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 ساحلنگهداشت  و جامعه فرد،

 آرتین رادمتینپژوهشگر: 
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 انم خدا هب

 

 جامعه و نگهداشت ساحل فرد،

 

 

 

 پژوهشگر

 رادمتینآرتین 

 

 معلم راهنما

 محمد ارجمند

 

 

 

 آموزشی فرهنگی والهمؤسسه 

  9311-00سال تحصیلی 
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 چکیده

 یهاتیفعال انجام و سکونت یبرا جذاب یمناطق هموارهی، خداداد سرشار منابع و فراوان یهالیپتانس داشتن لیدلبه سواحل
  روند.شمار میبه مکانی مناسب برای گردشگری )اکوتوریسم( ایدر حلسوا ،امروزه .اندبوده …و یبازرگان ،یتجاری، صنعت

 طیمح یسالمت حفظ نیب تعادلبا آن دست به گریبان است، برقراری  بشر یکنون یجامعهها یا مشکالتی که نگرانی از یکی
 مسئله نیا به توجه عدم. است داریپا یتوسعه هدف با یفراساحل و یساحل عیصنا عیوس و رشد روبه یهاتیفعال وساحلی  ستیز

 قرار دهد. ریناپذ جبران و مدت بلند یضررهاتأثیر  تحت را هاتیفعال نیا یاقتصاد یسودهاناشی از  مدت وتاهک منافع بسا چه
بوم با که زندگی موجودات زنده در این زیست شودیم روروبه عیتیضو با ییایدرساحلی و  ستیز طیمح ،اوقات یبعض سفانهأتم

 کند. تهدید میارزش را 
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 مقدمه

توسط عوامل یا توان به دو گروه اصلی طبیعی و مصنوعی تقسیم کرد. آنچه مؤثر بر تخریب نواحی ساحلی را می عوامل
بیان دیگر، هر محیط های انسانی همراه نگردد، قابل ترمیم و جبران است. به افتد چنانچه با دخالتدالیل طبیعی اتفاق می

را کنترل اتفاق افتاده در وضعیت خود  منفی یا نامطلوب تغییراتخودترمیمی،  سمیابلیت را دارد تا از طریق مکانطبیعی این ق
ی نتیجهکه در بیشتر مواقع از توان پذیرش محیط بیرون است و عوامل انسانی قرار دارد ی مقابل، نقطهدر کرده، کاهش دهد. 

 آن، غیر از تخریب نخواهد بود.

حریم است که این حریم حرمت  هر چیزی از جمله دریا، رودخانه، زمین، مِلك، مسکن، انسان و غیره دارایت که نسداباید 
و اراضی  حریم دریا .نوعیت و محدودیت استوم ممفهمی دربردارنده، آن حقوقی فیتعر حریم در .و ورود به آن ممنوع است رددا

این حال، آنچه در واقعیت با  .طبیعت است که باید در حفظ و مراقبت از آن جدیت عملی داشتنیز حق مسلم دریا و  ساحلی
 ناشی از شدت تحت فشارچندان مورد توجه قرار نگرفته است بلکه به نه تنها حریم این شود آن است کهمیدانی مشاهده می

 ارد.قرار د یخواهزیاده

رواج زیادی یافته است،  ساخت و سازهای مجاز و غیرمجاز در سواحل جنوبی کشور به مانند سواحل شمالی،روزگار کنونی، در 
های تجاری، اقتصادی و  ویالسازی طرفدار چندانی ندارد، اما اجرای طرح با این تفاوت که در سواحل خلیج فارس و عمان،

ای از این ن آب دریا برای ساخت پاساژ نمونهخشکاند .به عاملی برای تهدید و تخریب این سواحل تبدیل شده است صنعتی
  .هاست که در استان هرمزگان رایج شده استطرح

 طور کلی، عوامل انسانی مؤثر بر تخریب اراضی ساحلی عبارتند از:به

  رویهوسازهای بیدر اثر ساختتخریب ساحل  ٭

 های مرتبط با نفت و گاز فعالیت ٭

 های صنعتیفعالیت ٭

 صنعتی وی فاضالب شهری  تخلیه ٭

 ها و ضایعات زباله یتخلیه ٭

 گردشگری های مصنوع ایجاد جزیره ٭

 گاهیهای بندر فعالیت ٭

 های کشاورزی فعالیت ٭

 

 ٨٣٣١ نیمجلس مصوب ،سازمان ینامهنییآ ٣ یماده ٢٢ بند قانون استناد به بنادر و دریانوردی سازمانهمین اساس، بر 
ه است تا بر هر شد لیذ موارد  با هیاول موافقت اعالم مرجع( ب) ٨٣١١ یاسالم یشورا مجلس مصوب یالحاق یتبصره و( الف)

 مجوز و ساخت و سیسأت مجوز صدور ،نظر مورد طرح احداث :و تصرف افراد )حقیقی یا حقوقی( نظارت داشته باشدگونه دخل 
ی، نفت -یتجار) یکاربر نوع اساس بر یحقوق و یقیحق انیمتقاض به ییایدر زاتیتجه و ساتیسأت ،هاسازه زا یبرداربهره
 .(یساتیتأس و یصنعتی، ادیصی، مسافری، حیتفر
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 ی تحقیقمسئله 

مت محیط زیست دریایی و سواحل ی بین سالرابطه دارد؟ ییهالفهؤم چه و ستیچ سالم ییایدر ستیز طیمح كی از منظور

 ؟ گونه است؟ نقش فرد و جامعه در این رابطه چیستایمن چ

یا  ه تغییرنارتباطی مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر دارند و هر گو و محیط زیست دریاییسواحل روشن است این که نچه آ

 .دهدتحت تأثیر قرار می ن دیگری را نیزل و تصرف در یکی از این دو، بدون تردید آخد

سادگی بتوان از کنار به موضوعی نیست که های انسانی،ها و دخالتتفعالی دلیلهای ساحلی بهزمینو تخریب دریایی آلودگی 

حلی، اتفاقی غیرقابل جبران است که جلوگیری از این اتفاق، بیش از هر چیزی بوم ارزشمند سادست رفتن زیستآن گذر کرد. از 

    ی هدفمند جوامع محلی تأکید دارد.بر مشارکت مردمی و مداخله

 

 وضعیت موجود شناخت

افته است که این متولی مشخص گسترش ی نبود یو در سایه یان گذشتهسواحل جنوبی کشور طی سالاخت و سازها در س
 آبزیان متنوع، مرجان ها، جلبك ها و جنگل های حرا(، وجود منابع نفت و گاز و )به دلیل وجود محیط زیستی سواحل از نظر

 سطح مناسب دریا برای تردد خطوط کشتیرانی دارای اهمیت بسزایی است و این
دنبال داشته  بههای فراوانی تواند آسیبهای بی رویه و غیرقانونی میتصرف
 باشد.

والن ؤداران این میدان از بسیاری نهادها و مسرسد قدرت سرمایهبه نظر می
شهر این  هفدهدرصد از شهرهای هرمزگان یعنی  چهل و دوبیش از  .فراتر است

وجود این شهرها ه ساحل قرار دارند ک یبندرعباس در محدوده استان از جمله
کرده است.  اهمیتدارای منظر شهری  یازجنبه و هم محیط زیستی هم به لحاظ را حریم دریا و حفظ و صیانت از آن توجه به

-موجب زشتی چهره افتداتفاق می و اراضی ساحلی حریم دریا یا بدون مجوز درقانونی  هایبا مجوز که ین گونه ساخت و سازهاا

باید توجه سوی دیگر، از  .شودمی ی ساحل و دریادساحل و طبیعت زیبای دریا و همچنین محرومیت مردم از نعمت خدادا ی
قانونی بوده یا ها ساخت و سازتواند تشخیص دهد که این نمی داشت دریا

 شده، نابوداین ساخت و سازها  یبا یك سونامی و طغیان، تمام غیرقانونی و
  .شودمی تحمیل هانبر آ های جانی و مالی جبران ناپذیریخسارت

-محلی یا بهره های انسانی توسط جوامعسوی دیگر، بسیاری از مداخلهاز 

نواحی ساحلی، یست دریایی و زیم محیط داران اقتصادی با عدم رعایت حربر
رد ساخته است که اگر ادامه بوم واهایی جدی بر عناصر حساس این زیستآسیب

  مهمترین این عناصر عبارتند از:ترین و شناختی نخواهد داشت. اصلیبوم محصولی جز تخریب و از بین رفتن تعادل زیستی و یابد

o هامانگروی ها گلجن 

o های مرجانی آبسنگ 

o دریایی جلبك و دریایی علفهای  رویشگاه  
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o ساحلی تاالبی علفزارهای  

 

 بندیحلیل و جمعت

بوم بسیار حساس و ارزشمند است که در تعادل یك زیستهای انسانی نیست! ساحل تنها برای انسان و استفاده نواحی ساحلی

 نظیری دارد. بخشیدن به محیط دریایی و خشکی نقش بی

ی دولت حیاتی و منحصر به فرد، تنها برعهده بوماز این زیستحفاظت 

. دارد در این باره ی محلی نیز نقش و مسؤولیت بسیار مهمینیست و جامعه

 وجو کرد:در موارد زیر جستتوان اصلی این مشارکت عمومی را میمحورهای 

 شگیریجلوگیری یا پی( ٨

 ی هدفمند و رسیدگی به مشکالت( مداخله٢

 جبران و ترمیم خسارت( ٣

ساحلی  -بوم دریاییی محلی وابسته به زیستت جامعهشهر حال معیی مهمی که نباید فراموش شود آن است که به نکته

برداری نیازمند اجرای بهره نتیجه، هر گونه مداخله برای کنترلبوم است. در کشور نیز تا حد زیادی درگیر این زیستاست. اقتصاد 

 موارد زیر است:

o  ی محلیجامعهآموزش 

o  مشارکت عمومیجلب 

o  های اقتصادی جایگزینطرحاجرای 

o  و رونق گردشگری طبیعی )اکوتوریسم(تقویت 

o  ی مبتنی بر حفاظت اط محیط زیست دریایی و ساحلیهای توسعهزیرساختتقویت  
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ی جغرافیا و  ی چابهار؛ مجله محیطی ناحیه ی زیست  ؛ مدیریت ساحلی و توسعه۱811زاده، عیسی، کریمی، صادق؛  ابراهیم -۱

  83ی پیاپی  ریزی محیطی؛ شماره برنامه
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