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باال آمدن سطح درياي مازندران؛ چالشي فراروي گردشگري مقاصد 
  ساحلي شمال ايران

  1مسلم شجاعي:نويسنده
  :چكيده

باال آمدن آب دريا و پيشروي آن در سواحل به عنوان يكي از جلوه هاي 
 سيالب و آب. مقاصد ساحلي را تهديد مي كند تغييرات آب و هوا، همواره

گرفتگي مناطق ساحلي، فرسايش سواحل، آسيب ديدن زيرساخت ها، تخريب 
تاسيسات ساحلي و افزايش مخاطرات انساني همگي از تهديدهاي است كه باال 

درياي مازندران به عنوان بزرگترين درياچه جهان . آمدن آب دريا سبب مي گردد
بررسي روندهاي پيشين نوسانات . پذيرفته است آب و هوا تاثيرنيز از تغييرات 

درياي مازندران و پيش بيني روندهاي آتي آن، افزايش سطح آب و پيشروي آن 
تراكم جمعيتي و تمركز باالي تاسيسات و . در مناطق ساحلي را نشان مي دهد

ز سويي امكانات مسكوني و تفريحي از يك سو و رعايت نكردن حريم واقعي دريا ا
اجتماعي باال آمدن آب درياي -ديگر احتمال خطرات زيست محيطي و اقتصادي
از اين رو در اين مقاله سعي شده . مازندران در مقاصد ساحلي را افزايش داده است

است تا تاثير تغييرات آب و هوا و باال آمدن سطح آب درياها بر صنعت گردشگري 
عي محوري بر چالش هاي منتج از اين مورد بررسي قرار گيرد و به عنوان موضو

  .پديده آب و هوايي بر مقاصد گردشگري شمال كشور تمركز گردد
تغييرات آب و هوا، باال آمدن سطح آب درياي : واژگان كليدي

  مازندران، گردشگري مقاصد ساحلي 
  :  مقدمه

با رشد شتابان فعاليت هاي انساني در كره زمين و تاثير مستقيم و غير 
آن بر الگوهاي آب و هوايي، تغييراتي در روند نسبتا پايدار آب و هوا پديد مستقيم 

آمده است كه افزايش دما در سطح جهاني را مي توان يكي از مهمترين نتايج آن 
افزايش دما در سطح جهان به خودي خود مادر بسياري از تغييرات آب . ذكر نمود

سرما، كاهش بارش، وقوع سيل و هوايي است كه افزايش دوره گرما و كاهش دوره 

                                                            
  ،دانشگاه عالمه طباطباييدانشجوي كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه گردشگري  -1
  tpm.shojaei@gmail.com  
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در برخي نقاط و خشكسالي در ديگر نقاط جهان و افزايش سطح آب درياها تنها 
  . بخشي از نتايج آن محسوب مي گردد

 3/0تا  2/0پيش بيني الگوهاي آب و هوايي نشان مي دهند كه گرماي هوا 
ي كند و سانتيمتر در هر دهه افزايش پيدا م 10تا  4سانتيگراد و سطح درياها 

، 1مورگان و كلير(حوادث آب و هوايي چون سيل و طوفان افزايش پيدا مي كند 
2001.(  

بدون شك آب و هوا از تاثيرگذارترين عوامل بر گردشگري و بويژه گردشگري  
مبتني بر طبيعت است كه به علت تداوم و استمرار عوامل آب و هوايي، چشم انداز و 

نوسانات آب و هوايي با تغيير اقليم آسايش، . ي كنداقليم خاصي را در منطقه حاكم م
  . پوشش گياهي و حيات جانوري، مناظر و چشم اندازها بر مقاصد گردشگري اثرگذارند

باال آمدن آب دريا و پيشروي آن در سواحل به عنوان يكي از جلوه هاي تغييرات آب 
به سواحل، سيالب و پيشروي آب دريا . و هوا، همواره مقاصد ساحلي را تهديد مي كند

آبگرفتگي مجتمع هاي تفريحي، فرسايش سواحل و خطر به زير آب رفتن جزاير گردشگر 
  .پذير همگي از جمله تهديدهاي است كه باال آمدن آب دريا سبب مي گردد

ســواحل دريــاي مازنــدران از مهــم تــرين جاذبــه هــاي گردشــگري كشــور     
را در سـه اسـتان سـاحلي شـكل     آيـد و مقاصـد گردشـگري فراوانـي     به شمار مي
ايـن مقاصـد سـاحلي سـاالنه ميليـون هـا گردشـگر را در فصـل هـاي          . داده است

بـا در نظــر گـرفتن رونــدهاي پيشـين بــاال    . مختلـف بــه خـود جــذب مـي كننــد   
ــژوهش    ــه در تحقيقــات و پ ــرين درياچــه جهــان و مداق آمــدن ســطح آب بزرگت

امـري بسـيار محتمـل     هاي انجام شـده، بـاال آمـدن سـطح آب دريـاي مازنـدران      
و تهديــدي بــراي فعاليــت هــاي گردشــگري ايــن منطقــه در آينــده بــه حســاب  

از ايـن رو ايـن مقالـه بـه دنبـال بررسـي اثـرات و پيامـدهايي اسـت كـه           . مي آيد
اين پديده آب و هـوايي بـر فعاليـت هـاي گردشـگري در سـواحل شـمالي ايـران         

خص پاسـخي بـراي   خواهد گذاشت و در واقع تـالش مـي كنـد تـا بـه طـور مشـ       
  :سوال زير پيدا كند

هايي را فراروي گردشگري باال آمدن سطح آب درياي مازندران چه چالش
 مقاصد ساحلي شمال ايران سبب مي گردد؟

  تاثيرات تغييرات آب و هوايي بر مقاصد گردشگري •
                                                            

1- Morgan& Collier, 2001 
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مقاصد گردشگري به شدت به محيط طبيعي و آب و هواي محلي وابسته هستند و به 
بويژه تغييراتي  - تغييرات آب و هوا . و قابليت خود را از آن دريافت مي كنند نوعي هويت

مي توانند در بلند مدت تاثير قابل توجهي بر  - كه بر اثر گرم شدن زمين اتفاق مي افتند
. فعاليت هاي گردشگري داشته باشند و باعث رونق يا ركود يك مقصد گردشگري گردند

ف تغيير آب و هوا بر مقاصد گردشگري بررسي شده در ادبيات گردشگري اثرات مختل
  :است كه براي نمونه مي توان به موارد زير اشاره نمود

درصدي بارش،  7درجه دما و كاهش  5/2پيش بيني شده است كه افزايش  •
و افزايش تعداد روزهاي بازي گلف ) - % 52(كاهش شديدي در تعداد روزهاي اسكي 

بيگانو، (بوجود خواهد آورد %) 9(ازي در درياچه ها و ب%) 14(بازي در سواحل %) 14(
 ).2005،  1گوريا، هميلتون و تول

اگر تنها يك متر آب دريا باال بيايد كشورهاي گردشگر پذيري چون  •
  ).1997، 2كازنيف و ديگران( مالديو از بين مي روند

  % 80درجه سانتيگراد افزايش دماي متوسط جهاني موجب مي گردد كه  2- 3 •
 . استراليا ناپديد گردند 3هاي آب شيرين منطقه كاكادو تاالب
تواند پوشش برف زمين هاي درجه افزايش در دماي متوسط جهاني مي 1 •

كاهش دهد كه در اين صورت درحدود نيمي از % 60اسكي در استراليا را بيش از 
 . ميليون دالر درآمد اين كشور به خطر مي افتد 550
واحل مرجاني و صنعت ماهيگيري را تهديد مي افزايش دماي اقيانوس ها، س •

سال آسيب جدي  40رشته هاي بزرگ مرجاني استراليا در طي كند و مي تواند به
 ). 2006، 4استافورد(برساند 
بر اثر تغيير آب و هوا ممكن است طول مدت مسابقات اسكي آلپاين در  •

 )ISD 5 ،1997(درصد كوتاه تر گردد  70تا 50كانادا 
همان گونه كه اشاره گرديد تغييرات آب و هوا مي تواند اثرات مختلفي بر 

مقاصد كوهستاني كه عرضه كننده استراحتگاه . مقاصد گردشگري برجاي بگذارد
هاي زمستاني و پيست هاي اسكي مي باشند و گردشگران بسياري را در فصول 

چالش هايي روبه رو سرد سال به خود جذب مي كنند، بر اثر تغييرات آب و هوا با 
                                                            

1 - Bigano, Goria, Hamilton and Tol, 2005 
2 - Cazenave and et al, 1997 
3 - Kakadu 
4 - Stafford, 2006 
5  - International Institute for Sustainable Development,1997 
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افزايش دما و كاهش دوره سرما موجب مي گردد كه ضخامت و تراكم . مي شوند
برف در پيست هاي اسكي كاهش يابد و مدت زمان استفاده و اقامت گردشگران 

  . در چنين محيط هايي كوتاه تر گردد
مقاصد ورزش هاي اسكي در آلپ و ديگر مناطق اروپايي، كاهش ريزش برفي و 

اين مشكل در مناطق اسكي . هاي اسكي كوتاهتري را تجربه خواهند كردفصل 
  ).2001، 1مورگان، كلير(پايين دستي بيشتر خود را نشان مي دهد 

از اثرات غير مستقيم اين گونه تغييرات در استراحتگاه هاي ورزش هاي زمستاني، مي 
هش فرصت هاي توان به كاهش درآمد گردشگري در رستوران هاي محلي، هتل ها و كا

    ).ISD ،1997(شغلي براي مردم محلي را نام برد 
اين گونه چالش ها در مورد استراحتگاه هاي تابستاني و سواحل گردشگري 

گرچه پيش بيني مي شود كه افزايش دوره گرما مي تواند . هم ديده مي شود
را در مقاصد  3و اردو زدن 2زمان استفاده فعاليت هايي چون گلف، خورگشت

گردشگري بيشتر نمايد ولي انتظار مي رود هزينه آبياري و هزينه هاي مرتبط با 
حفظ و نگهداري زمين ها و عرصه هاي اين فعاليت ها، به جهت كاهش باران و 

گرماي هوا و تبخير بيشتر موجب كاهش سطح آب . تبخير باال افزايش پيدا كند
تواند لذت فعاليت هايي چون شنا، د كه ميگرددرياچه ها و رشد سريع گياهان مي

كاهش وسعت و عمق درياچه . ماهيگيري، قايق راني و موج سواري را كاهش دهد
ها براثر افزايش دما مي تواند منجر به محدود نمودن فرصت هاي قايق راني بادي، 

رشد سريع جلبك ها و گياهان در مناطق . قايق سواري و اسكي روي آّب گردد
تاالب ها،  مي تواند حيات ماهيان و گونه هاي دريايي را به خطر  كم عمق و

اگر جمعيت ماهي ها به . بياندازد و پيامدهاي منفي بر فعاليت ماهيگيري برجاي گذارد
علت كمبود اكسيژن كاهش پيدا كنند ممكن است ماهيگيري به عنوان فعاليتي 

  ). ISD ،1997(تفريحي در بسياري از نواحي حذف گردد 
يشروي آب دريا و خطر سيالب و آبگرفتگي جزاير و مناطق ساحلي نيز از پ

پيامدهاي مهم تغييرات آب و هوا است كه حيات بسياري از مقاصد ساحلي را 
اين موضوع بحث محوري مقاله مي باشد و در ادامه بيشتر برآن . تهديد مي كند

  ..  تمركز شده است
                                                            

1 - Morgan& Collier,2001 
2 - Picnicking 
3 - Camping 
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  نامطلوب تغييرات آب و هوا بر مقاصد گردشگرياثرات ): 1(شكل 
تغييرات آب و هوا عالوه بر اثرات فيزيكي و زيست محيطي كه در مقاصد 

گردشگري برجاي مي گذارند، پيامدهاي قابل توجهي را بر ساكنان آن مناطق نيز 
كاهش بارش برف در مقاصد كوهستاني، مدت زمان و كيفيت . كندتحميل مي

ن از پيست هاي اسكي را محدود مي كند كه موجبات كاهش استفاده گردشگرا
  . گردددرآمد فعاالن و افزايش نرخ بيكاري منطقه    مي

هاي مسكوني و پيشروي آب دريا به سواحل خطر سيالب و طغيان در مجتمع
تفريحي را بدنبال دارد كه عالوه بر تخريب، زيان هاي مالي سنگيني را بر اقتصاد 

طوفان  2004كه بنابر گزارش منابع خبري در سال كند چنانساكنان وارد مي
 108ها را خراب ساخت و در مجموع هتل% 90كشته، 28ايوان در جامائيكا با 

ميليون دالر ضرر رساند و سونامي جنوب شرق آسيا، موجب گرديد كه نرخ رشد 
بسياري اقتصادي كشورهايي چون اندونزي، مالديو، سريالنكا و تايلند كه وابستگي 

  .به گردشگري دارند، كاهش پيدا كند
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- نكته قابل توجه كه معموال در مساله تغييرات آب و هوا و گردشگري مورد غفلت قرار مي
گيرد، اثرات متقابلي است كه اين دو پديده برهم دارند، بدين معني كه صنعت گردشگري نيز از 

امل ايجاد  كننده تغييرات آب و هوا طريق سفرهاي هوايي و انرژي هاي مورد استفاده يكي از عو
براي نمونه سفرهاي هوايي، سريع ترين . به شمار مي آيد و خود در شكل گيري آن سهيم است

آيند و از اين رو خطر گرماي جهاني را منبع در حال رشد انتشار گازهاي گلخانه اي به شمار مي
مي دهند  اي را شكلگاز گلخانه كل انتشار% 3به طور معمول سفرهاي هوايي . دهندافزايش مي

توناژ حقيقي كربن تشعشع يافته . برسد% 7به  2050گردد اين مقدار تا سال كه پيش بيني مي
مي % 75به  2015افزايش مي يابد و اين مقدار در سال % 5توسط حمل و نقل هوايي ساالنه 

سازمان جهاني گردشگري امروزه به نقل از . تواند در گرم شدن زمين تاثيرگذار باشدرسد كه مي
گردشگران بين المللي از طريق پروازهايي هوايي جابجا مي شوند كه با توجه به % 47بيش از 

، نقش سفرهاي هوايي در صنعت گردشگري 2020ميليارد گردشگر در سال  6/1جابجايي 
  ). 2001، 1مورگان و كلير(افزايش مي يابد كه  مي تواند خطرات قابل توجهي را موجب گردد 

  باال آمدن سطح دريا و تاثير آن بر مقاصد ساحلي •
همان طور كه اشاره شد، باال آمدن دريا تهديدي براي جزاير و مناطق ساحلي 

پيش بيني كرده است كه متوسط جهاني باال آمدن   IPCC2. آيدبه شمار مي
ندگي و متر باشد كه   مي تواند ز 02/1تا  09/0ممكن است  2016درياها تا سال 

  ).2006فيلي زاده، (اموال ميليون ها انسان را به خطر بيندازد 
به طور كلي دو عامل جهاني و محلي در باال آمدن سطح دريا تاثير گذارند كه در مقياس 
  .جهاني عامل غالب، گرم شدن هوا و در مقياس محلي بيشتر حركات تكتونيكي زمين مي باشد

  
  
 
  
  
  
  
 

  ل اصلي باال آمدن سطح دريادالي): 1(نمودار شماره 
                                                            

1 - Morgan& Collier, 2001 
2 - Intergovernmental Panel on Climate Change 

باال آمدن آب دريا

اثرات محلي

  فرو  فشردگي بهم تكتونيك، حركات چون هم 
انساني هاي فعاليت  و نشست

اثرات جهاني  

  آّب، گرمايي انتشار جهاني، شدن گرم چون هم
  صفحات شدن ذوب  آلپي، هاي يخچال كاهش
... و  گرينلند يخي
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به داليل بسياري مي توان باال آمدن سطح دريا را براي مقاصد ساحلي خطرناك 
طغيان سيل در سواحل،  فرسايش خطوط ساحلي، آلودگي ذخاير آب . دانست

شيرين، سيل در تاالب ها و افزايش ميزان شوري در دلتا ها از جمله مسائل حقيقي 
شهرهاي ساحلي، ويالها و . افتندآمدن ناچيز دريا اتفاق ميهستند كه حتي با باال 

منابع حياتي ساكنان مناطق ساحلي هم چون منابع آب شيرين، ماهيگيري و شيالت، 
  .جزاير مرجاني و زيستگاه هاي حيات وحش به خطر مي افتند

بايد اذعان گردد كه تاثير باال آمدن آب دريا در همه مناطق ساحلي يكسان 
ه ميزان باال آمدن سطح آب، شكل و ريخت شناسي سواحل و مديريت نيست و ب

  ). 2006فيلي زاده، (اقدامات و فعاليت ها بستگي دارد 
اصوال اثرات باال آمدن سطح آب دريا بر مناطق ساحلي را مي توان به سه گروه 

  :زيست محيطي، انساني و اقتصادي تقسيم نمود
 در مقاصد ساحلي اثرات زيست محيطي باال آمدن آّب دريا •

باال آمدن سطح آّب دريا  اثرات زيست محيطي گوناگوني را در سواحل برجاي 
كلين و نيكولز، (گذارد كه از بارزترين آن ها  مي توان به موارد زير اشاره نمود مي

  : 1)2007؛ لفال، 2003؛ اوستين و رفيسخ، 1999
  افزايش فراواني سيل ها در مناطق ساحلي  .1
  ساحلي و عقب نشيني آنها  فرسايش خطوط  .2
  باال آمدن سطح ايستايي آب  .3
نفوذ آب شور در سواحل و افزايش درجه شوري خاك ها و آب هاي زير  .4

 زميني 
 آبگرفتگي تاالب ها و تاثير آن بر اكوسيستم هاي موجود  .5
-تغيير شكل سواحل و دلتاها كه منجر به افزايش رسوبات ماسه اي مي .6

 .  يري و جمعيت پرندگان اثرگذار استگردد كه اين عامل در ماهيگ
 مخاطرات انساني باال آمدن آّب دريا در مقاصد ساحلي •

مخاطرات انساني كه  باال آمدن سطح دريا بر مقاصد ساحلي و فعاليت هاي 
. گردشگري برجاي مي گذارند را مي توان در ابعاد مختلفي مورد بررسي قرار داد

تاثير اين پديده آب و هوايي در مناطق  شايد بتوان خطرات انساني را مهمترين

                                                            
1 - Kelin and Nicholls,1999; Austin and Rehfisch,2003; Lefale,2007 
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ساحلي دانست چرا كه باال آمدن آب دريا احتمال زير آب رفتن بسياري از جزاير 
  .  كند و حيات انساني را به مخاطره مي اندازدرا تشديد مي

كه اگر تنها يك متر سطح دريا باالتر بيايد كشور مالديو به عنوان چنان
آّب خواهد رفت و اين تهديد براي ساير جزاير  مقصدي گردشگر پذير به زير

، فيجي 4، جزاير كَوك3، جزاير مارشال2، ونوتو1گردشگري هم چون جزاير كيريباتي
اند بدليل دارا اين جزاير كه در اقيانوس آرام پراكنده . وجود دارد 5و جزاير سلُمون

جزاير بيش جمعيت اين . بودن سواحل مرجاني از كاربري گردشگري برخوردارند
ميليون نفر است كه در صورت تداوم باال آمدن سطح آب، مهاجرت ساكنان  5از 

اين جزاير پديده اي است كه سازمان هاي بين المللي بايد براي آن چاره انديشي 
- مشكل باال آمدن سطح دريا تنها جزاير و سواحل گردشگري را تهديد نمي. كنند

مانند لندن،  ييدا كند شهرهايدامه پكند و چنان كه روند گرم شدن فعلي ا
اسكندريه در مصر نيز از جمله شهر . بانكوك و نيويورك به زير آب خواهند رفت

آدامز، (هاي بندري است كه با يك متر باال آمدن دريا به زير آب خواهد رفت 
  .   6)1997؛ كازنيف و همكاران،2007

ال خطرات انساني را تراكم جمعيتي و فعاليت هاي گردشگري در سواحل احتم
  افزايش 

چنان كه تراكم جمعيت در مناطق ساحلي نزديك به سه برابر متوسط . دهدمي
 2/1 -ت جهان ياز جمع% 23جهاني است و برآورد شده است كه نزديك به 

لومتري سواحل زندگي مي يك 100ا وياز سطح درمتري  100در فاصله   - ارد نفريليم
     .7)2003كولز، ي؛ ن2002كولز و اسمال، ين(كنند 

سالمت ساكنان و گردشگران نيز مي تواند تحت تاثير آبگرفتگي مناطق 
ساحلي قرار گيرد چرا كه خطر مرگ و مير، مصدوميت و سرايت بيماري هاي 

براي نمونه بيماري هپاتيت، وبا و . كندخاص در اين زمان ها افزايش پيدا مي

                                                            
1 - Kiribati 
2 - Vanuatu 
3 - the Marshall Islands 
4 - the Cook Islands 
5 - the Solomon Islands 
6 - Adams,2007; Cazenave, 1997  
7 - Nicholls and Small,2002; Nicholls, 2003 
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بويژه اگر  -ير سيل و آب گرفتگي هستند ماالريا ممكن است در مناطقي كه درگ
  . شيوع يابد - آب هاي نوشيدني بوسيله فاضالب آلوده گردند

باال آمدن آب اقيانوس ذخاير سطحي و زيرزميني آب شيرين را آلوده مي كند 
چنان كه به زودي ذخاير زيرزميني آب در تايلند، اسرائيل، چين، ويتنام و چندين 

اين پديده عالوه بر . شور را تجربه خواهند كرد جزيره، ناخالصي آب -كشور
كازنيف و (مشكالت بهداشتي مي تواند هزينه هاي اقتصادي زيادي را تحميل كند 

  ).1997همكاران، 
 اثرات اقتصادي باال آمدن آّب دريا در مقاصد ساحلي •

جم باال آمدن آب دريا و اثرات اقتصادي آن بر مقاصد ساحلي را مي توان از نقطه نظر ح
سواحل . سرمايه گذاري و تراكم فعاليت هاي گردشگري مورد بحث و دقت نظر قرار دارد

بدليل جذابيت هاي خاصي كه براي گردشگران دارند حجم بااليي از سرمايه ها را جهت 
 . ساخت تسهيالت و تاسيسات گردشگري در اطراف خود جذب  مي نمايند

به دليل پراكنش و تراكم هتل ها و مجتمع هاي تفريحي در سواحل، باال آمدن آب 
براي . دريا مي تواند زيان هاي اقتصادي مهمي را بر فعاليت هاي گردشگري وارد سازد

اقامتگاه هاي گردشگري كشور تونس در كنار سواحل بوجود آمده اند و يا در % 90نمونه 
ميليارد يورو سرمايه  500متري سواحل اروپا، بيش از  500برآوردي كه انجام گرفت در 

گذاري انجام گرفته است كه پيشروي آب به ساحل زيان هاي مالي جبران ناپذيري را به 
 ).  2003، 1آدامز (اين مناطق وارد خواهد كرد 

استقرارگاه هاي انساني كه در بستر دلتاها و تاالب ها شكل گرفته باشند در برابر امواج 
چنين مواردي را مي توان در شهرهاي اروپايي هم . ن ها در معرض خطر قرار دارندطوفا

از ). 2006فيلي زاده، (چون لندن، هامبورگ، سنپترزبورگ، سالونيكا و ونيز مشاهده نمود 
اين رو پيشروي آب دريا به مناطق ساحلي مي تواند به مناطق مسكوني و زيرساخت هاي 

  . ردشگري را متحمل هزينه هاي سنگين نمايدموجود آسيب برساند و مقصد گ
پيشروي آب در سواحل عالوه بر فعاليت هاي گردشگري بر ساير فعاليت هاي 

متر آّب  1براي نمونه با باال آمدن . تاثير گذار است -بويژه كشاورزي -اقتصادي 
از اراضي كشور بنگالدش را سيل فرا خواهد گرفت كه عالوه بر آوارگي % 17دريا، 

كاهش % 50را  - عمده محصول كشاورزي شان  -ها ميليون نفر، توليد برنج  ده
  ). 2006فيلي زاده، (مي دهد 

                                                            
1 - Adams, 2003 
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در پايان بايد در نظر داشت كه باال آمدن و پيشروي آب به مناطق ساحلي 
 1عالوه بر اثرات نامطلوب بيان شده، مي تواند اثري منفي بر وجه و تصوير ذهني

گردشگر ورودي و درآمد ي گذارد كه عالوه بر تنزل گردشگران از يك مقصد برجا
دريافتي، پاك سازي و ارتقا جايگاه ذهني آن، خود نيازمند صرف هزينه هاي بسياري 

 . است
درياي مازندران به دليل وسعت بسيار و اتصال آن به درياي سياه و بالتيك تحت 
تاثير تغييرات آب و هوايي قرار دارد و باال آمدن سطح آب آن خطرات بسياري را براي 

  . شهرها و مناطق ساحلي اش پديد مي آورد كه در ادامه مقاله به آن اشاره شده است
 سطح آب درياي مازندران و روند نوسانات  •

درياي مازندران نيز هم چون ساير درياها تحت تاثير تغييرات آب و هوا قرار دارد و 
. نوسان بوده است شواهد تاريخي نشان داده كه سطح آب درياي مازندران، هميشه در

وجود كاربري هاي مختلف كشاورزي، شيالت، حمل و نقل دريايي، گردشگري و تمركز و 
انساني در سواحل درياي مازندران موجب گرديده است كه باال آمدن تراكم زيستگاه هاي 

. كشور ساحلي باشد 5سطح آب و پيشروي آن به سواحل از چالش هاي مهم فراروي 
تحقيقات و پژوهش هاي مراكز نشان داده است كه عوامل متعددي در نوسانات سطح آب 

يش سطح آب را به حركات حتي برخي صاحب نظران افزا. درياي مازندران دخالت دارند
تكتونيك صفحات زيرين درياي مازندران نسبت داده اند منتها عمدتا عوامل اصلي نوسانات 

  :گروه عمده نسبت داد 2سطح آب درياي مازندران را مي توان به 
 هم چون 2تغييرات مربوط به آب و هوا شناسي .1
 ميزان بارش منطقه اي •
 تغيير در حركت الگوهاي جوي •
 ر درياي مازندراندرجه تبخي  •
 تغيير در ورودي آب رودخانه ها بويژه رودخانه ولگا  •
 تغييرات مرتبط با فعاليت هاي انساني هم چون .2
 ساختن سدهاي مختلف بر روي رودخانه هاي ورودي •
 جلوگيري از تبخير آب بويژه در منطقه قره بغاز •
 ورود فاضالب شهرهاي ساحلي •

                                                            
1 - Reputation and  Image 
2 - climatological 
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گرديد كه سطح درياي مازندران نوسانات يند اثرگذاري اين دو عامل موجب آبر
گردد اين نوسانات در آينده نيز تجربه بسياري را در گذشته نشان دهد و پيش بيني مي

  . گردد
 1829با توجه به اطالعات و داده هاي جمع آوري شده، در فاصله زماني بين 

در  1941متر ثبت شده است كه در سال  26سطح درياي مازندران  1929تا 
و  1946-1948اما در دو مقطع زماني . متر كاهش يافت 2دي نزولي سطح آن رون

پيشروي آب دريا و باال آمدن . سطح درياي مازندران افزايش يافت 1956- 1958
متر بوده است كه از عمده  2/1به ميزان  1978سطح درياي مازندران از سال 

بارش بيشتر و كاهش جريان ورودي رودخانه ها، ترين داليل مي توان به افزايش 
برخالف پيش بيني هاي قبلي مبني بر ادامه روند  1978از سال . درجه تبخير اشاره نمود

تراز آب دريا روند افزايشي خود را ادامه داد و ساالنه  2000كاهش سطح آب، تا  سال 
برنامه زيست محيطي (سانتي متر به سطح آب اضافه گرديده است  15بطور متوسط   

  ). 2007ندران، درياي ماز
 1997تا  1995گرچه در اين فاصله زماني سطح درياي مازندران در سال هاي 

افزايش در سطح  1997-1998موقتا كاهش پيدا كرد اما در چرخه هيدرولوژي 
واقع در روسيه پيش بيني نمود  CASPIمركز تحقيقات . دريا تشخيص داده شد

دامه پيدا خواهد كرد و به ارتفاع ا 2010كه باال آمدن سطح درياي مازندران تا 
-1993اين ارتفاع در مقايسه با چرخه هيدرولوژي . متر خواهد رسيد 92/24

افزايش  1999- 2000چرخه هيدرولوژي متري و در مقايسه با  46/1افزايش  1992
  ). 2007برنامه زيست محيطي درياي مازندران، (متري را نشان مي دهد  49/1

انستيتو هواشناسي آلمان، گرم شدن هوا، ميزان بارش و براساس تحقيقات       
 2075سال آينده يعني تا سال  70ها بويژه ولگا طي افزايش ميزان ورودي رودخانه

گرچه نمي توان روند آتي باال . متري سطح درياي مازندران مي گردد 2سبب باال آمدن 
 20است كه در  آمدن سطح درياي مازندران را دقيقا پيش بيني نمود ولي مشخص

اين . سانتي متر تغيير كرده است 20تا  14سال اخير ارتفاع آب درياي مازندران 
سال زمان  100درحالي است كه تغيير اين چنيني در اقيانوس ها و درياها حداقل به 

چوبينه، (نياز دارد كه اين تغييرات در درياي مازندران در مدتي كمتر اتفاق افتاده است 
1384 .(  



فرهنگي دانشجويان ايران –مركز گردشگري علمي   
 

 

آمدن سطح درياي مازندران و چالش هاي فراروي گردشگري مقاصد ساحلي  باال •
 ايران

دردوره هايي . سطح آب درياي مازندران در طي دوران هاي مختلف نوسان داشته است
بر اين فرآيند كه همواره زمان. اين سطح بسيار پائين بوده و دردوره هايي ديگر باال آمده است

ست محيطي و دگرگوني در فعاليت هاي اقتصادي اين دريا شده بوده، سبب بروز تغييرات زي
سواحل درياي مازندران به دليل جذابيت هاي خاص خود ساالنه گردشگران بسياري را . است

به شهرهاي ساحلي مي كشاند كه اين امر موجب توسعه مقاصد گردشگري در كرانه هاي 
 - اهيگيري، انجام ورزش هاي آبيروي در ساحل، مشنا، پياده. ساحلي ايران گرديده است

ساحلي، رواج فعاليت هاي اقتصادي و درآمدزا براي ساكنان، همگي را مي توان از كاركردهاي 
گردشگري سواحل به شمار آورد كه در صورت فرسايش يا عقب نشيني سواحل عرضه اين 

  . گونه فعاليت هاي تفريحي و اقتصادي در مقاصد ساحلي به مشكل برخورد مي كند
بررسي روند هاي پيشين باال آمدن سطح آب درياي مازندران نشان از آن دارد 

  :كندكه دو چالش بزرگ مقاصد ساحلي و گردشگري شمال كشور را تهديد مي
 پيشروي آب دريا و آسيب رساندن به محيط طبيعي مناطق ساحلي .1
اقتصادي مناطق  - پيشروي آب دريا و آسيب رساندن به محيط اجتماعي  .2

  ساحلي
باال آمدن سطح دريا و پيشروي آن در مناطق ساحلي اثرات مستقيم و غير 
مستقيمي را بر فعاليت هاي گردشگري شمال كشور بر جاي مي گذارد كه در دو 

  .اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است- محيط طبيعي و اجتماعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مقاصد ساحلي شمال ايراناثرات باال آمدن سطح آب درياي مازندران بر ): 2(شكل 
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فرسايش سواحل و عقب نشيني آن ها از اثرات نامطلوب باال آمدن آب    
درياي مازندران است كه مستقيماً بر  گردشگري و فعاليت هاي مرتبط اثرگذارند 

گردد كه مقاصد ساحلي منابع با ارزشي را براي تفريح و سرگرمي و اين موجب مي
              . گردشگران از دست بدهند

مطالعاتي كه در بحث آسيب پذيري سواحل جنوبي درياي مازندران انجام گرفته، 
گردد كه مي مشاهده مي كه فرسايش در برخي از مناطق ساحلي بشدت نشان داده است

 توان به سواحل تنكابن، نوشهر، رامسر و چالوس اشاره نمود و در برخي از مناطق اصالً
مل رسوب گذاري انجام مي گيرد كه مي توان ساحل ميانكاله، فرسايش وجود نداشته و ع

خوشروان، (اند را نام برد و سواحلي كه در كناره شرقي بابلسر واقع شده گوهر باران
1386      .(  

و  1امواج طوفان ها هنگام باال آمدن آب درياي مازندران، سيالب هاي ساحلي
يبي باال آمدن آب دريا منجر به اثرات ترك. گردندمي تخريبات گسترده را موجب

فراواني بيشتر و باالتر آمدن سيالب هاي موجود در مناطق ساحلي خواهد شد و 
فرسايش سيماي ساحلي را افزايش مي دهد كه تداوم آن در بلند مدت موجب 

  . ركود گردشگري در سواحل شمالي مي گردد
رات پيشروي مد نظر داشتن فرسايش و شيب سواحل مي تواند در مديريت اث

آب دريا كمك نمايد، چرا كه با شناسايي سواحل حساس مي توان مكان يابي 
گسترده مقاصد ساحلي / فعاليت هاي گردشگري و انتخاب الگوي توسعه متمركز

 . را به نحوي هدايت نمود تا اثرات نامطلوب پيشروي آب دريا كمينه گردند
رياي مازندران برجاي مي شايد از معدود اثرات مثبتي كه باال آمدن آّب د

گذارد آبگيري و گسترش تاالب ها در سواحل باشد كه مهاجرت پرندگان و آبزيان 
وجود . را افزايش مي دهد و كاربري گردشگري را در تاالب ها رونق مي بخشد

تاالب هاي متعدد و بويژه دو تاالب بين المللي ميانكاله و انزلي كه زيستگاه و 
روند، از جاذبه هاي وع آبزي، جانوري و گياهي بشمار ميذخيرگاه گونه هاي متن

مهم گردشگري در مقاصد ساحلي بشمار مي آيند و از پتانسيل بااليي جهت 
  . توسعه فعاليت هاي كنترل شده گردشگري برخوردارند

از اثرات غير مستقيم باال آمدن درياي مازندران بر محيط طبيعي مقاصد ساحلي مي 
توان به افزايش درجه شوري آب هاي زير زميني اشاره نمود كه در بلند مدت تامين آب 

                                                            
1 - Coastal inundation 
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شرب در مناطق ساحلي را با مشكل مواجه مي كند و در كنار آن مي تواند كاربري 
تخريب تاسيسات و تسهيالت گردشگري و . مايدكشاورزي منطقه را نيز دچار اشكال ن

آسيب رساندن به آن ها از جمله اثرات مستقيم باال آمدن آب درياي مازندران بر 
بسياري از هتل ها و مهمانسراها بويژه در دو استان . گردشگري مقاصد ساحلي است

هتل هاي  مازندران و گيالن نزديك به دريا ساخته شده اند كه براي نمونه مي توان به
  .نارنجستان، هايت خزر، مرواريد خزر، مجتمع زيبا كنار و خزرشهر اشاره نمود

متري دريا بسياري از اقامتگاه و مجتمع هاي  60به دليل رعايت نكردن حريم 
تفريحي در فاصله نزديكي از دريا ساخته شده است كه پيش بيني مي  -مسكوني

چنان . كنداري را برآن ها تحميل شود پيشروي آتي درياي مازندران خسارات بسي
بسياري از ويالها، پالژها و تاسيات بندري  1357كه در پيشروي هاي بعد سال 

  ). 1381قريب، (ساخته شده آسيب فراوان ديدند 
گسترش زيرساخت ها همواره از بخش هاي هزينه بر در فرايند توسعه مقاصد 

باال . به اجرا در مي آيندگردشگري بوده است كه عمدتا توسط بخش هاي دولتي 
آمدن سطح درياي مازندران زيرساخت هاي موجود در مقاصد ساحلي هم چون 

براي . ها و شبكه هاي آّب و برق را تهديد مي كندجاده ها، فرودگاه ها، اسكله
متري درياي مازندران ساخته شده است  200نمونه فرودگاه رامسر كه در فاصله 

  . طر پيشروي آب همچنان فعاليت آن را تهديد مي كندعليرغم ديواره سازي ها، خ
از آن جا كه درياي مازندران از تكتونيكي فعال برخوردار است و يك منطقه  

هاي دريايي و زمين لغزه هاي زير  ناپايدار به شمار مي آيد، احتمال وقوع لغزش
 ندرانركوردهاي قديمي نشان مي دهد كه در درياي ماز. آبي در آن بسيار باالست

طبق . متر بوده است 1سونامي اتفاق افتاده است، ولي ارتفاع آب حداكثر 
برآوردهاي انجام شده زمان الزم براي رسيدن امواج سونامي به سواحل درياي 

  ).1387چگيني، (ساعت برآورد شده است  1مازندران در حدود 
دست گرچه از صدمات انساني پيشروي درياي مازندران در گذشته آماري در 

نيست اما يافته هاي مركز ملي اقيانوس شناسي ايران نشان مي دهد كه احتمال 
سونامي و طغيان هاي دريايي در درياي مازندران مي تواند به طور بالقوه تهديدي 
بزرگ براي ساكنان و گردشگران شهرهاي ساحلي بشمار آيد و در صورت عدم 

  .ب گرددپيش بيني اقدامات الزم، مخاطرات انساني را سب
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 - از اثرات غير مستقيمي كه باال آمدن درياي مازندران بر محيط اجتماعي
اقتصادي مقاصد ساحلي برجاي مي گذارد، مهاجرت ساكنان به ديگر مناطق است 
  . چرا كه آبگرفتگي و سيالب در سواحل سكونت در منطقه را به مخاطره مي اندازد

ن، به علت شيب ماليم سواحل شرقي درياي مازندرا 1375كه در پيشروي سال چنان 
ناچار  قسمت هاي مختلفي از دشت تركمن دچار آسيب ديدگي گرديد و عده كثيري از مردم

خوشروان، (بگيرند  به مهاجرت از اين مناطق به نواحي دوردست شدند تا از قلمرو آب فاصله
1386 .(  

مكانات و آبگرفتگي و فرسايش سواحل، مقاصد گردشگري را جهت استفاده از ا
تداوم اين امر تنوع . كندساحلي با محدوديت فضايي مواجه مي-تسهيالت تفريحي

دهد و عالوه بر تاثير منفي عرضه خدمات گردشگري در آن مقاصد را كاهش مي
بر درآمد فعاالن اين بخش، فرصت هاي شغلي ساكنان ساحل نشين را نيز محدود 

ورزشي در سواحل برخي از  -حيعدم عرضه تسهيالت و امكانات تفري. مي كند
مقاصد گردشگري كه فشار تقاضا را بر مقاصد مجاور وارد مي نمايد كه ازدحام و 

  . توان از جمله پيامدهاي جانبي آن متصور شدنارضايتي گردشگران را مي
فرسايش و آسيب ديدن سواحل بر اثر پيشروي و طغيان آب درياي مازندران 

تخريب امكانات و . قاصد گردشگري وارد مي كنداثرات اقتصادي منفي را بر م
تسهيالت ساحلي، بيكاري ساكنان محلي و كاهش گردشگران ورودي به منطقه، 

گردد تا درآمد گردشگري مقاصد ساحلي كاهش پيدا كند ضمن آن كه موجب مي
بكارگيري ديواره هاي ساحلي، موج شكن ها و سازه هاي مهاري در سواحل جهت 

آب دريا هزينه هاي سنگيني را بر مقاصد ساحلي وارد مي  جلوگيري پيشروي
  .   كند

  نتيجه گيري
بررسي نوسانات سطح آب درياي مازندران نشان داده است كه عوامل آب و هوا 
شناختي هم چون ميزان بارش، درجه تبخير و تغيير در ورودي آب رودخانه ها و 
فعاليت هاي انساني هم چون ساختن سد، جلوگيري از تبخير و ورود فاضالب 

. ران داشته استهاي شهري عمده ترين تاثير را در تغيير سطح درياي مازند
روند افزايشي را در تراز آب نشان  2000تا سال  1977درياي مازندران از سال 

سانتي متر به سطح آب آن اضافه شده  15داده است و ساالنه به طور متوسط 
پيش بيني مراكز تحقيقاتي ادامه اين روند در دهه ها آتي را تاييد مي كند . است
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از اين . متر باالتر خواهد آمد 2ياي مازندران سطح در 2075به طوري كه تا سال 
رو تداوم افزايش سطح آب دريا چالش هاي زيادي را براي مقاصد ساحلي ايجاد 

در راستاي . خواهد كرد كه ساالنه ميليون ها گردشگر را جذب مي كنند
پاسخگويي به سوال مطرح شده در بخش مقدمه، بررسي ها نشان مي دهد كه با 

درياي مازندران عمدتا دو چالش بزرگ مقاصد ساحلي و گردشگري باال آمدن آب 
چالش اول مربوط به محيط طبيعي است كه به . شمال كشور را تهديد مي كند

فرسايش . شكل مستقيم و غير مستقيم بر گردشگري مناطق ساحلي اثرگذار است
و آبگرفتگي سواحل، افزايش آسيب پذيري در برابر سيل و طوفان ساحلي و 

گرفتگي تاالب ها از جمله اثرات مستقيمي است كه باال آمدن درياي مازندران آب
بر محيط طبيعي مقاصد ساحلي وارد مي كند و مي تواند بر روند گردشگري اين 

ضمن آن كه اين پديده آب و هوايي با تاثير بر حيات گياهي و . مناطق تاثير گذارد
تغيير چشم اندازهاي ساحلي  جانوري تاالب ها، افزايش درجه شوري آب شرب و

عالوه بر محيط . به طور غير مستقيم بر گردشگري مقاصد ساحلي اثرگذار است
طبيعي، پيشروي آب درياي خزر بر محيط اقتصادي و اجتماعي منطقه هم 
اثرگذار است به نحوي كه در صورت تداوم روند صعودي سطح دريا تخريب 

ي و تخريب زيرساخت هاي ساحلي اقامتگاه ها، مجتمع هاي تفريحي و مسكون
پيشروي آب دريا و احتمال وقوع سونامي در درياي . امري محتمل به نظر مي آيد

مازندران بروز خطرات انساني هم چون مرگ و مير، مصدوميت و شيوع بيماري را 
براي كاهش اثرات  1افزايش مي دهد از اين رو الزم است كه اقدامات پيش فعال

عالوه بر هزينه ها و زيان هاي مالي، . ساحلي به اجرا درآيدنامطلوب در مناطق 
پيشروي آب درياي . گرددآبگرفتگي مهاجرت ساكنان ساحل نشين را سبب مي

ساحلي را محدود مي كند و با  -مازندران به مناطق ساحلي، فضاهاي تفريحي
 كاهش ورود گردشگران به اين مقاصد، درآمد دريافتي منطقه از صنعت گردشگري

  . را كاهش مي دهد
در پايان الزم است به اين نكته اشاره گردد كه در مباحث برنامه ريزي و 
توسعه فعاليت هاي گردشگري در مقاصد ساحلي شمال كشور الزم است به رابطه 
. عواملي هم چون شيب و فرسايش سواحل با باال آمدن آب دريا توجه گردد

. طقي با شيب ماليم تر بيشتر استاحتمال پيشروي آب درياي مازندران در منا
                                                            

1 - Pro-active 
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براي نمونه مناطق شرقي و غربي درياي مازندران از سطح شيب كمتري 
گردد كه فعاليت هاي غيرمتمركز گردشگري در اين برخورداراند و توصيه مي

مناطق توسعه يابند و از ساخت تاسيسات پرهزينه هم چون هتل ها، مجتمع هاي 
فرسايش سواحل نيز از عوامل . كان اجتناب گرددتفريحي و فرودگاه ها تا حد ام
توسعه فعاليت هاي گردشگري است  به نحوي كه در اثرگذار در مباحث مكانيابي و 

مناطق غربي استان مازندران كه از شدت فرسايش بااليي برخوردارند و در مقابل سيل 
  . راه استو طغيان هاي دريايي آسيب پذيرترند توسعه گردشگري با محدوديت هايي هم
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