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  سم استان گلستانسم استان گلستانييجاذب تورجاذب تور  ييخخييتارتار  ييهاها  ادمانادمانييو و   يياهاهييپوشش گپوشش گ  ييائائييع جغرافع جغرافييتوزتوز
  1دكتر نصراله فالح تبار

 يواحد شهرر يدانشگاه آزاد اسالم يأت علميعضو ه

  يدكتر محمود رحمان
 يواحد شهرر يدانشگاه آزاد اسالم يأت علميعضو ه

 دهيچك

ن است كه بتوانند جهـت حفـظ   يدر حال توسعه ا يشرفته وكشورهايپ يهاكشور ين دغدغه هاياز مهمتراست كه يكي  پرواضح
 يهـا  يكامـل از توانمنـد   يريـ ژه بهره گيگر به ويه از طرق ديد سرمايز توليموجود از جمله نفت، گاز و زغال سنگ و ن يها يانرژ
ت ارتقـاء بـه سـطح    يـ ودر نها يومنـابع درآمـد   يشـغل  يش فرصت هـا يدايد جهت پيت جديجاد فعاليا يو انسان ساخت برا يطيمح

از ن اسـت كـه   يـ در كانون توجه قرار دارد وتـالش درا  يت صنعت گردشگرين راستا فعاليند ودراياستفاده نما يجامعه انسان يزندگ
چتـر مطالعـه قـرار    ريزدگاه اسـتان گلسـتان   يـ ن ديـ لذا بـا ا  .ندياستفاده نمانه ين زميدرا سم يشتر صنعت توريرونق هر چه ب و ييشكوفا

 .رفته استگ

آن از شمال به كشور تركمنستان، از جنـوب بـه اسـتان     ييايبا حدود جغرافلومتر مربع و يك 20437استان گلستان با وسعت حدود 
و  رفتـه گقـرار   يار مناسـب يبسـ  يمكـان ت يـ ك موقعيدر  ،خزر و استان مازندران يايسمنان، از شرق به استان خراسان و از غرب به در

 .سهل وآسان قرار داده است طيرا در شرا يدسترس

قابـل  ا فاصله ين استان از درياجنوب در و غرب در امتداد شرق با گسترش خود البرز كه  ي، كوه هاآن چون يتوپوگراف يژگيو
ا يـ لومتر طـول سـواحل در  يك 80ن راستا، در حدود يو در هماست دار ساخته يرا پد يعيجلگه وس انين ميدر ا است و گرفته يتوجه

 يعـ يطب يده هـا يـ ر پديبه وجود آورده است كه با سـا  يگردشگرح و يفراغت و تفررا از جهت  يبائيزمتنوع و ار يانداز بسز چشم ين
 .موجود در استان گلستان بر اعتبار آن افزوده است يخيتار يه يز آثار و ابنيان و نياهان،  پرندگان ، آبزياز گ يمثل انواع

  
  .انسان ساخت يجاذبه ها -ياهيپوشش گ -سميتور -ها يتوانمند -ستانلاستان گ:يديواژگان كل

  
  
  
  
  

                                                 
 n.falahtabar@iausr.ac.ir                                                   09123239935                                           دكتر نصراله فالح تبار-1
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 1388سال دوم، شماره اول، زمستان  –فصلنامه علمي پژوهشي جغرافياي انساني   16

  مقدمه
ن يـ ر پوشش نگاه گذشته خـود قـرار نـدارد چـه امـروزه ا     يگر در زيجهان د يط كنونيدر شرا يت گردشگريفعال

ه ، منطقه و كشور و از نظر يمحل ، ناح در اقتصاد  يو سهم دار يابيو نقش  يصنعت به لحاظ ابعاد متفاوت كاركرد
و حفـظ و مقاومـت    ياجتمـاع  يو ارزش ها يو تعامل گفتار يرفتار و ارتباط فكر ينه هايدر زم يفرهنگ يتماعاج
اسـت كـه    يبار ارزشـ  يگذشته دارا يها دودمان يادمانهايمندرج در  يذوق يناملموس و ارائه استعدادها يهايژگيو

حركـت   يمناسب سمت و سـو  يدر فرصت ها از اطراف و اكناف دارد كه ينه مشتاقانيخود درهر گروه و در هر زم
 يو اجتماع يات فرهنگيا خصوصيو  يعيمتنوع طب يهايژگيش ويند كه محل استقرار و پاينما يانتخاب م يطرفه را ب

عناصـر مـوثر    يهايتوانمند يين اقدام شناسايتر يت ضرورين فعاليا ، ر و تحوالتيين تغيا است لذا با يجامعه انسان
ك محـدوده را  يـ نمود عوامل و عناصـر مـوثر در    ين مطالعه سعين راستا اياست كه در ا يشگرگرد يت هايدر فعال
ن مطالعـه قـرار   يا ير پوشش بررسيز يميو اقل يا انواع آن را به لحاظ مكانيو تنوعات آن را احصاء و نوع  ييشناسا
  .دهد 

  قيروش تحق
گردد  يم يشود و سع يم نش و انتخابيگز،ه اقداميمناسب با موضوع در مراحل اول يمتدلوژ اصوال در هر مطالعه،

هـاي مـرتبط در سررسـيدهاي     صورت گيرد تا با اسـتفاده از تخصـص  ك بستر آرام يق آن، مطالعه كامال در يتا از طر
  .بندي به انجام برساند  زمان

اند با استفاده بررسيها از يك روش توصيفي تبعيت نموده است تا بتو، در اين مطالعه برحسب چشم انداز موضوع 
اين مطالعـه بـه لحـاظ    چون  ياز طرف .از اطالعات كتابخانه اي و يا اسنادي در ابعاد متفاوت به ارزيابي مناسب برسد

هدف كاربردي است لذا اطالعات جمع آوري شده در راستاي تأمين خواسته هاي كاربردي بوده تا بتواند مطالعـه اي  
ايجاد فرصت هاي شغلي و درآمد زائي وارتقا برسـطح زمـان جامعـه محلـي،      برداري در براي بررسي بستر قابل بهره

  اي و ملي باشد  منطقه
 استان گلستان يها مكان يائيع جغرافيتوز

و  ييايـ از نظر مختصـات جغراف ك ياستان گلستان هر  يهاشهرستان ها و دهستان ها و روستا يائيت جغرافيموقع
مازنـدران و   يايـ بـه در  يكـ يو نزد يدور ،يكه فاصـله مكـان  . باشند يمنحصر به فرد خود م يژگيو يدارامجاورت 

اسـت كـه بـه لحـاظ اقامـت       ياز مـوارد  ،يجنگل يها به خصوص نواح كوه ها و كوهستانيدر دشت و پا يريقرارگ
 ياسـ يمات سيبر حسب تقسـ  يشهرستان يواحدها يمكان يپراكندگ. ت انديحائز اهم يطيوسكونت وچشم انداز مح

  .باشد  يم1شماره ن به شرح جدولاستان گلستا
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 17  توزيع جغرافيائي پوشش گياهي و يادمانهاي تاريخي جاذب توريسم استان گلستان

  تقسيمات سياسي در محدوده استان: 1جدول شماره
  تعداد آبادي  نام دهستان  نام شهر  بخش  شهرستان

  آزادشهر
  مركزي

  نظام آباد  آزادشهر

58  
  خرمارود شمالي  نگين شهر

چشمه 
  ساران

  نوده خاندوز
  چشمه ساران

  خرمارود جنوبي

  آق قال
  ق قالآ  مركزي

  شيخ موسي

80  
  آق آلتين

  گرگان بوي

  انبارالوم  وشمگير
  مزرعه شمالي
  مزرعه جنوبي

  بندر گز
  بندرگز  مركزي

  انزان شرقي

25  
  انزان غربي

  نوكنده  نوكنده
  ليوان

  بنفشه تپه

  تركمن

  جعفريان جنوبي  بندر تركمن  مركزي

58  
  گميشان

  بيجعفريان غر  سيمين شهر

  جعفريان شرقي  گميش تپه

  راميان

  مركزي
  قلعه ميران  راميان

55  
  دلند  دلند

  خان ببين  فندرسك
  فندرسك شمالي

  فندرسك جنوبي

  علي آباد
  علي آباد  مركزي

  زرين گل

76  
  كتول

  فاضل آباد  كماالن
  شيرنگ عليا
  استر آباد

  كردكوي  مركزي  كردكوي
  سدن رستاق غربي

  سدن رستاق شرقي  36
  چهاركوه

  كالله
  كالله  مركزي

  زاو كوه

246  

  آق سو
  تمران
  كنگور

  مراوه  مراوه تپه
  گليداغ
  مراوه تپه

  گرگان
  گرگان  مركزي

  استر آباد جنوبي

112  
  روشن آباد
  انجيراب

  سرخنكالته  بهاران
  قرق

  استرآباد شمالي

  بد كاووسگن
  گنبد  مركزي

  فجر

177  

  باغلي مارما
  آق آباد
  سلطانعلي

داشلي 
  برون

  اينچه برون
  كرند
  اترك
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  سميت آب و هوا و ارتباط آن با صنعت توريوضع
است كه در آن منطقه  يبرا يزير در برنامهه ياطالعات پاك منطقه ي يو آب و هوائ يجو داشتن از وضعيت يآگاه
تواند در  يم يزير ن برنامهيا .است يزيربرنامه ياصل يدهاياز كل يكي د است و جزءيار مفيبس يا برنامه يساز ميتصم
  .ست باشديو تور يگردشگرت يفعالا در ي يا ا منطقهي يح ملوسط

 يصـ ات خيـ از اهم ييش مسـائل آب و هـوا  يف عملكـرد يـ ظ طابه لحـ  يست و گردشگريدر بخش صنعت تور
و  يو پست ، ارتفاعييايعرض جغراف: مانند يملاوع ك منطقهي يآب و هوانوع ن ييدر تعاست  يهيبد. برخوردار است

  .و به طور كامالً مؤثر در نوع آب وهوا اثر بخش است دارد يا نقش بسزائيبه در يكيو نزد ي، دوريبلند
ط ين صورت كـه شـرا  يبد .دارد ييك منطقه سهم بسزاي ياربست و گردشگر يتورو كشش فوق در جذب  ملاوع

اسـاس آن شـكل   كـه آب و هـوا بـر     يزش جوير يها يژگيو يچگونگو  يت آفتابمانند ساعا ييمناسب آب و هوا
ه ين سـرما يتواند در جذب ا يم كند يدا ميبه لحاظ پوشش برف نماد پا ارتفاعات ي يط از نظر سرسبزيو محرد يگ يم

  .م باشديسه
 يو پارامترهـا  يمياقل صرانو ع ييط آب و هواين مطالعه شناخت شرايدر ا يهواآب و  يهاياز بررس يهدف اصل

از  يآمـار  يهـا  ن هـدف، داده يـ دن بـه ا يرسـ  يبـرا . باشـد  يمـ  ير ساخت مطالعات بعديز ياقدام برامربوط جهت 
اس يـ ل الزم در مقيـ ه و تحليـ تـاً تجز يده و نهايـ كنترل گرد يفيو از لحاظ ك يجمع آورو مد نظر ه يناح يستگاههايا

  .رفته استيمناسب انجام پذ يزمان
  : عبارتند از يمورد بررس ييهواآب و  صرانع

 يبـر رونـد زنـدگ    ير اساسيهوا عالوه بر تأث يدما. ك منطقه استي يمين عوامل اقلياز مهمتر يكيهوا  يدما: دما
ط يو محـ  يجوامع جانور يبر زندگم آن يو اثر مستق ر و تعرقيتبخ يبه لحاظ درجه و اندازه  ياهيمتنوع گ يها گونه

  .ه استمورد توجه قرار گرفت يمصرف انرژنقش آن در و  يست و باالخره جوامع انسانيز
درجه سـانتيگراد و در   17.8براساس آمار ارائه شده در جدول زير متوسط دماي ساالنه در ايستگاه گرگان برابر با 

ن دهد دماي سـاالنه هـوا در ايسـتگاه گرگـا    باشد كه نشان ميدرجه سانتيگراد مي 19.7ايستگاه گنبد كاووس برابر با 
 .ن آسـانتر اسـت   آ يانسان در عرصـه   يگارت تحمل وسازيو قابل استو مناسب ترنسبت به گنبد كاووس پايين تر 

  . دهدينشام م يرا در مقاطع زمان ييفضا يت هايز جذابيحداقل دما و حداكثر آن ن
  

  مينودشت

  مينودشت  مركزي
  چهل چاي

138  

  قلعه قافه
  كوهسارات

  گاليكش  گاليكش
  قراوالن
  نيلكوه
  ينقاق

  علي آباد
  علي آباد  مركزي

  زرين گل

76  
  كتول

  فاضل آباد  كماالن
  شيرنگ عليا
  استر آباد
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 19  توزيع جغرافيائي پوشش گياهي و يادمانهاي تاريخي جاذب توريسم استان گلستان

  )2003س تا سال يتأس ين از ابتدايانگيم(معرف يستگاههايا يآمار دما:   2جدول شماره 
 ساالنه آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي سال تگاهايس

 گرگان

 12.7 5.2 8.9 13.9 19.5 22.8 22.8  19.8 15.5 10.7 6 3.8 3.4 دما حداقل

 17.8 9.6 13.9 19.3 24.7 27.8 27.8 25.6 21.4 16.2 10.70 8.4 7.7  دما ميانگين

 22.7 14.3 18.8 24.7 29.8 32.6 32.6 30.6 26.9 21.2 15.2 13.1 12.4 دما حداكثر

  گنبد
 كاووس

 12.7 5.1 8.3 14 19.8 23.9 23.2 19.8 14.8 10.8 5.6 3.9 3.1 دما حداقل

 19.7 10.9 14.7 21.5 27.1 31.1 30.6 28.6 24 18 12 10 8.5 دما ميانگين

 24.4 15.5 19.5 26.7 32.2 35.9 35.2 33.7 28.9 22.5 16.1 14.2 12.6 دما حداكثر

  www.waether.ir:،سايت سازمان هواشناسي كل كشور : منبع

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

دي  بهمن  اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير  مرداد شهريور مهر آبان  آذر

حداقل دما

ميانگين دما 

حداكثر دما 

  
  دماي هوا در پارامترهاي مختلف ايستگاه گرگان: 1نمودار شماره 

  www.waether.irسايت سازمان هواشناسي : منبع                             

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

3 5

4 0

دي  بهمن  اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان  آذر

حداقل دما

ميانگين دما 

حداكثر دما 

  
  2003دماي هوا در پارامترهاي مختلف ايستگاه گنبد كاووس تا سال :  2مودار شماره ن

 www.waether.ir يت سازمان هواشناسيسا: منبع                                  

چـه  چه سـطحي و   ،ها يه منابع آبثر بر تغذؤهاي جوي به دليل ماهيت خود در رأس هرم عوامل م ريزش: بارش
ها هم در مناطق خشك و هم مرطوب قرار دارد  و داراي بيشـترين اهميـت و اثـر     زيرزميني و ايجاد حداكثر سيالب

ات آب و يخصوصدر  نصرعن يا ياثر گذارالبته از اين ديدگاه ممكن است زماني نقش . بر منابع طبيعي است يبخش
  .ردادعمده در تعيين اقليم اكثر مناطق نقش شاخص ن يادر عمل  ،قتيحق در. يت قرار گيردعارجدر  ييهوا
كه بيشترين بارش ماهانـه دراسـفند مـاه بـا     . شدبا ميليمترمي 6/559برابر با گرگان  ميزان بارش ساالنه در ايستگاه 

  .ميليمتر بوده است 1/6كمترين ميزان بارش در مرداد ماه با  ويليمتر م 8/41
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 1388سال دوم، شماره اول، زمستان  –فصلنامه علمي پژوهشي جغرافياي انساني   20

  )2003از بدو تأسيس تا سال(به تفكيك ماه هاي معرف يزان بارندگي ايستگاه م:3شماره جدول
 ساالنه آذر آبان مهر شهريور مرداد تير  خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دي ايستگاه

 559.6 55.6 66.7 67.4 39.2 28.1 21.8 33.8 44 52.6 79.4 56.8 54.2 گرگان
گنبــــد 
 كاووس

49.6 44.1 62.6 43 21.7 18.4 24.7 19.8 42.3 44.3 35.2 34.4 440 

  www.waether.ir:،سايت سازمان هواشناسي كل كشور : منبع

0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0

دي  بهمن  اسفند فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر

گرگان 

گنبد

  
  ميزان بارش ماهانه در ايستگاههاي گرگان و گنبد كاووس:  3نمودار شماره 

در . دهـد  مـي زا به استان در ماههاي مختلف پاييز ميزان بارندگي روند افزايش نشـان   با آغاز نفوذ سيستمهاي باران
را در سراسر استان و از جمله شهرستان  يط رطوبيشرا طول زمستان توزيع فصلي بارندگي به حداكثر خود رسيده و

در اواسط بهار، فصـل خشـك    و خورد در فصل بهار افت شديد بارندگي فصلي به چشم مي .سازد يگرگان فراهم م
  .شود ده ميآغاز گشته و در طول تابستان حداقل بارندگي فصلي مشاه

شود كه ممكن اسـت در سـطح زمـين يـا جـو آزاد       در هواشناسي واژه باد به جريان سريعي از هوا اطالق مي: باد
وزد و معموالً به  وجود داشته باشد و جريان هوا يا باد به ندرت به صورت يكنواخت مي) كيلومتر 1ارتفاع بيش از (

بـاد يـك    ،يابنـد  هاي گوناگون بسـط و گسـترش مـي    و اندازه صورت آشفته بوده و حركات پيچشي در آن به اشكال
ـ    . رداري است كه داراي جهت و اندازه استكميت ب  اجهت و سرعت باد در سطح زمين و تغييـرات آن بـه خـوبي ب

اي، آسياب بادي مكـانيكي و يـا بادنگـار مشـخص و ثبـت       هاي فنجاني، پره باد سنجانواع گيري همانند  ادوات اندازه
گـردد در ايسـتگاه   همانطور كه مالحظه مي. باشدنات مي 23تا  1.7در استان گلستان متوسط وزش باد بين  .گردد مي

بيشترين وزش بـاد در  . باشد مي نات 1.7نات و در ايستگاه گنبد كاووس برابر با  2گرگان سرعت وزرش باد برابر با 
ثبت شده است و كمترين ميزان وزش باد در آبـان مـاه   نات  2.8در ايستگاه گرگان با كه خرداد ماه گلستان در استان 

  .ده استينات در ايستگاه گنبد كاووس ثبت گرد 1با 
بـه عـالوه وجـود رطوبـت هـوا      . اين پديده بر ميزان تبخير و تعرق و دماي هوا اثـر مسـتقيم دارد  : رطوبت نسبي

صـورت بـروز شـكلهاي مختلـف انـرژي      درچرخه هاي مربوط به تعادل انرژي گرمايي و تبديل آن را در اتمسفر به 
  .اي دارد و محسوس نقش تعيين كنندهگرمايي يا اثر متقابل گرماي نهان 

بيشترين ميزان . درصد است55درصد و در ايستگاه گنبد برابر با58در ايستگاه گرگان متوسط رطوبت نسبي برابر با
درصد است و كمترين ميـزان رطوبـت نسـبي     84درصد و در گنبد 79رطوبت نسبي ساالنه در ايستگاه گرگان برابر با

  .باشددرصد در گنبد كاووس مي65درصد در گرگان و70برابر با
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ساعت آفتابي بيشترين ساعات آفتابي استان ثبت شده است كه  2490.4در ايستگاه گنبد كاووس با : ساعات آفتابي
بيشترين ساعات آفتابي در ايسـتگاه گرگـان و   . دهدادتري را نشان ميياين رقم نسبت به ايستگاه گرگان رقم بسيار ز

  .ساعت به ثبت رسيده است 287.8و  271.2گنبد كاووس در خرداد ماه 
متغيرهـاي آب و هـوايي و خصوصـيات جـوي و     عناصـر و  يك ناحيه تركيبي از مجموعه عوامل و : اقليم منطقه 

بنـدي آب و هـوا،    در زمينـه طبقـه  . شـود  مـي  اي طوالني مدت در آن تعريف طبيعي و جغرافيايي است كه براي دوره
تـوان   ها را نمي بندي هاي زيادي به عمل آمده اما هيچ يك از اين طبقه خصوصًا در مناطق خشك و نيمه خشك تالش

  . آل دانست ايده
 يب خشـك ي، ضـر يمتـر بارنـدگ  يليم 6/37متر با 3/13ستگاه گرگان با ارتفاعيدر ااز روش دو ماراتن  يريبا بهره گ

، يمتـر بارنـدگ  يليم 1/440متـر و بـا   2/37ستگاه گنبد كاووس با ارتفـاع يباشد و در ايم يترانه ايم مدياز نوع اقل 1/20
  .ن شده استييمه خشك تعيم نياز نوع اقل 8/14يب خشكيضر

بـه لحـاظ بهـره     ييهـا  تيكه خود قابل اي و نيمه خشك در منطقه داردهمه حكايت از اقليم حاكم مديترانهآمارها 
  .جاد نموده است يا يت گردشگريجهت فعال ياتيح ياز فضا يردارب

  پوشش گياهي استان گلستان يچگونگ
 يهيركـاني ناميـده مـ    يها نام جنگلكشور به  يشمال ير نواحيمانند ساگلستان محدوده استان هاي  جنگل -جنگل

راسـاس تغييـر ارتفـاع ازمنـاطق     بو هاي درياي خـزر بـوده    هاي كرانه معرف جنگلز ينجنگل هاي اين منطقه  .شوند
گونـه  80فلور ايران در ناحيه هيركـاني، در برگيرنـده حـدود    .است يساحلي به سمت كوههاي البرز قابل تقسيم بند

ه يـ ناح يجنگل يها ز مانند جامعهياستان گلستان ن يجنگل يها جامعه .باشد اي مي گونه درختچه50درختي و قريب به
هاي اروپـا   و در تابستان سيماي مشابه با رستني يا مديترانه يدر زمستان، سيما شور،شمال ك ير استانهايو سا يخزر

  .ـ سيبري دارد
آن  يمتري از سطح دريا گسترش داشته و از شمال به جنوب و غرب به شـرق انبـوه   2500ها تا ارتفاع اين جنگل

ها بـه سـمت ارتفاعـات     زير را از كرانهجوامع گياهي )1348(بندي تره گوبوف و معين اساس تقسيم  بر.يابد تقليل مي
 :توان مشاهده نمود مي

سـاحلي بـوده و از دو    ي اي و قابـل نفـوذ كرانـه    دشت هاي ماسه ياين جامعه ويژه  ،شمشادستان ـ جامعه بلوط
  .اشكوب تشكيل شده است
 .شود هاي شمالي مشاهده مي پايين بندهاي دامنه جنگلي در ياين جامعه  ،جامعه بلوط ـ ممرزستان

هـاي   در دره. شـود  اين جامعه در شيب هاي تند سـواحل دريـاي خـزر مشـاهده مـي      ،جامعه انجيلي ـ ممرزستان 
 .شود يهاي رطوبت پسند مانند لرگ و توسكاي قشالقي نيز به اين جامعه وارد م مرطوب، برخي گونه

ها گونه ارس به صورت پراكنـده  متر واقع است و تن2200اين جامعه در ارتفاعات بيش از ،يجامعه راشستان ـ اور 
  .دگرد همراه آن مشاهده مي
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 249373اسـتان گلسـتان   يهكتار جنگلها 379373از. برخوردار است يت خوبياستان گلستان از وضع يجنگل ها
ن ، وسعت يهمچن. .باشد يهكتار جنگل حفاظت شده م 70000و يائيهكتار جنگل اح60000و يهكتار جنگل تجارت
  . 1هكتار برآورد شده است1126000ن برابرمراتع استان گلستا

آن مشخص نموده انـد   يرا برا يا، جوامع مختلفياستان گلستان برحسب ارتفاع از سطح در يجنگل يشگاه هايرو
  :كه عبارتند از 

  ...، پلت، اوجا، زبان گنجشك، ويالقييتوسكا :  يممرز ، شامل گونه ها – يليشگاه انجيرو) الف 
  ...ردار، زبان گنجشك، و ينمدار، ممرز، بارانك، ملج، پلت، ش: يممرزستان، شامل گونه ها –شگاه بلوط يرو) ب 
راش، جامعـه   –راش، جامعـه لـور    –كوله خـاس، جامعـه خـاس    : ، شامل جامعه يكوهستان يجوامع جنگل) ج 

  .ا نوش ،جامعه سرخداريسور  يل، جنگلهايارسستان ، جامعه اگزروف
. ده انـد يـ ل گرديتشـك  يمختلف يك از گونه هايشده است و هر  يشناسائ يپ مرتعيت 28در استان گلستان: مرتع 

  :مهم آن عبارتند از  ياز گونه ها يبرخ
چوپـان، چوچـاق،    يم، تنگرس،چـا ياه تلو، لولي، انار، سيونجه، گون، جو وحشيجعده،  ياسپرس، علف باغ، نوع

، بومادران، علـف  يوحش ي، ارس، گل گندم، آلبالوغال، چوبك ي، شكرتيرخشت، درمنه، چاي، چمن، شيم نخوديمر
ان، اسـفند،  يـ ، شـبدر، تلخـه ب  يمرز، كاكوت يك ، مايول   ون، شال دم،ي، فرفيشن، زرشك، جارو ، متامتي، آويپشمك

  2... علف شور، مرغ و 

  يادمانهاي باستاني، تاريخي، فرهنگي، مذهبي، معماري و ميراثهاي فرهنگي
است كـه   يخيتار يها ادماني بناها و شود آثار و يم يتلق يت گردشگريفعال ياصل ياكه از ستون ه يگريعامل د

 .دارد يجامعه انسان ت از استعداد و توان وذوقيبه جامانده است كه همه وهمه حكا يخيتار يها مراحل و دودمان از
هسـتند   يك معمارو تي معماري ها بيشتر در قالب ساخته ،هاي تاريخي هاي باستاني به شكل تپه، تل و يادمان يادمان

اهميت هر يـك  . آنها است يتمدنتوان ما و  پيشينيانهاي زندگي  نشانگر رفتارهاي فرهنگي و شيوه آنهاو هر يك از 
مقبـره  ن سـتا از آثار قديمي ا. هاي گوناگون رفتار نياكان ما در گذشته بستگي دارد به چگونگي درك جنبه ،ها از يادمان
ميـادين سـواركاري و    . واقع است استاندر اين ) ع(حسين    بن   بن زيد علي  زاده يحيي امام. تبن وشمگير اس قابوس

  .ستان استاهاي گردشگري اين  بهاره از جاذبهدواني پائيزه و  برگزاري مسابقات اسب
شده و  كيلومتري شمال گنبدكاووس واقع 30بند بخش داشلي برون و در  دخمه در روستاي آقاين :  بند دخمه آق
متر و ارتفاع  4متر و حداكثر عمق 6/8با حداكثر طول) سمت چپ ورودي(قسمت اول ده،يتشكيل گرد از دو قسمت

هاي اطراف داخلي و هم سطح بـا كـف، دخمـه بـا عمـق       در ديوار. متر كه ورودي آن در جهت شرق دخمه است 2
  .متر حفر شده است سانتي 45متر و حداقل سانتي 90حداكثر

                                                 
  1383گزارش اقتصادي و اجتماعي استانهاي شمالي كشور ، سال  -1
  1379گزارش طرح جامع توسعه كشاورزي و منابع طبيعي استان ،  -1
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متـر و حـداكثر ارتفـاع     5/3كه متصل و در جنب شمال اين دخمه واقع است، داراي حداكثر عـرض  قسمت دوم 
هـاي حيوانـات    اند كـه بـرروي آنهـا فسـيل     هر دو دخمه مذكور در داخل از سنگ آهكي ايجاد شده .متر است 70/1

  .شود كوچك دريايي به وضوح يافت مي
ي زياد، گورستاني اسالمي است كه داراي قـدمت چنـداني   هاي مذكور و اطراف آن به وسعت فوقاني دخمه قسمت

  .1باشد نيست، ولي داراي سنگ قبرهايي شبيه زين شتر يا بدنه شتر دوكوهانه مي
در شمال جاده مالّعلـي تپـه بـه    و كيلومتري شمال گنبد كاووس و در جنب روستاي آبادان تپه  21در: 1آبادان تپه

تـا   متر بوده كه اطـراف آن  14رتفاعامتر و  200تقريبي قطراي شكل و به  دايره ،اين تپه. علي تپه واقع شده است ملك
شـكل  . اسـت كه اين تپه در مركز آنها قرار داشـته   طوريه اند، ب گرفته قرارتر  هاي كوچك تپه ،متري 400شعاع حدود
كيلومتري شرق اين تپه قرار  2نمايانگر آن است كه اين تپه با آبادان تپه كه در ،دست آمده از روي آنه ب يتپه و اشيا

  .اند دارد متعلق به يك دوره و در ارتباط با هم بوده
را تا اواخـر هـزاره     باشد كه قدمت تپه و خاكستري ساده ميساده دست آمده از روي تپه بيشتر قرمز ه هاي ب سفال

 ،تاي آبادان تپه محدود استغرب و شمال به روس، اين تپه در سه جهت شرق. رساند م مي.اول و اوايل هزاره دوم ق
  .اند هداحداث گردي تپه هيهاي روستايي در حاش طوري كه خانهبه 

كيلومتري شمال گنبد كاووس، در جنب روستاي آبادان تپه و در شمال جاده مال علي تپـه واقـع    23در: 2آبادان تپه
ايـن دو مجموعـه آثـار تمـدن     . شبيه هسـتند آوري شده به هم  از نظر اندازه و اشياء جمع 1شده ، اين تپه با آبادان تپه

قسمت اعظم اين مجموعه در جهات شرق، غرب و شمال توسط روسـتاييان بنـا   . مشتركي را در دل خود نهفته دارند
  .شده است
هاي به دست آمده از نوع قرمز ساده و خاكستري داغدار است و قدمت تپه را به اواخر هـزاره اول و اوايـل    سفال

اي است به وسعت حدود سه هكتـار كـه    متري شمال اين تپه محوطه 200در فاصله حدود . رساند ميم .هزاره دوم ق
هاي به دست آمده از اين محل لعاب دار و منقوش دوره اسالمي است و بالطبع ايـن محـل در قـرون اسـالمي      سفال

  .مورد سكونت بوده است
در جنوب غربي روستاي ملـك علـي تپـه واقـع     كاووس و گنبدكيلومتري شمال شرق  29در فاصله: ملك علي تپه

اين تپه خود . باشد متر مي 8متر و با ارتفاع حدود 120متر و قطر كوچك 150اين تپه بيضي شكل به قطر بزرگ. است
متر ادامه دارد، به طـوري كـه روسـتاي     300يك تپه مركزي است، كه در جهات شمال، شرق و غرب تا شعاع حدود

قسمت . قسمت از تپه به خصوص در جهات شمال غرب و شمال شرق احداث شده استملك علي تپه برروي اين 
عمده حد شرقي تپه، به وسيله اشخاص، تصرف، محصور و كشاورزي گرديده و بقيه سطح تپه فاقد مالك خصوصي 

اوايل اسـالم را   هاي تاريخي و م و دوران.هاي هزاره اول ق توان نتيجه گرفت كه اين تپه بقاياي تمدن لذا مي. باشد مي
  .در خود نهفته دارد

                                                 
  .1374 –انتشارات درخشش  -اسداهللا معطوفي –ايران  در مسير تاريخ –استرآبادوگرگان  -2
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نظيرترين يادمان هاي برجسته معماري ايران در دوره اسالمي،گنبد قابوس بن  يكي از بي: ريگنبد قابوس ابن وشمگ
كيلومتري بازمانده شهر قديم جرجان، مركز حكومـت آل زيـار    3وشمگير است كه در شمال شهر گنبد كاووس و در

كت سرزمين جرجان و از نظر هنر معماري و تاريخي يادگار بس ارزنده از دوران آبادي و شوقرار دارد ن استان يدر ا
ت سـبب  يـ از موقع يناشـ  يمكان يهايژگيو .ن موضوع دارديت از ايكه آثار به جا مانده حكا .است و دودمان آل زيار

  .خورد ين تفاوت به طور محسوس به چشم ميا يشده است كه حركت در فضا يتنوعات
  ر مراكز توريستي و تفريحيساي

 هـاي زيبـا   هـا  جاذبـه   در صحاري شمالي دشت گرگان با آب و هواي گرم در تابستان و سرد در زمسـتان، تـاالب  
ايجـاد ميكروكليمـاي    هـا در فصـل تابسـتان بـا     اين تـاالب   .ايجاد نموده است  شناختي منحصر به فردي در آن مناطق

رانـي، پـدالو،    هاي تفريح و تفـرج را چـون قـايق    داشته و زمينه  واي منطقهنقش اساسي در تلطيف آب و ه ،اي منطقه
هاي آلماگل، آالگـل و   تاالب .سازد ميپيمائي، اسكي روي آب، شنا، اردوزني روزانه و شبانه، صيد ورزشي را مهيا  راه

  .هاي اين شهرستان هستند گل و دانشمند و شور از جاذبه آجي
در معرض خطر انقراض و نـادر و   ،ي از پرندگان مهاجر كه بعضي از آنها در زمرهدر فصل زمستان با حضور انواع

ايجـاد تأسيسـات   . دهـد   هاي آن منطقه را چنـد برابـر افـزايش مـي     شوند، جاذبه كمياب و حمايت شده محسوب مي
ر زيبـا افـزوده   المللي آن از نظر گردشـگري خـارجي و منـاظ    اين استعدادها را پوياتر و برارزش بين  گمركي مرز پل،

در حـال  . ه اسـت دونمـ  ايجـاب    ها را براي امر گردشـگري  اين تاالب ريزي در حاشيه است و نياز ويژه و سريع برنامه
نفـر   2000گيرد كمتر از  ها كه آن هم بيشتر به قصد شكار و صيد صورت مي اين تاالب حاضر تعداد بازديدكنندگان از

 ينـده روشـن  يآ نتوا يم يمنيوخدمات حمل و نقل وا يل دسترسيدر مسا ييار بنيامور ز ياما سامانده در سال است
هـاي   هـا، امكـان توسـعه برنامـه     اين تاالب با توجه به پتانسيل بالقوه گردشگري در وكرد ينيش بين منطقه پيا يرا برا

     .شود به شدت احساس مي وجود داشته ومطلوب گردشگري در حد 
  يريگ جهينت

در جـذب گردشـگران    يالزم را برا ياست كه در ابعاد مختلف، توانمندكشور يشمال يتان هااسلستان از استان گ
آن در  يريـ گ ز قـرار يـ ن استان به خصوص جلگه پهنـاور و سرسـبز و ن  يا يائياوضاع جغراف. دارد يتمام مقاطع زمان

را بـه   ير بـه فـرد  منحصـ  يهـا  يژگي، والبرز يرشته كوهها يو ارتفاعات جنوب از بخش مركزخزر  يايه دريحاش
ن يـ كنـد وتنـوع درا   يرا مجـذوب خـود مـ   سازد و احساس آن  يره ميرا خ يننده ايوجود آورده است كه نگاه هر ب

  .بدايش يافزا يزمانگردشگران به لحاظ  يشود ماندگار يت ها سبب ميجذاب
را هـا   يتوانـائ ن يـ ن اتـوا  يم رامنسجم و كا يها يزيق برنامه ريمورد نظر از طر يموهبت ها يبا حفظ و نگهدار

 يت كشـاورز يوضـع . حفـظ نمـود   يت گردشگريدر فعال يستيك قطب توريبه صورت ش داد و ساختار آن را يافزا
و انسان ساخت همه  يعيطب يادمان هايان، يتنوع جانوران و آبز انواع پرندگان، ارزشمند، ياهيپوشش گتنوع ع ي،توز

ن يولزان ومسئيا ساخته است و دست برنامه ريسم مهينمودن صنعت تور داريجاد و پديا يرا برا يگاه بلنديو همه جا

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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 يها جاد فرصتيوا هيسرما درآمدد يتول يبلندمدت باز گذاشته تا برا مدت و انيكوتاه مدت، م يها برنامه ياستان را برا
  .نديسم اقدام نمايق جذب تورياز طر يشغل
در  يا سـته يات شازمان دسـت بـه اقـدام    ي ن برههيت تا درااستان مغتنم اس يانيران كالن وميمد ين فرصت برايا

  .بزنند يصنعت گردشگر يتعال يراستا
  منابع
ش ين همـا ي، مجموعـه مقـاالت نخسـت    ي، جهـانگرد  يو فرهنگـ  ي، اخالقـ  ي، اقتصـاد  ياسـ يابعـا س  يبررسـ ).1376(اكبر يد عليس،افجه 

  جلد اول . يجهانگرد
  1385، ك يمشاور هامون  يمهندس) سميتور(يگردشكر يو اقتصاد يديتول يت هاين، فعالش استان گلستايتوسعه و آما يزيبرنامه ر
  .پيام نور تهران  .سم يا و صنعت توريجغراف).1377(اصغر يعل،يرضوان
  تهران  .مباني توريسم و اكوتوريسم پايدار با تĤكيد بر محيط زيست ).1385(،شمس الساداتزاهدي

  گلستان .و بودجه استان  يزيرنامه رمعاونت ب).1386(سند توسعه استان
  1387و  1386 يو بودجه استان، سال ها يزياستان ،معاونت برنامه ر يسالنامه آمار

  1382طرح جامع گردشگري استان گلستان ،سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان، خرداد سال 
  1387سال سه گانه ،  ي، تاالب ها يطرح جامع منطقه نمونه گردشگر

  تهران  .ترجمه صالح الدين محالتي  .جهانگردي شهري ).1382(ژرژ ، فرانسواز پو تييد،كازس
  ترجمه صالح الدين محالتي ، تهران  .آمايش جهانگردي ).1381(ژرژ ، روبرالنكوار و ايورنيو آر،كازس
  تهران  .محمد اعرابي ترجمه سيد .سازمان جهانگردي.جهانگردي در چشم انداز جامع).1382(واي. ،چاك گي

  تهران.يت گردشگريكتاب ماه).1385(مسعود،يمعصوم
  تهران  .انتشارات مسعي  .جهانگردي ).1376(رحمت اله،منشي زاده
  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تهران  .درآمدي بر جهانگردي ).1380(صالح الدينمحالتي،
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