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نوسان سطح آب وکارایی حریم دریای خزر (خط ساحلی محدوده
شهرستان بابلسر)
محمدرضا یوسفی روشن * ،دکترپرویز کردوانی
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-4دانشجوي دکتراي جغرافياي طبيعی ،گرایش ژئومورفولوژي ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم وتحقيقات تهران

 -1استاد گروه جغرافيا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات تهران
پذیرش مقاله4931/1/41 :
تأیيد نهایی مقاله4939/1/43 :

چكيده
نوسانات سطح آب دریاي خزر عامل اساسی مخاطرات ژئومورفولوژیک در منطقه ي ساحلی محسوب می شود.
پيشروي ساخت و سازهاي انسانی به طرف حریم دریا درطول  05سال اخير ،تغييرات شگرفی درمنطقه ي
ساحلی ایجاد نمود .تاکنون مطالعات گسترده اي بر روي تغييرات سطح آب دریاي خزر و تعيين حریم دریا
صورت گرفته است .در این پژوهش ،هدف کارایی حریم دریاي خزر و مخاطرات ژئومورفولوژیک ناشی از
نوسانات سطح تراز آب دریاي خزر در محدوده شهرستان بابلسر می باشد .تکنيک اصلی کار ،مقایسه زمانی و
مکانی تغييرات خط ساحلی سال هاي  4910تا 4931و تعيين حریم دریاي خزر است .ابزارهاي اصلی تحقيق
را عکس هاي هوایی سال  ،4910تصاویر ماهواره ا ي سال هاي  ،1551 ،4311 ،4311نرم افزار  ،ENVIو
منطقه تشکيل می دهد .عالوه بر این ،کنترل این تغييرات از طریق کارميدانی
نقشه توپوگرافی
تفصيلی و ثبت موقعيت پدیده هاي به جاي مانده از خط ساحلی گذشته و دامنه تغييرات با دستگاه  GPSو
ثبت ميدانی شواهد از طریق عکس هاي ميدانی و تطبيق آنها با نقشه ها و تصاویر زمين مرجع شده در نرم
افزار  Arc GISبه همراه ترسيم برش هاي عرضی در محدوده مورد مطالعه می باشد .نوسان سطح آب دریاي
خزر درطول  411سال گذشته (دوره ثبت ابزاري)  9/10متر و باال آمدگی شدید بين سالهاي  4901تا 4911
درحدود  1/09متر بوده است ،که حدود  951کيلومترمربع از اراضی ساحلی استان مازندران و حدود 4/15
کيلومترمربع از سواحل شهرستان بابلسر به زیرآب رفته ،که نشان از عدم کارایی حریم ساحلی دریاي خزر
شده است .تعيين حریم ساحلی کشورهاي مختلف جهان بر اساس شرایط اقليمی و طبيعی از  05متر تا
 1555متر در نظر گرفته شده است .عرض حریم دریاي خزر  15متر از آخرین نقطه پيشرفتگی آب درسال
 4911درنظرگرفته شده است ،که نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که باال آمدگی سطح آب
دریاي خزر ،سبب شده که خط ساحلی بين  05تا 455متر پيشروي کرده و عمالً قانون حریم دریاي خزر و
اراضی مستحدثه از نظر علمی و فنی کارایی خودش را از دست بدهد.
واژه های کليدی :نوسانات تراز آب ،کارایی حریم دریا ،مخاطرات ژئومورفولوژیک

* -نویسنده مسئول53444491113 :

Email: yousefiroshan45@gmail.com
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 4191ميالدي برحسب اطالعات ثبت ابزاري،
نوسانات تراز دریا در دامنه  1متر تعيين گردید.
باال آمدن سطح آب دریاي خزر موجب غرقابی
بخش وسيعی از زمين هاي حاشيه دریا شد.
قسمت هاي وسيعی از زمين هاي کشاورزي ،خانه
هاي مسکونی ،جاده ها ،خطوط انتقال نيرو به
زیرآب رفت و صدها کيلومتر ساحل تخریب
گردید .شوري آب دریا ،حد رستنيها و پوشش
گياهی را تغيير داد و با پيشروي آب دریا در
سالهاي  4901تا  4911بسياري از درختان و
ساختمان ها در مناطق ساحلی غرق شدند.
اونق ( )4913علل باال آمدن سطح آب دریاي خزر
را تحت تاثير تغييرات اقليمی عناصر سيکل
هيدرولوژیک ،جابجایی تکتونيکی پوسته زمين و
فرونشينی گودال جنوبی خزر در امتداد گسل هاي
حاشيه اي البرز و اقدامات عمدي و غيرعمدي
انسان در فواصل زمانی دانست .کرونبرگ و
همکاران ( )4331در مقاله اي با عنوان شگفتی
دلتاي ولگا به بررسی واکنش دلتاي ولگا در برابر
تغييرات سطح آب دریاي خزر پرداختند و
معتقدند با توجه به شيب بسيارکم دلتاي ولگا،
نوسانات کوچک آب دریاي خزر منجر به
جابجایهاي بزرگ در خط ساحلی دریاي خزر در
مجاورت دلتاي ولگا خواهد شد .عليزاده الهيجانی
( )4911به بررسی تاثير نوسان تراز آب دریاي
خزر بر اکوسيستم هاي ساحلی پرداخته و تغييرات
بلندمدت سطح خزر را بر اساس شواهد و مدارک
موجود پيش بينی کرده است.
خوشروان و بنی هاشمی ( )4919مقاله اي در
مورد تغيير شکل ساختار مورفودیناميک دهانه
رودخانه ها در اثر نوسانات سریع دریاي خزر ،به
تحقيق در مورد کنترل تغيير شکل ساختار
مورفودیناميک رسوبی مصب رودخانه هاي سواحل
جنوبی دریاي خزر پرداختند و مشخص گردید که

مقدمه
مطالعات مورفولوژي شناخت منطقه ي ساحلی،
بررسی روند نوسانات سطح آب دریاي خزر،
تغييرات خط ساحلی در زمان ها و مکان هاي
مختلف ،تعيين حریم دریا با توجه به شيب منطقه
ي ساحلی و بستر دریا ،یکی از کارهاي مهم و
اساسی در مطالعات ژئومورفولوژي ساحلی و
ساماندهی سواحل محسوب می شود .امروزه بروز
مخاطرات ژئومورفولوژیکی درمناطق ساحلی ،از
مشکالت اساسی منطقه ساحلی در بهره وري
بهينه از کاربري ها و منابع موجود در سواحل
محسوب می شود.
ژئومورفولوژي ساحلی از شکل گيري اشکال
ساحلی(لندفرم ها) فرایندهاي حاکم برآنها
وتغييرات صورت گرفته بر روي آنها بحث می کند
(برد .)4931 ،اي .لرخ ( )4199-4191از اولين
کسانی بود که به دوره اي (سيکلی) بودن نوسانات
تراز آب دریاي خزر توجه نمود .لنتس روسی با
مطالعه نوسانات دریاي خزر در یک دوره 155
ساله ،تئوري مربوط به رابطه تراز دریاي خزر با
عوامل اقليمی را مطرح نمود و در بررسی هاي
خود به این نتيجه رسيد که باال آمدن و پائين
رفتن سطح آب دریاي خزر ،همواره توام با
زمستان هاي سخت و سرد بوده است (ایگورزون،
 .)4913در سال 4195براي اولين بار کار بر روي
مسئله تغييرات درازمدت تراز آب دریا بر پایه
مشاهدات سيستماتيک شروع شد .ثبت ابزاري
نوسانات تراز آب دریاي خزر در ایستگاه باکو از
سا ل  4191ميالدي شروع شد و آمار  411ساله
این ایستگاه جهت تحليل اطالعات نوسان تراز آب
دریاي خزر در این مقاله بکار گرفته شد .دوره ي
بودن نوسانات دراز مدت دریاي خزر به تائيد
بسياري از محققان رسيده است .از سال 4155بر
حسب اطالعات تاریخی مالينين ( )4331و از سال
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عوامل انسانی و نوسانات تراز آب ،به بررسی
نوسانات آب و بارهاي رسوبی رودخانه ها که از
نوسانات تراز آب تاثير پذیرفته اند پرداخته است.
قانقرمه ( )4911مساحت آبگرفتگی سواحل
جنوبی دریاي خزر از سال  4901تا  4911به
صورت دوره هاي دو ساله محاسبه و نتایج را بر
روي  90نقشه ارائه نمود .رمضانی و همکاران
( )4935درمقاله ي خود با موضوع پيش بينی تراز
آب دریاي خزر مبتنی بر سيستم تقریبگر فازي ،با
استفاده از ترکيب تکنيک هاي آماري و سيستم
هاي فازي ،یک روش پيش بينی  45ساله از تراز
آب دریاي خزر ارائه گردید .سعيد صبایی ()4935
در مقاله ي خود با عنوان بازبينی حریم قانونی
سواحل دریاي خزر به سبب تغييرات تراز آب دریا،
به معرفی حریم مناسب براي بخش جنوبی دریاي
خزر در استان گيالن بر اساس ارتفاعات بحرانی
آب خزر و آسيب پذیري سواحل نسبت به باال
آمدن سطح آب پرداخت و نقشه ي آسيب پذیري
منطقه ي مورد مطالعه را ارائه نمود .قانقرمه و
ملک ( )4934گزارشی در مورد نوسانات آب
دریاي خزر در سال آبی 4913-35و مولفه هاي
محيطی مرتبط با آن پرداخته و علت نوسانات تراز
آب دریاي خزر را به کاهش ميزان بارش درحوضه
ولگا و همچنين کاهش ميزان آبدهی رودخانه
ولگا و رودخانه هاي دیگري که وارد دریاي خزر
می شود بيان نمودند.
بنی هاشمی و همکاران ( )4934از مرکز ملی
مطالعات و تحقيقات دریاي خزر مقاله ي در مورد
بررسی تغييرات سواحل جنوبی دریاي خزر در اثر
نوسانات آب دریا و عوامل انسانی با استفاده از داده
هاي دورسنجی در دوره هاي زمانی  4911و
 4919را مورد ارزیابی قرارداد و نتيجه گرفتند که
نواحی مختلف سواحل در اثر نوسانات دریا واکنش
متفاوتی نشان می دهد .عبداللهی کاکرودي

نوسانات سریع آب دریاي خزر بسته به شيب و
رسوبات پهنه مورفولوژي ،در تغيير شکل مصب
رودها بسيار موثر بوده است .قانقرمه و ملک
( )4911مشخص کردند که تغييرات تراز آب
دریاي خزر تابع تغييرات ورودي رودخانه هاي
منتهی به دریا و شدت تبخير می باشد و نيز
نوسان هاي ناگهانی کوتاه مدت ناشی از عوامل و
مولفه هاي هواشناسی و هيدرولوژي است که به
شرایط اقليمی منطقه بستگی دارد.
مطالعات انجام شده توسط شتایی جویباري و
ملک ( )4911در یک دوره سيزده ساله (-4919
 )4915تغيير و تحول زیادي را همزمان با
پيشروي آب دریا در سواحل شهرستان نور در
استان مازندران نشان میدهد .در طی این دوره
ميزان اراضی جنگلی و پوششهاي طبيعی از
 49/0هکتار به حدود  1/1هکتار کاهش یافت و
حدود  11/0هکتار از سواحل و کاربریهاي موجود
به زیر آب رفته است .همچنين حدود  451هکتار
از اراضی ساحلی تغيير وضعيت داده و حدود 90
هکتار به ميزان ساخت و ساز اضافه شده است.
قانقرمه و ملک ( )4911درمقالهي خود با عنوان
همزیستی مسالمت آميز با نوسانات آب دریاي
خزر ،در چارچوپ اتخاذ تدابير و استراتژي ها براي
ساماندهی و توسعه پایدار ساحلی ،به منظور
همزیستی مسالمت آميز با نوسانات تراز آب دریاي
خزر ،محدوده نوسانی دریا را به چهار پهنه
مدیریتی تقسيم نمودند و نقشه ي پيشنهادي
براي سواحل جنوب شرقی ارائه نموده است .بنابر
آمارهاي رسمی ارائه شده ،از مجموع  911کيلومتر
نوار ساحلی استان مازندران ،بيش از  31درصد
ساحل در تصرف بخشهاي دولتی و خصوصی
است ،متولی و همکاران ( .)4911عليزاده
الهيجانی ( )1551مقاله اي در مورد مرفولوژي
دهانه رودخانه هاي جنوب خزر در شرایط اثر
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هرکشوري عرض متفاوتی را بر اساس کاربري هاي
ساحلی و فعاليت زیست محيطی مالک عمل قرار
داده است .محدوده بستر دریا درکشورهاي مختلف
براساس ميانگين خط آب ،باالترین حد مد و تراز
هاي طوفانی امواج زمستانی در نظرگرفته شده
است .حد حریم دریا درکشورهاي مختلف جهان
از 05متر تا  1555متر بعد از پدیده سونامی در
نظرگرفته شده است (معاونت امورفنی وزارت نيرو،
 .)4913با توجه به تغييرات خط ساحلی،
توپوگرافی بستر دریا ،شيب منطقه ساحلی و عدم
رعایت حریم دریا سبب شده است که مخاطرات
ژئومورفولوژیکی در منطقه ي ساحلی ایجاد گردد.
با توجه به مساله فوق ،هدف اصلی این مقاله
بررسی ميزان کارایی حریم دریاي خزر و
مخاطرات ژئومورفولوژیک ناشی از افزایش سطح
تراز آب دریاي خزر در محدوده شهرستان بابلسر
مورد بررسی قرار گرفت .محدوده مورد مطالعه،
منطقه ساحلی شهرستان بابلسر به طول 10
کيلومتر در استان مازندران است (شکل .)4
مختصات این بازه در طول ́ ́  01° 13 ́ 05تا ́ ́
 01° 15 ́ 14طول شرقی و عرض ́ ́ ° 11 ́ 15
 91تا ́ ́  ̋91° 14 ́ 05شمالی قراردارد.

( ،)1541به بررسی تغييرات سریع سطح آب
دریاي خزر در طول هولوسن ،در سواحل دریاي
خزر ،محدوه ي جنوب شرقی آن پرداخته اند .آنها
با بازسازي سطح آب دریاي خزر در هولوسن با
استفاده از نمونه برداري هاي عمقی با وسيله ي
ماشين مغزه گير و تعيين سن با استفاده از روش
رادیوکربن پرداختند و به این نتيجه رسيدند که
اوایل هولوسن ،سطح آب دریا به  -91متر رسيد،
بين سالهاي  0555تا 1955سال پيش از ميالد،
سطح آب دریا به  -11/1متر رسيد .بين سالهاي
 1155تا  1955سال پيش از ميالد ،سطح آب
دریا به  -19/0متر رسيد و آخرین سطح تراز آب
منطبق با یک سن یخچالی کوچکی بود که ارتفاع
آن به  -11متر بود.
تعيين حریم ساحلی کشورهاي مختلف جهان بر
اساس شرایط اقليمی و طبيعی پهنه هاي آبی هر
منطقه تهيه شده و متناسب با شيوه هاي بهره
برداري از اراضی ساحلی و طرح هاي مدیریت
مناطق ساحلی آنها متفاوت می باشد .در
کشورهاي ساحلی تعيين حریم دریاها بر مبناي
باالترین حد آب در مواقع مد نجومی ،تراز هاي
طوفانی و تغييرات تراز هاي آب در نظرگرفته می
شود .این حریم محدوه اي کامالً قراردادي است و

شکل  :4محدوده منطقه موردمطالعه
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ماهانه مورد بررسی قرار گرفت .در ادامه نقشه
حریم  15متري دریا و مساحت آن و نقشه ي
ارتفاع  -11متر و  -11متر و مساحت زمين هایی
که در این حریم قرار گرفتند مشخص گردید.
جهت بررسی شيب منطقه ساحلی و مخاطرات
آبگرفتگی حریم  15متري دریا از نقشه ي
توپوگرافی با مقياس  4:10555تهيه شده توسط
سازمان نقشه برداري کشور در کار تحقيق و
تحليل مورد استفاده قرار گرفت .سپس با دستگاه
 GPSو مشاهدات ميدانی ،آثار و شواهد بر جاي
مانده از پيشروي و پسروي عوارض خط ساحلی
ثبت و ضبط گردید و نتایج حاصله مورد تجزیه و
تحليل قرار گرفت.

مواد وروش ها
براي انجام تحقيق و تحليل نوسان خط ساحلی و
لندفرم هاي ژئومورفولوژیک در هر یک از دوره
هاي زمانی از داده هاي تصاویر ماهواره اي لندست
 MSS ،ETM+ ، TMسالهاي ،4311 ،4310
 1551 ،1555 ،4311 ،4311و  15549استفاده
گردید .ميزان پيشروي آب دریاي خزر و تغييرات
خط ساحلی و پيشروي ساخت و سازهاي انسانی
به سمت دریا از عکس هاي هوایی سال  4910که
در نرم افزار  Photo Shopعکس هاي هوایی
موزائيک گردید مورد استفاده قرار گرفت و
محدوده حریم  15متري دریا مشخص شد ،سپس
جهت بررسی و مقایسه تغييرات خط ساحلی
جدید منطقه تصاویر ماهواره اي که از سایت
 Google Earthدریافت شد مورد مقایسه قرار
گرفت ،در ادامه از نرم افزار جهت ترکيب باند
تصاویر ماهواره اي استفاده شد ،سپس با گرفتن
خروجی  Geo Tifدر نرم افزار  Arc GISبه
تحليل خط ساحلی و لندفرم هاي ژئومورفولوژیک
و محدوده ي حریم  15متري دریا در هر یک از
دوره هاي زمانی پرداخته شد و تغييرات خطوط
ساحلی طی سال هاي  4910و  4931مورد
بررسی قرار گرفت و برشهاي عرضی در 11
ایستگاه منطقه ساحلی بابلسر در نرم افزار Arc
 GISتهيه شد و تغييرات خط ساحلی و مساحت
آبگرفتگی سواحل وحریم  15متري دریا طی دو
دروه زمانی  4910و  4931مشخص و مورد تجزیه
و تحليل قرار گرفت .جهت تغييرات سطح تراز آب
دریاي خزر از داده هاي اطالعاتی نوسان سطح
تراز آب دریاي خزر در ایستگاه باکو کشور
آذربایجان که از سال  4191تا  1549به مدت
 411سال آمار آن موجود بود مورد بررسی و
مقایسه قرار گرفت .عالوه بر این از آمار ایستگاه
تراز سنجی بندر نوشهر جهت تحليل سطح تراز

نتایج
مناطق ساحلی از پيچيدگی ها و حساسيت هاي
خاصی برخوردار هستند بخصوص منطقه ي
ساحلی دریاي خزر ،به خاطر نوسان سطح تراز آب
دریا ،ترازهاي طوفانی ،عدم رعایت حریم دریا و
پيشروي ساخت و سازهاي انسانی در طول 05
سال اخير در شهرستان بابلسر به طرف دریا
شرایط نامساعد و آسيب پذیري منطقه ي ساحلی
را افزایش داده است ،باال آمدن سطح آب دریا در
طی سالهاي  4901تا  ،4911عدم کارایی حریم
دریا ،سودجویی هاي اقتصادي و نبود برنامه مدون
و نظارتی در منطقه ي ساحلی سبب شده که
بسياري از برنامه ریزیهاي اقتصادي و عمرانی
منطقه ي ساحلی در معرض مخاطره قرار گيرد.
لذا جهت بررسی نوسان سطح تراز آب دریاي خزر
و تغييرات خط ساحلی از اطالعات ثبت ابزاري
ایستگاه هاي تراز سنجی باکو از سال  4191تا
 1549و بندر نوشهر استفاده گردید.
نوسانات سطح تراز آب دریای خزر
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هر  4سانتی متر از سطح آب دریاي خزر معادل 1
کيلومتر مکعب از حجم آب دریاي خزر است
(مرکز ملی مطالعات و تحقيقات دریاي خزر،
 .)4931در طی این مدت حدود  4055کيلومتر
مکعب از حجم آب دریاي خزر کاسته شده است.
 -1اما از سال  4311تا  4330افزایش شدیدي در
سطح آب دریاي خزر دیده می شود که معادل
 1/09متر و در مدت  41سال متوسط نرخ باال
آمدن دریاي خزر  414ميليمتر بوده است و یک
حداکثري را در سال  4331با  915ميليمتر تجربه
نموده است .این روند پيشروي در طی  41سال
عمالً  15متر حریم ساحلی دریاي خزر به زیر آب
رفته است و چاه هاي به جاي مانده در ساحل
بابلسر خط ساحلی گذشته منطقه را تایيد می
کند (شکل .)1پسروي آب دریاي خزر تا سال
 4311ميالدي سبب شده است که مناطق
مستحدثه براي توسعه مناطق مسکونی مورد
استفاده قرار گرفت و با پيشروي آب دریاي خزر از
سال  4311تا  4330باعث شده که بسياري از
ساختمان ها ،چاه ها و سایر فعاليت هاي انسانی
در داخل دریا غرق شوند .در این مدت حدود 951
کيلومتر مربع از اراضی ساحلی استان مازندران
و 4/15کيلومترمربع از اراضی شهرستان بابلسر به
زیر آب رفته است.
 -0سطح آب دریاي خزر از سال  4330به ثبات
نسبی رسيده است .به طوري که از سال 4331
ميالدي ميانگين سطح تراز آب دریاي خزر در
ارتفاع باالي  -11متر قرار گرفته است .باالترین
سطح تراز مربوط به سال  1550ميالدي در ارتفاع
 -11/59متر و پائين ترین سطح تراز مربوط به
سال  1549ميالدي که ميانگين سطح تراز
 -11/01متر می باشد در شکل  9ميانگين سطح
تراز آب دریاي خزر از سال  4191تا 1549
ميالدي در ایستگاه باکو را نشان می دهد.

پيشروي آب در نقاط مختلف دریاي خزر همراه با
خسارتهاي فراوان همراه بوده است .نوسان سطح
تراز آب دریاي خزر در  411سال گذشته (دوره
ثبت ابزاري4191-1549ميالدي)  9/10متر و
باالآمدگی شدید بين سالهاي  4901تا  4911در
حدود  1/09متر بوده است .عالوه بر این تراز آب
دریاي خزر مانند دیگر پدیده هاي هيدروکليمایی
داراي یک چرخه فصلی حداکثر تا  05سانتی متر
دارا می باشد .نوسانات سطح تراز آب دریاي خزر
در مدت  411سال گذشته به صورت زیر بوده
است:
 -4بين سالهاي  4191تا 4391ميالدي سطح آب
دریاي خزر در ترازهاي مابين  -11/05تا -10/11
درحال نوسان بوده است .بطوریکه در طی
تقریباً 455سال دامنه نوسانی در حدود  4/91متر
داشته است هر چند تعدادي تغيير روند به صورت
جزئی در دامنه این دوره دیده می شود .در طول
این مدت سطح تراز دریا در زیر ارتفاع  -11متر
ثبت نشده است.
 -1بين سالهاي  4391تا 4310ميالدي سطح آب
دریاي خزر در تراز هاي ما بين  -11/43متر تا
 -11/13متر در حال نوسان بوده است .بطوري که
در طی  91سال دامنه نوسانی در حدود  4/1متر
داشته است .درطول این مدت سطح تراز دریا در
زیر ارتفاع  -11متر ثبت نشده است.
 -9بين سالهاي  4311تا  4311ميالدي در طی
دو سال سطح آب دریاي خزر به پائين ترین تراز
خود به  -11/10متر در دوره ي ثبت ابزاري می
رسد .با توجه به آمار ثبت ابزاري باالترین سطح
تراز آب دریاي خزر مربوط به سال  4111ميالدي
در سطح -11/05متر و پائين ترین سطح تراز
مربوط به سال  4310ميالدي در سطح -11/10
متر رسيده است ،در طی  30سال سطح آب
دریاي خزر  9/10متر نوسان داشته است.
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شکل :1پيشروي دریا ،تغيير خط ساحلی و وجود چاه در داخل دریا ساحل بابلسر ،عکس ميدانی و Google Earth

شکل :9نوسانات تراز آب دریاي خزر در دوره آماري  4191تا  1549ميالدي ایستگاه باکو
 09سانتی متر اختالف سطح تراز وجود داشته
تغييرات ماهانه سطح آب دریاي خزر بر خالف
است.
تغييرات ساالنه آن ،ریتمی کامالً منظم دارد که در
نتيجه عوامل هيدروکليماتولوژي صورت می گيرد
ميانگين سطح تراز آب دریاي خزر در سال 4931
و لذا به فصل باران و ذوب برف و ميزان آبدهی
برابر  -11/01در ایستگاه بندر نوشهر ثبت شده
رودها بستگی دارد با توجه به ميانگين تراز فصلی،
است .باالترین سطح تراز مربوط به تيرماه -11/41
باالترین سطح تراز دریا ي خزر در فصل تابستان و
و پائين ترین سطح تراز مربوط به دي ماه -11/11
پائين ترین سطح تراز در فصل زمستان می باشد.
ثبت شده است .بين باالترین و پائين ترین سطح
تراز 15سانتی متر اختالف دارد .و سطح آب نسبت
سال قبل 4سانتی متر باالترآمده است و 1
کيلومتر مکعب حجم آب دریاي خزر افزایش یافته
است .علت باال بودن سطح تراز آب دریاي خزر در
فصل تابستان مربوط به ميزان دبی آب رودخانه
ولگا می باشد.

ميانگين سطح تراز آب دریاي خزر سال  4934در
بندر نوشهر  -11/01بوده است .باالترین سطح تراز
در مردادماه برابر  -11/43و پائين ترین سطح تراز
آب دریاي خزر در این سال در بهمن ماه -11/11
بوده است .بين باالترین و پائين ترین سطح تراز
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شکل  :1تراز آب دریاي خزر ایستگاه تراز سنجی نوشهر سال  4934و( 4931وزارت راه و شهرسازي ،سازمان
بنادر و کشتيرانی نوشهر)4931 ،
دریاي خزر در طول 11سال اخير حداقل بيش از
 05متر پيشروي کرده است .عالوه بر این در
منطقه مورد مطالعه در سال  4910از بلوار ساحلی
به بعد و در زیر تراز  -11متر ساخت و سازي
صورت نگرفته است و تپه هاي ماسه اي در منطقه
موجود است و ميزان پيشروي ساخت و سازها به
طرف دریا مشاهده نمی شود (شکل.)0

تاثير نوسانات سطح آب دریای خزر برکارایی
حریم منطقه ساحلی
عکس هوایی بابلسر در سال  4910فاصله خط
ساحلی تا بلوار ساحلی 155متر بوده است ،ولی در
بررسی هاي ميدانی و  Google Earthدر سال
 4931فاصله ي خط ساحلی تا بلوار ساحلی 905
متر می باشد و مشخص گردید که سطح آب

شکل  :0تصویر هوایی سالهاي  4910و  4931حدفاصل پارکينگ ساحلی  4تا  9شهر بابلسر
صورت گرفته است .در شکل  1نشان می دهد که
شهرداري بابلسر با صرف هزینه هاي فراوان در
ساحل این شهر ،پارک ساحلی احداث کرده است

اما مشاهدات ميدانی در سال  4931در بابلسر
نشان می دهد که ساخت و سازهایی تا ارتفاع
 -10متر توسط اشخاص و سازمان هاي دولتی
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پيشروي سطح آب دریاي خزر در سالهاي 4901
تا  4911خط ساحلی بيش از  15متر پيشروي
نموده است که در تصویر  Google Earthو
بررسی ميدانی این موضوع را تایيد می کند
(شکل.)1

که بيش از  11هزار مترمربع (ثبت و محاسبه از
طریق  )GPSمساحت دارد .همچنين در شهرک
دریاکنار بابلسر در زمان طراحی و ساخت شهرک
که سطح آب دریاي خزر پائين تر بوده ،حریم
دریاي خزر را رعایت کردند و شروع به ساخت و
ساز در زمين هاي مستحدثه ساحلی کردند که با

شکل  :1ساخت و ساز در حریم دریا سواحل بابلسر و پيشروي آب دریاي خزر در شهرک دریا کنار بابلسر
نتایج بررسی تغييرات خط ساحلی در  11برش
عرضی منطقه ساحلی شهرستان بابلسر نشان می
دهد که خط ساحلی بين سال هاي  4910و
 4931بين  05تا 455متر پيشروي داشته است،
که ميانگين پيشروي آب و تغيير خط ساحلی در
سواحل شهرستان بابلسر  11متر بوده است و
حریم ساحلی دریاي خزر بين  19تا  455درصد
در منطقه ساحلی شهرستان بابلسر به زیر آب رفته
است (شکل.)1
در شکل  3مساحت منطقه ساحلی و اراضی
مستحدثه سالهاي  4910و 4931را نشان می
دهد ،در سال  4910وسعت منطقه ساحلی
 49/54کيلومتر مربع در بين  11ایستگاه مورد
مطالعه در شهرستان بابلسر بوده است ،اما در سال
 4931بر اثر پيشروي آب و تغييرات خط ساحلی
مساحت منطقه ساحلی  44/14کيلومتر مربع
کاهش یافته است.

حریم دریاي خزر 15متر بر مبناي سال  4911که
ميانگين سطح تراز آب دریاي خزر در ارتفاع
 -11/01متر در نظر گرفته شد ،به طوري که
ميانگين سطح تراز آب دریاي خزر در سال 4931
در ایستگاه نوشهر  -11/01متر ثبت شده است و
حدود  4متر سطح آب دریاي خزر نسبت به سال
 4911باالتر آمده و 155کيلومتر مکعب بر حجم
آب دریاي خزر افزوده شد.
لذا جهت بررسی و مقایسه خط ساحلی شهرستان
بابلسر بين سالهاي  4910و  ،4931تعداد 11
برش هاي عرضی در منطقه ساحلی ترسيم گردید،
ابتدا خط ساحلی سال  4910به طول  10کيلومتر
در روي عکس هاي هوایی و ماهواره اي مشخص
گردید .سپس خط ساحلی سال  4931عالمت
گذاري گردید و  11برش عرضی منطقه ساحلی
در نرم افزار  Arc GISرسم گردید (شکل .)1
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شکل :1برش هاي عرضی منطقه ي ساحلی بابلسر

شکل  : 1تغييرات خط ساحلی بين سالهاي  4910و 4931

شکل  :3مساحت زمين هاي ساحلی شهرستان بابلسر سال  4910و  4931مترمربع
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افزایش یافت و مساحت آبگرفتکی در  11ایستگاه
مورد مطالعه بيش از  4/15کيلو متر مربع بوده
است (شکل.)45

با پيشروي آب دریاي خزر و تغييرات خط ساحلی
بين سالهاي  4910و  4931سطح تراز آب دریاي
خزر حدود 4متر باالتر آمده است ،در این مدت
 155کيلومتر مکعب بر حجم آب دریاي خزر

شکل  :45مساحت آبگرفتگی واحدهاي برش هاي عرضی بين سال  4910و 4931
مربع از منطقه ساحلی و مساحت حریم  15متري
شهر بابلسر داراي  10کيلومتر خط ساحلی است
دریا در محدوده شهر بابلسر  095150/0مترمربع
که  3کيلومتر از منطقه ي ساحلی آن ساخت و
می باشد(شکل .)44
سازها و شهرک هایی احداث گردید .طول حریم
 15متري در محدوده شهر بابلسر  15914/11متر

شکل :44حریم  15متري دریا در بابلسر
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در شکل زیر خط تراز  -11متري را نشان می
دهد ،طول خط تراز  -11متري در
بابلسر 11153/05متر می باشد .مساحت زمين
هاي واقع در تراز -11متري در بابلسر 4/14
کيلومترمربع را در برمی گيرد ،در قسمت شرق
شهر بابلسر بين شازده رودخانه و بابلرود ،شيب
منطقه ساحلی کمتر و فاصله ي خط ساحلی تا
سطح تراز  -11متري  110متر می باشد ،اما در
قسمت غرب شهر بابلسر ميزان شيب منطقه ي
ساحلی بيشتر و حداکثر فاصله ي خط ساحلی تا
تراز  -11متري  915متر می باشد ،با توجه شيب
منطقه ساحلی ميزان آبگرفتگی و پيشروي دریا در
قسمت ساحلی شرق مابين شازده رودخانه و
بابلرود بيشتر می باشد ،اما در قسمت غرب ميزان
آبگرفتگی و پيشروي دریا کمتر می باشد.
در شرق منطقه مورد مطالعه خوابگاه پسرانه
دانشگاه مازندران واقع شده است ،که در زمان
احداث خوابگاه چاه هایی جهت آبياري فضاي سبز
احداث نموده اند عالوه بر این درخت هاي کاج در
جلوي چاه ها وجود داشته که براثر پيشروي آب
دریاي خزر و افزایش سطح ایستابی آب شور دریا
سبب خشک شدن رستنيها و درختان کاج شده
است .همچنين چاه ها در داخل بستر دریا قرار
گرفته اند (شکل .)49
در شکل  41عکس هوایی سال  4910و تصاویر
هوایی  Google Earthسال  4931شرق ساحل
شهر بابلسر را نشان می دهد ،به علت پيشروي
خط ساحلی مجبور به احداث سد براي کاهش
خسارت شدند (تصویرسمت چپ) درصورتی که
خط ساحلی در عکس هوایی (تصویر سمت راست)
مستقيم می باشد و بيش از 455متر خط ساحلی
در این منطقه تغيير داشته است.

قانون حریم دریاي خزر به صورت فاصله افقی 15
متر از سال 4911در نظر گرفته شده است .در
مورد دریاي خزر حریم در نظرگرفته شده در اغلب
مناطق در اراضی مستحدثه قرار می گيرد که به
عنوان بستر دریاي خزر محسوب می شود و منجر
به عدم کارایی این قانون خصوصاً در پيشروي هاي
سالهاي  4901تا  4911دریاي خزر شده است.
قوانين فعلی تعيين حریم دریاي خزر در مناطق
ساحلی به لحاظ نوسان و پيشروي آب کارایی الزم
را نداشت و ضروري است مطالعات بر اساس
نوسان سطح تراز آب در دوره هاي تاریخی ،ثبت
ابزاري ،شيب منطقه ساحلی انجام و پيشنهادهایی
براي حریم دریاي خزر ارائه گردد .لذا مخاطرات
آبگرفتگی و پاسخی که ساحل نسبت به نوسان آب
خواهد داد ،متفاوت می باشد .ميزان پيشروي آب
در اطراف رودخانه بابلرود و شازده رودخانه در
حدود  455متر رخ داده است .و در قسمت غرب
منطقه افزایش نسبی شيب ساحل ،ميزان پيشروي
آب دریاي خزر کمتر بوده است.
در شکل 41طول تراز  -11متري در
بابلسر 19111/44متر می باشد و مساحت آن
 1/11کيلومترمربع را در برمی گيرد .فاصله خط
تراز  -11متر تا خط ساحلی در شرق فاصله بين
شازده رودخانه تا بابلرود 155متر می باشد ،طبق
بررسی هاي ميدانی مشخص گردیدکه بيشترین
مساحت آبگرفتگی در این منطقه حادث گردید،
به طوري که شهرداري در سه مرحله سطح
خيابانها را حدود  4/0متر باال آورد و دو الیه
آسفالت و جداول در عمق  4/0متري از سطح
زمين وجود دارد .در قسمت غرب ميزان شيب
منطقه ساحلی بيشتر و حداکثر فاصله خط ساحلی
تا خط تراز  -11متري حدود  494متر می باشد.
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شکل :41خط تراز  -11و  -11متر در بابلسر

شکل :49چاه هاي به جامانده در بستردریا و پيشروي خط ساحلی

شکل:41عکس هوایی سال  4910و تصویر  Google Earthسال  4931ساحل شرقی بابلسر
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نظرگرفته شود ،با توجه به اینکه باالترین سطح
تراز آب دریاي خزر در دوره ي ثبت ابزاري تا
ارتفاع -11/05بوده است ،لذا هرگونه ساخت وساز
دائمی و ثابت از ارتفاع  -11متر ممنوع گردد ،و
همچنين احداث کليه ساختمانهاي امدادي،
تاسيسات مهم و حياتی همانند بيمارستانها،
فرودگاه در زیر تراز  -11متر ممنوع گردد ،و این
منطقه به عنوان حریم ساحلی دریاي خزر در
نظرگرفته شود.

ميزان پيشروي آب دریاي خزر از سال  4901تا
 4911در سواحل شرقی و غربی شهرستان بابلسر
با توجه به درصد شيب منطقه ساحلی متفاوت
بوده است .درصد شيب منطقه ساحلی در بابلسر
 5/.541است .با توجه به پيشروي هاي دریاي خزر
در طی سالهاي  4901تا 4911و به زیر آب
رفتن 4/15کيلومتر مربع از اراضی شهرستان
بابلسر و عدم کارایی حریم ساحلی ،الزم است
قانون حریم ساحلی دریاي خزر تجدید نظرگردد.
لذا جهت بهره برداري علمی پهنه هاي مختلف در

شکل :40عدم رعایت حریم دریا و احداث دیواره جهت حفاظت از ویالهاي شهرک دریاکنار بابلسر
بررسی تغييرات خط ساحلی در  11برشهاي
عرضی منطقه ساحلی شهرستان بابلسر نشان می
دهد که خط ساحلی بين سالهاي  4910و 4931
بين  05تا  455متر پيشروي داشته و حریم
ساحلی دریاي خزر بين  19تا 455درصد به زیر
آب رفته است .لذا هيچ شکی نيست که محدوده
حریم ساحلی دریاي خزر عمالً کارایی خود را از
دست داده و ضرورت بازنگري در آن الزامی است.
حریم ساحلی در کشورهاي مختلف جهان بين
 05تا  1555متر در نظرگرفته می شود .پيشروي
آب دریاي خزر در طی سالهاي 4901تا 4911و
خسارت هایی که از نظر ژئومورفولوژیک ،اقتصادي

نتيجه گيری
سطح آب دریاي خزر در دوره ي ثبت ابزاري
 4191تا  1549ميالدي به ميزان  9/10مترنوسان
داشته است ،در فصل تابستان سطح آب دریاي
خزر باالتر و در زمستان حدود 05سانتی متر پائين
تر می باشد .حریم دریاي خزر 15متر بر مبناي
سال  4911که ميانگين سطح ترازآب دریاي خزر
در ارتفاع  -11/01متر در نظرگرفته شد ،به طوري
که ميانگين سطح تراز آب دریاي خزر در
سال 4931در ایستگاه نوشهر  -11/01متر ثبت
شده است و حدود 4متر سطح آب دریاي خزر
نسبت به سال 4911پيشروي داشته است .نتایج
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و زیست محيطی ایجادگردید ،عمالً حریم دریاي
خزر از نظر علمی و فنی کارایی خودش را از دست
بدهد .اراضی ساحلی به دليل توانمندیهاي
اقتصادي ،گردشگري از امتيازات باالیی برخوردار
هستند ،از بين بردن تپه هاي ماسه اي در بابلسر
بر توسعه فرایندهاي فرسایشی و پيشروي آب
دریاي خزر نقش اساسی داشته است .پيشروي
ساخت وسازها به طرف دریا در طول  05سال
اخير شرایط نامساعد آسيب پذیري منطقه ي

ساحلی را افزایش داده است .لذا الزم است که
حریم ساحلی دریاي خزر را با توجه به باالترین
افزایش سطح تراز آب و شيب منطقه ساحلی در
نظرگرفته شود و هرگونه ساخت وساز دائمی و
ثابت از ارتفاع  -11متر ممنوع گردد .و احداث
کليه ساختمانها ي امدادي ،بيمارستانها ،فرودگاه و
تاسيسات زیربنایی شهر بابلسر در ارتفاع  -11متر
ممنوع گردد.
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