پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،28زمستان  ،9315صفحات 953 ..................................... 988 -953

ارزیابی آسیبپذیری سواحل نسبت به باال آمدن تراز آب دریا ،استان
مازندران
3

صدرالدین متولی  ،*1محمد مهدی حسینزاده ،2خهبات درفشی

-9دانشيار گروه جغرافيا ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور
 -2دانشيار گروه جغرافياي طبيعی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
 -3دانشجوي دکتري ژئومورفولوژي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
پذيرش مقاله9314/99/28 :
تأييد نهايی مقاله9315/8/98 :
چكیده
در  55سااال گذشااته باد آمدن ساادر آی درياي پار و پايين رفتن تدريجی و مجدد آن که ب شاای از رفتار
طبيعیاش اسا ،،سااپتمانها ،زمينهاي زراعی و ب شهاي مسکونی و تجاري زيادي را ت ريب کرده و يا در
معرض تهديد قرار داده اس .،حريم قانونی فعلی درياي پار مدابق تعريف ارائه شده در قانون اراضی مستحدثه
و سااحلی  85متر از آپرين نقده پيشارفتگی آی در ساال  9342بيان شده اس .،با توجه به حداکثر تراز آی
درياي پار در ساال ياد شاده که برابر  -22/88متر میباشد 88/82 ،درصد از طول پط کرانه استان مازندران
در محدوده حريم قانونی به زير آی رفته اسا .،در اين پژوهش براي دس،يابی به شاپص آسيبپذيري مندقه
ساااحلی اسااتان مازندران در برابر نوسااانات تراز آی دريا ،پنر متغير در قالب دو زير شاااپص طبيعی و انسااان
منشاااب بکار گرفته شاااد .متغيرهاي مورد ن ر با توجه به هدل مدالعه شاااامت تغييرات ارتفاش زمين ،شااايب،
ناهمواريهاي سااحلی کاربري اراضی و دوري و ناديکی از جاده اس .،تعيين حريمهاي حائت اوليه و ثانويه در
اسااتان مازندران نشااان داد که در محدوده پط ساااحت سااال  9381تا تراز  -24/2متر (حريم حائت اوليه)،
بيش ترين کاربري اراضای به سااپتارهاي طبيعی ،زراعی و با ی اپتصااا داردا ساپتارهاي طبيعی با 8545
هکتار بيشترين مسااح ،را دارند که معادل  35/2درصد از مجموش اراضی واقع شده در محدوده حائت اوليه را
شاااامات میشاااوناد .در محدوده حريم عمودي ثانويه اساااتان مازندران (تراز ارتفاعی  -24/2تا  -23/5متر)،
کاربريهاي زراعی با  1844هکتار الب میشااوند و بيشترين مساااح ،را در ميان اراضاای واقع شااده در اين
محدوده دارند.
واژههای كلیدی :آسيبپذيري سواحت ،استان مازندران ،شاپص  ،CVIتعيين حريم ،نوسانات تراز آی.

* -نويسنده مسئول51999292298 :

Email: sadr_m1970@yahoo.com
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معرض تهديد و آیگرفتگی قرار داده اسااا .،دليت
اصااالی اين پساااارت از بين رفتن کااارايی حريم
قانونی و پيشاروي فعالي ،هاي انسانی در جه ،رو
به درياي مناطق سااااحلی اسااا .،در ن ر گرفتن
نوسانات تراز آی درياي پار و تعيين حريم مناطق
متاأثر از اين نوسااااناات ،میتواناد باه عنوان يم
شااپص تأثيرگذار بر موفولوژي ساحت و ساپ ،و
ساازهاي هر مندقه ساااحلی باشد .پيشنهاد حريم
باايد بر اساااان اين عقيده صاااورت گيرد که اين
محادوده در جه ،رو به پشاااکی منابع آبی و به
مان ور فراهم آماادن شااارايط دزم براي انجااام
کارکردهاي طبيعی اکوساايستم و تبادل مفيد دريا
و محيط زيساا ،پشااکی ،جلوگيري از آلودگی و
حفظ کراناههااي سااااحلی در قبال فرساااايش و
شااساا،وشااو و نيا حفا  ،ناشاای از م اطرههاي
محيدی چون آیگرفتگی ،فرسايش و آشفتگیهاي
ناشاای از تغييرهاي اقليمی در ن ر گرفته میشااود
(ساااعيد صااابائی و همکاران .)9315 ،با توجه به
مدالبی که ذکر شاد و در ن ر گرفتن نوسانات تراز
آی درياااي پار بااهعنوان ياام م اااطره طبيعی و
هاماچانايان بااررسااای نقش جغرافيااا بااهويژه
ژئاوماورفاولاوژي و تاکانياامهاااي  ،GISحريم
آسايبپذيري در محدوده سااحلی استان مازندران
در جه ،رو به پشکی بهصورت فاصله افقی تعريف
شااده که اين تعيين بهمن ور حفظ محيط زيساا،
ساحلی از پتانسيت طبيعی م ری مرتبط با توسعه
واحدهاي کاربر در پساکرانه مجاور صورت میگيرد
(هاينس .)2555 ،ترديدي نيساا ،که تعيين پهناي
حريم افقی نمیتواند ثاب ،باشااد .به ن ر میرسااد
که اين پهنا بر اسااان شاادت آساايبپذيري محلی
متفاوت اسا .،بنابراين ،تعيين شدت آسيبپذيري
محت نسااب ،به باد آمدن آی دريا ن سااتين گام
براي تعيين حريم افقی میباااشااااد .روشهاااي
م تلفی براي تعيين آساايبپذيري ساااحت وجود

مقدمه
پژوهش در پصاوا ساوانر بارط طبيعی و ناشی
از فناوريها ،به موضاوعی مهم در جغرافيا و کاربرد
آن تبديت شااده اساا( ،برنامه بينالمللی انسااان و
زيسااا ،کره9125 ،ا إساااکورو9119 ،ا ويچرک،
9113ا هندرسون9119 ،ا گويگو9119 ،ا پاسيون،
 .)9115در ياام مدااالعااه موردي و در بررسااای
وضاااعيا ،م ااطرات نواحی سااااحلی ،توجاه به
شااااپصهاي ژئومورفولوژي و ژئوتکنيکی از جمله
مساااائات مهمی اسااا ،کاه کمتر در مداالعات و
پژوهشهااي دانشاااگااهی و اجرايی باه آن توجه
میشاااودا اين امر بااه ويژه در مورد توجااه بااه
شااااپصهاااي ژئومورفولوژي تااأثيرگااذار بر بروز
م اطرات محيدی نواحی سااااحلی بسااايار بارزتر
میبااشاااد (عمونيا .)9315 ،در کنار جذابي،هاي
بیشااامار ،مناطق سااااحلی تح،تأثير فرآيندهاي
درياايی و هيادرودينااميام بوده و محات پذيرش
پيامدهاي ناشااای از طوفانهاي دريايی ،باد آمدن
سادر آی ،فرسااايش و امثال آن هستند که ا لب
پتانسااايت باديی جه ،آسااايبرساااانی يا ت ريب
بومسااازگان طبيعی و يا انسااان ساااپ ،حاکم بر
آنها را دارند .به من ور شااناسااايی مياان م اطره
نواحی سااااحلی در ارتباا باا مساااائت دريايی و
هياادروديناااميکی ،اساااتفاااده از شاااااپصهاااي
ژئومورفولوژي يکی از روشهاااي ارزيااابی مياان
آسااايابپاذيري نواحی سااااحلی در مقابله با اين
فرآينادهاا میبااشاااد (عبدالهی9385 ،ا قانقرمه،
9388ا والی-پودجينی9119 ،ا دياااکونساااکو و
کانااا 2559 ،ا فاياروزفار و همکاااران2592 ،ا
کاکرودي و همکاران .)2592 ،در ساااالهاي اپير
بااد آمادن سااادر آی دريااي پار و پايين رفتن
تدريجی و مجدد آن که ب شی از رفتار طبيعیاش
اساا ،،ساااپتمانها ،زمينهاي زراعی و ب شهاي
مساااکونی و تجاري زيادي را ت ريب کرده و يا در
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هياادروديناااميکی ،اساااتفاااده از شاااااپصهاااي
ژئومورفولوژي يکی از روشهاااي ارزيااابی مياان
آسااايابپاذيري نواحی سااااحلی در مقابله با اين
فرآينادها میباشاااد .در اين بررسااای ،شااااپص
آساايبپذيري ساااحت با پنر متغير در قالب دو زير
شااپص طبيعی ( )NCVIو انسان منشاب ()HCVI
در ساادر اسااتان مازندران بکار گرفته میشااود.
متغيرهاي مورد ن ر با توجه هدل مدالعه شاااامت
تاغييرات ارتفاااش زمين ،شااايااب ،لناادفرمهاااي
ژئومورفيام سااااحلی ،کاربري اراضااای و دوري و
ناديکی از جاده اساا ،که سااه متغير اول در تهيه
نقشه زير شاپص  NCVIو دو متغير ديگر در تهيه
نقشه  HCVIاستفاده میشوند.

دارد و بيشتر آنها بر اين ايده اسااتوار اساا ،که
نتيجاه حاصااات از يکهارچهساااازي اطالعات بايد
وسيلهاي معتبر براي برنامهرياي و مديري ،ساحلی
باشاد (ساعيد صبائی و همکاران .)9315 ،ضرورت
دسا،يابی به روشای سااده و آسان براي يکهارچه
نمودن داده هاااي ساااهيم در ارزيااابی شاااادت
آسايبپذيري ساحت ،منجر به توسعه شاپصهاي
م تلف ارزيابی مندقه ساااحلی نسااب ،به تهديدها
شااده تا تعيين شاادت آساايبپذيري در يم قالب
ساده امکانپذير شود (چلفستين .)2555 ،شاپص
آساااياابپااذيري ساااااحاات ( )CVIيکی از اين
روشهاسا .،استفاده از شاپصهاي آسيبپذيري
جه ،ارزيابی آساايبپذيري يم مندقه ساااحلی،
ن ساتين بار توسط گورننيتا و کانسيروک در سال
 9181در ساااواحت آمريکا بکار گرفته شاااد .آنها
متذکر شدند که اين روش میتواند در ديگر نواحی
جهان نيا مورد اسااتفاده قرار گيرد (ابوده و وورل،
 .)2558روش ماذکور قدعااج جه ،آ از يم برنامه
مديريتی بر پايه اصااول مديري ،يکهارچه سااواحت
پذيرفته شااده اساا( ،چلفسااتين .)2555 ،در اين
روش از طارياق تحلياات برپی از پااارامترهااا و
مشا ا صاااههاي موجود در سااادر زمين شااادت
آساايبپذيري نهايی ساااحلی نسااب ،به باد آمدن
سادر آی دريا بررسی میشود .به عبارتی شماري
از مشا صهها در سدر زمين هستند که شناسايی
آنها منجر به يافتن ساريع و مندقی آسيبپذيري
نسااابی مندقه سااااحلی میشاااود (ابوده و وورل،
 .)2558برپی از شااااپصهااي آسااايابپذيري،
فيايکی ،برپی اقتصااااادي -اجتماااعی و برپی
ترکيبی از هر دو میباااشااانااد (آدگر و همکاااران،
 )2554که در مجموش انعکان دهنده آسيبپذيري
ساااحت از م اطرههاي محتمت بر محيط ساااحلی
اساا .،به من ور شااناسااايی مياان م اطره نواحی
ساااااحلی در ارتبااا بااا مسااااائاات دريااايی و

محدوده مورد مطالعه

مندقااه مورد بررسااای در اين پژوهش اساااتااان
مازندران (نوار سااااحلی) اسااا ،که با 23258/4
کيلومتر مربع مساح ،،بين  35درجه و  42دقيقه
تا  38درجه و  35دقيقه عرض شمالی و  55درجه
و  44دقيقه تا  54درجه و  95دقيقه طول شاارقی
قرار گرفته اساا .،درياي پار در شاامال ،اسااتان
تهران ،سااامنان و قاوين در جنوی و اساااتانهاي
گيالن و گلساااتان بهترتيب در ری و شااارن آن
قرارگرفتاه اسااا( ،شاااکات  .)9مهمترين مناطق
مسااکونی و شااهري واقع شااده در شاارن مندقه
مدالعاتی سااري ،نکا ،رسااتمکال ،بهشهر ،گلوگاه و
کياساار هسااتندا رامساار ،کتالم و سااادات محله،
تنکابن ،پرمآباد ،نشاتارود ،عبانآباد ،سلمانشهر،
کالرآباد ،کالردش ،،مرزنآباد ،چالون و نوشهر هم
از مهمترين مراکا سااکونتگاهی و شااهري در ری
اسااتان مازندران میباشااند .موقعي ،و وضااعي،
طبيعی اساااتان مازندران نشاااانگر دو ناحيه عمده
جلگه ساااحلی و کوهسااتانی البرز اساا .،امتداد و
جه ،رشاتهکوههاي البرز به صورت ديواري مرتفع
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 222882هکتار مشاتمت بر  32دهسااتان ساحلی
دربر میگيرد .اين محادوده  55درجه و  35دقيقه
و  42ثانيه تا  54درجه و  3ثانيه طول شرقی و 38
درجاه و  33دقيقاه و  38ثاانيه تا  38درجه و 52
دقيقه و  43ثانيه عرض شاامالی واقع شااده اساا.،
کوتاهترين پط سااااحلی در دهساااتان مياندورود
بارط (بااه طول  215متر) و بلناادترين امتااداد
سااااحلی در دهساااتاان مياانکااله (به طول 982
کيلومتر) قرار دارد (ساااعيادصاااباائی و همکاران،
.)9319

و طودنی ،نوار ساحلی و جلگههاي کنارهاي درياي
مازندران را محصاور کرده اساا .،در سراسر استان
مازندران ،شيب و ارتفاش زمين از ارتفاعات به سوي
جلگه و به ساام ،درياي پار کاهش میيابد .طول
نوار سااااحلی در ب ش جنوی دريااي پار حدود
 815کيلومتر اسااا ،کااه از اين مياان 482/95
کيلومتر در کراناههاي اساااتان مازندران قرار دارد.
محادوده مورد مداالعاه تمام طول پط سااااحلی
اسااتان در بازه تغييرات ارتفاعی بين  -22/5متر تا
صاافر (همتراز آیهاي آزاد) را با گسااترهاي معادل

شکت  :9موقعي ،جغرافيايی استان مازندران در نوار ساحلی

مواد و روشها
گرفته شااده اساا .،متغيرهاي در ن ر گرفته شااده
براي نقشاهساازي ،بر اسااان شاادت آسيبپذيري
آنها نسب ،به باد آمدن ارتفاش آی دريا طبقهبندي
شدند .متغير شيب بر اسان روش شکس ،طبيعی
(کاه بر پايه روش آماري  Jenks Optimizationبا
هادل کاهش واريانس ارزشها در هر کالن) و به
کمام نرمافاار  ArcGISطبقهبندي شاااد .متغير
ارتفاش از سااادر زمين با در ن ر گرفتن ارتفاشهاي
بحرانی آی درياااي پار بااه کالنهاااي مسااااوي
طبقهبندي شاااده اسااا( ،از مدل رقومی ارتفاش به
عنوان نقشه پايه استفاده شد) .متغير ناهمواريهاي
سااااحلی ياا به عبارتی نقشاااه لندفرمهاي مندقه

در اين پژوهش براي دسااا،يااابی بااه شااااپص
آسايبپذيري مندقه ساحلی استان مازندران ،پنر
متغير در قالب دو زير شاااپص طبيعی ( )NCVIو
انساان منشااب ( )HCVIبکار گرفته شد .متغيرهاي
مورد ن ر باا توجاه باه مراجع يااد شاااده و هدل
مداالعاه شاااامات تغييرات ارتفاش زمين ،شااايب،
ناهمواريهاي سااااحلی کاربري اراضااای و دوري و
ناديکی از جاده اساا ،که سااه متغير اول در تهيه
نقشه زير شاپص  NCVIو دو متغير ديگر در تهيه
نقشاه  HCVIاستفاده میشوند .جدولهاي  9و 2
نشاااندهنده پنر متغيري هسااتند که در قالب دو
جنبه مورد اشاااره (طبيعی و انسااان منشاااب) بکار

958

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،28زمستان  ،9315صفحات 952 ..................................... 988 -953

 8دساتهبندي شدا بهطوريکه عدد  8نشاندهنده
بيشترين و عادد  9نشااااندهناده کمترين مياان
آسايبپذيري آن متغير نساب ،به باد آمدن سدر
ارتفااش آی درياا اسااا .،اگر چه نتيجه ارزيابی به
صاورت عددي بيان میشود که نمیتواند مستقيماج
برابر با اثرات فيايکی ناشای از باد آمدن سدر آی
دريا بر مندقه سااااحلی باشاااد ،اما نشااااندهنده
مناطقی اسا ،که مجموش اثرات منفی ناشی از باد
آمدن ساادر آی دريا در آن بارزتر اساا .،شاااپص
واحد آسااايبپذيري در واقع ريشاااه دوم نتيجه به
دسا ،آمده از حاصاتضری متغيرهاي طبقهبندي
شاده تقسيم بر تعداد کت متغيرهاس .،متغيرهايی
که در هر زير شاپص قرار میگيرد ،بر اسان رابده
 9ترکيب میشوند.

سااحلی بر اسان مياان حساسي ،نسبی هر کدام
از فرمها و سااپتارهاي ساحلی نسب ،به فرسايش
ارزشگذاري شاد (تيلر و هامر911 ،ا اوده و وورل،
 .)2558زيرا هر يم از ساپتارها و فرمهاي ساحلی
از مقاوم ،نسبی متفاوتی در برپورد با نوسانهاي
سااااحلی برپوردارند .از ارزش نسااابی زمين براي
تعيين اولوي ،ميان کاربري هاي زمين استفاده شد
(مکالوگلين و همکاران .)2552 ،حفا  ،از مندقه
تحا ،آسااايبپذيري تنها در صاااورتی که توجيه
اقتصااادي ،فرهنگی و يا زيساا ،محيدی داشااته
بااشاااد ،انجاام میپاذيرد .اگر چه ارزش زمين به
روشهاااي ما اتالفی چون ارزش پولی ،هاينااه
جاايگاينی ،ارزش زيبائی شاااناپتی و يا حفا تی
قابت طبقهبندي اس ،،اما اين روشها ا لب زمانبر
و پر هاينه هسااتند .بنابراين ،در اين ب ش بر پايه
برآورد ن ري ارزش نساابی نوش کاربري زمين براي
انساان ،طبقهبندي کاربري اراضای صورت پذيرف،
(مکالوگلين و همکاااران .)2552 ،در پصاااوا
متغيرهاي مورد استفاده ،بر اسان بند الف ماده دو
قانون اراضی مستحدثه و ساحلی اهمي ،ويژهاي به
جاده به عنوان يکی از ساااپتارهاي مرثر در تحديد
حدود حريم داده شاااده اسااا .،به طوريکه وقتی
حريم به جاده سراسري برپورد کند ،فاکتور اصلی
در تعيين حريم نااه الاامااات موجود در مشااا ص
کردن آن ،بلکه وضاعي ،جاده اس .،به اين ترتيب
مدابق جدولهاي  9و  2هر متغير در مقيان  9تا

رابده )9
CVI= √(a1×a2×… ×an)/n

در اين رابداه  CVIزير شااااپص آسااايبپذيري
طبيعی و يااا انسااااان منشاااااب 𝑎𝑛 ،متغيرهاااي
طبقهبندي شده مورد استفاده در هر زير شاپص و
 nتعاداد متغيرها میباشاااد .در نهاي ،شااااپص
آسااايابپاذيري نهايی ( )TCVIترکيبی از دو زير
شااااپص فون پواهد بود که نشااااندهنده چهار
طبقه با آساايبپذيري نساابی کم ،متوسااط ،باد و
بساايار باد بر اسااان طبقهبندي چارکی ارزشهاي
موجود در نقشه نهايی اس.،
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جدول  :9متغيرهاي بهکار گرفته شده در زير شاپص انسان منشاب ()HCVI
متغیر

كاربری
اراضی

فاصله از
جاده (متر)

درجه آسیبپذیری
1

2

3

ب شی از دريا
که در محدوده
مورد مدالعه
قرار میگيرد

ب شی از دريا
که در محدوده
مورد مدالعه
قرار میگيرد

4

6

5

پوشش گياهی
کمتراکم ،منابع
آی ،تادی و
زمينهاي شور
داراي پوشش
گياهی و يا فاقد
آن

مرتع و مناطق
ساحلی

جنگت

کشاورزي

ساپتارهاي
شهري و صنعتی

زمينهاي واقع در
فاصله بيش از
 555متري جاده
اصلی (در جه،
رو به پشکی)

زمينهاي واقع در
فاصله  555متري
از جاده اصلی (در
جه ،روبه به
پشکی)

زمينهاي واقع در
فاصله  355متري
از جاده اصلی (در
جه ،رو به
پشکی)

زمينهاي واقع در
فاصله  955متري
از جاده اصلی (در
جه ،رو به
پشکی)

زمينهاي واقع در
جه ،رو به
درياي جاده اصلی

جدول  :2متغيرهاي بهکار گرفته شده در زير شاپص طبيعی ()NCVI
متغیر

درجه آسیبپذیری
1

2

3

4

5

6

ارتفاع (متر)

> -23/5

 -23/5تا -24/5

 -24/5تا -25/5

 -25/5تا -28/5

 -28/5تا -22/5

 -22/5تا -39/5

شیب (درجه)

95/4 – 33/24

5/9 – 95/45

2/55 – 5/9

9/58 – 2/55

5/29 – 9/58

5 - 5/29

ب شی از دريا که
در محدوده مورد
مدالعه قرار می-
گيرد

کوه

دش ،آبرفتی،
سيالی دش،،
بستر رودپانه،
درياچه قوسی

دهانه روپانه،
دش ،ساحلی،
کودی ساحلی

بندای ساحلی،
زبانه ،پلير
کوچم ساحلی

تهه ماسهاي،
دش ،دلتا،
درياکنار ،جااير
سدي ،پهنه گلی

لندفرم
ساحلی

نتایج
هکتاار مسااااح ،اراضااای زراعی در اين محدوده
میباشد که  23/2درصد از مجموش مساح ،اراضی
حريم عمودي اوليه اساا .،اراضاای با کاربري با ی
هم با  2152هکتار مسااااح 93/9( ،درصاااد) از
گساااترش قابت توجهی در محدوده حريم عمودي
اوليه اسااتان مازندران برپوردار هسااتند .مساااح،
ساااپتارهاي شااهري و صاانعتی در اين محدوده
 2284هکتار ( 92/3درصد) میباشد (جدول .)3

تعيين حريمهااي حاائت اوليه و ثانويه در اساااتان
ماازنادران نشاااان از آن دارد که در محدوده پط
ساحت سال  9381تا تراز  -24/2متر (حريم حائت
اوليه) ،بيشترين کاربري اراضااای به سااااپتارهاي
طبيعی ،زراعی و با ی اپتصااا داردا ساپتارهاي
طبيعی با  8545هکتار بيشترين مساح ،را دارند
که معادل  35/2درصد از مجموش اراضی واقع شده
در محدوده حائت اوليه را شااامت میشااوند5232 .
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جدول  :3درصد و مساح ،کاربريها در محدودههاي حائت اوليه و ثانويه استان مازندران
مساحت در محدوده حائل اولیه

هكتار

درصد

هكتار

درصد

نوع كاربری

توضیحات

مساحت در محدوده حائل ثانویه

ساپتارهاي شهري و
صنعتی

مناطق مسکونی ،واحدهاي
صنعتی ،سد ،موج شکن و مناطق
برداش ،زمين

228388

9283

9555834

2885

کشاورزي

کشاورزي آبی ،است رهاي پرورش
ماهی ،کشتای ورزي ها

523282

2382

1844819

55839

باغ

مناطقی که باغ و مرتع جنگت به
صورت ترکيبی وجود دارند

215283

9389

9258

881

ساپتارهاي طبيعی

تهههاي ماسهاي ،بستر رودپانهها،
تادی ،زمينهاي شور داراي
پوشش گياهی و يا فاقد آن

8545

3582

3841844

25

مرتع

مرتع متراکم ،نيمه متراکم و کم
تراکم

52589

288

9923835

5888

جنگت

جنگت متراکم ،نيمه مرتاکم و کم
تراکم

215885

9389

9349852

2

وضاااعيا،هاي متفاوتی پديد میآورد .در مجموش،
 22535هکتاار از اراضااای اساااتاان مازندران در
محادوده ميان پط سااااحت ساااال  9381تا تراز
 -24/2متر قرار گرفته اسااا( ،حريم حائت اوليه)ا
حريم حائت ثانويه از تراز  -24/2متر تا  -23/5متر
حدود  91925هکتار از اراضی استان را دربرگرفته
اسااا .،جادول  3مسااااح ،پراکنش هر کدام از
کاربريها را در حريمهاي تعيين شده اوليه و ثانويه
براي اساااتان مازندران نشاااان میدهد .بررسااای
وضااعي ،ارتفاعی زمينهاي واقع در محدوده حريم
قانونی نشاان داد که متوسط ارتفاش اراضی واقع در
دهساااتاان پيرود کناار در محدوده حريم قانونی
بيش از  -23/5متر ،دهساااتااان بلااده کجور در
محدوده ارتفاعی  -25/5تا  -24/5متر ،دهساااتان-
هاي باريمرود ،بابلرود ،چهت شهيد ،دابوي شمالی،
هاارپی شاااماالی و کالرآبااد در محادوده ارتفاعی

در محدوده حريم عمودي ثانويه اساااتان مازندران
(تراز ارتفااعی  -24/2تاا  -23/5متر) ،کاربريهاي
زراعی با  1844هکتار الب میشااوند و بيشترين
مسااااح ،را در ميان اراضااای واقع شاااده در اين
محدوده دارند ( 55درصااد از کت اراضاای محدوده
حاائات ثانويه) .پس از آن سااااپتارهاي طبيعی با
 3841هکتار مسااااح 25 ،،درصاااد از پهنههاي
محادوده ثااانويااه را بااه پود اپتصااااا دادهانااد.
مساااح ،ساااپتارهاي شااهري و صاانعتی در اين
محدوده  9555هکتار اس ،که  2/85درصد از کت
اراضی قرار گرفته در اين حريم را به پود اپتصاا
داده اسا .،اراضاای با ی با  9258هکتار مساح،،
 8/1درصااد از اراضاای حريم ثانويه اسااتان را دربر
گرفته اس .،دزم به توجه اس ،که اپتصاا فاصله
افقی براي اساات راج حريم دريا در نوار ساااحلی با
توجه به ناهمگونی شاايب و تراز ارتفاعی پشااکی،

951

ارزيابی آسيبپذيري سواحت نسب ،به باد آمدن تراز آی دريا ،استان مازندران 985 ..................................................

بيشترين طول آن در دهساااتان رودپی شااامالی
( 155متر) و کمترين آن در دهسااتان اهلمرستان
شااامالی ( 95متر) اسااا .،طول جاده فون تا تراز
ارتفاعی  -23/5متر حدود  8کيلومتر میباشااد که
بيشترين آن در دهساااتان گليجان ( 3کيلومتر) و
کمترين آن در دهساااتان ميانکاله ( 25متر) قرار
دارد .البتاه متفااوت بودن طول تاا حاد زيادي به
دهستانها بستگی دارد .نتاير حاصت از تهيه نقشه
آسيبپذيري سواحت استان مازندران در  95شي،
نقشااااه بااا مقيااان  9:558555در چهااار طبقااه
آسيبپذيري تهيه گرديد .معيار تعيين حريم افقی
در تهيه اين نقشااه بر پايه متوسااط فاصااله مناطق
بساااياار آسااايابپذير تا تراز  -23/5متر اسااا.،
شاکتهاي  2تا  98نقشااههاي نهايی آسيبپذيري
ساااواحت اساااتان مازندران بر مبناي دو شااااپص
آسيبپذيري طبيعی و انسان منشاب میباشند.

 -25/5تااا  -28/5متر ،دهساااتااانهاااي بهنمير،
مياانکااله ،مياندورود بارط ،دريم ،اهلمرساااتان
شاااماالی و کالرآباد در محدوده ارتفاعی  -28/8تا
 -22/5متر و دهساااتانهاي امامااده عبداهلل و قره
طغاان در محادوده ارتفاعی پايينتر از  -22/5متر
قرار گرفته اسا .،همچنين نتاير نشان میدهد که
 4آبادي با جمعي ،ساکن  598نفر تا محدوده تراز
 -24/2متر قرار گرفته اسااا،ا مجتمع مساااکونی
شهيد رجايی ( 455نفر) پرجمعي،ترين آنهاس.،
در محادوده تراز ارتفاعی  -24/2متر تا تراز -23/5
متر نيا  92آبادي و  4صاايدگاه با جمعيتی بالب بر
 2291نفر قرار گرفتاه اسااا،ا آباديهاي ولیآباد
( 2919نفر) و بناهکار ( 9588نفر) پرجمعي،ترين
آنها هساتند .بررسی وضعي ،جاده اصلی ممتد با
نوار ساااحلی نشااان میدهد که  3کيلومتر از طول
جاده تا تراز ارتفاعی  -24/2متر قرار گرفته اساا.،

شکت  :2نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه رامسر)
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شکت  :3نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه تنکابن)

شکت  :4نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه نشتارود)

شکت  :5نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه چالون)
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شکت  :8نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه نوشهر)

شکت  :2نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه ونوش)

شکت  :8نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه نور)
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شکت  :1نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه کلوده)

شکت  :95نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه محمودآباد)

شکت  :99نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه بابلسر)
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شکت  :92نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه بهنمير)

شکت  :93نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه پارآباد)

شکت  :94نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه اميرآباد)
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شکت  :95نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه بهشهر)

شکت  :98نقشه آسيبپذيري سواحت استان مازندران بر مبناي شاپص ( CVIمندقه گلوگاه)

نتیجهگیری
میباشااد .متأساافانه هجوم فعالي،هاي انسااانی در
سااواحت ش امال کشااور در کنار قابلي،هاي فراوان
مندقه سااحلی براي رشااد و توسااعه ،ساابب شده
اسا ،که تصميم گيري در پصوا اجرايی نمودن
مفاد قانونی در پصااوا پاکسااازي حريم دريا در
چالشاای بين سااود و زيان متوقف گردد (ساااعيد
صبائی و همکاران .)9319 ،هدل از تعيين حريم و
بررسای آسايبپذيري ساواحت استان مازندران در
برابر نوسااااناات تراز آی درياا ،تنهاا حفظ امني،
کاربريهاي ناحيه ساحلی و نيا فراهم آوردن انجام

با توجه به نتاير بدسااا ،آمده ،جاي هيک شاااکی
نيساا ،که محدوده حريم قانونی عمالج کارايی پود
را از دساا ،داده و ضاارورت بازنگري در آن حتمی
اسااا .،باهعالوه ،بر طبق اصاااول اولياه ماديري،
يکهارچه ساااواحت ،تعيين محدوده فعت و انفعادت
بالقوه ناشی از باد آمدگی آی و مش ص نمودن آن
بهعنوان منابع عام که دپت و تصااارل عمومی در
آن ممنوش بااشاااد ،جاب ضاااروريات اسااا ،و در
طرحرياي راهبردي که بهترين نوش توسااعه بر پايه
اصاول توسعه پايدار و همگام با طبيع ،اس ،،دزم
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سااااپتاارهااي طبيعی با  8545هکتار بيشترين
مساح ،را دارند که معادل  35/2درصد از مجموش
اراضای واقع شاده در محدوده حائت اوليه را شامت
میشااوند .در محدوده حريم عمودي ثانويه اسااتان
مااازناادران (تراز ارتفاااعی  -24/2تااا  -23/5متر)،
کاربريهاي زراعی با  1844هکتار الب میشااوند
و بيشترين مسااح ،را در ميان اراضای واقع شده
در اين محدوده دارند ( 55درصاااد از کت اراضااای
محاادوده حااائاات ثااانويااه) .پس از پيااادهساااازي
سناريوهاي بحرانی درياي پار در استان مازندران،
مشا ص شاد که ب ش زيادي از مساااح ،اراضی
مورد مداالعه در محدودههاي آسااايبپذير از ن ر
شااااپصهاي ژئومورفيم سااااحلی (محدوده تراز
 -24/2و نايا  -23/5متر) قرار دارنااد .بنااابراين
چشااامپاوشااای بر بحرانی و پر پدر بودن اين
ماحاادوده هااا و در پيش گرفتن شااارايط فعلی
هوشاامندانه نيساا( ،سااعيد صاابائی و همکاران،
 .)9319باا در ن ر گرفتن اين موارد و بااا تکياه بر
نتاير پژوهش حاضاار ،پيشاانهادهايی در ارتبا با
نحوه تعاامات با تأثير شااااپصهاي ژئومورفيم بر
سااااپ ،و سااااز سااااحلی در مندقه مدالعاتی و
همچنين در ساير ب شهاي سواحت شمالی کشور
ارائه میگردد.
الف) پيشاانهاد میشااود تراز  -24/2متر (محدوده
حاايات اوليه) ،به عنوان محدوده بحرانی باد آمدن
آی دريااي پار در ن ر گرفته شاااود و مالح ات
قاانونی براي اعالم اين تراز باه عنوان حريم جديد
قانونی دريا توسااط دسااتگاههاي زيربط در دسااتور
کار قرار گيرد.
ی) با توجه به نتاير بدساا ،آمده ضااروري اساا،
نساب ،به سااماندهی برپی فعالي،هاي انسانی در
محادوده درياا تاا پط هم ارتفاش  -24/2متر اقدام
شااود و پيشاانهاد میشااود فعالي،هايی از جمله
احداث کارپانه ،دفع پساااماندهاي شاااهري ،حفر

فرآينادهااي سااااحلی نيسااا .،حفظ ارزشهاااي
تفريحی ،تفرجی و زيبايیشاناسی ساحلی بهعنوان
يکی از پيامدهاي تعيين حريم در نواحی سااااحلی
بساااياار مورد توجه اسااا ،،تا آنجا که به حفظ و
نگهداري شااا صاااي ،،بهعنوان يکی از ضاااوابط
طرحهاي بهساازي و نوسازي سواحت تأکيد فراوان
شده اس .،من ور از حفظ و نگهداري ش صي ،در
نواحی ساااحلی برقراري هماهنگی بين کاربريهاي
مجاور ساااحت و وضااعي ،طبيعی ناحيه ساااحلی
اسا ،،تا آنجا که در ضوابط فون تأکيد میشود که
بناهاي موجود در ناحيه ساحلی که مغاير با روحيه
ساااحت هسااتند ،میبايد بتدرير حذل شااوند و در
مقابت ،ديدهاي منتهی به دريا و سااااحت از داپت
شااهر بايد حفظ و تقوي ،گردد .در اين مدالعه ،دو
رويکرد تعيين مناطق آساايبپذير سااواحت اسااتان
مازندارن در برابر نوساااانات تراز آی درياي پار بر
مبناااي تعيين حريمهاااي اوليااه (اراضااای تااا تراز
 -24/2متر) و ثانويه (تراز  -24/2تا  -23/5متر) و
تعيين حريم درياي پار در کرانه ساااحلی اسااتان
مازندارن بر مبناي حداکثر تراز آی دريا در ساااال
 9342دنبال گرديد .براي دساا،يابی به شاااپص
آسايبپذيري مندقه ساحلی استان مازندران ،پنر
متغير در قالب دو زير شاااپص طبيعی ( )NCVIو
انسان منشاب ( )HCVIبهکار گرفته شد .متغيرهاي
موردن ر با توجه به مراجع ياد شده و هدل مدالعه
شاامت تغييرات ارتفاش زمين ،شيب ،ناهمواريهاي
ساااحلی کاربري اراضاای و دوري و ناديکی از جاده
بود ند که سه متغير اول در تهيه نقشه زير شاپص
 NCVIو دو متغير ديگر در تهيااه نقشاااه HCVI
اساااتفاده شااادند .تعيين حريمهاي حائت اوليه و
ثانويه در اسااتان مازندران نشااان از آن دارد که در
محدوده پط ساحت سال  9381تا تراز  -24/2متر
(حريم حائت اوليه) ،بيشترين کاربري اراضااای به
سااپتارهاي طبيعی ،زراعی و با ی اپتصاا داردا
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چاههاي عميق ،برداشا ،شان و ماسه به طور کلی
ممنوش اعالم شاااده و سااااپتاارهايی از اين قبيت
بتادرير باه محدودهاي پارج از اين مناطق انتقال
يابد.
ج) پيشانهاد میشود ساپتارهاي زيربنايی و اصلی
در جه ،رو به درياي جادهها احداث نشااود .حفظ
ارزشهاي تفريحی و زيبايی شااناپتی ساااحت به
عنوان يکی از پياااماادهاااي تعيين حريم در نواحی
سااحلی بسيار مورد توجه اس ،تا آنجا که به حفظ

و نگهداري (شاا صااي )،به عنوان يکی از ضااوابط
طرحهاي بهساازي و نوسازي سواحت تأکيد فراوان
شده اس.،
د) همچنين پيشاانهاد میشااود مديري ،محدوده
افقی در هر ب ش ساااحت بر پايه ويژگیهاي الب
آن از ن ر پاارامترهاااي دپيات در تعيين آن يعنی
ارتفاش ،کاربري اراضااای ،شاااکت زمين و فاصاااله
مديريتی از ساحت باشد.
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