
بابلسر معرفی شهر  

                                                                                 

                    

انتخاب اين نام از آن جهت است كه سر   در قديم االيام : بابلسر كنوني مشهد سر نام داشت و بنا به اعتقاد قدما

ب ، برادر امام رضا )ع( ، در اين مكان مدفون است و قدمت تاريخي بناي امام امامزاده ابراهيم ملقب به ابو جوا

 زاده ابراهيم كه از مهمترين آثار باستاني شهر است دليل بر اين مدعاست . 

اند كه واژه مشهد از آن جهت است كه اين منطقه مبدأ راه  م مشهر سر را اينطور برداشت كردهعده اي نا

پا به قصد زيارت از اين منطقه مهاجرت ر مشهد مقدس بوده و اهالي با چارندران به شهارتباطي ساير نقاط ماز

 مي كردند . 
عده اي بر اين عقيده اند كه قديمي ترين نام ، مشهد سبز بوده يعني مشهدي كه سبز است . واژه مشهد به 

بايي منطقه بوده و به مرور خاطر سر امامزاده و شهر مشهد كنوني و واژه سبز به علت سر سبزي ، خرمي و زي

 زمان به مشهدسر تغيير نام يافت . 

كيلومتر مربع كه حد شمالي آن درياي نيلگون خزر و حد 7/543دياري سبز در استان مازندران با وسعت 

شرقي آن بهنمير و حد غربي آن فريدونكنار و حد جنوبي آن شهرستان بابل قرار گرفته داراي چهار بخش به 

 سر مي باشد .مركزيت بابل

آغاز ورود به شهر آنچه در اولين نگاه چشم را مي نوازد ميدان زيباي بسيج است كه به نام امير عاشقان حضرت 

علي )ع( آذين يافته كه در شب تأللو نورهاي رنگارنگ آن خيره كننده است . اين ميدان از يكسو به ميدان 

پرچم سه رنگ يعني ستقالل و حاكميت كشور ترين نماد ا مهمشهدا ختم مي شود كه آذين بخش آن 

به ياد تمام شاهكارهاي شهيدان اين مرز و بوم و از سوي ديگر به ميدان بالل كه تمثال  جمهوري اسالمي ايران

بالل حبشي است در حال اذان گفتن اين سه مجموعه تجسم زيبايي از معيارهايي است كه در دين و آئين ما 

 .  نشان از عشق و عاشقي دارد

 



 
 

در شهر بابلسر چهار نوع بافت را مي توان تشخيص داد . نخستين بافت مربوط به زمان حكومت قاجارها مي 

باشد . در اين زمان توسعه شهر از امامزاده ابراهيم )ع( به سمت رودخانه يا از رودخانه به سمت امامزاده )ع( 

فت كه به صورت ارگانيك شكل گرفته با معابر و كوچه شكل گرفته است و به اطراف گرايش پيدا مي كند اين با

هاي باريك وپيچ در پيچ خود نوعي از سلسله مراتب دسترسي را تعريف كرده است به گونه اي كه انشعاب هاي 

اهميت تر با طول و عرض كمتر به معبري اصلي تر متصل مي شوند در طول اين معابر گاه گشايشي به كم 

 ي شهري در سطح زير محله در آن مكان شكل گرفته است . چشم مي خورد كه يك فضا

 
 

بافت دوم متعلق به دوران پهلوي اول است در بناهاي اين بافت ساختار داراي تعريف جديد تري نسبت به قبل 

شده است . از ويژگي هاي اين بافت عريض شدن معابر است همچنين فضاي شهري به عنوان محله پديد 

بجز تقاطع معابر اصلي به چشم نمي خورد . سومين بافت موجود بافت منظم شطرنجي نيامده و نقاط عطفي 

است . اين بافت منظم در محله هاي نوساز شهر همچون شهرك ساحلي و شهرك شهيد ميرزايي به چشم مي 

شهر  خورد . چهارمين بافت موجود در شهر بافتي است كه در حاشيه بلوار پديد آمده و در امتداد خيابان اصلي

رو به سمت خارج دارد . در اين بافت يك مسير اصلي دسترسي از بلوار اصلي منشعب گشته و واحدهاي 

 مسكوني و بعضي كوچه هاي بن بست در جوار آن معبر شكل گرفته اند . 

 

 جاذبه های گردشگری

دترين( ترين )و تا چند سال گذشته بلن ساختمان سازمان مركزي دانشگاه مازندران يكي از قديمي 

پهلوي مورد  و محمدرضا خانعنوان استراحتگاه تابستاني رضا به گذشته  ساختمانهاي اين شهر است كه در زمان



هاي فني ومهندسي، علوم رياضي، علوم پايه،  سازمان به همراه دانشكدهاين  است. گرفته استفاده قرار مي

م اقتصادي واداري، تربيت بدني وعلوم ورزشي هنرومعماري، حقوق وعلوم سياسي، علوم انساني و اجتماعي، علو

 ودانشكده شيمي در اين شهر قرار دارد.

 

 



 

گذرد. وجود اين رودخانه يكي از داليل جذابيت اين شهر در بين شهرهاي  رودخانه بابلرود از ميان شهر بابلسر مي

م از رودهاي جاري در استان مازندران ها است. چرا كه هيچكدا ماندران براي گردشگران و حتي خود مازندراني

 هاي تفريحي و...( ندارند. امكانات رفاهي مشابه بابلرود در بابلسر )مانند قايق

هاي مهم كشور است كه از ارتفاعات البرز در جنوب شهر بابل سر چشمه گرفته و در  اين رود يكي از رودخانه

آرامش رود در  كند. دو قسمت شرقي و غربي تقسيم مي ريزد و شهر بابلسر را به شهرستان بابلسر به دريا مي

محل اتصال به دريا آرامشي را به آب بخشيده و همگام با جزر و مد دريا آب آن نيز داراي سطح ارتفاع متغير 

  باشد. مي

 كند.  دو پل زيباي تاريخي نيز دو طرف شهر را به هم متصل مي 

 

 ،هاي مختلف در دو طرف آن در روزهاي تعطيل سال هاي قايق هاي اطراف رود و اسكله در حال حاضر پارك

رودخانه بابلرود در بابلسر به خاطر شرائط ويژه طبيعي و مجاورت با  .نمايد ميليونها گردشگر را به خود جذب مي

هاي تفريحي براي  تفريحگاهها، اقامتگاهها و اماكن پذيرائي بسيار مناسب براي برنامه ريزي براي ساخت اسكله

 قايقهاي تندرو و ... مساعد است. 



 

ده جلوه بي نظيري را در تمام طول سال به نمايش هاي زيباي بابلرود در بابلسر با درختان سر به فلك كشي كرانه

مي گذارد. عالوه بر استفاده تفريگاهي اين رود براي ورزشهاي آبي نظير اسكي روي آب و قايقراني در كالسهاي 

 باشد.  مختلف نيز مناسب مي

سافران را به هاي مهم گردشگري در بابلسر،اسكله ساحلي آن است. كه هر ساله تعداد زيادي از م يكي از مكان

البته اين اسكله جنبه تجاري ندارد و بيشتر به عنوان يكي  كند. به طرف خود جذب مي خاطر زيبايي بي نظيرش

از سنگهايي به عنوان موج  گيرد. همچنين در مقابل اين اسكله، هاي گردشگري مورد استقبال قرار مي از مكان

ها،  باشد. يكي از داليل بهره گيري از اين موج شكن مي است كه در نوع خود بسيار زيبا شكن بهره گرفته شده

  باشد. جلوگيري از نفوذ آب در قسمتي از منطقه و پارك نزديك آن مي

 

از نكات قابل توجه در شهر بابلسر، پل اصلي آن مشهور به پل فلزي است. اين پل كه از دور دست جلوه زيبايي  

توسط  3535مغرب بابلسر است. اين پل در سال  بين مشرق واست، يكي از اتصاالت مهم  به شهر بخشيده

  است. آلماني احداث شده  مهندسين



 

در اين  جشنواره ي مجسمه هاي شنياز ديگر عواملي كه باعث جذب توريست در اين شهر شده است ، برپايي 

در كشور و در بابلسر برگزار شد كه  3534شهر است. جشنواره ي مجسمه هاي شني اولين بار در مرداد ماه 

گردشگران زيادي حتي از خارج كشور براي ديدن اين نمايشگاه به عنوان توريست ، وارد شهر شدند. از آن پس 

ي شود و هنرمندان در آن، آثار خود را به نمايش همه ساله و در فصل تابستان، اين نمايشگاه در بابلسر برگزار م

 مي گذارند.

 

مدال طالي جهاني و  ۶عبداهلل موحد دارنده  ،امير پازواري شاعر مازندراني ازمشاهير بابلسر عبارتند برخي از 

ي مدال طال ۸برنزجهاني و . رمضانعلي تيموري دارنده مدال طالي جام جهاني و۶۶ده در المپيك در كشتي آزاد 

 .بهادر مواليي قهرمان وزنه برداري جوانان جهان .. برومند قهرمان وزنه برداري جهان۰۶اسيايي وزنه برداري ده

 .بهرام اسماعيلى كاپيتان اسبق تيم ملى فوتبال جوانان ايران .اردالن شجاع كاوه بازيگر سينما و تلويزيون ايران

 ورت زير تقسيم بندي مي شود: ص به تاريخي و طبيعي بابلسر جاذبه هاي  بطور كلي

 تاریخی و طبیعیهای  جاذبه

http://www.amlakshomal.com/images/gallery/gallery2.htm


 (۳۴۳المقدس، خيابان پاسداران، )ثبت:  زاده ابراهيم )ع(؛ ميدان بيت امام

 (۱۰۸۶۱آباد، )ثبت:  آباد؛ ابتداي جاده بابلسر به بابل، روستاي علي سقانفار تكيه علي

 (۱۳۳۶)ثبت: ، ) ميدان بسيج(المقدس ساختمان سابق شهرباني؛ ميدان بيت

 پارك شوراي شهر؛ بلوار ساحلي

 پارك جنگلي ميرود؛ خيابان نيروي هوايي، منطقه ميرود

 حاشيه رودخانه بابلسر؛ مركز شهر

 حاشيه رودخانه ميرود بابلسر؛ مركز شهر

 اي؛ مركز شهر سواحل ماسه

 ها  موزه

 ۶۱۱۴ـ  ۳۴۸۱۳۴۱  موزه علوم طبيعي بابلسر؛ بابلسر خيابان پاسداران،

 احدهای اقامتی و

 ( ، بابلسر، خيابان پاسداران، ميدان معلم، Tشوكا؛ ميرعلي منافي، )يك ستاره

 پور، بابلسر، بلوار ساحلي، ابتداي بلوار، (، خسرو گلشن ايرانTميچكا؛ )يك ستاره 

 روبروي شهرك درياكنار، بختياري، بابلسر،  (، حسين جان C؛ )يك ستاره كاسپين

 (، حسين قاسمي، بابلسر، خزرشهر شمالي، Aهستار۴خزرشهر شمالي؛ )

 پالژهاي ساحلي؛بلوار ساحلي، پاركينگ يك تا نه

 راهی واحدهای پذیرایی بین

 بابل )ميربازار(، ۰پور، بابلسر، كيلومتر  باغ رز؛ )يك ممتاز(، سيدمحمد يوسفي



 اصغر محمدپور، بابلسر، جاده بابل ـ بابلسر، محمدپور؛ علي

 بابلسر، بستر رودخانه بابلسر، اوش كشوردوست، ، سي(۴كشتي؛ )درجه 

 بابلسر، نرسيده به دريا كنار  بوف؛ )درجه يك(، محمدرضا دانائي،

 راه، اصغر ابوالفضلي، بابلسر، روبروي پليس پالم؛ علي

 ، سيد احمد حسيني، بابلسر، شهر درياكنار،(۳درجه  فكن؛ ) موج

 لي،شهر شما نسب، بابلسر، خزر سيب سرخ؛ عيسي تقي

 ،۹شيالت؛ جمشيدي، بابلسر، پاركينگ 

 دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

 دريا؛ سيد خليل ميرزاده، بابلسر، خيابان موحد،

 ،۳زاده، بابلسر، خيابان امام، مجتمع دهقان، طبقه اول، واحد  تور؛ محسن حاجي خزر

 عصر، ليتبار، بابلسر، خيابان امام، روبروي مسجد و بابلسر گشت؛ محمدعلي مهدي

 مروا؛ ابوالقاسم احمدپور، بابلسر، خيابان امام، جنب بانك ملي مركزي،

 مارين پرواز؛ پونه قنبري، بابلسر، خيابان امام، روبروي كالنتري،

 الهام تور؛ محمدعلي قناعت، بابلسر، بلوار شهيد شريفي، نرسيده به مصلي،

 . الهي ك رفاه، ساختمان حبيبوي بان، بهنمير، خيابان امام، روبر ؛ حسين طيفي پرسيكا

اطالعات مربوط به مراكز خريد، مراكز تفريحي و www.makanbin.com/mazandara سايت به  با رجوع

اي  امل آن در قالب نقشه هاي ماهوارهبا مشخصات ك …توريستي، اماكن تاريخي و باستاني، مراكز خدماتي و

 .گنجانده شده است



 

 

 استانهامسافت شهر بابلسر با مراکز 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


