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چکيده
اين پژوهش برای معرفي و ارزيابي توان زمين گردشگری پديده هاي کواترنر حوضه رسوبي دشت گرگان بر روش مطالعات کتابخانه اي، بررسي پيشينه های پژوهش در مقياس 
منطقه اي، ناحيه اي و ملي، عمليات ميداني و مستندسازي استوار است. نتايج نشان مي دهد که 75 درصد پديده هاي زمين گردشگري از ديد گيرايی گردشگری  در رتبه الگو و 
شناساگر و از ديد ارزش و اهميت هر پديده زمين گردشگري 40 درصد در سايت منطقه اي قرار دارند. منطقه گرگان به علت تغييرات اقليمي، تنوع فرايندهاي هوازدگي، سامانه هاي 
فرسايش منطقه اي )خزري - البرزي( و نوسانات سطح آب دريا در طي کواترنر و دوره هاي باستاني دارای آثار و اشکال زمين ريختی و ساختارهاي طبيعي ويژه ای مانند تپه هاي 
ماسه اي قاره اي و ساحلي با ترکيب و شکل متفاوت، مواد لسي و تپه هاي باستاني، درياچه هاي با منشأ زمين ساختی -  فرسايشي، گل فشان ها، مئاندرها و دلتاي گرگان رود و قره سو 
است. تنوع پديده هاي  زمين گردشگری کواترنر دشت گرگان در مقياس کشور و تمام  حوضه درياي خزر به طورکامل برجسته است و توانايی تبديل به ژئوپارک منطقه اي را دارد.
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1-مقدمه
تخصصی  رشته های  از  يکی  زمين شناسی،  گردشگري  معني  به  ژئوتوريسم، 
حفظ  با  گردشگران  به  زمين شناختي  پديده های  معرفی  به  که  است  اکوتوريسم 
ژئوتوريسم  علوم زمين،  ديدگاه  از   .)1385 )رحيم پور،  می پردازد  مکانی  هويت 
و  ژئو شيمي  زميني،  ژئوفيزيک  زمين شناسی مهندسی،  زمين ريخت شناسی،  علوم   از 
براي  را  طبيعت  به  عالقه مندان  و  علوم زمين  کارشناسان  و  می برد  بهره  اقليم شناسی 
بنابراين   .)1386 آورجاني،  و  )اسدي  مي کند  دعوت  زمين  جاذبه هاي  از  بازديد 
گردشگري زمين شناختي راهکاري نوين براي تبيين و تشريح علوم زمين و شناخت 
سرمايه هاي طبيعي هر منطقه است که افزون بر ايفاي نقش آموزشي و علمي، سبب  

گسترش گردشگری نيز مي شود. 
زمين پارک ها  موضوع  از  پس  زمين  ميراث  حفظ  و  زمين گردشگري  بحث 
قرار  عضو  کشورهاي  و  يونسکو  توجه  مورد  ميالدي   2000 سال  از  )ژئو پارک ها( 
بيشتر  و  است  جديد  و  نوپا  زمين گردشگري  زمينه  در  پژوهش  ايران  در  گرفت. 
اخير  سال  چند  در  گردشگری  زمين  زمينه  در  پژوهشگران  بررسي هاي  و  مطالعات 
و  آورجاني، 1386؛ رحماني  و  اسدي  )امري کاظمي، 1381؛  است  گرفته  صورت 

همکاران، 1385؛ احراري و شاهرخي خرگردی، 1387(.
و  زمين شناختي  پديده هاي  جاذبه  و  گوناگونی  ديد  از  ايران  سرزمين 
از  گرگان  دشت  دارد.  ويژه اي  موقعيت  جهاني  مقياس  در  زمين ريخت شناختی 
اقليمي )تناوب دوره هاي گرم  به دليل شرايط ويژه  ايران است که  از  جمله مناطقي 
و خشک - گرم و مرطوب در کواترنر مياني و پسين( نوسان سطح آب درياي خزر 
فرسايشي  سامانه هاي  هوازدگي،  فرايندهاي  زمين شناسي،  مختلف  زمان هاي  در طي 
ژئومورفوکليماتيک  بزرگ  پديده  سه  تالقي  محل  و  البرزي(   - )خزري  منطقه اي 
و  طبيعي  ساختارهاي  و  زمين ريختی  اشکال  و  آثار  داراي  قره قوم،  خزر،  البرز، 
درياچه هاي  به  مي توان  آنها  ميان  از  که  است  ويژه اي  انساني)آنتروپوژئومورفيک( 
آشوراده،  جزيره  گرگان رود،  مئاندرهاي  گل فشان ها،  فرسايشي،   - زمين ساختی 
پارابوليک،  مرکب،  برخان  ساحلي،  ماسه اي  تپه هاي  نمکي،  و  رسي  کويرهاي 
رسوبات لسي با آثار فرسايش بادي، تپه هاي باستاني )داراي چينه هاي تمدني( و ديوار 

مشهور دفاعي گرگان يا ديوار اسکندر اشاره کرد.

2-روشپژوهش
حوضه  کواترنر  پديده هاي  گردشگری  توان  ارزيابي  و  معرفي  برای  پژوهش  اين 
رسوبي دشت گرگان بر روش مطالعات کتابخانه اي، بررسي پيشينه های پژوهشی در 
مقياس منطقه اي، ناحيه اي و ملي، عمليات ميداني، مستندسازي استوار است. از ديد 
کارشناسي هر جاذبه گردشگري زمين شناختي برپايه ارزش و اهميت آن و همچنين 
ميزان گيرايي براي جذب گردشگران رتبه فضايي دارد. در اين پژوهش برای تعيين 
رتبه فضايي پديده هاي زمين گردشگري منطقه گرگان از دو روش دسته بندي نبوي 
در  شد.  استفاده   )1385( کاظمي  امري  و   )1386 آورجاني،  و  اسدي  از  نقل  )به 
گروه هاي  براي  آنها  ارزش  پايه  بر  زمين شناسي  پديده هاي  نبوي،  دسته بندي  سامانه 
سني و کاري و همچنين گيرايي آنها براي گردشگران درون مرزي و برون مرزي به 
6 گروه: 1( بي همتا بودن، 2( تک پديده استاني، 3( کمياب بودن، 4( الگو و شناساگر، 
بهترين و  تا  اين پژوهش سعي شده  تقسيم مي  شوند. در  نونده  5( چند گونگي و 6( 
مهم ترين جاذبه هاي دشت گرگان در نقشه بندي معرفي شود تا زمينه شناسايي بيشتر و 

گسترش ظرفيت گردشگري استان گلستان را فراهم کند.

3-بحث
منطقه گرگان با داشتن پديده هاي جذاب و ديدني زمين ساختي، اقليمي، فرسايشي و 
باستاني بستري مناسب براي زمين گردشگری دارد. وجود آثار و اشکال زمين ريختی 
و ساختارهاي طبيعي ويژه  در کنار جاذبه هاي گردشگري تاريخي، فرهنگي، مناطق 
و  گردشگري  اهميت  بر   ... و  امام زاده ها  و  مساجد  گياهي،  پوشش  حفاظت شده، 
زمين گردشگري  پديده هاي  و  اشکال  مهم ترين  مي افزايد.  منطقه  بالقوه  توانايي هاي 

دشت گرگان به شرح زير هستند.
3-1.تپههايساحليماسهايآققال

تپه ماسه اي ساحلي - پاليا که در تمام حوضه  اتحاديه  رخساره زمين ريخت ساختی 
خزر  و حتي مقياس کشور ويژه است. اين تپه هاي ماسه اي تثبيت شده سواحل درياي 
متر در شمال گرگان رود، در 20 کيلومتري گرگان و  تقريبي صفر  ارتفاع  خزر در 
چينه شناسي،  ساختمان  دليل  به  تپه ها  اين  گرفته اند.  قرار  آق قال  شهر  شمالي  حاشيه 
صدف هاي  وجود  و  است  ساحلي  ماسه  تپه ها،  اين  منشأ  دارند.  متقاطع  چينه بندي 
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شکسته دريايي نشان می دهد  که مربوط به تپه هاي ماسه اي ساحل کهن درياي خزر 
دارند و رسوبات  قرار  دياژنز و مرحله سنگي شدن  فاز  اکنون در  تپه ها  اين  هستند. 
آنها مربوط به عصر وورم 2، 3 و 4 است. وجود اليه يا شيارهاي سفيدرنگ در اين 
تپه ها نماينده فراواني کلسيت و وجود آنتروپيک ساحلي است و آثار فسيل گياهي 
و انساني نشان دهنده ديرينگی باالي اين تپه ها از 6 تا 18 هزار سال است )شکل 1(. 
بزرگ ترين تپه ماسه اي دشت گرگان تپه قره يار سالن است که در کنار باختری جاده 
نا متقارن و  بارخاني  تپه  با گستره ای در حدود 40 هکتار، يک  اينچه برون  آق قال - 
پشت بالني به شمار مي رود و يک باالزدگي زمين ساخت ناحيه اي دارد )اونق، 1378(. 
هنوز بر فراز آن در عکس های هوايي و تصاوير ماهواره اي دژهاي بزرگ استحکامي 

جبهه شمالي ديوار دفاعي گرگان در دوره ساساني  قابل تشخيص است. 
3-2.مئاندرهايکهنگرگانرود

با تپه هاي ماسه اي ساحلي در  در دشت گرگان تنها يک تالقي برجسته گرگان رود 
باختر جاده کمربندي آق قال- گرگان قرار دارد. گرگان رود با درجه سينوزيته نزديک 
به 2 پيچ و خم دارد )شکل های15  و 16(. گرگان رود در گذشته بسيار فعال بوده و 
نسبت به پيش روي جنوبي تپه هاي ماسه اي همواره يک مانع و مرز زمين ريخت شناختی 
به شمار مي رفته است. مسير مئاندري رودخانه نشان از پيشين رود بودن آن دارد. بدين 
معني که گرگان رود کهن تر از تپه هاي ماسه اي است و در اثر تغيير اقليم در دوره هاي 
خشک، در کواترنر رسوبات ماسه اي مسيل را پر کرده اند و دوره هاي ترسالي دوباره 
گرگان رود فعال و مانع را قطع کرده ، دور زده و حالت مارپيچي ايجاد کرده است 
بوده و  ايران ويژه  نوع خود در  اين رخساره در   .)Ownegh, 2008 و  )اونق، 1378 
نقش مرز زمين ريخت شناختی گرگان رود با نقش مشابه ولي وارون آن در رودخانه 
کوي سيب (Kuisib( در صحراي ناميب افريقا )مانع پيش  روي شمالي تپه هاي ماسه اي( 

قابل مقايسه است. 
3-3.درياچههايکوچکوبزرگشمالدشتگرگان

زمان تشکيل اين درياچه ها در حوضه خزر را مي توان به بخش پايانی کواترنر 
درياچه ها  اين  تشکيل  عامل  داد.  نسبت  وورم  يخچال  گسترش  با  همزمان  زيرين 
حوضه  و  ماسه اي  تپه  ميکروتوپوگرافي  ايالت  در  يخچالي  اقليم  و  زمين ساخت 
آب شناختی  ارتباط  خزر  با  آلماگل  و  آالگل  مانند  درياچه ها  اين  از  برخي  است. 
)هيدرولوژيکی( دارند که محل تجمع رسوبات تبخيري و نمکي است و برخي ديگر 
مانند گليجه در خاوری ترين بخش حوضه با خزر ارتباط آب شناختی ندارد و فقط با 
آب بارش های آسمانی و طغيان هاي اترک تغذيه مي شوند که با داشتن آب هاي سرخ 

رنگ )جلبک( منظره زيبايي را به خود گرفته اند.
گستره  و  دارد  قرار  گرگان  شمال  کيلومتري   35 در  درياچه  اين  اينچه: درياچه
دارد.  ژرفا  متر   2/5 حدود  آن  نقطه  ژرف ترين  و  است  مربع  کيلومتر   1 حدود  آن 
متقارن  نا  شکل   W برخاني،  حلقه  يک  شکل  به  اينچه  تپه  پشت  در  درياچه  اين 
(Ownegh, 2008( قرار گرفته است )شکل های  5 و 6(. در سال  هاي پر آبي گستره 

آن زياد و در سال هاي کم آبي گستره آن کم مي شود ولي تا کنون خشک نشده است 
مقداري  و  اترک  رودخانه  طغيان  از  بيشتر  درياچه  اين  است(. آب  دايمي  )درياچه 
هم در اثر بارندگي و تجمع آب هاي اطراف حاصل مي شود. آب آن به طور کامل 
شور است به گونه ای که در فصل گرم و تبخيري دست را سفيد مي کند. موجودات 
ريزي از نوع سخت پوستان به طول يک سانتي متر و همچنين دو کفه اي هاي کوچک، 
آبزيان و ماهي هاي مختلف به فراوانی در آن يافت مي شوند. مرغ هاي ماهي خوار و 

پرندگان مهاجر نيز در اين درياچه وجود دارند )قطبي و صادقي، 1366(. 
کيلومتري   18 در  مربع  کيلومتر   1/5 حدود  مساحت  به  درياچه  اين  آالگل: درياچه
شمال خاور درياچه اينچه و 43 کيلومتر شمال آق قال در مسير جاده پاسگاه پل قرار 
دارد. اين آبگير توسط تپه هاي ماسه اي ساحلي با ارتفاع 3/5 متر در برگرفته شده است 
به  بارندگي  و  پرآبي  تغذيه مي شود، همچنين در فصول  اترک  با طغيان رودخانه  و 

علت رسي بودن منطقه آب هاي سطحي در اين گودال جمع مي شوند )شکل 8(. اين 
درياچه به نسبت شوری دارد و دائمي است. در فصول پرآبي و بارندگي زياد درياچه 

به آبگير آجي گل متصل مي شود )عباس آبادي، 1378(.
خليجگرگان:خليج گرگان يا ميانکاله، در 37 کيلومتري شمال باختری گرگان قرار 
دارد. خليج گرگان با گستره 400 کيلومتر مربع، بزرگ ترين خليج درياي خزر است 
که در يک فرضيه قوي فرسايشی، بر اثر پيش روي و گسترش خاوری رشته ساحلي 
شبه جزيره ميانکاله به طول 60 کيلومتر از دهانه رود گهر باران نکا در جنوب خاوری 
درياي خزر تشکيل شده است. اين خليج ژرفای کمی دارد به گونه ای که با در نظر 
گرفتن باال آمدگي آب دريا در سال هاي اخير، بيشينه ژرفای آن به 4 متر مي رسد و از 
باختر به خاور تا پيرامون ضلع جنوبي آشوراده به ژرفای آب افزوده مي شود )قطبي و 
صادقي، 1366(. درجه شوري آب خليج در بخش هاي باختری به علت کمي ژرفا و 
افزايش تبخير، قدري بيشتر از شوري آب درياي خزر است. در دهانه رودهاي پر آبي 
مانند قره سو و گهر باران به علت ورود آب شيرين، از درجه شوري آب خليج کاسته 
و به درجه گل آلودگي آن افزوده مي شود. حدود 25 رود و نهر کوچک از دامنه 
شمالي البرز وارد خليج گرگان مي شوند و در کل مقدار آب ورودي خليج )به استثناي 
ماه هاي آبان تا اسفند( کمتر از آب خروجي است و کمبود آب آن به وسيله درياي 
خزر تأمين مي شود. اين مسئله سبب شده است که يک جريان شديد و طوالني از دريا 
به خليج و يک جريان ضعيف و کوتاه مدت از خليج به دريا، از راه تنگه بندر ترکمن- 
امتداد  در  نيز  خليج  اين  زمين ساختی  منشأ  فرضيه   .)9 )شکل  قرار شود  بر  آشوراده 
گسل خزر )گرگان( و تحت تأثير فرونشيني گودال جنوبي خزر سزاوار توجه است.

درياچهآجيگل:درياچه مهم ديگر منطقه، درياچه آجي گل با مساحت 300 هکتار 

و  آالگل  درياچه هاي  ميان  کيلومتر   6 طول  به  خميده اي  نوار  صورت  به  که  است 
از شاخه دوم کانال اصلي  به آجي گل  قرار دارد )شکل 10(. آب ورودي  آلماگل 
انتقال آب اترک تأمين می شود که خود تأمين کننده آب مورد نياز 30 هکتار استخر 
پرورش ماهي آبگشت با 2 ميليون متر مکعب خروجي است )عباس آبادي، 1378(.

درياچهشور:درياچه شور در جنوب آالگل قرار دارد و محل تخليه زه آب زمين های 
و  به داليل رسوبي  که  است  همسايه  زمين های  ديگر  و  راست سد وشمگير  ساحل 

تبخيري آب بسيار شوری دارد )شکل 15(.
ايران  مرز  نزديکی  در  هکتار  نزديکی 200  مساحت  با  درياچه  اين  آلماگل: درياچه
و ترکمنستان قرار دارد و از جمله درياچه هايي است که در حال حاضر از آب آن 
برای آبياري بخشي از زمين های شمال تنگلي و باختر پاسگاه پل تا پاسگاه صوفيکم 
در ضلع  که  کانالي  توسط  اکنون  هم  درياچه  اين  به  ورودي  مي شود. آب  استفاده 
شمالي اينچه برون از کانال اصلي انتقال آب منشعب اترک به حجم 8/5 ميليون متر 

تأمين مي شود )شکل 7(.
رشته  برآمدگي  يک  توسط  هکتار   1300 حدود  در  مساحتي  با  گميشان: تاالب

سال   20( دور  چندان  نه  گذشته اي  در  مي شود.  جدا  خزر  درياي  از  طولي  ماسه اي 
پيش( اين تاالب به دليل پس روي آب دريا و کاهش ژرفای آن تا نيم متر  اهميت 
چنداني نداشت و به باتالقي قابل تردد توسط تراکتور تبديل شده بود. از سال 1357 
متر  2/5 از  بيش  سال  در  سانتي متر   14 متوسط  نرخ  با  خزر  درياي  آب  سطح  که 

(Ownegh, 2008( باال آمده است )شکل 11(، اين تاالب با ژرفای در حدود 2 متر به 

يکي از با ارزش ترين زيستگاه هاي پرندگان آبزي، کنار آبزي و شکاری کشور تبديل 
آزمايشي  مزرعه  چند  ساخت  اخير  سال هاي  در   .)1378 آبادي،  )عباس  است  شده 

ميگو در حاشيه خاوری سبب جاذبه شيالتي اين تاالب شده است.
3-4.کويرسنگرتپه

کوير سنگرتپه نماد يک کفه رسي و شدت بيابان زايي حاشيه شمالي دشت گرگان 
است. اين کوير به احتمال به دليل ورود آب دريا و همچنين سيالب هاي باال دست 
از دهانه رود اترک تشکيل شده است. سازوکار تشکيل آن مشابه سامانه کوالبي يا 



مجيد اونق و همکاران

95

مرداب ساحلي است )شکل 15(. از اين نظر کوالب يادشده در حال حاضر به صورت 
يک کوالب  از  واسطي  حد  را شکل  آن  مي توان  گونه ای  به  است  آمده  در  کوير 
ساحلي با منشأ دريايي و زمين شناسي دانست )عباس  آبادي، 1378(. در حال حاضر 
هيچ ارتباطي با دريا ندارد و به عنوان يک باتالق شور است. اين کوير کوالبي پوشش 
گياهي ندارد و همچنان به وسيله هرز آب هاي جريان يافته در خشک رودهاي اترک 
تغذيه و تغليظ مي شود. به گونه ای که به طور معمول در طول سال به جز در سال هاي 
خشک سالي(، آب زير زميني باال آمده و در سطح جريان مي يابد. سطح کوير ياد شده 
بيشتر پوشيده از اشکال ريز پولک مانند و گاه ترک دار با رنگ خاکستري تيره است 
که شباهت زيادي به آسفالت دارد. با وجود اين، در تصاوير ماهواره اي )با ترکيب 
باندي 3-3-4( به رنگ سفيد نمکي ديده مي شود. حفر کانال سراسري آالگل - خزر 

از سال 1368 سبب تغيير رژيم آب شناختی و نقشه حاشيه جنوبي کوير شده است.
3-5.گلفشانها

پس روي  و  پيش روي  زمان هاي  در  رودخانه اي  و  دريايي  رسوب گذاري  سرعت  
درياي خزر در اين منطقه زياد است و در نتيجه موجب دفن گياهان و موجودات زنده 
در ميان ستبرای چيره ای از رسوبات شده است. به احتمال مدفون شدن اين موجودات، 
بوده است.  نفتي  مواد  از جمله گاز و  ايجاد و تجمع هيدروکربن هاي مختلف  منشأ 
در حال حاضر  دارد که  منطقه گرگان وجود  در  و خاموش  فعال  چندين گل فشان 
هيدروژن  سولفيد  گاز  گاه  و  يد  بخار  با  همراه  نفتي  فعال گازهاي  از گل فشان هاي 
بيرون مي آيد. خروج اين گازها به همراه مخروط آب و گل از نقاط ضعف اليه هاي 
رويي که احتماالً محل عبور شبکه هاي گسلي و باال آمدن گنبد نمکي است، صورت 
مي گيرد. انطباق فضايي کانون سطحي دو زمين لرزه شديد 6 ريشتري به فاصله 3 ماه 
بر گل فشان قارنيارق نماينده حرکات زمين ساختی و ژرف پوسته در اين نقاط است 
)اونق، 1378(. افزون بر گل فشان هاي ياد شده، يک گل فشان زير آبي در شمال خاور 
شبه جزيره آشوراده شناسايي شده است که به گفته صيادان محلي سبب فوران آب 
و سنگ از بستر دريا مي شود و در پروژه حفاري زيردريايي ديوار دفاعي گرگان نيز 

به وجود آن اشاره شده است.
گلفشانقارنييارق:يکي از بزرگ ترين و معرف ترين گل فشان    هاي منطقه است که 

در 12 کيلومتري شمال باختری آق قال )کيلومتر 7 جاده قلعه جيق، سمت چپ( قرار 
به شکل يک  اين گل فشان  است.  فعال  نيمه خاموش و غير  گرفته و در حال حاضر 
برجستگي حلقوي )مخروط گل فشان( به قطر خارجي در حدود 700 متر و قطر دهانه 
حدود 450 متر است و يک فرورفتگي در داخل با  ژرفای تقريبي 10 تا 15 متر دارد 
اين فرو رفتگي  که درياچه گل فشان را در گذشته تشکيل مي داده است. در درون 
با  از اليه هاي رسي چينه بندي شده و  تند  با شيب  يا چاله، يک برجستگي مخروطي 
منظر بدلندي ريز )هزار دره( وجود دارد که رأس آن چاله مانند )آزمايشگاه جالب 
زميني براي مطالعات و مدل سازي فرسايش و رسوب و زمين ريخت شناسی در مقياس 
از  اخير  برجستگي  ارتفاع  است.  مي داده  تشکيل  را  گل فشان  دهانه  و  بوده  ميکرو( 
بارندگي، در چاله  هنگام  در  است.  برآورد شده  تا 12متر  کف چاله در حدود 10 
که پس  می شود  حلقوي جمع  درياچه  به صورت  اين گل فشان  آب  فرورفتگي  يا 
از تبخير قشري از نمک قابل مشاهد است )اونق، 1378(. بر پايه بررسي هاي سازمان 
زمين شناسي، جنس مخروط مرکزي از رس با اينترکاالسيون هاي ژيپس ثانويه است. 
رس ها سبز خاکستري، مرطوب، چسبنده و شور مزه هستند. همچنين يک شکستگي 
اين  امتداد  در  که  شده  مشاهده  روشنی  به  خاور  جنوب  باختر-  شمال  امتداد  در 

شکستگي دو چشمه با دبي کم و محدود وجود دارد )شکل 14(.
گلفشانفعالنفتليجه:گل فشان جالب و فعالي به نام نفتليجه در 55 کيلومتري شمال 
کوير  باختری  جنوب  )يا  گميشان  خاور  شمال  کيلومتري   18 و  گرگان  باختری 
سنگر تپه( وجود دارد. اين گل فشان از نظر ريخت شناسی به شکل يک مخروط پهن 
با ارتفاع کم )حدود 5 متر( و قطر خارجي 500 متر است که در باالي آن دهانه اي 

تشکيل شده است)شکل های 12 و 15(. در حال حاضر از نقطه اي در باختر اين دهانه، 
به فواصل هر چند ثانيه )5 الي 10 ثانيه( مخلوط آب و گل تا ارتفاع چند دسي متر 
فوران مي کند. طي 5 مرحله بازديد صورت گرفته توسط کارشناسان، شدت فعاليت 
آن متغير بوده،  به گونه ای در بازديد 77/8/5 بسيار پر سر و صدا بود و ارتفاع فوران 
آن تا بيش از 0/5 متر مي رسيد )عباس آبادي، 1378(. از نظر رسوب شناسي مواد گلي 
که از اين گل فشان به همراه فشار گاز بيرون آمده و مخروط فعلي را پديد آورده اند، 
بيشتر در حد ماسه و سيلت هستند. از اين رو، منطقه برداشت جالبي براي فرسايش 
بادي است، به گونه ای که در مواقع وزش بادهاي باختری در تابستان، ستوني از گرد 
و خاک در اطراف گل فشان يادشده به هوا بر مي خيزد که به عنوان يک ستون برجسته 

از دور براي تعيين مسير راه خاکي گل فشان قابل استفاده است )اونق، 1378(.
گلفشاناينچه:در حاشيه جنوب باختری درياچه اينچه در پشت تپه اينچه، گودالي 
گرد با ژرفای 10 متر و قطر 8 متر وجود دارد که در حواشي آن آثار سکوي حفاري 
کهن )شرکت ملي نفت( قابل مشاهد است. در کف اين گودال )با ژرفای بيش از 
ديده مي شود  به رنگ زرد  غليظي  همراه شورابه  به  و گل  متر( مخلوط آب   2000
که از گازهاي برآمده از ژرفاهای در حال غليان تشکيل می شود. برپايه بررسي هاي 
بر گودال  افزون  دارد.  يد  توجهي  قابل  مقدار  شورابه  اين  زمين شناسي،  کارشناسان 
ياد شده، از نقاط مختلف حاشيه غرق شده درياچه نيز جوشش هايي صورت مي گيرد 
تغييرات دوره اي چند  با همين گل فشان است )شکل 13(.  ارتباط  به احتمال در  که 
فوران  نقاط  تعداد  و  شدت  و  دهانه  شکل  آب،  رنگ  و  تراز  سطح  فصلي  و  ساله 
سطح آب درياچه اين گل فشان سزاوار توجه است و مي تواند زمين انديکاتوري با 
ارزشي از فعاليت هاي زمين ساختی غير عادي پوسته در اين منطقه لرزه خيز به شمار 
اينچه  مي رود. اولين کارخانه يد دريايي و آب زيرزميني در حاشيه جنوبي درياچه 
ايران در فهرست 9 کشور داراي معادن يد قرار گرفت  در سال 1386 ساخته شد و 

.)Ownegh, 2009)

جاده  خاوری  حاشيه  در  و  گوبکلجه  تپه  شمال  در  اين گل فشان  گوبکلجه: گلفشان
صوفيکم قرار دارد که به صورت 5 چاله کوچک با قطر تقريبي 2 متر در کنار هم 
ياد شده آب  در چاله هاي  دارند.  امتداد خطي شمالي- جنوبي گسترش  در يک  و 

گل آلود به صورت ممتد در حال جوشش است.
3-6.تپهها

تپه هاي طبيعي شامل  تپه ها در دشت گرگان در دو نوع طبيعي و مصنوعي هستند.  
تپه هاي برخاني، پارابوليک و رشته اي )پشت بالني( که در سطح  آثار باستاني دارند. 
تپه هاي مصنوعي دست ساخت )نقش دفاعي و ارتفاع گزيني(، کوچک، مخروطي و 

با پراکنش وابسته به منابع آب هستند.
دوکي  و  کشيده  ديدريخت شناسی،  از  ياد شده  تپه هاي  پارابوليک: ماسهاي، تپههاي

شکل هستند به گونه ای که کشيدگي آنها در امتداد وزش باد چيره ساحلي )باختری- 
خاوری( به روشنی از روي عکس هوايي و تصاوير ماهواره اي قابل تشخيص است. 
طول، عرض و ارتفاع متوسط اين تپه ها به ترتيب در حدود 2 تا 3 کيلومتر، 300 تا 400 
متر و 15 تا 20 متر برآورد شده است. جنس رسوبات تشکيل دهنده برپايه مشاهدات 
ميداني ماسه ساحلي درياي خزر است که مرحله دياژنز يا ماسه سنگي را سپري مي کند 

(Ownegh, 2009 ؛ قازانجايي، 1384(. 

به طور کلي رسوبات لسي منطقه در طول حدود 100 کيلومتر  تپههايلسيگرگان:

از کردکوي تا آزاد شهر به پهناي 8 کيلومتر هستند که بيشترين پهنا در جنوب شهر 
سن  و  منشأ  مورد  در   .)1384 3( )قازانجايي،  )شکل  است  شده  گزارش  گرگان 
سازندهاي لسي با توپوگرافي تپه ماهوري منطقه گرگان )ايالت لسي گرگان( نظرات 
متفاوت بادي )حمل از بيابان هاي آسياي مرکزي(، هوازدگي درجا، رسوبات يخچالي 
تاريخي  تا دوره هاي  پيشين  تراز خزر در کواترنر  نوسان سطح  البرز و  دامنه شمالي 
چينه شناسي،  مطالعات  براي  ارزشي  با  جذاب  زمينه  ديد  اين  از  و  است  شده  ارائه 
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ديرينه شناسي، رسوب شناسي، فرسايش و رسوب و ميکروتوپوگرافي به شمار مي رود 
 .)Ownegh, 2009(

3-7.تپههايباستاني
در دشت گرگان، حدود 300 تپه باستاني با منشأ متفاوت )تپه مصنوعي، تپه ماسه اي 
و تپه زمين ساختی( داراي اليه هاي تمدني )4 اليه تمدني به ديرينگی 6400 سال در 
تورنگ تپه( پراکنش دارند )Ownegh, 2009(. ارتفاع گزيني به صورت تپه هاي منفرد 
گسترش  و  کهن  رودهاي  خشک  و  فصلي  جاري  رودخانه هاي  کنار  در  مرکب  و 
 40000 حدود  )با  انسان  فعاليت  و  سکونت  کنوني  قلمرو  از  فراتر  به  آنها  شمالي تر 
هزار نفر جمعيت(، افزون بر ضرورت دفاعي و شرايط سياسي- اجتماعي آن زمان، 
گوياي چيرگی شرايط مرطوب باراني و باتالقي دوره هاي باستاني است )شکل 2(. 
تپه هاي ماسه اي، آثار باستاني و چينه هاي تمدني دشت گرگان آشفتگي زمين ساختی 

محسوسی دارند.
3-8.ديواردفاعيگرگان

ديوار اسکندر )سد قزل آالن( به عنوان يکی از پديده آنتروپوژئومورفيک )شکل زايي 
انساني از دوره ساساني به ديرينگی بيش از 1500 سال( بزرگ جهان پس از ديوار 
چين به طول 200 کيلومتر حد فاصل درياي خزر و ارتفاعات کالله، نماينده استقرار 
باستاني است )شکل 17(. ديوار  و تمرکز گسترده جمعيت در دوره هاي مرطوب تر 
عبور  کنوني  کاووس  گنبد  يا  جرجان کهن  شهر  شمال  از  مياني  بخش  در  دفاعي 
می کند و پس از عبور از نقاط باستاني مهم چون قلعه سلطانعلي، قلعه قزاقلي، قلعه 
کوک، ياس تپه و خرابه هاي بي بي شيروان به سمت جنوب تغيير مسير می دهد و از 
قلعه هاي معروفی مانند قارنياق، قيزلر قلعه، آلتين قلعه و قلعه خرابه از شمال آق قال و 

گميشان عبور می  کند و به درياي خزر مي رسد.
3-9.معدننمک

کيلومتري  دو  و  گرگان  شمال  کيلومتري   81 فاصله  به  معدن  به  موسوم  نمک زار 
جنوب شهر اينچه برون و در بخش جنوبي درياچه آجي گل که به وسيله تپه کوچکي 
با طول 1/5 کيلومتر و عرض  از آن جدا شده است، قرار دارد. به صورت گودالي 
و  است  شده  گرفته  بر  در  متر   10 حدود  ارتفاع  با  تپه ماسه هايي  وسيله  به  متر   200
از  آن  حاشيه  و  دارد  شور  بسيار  آبي  نيست.  بيشتر  سانتي متر   50 از  آن  آب  ژرفای 
اليه هاي نمک به رنگ سرخ و با ستبرای 3 تا 7 سانتي متر تشکيل شده است. مقدار 
بارندگي و  از  از آب هاي حاصل  نيز  زياد و آب درون آن  اين نمک زار  تبخير در 
چشمه هاي فصلي تپه هاي اطراف گرد آمده است. شور بودن آب در اثر وجود نمک 
  .)15 )شکل  است  ژرفا  در  يا  و  اطراف  برجستگي هاي  دريايي  رسوبي  اليه هاي  در 

3-10.جزيرهآشوراده
جزيره آشوراده در پايانه خاوری شبه جزيره ميانکاله در جنوب خاوری درياي خزر 

در54º 1′ طول خاوری و36º 55′ عرض شمالي با گستره ای در حدود 1200 هکتار 
قرار دارد. شمال اين جزيره را درياي خزر و جنوب آن را خليج گرگان در بر گرفته 
به درياي خزر مرتبط  باريکي که خليج گرگان را  تنگه  به وسيله  است و خاور آن 
وسيله  به  )حفاري شده  کانالي  وسيله  به  آن  باختر  و  شده  جدا  خشکي  از  مي سازد، 
روس ها( از شبه جزيره ميانکاله جدا شده است )شکل 4(. در دوره پيش روي اخير 
قطع  تقريباً  ميانکاله  با  آن  باختری  ارتباط  و  کاهش  جزيره  گستره  دريا،  آب  سطح 
شده است. نبود خاک رس در رسوبات ميان کاله و به طور محسوس جزيره آشوراده 
اثر گذاري فرسايش آب دريا و باد را چشم گير ساخته  که اين سبب تشکيل تپه هاي 
و  هستند  جزيره  ناهمواري هاي  اصلي ترين  تپه ها  اين  است.  شده  جزيره  در  ماسه اي 
بيشتر به صورت تپه هاي کوتاه و کشيده )کشيدگي از باختر به خاور به جهت جريان( 
ايران در  با چاله هاي ميانشان جلوه گر شده اند. اين جزيره ويژه به عنوان تنها جزيره 
فراهم  گياهي  و  جانوري  مختلف  زيست گونه هاي  براي  مناسبي  بستر  خزر،  درياي 
موقعيت گردشگری  طبيعي  و چشم اندازهاي  اقليمي  دليل شرايط  به  و  است  ساخته 

دارد. می توان از بندر ترکمن با قايق به اين جزيره رسيد. 

4-نتيجهگيري
زمين شناسي  پديده هاي  شناخت  براي  مناسب  راهکاري  زمين گردشگري 
عامل هاي  کارکردهاي  نهادن  ميان  در  با  که  است  گردشگري  شايسته  و  جالب 
گردشگري  انگيزه زايي  بر  افزون  آنها  واکاري  و  برگويي  زمين شناسي، 
و  استادان  پاي  زمين شناسي،  دانشجويان  و  پژوهشگران  زمين شناسان،  در 
روي،  اين  از  و  مي کشاند  زمين گردشگری  منطقه  به  را  علوم زمين  برگزيدگان 
انگيزه  ايجاد  سبب  کانسارها،  و  اقتصادي  زمين شناسي،  منابع  شناخت  بر  افزون 
در ديگر پژوهشگران برای بازديد از اين گونه مناطق مي شود. با تلفيق مطالعات 
محورهاي  آن،  گسترش  و  گردشگري  تبليغ  بر  افزون  پديده ها،  اين  کاربردي 
اقتصادي منطقه مشخص و  راه براي گسترش اجتماعي هموار مي شود.  عملي - 
منطقه گرگان به علت تغييرات اقليمي در دوران کواترنر، فرايندهاي هوازدگي، 
دريا  آب  سطح  نوسانات  و  البرزي(   - )خزري  منطقه اي  فرسايش  سامانه هاي 
و  زمين ساختی  اشکال  و  آثار  داراي  زمين شناسي  مختلف  زمانه هاي  طي  در 
و  ترکيب  با  ساحلي  و  قاره اي  ماسه اي  تپه هاي  مانند  ويژه ای  طبيعي  ساختارهاي 
زمين ساختی  منشأ  با  درياچه هاي  باستاني،  تپه هاي  و  لسي  مواد  متفاوت،  شکل 
 ... و  گرگان رود  دلتا  و  مئاندرها  کارستي،  اشکال  گل فشان ها،  فرسايشي،   -
است که در صورت برنامه ريزي اصولي و ايجاد تسهيالت خدماتي مي تواند در 
سهم   ،1404 چشم انداز  سند  در  استان  پيشرفت  تکاليف  و  اهداف  به  دست يابی 

باشد. داشته  توجهي  شايان 

شکل 2- نمايي از ياريم تپه از تپه هاي باستاني اندازه پيکان 7 متر است 
)سوي ديد شمالي- جنوبي(.

شکل1- نمايي از تپه هاي ساحلي ماسه اي شمال آق قال )بريدگي 
جاده(  اندازه پيکان 5 متر است  )سوي ديد جنوبي- شمالي(.
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شکل 3-  نمايي از تپه هاي لسي جنوب گرگان، اندازه پيکان 3 متر 
است )سوي ديد شمالي- جنوبي(.

شکل 4-  نمايي از جزيره آشوراده  )سوي ديد باختری- خاوری(.

شکل 5-  نمايي از کنار  درياچه اينچه در شمال آق قال، اندازه پيکان 
0/2 متر  است )برگرفته از پايگاه علوم زمين(.

آق قللال  شللمال  در  اينچلله  درياچلله  از  نمايللي   -6 شللکل 
)سوي ديد شمالي- جنوبي(.

شکل 7- نمايي از درياچه آلماگل  در شمال آق قال )سوي ديد 
خاوری- باختری(.

ديد  )سوي  آق قال  شمال  در  آالگل  درياچه  از  نمايي  شکل8- 
جنوبي- شمالي(.

باختر  شمال  )ميانکاله(  گرگان  خليج  از  نمايي   -9 شکل 
بندرترکمن )سوي ديد جنوبي- شمالي(.

 شکل 10- نمايي از درياچه آجي گل در شمال آق قال  )سوي 
ديد جنوبي- شمالي(.
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گميشان  شهر  شمال  در  گميشان  تاالب  از  نمايي   -11 شکل 
)سوي ديد جنوبي- شمالي(.

شکل 12- نمايي از گل فشان نفتليجه در شمال خاور گميشان، اندازه 
پيکان 2 متر است

شکل 13- نمايي از گل فشان اينچه در شمال آق قال، اندازه پيکان 8 متر  
است )حاشيه کارخانه يد(.

ماهواره اي  تصوير  در  قارنيارق  گل فشان  از  نمايي   -14 شکل 
(Google earth( انداره پيکان 15 متر در شمال باختری آق قال است.

شکل 15- نمايي از پراکنش پديده هاي زمين گردشگري در حوضه رسوبي دشت گرگان در تصوير ماهواره اي (Google earth( در شمال خاوری ايران.
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شکل 16- نمايي از پيچان رودهاي کهن گرگان رود  
.)Google Earth) ماهواره ای  تصوير  در 

دفاعي  ديوار  از  بخشي  هوايي  عکس   -17 شکل 
در  قوجق  کسکان  روستاي   7 شماره  قلعه  گرگان، 
گنبد کاووس   )Google Earth) تصوير ماهواره ای 

)توسط: گئورگ گرستر، زوميکون / سوئيس(.
جدول 1-  دسته بندي نوع، ارزش نوعي و فضايي اشکال زمين گردشگری گرگان .
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