در    ییخزر که وجه کاال   ی ایدر  میو حر  حدثمست  ینشد و تصرف اراض   دهیفوق د  نیقواندقیق  

  ی ز یبه طرز شگفت انگ  زیهمه چ  شدن  یی کاالتعمیق روابط سرمایه داری و    لیبه دل  ر یاخ  ی دههدو  

هم توسط افراد    ، های عمومی، این عرصهقانوناز  تفسیر نادرست    به دلیل، سبب شد تا  افتی  شی افزا

مقاله    ن یا  ن انجام شود.شده و ساخت وسازهای غیرقانونی در آ  تصرف  یحقوقبه ویژه و هم    یقیحق

  ن که اتفاق  حریم ثابت« »به جای  »حریم پویا«  ی جایگزین کردنِ  ایده   اساس   بر  کوشیده است 

برای استفاده های  حفظ اراضی مستحدث  د نیز منطبق است، راهی برای  موجو  نیقوان  روحِ  درکِبا  

  بیابد. 2» حق بر ساحل« تحققِو عمومی 
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 :  حریم ثابت، حریم پویا، اراضی مستحدث، حقِ بر ساحل، دریای خزر واژه های کلیدی

 

 مقدمه

چرا که این حریم به  شود.  حفاظت میتعیین و  ها  حریم دریاها در همه جای جهان از طرف دولت

ایجاد   دریا« ساحل  بر    »حقِ   ،برای شهروندان یک کشور  ی عمومی نه فقطی یک عرصهمثابه

اکولوژیکی،    کندمی میراث  عنوان  به  مطمئنحریمی  عرصه تواند  میبلکه    تجدیدحیات  برای    ی 

به  ها  ها و خشکیتالقی آبیعنی محل ِسواحل دریاها  به عالوه    .به حساب آیدآبزیان دریا نیز  پذیرِ

جغرافیایی   کرهلحاظ  ما  روی  خاکی  ازجهان  نقطه  تنها   و  اند بدیل بیی  درآناست  مای  آب    که 

به ی مشترک  در یک نقطه   ( lithosphere)کرهگ  و سن  ( Atmosphere)، هواکره( Hidrospher)کره

های اقتصادی  برای فعالیت، هم  عمومی  در دنیای جدید هم برای گردشگری . از این رو  رسندهم می 

باالترین   نیز مالکان« –ی »گردشگر استفادهی دوم و  برای خانه در شمال ایران و تجاری و هم به ویژه 

  گذشته ی  مورد اخیر به ویژه در دو دهه  به وجود آمده است.  های این پهنهزمین تقاضا برای تصاحب

  های عمومی گاهلیل جذاب نبودن اقامتبه د  به دالیل گوناگون و از جمله  در سواحل دریای خزر

اعمال ضوابط سخت پرتو  نظارت   گیرانهدر  یافته  ،های غیر الزم و  ایجاد    رواج روزافزونی  و ضمن 

و   بحران قوانین ساخت  نادیده گرفتن  و  تغییر کاربری   زیست محیطی  و  به    ساز  نزدیک  اراضی  در 

نشینی دریای خزر از آب  اخیر در پرتو عقبهای  دریا و اراضی مستحدثی که در سال  حریم ،  ساحل

در اثر    نیز بیشتری » دریاخواری«  به طوری که اکنون واژه  ،مده را نیز مورد تعرض قرار دادهآبیرون  

به این ترتیب   پیدا شده است.ایران    حقیقی و مجازیاین دریا در ادبیات فضای    «حریم»  به  تعرض

 رسد. ضروری به نظر می دهی به این اراضی کامال سامان

 

 اساسی های پرسش

،  ی عمومیعرصهی عزیمت برای حفاظت از  نقطه  ،ی خزردریا« برای  حریمتعیین »  ضرورتاگر      

باشد،   آن  تجدیدپذیر  و حیات  اکولوژیک  است که  میراث  این  دریاپرسش  در  ی خزرحریم  )که 

این پرسش به ویژه امروز از اهمیت ؟ بگیرددر برباید ای را چه پهنه اینجا موضوع مورد بحث ماست(

آیا با  که  و آن این است  گذارد  ی نیز پیش روی ما میترزیرا پرسش مهم  برخوردار است.  تری مهم

گونه  همانرا  دریا  این  حریم    انه  است، پسرو در مجموع    آب این دریا که   حرکت  وضعیت توجه به  

در نظر  تغییر  ثابت و غیرقابل  حریمِ    به صورت یک عرضِباید  کنند  تمام مجریان تصور می  که تقریبا

کرد  گرفت تعیین  همیشه  برای  بار  یک  پسروی    ؟و  با  متناسب  که  این  حریمِ این  یا  عرض    دریا، 
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پویا   باید  دریای خزر  و  از آب  متغیر  آمدن خشکی  بیرون  با  متناسب  افزوده شود و  آن  در    ؟به  و 

   چه می گوید؟در این زمینه  ن موجود یانو ق نهایت این پرسش که

 

 دریای خزر  قوانین موجود برای حریم 

ویب رسیده است.  صدر پیش از انقالب دو قانون برای حفاظت از ساحل و حریم دریای خزر به ت

اراضی   به  مربوط  قانون   « عنوانِ  با  بوده  خزر  دریای  به  مربوط  نیز  آن  مهم  بخش  که  قانون  اولین 

به تصویب رسید. در این قانون بود که برای نخستین بار در قوانین    1346مرداد  25ساحلی« در تاریخ  

دریا  »   موضوعِ  ،کشور و حریم  مستحدث ساحلی  در  «  اراضی  آمد.  میان  قانون    «1  -یماده»به  این 

« بود:  دریاچه آمده  و  خزر  دریای  آب  سطح  رفتن  پایین  از  حاصل  شدن اراضی  خشک  یا  و    ها 

بامرداب و  ساحلیالقتها  محسوب  ،های  مستحدثه  شود[   اراضی  و    ]می  است  دولت  به  متعلق  و 

ثبت شده    یدر صورتی که نسبت به اراضی مزبور تقاضای   .تقاضای ثبت آنها را ندارند  حق  ،اشخاص

درخواست ثبت آنها باطل است و    ،امالک نشده باشد  ]ثبت[به ثبت در دفتر  منجرهنوز[    لیوباشد  ]

دولت تقاضای ثبت اراضی مزبور  از است از وزارت کشاورزی به نمایندگی   اداره ثبت محل موظف

تقاضای ثبت    ،مذکور در فوق که از طرف اشخاص  ۀ اراضی مستحدث  ولی   .بپذیرد]به نام دولت[    را 

تاریخ   شده تا  تصویب  42/  7/  13  و  شماره  موضوع  در    23/7/42-41720نامه  آنها  نام  به  ملک 

ثبت  ]ثبت[دفتر به  باشد  امالک  شده  صادر  اشخاص  نفع  به  مالکیت  قطعی  حکم  یا  و  از    ،رسیده 

 .3است  مقررات این ماده مستثنی

ارتفاع از    در مورد سواحل دریای خزر تا یکصد و پنجاه سانتیمتر  حدود اراضی مستحدثه  -  1تبصره  

 .سطح آب دریا در آخرین نقطه مد خواهد بود

 حداکثر   ،ساحلی دریای خزر   ۀوزارت کشاورزی مکلف است در مورد اراضی مستحدث  -  2تبصره  

  ین ظرف یک سال از تاریخ تصویب ا  ، یک  ۀ ماد  ظرف شش ماه و در مورد سایر منابع مذکور در 

 .مشخص نماید حدود اراضی مستحدثه را با نصب عالئمقانون 

  ۀ مستحدث  های طبیعی واقع در محدوده اراضیها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشه جنگل   –  3تبصره  

نبوده و در   ،ساحلی قانون  این  قانون ملی شدن مشمول مقررات  آنها طبق  مراتع و  جنگل  مورد  ها و 

 
( 1346قدانون)مرداد  بی  تصدو نیمستحدث را نه هم زمان با تدد   یثبت ملک در اراض  رشیکه قانونگذار تنها پذنیا  یاز نکات گفتن.    3

 .تا تقلب به میزان زیادی منتفی شود  است  به عقب برده  13/7/1342یعنی تا تاریخ   شیچهار سال پحد د  بلکه به  
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ش  نامهآیین  خواهد  عمل  ساحلیمربوط  اراضی  به  مربوط  )قانون  مجلس  ؛د«  های  پژوهش  مرکز 

 (. ، تاکید از ماستشورای اسالمی

ریم  ح»  ی خزر نیز به این صورت تعریف شد:برای نخستین بار حریم دریا  ،این قانون  3ـ  یدر ماده 

نیست و مشمول  خصوصی   این حریم قابل تملک .از آخرین نقطه مد خواهد بود متر 60دریای خزر  

 .مالکیت در دست داشته باشند  ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد   قانون مدنی است   24ماده  

تأسیسات ولی استفاده از حریم مزبور برای ایجاد تأسیسات بندری وگمرکی و نظامی و] با این حال[  

اختصاصی نداشته و مورد استفاده    و سایر تأسیسات ضروری دولتی که جنبه  شرکت سهامی شیالت 

 .  ) تاکید از ماست(د«باشمجاز می  این قانون   نامه اجرایی طبق آیین  ،عموم قرار بگیرد

 24گذارآن را مشمول قانون چنان که پیداست اهمیت اراضی حریم دریای خزر چنان بود که قانون  

ایران کرده و تاکید دارد   استفادهچون  که  قانون مدنی  «  ی» مورد  مالکیت و در    دیبا ،  عموم است 

است    وردهقانون آ  5  –ی  در ماده ی عمومی از این سواحل  برای استفاده  و  4«.تصرف دولت باشد

نزد  »  :که   می حر  تا  عبور و مرور   یفرع   ی هاراه   یابه در   ی جاده اصل  ن یترکیدولت مکلف است از 

ا  ی هاخزر در محل   ی ایدر از شش    دی نبا  گریکد یاز    ی فرع  یهاراه   ن یای  . فاصلهدینما  جاد یمناسب 

مزبور استفاده    یهاراه   احداث  یکه برا   ی در صورت  .و عرض آنها از نه متر کمتر باشد  شتریب  لومتریک

از    یتصرف قسمت  ای  ساختمان  بیبه تخر  اجیاحت  ایاشخاص ضرورت داشته باشد و    یملک  یاز اراض 

  ید«.اقدام نما  هاراه   جادیمربوط به ا  مقررات   طبق   تواندی دولت م  ،شود  دایپ  یمزروع   یاراض   ا یباغات  

چنان که پیداست همه جا روح قانون بر استفاده ی عمومی از ساحل و حق عموم بر ساحل آشکار  

 است.

سال       در  ساحلی  اراضی  قانونِ  تصویب  از  پس  سال  میانه1346هشت  در  قانونگذار  دهه ،  ی  ی 

سرعت 1350 خاطر  به  زیاد  احتمال  خزر   به  دریای  پسروی  برای    گرفتن  حقیقی  افراد  تالش  و 

و   4/1354/  29در تاریخ    «و ساحلی  قانون اراضی مستحدث»  قانون جدیدی با عنوان   ،تصاحب آن

 1346و با تصویب قانون جدید، قانون سال    به تصویب رساندبا تغییراتی    1346قانون سال    تکمیلدر  

 . را لغو کرد

 
عمدوم  ۀتواند اموالی را که مورد استفادهیچکس نمی:» آمده است 1323قانون مدنی ایران مصوب 24 –ماده ی در یادآ ری کنیم که .    4

هدای عمدومی تملدک کندد.   گداهها  کار انسراها   آب انبارهای عمومی   مدارس قدیمه   میددانخاص ندارد از قبیل پل  است   مالک

 .ی که مورد استفاده عموم است«یهاهاهمچنین است قنوات   چ
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ها و از جمله حریم دریــای خــزر تعیــین قانون جدید، حریم دریاها و دریاچه 1 –در بند »د« ماده ی  

. امــا «1342آب در ســال    یشــرفتگیپ  ۀنقطــ   نیاز آخــر  مترر    60خــزر    یایــ در  میعــرض حــرشد: »  

نکته ی مهمی را به تاکید آورد که مجریان به عمد یا به ســهو این قانون    1  –قانونگذار در تبصره ی  

 جراد ی ا قرانون نیرا بی بعرد از تصرو کره یمستحدث یاراض» :طفره رفته انــد تا امروز اجرای آن از  

 29/4/1354مصوب  و ساحلی، «) قانون اراضی مستحدث مذکور اضافه خواهد شد  می به عرض حر  شود یم

 .های مجلس شورای اسالمی(سایت مرکز پژوهش –

به تصویب رسیده و هنوز وجه قانونی    1354قانون اراضی مستحدث و ساحلی که در سال    بنابراین  

می تاکید  به  برجاست  عقبآن  خزر  دریای  چه  چنان  که  مستحدث گوید  اراضی  و  کند  نشینی 

اضافه  موجود  متر    60باید به عرض حریم    ،آن اراضیجدیدی پس از این قانون در ساحل ایجاد شود

استشود.   مهم  نکته  رابطه  این  داردو  خزر  دریای  پویا«ی  »حریم  پیشنهاد  با  مستقیمی  که    ی 

)که در عمل چیزی را    به سهو یا    د و معتقدند که مجریان قانون به عم  نمودهن تاکید  آنویسندگان بر

متاسفانه امروزه تمام مسئولین به دلیل عدم توجه دقیق به نص    اند.آن را نادیده گرفته  دهد(تغییر نمی

و پیدا شدن اراضی جدید    های اخیردر سالدریا  نشینی مستمر  صریح قانون و روح آن با وجود عقب

 .گویندسخن میدریای خزر حریم متری  60بازهم از عرض  ،مستحدث

 

 برخورد با حریم دریای خزر پس از انقالب 

از   پس  بار  نخستین  بعد    22برای  بوداز  سال  اسالمی  برنامه    انقالب  قانون  دوازدهم  فصل  در  که 

توسعهپنجساله سوم  و  ی  اجتماعی  و  اقتصادی  اسالمی  ی  جمهوری  درفرهنگی    تاریخ   که 

رسید،به    17/1/1379 بخش    تصویب  محیطیسیاست»در  زیست  خزر   «های  دریای  حریم   نیز  به 

  104  –ی  ه« ماده بر طبق بند »  ،مهقانون برنااز    زیرا تنها در یک سطر  ، گوییم اشارهمی  شد.  ایاشاره 

قانون که:  آمده ،این  دولت    »به   بود  دریای خزر،  ساماندهی ساحل  و  آلودگی  از  جلوگیری  منظور 

که  زمانی به تصویب رسید  دریا اقدام نماید«. این قانون    آزادسازی حریم موظف است نسبت به  

نشینی در حال عقببه آرامی  سالی بود که پیشروی دریای خزر متوقف شده و این دریا  چهار اًتقریب

متر نشده و تنها گفته شده است که دولت موظف است که    60ای به حریم  اشارهبود. در این قانون  

رسد که پیش فرض این قانون این بود  به نظر می زادسازی حریم دریای خزر اقدام کند.  آنسبت به  

قوانین سال   تعیین شده   1354و    1346که در  قانونی  به لحاظ  قانون    عرض حریم  امر مکلف در  و 
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ی سوم، اقدام مهمی در ارتباط با حریم  ال به اتکای این بند از قانون برنامه با این ح  است.  مشخص

 . نگردید انجام نشد و گزارشی نیز از طرف دولت ارائه سازی آن  و به ویژه آزاد دریای خزر 

بود که    قانون  به سواحل داد. در همین  بیشتری  اهمیت  برنامه ی چهارم  بر  بار    نینخست  یبرا قانون 

اجرای   و  کشت  ، سواحل«  ی   کپارچه ی  ت یری»مد تهیه  و  بنادر  و    یرانیسازمان  بنادر  )سازمان  وقت 

را   5ICZMموسوم به    «یمناطق ساحل   ی   کپارچه ی ت یریطرح »مد  موظف شد تا  ( ، یکنون  ی انورد یدر

 . هددر دستور کار قرار د  رانیتمام سواحل ا یبرا

و    به خود گرفت  تری روند سریع  1380ی  نشینی دریای خزر از اوایل دههعقبدانیم  که میچنان    

( که باید    11/6/1383  )مصوب  ی چهارم توسعه در قانون برنامه  رسد به همین دلیل بود کهبه نظر می

  –، با تاکید بیشتری در ماده ی  می آمد به اجرا در   1388  –1384ی  در پنجسالهو    1384از آغاز سال  

 دولت»  آمده بود:ی چهارم  برنامهقانون      63  –ی  . در ماده ه شدبه این موضوع پرداختقانون  آن      63

حداکثر است  چهارم  تا  موظف  برنامه  اول  سال  سال  پایان  و  [1384]پایان  ساماندهی  منظور  به   ،

طرح جامع ساماندهی سواحل که    ،با اولویت دریای خزر  سواحل،جلوگیری از آلودگی و تخریب  

اقدام ضروری  متضمن    یکپارچه   مدیریت   استقرار   ،حریم   آزادسازی  و  تعیین  همچونهای 

دریانوردیزیست   استانداردهایو   ضوابط  ،سواحل و  و    ،محیطی  بازبینی  پروری،  آبزی  و  صیادی 

و   دستگاه  تکمیلاصالح  مسئولیت  تعیین  با  همراه  را  مقررات  و  ذی قوانین  زمینه  های  در  ربط 

 و نظارت، تدوین نماید. اجرا ،گذاریسیاست

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

چهارم برنامه  سال  پایان   [1388]  ، ( شصت  نشینی  صددرصد    متر (  60عقب  دریا  حریم 

انجام پذیرد. 100%)  توسط    نامهآیین  (  ماده  این  برنامه   سازماناجرایی  و    ، ریزی کشورمدیریت 

راه و    ،اورزیجهاد کش  ،کشور  ،شهرسازیهای مسکن و  وزارتخانه   ،سازمان حفاظت محیط زیست 

«)  و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید   تهیه ربط  های ذی نیرو و عندالزوم سایر دستگاه   ،ترابری

 .تاکید از ماست( قانون برنامه ی چهارم،
 

 در عمل دریای خزر حریم آزاد سازی  

اند و بنابراین هنوز از  لغو نشده   1354و    1346که هیچکدام از دو قانون    کردنخست باید یادآوری  

   .دآینبه حساب میکشور و اجرایی و در واقع قوانین موجود دار  راعتبار الزم اجرایی برخو 

 
5  .)ICZM( management zone coastal tegratedIn 
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ترین قانونی که در ارتباط با حریم دریای خزر در بعد از انقالب  تر نیز گفته شد، مهمچنان که پیش  

 نامه آیین تاکید شده بود که »  در آن  ی چهارم بود کهقانون برنامه  63  –ی  شده، همان مادهتدوین  

توسط   ماده  این  برنامه   سازماناجرایی  و  کشورمدیریت  زیست  ،ریزی  محیط  حفاظت    ،سازمان 

نیاز  نیرو و    ،راه و ترابری  ،جهاد کشاورزی   ،کشور  ،شهرسازیهای مسکن و  وزارتخانه در صورت 

 . «و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تهیه ربط های ذی سایر دستگاه 

برنامهنامه آیین قانون  از  ماده  این  چهارمی  رسید  23/2/1386ر  د   ی  دولت  تصویب  را    به  دولت  و 

طرح »  :بود  نامه آمدهاین آیین   2  –ی  در ماده  سند ساماندهی سواحل کشور کرد.ی  تهیه  مکلف به  

جامع ساماندهی سواحل کشور سندی است فرابخشی، که با هدف جلوگیری ازتخریب و آلودگی 

ساحلی،   مناطق  در  پایدار  توسعه  بهره سواحل،  عمومی تضمین حق  سواحلا   برداری  و    ز 

و آزادسازی    تعیینمتضمن    ، ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر

وحریم  ضوابط  تعیین  زیست  ،  آبزیاستانداردهای  و  صیادی  دریانوردی،  و  محیطی،  پروری 

واستقرار  فراهم  مقررات  و  قوانین  تکمیل  و  اصالح  بازبینی،  گردشگری،  صنعت  توسعه  سازی 

و شهرسازی    نامه که توسط وزارت مسکن مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در این آیین 

 «.رسد می نامه( این آیین 3وع ماده )ظرف یکسال تهیه و به تأیید کارگروه موض

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

وبرنامه مدیریت  سازمان  و  راه،  وزارت  شهرسازی،  و  تا ریزی  مسکن  کرد  تعیین  تکالیفی  کشور 

را  برنامه خود  خزر  های  دریای  سواحل  با  ارتباط  ودر  کرده  تدوین  و  موضوع   تهیه  کارگروه    به 

آیین  3  –ی ماده ماده همین  نمایند.  ارایه  آیین  3  –ینامه  دریافت  این  از  پس  داشت  وظیفه     نامه 

ـ تأیید طرح جامع  3ماده» را تلفیق و به دولت ارایه نماید:  ها، این برنامههای اجرایی ی دستگاه هابرنامه

ها توسط وزارت مسکن  رسالی دستگاها  هایو برنامه ها  اماندهی سواحل کشور )بعد از تلفیق طرح س

اعضای از  بر عهده کار گروهی مرکب  و    و شهرسازی(  ایران  معماری  و  عالی شهرسازی  شورای 

استان اصالحاستانداران  و  است  ساحلی  مراحل    های  طی  جهت  الزم  موارد  در  مقررات  و  قوانین 

می  ارایه  ذیربط  مراجع  به  و    .گرددقانونی  مسکن  وزیر  عهده  بر  شده  یاد  گروه  کار  مسؤولیت 

 .«شهرسازی است

گاه به  هیچ   ،ی فوقنامه های بخشی اعالم شده در آییند، برنامهناطالع دارویسندگان  تا جایی که ن   

به سرانجام نرسید  صورت کامل تهیه نشد و در نیز تحت عنوان ساماندهی سواحل  تلفیقی  و    نتیجه 

 تهیه نشد. تلفیقی نیز تحت عنوان سند ساماندهی سواحل بنابراین هیچ سند
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تبصره آیین  4  -یماده  1  –ی  در  شد  همچنین  نامه همین  بودتاکید  است  »    :ه  مکلف  نیرو  وزارت 

پیشروی آب نقطه  داده ]خزر[  دریا  ظرف یک ماه آخرین  براساس  ثبت شدرا  پنجاه   ۀهای 

به طور رسمی  به  و  تعیین  اخیر،  نمایداستانداری   سال  اعالم  تبصره   «.ها  در  از    2  –ی  و  ماده  همین 

ها، مؤسسات وابسته به دولت ها، شرکتها، سازمانوزارتخانه   ۀکلی:»  نامه نیز تاکید شده بود کهیینآ

متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل    60ۀ  فاصلچهارم توسعه کشور،    ۀ موظفند تاپایان برنام

نمایند.    آن یاد  تا دریا را آزاد  باید درمحدوده  قانونی  انجام وظایف  برای  الزاماً  تأسیساتی که 

می مستثنی  تبصره  این  شمول  از  بمانند،  باقی  در  باشندشده  و  بود:   3–ی  تبصره«.  شده  گفته   نیز 

شده  » یاد  محدوده  در  کاربری  تغییر  و  مستحدثات  و  ساز  و  ساخت  استثنای   )بهمتر[  60]  هرگونه 

 «. مواردی که قانوناً مجاز شناخته شده است( ممنوع است

تبصره  تعیین شده   60فاصلهی »محدوده   2  –ی  هر چند در  تراز  از محل  بیان    «  متر  به طور روشن 

روشن است که    هو مشخص نیست که تراز تعیین شده ارجاع به کدام رقوم است، اما این نکت  نشده

حریم  دست کم  ،  1386  مربوطه در  مصوبی  و آیین نامه   1383ی چهارم مصوب  طبق قانون برنامه

آزاد  بر مبنای خط ساحل موجود    باید توسط مسئوالن کشورمی  در این زمان  متری دریای خزر    60

باید ادعای  اگر کسی ادعایی برای مالکیت داشت می  یمتر   60ی  در این محدودهپیداست  شد.  می

ثبت   و  و ساحلی  مستحدث  اراضی  قانون  اساس  بر  را  و    1346درقانون    قبالکه    نآخود  در  آمده 

و یا   1379  ر این صورت از سالیدر غ  .کرداعالم می  تعیین شده بود،  1342  سال  مهر  ع ثبتی تامراج

از  برنامه   1384  دست کم  اجرای  برخورد آب دریای    ی چهارم،یعنی سال  خط تراز ساحلی) خط 

طبق قانون تعیین شده است. این نکته در  دریا متر برای حریم    60خزر با خشکی( مبنای تعیین عرض  

 است. یمستلزم توضیح بیشتر رو  بررسی ما بسیار مهم است. از این

می امروز  میانهما  از  بعد  که  خزر    1370ی  دهه   یدانیم  دریای  آب  پیشروی  اوج  ، شد  متوقفکه 

با  1396و اوایل سال 1395هاست که ادامه یافته و به جز در اواخر سال نشینی آب این دریا سال عقب

پیشروی عقبباره  ود  ، اندکی  دادبه  ادامه  خود  است.نشینی  ملی    ه  مرکز  مدیر  رابطه  همین  در 

سال   آذر  در  خزر  دریای  تحقیقات  و  »  1392مطالعات  که:  بود  داده  روند  هشدار  ادامه  احتمال 

سال   17تراز آب دریای خزر طی    انتیمتریِس  80کاهشی تراز آب دریای خزر وجود دارد و کاهش  

ولی دریا دانست و احتمال ادامه  توان به عنوان افت و خیزهای معمرا نمی  [1375] یعنی از سال  اخیر

ویژگی  از  جدیدی  دور  عنوان  به  آب  تراز  دور  کاهش  نظر  از  نباید  را  خزر  دریای  نوسانی  های 

ـ  24.7تأکید کرده بود که: » با توجه به اعالم حدّ بستر دریای خزر )تراز    هت«. او در همین رابطداش
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از سو آن  حراست  و  حفظ  لزوم  و  نیرو  وزارت  سوی  از  منطقه ی شرکتمتر(  آب  شمال های  ای 

گذاری سواحل با جدیت  کشور، الزم است طرح تهیۀ نقشۀ حد بستر و حریم دریای خزر و عالمت 

دلیل   به  زیرا  شود،  وی  اجرا  یافت«.  خواهد  افزایش  دریا  حریم  به  تجاوز  دریا،  آب  تراز  کاهش 

ت در سواحل جنوبی دریای  های راهبردی دولها و برنامه کند: »ضروری است تمام طرحتصریح می

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

مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر ادامه داد: در این پروژه  مهندسی و عملیاتی شود.  

و حریم و کاربری اراضی    های حد بسترنقشه   ،برداری زمینی در نوار ساحلیبا انجام عملیات نقشه

مقیاس   با  آن  1:2000ساحلی  از  پس  و  عالمت   ،تهیه  زمین  روی  بر  حدود  میاین    .«شوندگذاری 

 اکنون می دانیم که هیچ کدام از این اقدامات انجام نشده است.

مطالعات و  های ثبت شده توسط وزارت نیرو و به ویژه مرکز ملی  ما اکنون طبق دادهبدین ترتیب      

در حالیکه مسئوالن      1390ی دهه  تا نیمه  1375ی  ی دههاز نیمه   کهدانیم  تحقیقات دریای خزر می

متر دریای خزر    60گذاری حریم  العمل ها به طور مستمر از عالمترکشور با وضع قوانین و دستو 

آاند،  سخن گفته یافته   وقفهبی  نیزدریا    این  ب پسروی  پهن  ادامه  اراضی مستحدث   هایهو  از  جدید 

. برای نمونه در  های آن در سواحل دریا به خوبی آشکار است«  داغ آب»برجای گذاشته است که  

کیاشهر شهر  شمال    ساحل   در های آشکار  بآ داغ    اب  که   مستحدثبخشی از این اراضی    (1)تصویر  

باقی مانده، در دوالیه گیالن  در   این    ی قدیم و جدید  اینجا اکنون عرض  نشان داده شده است. در 

چند    به  ی که مجریان در صدد آزادسازی آن هستند بلکهیعنی پهنای حریم متر  60  به  ها نهداغ آب 

 .رسیده استمتر   900برابر آن یعنی بیش از

 
اثر عقب نشینی دریا در  که بر در گیالن    کیاشهرشرقی  ساحلی در شمال   مستحدثاراضی  وسعت پهنای  .   1تصویر  

برای   و  است  آشکار  خوبی  به  قدیم  و  جدید  ی  الیه  آبدو  داغ  مانده اساس  برجای  جدید الیه  پهنای  ،های    تری 
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با داغ آب ماسه ای  که  دث  ح اراضی مست تر که  ی قدیمیمتر و الیه  400بیش از  پوشیده شده  روشن  به طور کامل 

 .(   Google 2021ری) تصومتر است 900بیش از  ت،اسن هنوز پا برجکوچک محلی نیز در آ یک تاالب 

 

ی پوشیده  ها ای که داغ آبساز در محدوده   متاسفانه ساخت و در همین تصویر پیداست،  چنان که   

   دریا را نمایانده، در حال تاسیس است.و مستحدث به طور روشن اراضی ساحلی  از ماسه

ای این سواحل شنی و ماسه ای که داغ آب های  پهندریای خزر،  سواحل    مجموع در سرتاسردر     

متر    60عرض آن بیش از  در همه جا،    نتقریبو    گذاری کردهامواج دریا به وضوح پهنای آن را نشانه

-ها افزوده شده و میکه با عقب نشینی مستمر دریا بر عرض آن  شوده میدید  حریم ثابت دریاست،

پیداست که    تر می برند! را عقبدریا  و طنز قضیه در این است که مسئوالن به طور مرتب حریم    شود

ساحلی که بی هیچ تردید متعلق به دریا بوده و در واقع متعلق به دولت و مردم    های ین پهنه طول ادر  

تواند  نشینی است، میدر شرایط مناسب یعنی زمانی که دریا در حال عقب  ،استی عمومی  و عرصه 

با توجیهاتی به ظاهر قانونی و    یقرار گیرد و یا حتی  حقیقی و حقوقاندازی سودجویان  دستمورد  

ب شهرک  سازی  شهرک  ه رسمی  فرو  شودسازان  نمونهوخته  می.  را  اخیر  مورد  ساحل  ی  در  توان 

بخشی از ساحل چپکرود در دو    3و    2در تصویر  مازندران مشاهده کرد.  « در شرق بابلسرِ چپکرود»

 از نظر ساخت و ساز بر روی اراضی مستحدث باهم مقایسه شده اند.  1392و  1385مقطع 

 
 400ب های دریا بیش از آ ن به وسیله ی داغ ی آان که په1385در شهریور سال  چپکروداراضی مستحدث ساحلی .  2تصویر 

پیداست،  نشانه گذاری شده  متر که  سازی    و چنان  و  هیچ ساخت  آن  هنوز  ارت  روی  تصویر گوگل  است)  نگرفته  صورت 

 . (1385شهریور 
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که بخش عمده ی آن به  یعنی هفت سال بعد   1392در اردیبهشت سال    چپکروداراضی مستحدث ساحلی  .  همان    3تصویر  

صویر گوگل )ت  وسیله ی ساخت شهرک مسکونی از عرصه ی عمومی خارج شده و استفاده های خصوصی پیدا کرده است

 . (1392 اردیبهشتارت 
 

انجام    1380ی  ی دوم دههاین ساخت و سازها از نیمه   پیداست از روی تصاویر ماهواره ای  که    چنان

است. نشان میررسی عکسب  شده  تاریخی  این ساحل هیچ    1385سال    دهد که در عکس های  در 

در حالیکه در قانون برنامه ی چهارم به تاکید گفته شده بود  اما    .نداشته است  ی مهمی وجودسازه 

به منظور ساماندهی و جلوگیری  »  1384تا پایان سال اول برنامه یعنی تا پایان سال    دولت می بایدکه  

دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل اولویت  با  تخریب سواحل،  و  آلودگی  متضمن    از  که 

  و   ضوابط   ، ت یکپارچه سواحلمدیری  استقرار  ،حریم  آزادسازی   و  تعیین:  همچون ضروری های  اقدام 

زیست  تکمیل   استانداردهای  و  اصالح  و  بازبینی  پروری،  آبزی  و  صیادی  دریانوردی،  و  محیطی 

با تعیین مسئولیت دستگاه گذاری، اجرا و  ربط در زمینه سیاست های ذی قوانین و مقررات را همراه 

ظاهر می  ساحلی مستحدث روی اراضی خالف قانون  بر  خت و سازهااین سا ، «نظارت، تدوین نماید

 . شوند

. مقایسه ی دو عکس در دو تاریخ گرددبر می  1390همین سواحل به دهه ی    دری دیگر    نمونه   

دهد که در اثر پسروی  نی نشان میشبه رودر شرق بابلسر  های دریا  سواحل شنی داغ آب  مختلف از

خزر، دریا مستحدثپهنای    ی  از    پیداشده  اراضی  بیش  می  800به  قانون    رسدمتر  طبق  جایو    به 

مثل  عمومی  های  استفاده  برای  آن  از  شهرک    استفاده  ساخت  به  جنگلی  و  عمومی  پارک  ایجاد 

 (.4مسکونی اختصاص یافته است) تصویر 
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و ساخت وسازهایی   1397و    1392. مقایسه ی کاربری اراضی مستحدث ساحلی در ساحل شرقی بابلسر در دو مقطع    4تصویر  

 صورت گرفته است. در طول پنج سال اراضی  این که بر روی
 

 تصرف ساحل و نقش سازمان های دولتی 

قانونی   غیر  تصاحب  و  تصرف  که گفته شود  باشد  انگیز  دریای خزر  شاید حیرت  به   سواحل    که 

استفاده  مردم باید  و  داشته  عمومی  تعلق  آیدی  عمل  به  آن  و  از  دولتی  نهادهای  توسط    عمومی ، 

های  ی دستگاهگرفته و از آن برای استفادهمورد تعرض قرار  وابسته به حاکمیت بیش از افراد حقیقی  

این در حالی است  .  استفاده می شود  نیو سازما  و یا شهرک های خصوصی  ، عمومیخاص دولتی

آئینکه   مصوب    یبرنامه  قانونی  نامه در  طرح    23/2/1386چهارم  که  است  آمده  صراحت  به 

 انجام شود. «  از سواحل  یعموم  یبردار حق بهره  نیتضم » ساماندهی سواحل باید با هدف:

حال    هر  رسمیگزارش  به  دهدنشان    های  تصاحب    کهمی  دریای    غیرقانونیهای  بیشتر  سواحل 

و    خزر عمومی  دادستان  مثال  عنوان  به  است.  بوده  حاکمیتی  و  عمومی  دولتی،  نهادهای  طرف  از 

:»»بخشی از زمین   1394انقالب استان مازندران در شهریور سال   های دریایی  اعالم کرده است که 

دریا خزر]سواحل  دستگاه   [ی  این دراختیار  از  است،  اجرایی  دستگاههای  تصرف  میزان  های  رو 

اشخاص  54دولتی و  رابطه  (1394دی    21ی شهروند  روزنامه )«6است درصد    46درصد  در همین   .

با  نماینده نیز  فیاضی(  )عبدالوحید  آباد  محمود  و  نور  ـ ی  تفریحی  های  مجتمع  ساخت  بر    تاکید 

 
. کده در 1394بهمدن  4 خیتابندا  بده تدار  تیدر سا  ا«یاز در  نانینشساحل  یتحت عنوان » خداحافظ  ینگاه شود به مطلب  نیهمچن.    6

 قابل دسترس است.  یمجاز  یفضا
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بخشی   های  دستگاه  نهادمسکونی  و  کهدولتی  است  معتقد  دولت  به  وابسته  حاضر  »  :های  حال  در 

این   این  مجتمعوجود  در  و  به وجود آورده  مردم  برای  را  بسیاری  اراضی ساحلی مشکالت  در  ها 

جاذبه  استراستا  شده  سلب  سواحل  از  دریا  گردشگری  است:  های  کرده  اضافه  سپس   او  هیچ «. 

ضعف قانونی درخصوص جلوگیری از تصرفات ساحلی وجود نداشته و تنها مشکل موجود ضعف  

ۀ  البته باید به این نکته تاکید کرد که هیچ اراد  که »  داده استس ادامه  و سپ  .ت«اجرای قوانین اس  در

ندارد وجود  ساحلی  تصرفات  از  جلوگیری  برای  مسئوالن  سوی  از  خانه  )!«  جدی  سایت 

که  .  (www.icana.ir  7/11/1394ملت گفته  وجود    چ یهاین  قانونی  مشکل    اهنت  و  درا دن ضعف 

که    دادتوان آن را چنین تعبیر  در کلیت خود صحیح است و می  ،موجود ضعف اجرای قوانین است

 است.  «نقص قانون نیست بلکه نقض قانون اصلی مشکل »

 

 د؟ گویروح قوانین موجود چه می

قانون اراضی  متری    60چنان که گفته شد حریم   بار در  در سال    ساحلیدریای خزر برای نخستین 

 و تاکید  در قانون اراضی مستحدث و ساحلی نیز تایید 1354و سپس در سال به تصویب رسید  1346

قانون  شد اما در همان  است،  هنوزکه  .  معتبر  نشده و  تاکید کرده  قانون  لغو  از    استگذار  که پس 

به  باید    وجود آید،  به  دریای خزر   پس از عقب نشینیهر مقدار اراضی مستحدثی که    ،تصویب قانون

حریمِ وتری  م  60  این  شده  حر   اضافه  حساب  یم  جزو  جریان    ید.آبه  در  حریم  عرض  عبارتی  به 

قانون مصوب   بخشی از  ستالزم ا  برای تایید این نظر،  خواهد بود.و تراکمی  پسروی دریا ، انباشتی  

ماده   1354 در  قانونگذار  که  شود  یادآوری  که  1  -یدوباره  است  کرده  ...    تاکید    ی اراض :» 

«)    مذکور اضافه خواهد شد  می به عرض حر  شود یم  جاد ی قانون ا  نی ا  بی از تصو  بعدکه  یمستحدث

  ی مجلس شورا  ی مرکز پژوهش ها  تسای  –  29/4/1354مصوب    ،یمستحدث و ساحل  یقانون اراض 

است که پهنای  شده  به تصریح گفته  ن  در قانو  تر نیز یادآوری شدچنان که پیشبنابراین    «(.یاسالم

در اثر عقب   های مستحدثنشینی دریا و ایجاد زمینبه تناسب عقب  ثابت نیست و  ی خزردریا   یمحر

افزوده می  یمبه عرض حر  نشینی دریای خزر تنیز  اراضی  نامه وین آییندشود. در  قانون  اجرایی  ی 

به صراحت گفته شده است که حریم دریا در زمان تصویب این آیین  نیز    1387مستحدث در سال  

این آیینمتر    60نامه   تاریخ تصویب  از  ماه  باید ظرف سه  گذاری  تنامه شناسایی و عالم است که 

  60نیز این تاکید صورت گرفته بود که باید عرض حریم    1370ی  از دهه  گفته شد،که  چنان.  شود

گذاری حریم به عمد یا به سهو توسط مسئوالن محلی  دانیم که عالمتگذاری شود. میمتر عالمت
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 1387سال    در هماننامه  آیین  همین  م دریا بر اساسیل حرحازسای  هایکن بخشانجام نشده است لی

متر برای حریم تمام سواحل دریا دست    60به عبارت دیگر مبنای    .شدو عالمت گذاری  سازی  آزاد

آب  همان  باید  کم   سطح  تراز  یعنی    زمانِ منحنی  نامه  آیین  برای    باشد  1387  /1/  19تصویب  که 

انجام شد ساحلی  اراضی  از  است بخشی  ارا  ه  این  در  آزاد  و حریم  استگردیدضی  برای  ه  وقتی   .

توان فرض کرد که این  ، به طور منطقی میشدهو قانون اجرا  بخشی از سواحل دریا این اراضی آزاد  

برای دیگر بخش نیز میحریم  نبود،  توانست  ها  زمان  اگر کوتاهی مجریان  . می شدآزاد  در همان 

نشینی تاکنون اراضی عقب  1387دست کم از سال  در این صورت  گرفت،  اگر این کار صورت می

  احکامپیداست که اگر  .  شدمی  افزودهمتر    60به عرض حریم  طبق قانون  شده در ساحل دریای خزر  

تعیین    1390و    1380و    1370مکرری که طی دهه ی   مورد  در  و  از طرف مراجع رسمی  ثبیت  و 

-یم دریای خزر در یکی از تاریخ گرفت و حردر زمان مقرر انجام میمتر   60حریم  عالمت گذاری  

عقب نشینی دریا  اراضی مستحدث ایجاد شده بعد از    ه، امروز شدآزاد میهای تعیین شده در قانون  

حر خزر  یم  جزو  دیگردریای  که  پیداست  و  آمد  می  حریم  به حساب  نبود  60  همان   این  به  متر   .

دیگر حر  امروز  دیگر  همان    یمعبارت  قانونِ به  که    نیستمتری    60دریای خزر  تدوین  در    کرات 

ن وجود نداشته  ای برای اجرای آاما اراده  شودو می  اشاره شده  ن در سال های مختلف  آمرتبط با  

اراضی مستحدث و دهد که  روی زمین نشان مینیز به خوبی  ای  ه رهای ماهوا چنان که عکس  .است

به ، حریم واقعی دریا را تثبیت کرده است.  گذاری شدهها عالمتحریم دریا که از طریق داغ آب

می زمیننظر  این  باالی  ارزش  که  همان  رسد  تا  شده  سبب  ساحل  در  گیرد    60ها  قرار  مبنا  و متر 

انجام نشود  عالمت نیز  افراد حقیقی و  گذاری  به  قانونی  تا اراضی جدید ایجاد شده طی فرایند غیر 

رانتی  حقوقی   به عقب کشیده    60و عرض    ذار شودواگ به صورت  دریا  نشینی  با عقب  مرتب  متر 

به     1340گذار از دهه ی  گذاری حریم دریا که قانونشود. شاید یکی از دالیل اصلی عدم عالمت

 طور مرتب بر آن تاکید کرده همین امر باشد. 

 

 ها ( )نظارت  سمن  نظارت بر نظارت 
یعنی قوای مقننه، قضائیه نهادهای نظارتی برای اجرای    نهادهای حاکمیتی  و مجریه هرکدام دارای 

 که حریم و اراضی مستحدث  شدهقانون نیز تصریح  و در  چنان که در باال دیدیم  اما  قانون هستند.  

نقشه افراد حقیقی و حقوقی دور    گذاری برداری و هم عالمتباید هم  از تعرض و تصرف  و  شده 

. تجربه در گذشته نشان داده است که در حفظ این اراضی  به دالیل ناگفته انجام نشده است  بماند

ایران و در درجه  به تمام مردم  به واقع  به دولت یا  به  که تعلق    ساکنانی عمومی  استفاده ی نخست 
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نامعلومی مسامحه صورت گرفته است و با وجود آن که قانون   دارد، به دالیل  و مسافران دریا  محلی

  هاستسال  ،دنگذاری شوعالمتها قبل  از مدت ها  تصریح کرده است که باید این زمینبه کرات  

فقط    که   زمینهنه  در  کاری  عالمتهیچ  نگرفتهی  صورت  بدون    گذاری  محدوده  همین  در  بلکه 

مورد تعرض    حاکمیتی  عمومیهای دولتی و نهادهای  العملی در خور، این اراضی توسط نهادعکس

چنان که  .  بنابراین ناکارایی نهادهای نظارتی رسمی، در عمل نمایان شده است  قرار گرفته است.

با عقب نشینی   اراضی مستحدث  اکنون شرایطی پیش آمده که پهنای حریم ساحل یعنی  گفته شد 

حال  دوباره  ،  دریا    مستمر اراضی    استافزایش  در  افزایش  با  شده  تاکید  قانون  در  که  چنان  و 

افزوده ش به عرض حریم قبلی  باید  این زمین ها  ده و طبق پیشنهاد حریم پویا در  مستحدث جدید، 

نشینی دریا »انباشتی« و »تراکمی« باشد و به طور مرتب  های عقباین مقاله، عرض حریم باید در سال

مسئول  رسمی  های  نباید تنها به نظارت سازماندهد که  ان میتجربه نش  اما  بر عرض آن افزوده شود.

های مرتبط با امر دریا  به ویژه سمنها  )سمن(  یعنی  های مردم نهادبلکه سازمان  حاکمیتی بسنده کرد

های محیط زیست و حفاظت از منابع  کنند از جمله سمنو محیط زیست که در این زمینه فعالیت می

باشند. قانون در این    داشته  بر ساحل دریابیش از پیش نظارت خود را  د  می بایطبیعی و اکولوژیکی  

کامال سواحل    زمینه  حافظان  مدافع  و  حقِ  انمدافعیعنی  روشن  دریا«    »  ساحل  که ست.  ابر  چنان 

آئینپیش شد  تاکید  نیز  برنامه تر  قانون  سواحل  نامه  باید  دولت  که  است  تاکید کرده  نیز  چهارم  ی 

ضمین حق بهره برداری عمومی از سواحل« ساماندهی کند و نه حق بهره برداری  دریای خزر را با »ت

های مردم نهاد در چارچوب  بنابراین نظارت سازمانخاص.  قوقی  حو یا  برای نهادها وافرادی حقیقی  

توسط افراد حقیقی و حقوقی که در این پهنه به    ی اقدامات عمرانی واجراییتواند بر همه میقانون  

پاسخگو بر طبق قانون  و نهادهای مسئول را در این زمنیه    اعمال کردهعمل می آید، نظارت خود را  

و اراضی مستحدث و »    های ویژه و تخصصی حافظ حریم دریاشاید الزم باشد که سمن  کنند. حتی

ای گوگل که در  ر ماهواره بوجود آید و با کمک تصاویدر سواحل دریای خزر  حق بر ساحل دریا«  

تهیه  با  شهرستان  هر  در  را  امروزی  سواحل  آزاد  حریم  است،  همه  یکاختیار  عکس    »ی 

عالمت  (photo map)«نقشه تصاویر  این  روی   دقت  و  به  را    گذرای  خود  قانون نظارت  طبق 

دیگر    ه مسلم است که امروز. بنابراین  نظارت عمومی گردد  ی عمومی ارائه نمایند عرصه به    و  مستند

که نشان داده شد، عرض   یتصاویر به عنوان نمونهمتر نیست. چنان که   60عرض حریم همان  نلزوم

به صدها متر  اکنون    شد،های پیش اضافه میاراضی مستحدث که می باید به عرض حریم در سال

ازرسد و خوشبختانه در  می تا حدودی  به ویژه در ساحل گیالن  و  از سواحل  آن حفاظت   بخشی 
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به عنوان عرصهتاکید کنیم که    است.شده   و  دارد  تعلق  تمام شهروندان  به  اراضی  عمومی    ی  این 

 . محسوب می شود بر ساحل دریا« ی شهروندان   »حقِجزو 
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 rc.majlis.irهای مجلس شورای اسالمی، سایت مرکز پژوهش، 6/4/1386

)آیین - تبصره  اجرایی  )2نامه  ماده  مصوب  2(  ـ  ساحلی   و  مستحدث  اراضی  قانون   )1387 ،

 cabinetoffice.irوبسایت رسمی دفتر هیت دولت ریاست جمهوری،   

ها - جنگل  شدن  ملی  قانون  اجرایی  نامه  پژوهش1342.6.6   مصوب،  آیین  مرکز  سایت  های  ، 

 rc.majlis.irی اسالمی،  مجلس شورا

رودخانه آیین  - حریم  و  بستر  به  مربوط  مسیلنامه  انهار،  مرداب ها،  برکهها،  و ها،  طبیعی  های 

های مجلس شورای  ، مرکز پژوهش11/8/1379مصوب: ،  رسانی، آبیاری و زهکشیهای آب شبکه

 rc.majlis.irاسالمی، 

   http://www.tabnak.ir/fa، 1390/ 10/ 25مورخ  روزنامه تابناک،  -

تاریخ   - به  تابناک  سایت  در  دریا«  از  نشینان  ساحل  .  1394بهمن    4خداحافظی 

http://www.tabnak.ir 
ناصر)عظیمی - فعالیت(،  1394،  پایش  اراضی واقع در حرایمطرح ساماندهی و    های موجود در 

با تأکید بر حفظ منابع طبیعی جلد های   ، ناصر عظیمی،  3و    2و    1شهرهای غرب استان مازندران 

مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ، کارفرما معاونت شهرسازی وزارت راه و  

 شهرسازی 

خزر - دریای  آب  آمدن  باال  خطر  معرض  در  واقع  زمینهای  از  استفاده  نحوۀ  مصوب  ضوابط   ،

شهرشور مورخایعالی  مازندران 7/5/1370سازی  شهرسازی  و  راه  کل    ،اداره 

http://www.mazrud.ir  

مصوب   - ساحلی،  و  مستحدث  اراضی  پژوهش1354.  4.  29قانون  مرکز  سایت  مجلس  ،   های 

 rc.majlis.irشورای اسالمی، 
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ایران) - اسالمی  جمهوری  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  چهارم  برنامه  -1388قانون 

 rc.majlis.irهای مجلس شورای اسالمی، ، مرکز پژوهش11/6/1383(، مصوب 1384

 (، 1379-1384توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران)  سومقانون برنامه   -

 rc.majlis.irهای مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش

های  سایت مرکز پژوهش،  1346.5.25مصوب  ،  ها ومراتعبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره  -

 rc.majlis.irمجلس شورای اسالمی،  

های مجلس شورای  ، سایت مرکز پژوهش1346.5.25مصوب  ،  قانون مربوط به اراضی ساحلی -

 rc.majlis.irاسالمی، 

جنگل  - ملی شدن  پژوهش  27/10/1341مصوب    ،های کشورقانون  مرکز  سایت  مجلس  ،  های 

 rc.majlis.irشورای اسالمی، 

مصوب   - ایران،  مدنی  پژوهش1323قانون  مرکز  سایت  اسالمی،  ،  شورای  مجلس  های 

rc.majlis.ir 

 ( http://www.irna.ir/fa)مرکز  ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر -

نمی " - را پس  اشغالی شمال کشور  ، شماره  ی شهروندروزنامه دی(،    21،  1394)  "دهنداراضی 

757  

 

 


