
 

  جمهوري اسالمي ايران
   جمهورييس رريزي و نظارت راهبرديمعاونت برنامه

  

  
  
  
  

 سواحل تعيين حريم مطالعات راهنماي 
 ها و خورها تاالب ها، درياها، درياچه

  
  534نشريه شماره 

  
  
  
 
 

  وزارت نيرو  معاونت امور فني
  دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفا  دفتر نظام فني اجرايي 

ir.mporg.tec://http  ir.org.moe.seso://http  
1389  

  



 





 



 
 

  
  اصالح مدارك فني 

  
  

  :خواننده گرامي
ته مبـادرت    ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، با استفاده از نظر كارشناسان برجـس              دفتر نظام فني اجرايي معاونت برنامه     

بـا وجـود تـالش فـراوان، ايـن اثـر            . به تهيه اين نشريه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است                
  .هاي مفهومي، فني، ابهام، ايهام و اشكاالت موضوعي نيستمصون از ايرادهايي نظير غلط

  
 صـورت زيـر     صورت مشاهده هرگونه ايراد و اشكال فني مراتب را بـه          ، از شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در          رو  از اين 

  :گزارش فرماييد
  .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد -1
 .ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد -2

 .در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد -3

 . فرماييدنشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر -4

  .كارشناسان اين دفتر نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت
  .شود پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
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  بسمه تعالي 
  

  پيشگفتار 
ي متعدد داخلي ها تاالبها و  چنين درياچهجمهوري اسالمي ايران با داشتن مرزهاي طويل دريايي در شمال و جنوب كشور و هم

كارگيري ابعاد مختلف مديريت مناطق ساحلي از اين  اين توفيق را يافته است تا در زمره كشورهاي ساحلي محسوب شده و بتواند با به
هاي زيربنايي در سطح  تهاي اقتصادي و فعالي رشد طرح. توان بالقوه در راستاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور استفاده موثر نمايد

ي كشور را ها تاالبها و  هاي ساحلي متاثر از درياها، درياچه كشور خصوصا در مناطق ساحلي لزوم توجه و صيانت از اراضي و پهنه
  .پذير خواهد بود هاي آبي امكان طور اخص در طي دو دهه اخير فراهم نموده است كه اين مهم با تعيين حد بستر و حريم اين پهنه به

 راهنماي " با توجه به اهميت مبحث فوق، امور آب وزارت نيرو در قالب طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني آب و آبفا، تهيه نشريه        
  برنامـه ريـزي و      را با هماهنگي دفتر نظام فني اجرايـي معاونـت          "  و خورها  ها  تاالبها ،   درياها، درياچه   سواحل تعيين حريم مطالعات   

را براي تاييد و ابالغ به عوامل ذينفع نظام فني اجرايي كـشور               جمهور در دستور كار قرار داد و پس از تهيه، آن           نظارت راهبردي رييس  
 23ارسال نمود كه پس از بررسي، بـر اسـاس مـاده             ) دفتر نظام فني اجرايي   (ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور        به معاونت برنامه  

مـصوب شـماره    (هاي اجرايي مصوب هيات محترم وزيران و طبق نظام فني اجرايي كـشور               انداردنامه است   قانون برنامه و بودجه و آيين     
  .تصويب و ابالغ گرديد)  هيات محترم وزيران20/4/1385هـ مورخ  33497ت/42339

هندس بهناز پورسيد و سركار خانم م از تالش و جديت نظارت راهبردي رييس جمهورريزي و  همانبربدين وسيله معاونت 
 و نماينده مجري محترم طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو،  نظام فني اجراييدفتر  محترمكارشناسان

و از نمايد  تهيه و نهايي نمودن اين نشريه، تشكر و قدرداني ميجناب آقاي مهندس محمد حاج رسوليها و متخصصان همكار در امر 
  .باشد  را آرزومند ميي اين بزرگواران مه توفيق روزافزون هايزد منان

  .اميد است متخصصان و كارشناسان با ابراز نظرات خود در خصوص اين نشريه ما را در اصالحات بعدي ياري فرمايند
  

  معاون نظارت راهبردي  
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  كننده، كميته و ناظران تخصصي تركيب اعضاي تهيه
مركز ملي  توسطريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري  معاونت برنامه ني اجرايي دفتر نظام فبا هماهنگي راهنمااين 

 تهيه و كارشناسان زير  عبدالعظيم قانقرمه دكتروليت آقايوبا مسو  موسسه تحقيقات آب -مطالعات و تحقيقات درياي خزر
  :باشد  ير مي ز شرحاسامي اين افراد به ترتيب حروف الفبا به. ست  اشده

  ژئومورفولوژيي ادكتر  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان آقاي مجيد اونق
   آبخيزداريفوق ليسانس   منابع آب  مطالعات و تحقيقاتپژوهشكده  حق آقاي عبدالكريم فاني

 موسسه -مركز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر  آقاي عبدالعظيم قانقرمه
 تحقيقات آب

   اقليم شناسيدكتراي

  دكتراي مهندسي سواحل  دانشگاه گيالن  آقاي ميراحمد لشت نشايي
 موسسه -مركز ملي مطالعات و تحقيقات درياي خزر  آقاي جواد ملك

  تحقيقات آب
  هاي هيدروليكي  سازهمهندسي ليسانس فوق

  :ه ترتيب حروف الفبا عبارتند ازاند، ب عهده داشته  كه مسووليت نظارت تخصصي بر تدوين اين راهنما را بهگروه نظارت
  هاي دريايي ي مهندسي ساحل وسازهادكتر  شناسي مركز ملي اقيانوس  آقاي وحيد چگيني

طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب    خانم كياندخت كباري
   وزارت نيرو-كشور

  راه و ساختمانمهندسي ليسانس 

  ريزي روستايي رنامه جغرافيا و بدكتراي دانشگاه شيراز  آقاي علي گلي
   هيدروليك دريا-دكتراي عمران  دانشگاه اراك  سعيد مقيميآقاي 

كه بررسي و اعضاي كميته تخصصي مهندسي رودخانه و سواحل طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور
  :ترتيب حروف الفبا عبارتند از اند به عهده داشته تاييد راهنماي حاضر را بر

  ليسانس مهندسي هيدروليك فوق  پردازي ايران شركت مهندسين مشاور سازه  فسوسآقاي محمود ا
   مهندسي آب-دكتراي عمران  دانشگاه تهران  حبيب آقاي محمد ابراهيم بني
  هاي آبي ليسانس مهندسي سازه فوق  پردازان شركت ساز آب  آقاي محمدحسن چيتي
 انس مهندسي راه و ساختمانليس فوق  هاي ساختماني  انجمن شركت  آقاي فريدون خزاعي
طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب      خانم نرگس دشتي

   وزارت نيرو-كشور
  ليسانس مهندسي آبياري

  دكتراي مهندسي آب  شركت مديريت منابع آب ايران  آقاي شكور سلطاني
  دكتراي عمران  دانشگاه تهران  آقاي علي فاخر

  ليسانس مهندسي هيدروليك فوق   آبموسسه تحقيقات  آقاي حسام فوالدفر
  هاي هيدروليكي مهندسي سازه   ليسانس فوق  وزارت نيرو  آقاي جبار وطن فدا

  : هدايت و كنترل پروژهگروه
  ليسانس مهندسي كشاورزي  دفتر نظام فني اجرايي  آقاي عليرضا دولتشاهي

  صنايعفوق ليسانس مهندسي   دفتر نظام فني اجرايي  رمضانعلي خانم فرزانه آقا
  س مهندسي منابع آبفوق ليسان  دفتر نظام فني اجرايي  خانم ساناز سرافراز



 
 

ت

  فهرست مطالب
  صفحه     عنوان
  1  مقدمه

  3  ها و خورها ، تاالبها  درياچهاها،يبندي در  و طبقهني قواني بررس-اول   فصل

  5   تعاريف و قراردادها-1-1

  5  هاي قراردادي  واژه-1-1-1

  5   تعاريف-1-1-2

  6  ي آبيها  پهنهمي بستر و حرنيي تعنهي موجود در زمني و قواناتي تجربي بررس-1-2

  6  كشور ي ساحلني قواني بررس-1-2-1

  7   و مستحدثي ساحلي قانون اراض-1-2-1-1

  7   عادالنه آبعي قانون توز-1-2-1-2

  7  ي و شهرسازي مصوبه شوراي عالي معمار-1-2-1-3

  8  63 قانون برنامه چهارم توسعه، ماده -1-2-1-4

  8   تعيين بستر و حريم ساحلي ساير كشورهااتي مروري بر تجرب-1-2-2

  9  بندي و ارائه الگوي مناسب  جمع-1-2-3

  9  هاي كشور ها و تاالب بندي درياها، درياچه  طبقه-1-3

  10   درياها-1-3-1

  10  ها  درياچه-1-3-2

  10  هاي بزرگ  درياچه-1-3-2-1

  10  هاي داخلي كوچك  درياچه-1-3-2-2

  10  ها  تاالب-1-3-3

  10  هاي بزرگ هاي حاشيه درياها و درياچه تاالب -1-3-3-1

  10  هاي داخلي  تاالب-1-3-3-2

  11   هاي آبي هاي تعيين كننده بستر و حريم پهنه  مولفه-دوم فصل 

  13   كليات-2-1

  13  شناسي سواحل شناس و زمين هاي زمين ريخت  ويژگي-2-2

  14  هاي هيدرولوژيكي  ويژگي-2-3

  14  هاي هيدروديناميكي  ويژگي-2-4

  16  اي  و توسعهي اجتماع،ي اقتصاديها  ويژگي-2-5
  
  



 ث 

  فهرست مطالب
  صفحه     عنوان

  17   راهنماي انجام مطالعات تعيين بستر و حريم-سوم   فصل 

  19   انجام اقدامات اوليهي راهنما-3-1

  19  ريزي مطالعات  برنامه-3-1-1

  22   مرتبطيها  مذاكره با كارفرما و سازمان-3-1-2

  23  آوري اطالعات، مدارك و مستندات مع ج-3-1-3

  23   بازديدهاي ميداني-3-1-4

  23   اهداف بازديدهاي ميداني-3-1-4-1

  24   مراحل بازديدهاي ميداني و اقدامات مربوط-3-1-4-2

  24   كارشناسان بازديد كننده-3-1-4-3

  24   لوازم مورد نياز در بازديدهاي ميداني-3-1-4-4

  26   دستورالعمل خدمات جانبي-3-1-5

  26  برداري و هيدروگرافي  نقشه-3-1-5-1

  27  يبندي مواد بستر و ساحل پهنه آب  دانه-3-1-5-2

  28   در منطقهي ساحليها گيري رقوم آب و جزر و مد احتمالي و جريان  اندازه-3-1-5-3

  28   راهنماي انجام مطالعات تخصصي-3-2

  29  يدرولوژي مطالعات ه-3-2-1

  29  وگرافي مطالعه فيزي-3-2-1-1

  30  ي مطالعات آبده-3-2-1-2

  32   زيرزمينييها  مطالعه آب-3-2-1-3

  33   مطالعه هواشناسي-3-2-1-4

  33   مطالعات هيدروليك و هيدروديناميك-3-2-2

  34   مطالعه امواج-3-2-2-1

  39   مطالعه تراز آب-3-2-2-2

  44  ي ساحليها  مطالعه جريان-3-2-2-3

  46  ناسيش  مطالعات رسوب و ريخت-3-2-3

  47  شناسي  توپوگرافي و ريخت-3-2-3-1

  48  شناسي  رسوب-3-2-3-2

  48  شناسي مهندسي و ژئوتكنيك  مطالعات زمين-3-2-4
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  فهرست مطالب
  صفحه     عنوان
  49  )كاربري اراضي(هاي موجود در سواحل   مطالعات كاربري-3-2-5

  50  ي آبيها  پهنههي بستر و حاشي فعلي اراضي نقشه كاربرهي ته-3-2-5-1

  50   مطالعات اكولوژي و مهندسي محيط زيست-3-2-6

  52  هاي آبي ها و مالحظات تعيين بستر و حريم پهنه معيار-3-3

  52  هاي آبي  معيارها و مالحظات حقوقي تعيين بستر و حريم پهنه-3-3-1

  52  ي حقوقي معيارها-3-3-1-1

  53   مالحظات حقوقي و اجتماعي-3-3-1-2

  55   معيارها و مالحظات كاربري اراضي-3-3-2

  55  هاي اراضي ساحلي بندي كاربري  تقسيم-3-3-2-1

  56  هاي وابسته  معيارها و مالحظات كاربري-3-3-2-1-1

  56  هاي غيروابسته  معيارها و مالحظات كاربري-3-3-2-1-2

  56  احتماالت مختلف بندي با هاي دريايي و ارائه پهنه زماني پديده  معيارها و مالحظات هم-3-3-3

  57  عتي و مناظر طبي و باستاني فرهنگيها  و مالحظات مربوط به ارزشارهاي مع-3-3-4

  57  ي مناطق ساحلداري و مالحظات توسعه پاارهاي مع-3-3-5

  58   مطالعاتقي تلفي راهنما-3-4

  58  هي حاصل از اقدامات اولي دستاوردهاني تدو-3-4-1

  58  ي مطالعات تخصصجيبندي نتا  جمع-3-4-2

  58  يدرولوژي مطالعات هجيبندي نتا  جمع-3-4-2-1

  59  كيناميدرودي و هكيدرولي مطالعات هجيبندي نتا  جمع-3-4-2-2

  59  شناسي و رسوب  مطالعات ريختجيبندي نتا  جمع-3-4-2-3

  59  كيشناسي و ژئوتكن  مطالعات زمينجيبندي نتا  جمع-3-4-2-4

  60   موجود در سواحليها  مطالعه كاربريجيبندي نتا  جمع-3-4-2-5

  60   منطقه مورد نظرمي بستر و حرنيي با اهداف تعارهاي مطالعات و معجي نتاقي تلف-3-4-3

  60  شي و فرساكيناميدرودي مطالعات هجي نتاقي تلفي براي روششنهادي پ-3-4-3-1

  63  ميح حر اصالهايشنهادي و ارائه پميگذاري حر ها، دستورالعمل عالمت  نقشههي راهنماي ته-فصل چهارم 

  65  مي بستر و حرنيي تعيها  نقشههي تهي راهنما-4-1

  65  ها  نقشهري و سامانه تصواسي مق-4-1-1

  65  ها  و اطالعات مورد لزوم در نقشهي مشخصات عموم-4-1-2
  66   نقشهي بر رومي نمودن حد بستر و حرادهي پ-4-1-3



 ح 

  فهرست مطالب
  هصفح     عنوان
  66   شده با وضع موجودنيي تعمي مطابقت حريداني مقي تحق-4-1-4

  67   در مورد آزادسازي و رفع تجاوزاتيشنهادي پاي يقي تطبيها  طرحهي ته-4-1-5

  GIS  67 طيها در مح  ارائه اطالعات نقشهي راهنما-4-1-6

  68  مي بستر و حريها  نمودن محدودهادهيگذاري و پ  دستورالعمل عالمت-4-2

  68   كشوري ساحلني و قوانمي جهت اصالح بستر و حريشنهادي پي ارائه الگو-4-3

  71  منابع و مراجع

  
  ار و نموگرامدها،نمو شكلفهرست 

  هصفح     عنوان
  15  شكن  تغيير شكل ساحل در مجاورت يك موج-1-2شكل 

  21  يب آيها  پهنهمي بستر و حرنيي مختلف مطالعات تعيها اي از ارتباط بخش  نمونه-1-3نمودار

  34   موجيها  مشخصه-1-3شكل

  Resio & Vincent, 1977b(  36( اختالف درجه حرارت هوا و آب -2-3شكل 

  37  بيني موج آب عميق با استفاده از سرعت باد، طول موثر وزش باد و تداوم باد  پيش-1-3نموگرام

  42   از بادي ناشزآبي خ-3-3شكل 

  43   از موجي ناشزآبي خ-4-3شكل 

  
  ها و فرم جدولفهرست 

  هصفح     عنوان
  9   در كشورهاي مختلفايهاي بستر و حريم در  محدوده-1-1جدول 

  13   اثرگذاري بر سواحلزانيشناسي و م  زمين-شناسي   معرفي عوامل زمين ريخت-1-2جدول 

  14  ي معرفي عوامل هيدرولوژيك-2-2جدول

  15  هاي هيدروديناميك  معرفي عوامل و مشخصه-3-2جدول 

  16  هاي آبي بر شكل سواحل پهنه) توسعه و كاربري زمين( اجتماعي - اثر عوامل اقتصادي-4-2جدول 

  23  آوري و منابع آنها  جمعي براازي نوع اطالعات مورد ن-1-3جدول 
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 1  مقدمه

 
 

  مقدمه

  مقدمه
 هم به لحاظ مسايل ها در بسياري از مناطق ساحلي هم به لحاظ مسايل فني و قوانين فعلي تعيين بستر و حريم درياها و درياچه

ضروري است مطالعات الزم براساس معيارهاي فني و مهندسي انجام و  اجتماعي از كارآيي الزم برخوردار نبوده و  واقتصادي
 1361 با عنايت به وظايف وزارت نيرو در قانون توزيع عادالنه آب مصوب سال  در همين خصوص.مورد نياز ارائه گردد هاي پيشنهاد
هاي اخير پيرامون آزادسازي حريم درياها و   محترم وزيران در طي سالهياتنون برنامه چهارم توسعه و مصوبات  قا63و ماده 
  . قرار گرفت وزارت نيرو،–طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور   دفتر موضوع راهنماي حاضر در دستور كار،ها درياچه

 هدف  

 و خورهاي ها تاالبها،  درياچه ، بستر و حريم درياها حدي مطالعاتي مورد نياز براي تعييناه روشهدف از تهيه اين راهنما تشريح 
  .باشد ميي مصوب ها نامه آيينكشور مطابق قوانين و 

كاربردي  دامنه   

. گردد نمي ها رودخانه شامل  و و خورهاي كشور استها تاالب، ها درياچهكاربرد اين راهنما محدود به تعيين بستر و حريم درياها، 
 مبنا ،ي مصوب تا قبل از اين تاريخها نامه آيين قوانين و طبعاي موجود بوده و ها نامه آيينمباحث حقوقي اين راهنما براساس قوانين و 

  . جديد نياز به بازنگري خواهد داشتنامه آيينقرار داده شده است و در صورت تصويب قانون يا 
  
  





  1 فصل1

بندي درياها،  قوانين و طبقهبررسي 
   و خورهاها تاالبها،  درياچه
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   و خورهاها تاالب، ها درياچه درياها، بندي طبقهبررسي قوانين و  -فصل اول 

  تعاريف و قراردادها  - 1- 1

ست ارائه  و خورها مورد نياز اها تاالب، ها درياچهيي كه در مطالعه تعيين بستر و حريم درياها، ها واژهدر اين بخش، تعاريف  
لمي معتبر تعريف ع منابع براساس ها واژهساير . ي مصوب اخذ شده استها نامه آيين از قوانين و ها واژهتعريف برخي . گردد مي

  .اند شدهي قراردادي تعريف ها واژه ،همچنين براي استفاده در متن اين راهنما و جهت اختصار. اند گرديده

  ي قراردادي ها واژه - 1-1- 1

  .هنماي حاضر است منظور را:راهنما -
 و ها تاالب، ها  درياچه منظور سازماني است كه به لحاظ قانوني وظيفه تعيين بستر و حريم درياها،:مسوولسازمان  -

  .  داردعهده بهخورها را 
  .باشد مي يا نماينده قانوني آن مسوول منظور سازمان :كارفرما -
ن حد بستر و حريم دريا، درياچه، تاالب و خور را يت مطالعه تعييمسوول منظور مهندسين مشاوري است كه :مشاور -

بخش   صورت پذيرد واژه آنمسوول  اماني توسط بخشي از سازمانصورت به انجام مطالعه كه درصورتي.  داردعهده به
  . فني، جايگزين و موضوع مورد بحث در مورد مشاور به آن بخش فني حاكم خواهد شد

يت پيگيري و هماهنگي از طرف مسوول كه شود ميتگاه كارفرمايي گفته ي از دسمسوول به كارشناس :مجري پروژه -
  .  داردعهده  بر كارفرما را 

ي مختلف مطالعه تعيين بستر ها بخشيت هماهنگي و هدايت مسوول كه شود مي به نماينده مشاور گفته :مدير مطالعات -
  .  داردعهده بهو حريم دريا را 

  .هستند»  و خورهاها تاالبها،  هدرياها، درياچ« منظور :هاي آبي پهنه -
  .گردد هاي آبي است كه براساس نتايج اين راهنما تعيين مي هاي طبيعي پهنه  محدوده عمل فعاليت:هاي آبي بستر پهنه -

  تعاريف - 1-2- 1

.  خشكي احاطه شده استوسيله به تقريبا بوده و تر كوچك بزرگي از آب شور كه از نظر اندازه از اقيانوس  حجم:دريـا -
 .]1[متصل است ) يتر بزرگيا درياي ( بخشي از اقيانوس بوده و يا به آن عموالمدريا 

اي از  آب پاره. هاي خزر و بايكال  گودال تقريبا بزرگي در پوسته زمين كه از آب پر شده باشد مانند درياچه:دريـاچه -
 .]1[ شيرين و رقيق است نسبتا ديگر اي پاره ها شور و درياچه

 در اين ناحيه، آب .گيرد مي كشند قرار تاثير جريان آب در آن تحت معموال عريض كه رودخانهك  انتهايي ي بخش:خـور -
 .]1[ شود ميشيرين رودخانه با آب شور دريا آميخته 

 .]2[.  نباشدتر كم طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار بندان آب است از مرداب، باتالق يا  اعم:تـاالب -
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 تاالب عبارت است از مناطق پست باتالقي، مردابي، آبگيرهاي طبيعي يا مصنوعي، ، تعريف كنوانسيون رامسرساسبراهمچنين 
هاي دريايي كه عمق آنها در حالت جزر   يا شور و از جمله مناطق داراي آبشور نيم يا موقت داراي آب ساكن يا جاري، شيرين، دائمي
 .]4[ نباشد تر بيش متر 6كامل 

 در مد بزرگ دريا زير آب معموالين باتالقي، مسطح و پستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و  زم:مرداب -
 در تمام سال معموالرود، همچنين اراضي پستي كه در مناطق غير ساحلي در فصول بارندگي و سيالب غرقاب شده و 

 .]5[حالت باتالقي داشته باشد 

 .]5[ ماند ميباقي  جريـان سطحي و زيـرسطحي، آب در آنهـا جمع شـده و اراضي پستي اسـت كه در اثـر :بركه -

ي دريا ها كرانه رفتن سطح آب و يا هر نوع جريان آب در پايين كه در نتيجه هايي زمين عبارتست از :اراضي مستحدث -
 .]2[ شوند يم ظاهر و يا ايجاد ها تاالب رفتن آب و يا خشك شدن پايين و جزاير و يا در نتيجه ها درياچهو 

 به كنار سو يك يا خليج كه حداقل از ها درياچه است با عرض مشخص از اراضي مجاور دريا و اي پهنه :اراضي ساحلي -
 .]2[ باشد ميدريا يا درياچه يا خليج متصل 

 .]2[طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا تاالب باشد   قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك:حريم -

  ي آبيها پهنهررسي تجربيات و قوانين موجود در زمينه تعيين بستر و حريم ب - 2- 1

همچنين . شود مي و ارتباط آنها بحث كارآيي اجمالي قوانين ساحلي كشور مورد بررسي قرار گرفته و پيرامون صورت به زيردر 
  .الگوي مناسب براي كشورمان ارائه شده است و بندي جمع نهايتاتجربيات ساير كشورها در اين زمينه مورد مطالعه قرار گرفته و 

  بررسي قوانين ساحلي كشور - 2-1- 1
  : در مورد بستر و حريم ساحلي كشور وجود داردزيردر حال حاضر قوانين و مصوبات 

 )1354مصوب سال (قانون اراضي ساحلي و مستحدث،  -

 )1361مصوب سال (قانون توزيع عادالنه آب،  -

 ي در معرض خطر باال آمدن آب درياي خزرها زميندر مورد نحوه استفاده از  معماري و شهرسازي شوراي عاليمصوبه  -
 )1370مصوب سال (

 )1383مصوب سال  (63قانون برنامه چهارم توسعه، ماده  -

  63 اجرايي قانون برنامه چهارم توسعه، ماده نامه آيين -

 ها تاالب و ها درياچهآب در مورد بستر و حريم درياها و ، يعني قانون توزيع عادالنه باشند مينوعي در ارتباط با هم ه اين قوانين ب
 عدم كارآيي قانون اراضي ساحلي در مورد دليل به معماري و شهرسازي شوراي عاليوابسته به قانون اراضي ساحلي است و مصوبه 

 متر اعالم 60 را آنكه قانون، تعيين حريم   قانون برنامه چهارم توسعه براي بازنگري و63خزر به تصويب رسيده است و ماده  درياي
 اجمالي با توجه به صورت به اين مقررات ،زيردر .  خزر تصويب شده استدرياي كرده است و همچنين آزادسازي سواحل با تاكيد بر

   :گيرند مياهداف اين راهنما مورد بحث و بررسي قرار 
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  قانون اراضي ساحلي و مستحدث  -1-2-1-1

 اين راهنما 2-1-1 اراضي مستحدث و حريم مطرح شده است، كه در قسمت تعاريف بند در اين قانون اصطالحات اراضي ساحلي،
 براي درياي عمان، خليج فارس و كه درحالي براي درياي خزر تعيين نموده صرفا را »اراضي مستحدث«اين قانون . آورده شده است
 نوسانات زياد براي دليل به ها درياچه در مورد توجه به موضوع اراضي مستحدث.  مشخص شده است»اراضي ساحلي«درياچه اروميه 

 تعيين اراضي ساحلي براي ، همچنين.باشد ميي آبي از نقاط قوت اين قانون ها پهنهنشان دادن محدوده عمل فعاليت طبيعي اين 
 اي فاصله قراردادي با اي همحدوداما قانونگذار براي اراضي ساحلي . رسد مي نظر به مناسب اي دوره عدم نوسانات دليل بهدرياهاي آزاد 

ي آبي و نقاط حساس ها  پهنهي طبيعي مرتبط باها پديدهمعين از پهنه آبي را تعيين نموده است كه در عمل ممكن است برخي از 
يز ي خزر و اروميه و درياي عمان و خليج فارس حريم نها درياچهدر اين قانون براي . زيست محيطي در خارج از اين فاصله قرار گيرند

 زماني و براي درياي عمان و خليج مبدااز تراز يك ) شصت متر( فاصله افقي صورت به ها درياچهتعريف شده است اين حريم براي 
 در اغلب ياد شده خزر حريم دريايدر مورد . از آخرين نقطه مد در نظر گرفته شده است) شصت متر( فاصله افقي صورت بهفارس 

 خصوصا به عدم كارآيي اين قانون شده و منجر كه خود به نوعي بستر اين پهنه آبي قلمداد گيرد مي مناطق در اراضي مستحدثه قرار
  . خزر شده استدريايي اخير ها پيشرويدر 

 توسط وزارت  پيشنهادات الزم»ي كشورها تاالبها و  ساير درياچه« همچنين در اين قانون مقرر بوده است كه در خصوص
اين موضوع تا قبل از سال  وزيران برسد كه هياتارائه و به تصويب ) در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي(كشاورزي و منابع طبيعي 

) 2(ماده ) 2( وزارت جهادكشاورزي و به استناد تبصره 14/8/1385م مورخ /2795/0202 محقق نشد ، اما بنابه پيشنهاد شماره 1387
 19/1/1387 ك مورخ 36256ت /3379 محترم وزيران به شماره هياتويب  به تصياد شده تبصره اجرايي نامه آيينهمين قانون 

 متر است كه بالفاصله بعد از 150 به عرض اي عرصه ) مرداب و بركه طبيعييبه استثنا (ها تاالبدر اين مصوبه عرض حريم . رسيد
  .گردد ميحد بستر تعيين 

  قانون توزيع عادالنه آب  -1-2-1-2

ي طبيعي را در اختيار دولت دانسته و ها بركه و ها مرداب »بستر«و  ها مسيل طبيعي و اينهره »بستر«اين قانون ) 2(در ماده 
 اراضي در حكومت ي را در صورت عدم احيا قبل از تصويب قانون نحوه احيا»اراضي مستحدثه« و »اراضي ساحلي«همچنين 
 را »اراضي مستحدث« و »اراضي ساحلي«بتوان از مفاد اين قانون شايد .  در اختيار دولت دانسته است،اسالمي ايرانجمهوري 
ي بستر و حريم ها محدودهاين موضوع در تبيين . هاي آبي قلمداد نمود ي طبيعي پهنهها فعاليتو يا محدوده عمل » بستر«مترادف با 

  . مورد لحاظ قرار گيردتواند مي آبي هاي پهنه

   معماري و شهرسازي شوراي عاليمصوبه  -1-2-1-3

 قانون اراضي ساحلي به لحاظ تعاريف حريم و اراضي كارآيي خزر در طي دو دهه گذشته و عدم دريايي ها پيشرويبا توجه به 
 معماري و شوراي عاليي واقع در معرض خطر اين مصوبه توسط ها زمينمستحدث و به منظور تهيه ضوابط جهت استفاده از 

ي ساحلي در نظر گرفته ها كاربريمتر براي ) -22(و ) -24(در اين مصوبه دو تراز .  رسيد)7/5/1370مصوب  (شهرسازي به تصويب
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 ،لذا براساس اين مصوبه. ي سبك و قابل انتقال داده شده استسازها و ساختمتر اجازه ) -24( از تر پاييندر ترازهاي . شده است
 در تهيه ضوابط تعيين بستر و  اين موضوع نيز. در نظر گرفته شده استياد شدهمحدوده عمل فعاليت طبيعي اين پهنه آبي تا تراز 

  . مورد توجه قرار گيردتواند مي خزر دريايحريم 

  63قانون برنامه چهارم توسعه، ماده  -1-2-1-4

در اين ماده، دولت موظف شده است تا پايان سال اول برنامه چهارم، با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي سواحل كه 
در تبصره . باشد را تدوين نمايد مي... ادسازي حريم، استقرار مديريت يكپارچه سواحل وهاي ضروري همچون، تعيين و آز متضمن اقدام

ها و موسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه،   اين ماده نيز مقرر شده است دولت كليه وزارتخانهزير
شود تعيين و آزادسازي حريم از موضوعات مهم  حظه ميطوركه مال همان. متر حريم دريا صددرصد انجام پذيرد) 60(نشيني  عقب

 به تصويب 6/4/1386 ه مورخ 36410ت /51722نامه اجرايي اين قانون طي شماره  آيين همچنين .باشد مندرج در اين ماده قانوني مي
 اجراييا و راهكارهاي اين آيين نامه وزارت كشور موظف شده است ساز و كاره) 4(ت محترم وزيران رسيده است كه در ماده اهي

ت ياه نامه نيز تهيه و به تصويب آييني ذيربط تعيين نمايد كه اين ها دستگاهآزادسازي كامل حريم قانوني سواحل را با همكاري 
  .رسيده است4/6/1388 ه مورخ 40102ت /114355محترم وزيران به شماره 

  مروري بر تجربيات تعيين بستر و حريم ساحلي ساير كشورها  - 2-2- 1
ي آبي هر منطقه تهيه شده و متناسب با ها پهنهررات ساحلي كشورهاي مختلف جهان براساس شرايط اقليمي و طبيعي مق
از سوي ديگر با توجه به وقوع پديده . باشد مي متفاوتي مديريت مناطق ساحلي آنها ها طرح از اراضي ساحلي و برداري بهرهي ها شيوه

جنوب شرق آسيا و خسارات وسيع اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن موضوع رعايت  در كشورهاي ) ميالدي2004سال(سونامي 
 ذيربط قرار گرفته است و المللي بيني ها سازماني هشدار دهنده در دستور كار كشورهاي منطقه و ها سامانهي ايمني و ايجاد ها حريم

 ها اقيانوس براي خصوصاي آبي ها پهنهتعيين بستر و حريم ي در مباحث تر وسيع در آينده شاهد تغييرات رسد مي نظر بهبه همين دليل 
 كه بستر درياها برمبناي باالترين حد آب در گردد مياما با مروري بر تجربيات كشورهاي مختلف مشاهده . و درياهاي آزاد باشيم

 قراردادي است و كامال اي محدودهيم  حركه درحالي شود مي تراز آب در نظر گرفته اي دورهمواقع مد نجومي، بركشند توفان و تغييرات 
) 1-1(جدول شماره . ي ساحلي و فعاليت زيست محيطي مالك عمل قرار داده استها كاربريهر كشوري عرض متفاوتي را براساس 

  .دهد ميي بستر و حريم ساحلي تعدادي از كشورها را نشان ها محدوده
  
  
  
  
  
  

 



 9  خورها و ها تاالب ها، درياچه اها،يدر بندي طبقه و نيقوان يبررس - اول فصل

 
 

  رهاي مختلفي بستر و حريم دريا در كشوها محدوده -1-1جدول 
  )متر(حد حريم   حد بستر دريا  كشور
  200 تا 50  ميانگين خط آب  فنالند
  50  مرز بلندترين امواج زمستاني  يونان
  300  باالترين امواج جزر و مد  ليتواني
  100  باالترين ارتفاع آب  نروژ
  500  باالترين نشانه آب در مد نجومي  پرتغال
  200 الي 100  باالترين مد نجومي  اسپانيا
  300 الي 100  باالترين نشانه آب  سوئد

  --  باالترين نشانه آب  انگلستان
  آمريكا

  )كاليفرنيا(
  پذير براي اياالت انعطاف

  )باالترين نشانه مد دريا(
  پذير براي اياالت انعطاف

  ) يارد1000معادل  (4/914
  500 الي 100  باالترين مد نجومي  هندوستان

  200 الي 100  باالترين نشانه آب  سري النكا
  700 الي 300جديدا 

 )پيشنهاد بعد از سونامي (2000  باالترين نشانه آب  اندونزي
 

   و ارائه الگوي مناسب بندي جمع - 2-3- 1
ي هيدروديناميكي ها پديده از باالترين حد معموال كه براي تعيين بستر گردد ميدر مجموع از بررسي قوانين كشورها مشخص 

در مورد .  نام بردتوان مي حد مد نجومي و باالترين نشانه آب را بلندترينترين امواج زمستاني، بلندده  عمطور بهاستفاده شده است كه 
 ميالدي حريم پيشنهادي در اندونزي در 2004 متر مطرح شده است كه بعد از سونامي سال 1000 تا 50ي متفاوتي از ها عرضحريم 
 قانون اراضي ساحلي و مستحدث حد بستر براساس حاضر در كشورمان از سوي ديگر در حال. متر اعالم شده است 2000 حدود

 60ميزان ه  شاخص استفاده شده است و حريم نيز از همين نقطه بعنوان بهاز آخرين نقطه مد ) خليج فارس و درياي عمان(درياها 
براي تعيين بستر و حريم، ) خزر و اروميه (ها درياچهاما در مورد . متر تعيين شده است كه به لحاظ الگو همانند بسياري از كشورهاست

اما .  داشته باشدهمراه به را كارآيي برخي ابهامات و عدم تواند مي زماني خاص استناد و اكتفا شده است كه مبدابه تراز درياچه در يك 
 عنوان بهالحات و بازنگري  همراه با اصتوان مي و الگوي قانون اراضي ساحلي و مستحدث را چارچوبعليرغم اين نواقص، در مجموع 

  .الگوي مناسب پيشنهاد نمود

  ي كشور ها تاالب و ها درياچه درياها، بندي طبقه - 3- 1

 وابسته به اين اي حاشيهي ها تاالب اروميه و خورها و  درياچه خزر ودرياي ، و درياي عمانفارس خليجي آبي كشور شامل ها پهنه
به منظور استفاده از مفاد اين راهنما . گيرند ميي داخلي را در بر ها تاالب كوچك و ي داخليها درياچهي آبي بوده و همچنين ها پهنه
  :گردند مي و تعريف بندي طبقه زير صورت بهي آبي ها پهنهاين 
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  درياها  - 3-1- 1
يم ي مرتبط با تعيين حد بستر و حرها دستورالعمل شده و از بندي طبقه دريا عنوان به و درياي عمان در اين راهنما فارس خليج

 بندي طبقه و درياي عمان نيز مشمول همين فارس خليج وابسته به اي حاشيهي ها تاالبخورها و . شود ميدرياها براي آنها استفاده 
  .هستند

   ها درياچه - 3-2- 1
  : هستندبندي طبقه قابل زيري آبي خود به دو صورت ها پهنهاين دسته از 

  ي بزرگها درياچه -1-3-2-1

ي مرتبط با ها دستورالعمل و تعريف شده و از بندي طبقهي بزرگ ها درياچه عنوان بهاهنما درياچه خزر و درياچه اروميه در اين ر
ي خزر و اروميه نيز ها درياچه وابسته به اي حاشيهي ها تاالب. شود ميي بزرگ براي آنها استفاده ها درياچهتعيين حد بستر و حريم 

  . هستندبندي طبقهمشمول همين 

  ي داخلي كوچكها درياچه -1-3-2-2

 يك پهنه آبي محسوب عنوان به و يا فصلي دائمي صورت بهي داخلي كه ممكن است متناسب با شرايط اقليمي ها درياچه ساير
ي مرتبط با تعيين حد بستر و ها دستورالعمل و تعريف شده و از بندي طبقهي داخلي كوچك ها درياچه عنوان بهگردند، در اين راهنما 

  . شود مينها استفاده ي داخلي كوچك براي آها درياچهحريم 

  ها تاالب - 3-3- 1
  :گردند مي بندي طبقه زير صورت بهي آبي ها پهنهاين دسته از 

  ي بزرگها درياچهي حاشيه درياها و ها تاالب -1-3-3-1

ي مرتبط با تعيين حد بستر و حريم درياها و ها دستورالعملي بزرگ هستند و از ها درياچه وابسته به بدنه آبي درياها و ها تاالباين 
  .شود ميي بزرگ براي آنها استفاده ها درياچه

  ي داخلي ها تاالب -1-3-3-2

هاي   توسط سفره آبكه اين و يا شوند مي واقع شده و در مواقع سيالبي پر ها رودخانههاي آبي كه در اراضي پست حاشيه  محيط
ي مرتبط با تعيين حد ها دستورالعمل  و تعريف شده و ازبندي طبقهي داخلي ها تاالبعنوان  به، در اين راهنما گردند مي تغذيه زيرزميني

  . شود ميي داخلي كوچك براي آنها استفاده ها درياچهبستر و حريم 
  



 

 
 

  2 فصل2

هاي تعيين كننده بستر و حريم  مولفه
  هاي آبي پهنه

  





 13  آبي هاي پهنه حريم و بستر كننده تعيين هاي مولفه -دوم فصل

 

 هاي آبي هاي تعيين كننده بستر و حريم پهنه  مولفه-فصل دوم

  كليات - 1- 2

 در عوامل و فرآيندهاي طبيعي و توان  ميرا ي خاصي برخوردار هستند كه علت آنها حساسيت و ها پيچيدگيمناطق ساحلي از 
 در شوند مي معرفي زير عواملي كه در تاثير در اين مناطق جستجو نمود، اثرگذار متقابل آنها بر يكديگر و عوامل انساني هاياثر

 در درياها اهميت مضاعفي نسبت به »هيدروليك و هيدروديناميك«ات مطالعمطالعات تعيين بستر و حريم يكسان نيستند، براي مثال 
ي اوليه و پيش نياز مورد مطالعه قرار گرفته و نتايج ها داده توليد عنوان به ها مولفهاز سوي ديگر برخي از .  دارد»هيدرولوژي«مطالعات 

 در مطالعات »شناسي ريختزمين «مطالعات روجي براي مثال خ. شود مي گرفته كار به ها مولفهآن در مطالعات مربوط به ساير 
  .  كاربرد پيدا خواهد نمود»هيدروليك و هيدروديناميك«

  شناسي سواحل  و زمين1شناس ي زمين ريختها ويژگي - 2- 2

 ميزان اثرگذاري آنها بر سواحل در جدول در نهايتعوامل اصلي و عوامل فرعي مورد مطالعه در اين مولفه و اجزا و فرآيندها و 
  .نشان داده شده است) 1-2(ره شما

  ي بر سواحلاثرگذار و ميزان شناسي زمين - شناسي ريخت معرفي عوامل زمين -1-2جدول 
عامل 
  اصلي

  اثرگذاري   فرآيند-اجزا  عوامل فرعي

  كنترل شديد ارتفاع و شيب ساحل  اي طولي و عرضي، چين خورده، گسله  ساختمان
  كنترل فرسايش و تضاريس ساحل  ب سازندها ضخامت، توالي و تناس  چينه

   كنترل فرسايش و تضاريس و شيب ساحل   مقاومت فرسايشي و ساختماني  ليتولوژي
   تغيير كلي و سريع حجم كاسه، ارتفاع  گسلش، راندگي، فوران، لرزش  تكتونيك

مين
ز

 
سي

شنا
  

  اع تغيير جزيي و كند حجم كاسه، ارتف  باالزدگي، فرونشيني، حركت جانبي  2ايزوستازي
  كنترل شديد ارتفاع و شيب ساحل  واحدهاي شكل زمين، مرتفع، پست  شناسي ريخت

 اي فاصله افقي  كنترل گسترش ناحيه   گراديان طولي و عرضي ارتفاع، محدب، مقعر و مستقيم   شيب

  ي كنترل گسترش و دوام محلي فاصله افق  اختالف ارتفاع در واحدهاي محلي   رليف محلي
   كنترل فرسايش و نقاط گسترش افقي آب  داري خط ساحلي  درجه بريدگي و دندانه  تضاريس

   كنترل فرسايش، شيب و تضاريس ساحل  اي، ثقلي و بادي اي، آبي، رودخانه دريا بار سنگي، پشته و پهنه ماسه  تيپ فرسايش
   كنترل شيب و ارتفاع محلي   برداشت، حمل، انباشت  نرخ فرسايش

   كنترل فرسايش و رليف محلي   درجه جورشدگي، قطر، شكل  بندي نهدا

 كنترل فرسايش، تضاريس ساحلي و اثر   اي، دلتا، مخروط افكنه خليج دهانه  آبراهه
  جزيي در حجم آب و كاسه

خت
ن ري

زمي
 

سي 
شنا

  

  ي سواحل  كنترل درجه پايدار   سواحل مرتفع جوان، سواحل پست پير، تعادل، شبه تعادل، نامتعادل  مرحله تحول و تعادل

                                                       
1 - Geomorphology 

  ـ تعادل در حركات قائم زمين 2
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  ي هيدرولوژيكيها ويژگي - 3- 2

 ها رودخانهي آبي شامل فيزيوگرافي حوضه آبريز، حجم آبدهي ها پهنه در تعيين بستر و حريم موثرعوامل اصلي هيدرولوژيكي 
 عوامل اصلي و فرعي اين )2-2(، جدول شماره باشد مي زيرزمينيو تغييرات سطح آب ) اي لحظهي ها سيالببيالن آب ساالنه و (
  .دهد ميطالعات را نشان م

  معرفي عوامل هيدرولوژيكي -2-2جدول
  ها مشخصه  عوامل اصلي

  مساحت حوضه
  محيط حوضه

  ضريب فشردگي حوضه 
  ضريب فرم حوضه
  ها نسبت انشعاب آبراهه

  فيزيوگرافي حوضه

  هاي هيپسومتري و آلتيمتري منحني
  دما، رطوبت نسبي، باد

  بارش
  اي انهجريان رودخ
  تبخير

  تغييرات ذخاير آبي در حوضه

  آبدهي

  هاي لحظه حجم سيالب
  ها سطح ايستابي آبخوان

  آب زيرزميني حد آب شور و شيرين ساحلي 
 EC, TDS, CLكيفيت آب زيرزميني 

  ي هيدروديناميكي ها ويژگي - 4- 2

بنابراين . باشند ميي ساحلي ها جريانراز آب و ي آبي، امواج، تها پهنه در تعيين بستر و حريم موثرعوامل اصلي هيدروديناميك 
  .دهد ميي مربوط به آنها را نشان ها مشخصه عوامل اصلي و )3-2(جدول شماره .  بسيار ضرورت داردها ويژگيشناخت اين 
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  ي هيدروديناميكها مشخصه معرفي عوامل و -3-2جدول 
  ها مشخصه  عوامل اصلي

  1امواج

 ارتفاع موج 

 جهت موج

 طول موج

 وره تناوب موجد

 سرعت فاز و سرعت ذرات آب 

  ارتفاع شكست موج

  تراز آب

 ميانگين سطح آب 

  2جزر و مد

 3بركشند توفان

  4دخيزآب با

 5خيزآب موج

 6باالروي موج

 7خيزآب واكنشي

  8سونامي

  هاي ساحلي جريان
 هاي موازي ساحل جريان

 هاي عمود بر ساحل جريان

  انتقال رسوب

 موج شكن

 جهت موج غالب

  
  شكن موج ساحل در مجاورت يك شكل تغيير -1-2شكل 

                                                       
1 - Wind Wave 
2 - Tide 
3 - Storm Surge 
4 - Wind Setup 
5 - Wave Setup 
6 - Wave Run-up 
7 - Seiche 
8 - Tsunami 
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  اي توسعهي اقتصادي، اجتماعي و ها ويژگي - 5- 2

ي موجود در سواحل با توجه به ها كاربريي اقتصادي سواحل از امتيازات بااليي برخوردار هستند، ها پتانسيل دليل بهاراضي ساحلي 
 - نحوه اثرگذاري عوامل اقتصادي) 4-2(، جدول شماره اند يافتهجتماعي توسعه  ا- و نيازهاي اقتصادياي منطقهي محلي، ها ضرورت

  .دهد ميي آبي نشان ها پهنهاجتماعي را بر سواحل 

  ي آبيها پهنهبر شكل سواحل ) توسعه و كاربري زمين( اجتماعي - اثر عوامل اقتصادي-4-2جدول 
   اثرگذاري   فرآيند-اجزا   كاربري نوع اصلي

رداري و خاكريزي، ايجاد و توسعه شبكه جريان سطحي، خاكب  سكونتگاهي
  تغيير ريخت و شيب، جريان سطحي، فاضالب  مخازن آبي بزرگ و بارگذاري ايزوستازيك

  تغيير ريخت و شيب، تخليه فاضالب  سازي شبكه جريان سطحي، محوطه  تجاري
   تخليه آبتغيير ريخت و جريان سطحي، برداشت و  سازي شبكه جريان سطحي، محوطه  صنعتي

  تغيير شديد ريخت و هيدروديناميك بستر و ساحل  خاكبرداري، تونل، چاله، فرونشيني، تغيير شبكه جريان سطحي  معدن كاري
  تغيير جريان سطحي، برداشت و تخليه آب  آبياري، كانال انتقال آب و مخازن ذخيره آب   شيالتي-كشاورزي

  يير جريان سطحي، تبخير و تعرق، نفوذ، سطح ايستابيتغ  برداري عمليات جاده سازي و بهره  جنگلداري
  تغيير ريخت، برداشت و تخليه آب  سازي، استخرشنا خاكبرداري، خاكريزي، محوطه  گردشگري

سازي بستر، تضاريس  شكن، اليروبي و عميق سد ساحلي، موج  بندري
  ساحلي

تغيير شديد ريخت و شيب و هيدروديناميك، ايجاد شرايط 
  اديمصنوعي و غيرع

  حفظ و بهبود نسبي وضع موجود و ايجاد شرايط طبيعي   زهكشي بهبودي-عمليات تسطيح  بدون توسعه و حفاظتي
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راهنماي انجام مطالعات تعيين بستر و 
  حريم
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   راهنماي انجام مطالعات تعيين بستر و حريم-فصل سوم 

  راهنماي انجام اقدامات اوليه - 1- 3

 است كه پيش از شروع مطالعات تخصصي انجام شده و شرايط انجام مطالعات تخصصي را كارهاييليه شامل كليه اقدامات او
 مطالعات، مذاكره با كارفرما و ريزي برنامهدر ابتداي ارتباط مشاور و كارفرما ضروري و مهم است كه شامل  اين بخش. سازد ميفراهم 
  .باشد مي و تهيه دستورالعمل خدمات جانبي و بازديدهاي ميداني ها شهنق اطالعات و آوري جمعي ذيربط، ها دستگاه

   مطالعات ريزي برنامه - 1-1- 3
  :باشد مي مطالعات، شامل چهار بخش به شرح زير ريزي برنامه
  ي دفتريها فعاليت انجام ريزي برنامه -
 ي ميداني بازديدهاريزي برنامه -

 ي ذيربطها سازمانبرنامه مذاكرات با كارفرما و  -

  و مستندات ها نقشه آمار و اطالعات، آوري جمع ريزي برنامه -

ي مختلف مطالعه را ها بخشاين نمودار، ارتباط . )1-3 شماره نمودار(ي مختلف تدوين شود ها بخشابتدا بايد نمودار ارتباط 
در . باشد  مي و نيازهاي طرحها اولويت اهداف و تعيين تر كامل مذاكره با كارفرما براي توجيه ريزي برنامهاولين گام، . نمايد ميمشخص 

هدف ديگر .  نيازهاي طرح، تهيه گرددبندي اولويت براي نتايج حاصل از جمله توجيه اهداف و اي جلسهاين رابطه الزم است صورت
 ريزي برنامهه، در بخش اقدامات اولي. باشد ميي موجود و مرتبط با طرح ها داده و ها گزارشمذاكره با كارفرما، آشنايي با مدارك، اسناد، 

 با تواند مي، برگزاري جلسات با كارفرما ها بخشدر مابقي . گيرد مي براي جلسات با كارفرما و بازديدهاي ميداني صورت اي فشرده
 دقيقا و كارشناس دستيار مسوول، نام كارشناس ها فعاليت بايد جدول نوع ريزي برنامهدر مرحله . ي صورت پذيردتر بيشفاصله زماني 

 تهيه و ،هاد انجام مطالعاتن انجام شده در هنگام تهيه پيشبرآورد براساس ها فعاليت از قسمت و زمان الزم براي انجام هر مشخص
  . مطابقت داشته باشد  پروژه و مدت مطالعات تعيين شدهبندي زمان با برنامه كه طوري بهروز شود  هب

همچنين براي استفاده در متن اين راهنما و . باشد مي بازديدهاي ميداني ريزي برنامه مطالعات، ريزي برنامهي مهم ها بخشيكي از 
 .اند هاي قراردادي تعريف شده جهت اختصار، واژه

 تيم يانجام بازديد اوليه توسط مدير مطالعات، مدير پروژه و كارشناس مهندسي سواحل قبل از تدوين برنامه بازديدهاي ميداني اعضا
 1:250000 و 1:50000، 1:25000هاي  هاي توپوگرافي و هيدروگرافي در مقياس موجود از منطقه مانند نقشههاي  تهيه نقشه. ضروري است

هاي ايران، پيش از انجام بازديدهاي ميداني ضروري  هاي هوايي حسب مورد و نقشه راه اي و عكس و همچنين استفاده از تصاوير ماهواره
 الزم 1هاي نامبرده و ذخيره سازي اطالعات در سامانه اطالعات جغرافيايي راساس نقشهتهيه نقشه پايه براي مطالعات ميداني ب. است
  .پذيرد هاي مختلف مطالعه صورت مي  بازديدها و كارشناسان بازديدكننده، براساس نياز بخشبندي زمانتعيين جدول . باشد مي

  

                                                       
1 - Geographical Information System (GIS) 
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ريزي مطالعاتبرنامه 

مذاكره با كارفرما ها و گزارشاتجمع آوري آمار و اطالعات ، نقشه

 گزارش اقدامات اوليه

دستور خدمات جانبي و ارزيابي تصاوير
 هوايي و ماهواره اي 

بررسي و صحت سنجي آمار 
و اطالعات جمع آوري شده

تهيه نقشه پايه

داده هاي هواشناسي

در صورت نقص يا
نبود آمار و اطالعات 
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 مطالعات هيدروليك و هيدروديناميكمطالعات هواشناسي و هيدرولوژي

 مطالعات زمين شناسي مهندسي و ژئوتكنيكشناسيمطالعات رسوب و ريخت

 مطالعه كاربري هاي موجود در سواحلمطالعات اكولوژي و مهندسي محيط زيست

ارائه گزارش مطالعات تخصصي
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 تعيين معيارها و مالحظات تعيين بستر و حريم

 توسعه پايدار مناطق ساحلي

 همزماني پديدههاي دريايي و ارائه پهنهبندي با احتماالت مختلف

حقوقي و اجتماعي كاربري اراضي

 حفظ ارزش هاي فرهنگي، باستاني و مناظر طبيعت

 ارائه گزارش تعيين معيارها و مالحظات
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 تلفيق مطالعه و تدوين گزارش تلفيق

 تهيه گزارش حد بستر و حريم تهيه نقشههاي موردنياز در تعيين بستر و حريم حاصل مطالعه
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   آبييها پهنهتعيين بستر و حريم ي مختلف مطالعات ها بخش از ارتباط اي نمونه -1-3نمودار

  :براي جلوگيري از هر نوع عدم هماهنگي موارد زير در نظر گرفته شود
نماينده  .قرار گيرد  مطالعات بايد مد نظرريزي برنامهي ذيربط در ها سازمانتدوين نظام مكاتبات و ارتباطات با كارفرما و ديگر 

ها و هرگونه  اخذ تاييديه كتبي كارفرما براي گزارش .صاحب امضا از طرف كارفرما و مشاور، بايد در اين نظام مكاتبات مشخص گردد
تهيه صورتجلسه رسمي با كارفرما و . تغييرات احتمالي در مطالعه، به علت بار حقوقي مطالعات تعيين حريم و بستر ضروري است

  . تناب ناپذير استها نيز اج حضور نماينده رسمي كارفرما در تهيه صورتجلسه با ساير سازمان .هاي ذيربط الزم است سازمان
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  ي مرتبط ها سازمانمذاكره با كارفرما و  - 1-2- 3
   :شود مي اهداف زير انجام تامينمذاكره با كارفرما براي 

 توجيه كامل اهداف طرح -

  و نيازهاي طرحها اولويتتعيين  -

 تشريح خدمات جنبي مورد نياز طرح -

 رح ي موجود از محدوده طها گزارش و ها نقشه و اطالعات، ها دادهبررسي  -

 اخذ مجوزهاي الزم براي كسب اطالعات و بازديدهاي ميداني  -

 برخي از اهداف گفته تاخير و علل ها محدوديت و بررسي راهكارهاي رفع تاخير و علل ها محدوديتتشريح پيشرفت مطالعات و 
  .  با انجام مكاتبه و برخي مذاكره حضوري حاصل گرددتواند ميشده در باال 

بديهي است هرگونه ابالغ تصميم از . كارفرما و تهيه صورتجلسه براي قطعيت تصميمات ضروري استابالغ كتبي تصميمات 
صورت افزايش  اي كه به افزايش نوع و مقدار خدمات از طرف مشاور منجر گردد، از طرف مشاور به صورتجلسهطرف كارفرما و تهيه 

مذاكره . شود صورت قرارداد متمم يا قرارداد جديد ابالغ مي طرفين بهمبلغ قرارداد و مدت مطالعه به كارفرما پيشنهاد و با توافق 
هدف از .  صورت پذيردبايد با حضور نماينده كارفرما ها تاالبهاي درگير در ساحل يا حاشيه درياها، درياچه و  حضوري با ساير سازمان

  . باشد  تا چند سال آينده ميها تاالبها و  اها، درياچهاين مذاكره آشنايي و كسب اطالع از هرگونه طرح و توسعه در بستر و حريم دري
شركت در جلسه كميته سيل و نوسانات دريا با حضور اعضاي رسمي كميته و اعضاي ديگر مرتبط مانند بنادر و دريانوردي، 

 و گردد مي اوليه توصيه انجام اين جلسه بعد از بازديد. شود مي و محيط زيست استان و غيره توصيه ها شهرداريشوراي اسالمي شهر، 
   :اهداف آن شامل موارد زير است

  آشنا ساختن اعضاي جلسه با طرح و شرح خدمات مربوط  -
 روشن صورت بهي موجـود در محدوده طرح، در اين رابطـه الزم است در دعوتنامـه ها نقشه و ها طرحآشنايي مشاور با  -

  .  و مرتبط با محدوده را به جلسه ارائه دهندي موجودها نقشه و ها گزارش، ها طرحدرخواست گردد كـه 
  ي مختلف در محدوده طرحها سازماني آتي ها برنامهكسب اطالع از  -
  ها تاالب و ها  شـده براي سـواحل درياهـا، درياچهريزي برنامهي در دست مطالعه واجرا يـا ها طرحكسب اطالع از  -
  حدوده طرح سازه در مهرگونهكسب اطالع در مورد مطالعه يا احداث  -
   ها تاالب و ها كسب اطالع از خسارات ناشي از نوسانات درياها، درياچه -
ي مكاني در ها داده و ديگر هوايي برداري عكس، شناسي ريختي زمين ها نقشه، تهيه برداري نقشهكسب اطالع از  -

  محدوده طرح
  ي توسعه در ساحل ها طرحكسب اطالع از تغيير نوع كاربري احتمالي و  -
   در دسترسي به سواحل اجراييي احتمالي قانوني و ها محدوديتع از كسب اطال -
   ها تاالب  وها درياچهي درياها، ها ويژگي و منظم از اي دورهي مقطعي، ها گيري اندازهكسب اطالع از  -
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   اطالعات، مدارك و مستنداتآوري جمع - 1-3- 3
 و ها داده به اختصار نوع جا ايندر . باشد مي بسيار متنوع ها تاالب و ها درياچهي مورد نياز در تعيين حريم و بستر درياها، ها داده

  . دهد مي نوع اطالعات مورد نياز و منابع آنها را نشان )1-3(، جدول شماره شود ميبحث  منابع كسب آنها
  . استپذير امكانكسب اطالعات از مراجع رسمي، از طريق كارفرما، هماهنگي در جلسات حضوري و مراجع حضوري 

  و منابع آنهاآوري جمع نوع اطالعات مورد نياز براي -1-3جدول 

  منابع دسترسي  نوع اطالعات  رديف

 و 250000/1، 50000/1، 25000/1، 2000/1هاي توپوگرافي  نقشه  1
  برداري كشور سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، سازمان نقشه  هاي ديگر در صورت وجود نقشه

  برداري كشور قشهسازمان ن  هاي هيدروگرافي نقشه  2
  برداري كشور سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، سازمان نقشه  هاي هوايي عكس  3
  سازمان فضايي كشور، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح  اي تصاوير ماهواره  4
  سازمان هواشناسي كشور، وزارت نيرو  آمار و اطالعات هواشناسي  5
  وزارت نيرو  آمار هيدرولوژي  6

برداري كشور، مركز  ، سازمان نقشهسازمان بنادر و دريانوردي  رازسنجي، جزر و مد امواج درياهاآمار ت  7
  شناسي، وزارت نيرو ملي اقيانوس

  شناسي، شركت نفت ايران سازمان زمين  شناسي هاي زمين نقشه  8

 و هاي آب ها، سازمان ها، شهرداري استانداري(وزارت كشور   آمار و اطالعات خسارات ساحلي  9
  )جهاد كشاورزي

  وزارت جهاد كشاورزي، موسسه تحقيقات خاك  شناسي و كاربري اراضي نقشه خاك  10
  سازمان محيط زيست  اطالعات اكولوژي و محيط زيست  11
  اداره كل ثبت اسناد كشور  مالكيت اراضي  12

شناسي و ژئوتكنيك كه براي تاسيسات نزديك به  هاي زمين گزارش  13
  شناسي ، سازمان زمينازمان بنادر و دريانورديس  منطقه تهيه شده

هاي آب و جهاد كشاورزي و  ها، سازمان ها، شهرداري استانداري  هاي اجتماعي و شكايات در مورد تغييرات بستر و حريم گزارش تنش  14
  سازمان محيط زيست

  بازديدهاي ميداني  - 1-4- 3

  اهداف بازديدهاي ميداني  -3-1-4-1

  :ازاهداف بازديدهاي ميداني عبارت است 
 ي آبي از نظر شرايط هندسي، امواج و جزر و مد احتمالي ها پهنهبررسي ميداني مقاطع مختلف  -

 GPS 1از  ي مربوط و تعيين موقعيت مقاطع بـا استفـادهها داغابي احتمالي قبلي و ها طوفانررسي آثار ب -

  ي دسترسي به بازه مطالعاتيها راهبررسي ميداني  -
  ابعاد آن ي حاكم بر اين پديـده وها مكانيزم از نظر گذاري رسوبي و ي فرسايشها بازهبررسي ميداني  -
  GPSتهيه كروكي و عكس از مقاطع مختلف و تعيين موقعيت آنها با استفاده از  -

                                                       
1- Global Positioning System 
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  بررسي مقاطع و شكل آنها به منظور تهيه دستورالعمل خدمات جنبي  -
  ي آب و هواشناسي موجودها ايستگاه از برداري بهرهبررسي شرايط  -
  ي مختلف ها بازهي ساحلي در ها جريان و الگوي شناسي ريخترسي شكل ساحل از نظر بر -
   بررسي و تعيين مناطق حساس اكولوژيكي و زيست محيطي -
   هيدروديناميكي اثرهايهاي آبي بـه منظـور بررسي  بررسـي ميداني تجـاوزات مشهـود در بستر و حريم پهنه -

  وط مراحل بازديدهاي ميداني و اقدامات مرب -3-1-4-2

بازديد . شوند مي بندي طبقهبه طور كلي، بازديدها به بازديدهاي ميداني پيش از قرارداد، بازديدهاي اصلي و بازديدهاي تكميلي 
ياد ، بازديدهاي اصلي براي برآورده كردن اهداف باشد ميپيش از قرارداد براي آشنايي با حدود بازه مطالعاتي و مشكالت مربوط به آن 

 و بازديدهاي تكميلي به منظور رفع نواقص بازديدهاي ميداني كه كارشناسان پس از انجام مطالعات، ضروري آيد مي عمل به شده
قبل از بازديد، بايد نقشه پايه تهيه شده و جلسه هماهنگي با كارشناسان بازديدكننده براي توجيه  .آيد مي به عمل دهند ميتشخيص 

) 1-3( شماره فرمي بازديد در ها فرم از اي نمونه. بازديد براي هر كارشناس ضروري استي ها فرمتهيه . اهداف بازديد تشكيل شود
. ي بازديد، ذكر مختصات جغرافياي نقاط بازديدشده و گرفتن عكس ضروري استها فرمهنگام بازديد، تكميل . نشان داده شده است

  .بعدي است اقدامات قسمتي ازمستندسازي نتايج بازديد پس از هر بازديد ميداني 

  كارشناسان بازديد كننده -3-1-4-3

در قسمت مالحظات . دهد ميي را كه در بازديدها شركت خواهند داشت، نشان مسوول فهرست كارشناسان )2-3(جدول شماره 
  . ضرورت يا عدم ضرورت حضور اشخاص ياد شده در بازديدهاي مختلف در جدول توضيح داده شده است

   انيلوازم مورد نياز در بازديدهاي ميد -3-1-4-4

  :براي افزايش بازدهي بازديدهاي ميداني، بايد حداقل تجهيزات و امكانات زير همراه بازديدكننده باشد
- GPS  
  دوربين عكاسي -
  ) متري50(متر  -
  )ها برداري از نمونه گذاري در عكس جهت مقياس(متري   سانتي30 يا 20كش  خط -
   دستيسنج شيب -
  ي بازديد به تعداد كافيها فرم -
  ه توپوگرافيقشنقشه پايه يا ن -
  دار خودرو كمك -
  كفش و كاله مناسب براي كارشناسان -

  :باشد ميعالوه بر موارد باال به همراه داشتن موارد زير نيز مفيد 
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  شناسي شناسي و بيلچه خاك چكش زمين -
  و ضبط صوت براي ضبط گزارش بازديددوربين فيلمبرداري  -

در (ي اكوساندر و يا ليدار ها دستگاهناسب به همراه پرسنل ورزيده و ي مها قايقهمچنين در صورت انجام عمليات هيدروگرافي، 
  .  قرار داده شود كارشناسان بازديد كنندهبايد در اختيار)  ليزرييابي عمقصورت 

   برگه تهيه اطالعات از پهنه آبي در بازديد ميداني-1-3 فرم
  :تاريخ:               پروژهفرم تهيه اطالعات از پهنه آبي در بازديد ميداني :     شماره فرم

  :شهر:         استان:           موقعيت مقطع مورد بازديد   نام پهنه آبي) 1
  :بخش

  ):    ارتفاع:      عرض:     طول: (مختصات جغرافيايي:       شماره عكس
  :عرض ناحيه خشك ساحلي:           مشخصات هندسي    طول بازه) 2

  :                 شيب ناحيه آب كم عمق:شيب ناحيه خشك ساحلي
  كروكي نيمرخ ساحلي در راستاي عمود بر ساحل در بازه مورد بازديد

  
  
  مشخصات هيدروليكي و هيدروديناميكي) 3

  ):هاي سيالبي داغاب (گير سيل پهنه
  )هاي داخلي  و درياچهها تاالبدر مورد (

  : ناشي از طوفانگرفتگي آبهاي  پهنه
  :رسايش سواحلنوع و ميزان ف

  :بندي مصالح بستر و كناره ساحل دانه
  چگونگي استفاده از پهنه آبي) 4

  :كاربري اراضي سواحل
  :تجاوزات حريم و بستر قانوني

  :تخريب و برداشت مصالح ساحلي
  :اقدامات انجام شده در جهت ساماندهي

  :ها و تاسيسات ساحلي سازه
  :برداري در بازه مورد بازديد هاي در دست مطالعه، اجرا يا بهره پروژه) 5

   فهرست اشخاص بازديد كننده در مطالعات ميداني-2-3جدول 
  مالحظات  يت در طرحمسوول  رديف

در بازديد پيش از عقد قرارداد و بازديد اصلي، حضور مدير پروژه الزم است ولي در   مدير پروژه  1
   .بازديدهاي تكميلي بستگي به نوع بازديد و نياز خواهد داشت

حضور اين كارشناس در بازديد پيش از عقد قرارداد مفيد، ولي در بازديد اصلي حضور   كارشناس مهندسي سواحل  2
  .در بازديد تكميلي بستگي به نياز طرح دارد. اين كارشناس ضروري است

3  
  كارشناس هواشناسي و هيدرولوژي

يد تكميلي حضور كارشناس هيدرولوژي در بازديدهاي اصلي ضروريست و در بازد
بسته به نظر كارشناس هيدرولوژي حضور كارشناس هواشناسي . بستگي به نياز دارد

  .دارد
اي  ريزي منطقه كارشناس برنامه  4

كاربري اراضي و مديريت مناطق (
  )ساحلي

حضور اين كارشناس در مرحله بازديدهاي اصلي ضروريست و در بازديد تكميلي 
  .بستگي به نياز دارد
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   فهرست اشخاص بازديد كننده در مطالعات ميداني-2-3جدول ادامه 
  مالحظات  يت در طرحمسوول  رديف

  .حضور اين كارشناس در مرحله بازديدهاي اصلي ضروريست و در تكميلي بستگي به نياز دارد  شناسي و فرسايش كارشناس ريخت  5
ست و در بازديد تكميلي بستگي به نياز حضور اين كارشناس در مرحله بازديدهاي اصلي ضروري  كارشناس زيست محيطي  6

  .دارد
  .حضور اين كارشناس ضروري نيست  كارشناس حقوقي  7
حضور اين كارشناس در مرحله بازديدهاي اصلي ضروريست و در بازديد تكميلي بستگي به نياز    اجتماعي-كارشناس اقتصادي  8

  .دارد

  دستورالعمل خدمات جانبي - 1-5- 3
   :ي آبي سه نوع خدمات جنبي عمده مورد نياز استها پهنهدر تعيين حد بستر و حريم 

   و هيدروگرافي برداري نقشه -
  پهنه آبي مواد بستر و ساحل بندي دانه -
   رقوم آب و جزر و مد احتمالي در منطقهگيري اندازه -
  )در صورت نياز( ي درياييها جريان امواج و گيري اندازه -

 رقوم نقاط مختلف مقاطع ساحلي را برداري نقشه با دوربين توان مي ،تر باشد م5/1 از تر كم برداري نقشهاگر عمق آب در هنگام 
 و نتايج گيرد مي كار كرد، هيدروگرافي انجام برداري نقشه به علت عمق يا سرعت جريان نتوان با دوربين كه درصورتي. برداشت نمود

 گيري اندازهيا براي تعيين پارامترهاي ژئوتكنيكي بستر و  مواد بستر و ساحل دربندي دانه. شود مي زميني تلفيق برداري  نقشهآن با
ي ساحلي در چند نقطه از ساحل براي واسنجي ها جرياني رقوم سطح آب براي واسنجي آمار مورد استفاده از ايستگاه ثابت و ها داده
  .  تعيين محدوده حريم و بستر دريا كاربرد داردنهايتا و سازي شبيهي ها مدل

  هيدروگرافي  و برداري نقشه -3-1-5-1

 مطالعات مهندسي ساحل بايد از مقاطع مسوول و هيدروگرافي، مدير اطالعات و كارشناس برداري نقشهبراي تهيه دستور كار 
 محدوده مقاطع و ،هنگام بازديد. مختلف ساحل و دريا بازديد صحرايي داشته باشند و نتايج بازديد را روي نقشه پايه منعكس نمايند

 سپس با توجه به ،گردد مي درج شده و روي نقشه پايه قيد ي مربوطها فرمر مورد محل و مشخصات مقاطع در نظرات كارشناسي د
ي توپوگرافي و هيدروگرافي ها نقشهقبل از تهيه دستور كار، بايد به وجود . گردد مي تهيه برداري نقشهبازديدهاي انجام شده دستور كار 
 براي حداقل كردن دستور كار تهيه مقاطع و ها نقشها نقشه مشابه توجه نمود و از اين  متر ي1 موجود حداكثـر بـا خطـوط تـراز

 از طول محدوده موردنظر براي تعيين حد تر بيش شود، برداري نقشهاي كه بايد   طول بازهمعموال. ي مورد نياز استفاده شودها نقشه
 كه ها پديده عددي سازي مدلحدوده مورد نظر و نيز درصورت اضافه كردن اين طول براي كاهش خطا در م. باشد ميبستر و حريم 
  .  از ناحيه مورد نظر باشد، الزم استتر بزرگ محاسباتيبايد محدوده 

  و هيدروگرافي الزمبرداري نقشهتهيه حدود خدمات   

  و يا هيدروگرافيبرداري نقشهتعيين مناطق مورد نظر براي انجام خدمات :  
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ي ها نقشه و يا اي ماهوارهي هوايي يا تصاوير ها عكس يا هيدروگرافي با استفاده از برداري نقشهمحدوده انجام خدمات 
  .گردد ميموجود تعيين 

  ي طولي و عرضي از ساحلها نيمرختعيين مشخصات نيمرخ يا:   
ا مقياس ي موجود يا براي تهيه نقشه جديد بها نقشه براي باال بردن دقت معموالتهيه نيمرخ طولي و عرضي از ساحل 

  . با دقت مناسب تهيه گردندها نيمرخ و الزم است در خط تماس آب با خشكي، گيرد ميمناسب انجام 
 تعيين تعداد، فاصله و محدوده مورد نظر براي محل مقاطع عرضي و نقاط شبكه هيدروگرافي:  

طالعه تعداد مقاطع عرضي و پس از بازديد اوليه مدير مطالعات و كارشناس مهندسي ساحل و آشنايي از محدوده مورد م
البته الزم به ذكر است در صورت موجود بودن نقشه . گردد مينقاط شبكه هيدروگرافي با نظر كارشناس مربوط تعيين 

  .به منظور كاهش هزينه صورت گيرد الزم تتعديال ،هيدروگرافي
  ي توپوگرافي اراضي ساحليها نقشهتعيين محدوده مورد نياز براي تهيه:  

 متر از سطح 20تا ارتفاع حداقل   الزم است نقشه توپوگرافي ساحل از خط ساحل، موجود نبودن نقشه مناسبدر صورت
در صورت موجود بودن .  در حد باالترين داغاب مشاهده شده انجام گيردها تاالب و ها درياچهميانگين درياها و يا براي 

  . نمودجنقشه استخرا توپوگرافي محدوده مورد نظر را از توان مي 1:2000نقشه 
  ي عرضي و طوليها نيمرخ و ها نقشهتعيين مقياس و تهيه ضوابط الزم براي تهيه:  

  :گردد مي زير تعيين صورت بهي مورد نظر ها نقشه نوع و مقياس ،برداري نقشهدر دستورالعمل 
  1 :5000 الي 1 :2000 نقشه مورد نياز محدوده مورد مطالعه با مقياس 

   1 :500 الي 1:20 و مقياس قائم 1: 5000 الي 1:2000قياس افقي  نيمرخ طولي با م
  1 :200 الي 1:10 و مقياس قائم 1:2000 الي 1:100  نيمرخ عرضي با مقياس افقي

 موجود باشد ممكن است بتوان براي تهيه مقاطع ساحل از آنها 1:2000 نقشه توپوگرافي و هيدروگرافي كه درصورتي
  .استفاده نمود

 مطالعات طرح هاي الزم در چارچوب برنامـه نهـايي  و يا آبنگاريها برداري نقشه بندي زمانائه برنامه  تهيه و ار  

  پهنه آبي مواد بستر و ساحل بندي دانه -3-1-5-2

 برداري نمونهبراي تهيه دستور كار .  مواد بستر و كناره ساحل براي مطالعات تخصصي مورد نياز استبندي دانهتهيه اطالعات از 
. نمايد مي را مشخص ها كناره از بستر و برداري نمونهي الزم را براي ها محلشناس مربوط با بازديد ميداني از محدوده طرح، بستر، كار

 در محل تغييرات عمده ها نمونهمحل . شود مي و در دستور كار قيد گردد مي تعيين GPS با استفاده از ها نمونهمختصات محل برداشت 
يي كه تغييرات عمده در پوشش گياهي وجود دارد ها بازه شده و از برداري نمونهيي كه ها بازه از شود ميتعيين  بندي دانهنوع و اندازه 
تهيه ) به عنوان اشل مقايسه (كش خطعكس به همراه ، براي بررسي وضعيت مواد بستر به ويژه مواد درشت دانه. شود ميعكس تهيه 

  .گردد مي
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 ي ژئوتكنيك، مكانيك خاك ها آزمايشي و تهيه حدود خدمات مطالعات صحراي  

  ي ژئوتكنيك، مكانيك خاك و ژئوفيزيكها آزمايشتعيين مناطق مورد نظر براي انجام دادن مطالعات صحرايي و  
  ي مورد نظرها آزمايش و انجام دادن برداري نمونه براي ها گمانهتعيين محل و عمق مناسب  
  ز هر گمانه اگيري نمونهتعيين تعداد و عمق الزم براي  
  ي مورد نياز ها آزمايشي صحرايي و ها آزمايشتعيين نوع  
 رعايت شود و ارائه نتايج مربوطها آزمايش در بايد تعيين ضوابط و مواردي كه   
  اين مطالعات در چارچوب برنامه زماني مطالعات طرحبندي زمانتهيه و ارائه برنامه   

 ي ساحلي در منطقهها انجري رقوم آب و جزر و مد احتمالي و گيري اندازه -3-1-5-3

ين ايستگاه تر نزديك از اطالعات نمايد ميالزم   آماري از رقوم تراز آب در محدوده مورد مطالعه در دسترس نباشدكه درصورتي
 يگير اندازه دقت و اطمينان، رقوم سطح آب براي دوره زماني كوتاهي در محدوده مورد مطالعه ن باال بردمنظور بهمجاور استفاده شود، 

 واسنجي منظور بهي ساحلي نيز ها جريان. گيرد ميي همزمان ايستگاه مجاور مورد مقايسه و واسنجي قرار ها دادهشده و سپس با 
  .شود مي گيري اندازهي رياضي مربوط به تعيين فرآيندهاي ساحلي در منطقه مورد نظر ها مدل

  راهنماي انجام مطالعات تخصصي - 2- 3

ات جزيي با ها مولفهدر مطالعات تخصصي اين . ي آبي معرفي شدندها پهنهنده بستر و حريم ي تعيين كنها مولفهدر فصل دوم 
  :باشد مي زير شرح به محور اصلي 6اين مطالعات شامل . گيرند ميي مورد بحث قرار تر بيش

 مطالعات هيدرولوژي -

 مطالعات هيدروليك و هيدروديناميك -

 شناسي ريختمطالعات رسوب و  -

 ود در سواحلمطالعات كاربري موج -

  مهندسي و ژئوتكنيكشناسي زمينمطالعات  -

 مطالعات اكولوژي و مهندسي محيط زيست -

الزم به ذكر است كه . باشد ميي آبي ها پهنهي فني حد بستر و حريم ها مشخصه آوردن دست بههدف عمده از اين مطالعات، 
  . متفاوت است متناسب با نوع پهنه آبييادشدهدامنه و عمق هر يك از مطالعات تخصصي 

ي نسبت تر بيش با عمق »هيدرولوژي«  مطالعات»ي كوچك داخليها درياچه و ها تاالب« و حريم براي مثال در تعيين حد بستر
ي تر وسيع دامنه و عمق »درياها« براي »هيدروليك و هيدروديناميك«  مطالعاتكه درحالي گيرد مي مورد مطالعه قرار »درياها« به

  .خواهد داشت
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 ت هيدرولوژيمطالعا - 2-1- 3

. باشد هاي زيرزميني و مطالعه هواشناسي مرتبط با آنها مي  مطالعات تخصصي اين بخش شامل مطالعات فيزيوگرافي، آبدهي، آب
  :گيرند  اين مطالعات مورد بحث قرار ميزيردر 

  مطالعه فيزيوگرافي -3-2-1-1

ت، اگر براي بـرآورد سيالب طراحي، نيـاز بـه ي مطالعه هيدرولوژي اسها نيازمندي از متاثرابعاد و عمق مطالعه فيزيوگرافي 
 رودخانه بده و چنانچه آمار گردد ميابعاد مطالعه فيزيوگرافي اضافه   هيدرولـوژيك باشد،سازي شبيهمحاسبـه سيـالب از طـريق 

   .شود ميموجود باشد اين مطالعه محدود 
 شيب خالص رودخانه ، شيب متوسط حوضه،اي آبراهه شبكه ي آبريز،ها حوضهي ها محدودهدر مطالعه فيزيوگرافي عواملي مانند 

ي ها منحني، ضريب فرم، نسبت انشعاب و )گراوليوس( مساحت و محيط حوضه، زمان تمركز حوضه، ضريب فشردگي اصلي،
 .گيرد  ميهيپسومتري و فركانس آلتيمتري مورد مطالعه قرار

در .  مشخص گردداي آبراههي ها  شبكهي آبي، همچنينها پهنهي به ي آبريز منتهها حوضهدر اين مطالعه، ابتدا بايد محدوده 
ي متوسط و ها رودخانهي ها حوضه و در 1 :250،000ي توپوگرافي با مقياس ها نقشهي بزرگ، فيزيوگرافي بر روي ها رودخانهحوضـه 

  . شود مي انجام 1 :25،000 و 1: 50000ي توپوگرافي ها نقشهكوچك روي 
اف سيالب يا بده اوج سيالب، عوامل فيزيوگرافي شامل مساحت حوضه، شكل حوضه، طول رودخانه اصلي و براي تعيين هيدروگر

  .بايد برآورد گردند ها رودخانهي فرعي، شيب حوضه و تراكم شبكه زهكشي ها آبراهه
 اوج بدهمان رسيدن به  اوج سيالب و زبدهد در توان ميشكل حوضه .  اوج سيالب رابطه مستقيم داردبدهمساحت حوضه با حجم و 

تراكم شبكه زهكشي رودخانه در .  استموثر اوج سيالب بدهطول رودخانه و شيب حوضه در شكل هيدروگراف و مقدار . موثر باشد
  .  اوج سيالب اثر مستقيم داردبدهشكل هيدروگراف و 

 موثركز در تعيين هيدروگراف سيالبي ، ارتفاع متوسط حوضه و زمان تمرها زيرحوضه بندي تقسيماز بين عوامل فيزيوگرافي، 
  . هستند

 باشد، حوضه را تر متراكمهر چه شبكه  . بستگي داردها رودخانه تا حد زيادي به تراكم شبكه زهكشي ها زيرحوضه بندي تقسيم
  .  تقسيم كردتر كوچكي ها زيرحوضه به توان مي

در اغلب . پسومتري و نمودار آلتيمتري قابل بررسي استيي مانند ارتفاع متوسط حوضه و منحني هيها شاخصارتفاع حوضه با 
 در تعيين زيرحوضه از ارتفاع متوسط هر توان مي داشته و  وجودي كوهستاني، بين بارش و ارتفاع حوضه يا زيرحوضه ارتباطها حوضه

ي مختلف بوده و ها ارتفاعدر منحني هيپسومتري و نمودار آلتيمتري، بيانگر توزيع مساحت حوضه . بارش متوسط حوضه استفاده نمود
  . ي مختلف مورد استفاده قرار گيردها ارتفاع د در بررسي تغييرات مساحت حوضه درتوان مي

 تا آب دورترين نقطه حوضه، مسير هيدرولوژيكي خود را طي كرده و به كشد ميزمان تمركز عبارتست از حداكثر زماني كه طول 
براهه اصلي، شيب حوضه رودخانه، آ ابعي از ساير عوامل فيزيوگرافي مانند طول حوضه واين عامل به نوعي، ت. نقطه خروجي برسد

يي كه ساير پارامترهاي آنها مشابه يكديگر است، ها حوضهبراي مقايسه، در . باشد ميشرايط خاك و پوشش گياهي در سطح حوضه 
  .  خواهد بودتر كوتاه اوج سيالب بده به  و زمان رسيدنتر بزرگ اوج سيالب بده باشد، تر كوتاههر چه زمان تمركز 
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همچنين ارتباط . گردد ميي موردنظر تعيين ها درياچه و ها تاالب منتهي به زيرحوضهاز نتايج عوامل فيزيوگرافي، پارامترهاي هر 
  .  قابل بررسي است،باشد مي ها درياچه و ها تاالب كه پايانه آنها زيرحوضهي سيالبي هر ها بدهعوامل با 

  لعات آبدهيمطا -3-2-1-2

  .گيرد مي هاي سيالبي مورد مطالعه قرار بدهدر اين بخش مطالعات بيالن آبي و 

 هاي آبي  مطالعه بيالن پهنه  

هدف از اين . باشد ميي آبي ها  پهنهاجزاي اساسي بيالن آبي شامل بارش، جريانات سطحي، تبخير و ذخاير آبي موجود در
  .باشد مي ساله 100 تا 25ي آبي با دوره بازگشت ها پهنهت تراز آب مطالعه، برآورد حجم باالترين بيالن مثب

  :شود  زير نوشتهصورت به تواند ميمعادله بيالن آبي براي هر فاصله زماني 
)3-1(  SL UL L L SO UO SLQ A P E Q Q 0         

  :كه در اين رابطه
SLQ: پهنه آبي جريان ورودي سطحي به  
ULA: پهنه آبي جريان ورودي آب زيرزميني به  

LP:پهنه آبي سطح ر بارش ب  
LE: پهنه آبي تبخير از سطح  

SOQ: پهنه آبي جريان خروجي از  
UOQ:يا حفر آبراهه خروجينشتتن  جريان خروجي با درنظر گرف   
SL: تغييرات ذخيره آبي درياچه براي مدت زمان مورد نظر  

 ي مورد نظر بررسي و حداكثر محتمل سطح آب پهنه آبيها مولفهبنابراين الزم است به منظور برآورد بيالن آبي، هركدام از 
  .برآورد گردد

 ي منتهي به پهنه آبي ا هاي رودخانه مطالعه سيالب  

ي آبي بسته و ها پهنههدف از اين مطالعه، برآورد حداكثر حجم آب اضافه شده بر اثر سيالب در شرايط باالترين حد بيالن مثبت 
  زيري متعددي براي اين مطالعه وجود دارد كه درها روش. باشد مي و خورها ها رودخانه مصب گرفتگي آبدر درياها برآورد ميزان 

  :دهيم مي از آنها را ارائه برخي

  ...)  روديه،-كريگر، فرانكو( روابط تجربي -الف

ي مشاهـده ها سيالبين تر بزرگ است كه بر مبناي ترسيم منحني پوش براي آبدهي ويژه 1يكي از روابط معروف، رابطه كريگر
  :شود  مي زير بيانصورت بهاين رابطه . شـده پيشنهـاد گرديـده است

                                                       
1 - Creager 
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)3-2(  0.048
PQ 1.304C(0.386A)0.9358A  

   :در اين رابطهكه 
pQ:آبدهي بيشينه بر حسب مترمكعب در ثانيه   

A:مساحت حوضه آبريز بر حسب كيلومترمربع   
C: باشد مي 200 ضريبي است كه حداكثر مقدار آن.  

  . بايد براي حوضه مورد مطالعه واسنجي شود Cكه مقداربايد توجه داشت 

  ي سيالبها دادهي تحليل آماري ها روش -ب

 شرايط الزم از قبيل آمار كه درصورتي. شود ميي مناسب براي برآورد مقادير سيالب محسوب ها روشتحليل فراواني يكي از 
اين روش داراي طيف .  به نتايج مطلوب دست يافتتوان مي روش كافي و امكان برازش تابع توزيع مناسب وجود داشته باشد، با اين

ي داراي آمار طوالني و يا ها ايستگاهي مربوط به ايجاد همبستگي با ساير ها روشوسيعي بوده و شامل استفاده از آمار رياضي يا 
  . باشد مي) نابروا( از روابط بين بارندگي و جريان سطحي گيري بهرهي مشابه و ها حوضهپارامترهاي اقليمي 
 و در دو گام مورد شود مي استفاده ها سيالب حداكثر ساالنه براي تحليل بده ساالنه و متوسط اي لحظه حداكثر بدهاز دو نوع داده 

  : گيرد مي قرار تجزيه
لوگ نرمال، نند موجود مااز بين قوانين . ، تعيين يك قانون احتمالي الزم استها سيالب براي تجزيه و تحليل فراواني :گام اول

. دارند ها سيالبدر مطالعه  كاربرد زيادي ، لوگ نرمال سه عاملي و3، قوانين پيرسون تيپ ... و3لوگ نرمال سه عاملي، پيرسون تيپ 
 از دو روش معموال است، ها سيالببراي تعيين پارامترهاي قانون مورد استفاده كه داراي اهميت زيادي به هنگام محاسبه فراواني 

 يا هر دو پديده تصادفي هيدرولوژيكي ديگر، ها سيالببراي محاسبه فراواني . شود ميو گشتاورها استفاده  1ترين بيشينه لمحتم
  .  متعددي تهيه شده استاي رايانههاي افزار نرمي محاسباتي و ها مدل

دنظر در نزديكي ايستگاه آب سنجي  محل ورودي به درياچه يا تاالب موركه درصورتي انتقال نتايج به محل موردنظر، :گام دوم
كه از آمار آن براي تعيين فراواني سيالب استفاده شده قرار گرفته باشد، نيازي به انتقال نتايج نخواهد بود و نتايج تحليل فراواني 

براي .  داده شودضروري است نتايج حاصل از تحليل فراواني به محل ورودي درياچه يا تاالب تعميم. باشد مي قابل استفاده مستقيما
  : ي مختلفي به شرح زير وجود داردها روشاين منظور 
  اي منطقهي تحليل ها روش از گيري بهره  -

  از قانون همبستگي بين دو سري آمار گيري بهره -

   ي تبديل بارش به روانابها روش -ج

2 روش منطقي  

                                                       
1 - Maximum Likelihood 
2 - Rational 
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 براي خصوص بهبطه منطقي است كه كاربرد آن  سال از معرفي آن مي گذرد، را100ين فرمول تجربي كه بيش از تر قديمي
   : زير استصورت بهفرمول آن . ي آبريز كوچك عموميت داردها حوضه
)3-3(  Q F.C.I.A  

  :رابطهاين در كه 
Q:  ،عبارتست از آبدهي بيشينهA: ،مساحت حوضه آبريز I: ،شدت بارندگي C: د توان مي ضريب جريان كه بدون بعد بوده و

  . باشد مي ضريب تبديل واحدها F و  نسبت رواناب به بارندگي تعريف شودعنوان به
ft)3حدهاي انگليسي، فوت مكعب بر ثانيه از واكه درصورتي / s)،بر ساعت استفاده شود ضريب   اكر و اينچF 008/1 برابر با 

  . شود  مي از فرمول حذفمعموالخواهد شد كه 
m)3ي متريك، يعني مترمكعب بر ثانيهبا واحدها / s)، بر ساعتمتر ميلي كيلومترمربع و (mm / h) مقدار F يا  278/0 برابر با

1

3/ 6
  .  خواهد شد

 ضمنا. باشد مير با زمان تمركز حوضه آبريز  براب)I(در رابطه فوق زمان تداوم مورد استفاده براي تعيين متوسط شدت بارندگي 
در اين دستورالعمل براي تعيين بستر درياچه يا تاالب، . باشد ميفرض بر اين است كه شدت بارندگي در طول زمان بارندگي ثابت 

ه دوره برگشت  فراواني بارندگي براي محل موردنظر ك- مدت-ي تهيه شده براي شدتها منحني از توان ميشدت متوسط بارندگي را 
  . ، انتخاب نمودباشد ميفراواني آن برابر دوره برگشت اين دستورالعمل 

  روش(SCS)   

در اين روش ابتـدا . گيرد مورد استفاده قرار مي) غيرشهري(هاي آبريز كشاورزي  تر در حوضه هايي است كه بيش يكي ديگر از روش
   :گردد پس آبدهي بيشينه يا آبنمود مثلثي تقريبي طبق رابطه زير برآورد ميس شود و  محاسبه ميSCSميزان روانـاب بـه شيوه خاص 

)3-4(  KAQ

D0 5 0 6 Tc
Hp 

  
  

   :در اين رابطهكه 
Hp:آبدهي بيشينه بر حسب مترمكعب بر ثانيه يا فوت مكعب بر ثانيه   
A:رمربع يا مايل مربع مساحت برحسب كيلومت  
Q:ميزان رواناب بر حسب اينچ يا ميلي متر   
D:زمان تداوم بارندگي مازاد بر حسب ساعت   

Tc:زمان تمركز بر حسب ساعت   
K:باشد مي 484 و در واحد انگليسي برابر 208/0 واحد متر يك برابر با  ضريب ثابت كه مقدار آن در .  

  زيرزمينيهاي  مطالعه آب -3-2-1-3

 از بيالن آبي و دوم به جهت افزايش سطح جزييعنوان  گردد، اول به هاي زيرزميني در اين راهنما با دو هدف بررسي مي مطالعه آب
  :دهد و الزم است در اين خصوص موارد زير مورد مطالعه قرار گيرد ر قرار ميايستابي ساحلي در نواحي پست كه بستر آبي را تحت تاثي
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  زيرزمينيهيدروگراف ساالنه آب   
 ي يخصوصيات فيزيكو شيميا 

  ي آبيها پهنهمطالعه سواحل پست و باتالقي و پتانسيل بـاتالقي شـدن تحت شـرايط باال آمدن سـطح آب  

  مطالعه هواشناسي  -3-2-1-4

ي آبريز منتهي به ها هضحو در مطالعات هيدرولوژي، برآورد حجم بارش به منظور تعيين رواناب هدف از مطالعه هواشناسي
  :گيرد ميدر اين مطالعه موارد زير مورد بررسي قرار . باشد ميي آبي ها پهنه

  ي هواشناسي ها گزارشبررسي آمار، اطالعات و  -
  تكميل و تطويل آماركـوك، بررسي دقت و صحت آمارهاي جمع آوري شده و حذف و تصيح آمـار مش -
  رابطه بارش با ارتفاع  -
  عمق متوسط بارش در حوضه  -
  رابطه عمق بارش با مساحت  -
   شدت بارش - مساحت-رابطه عمق -
   (DAD) 1 تداوم بارش- مساحت-رابطه عمق -
   (IDF) 2 مدت و فراواني-رابطه شدت -
  الگوي زماني بارش در حوضه  -

 گرفتگي آب، افزايش حجم و سطوح ها تاالب ورودي به درياچه و ب ميزان روانا،رواناب - مدل بارش ازياد شده اطالعات براساس
  . آيد مي دست بهدر قسمت مطالعات هيدرولوژي 

  مطالعات هيدروليك و هيدروديناميك - 2-2- 3
   :د ازي آبي الزم است انجام شود عبارتنها پهنهمطالعات تخصصي هيدروليك و هيدروديناميك كه براي تعيين حد بستر و حريم 

 3مطالعه امواج ناشي از باد -

   4مطالعه تراز آب -
   5ي ساحليها جريانمطالعه  -

 كه در باشد مي بر حد بستر و حريم موثري هيدروليكي و هيدروديناميكي ها مشخصه آوردن دست بههدف اصلي از اين مطالعات 
  . شود ميادامه چگونگي انجام اين مطالعات بحث 

                                                       
1 - Depth- Area- Duration   
2 - Intensity – Duration - Frequency 
3 - Wind Waves 
4 - Water Level 
5 - Coastal Currents 
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  مطالعه امواج  -3-2-2-1

 مستقيم و غيرمستقيم در اين مطالعات كاربرد دارد، طور بهي آبي بوده و ها پهنهي با اهميت در تعيين حد بستر ها مولفهموج از 
 از طريق ايجاد ، امواجهمچنين. گذارند مي بر خط ساحلي اثر 2 روي سطوح شيبدار ساحلي و از طريق خيزآب1امواج از طريق باالروي

.  هستندموثري آبي ها پهنه سواحل گذاري رسوب كه در فرسايش و شوند ميدهاي ساحلي ي ساحلي موجب فعال شدن فرآينها جريان
   :گردد مي تعاريف و محاسبات مورد نياز در مطالعه امواج ارائه زيردر 

  هاي آن   تعاريف موج و مشخصه-الف

  . شود مي گرفته كار بهوتاه امواج مورد مطالعه، از نوع امواج ناشي از باد در نظر گرفته شده و تئوري امواج دامنه ك
 جهت ،(L) طول موج ، (H)موج با ارتفاع   و پريود (T) نشان داده شده است)1-3( كه در شكل شود مي شناخته  .  

  
  ي موجها مشخصه -1-3شكل

در هر موقعيت مكاني اگر . دنماين مي امواج پس از تشكيل به سمت سواحل پيشروي. باشد مي عمق آب (h)فوق، در شكل 
h 1

L 2
1 و اگر 3 باشد، به آن آب عميق h 1

20 L 2
 و براي 4 باشد، آب مياني h 1

L 20
،گردد مياطالق  5 آب كم عمق . 

 صورت به طول موج و جهت موج در آب عميق ،ارتفاع oH ، oL و  o پريود موج با عمق تغيير . شود مي نگاشته
   : را از تئوري امواج كوتاه داريم)5-3(، روابط كند نمي

(c)يا سرعت ظاهري موج سرعت فاز   L
C

T
  

)co(  آب عميقسرعت فاز در  o
o

L
C

T
  

2
o

2L gT                   1.56 T   (m)2   
(L) طول موج در هر نقطه به عمق (h)  oL L tanh kh  

                                                       
1 - Run up  
2 - Wave Setup 
3 - Deep Water 
4 - Intermediate Water 
5 - Shallow Water 
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o
TC g                         1.56 T  (m/s)2   

(K)عدد موج   k 2 L
  

 لذا در امواج عمود بر ساحل. سازد ميا خط عمود بر ساحل اي است كه شعاع موج ب  جهت موج زاويه ( o)  است.   

   ي مورد استفادهها نقشه -ب

در . باشد ميي توپوگرافي نوار خشك ساحلي ها نقشهي آبي و همچنين ها پهنهي هيدروگرافي ها نقشهي مورد نياز شامل ها نقشه
 توان مي 1 :50000 و يا 1 :25000 با مقياس جغرافيايي يا سازمان برداري نقشهوسط سازمان ي تهيه شده تها نقشهاين خصوص از 

 ي مورد نيازها نقشه ، و هيدروگرافيبرداري نقشه از طريق عمليات ،ي مورد نيازها نقشهدر صورت عدم وجود .  استفاده نمودمستقيما
نيمرخ  1 از قسمت خشك ساحلي و آب كم عمق تا منطقه شكست موجضروري است. گردد تهيه ميمتناسب با پهنه آبي مورد مطالعه 

ي متغير تعيين حداقل شيب و تهيه نيمرخ مربوط به آن براي اعمال ها شيبدر سواحل با . عرضي با مقياس مناسب تهيه شود
  . ي هيدروليكي و هيدروديناميكي مورد نياز استها پديده

   ي موج در آب عميقها مشخصه -ج

ي آبي، ارتفاع موج در منطقه عميق ها پهنهموج براي تعيين بستر در مطالعات  oH و پريود موج )T(براي .  مورد نياز است
   :د اقدام شودتوان مي زيري آبي مورد مطالعه به يكي از طرق ها پهنهتعيين اين پارامترها در 

، شناسـي   اقيـانوس  كشور نظير مركـز ملـي        درياييي  ها  ارگانطالعات  ي ا ها  بانك استفاده از آمار و اطالعات موجود در         -1
   سازمان بنادر و دريانوردي تحقيقات آب وزارت نيرو و يا موسسه

  هاي توليد امواج ناشي از باد افزار نرماستفاده از  -2
 از روش ارائه شده در دستورالعمل حفاظت        توان  مي، جهت تخمين اوليه وضعيت موج       ها  دادهدر صورت عدم دسترسي به       -3

   :گردد ميارائه   (SPM) نمونه تخمين موج با روش عنوان به زيردر  .استفاده نمود  2سواحل امريكا

 تخمين موج با استفاده از اطالعات باد ساحلي با روش (SPM)   

   :مراحل انجام كار عبارتند از

  3  وزش بادموثرتعيين طول   

  .  معقول و قابل قبولي ثابت استطور به كه در آن سرعت باد و جهت آن شود مي اطالق اي منطقهزش باد به  وموثرمنطقه 
 د قابل قبولتوان مي متر بر ثانيه براي سرعت باد از ميانگين 5/2 براي جهت و حداكثر 45 تا حداكثر15تغييراتي در حدود(
  ). باشد

                                                       
1 - Surf  Zone 
2 - Shore Protection Manual (SPM) 
3 - Fetch 
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ي ها زاويهيا ( وزش باد در نقطه مورد نظر در منطقه عميق پهنه آبي تعداد نه شعاع را به فاصله سه درجه موثربراي تعيين طول 
 موثر طول عنوان به را ها شعاعسپس ميانگين طول اين . ، تا خط ساحلي را قطع نمايندكنيم مي اخراج نظراز نقطه مورد ) كوچك ديگر

  . گزينيم برمي )F( وزش باد

  تعيين باد و تصحيحات الزم  

در همين مرحله الزم است سرعت و جهت باد . گردد ميين ايستگاه سينوپتيك به منطقه مورد مطالعه آمار باد اخذ تر نزديكابتدا از 
  . تعيين شود) حسب نظر كارفرما(ي بازگشت پنجاه يا صد سال ها دورهغالب با 

  : شود  اعمال ميزيربه اين سرعت باد تصحيحات . ناميم مي )t(را   باد را تعيين و آن1ميانگين تداوم. يمنام  مي)U( اين سرعت باد را

o تصحيح پايداري   

asT. اين تصحيح به تفاوت درجه حرارت دريا و هوا بستگي دارد Ta Ts   )Ta و Ts به ترتيب درجه حرارت هوا و دريا 
asTاگر). باشد مي o  باشد ضريب تصحيح پايداري TRبراي ساير مقادير . نمايد ميلذا سرعت باد تغيير ن.  برابر يك است

asT مقادير ) 2-3( از شكل شمارهTR گردد مي تعيين و سرعت باد تصحيح .  

  
  (Resio & Vincent, 1977b) اختالف درجه حرارت هوا و آب -2-3شكل 

o 2اعمال ضريب زبري   

  . گردد ميدر آن اعمال شده است جايگزين   كه ضريب زبري)AU(  بهزير با رابطه )U(، )الف(سرعت باد تصحيح شده از بند 
)3-6(  1.23 m

secAU 0.71 U (U )  
 متر بر ثانيه و Uاحد  واين رابطهكه در  AU با در اختيار داشتن ،لذا .است 3تنش باد AU،فچ  طول )F( و )t( تداوم، با استفاده 

  . گردد مي  در آب عميق محاسبهT و oHمقادير ) 1-3( شماره نموگراماز 

                                                       
1 - Duration Average 
2 - Coefficient of Drag 
3 - Wind Stress 
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  بيني موج آب عميق با استفاده از سرعت باد، طول موثر وزش باد و تداوم باد  پيش-1-3نموگرام

   :شود ميي با نحوه كاربرد نموگرام، مثالي براي نمونه ارائه يبراي آشنا

متر
يلو
ه ك

د ب
ش با

 وز
وثر

ل م
طو
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U سرعت باد در ايستگاه سينوپتيك مجاور دريا برابر:مثال 21.5 m / s،د تداوم باt 3ساعت، تفاوت درجـه حـرارت هـوا - 
 كيلومتر مقادير ارتفاع و پريود موج را در منطقه عميق 100 كيلومتر و 10  وزش بـادموثري ها طولبـراي .  اسـت-C6دريـا حـدود 

  . نماييدتعيين 
TR . داريم)1-3(نموگرام ، با استفاده از دهيم مي  ابتدا تصحيح پايداري سرعت را انجام:حل 1.14لذا :   

TU.R 21.5 1.14 24.5 m / sec   
  . كنيم مي را حساب Aسپس 

 1.23
A

m0.71 24.5 36.5  sec    
 متر بر ثانيه 5/36 ساعت و تنش باد 3و تداوم  كيلومتر 100 و 10 وزش باد موثري ها طولحال با استفاده از نموگرام و براي 

   :داريم
F  در شرايط) الف 10   km  

A
m36.5  sec  

oH  :از نموگرام داريم 1.8   m  
T 4.5  sec  

    .است 1 وزش باد محدود كنندهموثردر اين حالت طول 
لذا .  داشتيممساله ساعت است كه در صورت 3 از تداوم تر كم و اين شود مي دقيقه استخراج 25 ساعت و 1ر، تداوم چون از نمودا

)F( آمده در بند دست به تعيين كننده است و مقادير )استمسالهپاسخ ) الف  .  
F  در شرايط) ب 100   km  

A
m36.5    sec  

oH  :يماز نموگرام دار 5.8   m  
T 9.6   sec  

t)ساعت(  در شرايط) ج 3        hr  
A

m36.5    sec  
oH  :از نموگرام داريم 3.7   m  

T 7    Sec  
 ساعت الزم است تا 6 يعني تداومي بميزان حدود شود ميساعت استخراج  6 كيلومتر از نمودار تداوم نزديك F=100براي حالت 

لذا در اين حالت تداوم .  ساعت است3 تداوم داده شده كه درحالي. برسد) ب(ارتفاع و پريود موج به مقادير محاسبه شده در بند 
 .  استمسالهپاسخ ) ج(بنابراين مقادير محاسبه شده در بند .  است2محدودكننده

  

                                                       
1 - Fetch Limited 
2 - Duration Limited 
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o اع موج در منطقه شكستارتف   

 ارتفاع موج در منطقه شكست كه ييجا آناز  bH ي آبي دخالت ها پهنه در حد بستر موثر برخي پارامترهاي گيري اندازه در
   : محاسبه شودزيردارد، لذا الزم است به يكي از طرق 

  با استفاده از مدل امواج و اعمال توپوگرافي كف -1
 ارتفاع شكست موج با استفاده از روابط تجربي تخمين  -2

   :گردد مي زير ارائه صورت به) ب(جا روش  در اين
، 1894در سال  1مك كاوان bH ضريبي از عمق آب در منطقه شكست صورت به را  bhتعيين نمود :   

)3-7(  b bH k  h  
ي ميزان مستقيم و موازي ها در شرايط توپوگرافي با شيب يكنواخت و منحني. شود  در نظر گرفته مي8/0 تا 78/0حدود k*ضريب 

  .داريم

)3-8(  
21

2 55
o o o

b

H C Cos  k
H

g 2

   
   
   

  

  . باشد مي قابل تخمين bHاز رابطه باال با در دست داشتن مشخصات موج در منطقه عميق ارتفاع موج در منطقه شكست 

   2مطالعه تراز آب -3-2-2-2

  :گيرد مي انجام زيردر تعيين بستر و حريم مطالعه تراز آب اهميت داشته و به داليل 
  . دارد 4 بر روي سواحل بستگي به سطح تراز ايستابي3ميزان باالروي موج -
  . يابند  ميو تغيير شده جابجابا تغييرات تراز آب،  5ي ساحلي و از اين طريق خط ساحلها نيمرخ -
  . نمايد ميمنطقه شكست موج با تغييرات تراز آب تغيير  -

   :پردازيم مي به معرفي آنها زيري مختلفي است كه بايد مورد نظر قرار گيرند در ها مولفهتراز آب متشكل از 

   6 ميانگين تراز آب-الف

در كشور ما اين سطح . مساوي است 8نگين درياهاي آزاد با سطح مياتقريباملي وجود دارد كه  7يدر اغلب كشورها يك سطح مبنا
  . آن قابل سنجش استبراساسي آبي كشور ها  پهنهتراز آب كليه.  تعيين شده استرجاييمبنا در بندر شهيد 

  

                                                       
1 - MC Cowan 
2 - Water Level 
3 - Run Up 
4 - Still Water Level (SWL) 
5 - Shore Line 
6 - Mean Water Level (MWL) 
7 - Datum 
8 - Mean Sea Level (MSL) 

 . نيز ذكر كردند5/0 را حدود K حد پايين ضريب *
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    جزر و مد-ب

بود ترازها و  هستند و قادر خواهيم بيني پيش و بنابراين قابل اند نجومي شوند ميي جزر و مدي ها حركتنيروهاي كه موجب 
 تشديد و هاي جزر و مدها از نوع امواج بلند هستند، لذا اثركه  جايي آناز  . كنيمپيشگوييي ناشي از جزر و مد را با دقت ها جريان

 موجب افزايش ترازهاي اي مالحظه، به طور قابل گذارد ميخزش كه به دليل شكل سواحل و توپوگرافي كف دريا بر انتشار آن اثر 
 باشد مي برابر دو دامنه آن تقريبا 1ارتفاع امواج جزر و مدي. شود  مي و يا خورهاها رودخانههاي كم عمق و مصب  ي در آبجزر و مد

براي مثال . يابد مي اي مالحظه در فالت قاره و درياهاي بسته افزايش قابل تدريج به متر است و 1ي باز زير ها اقيانوس در عموماكه 
 جاذبه ثقلي ماه و خورشيد كه با براساسجزر و مد . رسد مي متر 13 تا 12گلستان و فرانسه اين مقدار به حدود ي انها خليجدر برخي از 

 از ماه است تر بزرگ خورشيد كه اينلذا عليرغم . شود ميجرم آنها متناسب و با مجذور فاصله آنها از زمين رابطه معكوس دارد ايجاد 
 مشخص زمان وقوع جزر و مد با طور به. ي بر روي جزر و مد نسبت به ماه داردتر كم هاين اثر آن از زميتر بيش فاصله دليل بهولي 

در ايام ماه كامل و ماه نو، . باشد مي دقيقه در يك روز 48موقعيت ماه نسبت به زمين در طي يك روز در ارتباط است كه حدود 
 .  را ايجاد نمايند2 يا مهكشندرت بزرگ خورشيد و ماه با يكديگر جمع شده و جزر و مدهاي هاياثر

 ايجاد كنند مي يكديگر اثر بر خورشيد و ماه مخالف كه وقتي در ايام اولين و سومين ماه ربيع 3 يا كهكشندتر كوچكجزر و مدهاي 
  . كشد ميحدود دو هفته طول  4كهكشند-ي مهكشندها دوره. شود مي

 در تر بزرگ، جزر و مدهاي يابد مي لذا ميزان جزر و مد در طي فصول تغيير  نيستند،اي دايره مدارات خورشيد و ماه كه جايي آناز 
  . افتند ميطي سال در فصل بهار و پاييز اتفاق 

ي جزر و مدهاي غالب قمري نيم روزه ها مولفه. دارند) يك روز(و يا ) نصف روز( برابر تقريباجزر و مدهاي غالب، پريودهايي 
)2M ( ساعت و خورشيدي 42/12داراي پريود (S O)ي غالب قمري روزانه ها مولفه. باشند مي ساعت 12 داراي پريود 2(  داراي 1(

K) خورشيدي - ساعت و قمري82/25پريود    .  ساعت دارند92/23 پريودي برابر 1(
ند موجب توان ميو اصطكاك كف )  و خورهاها رودخانه و مصب ها خليج، ها كانال(تري خطوط ساحلي براي مثال مشخصات ژئوم

  .د مهم باشدتوان ميي ثانويه و بررسي آنها تواترهاتركيب اين . افزايش و يا كاهش تواتر اوليه جزر و مد شوند
مطالعه شود و براي تهيه آمار و اطالعات مربوط به آن از جداول  و درياي عمان بايد فارس خليجدر كشورمان جزر و مد فقط براي 

 . آيد مي عمل بهي الزم ها بيني پيش اقدام و برداري نقشهآمار جزر و مد از طريق سازمان 

    تعيين باالروي موج روي سواحل-ج 

باالروي موج يا  uR دهد مي پيشروي روي سواحل خودش را نشان رتصو به در واقع يك افزايش تراز آب است كه . uR 
   : استفاده نمودزير از رابطه توان مي تخميني از آن عنوان به. بستگي به ارتفاع موج، شيب ساحل و همچنين جنس رسوبات ساحل دارد

)3-9(   
1

2
uR 0.4T gH tg   

                                                       
1 - Tidal Range 
2 - Spring Tides 
3 - Neap Tides  
4 - Spring-Neap  
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  :كه در اين رابطه

H:ارتفاع موج   
T: پريود موج   

tg: باشد مي شيب ساحل.  
در برآورد  uR صورت به كه مشخصه از ارتفاع موج معموال درياييي ها سازه بر روي  SH استفاده شود مي گذاري  نام 

  . شود مي استفاده mTبراي پريود موج نيز از پريود ميانگين يا ) ين امواجتر بزرگ است با ميانگين يك سوم  برابرSH(، كنند مي
اما در برآورد  uR كور د در رابطه مذتوان مي، ارتفاع موج منطقه شكست اند شده بر روي سواحل كه بعد از منطقه شكست واقع

 . اعمال شود

   1بركشند طوفان -د 

 موجب كاهش تراز آب تقريبا كه افزايش فشار طور همان، شود ميفشار جو، موجب افزايش ميانگين تراز آب  2كاهش موضعي
  .  ميلي بار است1013 برابر تقريباميانگين فشار هوا در سطح دريا . گردد مي

 ميلي بار تغيير 1040 تا 970 معمول فشار هوا از طور به)  درجه40ساوي  يا متر بزرگ(ي باالتر ها عرضدر مناطق طوفاني 
ارتفاع مرتبط با افزايش استاتيك ميانگين تراز . يابد مي ميلي بار كاهش 900 فشار هوا به اي حارهي ها طوفان در كه درحالي، نمايد مي

   : و واحد آن متر و برابر است باشود مي ناميده Zaآب، 
)3-10(   a aZ 0.01 1013 P   

 كه طول آن كند مي عمل 3 يك موج بلندصورت به بركشند طوفان .باشد ، مي فشار جو روي تراز دريا به ميلي بارaPكه در آن
 قابل طور به كم عمق ارتفاع اين امواج بلند در مناطق.  كيلومتر است150 - 800 معمول طور به برابر پهناي مركز كم فشار و تقريبا

ي خزر و ها درياچه و درياي عمان، و فارس خليجدر كشور ما بركشند طوفان الزم است براي .  ممكن است افزايش يابداي مالحظه
   :اروميه مطالعه شود براي اين كار دو روش وجود دارد

  ي رياضي ها مدلاستفاده از  
 4استفاده از مشاهدات تراز آب   

 تحقيقات آب براي ترازهاي طوفاني با دوره بازگشت موسسه از نتايج مطالعات انجام شده در توان مستقيما  ميبراي درياچه خزر
ي ها روش سال آمار روزانه تراز آب مورد نياز است تا با استفاده از 15حداقل ) 2(در روش . استفاده نمود توان مي مستقيما سال 100

  .  سال محاسبه شود100آماري ترازهاي طوفاني با دوره بازگشت 
  
  

                                                       
1 - Storm Surge 
2 - Local 
3 - Long Wave   
4 - Tide Gage 
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   1خيزآب ناشي از باد - ه

 و گردد  مي)3-3( موجب ايجاد شيبي بر روي سطح آب مطابق شكل ،شود ميتنش برشي كه توسط باد روي سطح آب اعمال 
 . شود مي از باد ايجاد متاثر دست و باال دست محدوده پايينناشي از باد است كه به ترتيب در  2نتيجه آن خيزآب يا افت آب

 

  خيزآب ناشي از باد-3-3شكل 

i)عمق آب و ميدان باد ثابت باشد، شيب ناشي از باد  )3-3(اگر مطابق شكل  )wقابل زير از رابطه 3 نسبت به سطح ايستابي 
  :تخمين خواهد بود

)3-11(  2
w w air wi C (  / ) /  (gh)     

  :اين رابطهكه در 
UW: سرعت باد   

h: عمق آب   
,  air : 3 21/1 و 1030( چگالي آب دريا و هواKg / m (  

Cw:3 ×103تا  8/0 ×103(هوا /  ضريب اصطكاك آب(   
  )يابد ميمقادير با سرعت باد افزايش (

  : دست باد برابر است باپايين در سواحل wكثر خيزآب ناشي از باد حدا

)3-12(  Fiw w 2   
  .  وزش باد استموثرطول  Fكه در آن

اشي از باد را ند فقط مقاديري از خيزآب نتوان مي) 12-3(و ) 11-3(، معادالت ها داده) كاليبراسيون(در عمل و بدون واسنجي 
در صورت امكان در يك منطقه مشخص .  نامشخص استwCمقدار  چون.  راهنما در اختيار قرار دهندعنوان به احتمالي و صورت به

                                                       
1 - Wind Set-up 
2 - Wind Set-down 
3 - Still Water Level  
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ن عمل را براي چند  و ايشود مي از آن خيزآب ناشي از باد تخمين زده و نموده گيري اندازهرا  1 را تعيين و ميزان تورم آبh وFمقادير 
 . نماييم مي استفاده بيني پيشسپس از معادالت براي .  تا در منطقه مورد مطالعه واسنجي معادالت انجام شودكنيم ميروز بادي تكرار 

   2 خيزآب ناشي از موج-و 

  ).4-3 (، مطابق شكل شمارهآيد مي وجود به 3 پراكندگي انرژي از طريق خزش امواجوسيله بهخيزآب ناشي از موج 
   : مقدار خيزآب ناشي از موج قابل تخمين استزيربا استفاده از تئوري امواج دامنه كوتاه از رابطه تقريبي 

)3-13(  Hmax br b0.3      
  :اين رابطهكه در 

br: شاخص شكست و برابر ماكزيمم نسبت H /hبر روي سواحل 5/1 تا 5/0ددي آن بين مقدار ع.  و پارامتري بدون بعد است 
 مربوط به سواحل پرشيب و امواج با پريود بلندتر brمقادير باالتر .  است78/0 و مقدار تئوريك آن برابر يابد مي تغيير دار شيب
  . باشد مي

Hb:باشد مي  ارتفاع موج در منطقه شكست.  

 

   خيزآب ناشي از موج-4-3 شكل

  

                                                       
1 - Surge 
2 - Wave Set- up 
3 - Waves Shoaling 
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   1 پديده تشديد-ز 

بر روي سطح آب  2 امواج ايستا،هاي طبيعي نوسان نمايد دوره با ها درياچه يك بدنه آبي در يك محدوده بسته نظير كه هنگامي
ي به شكل مستطيل يها درياچه براي . اين امواج خيلي مشكل استارتفاعبرآورد . گويند مي »پديده تشديد«  كه به آنشود ميتشكيل 

 به عنوان ين خيزآب ناشي از باد در منطقه مورد نظرتر بزرگ تخميني از اين پديده از دو برابر مقدار عنوان به توان  ميو يا نظاير آن
  . استفاده نمودارتفاع،

  3 سونامي -ح 

امواج سونامي . آيد مي وجود به متر است 1000 كه عمق آب بيش از ها اقيانوسسونامي از نوع امواج ثقلي است كه در اثر زلزله زير 
 گرفتگي آبي كه در تاثير دليل بهمطالعه سونامي . يابند مي اي مالحظهدر هنگام نزديك شدن به ساحل از نظر ارتفاع افزايش قابل 

هاي  امي بر آب سونتاثيرچگونگي . ، با اهميت استگذارد ميي آبي ها پهنهاراضي ساحلي و از اين طريق در تعيين بستر و حريم 
 زلزله در اثرهايهمچنين احتمال وقوع سونامي و .  در دست بررسي استشناسي اقيانوس و درياي عمان توسط مركز ملي فارس خليج

ي آبي مذكور، الزم ها پهنهلذا در تعيين بستر و حريم . باشد مي تحقيقات آب وزارت نيرو در دست اقدام موسسهدرياي خزر توسط 
  .  استفاده شودمستقيما، گردد مييي كه توسط مراجع رسمي در اين خصوص ارائه ها داده و يا ها عملدستورالاست از 

  ي ساحليها جريانمطالعه  -3-2-2-3

 در حركت بهي ناشي از آنها ها جريان و مد و جزري آبي تحت فعل و انفعاالت امواج و ها پهنهرسوبات بستر در مناطق كم عمق 
 ارزيابي و بررسي آنها براي يك منطقه مشخص اغلب نيازمند  بنابراينناميكي بسيار پيچيده واين فرآيندهاي هيدرودي. آيند مي

  .باشد ميمطالعات تخصصي و احاطه علمي به موضوع 
 خصوصا پيامدهاي ناشي از آن در مباحث مورد نظر اين دستورالعمل عنوان بهشناخت چگونگي حركت رسوبات و تغييرات ساحلي 

ي ساحلي و حركت رسوبات ناشي از آنها در دو جهت عمود بر يكديگر ها  جرياندر عمل.  اهميت استحايز ها چهدريابراي درياها و 
  .گيرد مي است مورد مطالعه قرار 5 و ديگري عمود بر ساحل4كه يكي از آنها موازي

راستاي عمود بر ساحل  و انتقال رسوبات در شود مي 6انتقال رسوبات در امتداد سواحل موجب تغيير شكل ساحل در پالن
.  مورد بررسي قرار گرفته استشناسي ريختي ساحلي در بخش تخصصي زمين ها نيمرخموضوع . دهد ميي ساحلي را تغيير ها نيمرخ

 پهنه آبي سمت به خشكي و يا سمت به خط ساحلي جابجاييدر اين قسمت انتقال رسوبات در امتداد ساحل به منظور ارزيابي ميزان 
  .گيرد مي قرار مورد مطالعه

  

                                                       
1 - Seiches 
2 - Standing Wave 
3 - Tsunami 
4 - Long Shore Transport 
5 - Cross Shore Transport 
6 - Plan 
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 مطالعه انتقال رسوبات موازي ساحل  

 مصالح ساحلي 1جابجايي. شود مي رسوبات موجب تغيير شكل خطوط ساحلي در پالن جابجايي ذكر شد، اين نوع از طوركه همان
. دت سواحل هستند كه عامل اصلي در تغييرات درازمآيند مي وجود به و مد جزري امواج و ها جريان توسط اساسادر طول خط ساحل 

در . شود مي را شامل تر بيش سال يا 10 تا 5منظور از تغييرات درازمدت حداقل يك دوره يك ساله است و در اكثر مواقع يك دوره 
 جابجايي«  و ديگري»2 كليجابجايي«  كه يكي از آنهادهيم ميجا دو مفهوم مرتبط با انتقال رسوب موازي ساحل را توضيح  اين

 كه درحالي. شود مي شده بدون توجه به جهت حركت آنها اطالق جابجا كلي به مجموع نرخ حجم مصالح جابجايي.  است»3خالص
در اغلب شرايط محيطي تغيير شكل . آيد مي دست  به خالص از تفريق مصالح ورودي و خروجي در بازه ساحلي مورد مطالعهجابجايي

  .بستگي دارد جابجاييخطوط ساحلي در پالن به اين 
 شكست موج تحت زاويه با ساحل اتفاق بيفتد موجب انتقال كه هنگامي.  محاسبه شود،Q ،4جابجايي معمول الزم است نرخ طور هب

با مصالحي كه امكان  6حركت دادن رسوبات را دارند، اگر صورت ساحل 5در واقع امواج قابليت. رسوب موازي با ساحل خواهد شد
يكي از روابطي كه براي تعيين . دهد مي كامل خودش را نشان طور به اين قابليت بالقوه امواج حركت داشته باشند، پوشيده شده باشد

  : اسـتCERC، رابطه شود مي رسوب توسط موج استفاده جابجاييقابليت 
)3-14(  LI  KP  

  : اين رابطهكه در
I : در امتداد ساحلور غوطهمعرف قابليت حمل رسوبات ، LP :انرژي موج و  7نمايشگر شارK صورت به ضريب تناسب است كه 

   :همچنين داريم. گيرد مي و در ادامه مقدار آن مورد بحث قرار گردد ميتجربي تعيين 
)3-15(   L g b

P  EC  sin  cos     
 صورت بهسرعت گروه موج در نقطه شكست، gC انرژي موج و Eمقادير .  معرف نقطه شكست استbيس كه در آن زير نو

   : از تئوري موج خطي قابل محاسبه استزيرروابط 

)3-16(  2
W b

1
E  gH

8
   

)3-17(  
1

2
b

g
br

gH
C  

 
   

 

b ارتفاع و زاويه موج در نقطه شكست و b و bH شتاب ثقل، g چگالي آب دريا، Wكه در آنها 
br

b

H

h
  كه در آن bh 

   :لذا داريم. باشد ميعمق آب در نقطه شكست 

                                                       
1 - Drift 
2 - Gross Drift 
3 - Net Drift 
4 - Drift Rate 
5 - Potential 
6 - Beach Face 
7 - Flux 
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)3-18(   3/ 2 5/2
W b b

br

K
I g  H  sin 2

16
  


  

  :شود  مي استفادهزير آوردن نرخ حجمي انتقال رسوبات موازي با ساحل از رابطه دست به براي نهايتاو 

)3-19(  
  W

I
Q

S 1 ga


 
  

در .  نسبت حجم جامد رسوب به حجم كل رسوب استaبت جرم مخصوص رسوبات به چگالي آب دريا و  نسSكه در آن 
  .گيرند  مي در نظر6/0 و 65/2 را به ترتيب حدود a و Sعمل مقدار 
اين مقدار براي ارتفاع .  پيشنهاد شده است77/0 برابر اي ماسه امريكا براي سواحل 1در دستورالعمل حفاظت سواحل Kمقدار 

شكست موجي است كه با استفاده از  r  m sH آمده باشددست به جذر ميانگين مربعات ارتفاع امواج در منطقه مورد مطالعه .  
ي ها دانه بستگي به اندازه K ذكر شد ميزان طوركه همان. باشد مي 32/0 برابر K، در محاسبات استفاده شود مقدار SHاگر از 

  ). درصد20 الي 10حدود ( خواهد بود تر كوچك خيلي K مقدار اي سنگريزه مثال براي سواحل عنوان بهرسوب دارد 
البته قابل ذكر است كه بدون داشتن اطالعات كافي از مناطق ساحلي رسيدن به مقادير قابل اطميناني از انتقال رسوب بسيار 

ني و يا با ي مورد نياز ميداها گيري  اندازهمشكل خواهد بود، زيرا در اين مطالعات واسنجي محاسبات ضروري است و بايد از طريق 
ند واسنجي محاسبات تعيين نرخ حمل توان ميبرخي از عواملي كه .  اقدام گردددرياييي ها ارگاناستفاده از مطالعات انجام شده توسط 

   :و نقل موازي ساحل را با مشكل مواجه سازند عبارتند از
  . به آساني انجام شودتواند مي رسوبات نجابجايي، كه در اين شرايط ها آبشكن مانند درياييي ها سازهوجود  -
در بسياري از سواحل ممكن است مصالح مخلوطي از ماسه، شن و يا سنگريزه باشند كه اين موضوع در محاسبات حمل و  -

 . خواهد بودموثر آنها جابجايينقل و جهت 

 موازي ساحل را ارضا ند قابليت بالقوه امواج در حمل و نقل رسوباتتوان ميمناطق ساحلي كه داراي مصالح كافي نباشند ن -
 مصنوعي در بازه طور به از مقادير ناشي از محاسبات خواهد بود و بالعكس اگر تر كملذا تغييرات خط ساحلي خيلي . نمايند

 افتد ميي را نسبت به آنچه كه در عمل اتفاق تر بيش رسوبات جابجايي محاسبات، نرخ نماييممورد نظر مصالح اضافه 
 .دهد  مينشان

با استفاده از اين .  بسيار با ارزش باشدتواند ميي مختلف ها زمانل داشتن اطالعات پيرامون موقعيت خطوط ساحلي در در هر حا
 در همين . از تغييرات كوتاه مدت جدا نمودرا آن قرار داد و شناسايي مورد توان مياطالعات روند طوالني مدت تغييرات خط ساحلي را 

 .ي عددي رسوب نظير مايك استفاده گرددها سازي مدليت پروژه از خصوص الزم است حسب نياز و اهم

  شناسي ريختمطالعات رسوب و  - 2-3- 3
 از يك گيرند مي مورد بحث قرار 4-2-3 بند و ژئوتكنيك كه در شناسي زمين و همچنين شناسي ريختعوامل و فرآيندهاي زمين 

اين . گيرند مي پيامدهاي آن قرار تاثيروي ديگر خود نيز تحت  گذاشته و از ستاثيري آبي ها پهنهسو بر روي شرايط هيدروديناميك 
 كه در فصل دوم و در طور همان.  تابع شرايط محيطي استكامالروابط متقابل و چند جانبه، ساز و كاري پيچيده و شناور دارد كه 

                                                       
1 - Shore Protection Manual 1977 , 1984 
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 و گردد مي مطالعات پايه ارزيابي نوانع به بيان شد، اين مطالعات هاي آبي  بستر و حريم پهنه  تعيين كنندهيها مولفهبخش معرفي 
 عوامل مورد مطالعه در اين بخش مورد بحث قرار زيردر . ي حاصل از آن در ساير مطالعات تخصصي كاربرد خواهد داشتها داده
  .گيرند مي

  شناسي ريختتوپوگرافي و  -3-2-3-1

 مطالعات اين قسمت شامل :  

بـا تلفيـق دو روش ترازيـابي ژئودتيـك و فتـوگرامتري              متـر    5/0 بـا فاصـله منحنـي        1: 2000 تهيه نقشه توپـوگرافي      -1
  ي آبگير ناشي از ترازهاي بحراني ها پهنه از منطقه ساحلي تا 1: 8000 تا 1: 2000 هواييي ها عكس

ي بحراني و تعيين شكل هندسي قطاع آنها با رعايت ابعاد هندسي و فيزيكي بدنـه                ها  بازهتهيه نيمرخ طولي و عرضي از        -2
  .ي آبيها هنهپو منطقه ساحلي 

 از روي نقـشه توپـوگرافي       10/1،  100/1 ،500/1 ،1000/1 طبقـه    5تهيه نقشه شيب منطقه ساحلي تا تراز بحرانـي بـا             -3
 3 و ايزوپلـت   2و تبديل به نقشه كروپلـت     ) لگوريتم و ابعاد سلولي و توان تفكيكي مناسب       با ا ( 1هدف و مدل رقومي ارتفاع    

  شيب
 و  هـوايي  از روي عكـس      1: 5000در مقياس   ) ي فرسايشي ها  رخسارهدر حد    (يشناس  ريختتهيه نقشه واحدهاي زمين      -4

  4 و كار ميداني با تراكم مناسب و مدل رقومي زميناي ماهوارهتصاوير 
و شـدت فرآينـدهاي      5 و نمـايش تـوالي فـضائي نـوع شـكل زمـين             شناسـي   ريخـت تهيه مقاطع طولي و عرضي زمين        -5

ي زمـين   هـا   رخـساره ي توپوگرافي، شـيب و      ها  نقشهنطقه ساحلي با تلفيق      و هيدروديناميك م   شناسي  ريختتغييردهنده  
  شناسي ريخت

 و  اي  نقـشه  منـابع اطالعـاتي      براساس »ژئومورفيك«مورفومتري ابعاد هندسي و فيزيكي اشكال ناهمواري و واحدهاي           -6
  عكس با كنترل الزم ميداني در فصل مناسب

ي مناسـب مميـز سـواحل       هـا   كـالس سواحل بـا    ) شباهت ظاهري  (و ژئوفيزيكي ) زايشي( ژنتيكي   بندي  تيپتهيه نقشه    -7
   از منابع هدف قبلي1 :5000در مقياس ) دستكاري و ساخته شده(طبيعي و مصنوعي 

 از روي نقـشه     1 :2000در مقيـاس    ) در سطح تراز بحراني بستر و حـريم       (تهيه نقشه تضاريس خط ساحلي فعلي و آتي          -8
 بر  برداري  نقشه خط تراز زمان     كه  اين و كنترل زميني با اطمينان آماري از         اي  رهماهوا و تصاوير    هواييتوپوگرافي، عكس   

  .خط تراز بستر منطبق نيست
 اختالف ارتفاع بين سطح تراز ميانگين و سطح تراز بحراني بستر            2/1 خط ساحلي قديمي تا عمق       بندي  نقشهبازسازي و    -9

 از روي نقشه و اسناد قديمي

                                                       
1 - Digital Elevation Model (DEM) 
2 - Choropleth 
3 - Isopeleth 
4 - Digital Terrain Model (DTM) 
5 - Land Form Type 
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  شناسي رسوب -3-2-3-2

 ت شاملمطالعات اين قسم:  

  سـاييدگي ،  سـازي   پهـن ي جهت قرارگيري، زاويه اسـتقرار،       ها  شاخص گيري  اندازهي ساحلي و    ها  سنگ  قلوهمورفوسكپي   -1
يص حـدود  ، گردشدگي و كرويت و تغيير شرايط محيط رسوبي و بازسازي مورفوديناميك منطقه ساحلي و تـشخ   ها  كناره

  گسترش خطوط ساحلي ديرينه
 و هـا  سـنگ  قلـوه  جهت تعيين سن و زمـان اسـتقرار     سنگ  گل از نظر وزني، پوسته و       ها  سنگ  قلوهمطالعه وضعيت سطح     -2

  تغييرات بعدي آنها
 سـنجي   دانـه از مجموعه رسوبات ساحلي با دسـتگاه        ) ماسه ريزتر (گرانومتري رسوبات ريز ساحلي سطحي و زيرسطحي         -3

ي هـا   شـاخص ، محاسبــه    )ليـزري رقــومي    (و الكترونيكـي  ) آمريكاييسري الك تايلر و انديكات، استاندارد       (مكانيكي  
گرانولومتريك شـامل شـاخص تجـانس، نامتقارني، جورشـدگي و تراكم و تغييـر شــرايط محـيط رسـوبي و بازسـازي                    

   منطقه ساحلي و تشخيص حدود گسترش خطوط ساحلي ديرينهشناسي ريخت
انعكاس نوري،  (ي وضعيت سطح دانه     ها  شاخص با بينوكولر و محاسبه   ) درياييبا تكيه بر ژنز     (مورفوسكپي ماسه ساحلي     -4

درجه گردي و كرويت، درجه سايش، تعداد زوايا، تحدب و تعقر، حفـره و  (و شكل دانه ) رنگ، خال و لكه و پوسته و جال  
  ي رسوبي ها محيطبه ترتيب جهت تشخيص نوع تخريب و عامل حمل ذرات در ) شيار

  جهت تغيير شرايط محيط رسوبي ) شعه ايكس و مغناطيسيتجزيه حرارتي و تفريق ا (شناسي كانيمطالعات  -5
ي گرانولومتريـك و مورفومتريـك در مـسيرهاي بحرانـي و شـاخص از طريـق                 ها  شاخصتهيه مقاطع طولي و عرضي       -6

زمـين  ي  هـا   رخـساره ي سـلولي بـا ابعـاد مناسـب منطبـق بـر              ها  شبكه با تراكم الزم در امتداد ترانسكت و         گيري  نمونه
   شناسي ريخت

، سـيالبي،   اي   رودخانـه  ، كـواليي،  دلتـايي ،  دريـايي  نقشـه آشفتگـي و اختـالط سـطحي و زيرسـطحي رسـوبات          هتهيـ -7
) دريـايي (ي رسوبي آبي    ها  محيطي فرسايشي   ها  سامانهمنطقه ساحلي جهت بازسازي تغييرات      .. .بادي، يخچالي، ثقلي و   

 )اي قاره(و خشكي 

ي متنـوع انـسان و نـوع اخـتالط آنهـا بـا          ها  فعاليتثار باستاني نماينده     آ براساس »ي تمدني ها  چينه«مطالعات بازسازي    -8
  ي تاريخيها دوره در منطقه ساحلي براي درك الگوي رابطه انسان و محيط در »هاي طبيعي چينه«

   مهندسي و ژئوتكنيكشناسي زمينمطالعات  - 2-4- 3

 مطالعات اين قسمت شامل :  

 سـاحلي دور و نزديـك در شـعاع اثرگـذار براسـاس گزارشـات و           يهـا   گسلهارزيابي پتانسيل حركت تكتونيكي پوسته و        -1
  ي موجود، مشاهده شواهد زمين و نظر كارشناسي ها نقشه
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 بـا دقـت     سنجي  ثقلو انجام مطالعات    ) فرونشيني(و منفي   ) باالزدگي(مثبت  ) ايزوستازيك(ارزيابي پتانسيل حركات قائم      -2
 تغييرات آتي و دامنه اثرگذاري آن در تغيير مكان خط تراز بـستر              نيبي  پيشمناسب، بازسازي اثرات ديرينه، تعيين روند و        

  و حريم در آينده
مطالعات تعيين زاويه اصطكاك داخلي مواد      -3    چسبندگي ،)C (       و فـشار آب تخلخلـي رسـوبات سـاحلي   جهـت 

  ي سازندهاي سنگي منفصل منطقه ساحلي ي مقاومت ساختمانها شاخصمحاسبه و تغيير 
مطالعات تعيين حدود آتربرگ رسوبات نرم و ريزدانه ساحلي و تعيين حاالت مايع، خميـري و جامـد و حـد بـين آنهـا و                           -4

  ي چهارگانه آن جهت تغيير رفتار ژئومكانيكي سازندهاي سنگي منفصل منطقه ساحلي ها شاخصمحاسبه 
براساس تحليـل تـاريخي     ) اي  ناحيه( منطقه ساحلي در شدت و مقياس نيمه تفصيلي          يخيز  لرزه پتانسيل خطر    بندي  پهنه -5

 تا  7( احتمالي وقوع بزرگي و دوره بازگشت يك زمين لرزه مخرب و تغييردهنده ديناميك ساحلي                بيني  پيشآمار وقوع و    
 و تهيه نقشه كروپلت و ايزوپلت سلولي )  ساله50 تا 30 ريشتري در يك دوره 8

بـا مـدل سـه پـارامتري     ) محلي تا سايت( منطقه ساحلي در شدت و مقياس تفصيلي   روانگرايي پتانسيل خطر    بندي  پهنه -6
  و تهيه نقشه كروپلت و ايزوپلت سلولي) بافت رسوب، عمق سطح ايستابي، شتاب زمين لرزه(

، دريـا بارهـاي     هـا  پرتگـاه منطقه ساحلي بحراني مشرف بـه       ) زمين لغزش  (اي  تودهي  ها  حركت پتانسيل خطر    بندي  پهنه -7
و با مدل مناسب چند عامله و تهيه نقشه كروپلت و ) محلي تا سايت(ي تند در شدت و مقياس تفصيلي ها دامنهسنگي و 

  ايزوپلت سلولي
 رونـد   بيني  پيش سواحل مرتفع و دريا بارهاي سنگي از طريق بازسازي و اسناد تاريخي و               قهقراييارزيابي نرخ فرسايش     -8

  ، مسكوني و منابع طبيعي زيربنايي تاسيسات داراي پذير آسيبي ها بازهآتي آن براي 
در مناطق ساحلي آهكـي، گچـي و نمكـي در      ) با احتمال حركات ايزوستاتيك   (ارزيابي پتانسيل خطر فرونشيني انحاللي       -9

 خطـر   و شـدت )1كروكروماتيـك (با مدل مناسب و تهيه نقشه تيپ     ) اي  ناحيهبعد از غربالگري    (شدت و مقياس تفصيلي     
  ).كرو پلت(

  )كاربري اراضي(ي موجود در سواحل ها كاربريمطالعات  - 2-5- 3
از (ي آبي تهيه نقشه كاربري فعلي براساس اطالعات موجود با مقياس مناسب ها پهنههدف از مطالعه كاربري اراضي ساحلي 

ر است قبل از شروع ضروري است از البته الزم به ذك. است) ي ميدانيها  بررسي واي ماهوارهي هوايي، تصاوير ها عكس، ها نقشه
. در محدوده مورد مطالعه آگاهي الزم را كسب نمود) ها سازمان و ها وزارتخانه(و بخشي ) ملي (فرابخشيي ها گيري جهت و ها سياست

اري و  اهميت است و در تعيين راهبردهاي حفاظت، سازگحايزي آبي بسيار ها پهنهمطالعه كاربري اراضي در تعيين بستر و حريم 
  : در نظر گرفتدبه منظور انجام اين مطالعه مراحل زير را باي.  خواهد داشتاي عمده نقش ها كاربري نشيني عقب

 در محدوده مورد مطالعه) ها سازمان و ها وزارتخانه(و بخشي ) ملي (فرابخشيي ها گيري جهت و ها سياستبررسي  -1

 ابنيه ناشي از عدم تعيين بستر و حريم ي تخالفات احداث ها گزارش و ها نقشه ،بررسي اطالعات -2

                                                       
1 - Chorochromatic 
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 غيروابـسته ي وابسته يا    ها   كاربري ي آبي شامل  ها  پهنهي فعلي در محدوده بستر و حريم        ها  كاربري بندي  طبقهبررسي و    -3
 ي تهيه شدهها نقشه و تعيين موقعيت و مساحت آنها از روي )ها كاربري به عبارت ديگر ارزيابي انواع(ي آبي ها پهنهبه 

 ي قانوني و حقوقيها مالك با توجه به ها كاربري بررسي -4

  ي آبيها پهنهتهيه نقشه كاربري اراضي فعلي بستر و حاشيه  -3-2-5-1

 موجود باشد با عمليات ميداني 1 :5000  يا1 :2000ي ها مقياسي كاربري اراضي در ها نقشه سال گذشته 5 از كه درصورتي -الف
  . نمودسازي هنگام به  راها نقشه توان مي )GPS و برداري نقشهشامل (

  :نمود  اقدامزير به يكي از طريق توان ميصورت با توجه به ارزش اقتصادي پروژه   اين  در غير-ب
  زمينيبرداري نقشهتهيه نقشه كاربري اراضي از طريق  -1

 كشور باشد رداريب نقشه كه داراي تجهيزات كامل براي اين كار و مورد تاييد سازمان برداري نقشهبراي اين كار از يك گروه 
 يك نقشه صورت به و در نهايت كنند مي را با توجه به مقياس سفارش شده تهيه ها كاربري، اين گروه تمامي اطالعات شود مياستفاده 

GISدهند ميداده است قرار   كه داراي مشخصات كيفي و گرافيكي است در اختيار مشاور يا كارفرما كه پروژه را سفارش.  
  هوايي و فتوگرامتريبرداري عكسبري اراضي از طريق تهيه نقشه كار  -2

 از طريق توان ميي كاربري را ها نقشه باشد، پرهزينه زميني برداري نقشه زماني كه وسعت محدوده مورد مطالعه زياد و معموال 
 كشور برداري نقشها سازمان  سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و يعهده بهيت اين كار در كشور مسوول هوايي انجام داد، برداري عكس
 در ،ي فوق كه در آن، زمان تقريبي پرواز، مقياس و تعداد عكسها سازمان انعقاد قرارداد با بهكارفرما يا مشاور با توجه به نياز . است

 شود ميغاز  آهواييي ها عكسنقشه از  پس از اتمام اين مرحله فرآيند توليد. دهد مي سفارش  را تهيه عكس هوايي شده،نظر گرفته
ي خصوصي و در نهايت توليد ها شركت انجام شود و يا ياد شدهي ها سازمان توسط تواند ميكه مرحله ديگري از قرارداد است كه هم 

  . كيفي و گرافيكي است در اختيار كارفرما و يا مشاور قرار خواهد گرفتت كه داراي مشخصاGIS صورت بهنقشه كاربري اراضي 
بانـد   IRSاوير ـماننـد تـص  ( بـاسـ ـك منـ تفكي تدرـ با ق  اي  ماهوارهاوير  ـري اراضي از طريق تص    ـاربـه ك ـه نقش ـتهي  -3

 ) متر6پانكروماتيك با قدرت تفكيك 

به ذكر است كه بايد قدرت تفكيك   استفاده كرد، البته الزمكنند مييي كه در اين زمينه كار ها شركت از توان ميبراي اين كار نيز 
متناسب با مقياس نقشه مورد نياز باشد و اين تصاوير در كشور توسط دو سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح و اي  ماهوارهتصاوير 

 .شود مي تامين  سازمان فضايي

  .داردنياز ها كاربري موقعيت و مساحت سنجي صحتبه عمليات ميداني به منظور  3 و2 روشالزم به ذكر است 

  مطالعات اكولوژي و مهندسي محيط زيست  - 2-6- 3
  :شود مياين مطالعات با دو اهداف زير انجام 

 ارائه شناخت اجمالي از شرايط اكولوژيكي و زيست محيطي محدوده مورد مطالعه  -

 محدوده مورد نظرزيست محيطي ي آبي با شرايط اكولوژيكي و ها پهنهي بستر و حريم ها محدودهارزيابي  -

  :گيرند مي اين اهداف مراحل زير مورد مطالعه قرار تامينبراي 
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  ي حيات وحش و اكولوژي منطقه ها گزارشبررسي اطالعات و  -1
هاي حيات وحش، پوشش گياهي و اكولوژي موجود در منطقه مورد مطالعه و بررسي قرار گيـرد و                    الزم است كليه گزارش   

ـ   دهد تهيه گردد، بـراي ايـن منظـور مـي            خالصه گزارشي كه شناختي از شرايط زيست محيطي منطقه را ارائه مي            وان از  ت
 استفاده نمود در غير ايـن       ،دهد   محيط زيست كشور كه كار تخصصي در اين زمينه انجام مي            حفاظت هاي سازمان   گزارش

  . نمايد صورت كارشناس محيط زيست با توجه به آشنايي از محدوده مورد مطالعه گزارش الزم را تهيه مي
  العهبررسي مقررات و ضوابط مناطق حفاظت شده در محدوده مورد مط -2

 بـازه   كـه   درصـورتي بدين منظور بايستي بررسي كرد كه آيا بازه مطالعاتي بخشي از مناطق حفاظت شده اسـت يـا خيـر؟                     
ي مربوط بايد بررسـي و      ها  گزارشقوانين، مقررات و    . مطالعاتي بخشي از مناطق حفاظت شده سازمان محيط زيست باشد         

  . گردداز مواردي كه موثر در طرح هستند خالصه گزارش تهيه 
  بررسي منابع آالينده محدوده مورد مطالعه   -3

ي مرتبط را مورد بررسي قرارداد و سـپس         ها  سازمان مطالعات انجام شده توسط سازمان محيط زيست و ساير           يابتدا بايست 
نمـود و   ، مـشخص    نمايند  ميي آبي ايجاد    ها  پهنهبا بازديدهاي ميداني منابعي را كه مواد آالينده در محدوده بستر و حريم              

  .  را در بستر و حريم مورد ارزيابي قرار دادها آالينده اين اثرهاي
  ارائه پيشنهادات الزم براي حفاظت منابع زيست محيطي در محدوده مورد نظر -4

   :گيرد ميمطالعات اين قسمت در دو مرحله دفتري و ميداني صورت 
ي دولتي در خصوص محيط زيست محدوده ها ارگان و ها سازمان و مصوبات وزارتخانه، ها نامه آيينبررسي كليه قوانين،  -

، ها نقشه اطالعات در ارتباط با شرايط زيست محيطي منطقه شامل آوري جمعمورد مطالعه و چگونگي اجراي آنها و 
 اطالعات آوري جمع خصوص به و اي ماهواره و تصاوير هواييي ها عكس شده منظم و پراكنده، گيري اندازهي ها داده

 تغييرات شامل(ي زماني كوتاه مدت ها دورهبا تغييرات فصلي، بنابراين محدوده كار بايد طوري انتخاب گردد كه مرتبط 
 . ي زماني بلندمدت را در برگيردها دوره و نيز )جزيي

 محيطي و ها دادهي ميداني را با دو هدف تكميل ها ارزيابي، كارشناس محيط زيست ياد شدهبعد از تكميل اطالعات  -
  . دهد ينان از اطالعات قبلي انجام مياطم

   و آسيب ديده ساحليپذير آسيبي حساس، ها بازهتحليل و تعيين  -5
   : مورد توجه قرار گيردزير موارد الزم است در اين تحليل

  ي حفاظتي ها سازهتغييرات ساحل از نظر ارتفاع و شكل طبيعي در مجاورت  -
  ي ساحليها تلماسهفرسايش  مشخص نمودن ميزان -
  ي ساحلي ها پرتگاهخص نمودن تغييرات ايجاد شده در شيب مش -
   ي آبيها پهنهي موجود در محدوده ها سازههوا ديدگي  -
   يا فرسايش سواحل گذاري رسوب -
 ها روي اليه تحتاني ساحل  لجنگذاري رسوب -
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   و تخريـب آبشستگيي حفاظتـي و ها پوشش، نظير از بين رفتن ها سازهي وارده به ها آسيب -
  ي ساحلي ناشي از آن ها سازهپي  -
   اي صخرهي سنگي و ها پوششجابجايي  -

  ي آبيها پهنه معيارها و مالحظات تعيين بستر و حريم  - 3- 3

   :گيرد مي مورد بحث قرار زير شرح بهي آبي ها پهنه بندي طبقه براساسمعيارها و مالحظات مورد نظر 
 درياها و خورها -

 ي بزرگها درياچه -

 ها تاالبي كوچك و ها درياچه -

  ي آبي ها پهنهمعيارها و مالحظات حقوقي تعيين بستر و حريم  - 3-1- 3
قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب « ي آبي وجود داردها پهنهآخرين قانوني كه در خصوص تعيين حد بستر و حريم 

 صورت به حريم هك ييجا آناما از .  مستقيم ذكري به ميان نيامده استصورت به »بستر«در اين قانون از . باشد مي »29/4/1354
.  استخراج نمودياد شده از مفاد قانون توان مي بنابراين بستر را شود مي بستر شروع نهاييقراردادي عرضي از ساحل است كه از حد 

 استفاده شده است كه تعاريف »تاالب« و »اراضي مستحدثه«، »اراضي ساحلي«  از اصطالحات»حريم« در اين قانون عالوه بر ضمنا
   . اين راهنما ارائه شده است2-1-1 ندبآنها در 

  معيارهاي حقوقي  -3-3-1-1

 )  و درياي عمانفارس خليج(درياها و خورها  -الف

 و درياي عمان دو كيلومتر از آخرين حد پيشرفت آب دريا يا باالترين نقطه مد فارس خليج عرض اراضي ساحلي :اراضي ساحلي
  . خواهد بود
  . باشد مين شصت متر از آخرين نقطه مد  و درياي عمافارس خليج عرض حريم :حريم

  )خزر و اروميه(ي بزرگ ها درياچه -ب

 خزردرياي   

 از سطح آب در آخرين نقطه متر سانتي عرض اراضي مستحدث درياي خزر ترازيست به ارتفاع يكصد و پنجاه :اراضي مستحدث
 حد اراضي كند ميومي ساحلي فعلي برخورد  ولي در نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عم1342پيشرفت آب دريا در سال 
  . مستحدث جاده مزبور است

در حال حاضر با توجه به  ( .باشد  مي1342 عرض حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال :حريـم
  ).گردد ميت نيرو اعالم  قانون برنامه چهارم توسعه تعيين آخرين نقطه پيشرفتگي آب توسط وزار63 ماده اجرايي نامه آيين
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 درياچه اروميه  
هاي زار لجن، باشد مي 1353 عرض اراضي ساحلي درياچه اروميه يك هزار متر از آخرين حد پيشرفت آب در سال :اراضي ساحلي

  .ها، آخرين حد آنها جزو اراضي ساحلي مزبور محسوب استزار نمكمتصل به اين عرض و 
  . باشد مي 1353 متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال  عرض حريم درياچه اروميه شصت:حريم

  ها تاالبي كوچك و ها درياچه -ج

 تعيين عرض حريم و حدود اراضي 29/4/1354 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 2 ماده 2 تبصره  نامهآيين مطابق
  :  تعيين شده است زيربه شرح ي كشور ها تاالب و ها درياچهمستحدث ساير 

تر از حد بستر كه در نتيجه پايين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه  يي پايينها زمين : اراضي مستحدثحدود
به استثناي مرداب و بركه  (ها تاالب نتيجه پايين رفتن آب يا خشك شدن  در و يا)به استثناي درياچه اروميه (ها درياچههاي دريا و 

  . شد ظاهر و ايجاد شده يا خواهد)طبيعي
براساس داده (موضوع اين آيين نامه كه در يك دوره زماني معين ي ها درياچه و ها تاالبآخرين نقطه پيشرفتگي آب  :بسترحد 

  .گردد ميتوسط وزارت نيرو تعيين ) 19/1/1387( نامه آيينظرف سه سال از تاريخ ابالغ اين ) هاي ثبت شده موجود
 متر است كه بالفاصله بعد از 150 به عرض اي عرصه )ناي مرداب و بركه طبيعيبه استث ( ها تاالبعرض حريم  :حريمعرض 

  .گردد ميحد بستر تعيين 

  مالحظات حقوقي و اجتماعي  -3-3-1-2

  :ي آبي عبارتند ازها پهنهمالحظات حقوقي و اجتماعي تعيين بستر و حريم 
   1400 ايران انداز چشممالحظات سند  -1
  مالحظات قانون برنامه چهارم توسعه  -2
  حظات قانون توزيع عادالنه آب مال -3
  مالحظات قانون اراضي مستحدث و ساحلي  -4
  )7/5/1370( شهرسازي در مورد درياي خزر شوراي عاليمالحظات مصوبه  -5

 برنامه چهارم توسعه قانون 63 مالحظات ماده  

و جلوگيري از آلودگي و تخريب مطابق اين ماده دولت موظف است، حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي 
ي ضروري همچون تعيين و آزادسازي حريم، استقرار ها اقدامسواحل، با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن 

 اصالح و تكميل ،مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي پروري بازبيني
  . ، اجرا و نظارت تدوين نمايدگذاري سياستي ذيربط در زمينه ها دستگاهيت مسوولن و مقررات را همراه با تعيين قواني

 شصت نشيني عقب دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه تا پايان برنامه، موسسات و ها وزارتخانه دولت موظف است كليه :تبصره
  .  انجام پذيردصددرصدمتر دريا ) 60(
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  .  به تصويب رسيد6/4/86 محترم وزيران در تاريخ اتهي  ه 36410ت / 51722 اجرايي اين ماده طي مصوبه شماره نامه آيين

 مالحظات مواد قانوني توزيع عادالنه آب   

 طبيعي و نهرهايهاي جاري در رودها و  هاي درياها و آب  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، آب45 براساس اصل -1ماده 
 ،ي طبيعيها بركه ،ها مرداب ،ها درياچه ،ها آب  زه،ها فاضالب ،ها سيالب و هر مسيل طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني، ها هدر

هاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسالمي است و طبق مصالح عامه از  هاي معدني و منابع آب  آب،سارها چشمه
  . شود مي از آنها به دولت محول برداري بهرهيت حفظ و اجازه و نظارت بر مسوول .شود مي برداري بهرهآنها 

 و بستر ها مسيل يا فصلي داشته باشند و دايم آب كه اين اعم از ها رودخانهي عمومي و ها كانال طبيعي، نهرهاي بستر -2 ماده 
 همچنين اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در اثر ي طبيعي در اختيار دولت جمهوري اسالمي ايران است وها بركه و ها مرداب
در صورت عدم احيا قبل از تصويب .  پديد آمده باشدها باتالق و ها مرداب و يا خشك شدن ها درياچه رفتن سطح آب درياها و پايين

  . اراضي در حكومت اسالمييقانون نحوه احيا
 بركه طبيعي در هر محل با ، مرداب، مسيل، نهر طبيعي،نه تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخا- 1 تبصره 

 با وزارت ، و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تاسيسات آبينهرهاها و  توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه
  . نيرو است
ها و مرداب  هاي عمومي و مسيل بيعي و كانال طنهرهايها و   ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه-3تبصره 

  .ها اعم از طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه و بركه
ها و   مرداب،ها  مسيل،ي عموميها  كانال،ها  رودخانهنهرها،هاي موجود در بستر و حريم  كه اعياني  وزارت نيرو درصورتي-4تبصره 

هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا متصرف اعالم خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در  بركه
  .  و قلع خواهد كردتخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه

 آب درياي  ي در معرض خطر باال آمدنها زمينضوابط نحوه استفاده از ( شهرسازي شوراي عالي مالحظات مصوبه
  )7/5/1370خزر مصوب 

   :باشد مي زيراين مصوبه مرتبط با احداث بنا در مناطق ساحلي خزر است و ضوابط و مقررات آن شامل موارد 
ي سبك و موقت براي استفاده فصلي از دريا و نظاير آن ها سازهاحداث هر نوع ساختمان غير از ) 23/9/1371(از تاريخ اصالحيه 

ي ها ساختمان و احداث كليه ها محوطهمتر براي معابر و ) -24(در تمام اراضي ساحلي درياي خزر بدون رعايت حداقل تراز ارتفاعي 
 و تجهيزات و تاسيسات هرگونه آب و برق و مخابرات و همچنين تاسيساتامدادي، درماني، ادارات اصلي شهر و منطقه، 

ي خدماتي كه توقف و تعطيل كار و خدمات آنها براي شهر قابل تحمل نبوده و امكان جايگزيني سريع آنها در صورت ها ساختمان
  . ، ممنوع است)-22(محاصره شدن در آب نباشد، در زير تراز 
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29/4/1354( ساحلي  مالحظات قانون اراضي مستحدث و(  

 اين قانون، كليه اراضي مستحدث كشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آنها را ندارند و 3مطابق ماده 
 نسبت به اراضي مذكور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مكلفند تقاضاي ثبت اراضي كه درصورتي

 تاييدي دولتي كه در آنها تصرفاتي دارند با ها سازمانيا ساير ) جهاد كشاورزي فعلي(ي و منابع طبيعي مزبور را از وزارت كشاورز
 اين قانون اراضي مستحدث درياي خزر را كه از طرف اشخاص متقاضي 1 تبصره  مطابق.وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرند

الك به ثبت رسيده و يا حكم قطعي مالكيت به نفع اشخاص تا تاريخ مذكور  ملك به نام آنها در دفتر ام13/7/1342ثبت و تا تاريخ 
  . صادر شده باشد از اين ماده مستثني است

 و درياچه اروميه كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نام فارس خليج اين قانون، كليه اراضي ساحلي درياي عمان و 4مطابق ماده 
 نسبت به كه درصورتي ندارند و را آنشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت اشخاص در دفتر امالك به ثبت نرسيده با

اراضي مزبور تقاضاي ثبت شده ولي منجر به ثبت ملك به نام متقاضي در دفتر امالك نشده باشد تقاضاي ثبت باطل است و اداره 
ي دولتي ها سازمانو يا ساير ) جهاد كشاورزي(ع طبيعي ثبت محل مكلف است تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت كشاورزي و مناب

  . وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيردتاييدكه در اين اراضي تصرفاتي دارند با 
  :كند مي به شرح زير اعالم باشد مي اين ماده مستثنيات اين ماده كه به هر حال خارج از حريم 1تبصره 

  ا در تاريخ تصويب اين قانون  اراضي واقع در محدوده قانوني شهره-الف
 كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث ها قلمستان و ها نخلستان ، باغات، آيش، عرصه اعيان احداث شده و اراضي مزروعي-ب

  . شده ميزان آيش طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمين تحت كشت تجاوز نخواهد كرد
 اين تبصره قرار دارند حداكثر تا بيست برابر سطح زيربناي آنها مشروط »ب«وضوع بند يي كه در اراضي مها ساختمان محاوط -ج

  .  نبوده و در حريم دريا و درياچه يا خليج نيز واقع نباشدتر بيش مترمربع 3000كه مساحت آن از  بر آن

  معيارها و مالحظات كاربري اراضي  - 3-2- 3
ي موجود پس ها كاربريي آتي ساحلي و ساماندهي ها كاربريرنامه براي هدف از تعيين اين معيارها و مالحظات در واقع تعيين ب

  :شوند مي مطرح زير صورت بهاين معيارها و مالحظات . باشد ميي آبي ها پهنهاز تعيين بستر و حريم 

  ي اراضي ساحليها كاربري بندي تقسيم -3-3-2-1

  ي وابسته ها كاربري -الف

  : عبارتند ازها كاربري اين كنند ميي آبي فعاليت ها پهنهابسته به  وطور بهيي كه مرتبط و ها كاربريعبارت است از 
 دريايي تاسيسات و ها بندرگاه -

 ي آبي ها نيروگاه -

  و استحصال نمك و ساير صنايع وابسته و ابنيه صيد و صيادي و شيالتتاسيسات -

 )  غيره ودرياييي ها رستورانپالژهاي ساحلي و ( جهانگردي مرتبط با پهنه آبي مانند تاسيسات -
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 ي حفاظت شده ها محدودههاي طبيعي نواحي ساحلي و انداز چشم -

   غيروابستهيها كاربري -ب

  :، از جملهنمايند ميي آبي فعاليت ها پهنه با غيرمرتبطي كه ها كاربريعبارت است از 
  روستاييي ساحلي و ها شهركاماكن شهري و  -

 اراضي كشاورزي -

 ) و غيرهها رستوران و اه هتل(اماكن توريستي و جهانگردي مانند  -

 ي تجاري و توليدي صنعتي و كشاورزيها فعاليت -

  مخابرات و غيره ،، خطوط انتقال نيرو، خطوط انتقال نفت و گازها راه نظير راه آهن، زيربناييي ها فعاليت -

  هاي وابسته معيارها و مالحظات كاربري -3-3-2-1-1

  ها كاربري ضرايب اطمينان در طراحي و استقرار اين  بستر پهنه آبي با ملحوظ نمودننهاييرعايت تراز ارتفاعي حد  -

  دريايي در نواحي ساحلي و ساز و  ساخترعايت استانداردهاي  -

 ي وابسته ها كاربري تاسيسات و فرسايش سواحل در طراحي گذاري رسوبملحوظ نمودن موضوع  -

 ياد شدهي موجود با معيارهاي ها كاربريتطبيق  -

   غيروابستههاي معيارها و مالحظات كاربري -3-3-2-1-2

ي آبي به خارج از حدود بستر و حريم ها پهنه در بستر و حريم تاسيسات و احداث بنا و ساز و ساخت هرگونهتقاضاي  -
 .هدايت گردد

 . ي موجود در حريم و بستر پهنه آبيها كاربريارزيابي اقتصادي اجتماعي و يا تقويم نمودن كليه  -

 صورت بهي زماني و ها  گامي توسعه درها برنامهي آبي در چارچوب ها پهنهي موجود در بستر و حريم ها كاربريكليه  -
 . تدريجي به محدوده باالتر از حد بستر و حريم هدايت گردند

 حسب نياز و يا اهميت اقتصادي اجتماعي فرهنگي زيربنايي استراتژيك و تاسيساتدر نواحي توسعه يافته شهري و يا  -
موردي بازنگري و از طريق اتخاذ تدابير حفاظتي نسبت به حفظ و حراست اين  صورت به حد بستر و حريم را توان مي

 .  اقدام نمودها كاربري

  احتماالت مختلف  بابندي پهنهي دريايي و ارائه ها پديده زماني هممعيارها و مالحظات  - 3-3- 3
ها  بطه با نحوه تلفيق اين معياردر را. هاي دريايي ارائه شده است زماني پديده معيارهاي و مالحظات هم )3-3( در جدول شماره

  .   همين فصل مراجعه شود1-3-4-3 بندبراي تعيين بستر و حريم به 
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  ي هيدرولوژيكي و هيدروديناميكيها پديده زماني هم معيارها و مالحظات -3-3جدول 
  ي آبيها پهنه

 اه تاالبو  ي كوچكها درياچه  ي بزرگها درياچه درياها و خورها  عوامل اصلي و فرعي

        تراز ناشي از سيالب  هيدرولوژي       تراز ناشي از بيالن آبي
         بركشند طوفان
        خيزآب باد
        خيزآب موج
        باالروي موج

 هيدروديناميك

         و مدجزر
  

  ي فرهنگي و باستاني و مناظر طبيعتها ارزشمعيارها و مالحظات مربوط به  - 3-4- 3
ي وابسته به پهنه آبي مطرح بوده ها كاربريي حيات وحش به عنوان ها گاه زيستطبيعي و هاي انداز چشممناطق حفاظت شده و  

 اين اليه منتهي مطالعات و ساير معيارها در خارج از حد بستر و حريم قرار گيرند، الزم است حدود حريم به براساس كه درصورتيو 
  .مناطق ادامه يابد

ي آبي الزم است با ها پهنهتاني در صورت قرارگيري در محدوده بستر و حريم ي فرهنگي و باسها ارزشي مرتبط با ها كاربري
 . اتخاذ گردد الزمي مرتبط جهت حفظ و حراست آنها تدابيرها سازمانلحاظ نمودن نظرات 

  معيارها و مالحظات توسعه پايدار مناطق ساحلي - 3-5- 3
 و همچنين ساماندهي فرآيندهاي توسعه در اين مناطق  آن بر مناطق ساحلي مجاوراثرهايهاي آبي و  توجه به ماهيت طبيعي پهنه

  :هاي ساحلي را برآورده سازد توسعه پايدار را به همراه خواهد داشت، لذا با توجه به موارد فوق اين مالحظات عبارتند از كه نيازمندي نحوي به
  ي زيست محيطي مناطق ساحليها ظرفيتي اقتصادي سازگار با ها فعاليتتوسعه  -1
ي دولتـي، تعـاوني و      هـا    بخـش  يها  فعاليت در قـوانين و مقـررات نـاظـر بر        سازي  شفاف و   سويي  هماهنگي و   ايجاد هم  -2

 خصوصي در مناطق ساحلي

  دسترسي همگاني به آنتاميني اختصاصي از حريم سواحل و ها استفادهممنوع نمودن  -3

 ايجاد زمينه مشاركت همگاني در ساماندهي مناطق ساحلي -4

 درياييي ساحلي و ها بوم تزيسحفاظت و احياي  -5

 جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط زيست مناطق ساحلي -6

 غيرمترقبهي مقابله با مخاطرات محيطي و حوادث ها ظرفيت يارتقا -7

ســاحلي همـراه بـا ايجـاد بـسترهاي          ها در منـاطق     وساز  ساخت و   ها  فعاليت، استقرار   برداري  بهرهقانونمند كردن شيـوه     -8
 حقوقي الزم

 ي مستقر در مناطق ساحليها فعاليتيت جوامع و  امنتامين -9

  ي توسعه ها فعاليتي حقوقي ومالي ويژه در مناطق ساحلي براي هدايت ها نظامبرقراري  -10
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  براساس منافع مليالمللي بين و اي منطقهي ها همكاري كشور در موثر نقش يارتقا -11

  استفاده مناسب از سواحل و درياسازي فرهنگ -12

  اطالعات در مناطق ساحلياستقرار نظام يكپارچه -13

   و اقدامات در مناطق ساحليها  فعاليتپايش و ارزيابي مستمر -14

  راهنماي تلفيق مطالعات - 4- 3

  تدوين دستاوردهاي حاصل از اقدامات اوليه - 4-1- 3
 آمار و آوري جمعي ذيربط، ها دستگاه مطالعات، مذاكره با كارفرما و ريزي برنامهدستاورهاي حاصل از اقدامات اوليه شامل 

   : از اقدامات اوليه شاملگيري نتيجه. باشد مي و تهيه دستورالعمل خدمات جانبي و بازديدهاي ميداني ها نقشهعات و اطال

 اهداف و سيماي پروژه   

براي مستندسازي . گيرد مياهداف پروژه در مذاكره با كارفرما مورد بازنگري و سيماي پروژه براي ادامه روند كار مورد تاكيد قرار 
 تلفيق با استناد به تاريخ جلسه و صورت جلسات، اهداف اوليه و تغييرات احتمالي در اهداف مورد تاكيد در پروژه، در گزارش گزارش

  .شود مي خالصه در اول گزارش تلفيق تشريح صورت بهسيماي طرح با ارائه يك نقشه مناسب . شود ميتلفيق بيان 

   ي ذيربطها دستگاهو  آمده از مذاكرات با كارفرما دست بهنتايج  

ي ها داده از آن بخش از مذاكرات را كه اي خالصهي ذيربط، ها سازمان آمده با كارفرما و عمل بهبه منظور مستندسازي مذاكرات  
  . در گزارش تلفيق آورده شودصورتجلسه قرار داده است، با ذكر تاريخ جلسه و تاثيرپايه مطالعه و يا روش مطالعه را تحت 

  

   ي مورد استفادهها نقشهآمار و اطالعات و فهرست  

  .، آورده شودگيرد مييي كه در مطالعه مورد استفاده قرار ها نقشه مستندسازي مطالعات، الزم است آمار و اطالعات و منظور به

  و مشكالت و تغييرات ناشي از آنهاها محدوديت   

 و مشكالتي پيش آيد كه روش ها محدوديتوگرافي، ممكن است  و هيدربرداري نقشه اطالعات، بازديدها و آوري جمعدر هنگام 
اين موانع و مشكالت به اطالع كارفرما رسانده شود و كسب تكليف گردد و در نهايت براي .  قرار دهدتاثير تحت را آنمطالعه و نتايج 

  .وارد در گزارش تلفيق آورده شود در مطالعه، اين مموثري ها محدوديت خواننده گزارش با مشكالت و آشناييمستندسازي و نيز 

   نتايج مطالعات تخصصيبندي جمع - 4-2- 3

   نتايج مطالعات هيدرولوژيبندي جمع -3-4-2-1

  :شود مي گيري نتيجه و بندي جمع زيراز مطالعات تخصصي هيدرولوژي موارد 
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  ارائه نمودار تغييرات تراز آب درياچه و يا تاالب حاصل از برآورد بيالن آب يا مشاهدات مستقيم تراز -
  مورد نظر ي بازگشتها دورهي تخليه شده به پهنه آبي و ترسيم نمودار آن با ها سيالبائه حجم ار -
 ي هيدرولوژيكيها پديده ساحلي ناشي از گرفتگي آبتهيه نقشه سطوح  -

   نتايج مطالعات هيدروليك و هيدروديناميكبندي جمع -3-4-2-2

 و دوم شدت عمل گرفتگي آب، اول برآورد حداكثر شود مي از اين مطالعات تخصصي دو هدف دنبال گيري نتيجه و بندي جمعدر 
. گيرد مي قرار شناساييي هيدروديناميكي مورد ها فعاليتي اثرگذارفرآيندهاي هيدروديناميكي است كه در مجموع حداكثر محدوده 

  :گيرند مي مورد تحليل قرار زيربراي اين منظور موارد 
  تعيين ميانگين سطح دريا -
  وفانتعيين ميزان بركشند ط -
  تعيين ميزات خيزآب باد -
 تعيين ميزان خيزآب موج -

 تعيين ميزان باالروي موج -

 تعيين حداكثر مد نجومي -

 برآورد ميزان فرآيندهاي ساحلي -

 ي هيدروديناميكيها پديده ناشي از گرفتگي آبتهيه نقشه  -

   و رسوبشناسي ريخت نتايج مطالعات بندي جمع -3-4-2-3

  :انتظار است  موردزير موارد شناسي ريختب و  از مطالعات رسوگيري نتيجه و بندي جمعدر 
   و رسوب محدوده مورد مطالعه شناسي ريختارائه نقشه تلفيقي حاصل از  -
  ي پايدار و ناپايدار در محدوده مورد مطالعهها بازهتعيين  -

   و ژئوتكنيكشناسي زمين نتايج مطالعات بندي جمع -3-4-2-4

   :گيرد مي مورد توجه قرار زير و ژئوتكنيك موارد يشناس زمين از مطالعه تخصصي گيري نتيجه و بندي جمعدر 
 دور يا نزديك و شعاع اثرگذاري آنها و حركات قائم تعادل زمين به منظور تعيين يها گسله حركات تكتونيكي، بندي جمع -

  و حريم ي آن در بستراثرگذار تغييرات آتي و دامنه بيني پيشروند و 
ي منطقه ساحلي و خيز لرزه با  فصل و تغيير رفتار ژئومكانيكي آنها در ارتباط رابطه مقاومت سازندهاي سنگي منبندي جمع -

 در منطقه ساحلي) زمين لغزش (اي تودهاحتمال خطر روانگرايي و حركت 

 ارزيابي پتانسيل خطر فرونشيني انحاللي با احتمال . نرخ فرسايش قهقرايي سواحل مرتفع و دريا بارهاي سنگيبندي جمع -
 .يك در مناطق ساحلي با سازندهاي گچي و نمكيحركات ايزوستاز
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 ي موجود در سواحلها كاربري نتايج مطالعه بندي جمع -3-4-2-5

  :گيرد مي از اين مطالعه تخصصي موارد زير مورد توجه قرار گيري نتيجه و بندي جمعدر 
ي فعلي با ها ربريكاو بخشي در محدوده مورد مطالعه و تطبيق ) ملي(ي فرابخشي ها گيري جهت و ها برنامه بندي جمع -

 ها برنامهاين 

ي قانوني ها مالك آنها بر روي نقشه و تطبيق آنها با جانمايي ساحلي و غيروابستهي وابسته و ها كاربري انواع بندي طبقه -
 و حقوقي

  بندي نتايج مطالعات اكولوژي و مهندسي محيط زيست  جمع-6- 4-2- 3
  :گيرد ميارد زير مورد توجه قرار  از اين مطالعه تخصصي موگيري نتيجه و بندي جمعدر 

 در محدوده مورد مطالعه و نمايش مناطق حفاظت شده بر  و پوشش گياهي از وضعيت حيات وحشاي خالصه بندي جمع -
 روي نقشه

  از منابع آالينده و پيشنهاد برنامه حفاظت محيط زيست طبيعياي خالصه بندي جمع -

ي انساني و تطبيق ها فعاليت زيست محيطي ساحل در اثر ديده آسيب  وپذير آسيبي حساس، ها بازه و تحليل بندي جمع -
 آنها با معيارها زيست محيطي كشور

  تلفيق نتايج مطالعات و معيارها با اهداف تعيين بستر و حريم منطقه مورد نظر - 4-3- 3
الحظات در نظر گرفته  و همچنين معيارها و م2-3در اين بخش از راهنما با استفاده از نتايج مطالعات تخصصي مندرج در بند 

  :شود مي اقدام زير صورت به تلفيق مطالعات مذكور  به نسبت3-3شده در بند 
ي هـا  پديـده  زمـاني  هـم  در بازه مورد مطالعه براساس معيارها و مالحظات        گرفتگي  آبتهيه نقشه تلفيقي سطوح حداكثر       -1

 و رسوب شناسي ريختك و هيدروديناميك، هيدروديناميك و هيدرولوژي و نتايج مطالعه تخصصي هيدرولوژي، هيدرولي
   مهندسي و ژئوتكنيكشناسي زمينو 

 سـازي   مـشخص تهيه نقشه كاربري اراضي موجود و نمايش وضعيت زيست محيطي و اكولوژيكي منطقـه و همچنـين                   -2
 و مالحظات و مطالعات تخصصي مربوطمناطق با ارزش فرهنگي و باستاني براساس معيارها 

  و با در نظر گرفتن معيارها و مالحظات حقوقي و اجتماعي 2 و 1توجه به بندهاي تهيه نقشه تطبيقي با  -3

 ياد شده حد بستر پهنه آبي با استفاده از نتايج استخراج شـده در بندهـاي نهاييتهيه نقشه  -4

  پيشنهاد روشي براي تلفيق نتايج مطالعات هيدروديناميك و فرسايش -3-4-3-1

 تعيين غيرمستقيم به دو روش، مشاهدات مستقيم و توان ميي آبي را ها  پهنهبحراني  اشاره شد اعالم يك تراز آبطوركه همان
 كه گيرد مي و زماني مورد استفاده قرار گيرند مي سنتي، حداكثر تراز و رويداد ساالنه را در نظر صورت به معموالدر روش مستقيم . نمود

 بر تراز موثري ها پديده زماني هم احتمال، صورت به غيرمستقيم روش كه درحالي. دوره آماري مناسبي از پهنه آبي وجود داشته باشد
 كه زمان كند ميي دريايي اين امكان را فراهم ها پديده زماني همبنابراين مالحظات . دهد ميي آبي را مورد ارزيابي قرار ها پهنه
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 بر تراز موثري ها مولفه زماني هم معيارهاي )3-3(ه شمار بدين منظور جدول.  بر تراز، همزمان ارزيابي شوندموثري چند پديده اثرگذار
  .دهد ميي آبي سه گانه را نشان ها پهنه

 آب روي ساحل و بركشند طوفان به عنوان عوامل اصلي تغييرات تراز در شرايط باالآمدگيي خيزآب موج و ها پديدهدر اين روش 
گي موج و بركشند طوفان در خط ساحلي در منطقه مورد بررسي را مقادير خيزآب موج، باالآمد .گيرند ميطوفاني مورد بررسي قرار 

 اشاره شده ها روشي قبل به برخي از اين ها بخشي عددي مناسب تعيين كرد كه در ها مدلتحليلي و ي ها روشبايد با استفاده از 
  .است

ي با ها توزيع انتخاب شده بايد از توزيع آماري. شود مي استفاده ها دادهدر اين روش از برازش يك توزيع آماري منتخب به 
ي انجام شده در مراجع، توزيع وايبل توصيه ها بررسيتيپت كه با توجه به - باشند مانند توزيع وايبل يا توزيع فيشربلندمدتي ها داده
ي متفاوت استفاده ها شتبازگ در دوره ها پديده آوردن احتمال وقوع دست بهاين توزيع آماري در تلفيق با توزيع پواسون براي . گردد مي
 ساله آماري براي برازش استفاده 20 الي 10 با استفاده از توزيع الزم است نتايج در يك دوره بيني پيشبراي كاهش خطا در . شود مي
ش ي مورد استفاده براي برازها دادهي تكراري بايد تعداد ها داده نامناسب تاثير پيشنهاد مراجع براي حذف براساس همچنين .شود

ب موج، آسپس مجموع مقادير محاسبه شده متناظر براي خيز. اند شده گردآوري ها دادهيي باشد كه ها سال برابر تعداد 3حداكثر 
 توزيع وايبل برازش باي انتخاب شده، ها طوفاندر نقاط مختلف در طول خط ساحلي براي هريك از  باالروي موج و بركشند طوفان

ل محاسبه بي مختلف قاها بازگشت دوره براساس و تعيين پارامترهاي توزيع اضافه تراز تلفيقي ها دهداپس از برازش  .شود ميداده 
با توصيه مشاور طرح  ي مهم در اين مرحله تعيين دوره بازگشت مناسب توسط مراجع ملي ذيصالحها ورودييكي ديگر از  .خواهد بود

 شناسي ريخت در يك منطقه ساحلي از نظر هيدروديناميكي و نيز تاثيرگذارط با استفاده از اين روش با در نظر گرفتن شراي .باشد مي
ا در ب حد نهايي بايد سازد ميخاطر نشان  .آيد مي دست بهمنطقه براي احتمال وقوع مناسب يا دوره بازگشت تعيين شده، تراز حدي آب 

 30در اين صورت بايد به ميزان .  ساله تعيين گردد30نظر گرفتن ميزان فرسايش ساليانه براي دوره مشخص زماني به عنوان مثال 
طول دوره بايد توسط مرجع ملي با توصيه مشاور .  افقي اضافه شودصورت بهبرابر فرسايش ساليانه در منطقه نيز به حد تعيين شده 

  .گردد ميتعيين گردد و ميزان فرسايش نيز از نتايج مطالعات رسوب حاصل 
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ها، دستورالعمل  راهنماي تهيه نقشه
گذاري حريم و ارائه  عالمت
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   اصالح حريمهايگذاري حريم و ارائه پيشنهاد ها، دستورالعمل عالمت  راهنماي تهيه نقشه-فصل چهارم 

  ي تعيين بستر و حريم ها نقشهراهنماي تهيه  - 1- 4

 تصوير، مقياس و اطالعات مندرج در آنها مورد بحث قرار 1 به لحاظ سامانهي خروجيها نقشهي عمومي ها ويژگيدر اين بخش 
 اطالعات سامانه و چگونگي ارائه اطالعات در پايگاه ها نقشههمچنين در ادامه نحوه پياده نمودن حد بستر و حريم بر روي . گيرد مي

  .شود ميورده آ جغرافيايي

   ها نقشهمقياس و سامانه تصوير  - 1-1- 4
 بر روي زمين، الزم است سازي  پياده لزوم قابليتدليل به، شوند ميي آبي تهيه ها پهنهراي تعيين بستر و حريم يي كه بها نقشه

در برخي از مناطق ساحلي ممكن است با توجه به نوع كاربري اراضي حاشيه .  باشند1 :5000 تا 1 :2000داراي مقياس مسطحاتي 
ي تعيين حد بستر ها  نقشهدر مناطق شهري يا مسكوني، حداقل مقياس. استفاده شودي مختلف ها مقياسيي با ها نقشهآن الزم باشد 

 استفاده TMU2 از سامانه تصوير مسطحاتي شود ميهمچنين با توجه به دقت مورد نظر توصيه . گردد مي پيشنهاد 1 :2000و حريم 
  .گيرد ميقرار  41 ،40 ،39 ،38 3در اين سامانه كشورمان از غرب به شرق در چهار منطقه. گردد

   ها نقشهمشخصات عمومي و اطالعات مورد لزوم در  - 1-2- 4
چنانچه محدوده مطالعاتي در يك برگ . ي حد بستر و حريم به لحاظ ابعاد بايد كل ساحل مورد مطالعه را پوشش دهدها نقشه

عالوه .  آورده شودها  نقشه4رگيري راهنماي قراها نقشهنقشه نگنجد، الزم است در چند برگ ارائه شود و در گوشه باالي سمت راست 
  .باشد مي و راهنماي نقشه، مقياس خطي و عددي مورد نياز عاليمبر آن فهرست 

 بوده و به لحاظ ظاهر، آراستگي داشته باشند و همچنين امكان دسترسي سريع به غيرضروري بايد فاقد اطالعات ها نقشه
  .اطالعات مورد نياز را فراهم نمايند

   :ي آبي آورده شود، عبارتند ازها پهنهي بستر و حريم ها نقشهايد بر روي اطالعاتي كه ب
 نفـت و  تاسيـسات ، هـا  نيروگـاه ، گيري  ماهي بندري و    تاسيسات،  ها  فرودگاه نظير خطوط حمل و نقل،       زيربنايي تاسيسات -1

  پتروشيمي، خطوط لوله نفت و گاز، خطوط انتقال برق، مخابرات، آب و فاضالب و نظاير آن
، هـا   سـكونتگاه ، روسـتاها و     هـا   شـهرك عات كاربري اراضي نظير اراضي كشاورزي، منابع طبيعي و باغات، شهرها،            اطال -2

 ي صنعتي و تجاري و نظاير آنها كاربري

ي آبي مرتبط با منطقه     ها  پهنهر و مدي و     ز، اراضي ج  ها  كانال، خطوط ساحلي،    ها  آبراهه،  ها  رودخانهعوارض طبيعي مانند     -3
 و نظاير آن 5ي ميزانها منحنيمورد مطالعه و 

 ي حساس و حفاظت شده زيست محيطي، مناطق نظامي و ممنوعهها محدوده -4

                                                       
1 - System  
2 - Universal Transverse Mercatur  
3 - Zone 
4 - Index 
5 - Topography  
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  و آبنگاريبرداري نقشهنقاط مرجع  -5

 اطالعات حاصل از تلفيق مطالعات تخصصي -6

 حد بستر و حريم پهنه آبي مورد مطالعه -7

  پياده نمودن حد بستر و حريم بر روي نقشه - 1-3- 4
  :تر مراحل زير بايد انجام شودبراي تعيين و ترسيم حد بس

 گرفتگي آب از نتايج مطالعات تخصصي حاصل از مطالعات هيدروليك، هيدروديناميك و هيدرولـوژي مرز و سطوح حداكثر -الف
 .گردد ميمشخص 

ساحلي، ارزيابي فرسايش سواحل  يها جريان و رسوب و شناسي ريخت از نتايج مطالعات تخصصي حاصل از مطالعات زمين -ب
  .گيرد ميدر بازه ساحلي مورد نظر انجام 

 مرز بستر پهنـه آبي تعيين و 3-3 با ملحوظ نمودن معيارها و مالحظات مطابق بحث بنـد) ب(و ) الف( از تلفيق نتايج بندهاي -ج
 مرز بستر اليه منتهي تراز ارتفاعي از صورت به فاصلـه افقي و يا صورت  بهحد حريم پهنه آبي نيز حسب مطالعات،. شود ميترسيم 

  .شود مي تعييـن و ترسيم 3-3اراضي ساحلي و بـا ملحوظ نمودن معيـارهـا و مالحظات مطـابق بحث بنـد  متناسـب بـا شيب

  تحقيق ميداني مطابقت حريم تعيين شده با وضع موجود - 1-4- 4
 بر روي متر   ميلي1قدار آن مسطحاتي كه م ي تهيه شده و بررسي ميزان خطاي قابل قبولها نقشه تعيين دقت منظور بهابتدا 

 و باشد مي متر 5 متر و 2 به ترتيب 1 :5000 و 1 :2000يي با مقياس ها نقشهنقشه بوده و اين مقدار بر روي زمين براي 
به   متر است1 متر و 5/0ي با مقياس ذكر شده به ترتيب ها نقشهفاعي كه براي همچنين ارزيابي ميزان خطاي قابل قبول ارت

  :نماييم مي عمل زيرترتيب 
  ي مقايسهها نقشه عنوان به ها نقشهانتخاب تعدادي از  -1
  ر روي زمين آنها بشناسايي و ها نقشهي ثابت بر روي اين ها عارضهتعيين  -2
و ارتفاع در وضـع موجـود      همين فاصلـه  تعيين فاصله مسطحاتي و ارتفاع دو عارضـه مشـخص بر روي نقشـه و تعيين             -3

  ).دستيابي است  قـابلترازيابيارتفاع نقاط بر روي زمين از طريق (بر روي زمين، 
 دقـت الزم  ها نقشهدير مجـاز ذكرشده باشد،  تفاوت آنها در حد مقاكه درصورتياين مقادير را با يكديگر مقايسه نموده و       -4

  .را دارند
ي تهيه شده، با شرايط طبيعي بازه ساحلي مورد مطالعه تطبيق ها نقشهي حد بستر و حريم، بايد ها نقشهسپس با اطمينان از دقت 

آن و با در نظر گرفتن  هاي الزم با توجه به شرايط بستر پهنه آبي و حاشيه جابجاييداده شود و در صورت نياز، تصحيحات و 
 و زمان ها نقشه از طريق تطابق زماني تاريخ تهيه 1همچنين الزم است وضعيت موجود خط ساحل. معيارهاي فصل سوم اعمال گردد

.  آن اصالح نمودبراساس را ها نقشهي ميانگين تراز آب ساليانه تعيين، و خط ساحل مندرج در ها دادهعمليات ميداني و با استفاده از 
  . ي استتر بيش اهميت حايزبا توجه به ويژگي نوسانات آنها  ي بزرگها درياچه براي خصوصاين موضوع ا

                                                       
1 - Shore Line 
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   و رفع تجاوزاتآزادسازيي تطبيقي يا پيشنهادي در مورد ها طرحتهيه  - 1-5- 4
ده از ي واقع در حريم مشخص خواهند شد، سپس با استفاها كاربريپس از تعيين و ترسيم حريم و تطبيق آن با وضع موجود، 

 شناسايي به پهنه آبي در محدوده حريم قابل غيروابستهي وابسته و ها كاربري 5-2-3نتايج مطالعات تخصصي كاربري اراضي بند
  : آيدعمل به زيرپس از اين مرحله الزم است اقدامات . خواهند بود
  .قرار گيرند تي وابستـه هستند و الزم اسـت مورد حفـاظها كاربرييي كه داراي ها پهنهمشخص نمودن  -1
  .در آنها انجام گيردآزادسازي  هستند و الزم است كه غيروابستهي ها كاربرييي كه داراي ها پهنهمشخص نمودن  -2
  ي آبي ها  پهنهي واقع در حـريم قبليها كاربري تجاوزات انجام شده از طريق ارزيابي و بررسي شناسايي -3
جايگزين واقـع در حـريم     اراضي عنوان  بهاحلي خارج از حريم      در مناطق س   ها  كاربري و معرفي ظرفيت پذيرش      شناسايي -4

  ساحلي
 و تجـاوزات    آزادسازيي مقدماتي تهيـه شـده در زمينـه حفاظت،        ها  طرح اجتماعي از    -ي اقتصادي ها  ارزيابيالزم است    -5

  .  دامنه و عمق اين مطالعـات توسط كارفرمـا تعيين خواهد شد كه آيدعمل به
  . شوند مي ارائه نهايي و پيشنهادات نديب جمعنتايج بندهاي فوق  -6

   GIS در محيط ها نقشهراهنماي ارائه اطالعات  - 1-6- 4
 و شامل عمليات اخد، نمايد ميي مكاني را در محدوده مورد مطالعه فراهم ها داده از گيري بهره امكان جغرافياييسامانه اطالعات 

ي مكاني است كه در نهايت نتايج آن در ها داده بر روي سازي مدلل و ، كنترل كردن، يكپارچه نمودن، نقل و انتقال، تحليسازي ذخيره
  .كند مي پيچيده كاربرد پيدا مسايل و مديريت ريزي برنامهطراحي، 

 شود مي در هر يك از بندهاي تخصصي اين راهنما كه امكان تحليل مكاني در آن وجود دارد استفاده جغرافياييسامانه اطالعات 
  . گردد مي فراهم نهايي تحليل منظور بهنها در يك بانك اطالعات مكاني كه در نهايت خروجي آ

   : در نظر گرفته شوندزير موارد GIS اطالعات در محيط سازي يكپارچه يكسان سازي و منظور بهجا الزم است  در اين
  GISي اطالعاتي قابل نمايش در محيط ها اليهتعريف  -1
  ها اليهبراي تمامي ) UTMدارد استان( مختصات تصويري يكسان سامانهتعريف  -2
روسـتاها، اراضـي     ،هـا   شـهرك ي آبـي، سطــوح شهرهــا و         هـا   پهنه نظير،   زيربنايي تاسيساتي اطالعاتي   ها  اليهارائه   -3

  يا سطحي 2 چنـد وجهـي1 اليه وكتـورصورت بهكشاورزي، منابع طبيعي و نظـايـر آن 
 صورت به و هيدروگرافـي و نقـاط ارتفاعي و نظاير آن برداري هنقشي اطالعـاتي نظير نقـاط مرجع ها اليهارائه و نمايش  -4

   3اي نقطهي وكتور ها اليه

                                                       
1 - Vector  
2 - Ploy gone  
3 - Point 
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ي ميـزان و حـدود مـرز بـستر و حـريم و نظـاير آن                 هـا   منحنـي ، خطوط حمل و نقل و انرژي،        ها  راهارائه عوارض نظير     -5
 1ي وكتور خطيها اليه صورت به

   گرافيكي مجزاصورت بهيش آنها  شده و نمابندي كالسه صورت بهارائه اطالعات فوق  -6
شـوند تـا قابليـت تبـادل و       تهيه(DGN) و يا (Shape file)ي رايج نظير ها فرمتي اطالعاتي الزم است با ها اليه -7

  . را داشته باشندGISي ها محيطتبديل در ديگر 
   در حد مورد نيازها اليهي مكاني مربوط به هر يك از ها دادهارائه اطالعات توصيفي  -8
 . بايد داراي ابعاد سـلولي معيـن و مناسب باشندها دادهاين كه ) در صورت وجود( 2ي رسترها داده نمايش -9

  ي بستر و حريم ها محدوده و پياده نمودن گذاري عالمتدستورالعمل  - 2- 4

  :گيرد مي انجام زيري آبي اقدامات ها پهنه و مشخص نمودن حد بستر و حريم سازي پيادهمنظور ه ب
  ارتفاعي آن  در بازه سـاحلي مـورد نظـر و تعيين كـد3برداري نقشهين نقطه مبنـا تر  نزديكشناسايي -1
 بازه مورد مطالعه، بدين منظور ابعاد شبكه در شرايطي كه منطقه داراي شرايط عمومي و يكنواخت باشد، در                   بندي  شبكه -2

 متـر پيـشنهاد     25 الي   10 افقي    متـر و در جهت عمود بر ساحل به فواصل         250 الي   100امتداد سـاحل به فواصل افقي      
   : در ابعاد شبكه مورد توجه قرار گيردزيردر همين خصوص الزم است موارد . گردد مي

  ارندي ميزان تغيير جهت دها منحنينقاطي كه  -
  ها قوسنقاط شروع و پايان  -
 و غيرهي ميزان با ساير عوارض زمين از قبيل جاده، كانال، رودخـانه، سـاختمان ها منحنيمحل تالقي  -

 .نقاطي كه شيب زمين تغيير ناگهاني دارد -

در ايـن خـصوص اسـتفاده از    . گـردد  مي تعيين  ياد شده با استفاده از عمليات ترازيابي، رقوم ارتفاعي نقاط واقع در شبكه             -3
در ايـن  . گـردد  مـي  كـشور توصـيه      ريـزي   برنامـه  سازمان مـديريت و      1-119 نشريه   برداري  نقشهدستورالعمل همسـان   

  . تشريح شده استجزييات با گذاري عالمتلعمل نحوه ترازيابي و دستورا
ي تهيه شده، حد بـستر  ها   نقشه پس از تعيين نقشه ارتفاعي منطقه ساحلي و همچنين با استفاده از مختصات مسطحاتي              -4

 .شوند مي گذاري عالمتو حريم بر روي زمين تعيين و 

  نين ساحلي كشورارائه الگوي پيشنهادي جهت اصالح بستر و حريم و قوا - 3- 4

 جهت ارائه با اين وجود. ي آبي الزم است با استفاده از مندرجات اين دستورالعمل انجام گيردها پهنهمطالعات تعيين بستر و حريم 
  .گردد مي نمونه پيشنهاد عنوان به )1-4(الگويي از موضوع، جدول شماره 

                                                       
1 - Line 
2 - Raster 
3 - Bench Mark 
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  شور الگوي پيشنهادي براي تعيين حد و بستر پهنه آبي ك-1-4جدول 
  حد حريم  حد بستر  پهنه آبي  رديف

1  
ي ها تاالبدرياها، خورها و 

   وابستهاي حاشيه

محدوده عمل باالترين تراز آب ناشي از تلفيق 
ي جهاني در ارتباط با باالآمدگي ها بيني پيشمطالعات 

ي ها پديده و مد، جزر، ها اقيانوسسطح آب 
  هيدروديناميك و فرسايش سواحل

 بستر متناسب با اليه منتهي از  فاصله افقيصورت به
شيب اراضي ساحلي با ملحوظ نمودن معيارها و 
  مالحظات حقوقي، زيست محيطي و توسعه پايدار

 ي بزرگ شاملها درياچه  2
ي ها تاالبو ) خزر و اروميـه(

   وابستهاي حاشيه

محدوده عمل باالترين تراز آب ناشي از تلفيق 
ي ها پديده آب،  نـوسـانـات تــرازبيني پيشمطالعات 

  هيدروديناميك و فرسايش سواحل

 بستـر اليه منتهي تـراز ارتفـاعي از صورت به
متنـاسـب بـا شـيب اراضــي سـاحلي بـا ملحـوظ 

نمودن معيارها و مالحظات حقـوقي، زيست محيطي 
  و توسعه پايدار

3  
  ي داخلي كوچكها درياچه

محدوده عمل باالترين تراز آب ناشي از تلفيق 
طالعات ترازهاي مشاهداتي يا داغـابـه هـاي م

  مـوجـود، هيدرولـوژي و فرسايش سواحل

 بستر متناسب با اليه منتهي فاصله افقي از صورت به
وسعت درياچه با ملحوظ نمودن معيـارهـا و 

  مالحظات حقوقي، زيست محيطي و توسعه پايدار
 )3(مطابق رديف   )3(مطابق رديف   ي داخليها تاالب  4
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 گرامي خواننده

 فعاليـت  سـال  سـي  از بـيش  گذشـت  بـا  ،ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهـور معاونت برنامه نظام فني اجراييدفتر

 دستورالعمل، معيار، ضابطه، نامه،آيين قالب در فني،-تخصصي نشريه عنوان چهارصد بر افزون خود، مطالعاتي و تحقيقاتي

 يـاد  موارد راستاي در پيوست نشريه. است كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و تأليف صورت به مقاله، و عمومي فني مشخصات

 فهرسـت . شود برده كار به عمراني هايفعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه در تا شده، تهيه شده
  .دباشمي دستيابي قابل http://tec.mporg.ir اينترنتي سايت در اخير هايسال در شده منتشر نشريات

   اجراييفني نظامدفتر

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

Islamic Republic of Iran 
Vice Presidency For Strategic Planning and Supervision 

  
  
  
 
 

 

Guidline for Studies of Sea 
Shores, Lakes, Wetlands and  

Estuaries Frontage 
 

No.534  
 
 
 
 

Office of Deputy for Strategic Supervision  Ministry of Energy 

Bureau of Technical Execution System Bureau of Engineering and Technical 
Criterias for Water and Wastewater 

http://tec.mporg.ir http://seso.moe.org.ir 

 
2010 



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اين نشريه
  تعيـين حـريم     مطالعـات  راهنمـاي «با عنوان   

در » ها و خورهـا     ها، تاالب   درياها، درياچه سواحل  
هاي مطالعـاتي مـورد نيـاز         راستاي تشريح روش  

ها و    يم درياها، درياچه  براي تعيين حد بستر و حر     
هاي كشور تهيه و تنظيم گرديده و مشتمل      تاالب

 فصل اول اين راهنما بـه       .باشد  بر چهار فصل مي   
هـا،   بندي درياهـا، درياچـه     بررسي قوانين و طبقه   

هـاي    ها و خورهـا و فـصل دوم بـه مولفـه             تاالب
هــاي آبــي  تعيــين كننــده بــستر و حــريم پهنــه 

ــي ــردازد م ــوم، راه. پ ــصل س ــاي انجــام در ف نم
مطالعات تعيين بستر و حريم آورده شده اسـت و          

ها،   در فصل چهارم راهنماي تهيه نقشه     در نهايت   
گذاري حريم و ارائـه الگـوي         دستورالعمل عالمت 

 گـشته پيشنهادي جهت تعيين بستر و حريم ارائه        
  .است
 




