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سفال که از دست ساخته های پیشینیان است ، در مسیر تحول خود از دیر باز تا کنون، فرمها و نقشهای 

، همواره سطح  نن وسطیله ای بطرای بیطان ت طیالت و  بسیاری را پذیرفته است ودر روند تکاملی خود

 احساسات درونی نن هنرمندان بوده است.

در همین رابحه استفاده از نقوش گیاهی، حیطوانی، انسطانی، هندسطی و نقطوش تبیرطت گطرا ، همطواره  

 جهت تزیین ،انتقال پیام یا بیان افکار هنرمند بوده است.

ین و متنوع ترین مصنوعاتی است که محالره دقیطق نن مطی توانطد با در نظر گرفتن اینکه سفال فراوانتر

راه گشای مسائل ارتباتی میان فرهنگ های م تلف باشد ، لذا در این تحقیق سری شده اسطت کطه بطا 

خطود محوتطه مررفطی و  "تبقه بندی و گونه شناسی نقوش سطفالهای مکشطوفه از شطهر جرجطان، اوا

ارتباط نن بطا مکانهطا و محوتطه هطای هطم عصطر روشطن "ثانیا جایگاه نن در عصر خود مرلوم گشته و

 گردد.

رساله حاضر ،پژوهشی است در باب نقطوش سطفالین شطهر جرجطان در دنطد دوره متطوالی ودر نن بطه 

بررسی نقاشیهای روی سفالینه های نن دوران خواهد پرداخت. این نقطوش بیطانگر باورها،اعتقطادات و 

ان است که پس از محالره و مشطاهده ب طو وسطیری از نقطوش و نحوه زندگی اجتماعی مردم نن دور

کتیبه سفالهای شهر جرجان، مشاهده گردید که در تراحی و اجرای این نثار دامنه وسیری از تفکطر و 

ایده در تراحی و شیوه اجرا و همچنین توجه خاص به موضوع و محتوا و انتقال پیام به م اتب وجود 

 دارد.

اجتمطاعی دوره هطای مطورد بحطا بیطان –ار تاری چه پیدایو و علل فرهنگطی در این تحقیق به اختص

میشود و بحور مفصل ب شی از نقوش و کتیبه سفالینه های قرون دهارم تا قرن هشتم هجطری جرجطان 

را از نقحه نظر مبانی ریشه شناسی نقو ها مورد تجزیه وتحلیل قرار داده و در پایان به قابلیت های  بطه 

ش در سفال های مناتق  دیگر اشاره خواهیم کرد، که امیطد اسطت منبطن مناسطبی بطرای کار گیری نقو

 دانشجویان و عالقه مندان باشد.
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 پیشگفتار:
ه خوانده ایم و دنانک ،لیل نثار این سرزمین کهن و متمدنبحا و گفتگو درباره هنر ایران و تجزیه و تح

بسیار است. نظریه های گوناگونی در باره هنر ایران در دوره های قبل از اسالم و برد از نن ارائه  شنیده ایم

ظریاتی که توسط منتقدین غربی محرح شده همواره گردیده که در این تریق توانی و پر از پیچ و خم ن

و دنین پنداشته می شود که گروهی از ننان به نوعی با غرض ورزی و خود  با حقیقت همراه نبوده است

بزرگ بینی و بسیار تحقیر نمیز درباره هنر ایرانی اسالمی نظریه پردازی کرده اند. از جمله نظریاتی که 

نظریه تزیینی بودن هنر ایران در دوره های  ،از ادوار محرح کرده اندرخی گروهی از منتقدین غربی در ب

تزیینی است که هنر ایرانی اسالمی هنری صرفا  دنین نظریه داده اند این افراد اینعمدتا  اسالمی می باشد.

اسانه و پیام و اندیشه ای در بیان تصویری خود نداشته وهیچگونه نونوری و خالقیتی در ساختار زیبایی شن

 خود ندارند.

ی ساده و مناسب  وسیله ،ظروف سفالین از دوران های گذشته ،بین تمامی هنر های دوران اسالمی در

اعتقادات و باورهای مردم زمان خود با استفاده از نقاشی و ساخت و پرداخت نقوش  ،جهت بیان ت یالت

جزیه و تحلیل تصویری و محتوای نقوش بوده است. در این پایان نامه تالش بر این است که به بررسی و ت

مربوط به قرون اولیه تا قرن هشتم هجری پرداخته شود و با  ،های تردادی از ظروف سفالی جرجان و کتیبه

توجه به این نکته که نثار سفالین ایرانی ساخته شده در دوره های م تلف تاریخ هنر ایران از اهمیت 

امید است پاسخ مناسبی برای این  یران و جهان برخوردار است،شایانی در شناسایی هنر  ادوار گذشته ا

نظریه یافته و به جهت ارائه سند و مدرک و به دور از خود بزرگ بینی و خود فریبی همانگونه که برخی 

، به بررسی و تجزیه و تحلیل یز با این نظریه م الفت کرده انداز هنر شناسان و منتقدین با انصاف غرب ن

از راز و رمزهای نهفته در دل  ه های جرجان از جنبه های م تلف پرداخته شود تا گوشه اینقوش سفالین

استفاده از  ،قدرت تراحی هنر ایران نشکار گردد و برخی از ویژگی های شاخص هنر ایران از جمله:

 ارتباط تنگاتنگ شکل و محتوا، وجود سبك و سیاق در نثار هنرمندان ایرانی، ،شیوه های خاص هنری

نقو و زیر بنای هندسه در تراحی و .... و در اینجا نمونه هایی از این نثار به عنوان سندی بر این ادعا ارائه 

 میگردد تا ب و اندکی از میراث هنری سرزمین ایران از این نظریه بی پایه و اساس مبرا گردد.

که یکی از مهمترین  حوزه فرهنگی دشت گرگان این پایان نامه کوششی است تا با شناخت سرزمین،

رین و بزرگترین های فرهنگی و تمدنی تاریخ سرزمین ایران است و جرجان به عنوان یکی از مهمت جایگاه



  

فرهنگی این حوزه به محالره زیر ساخت های تبیری و فرهنگی بر شکل گیری و  ،محوته های تاری ی

 توسره سفالگری و نقوش سفالین در این شهر پرداخته شود.

 ئلهبیان مس
شهر تاری ی جرجان که در دهار کیلومتری غرب شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان واقن شده 

،یکی از شهرهای مهم قرون اولیه اسالمی است که تبق نوشته جغرافی نویسانیچون اصح ری و ابن حوقل 

اولیه اسالمی با شهرهای مرروفی مانند ری و نیشابور قابل مقایسه بوده است. این محوته مهم قرون 

هکتار وسرت داشته که در حال حاضر فقط ب و نا دیزی از نن باقی مانده و بقیه به زمینهای  200حدود

 کشاورزی تبدیل شده است. 

مورد کاوش باستان شناسی قرار گرفته است  1386تا  1350شهر جرجان تی دند فصلم تلف از سال 

نی ،صنرتی و کارگاهی و همچنین قحرات فراوانی از و در نتیجه این کاوشها بقایای مرماری های مسکو

ظروف لرابدار با نوشته کوفی،ظروف لرابدار با نقوش گیاهان و حیوانات م تلف مترلق به قرون دهارم و 

پنجم تا قرن هشتم هجری قمری به دست نمده است. در این تحقیق ،نقوش مجموعه سفالینه های مکشوفه 

شهر مورد محالره و بررسی قرار گرفته است. در روی ظروف سفالی  از حفاریهای باستان شناسی این

مکشوفه اغلب تصاویر زیبا و اشرار پر نغز شررا به دشم می خورد و هر یك به نحوی خاتره گذشته با 

شکوه شهر جرجان را باز گو می کنند. نمونه های سفالینی که از محوته ی شهر جرجان کشف شده 

رهنگ ، اقتصاد و مذهب از یك ترف و ابتکار ،ذوق و سلیقه ش صی و قومی ،ارتباط این هنر را با ف

 .سفالگران از ترف دیگر نشان می دهد

 :هدف و ضرورت تحقیق

هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تجزیه و تحلیل نقوش سفالی مورد استفاده در تزیین سفالهای دوران 

ی هر دوره یا منحقه بیو از هر اثر باقیمانده دیگری اسالمی شهر جرجان است. با توجه به اینکه نثار سفال

اجتماعی و اقتصادی نن دوره یا منحقه است با بررسی و تحلیل نوع –،منرکس کننده ی تحوات فرهنگی 

ساخت و تزیینات این سفالها ،به خصوص نقوش تزیینی ننها می توان سیر تحور و تکامل اندیشه ها و 

ته باستان شناسی محسوب می شود، به خوبی مشاهده کرد. همچنین از فرهنگها را که مهمترین هدف رش

ننجا که جرجان یکی از مهمترین صادر کنندگان سفال به مناتق همجوار بوده است، بی گمان تاثیراتی بر 

این مناتق گذاشته و یا تاثیراتی گرفته است. با مررفی و بررسی سفالهای شهر جرجان نه تنها صحت این 

بررسی قرار می گیرد ،بلکه روابط فرهنگی و تاثیر و تاثر این مناتق بر هم نیز روشن خواهد ادعا مورد 

 شد.

 :و فرضیات تحقیق  ال هاسو

تحقیق پیو رو ضمن بررسی و تحلیل نقوش سفالین این شهر در صدد پاس گویی به سوات کلیدی زیر 

 است:

 ایی در کار تزیین سفالها بهره برده اند؟هنرمندان سفالگر شهر جرجان بیشتر از ده ترح یا نقشه -1



  

 نقوش سفالهای مکشوفه در شهر جرجان با سفالهای کدام مناتقدیگر قابل مقایسه می باشند؟ -2

 در همین راستا فرضیات زیر قابل ترح می باشند:

ن هنرمندان  سفالگر شهر جرجان با توجه به محیط تبیری منحقه بیشتر از نقوش گیاهی در کار تزیی -1

 سفالها بهره برده اند.

نقوش سفالهای مکشوفه در شهر جرجان با توجه به نزدیکی جغرافیایی به شهر تاری ی نیشابور ،با  -2

 سفالهای مکشوفه از این شهر قابل مقایسه می باشند.

 :روش و ابزار گرد آوری داده ها
 ( صورت خواهد گرفت. ایمحالرات کتاب انه  )(و نظری میدانی )اجرای این ترح به دو شیوه عملی

،ثبت و ضبط داده بازدید و مشاهده موزه ها و تهیه تصاویرشامل بررسی و  (: میدانی شیوه عملی) -1

 ها،تراحی و مستند سازی داده ها و گونه شناسی می باشد.

 شامل جمن نوری منابن و اتالعات از متون و اسناد تاری ی می (: محالرات کتاب انه ای شیوه نظری) -2

باشد. در نهایت اتالعات بدست نمده از بررسی ها و کاوش های باستان شناسی و اتالعات حاصل از 

متون و اسناد تاری ی مورد مقایسه قرار گرفته و سپس برای دستیابی به نتایج متقن و علمی از روشهای 

 جدید تر تحلیل و بررسی داده ها استفاده می شود.

  (،ویژگی نقوش ، دسته بندی و مقایسه سفالها. ترداد سفال نماری) جامره روش توصیفی و تحبیقی: -3

 :شناسیهای باستان پیشینه پژوهش

شناسی در این حوزه جغرافیایی و گستره نن در بیرون مرزهای کنونی محالرات و پژوهشهای میدانی باستان

م شده است. دشت گرگان ایران است که از نغاز در سده بیستم و سالهای ن ستین سده بیست و یکم انجا

در ساحل جنوب شرقی دریای خزر، یکی از مراکز مهم فرهنگی است که میراث غنی از ادوار پیو از 

شناسی نن نغاز شده و این تاریخ تا ادوار اسالمی را دارا است. بیو از یکصد سال پیو محالرات باستان

شناسی این منحقه به بقه محالرات باستانشناسان بوده و هست. شاید سامنحقه همیشه مورد توجه باستان

خورشیدی برسد که ایشان گنجینه استرنباد را بررسی کرده است )واندنبرگ  1263دوبرد به سال 

زنی در خرگوش تپه در خورشیدی گمانه 1275( برد از نن ژاک دمرگان فرانسوی در سال 1348

مکان باستانی بازدید  45ن با کاوش، از ( و همزما1348نزدیکی شهر گرگان را شروع کرد )واندنبرگ، 

 ,Arne)کند ای ترسیم میبرمل نورده و موقریت مکانی محلهای باستانی را به تور تقریبی در نقشه

 (.1338و )دمرگان،  (1945

تپه توسط ولیسن انجام شد و دو سال برد از خورشیدی ن ستین فصل کاوش در تورنگ 1310در سال 

شناسی ب شی از استان گلستان امروزی خورشیدی بررسی پیمایشی باستان 1312ایشان یرنی در سال 

مکان باستانی  300تپه حدود توسط نرن سرپرس سوئدی، صورت گرفت، ایشان عالوه بر کاوش در شاه

توان در مراحل بردی شناسی دشت گرگان را میرا شناسایی نمود. و در واقن اساس محالرات باستان



  

 ,Arne)دانست که اولین بار نحوه استقراری منحقه را تا حدودی تشری  کرد،  مدیون گزارش ایشان

1945)  
خورشیدی اریك اشمیت بر دشت گرگان پرواز نموده و محدوده  1316بر اساس نقشه نرن در سال 

پرواز ایشان بیشتر بر روی دیوار گرگان )دیوار اسکندر، سد نوشیروان، سد فیروز( و دند محوته از جمله 

 (1376ا عکس هوایی گرفت. )اشمیت تپه بوده که از ننهرنگتو

خورشیدی ژان دهه تورنگ تپه را بازدید نمود و دو سال برد، حفاری در نن شروع و تا  1338به سال  

 ,Bouchari at & Lecomte) .ادامه یافتفصل  13خورشیدی تقریباً به مدت  1357سال 

1981)  
خورشیدی  1341تپه توسط دیوید استروناخ شروع و در سال  خورشیدی حفاری یاریم 1339در سال 

 (1378به پایان رسید. )ملك شهمیرزادی، 

خورشیدی مك بورنی استفاد دانشگاه کمبریج انگلستان در بررسی خود از شهرستان بابل  1342در سال 

( 1کیارام ) تا مشهد، تی یك گزارش مقدماتی از دو غار باستانی در این منحقه گزارش داد و در غار

  .(Mcburny, 1964)( را فقط بررسی نمود2ر کیارام )زنی و غاگمانه

زنی شهر و دیوار تمیشه را انجام خورشیدی دیوید بیوار و گزا فهواری بررسی و گمانه 1343در سال 

 Bivar & Fehrevari)اند که نثاری از دوره ساسانی تا اواسط دوران اسالمی بدست نمدداده

1966). 

خورشیدی بررسی مکانهای باستانی دشت گرگان توسط دانشجویان رشته  1345تابستان در 

مکان  22شناسی انجام شد. در این بررسی شناسی دانشگاه تهران با همکاری اداره کل باستانباستان

 تا(باستانی بررسی شد و همه ننها در فهرست نثار ملی ثبت گردید. )افسر، مولوی، بی

شناسی در شهر جرجان شیدی دکتر محمد یوسف کیانی همزمان با کاوش باستانخور 1350در دهه 

کیلومتر در برنامه خود جای داد،  50شناسی از دهار جهت شهرستان گنبد کاووس تا شراع بررسی باستان

در منحقه نغاز کرد و در  1:2000و محالرات عکس هوایی و نقشه  تهیهوی شروع محالرات خود را با 

دیوار کاوش  12-13قلره قلره باستانی، عالوه بر دیوار دفاعی گرگان را شناسایی نمود و در  32نتیجه 

شناسی جرجان قصد داشت در هیات باستان . (1365 -1354و )کیانی (Kiani 1982 ) انجام داد

گروه درازمدت بررسی پیمایشی در منحقه انجام دهد که به دایل نامرلوم کار نن متوقف ماند، البته این 

 بیشتر در بررسی خود نثار برجسته و شاخص قلره و تپه را محالره نمود.

همزمان با هیات ایرانی در شهر جرجان هیاتی ژاپنی به سرپرستی پرفسور شیومی از دانشگاه هیروشیما در 

شناسی دشت گرگان بررسی خود را دشت گرگان فرالیت داشت. هیات ژاپنی به منظور تهیه نقشه باستان

مکان باستانی را شناسایی و در دو تپه بنامهای  122خورشیدی نغاز و در همین سال  1353سال در 

پیگیری نمود و  1355و سپس ادامه محالرات خود را در سال  زنی نمودندانجیر نب و گل باغ گمانه

مه محالرات زنی نمودند و سپس ادانباد گمانهمکان باستانی دیگر را شناسایی کردند و در تپه حسین 122



  

نباد مکان باستانی دیگر را شناسایی کردند و در تپه حسین 122پیگیری نمود و  1355خود را در سال 

این هیئت قصد داشت در تول دهار فصل محدوده بررسی خود  (Shiomi,1976)زنی نمودند گمانه

تحوات انقالب اسالمی شناسی دشت گرگان را تدوین کند که برد از را به اتمام برساند و نقشه باستان

 ها ترحیل شد. برنامه ژاپنی

شناسی وقت، حوضه اترک خورشیدی نقای رجبرلی لباف خانیکی از مرکز باستان 1356در زمستان 

( در دهه 1356مکان باستانی در این حوضه شناسایی کرد. )لباف خانیکی،  47رود را بررسی نمود و 

های هایی را در منحقه انجام داد و به مررفی محوتهخورشیدی دکتر منودهر ستوده بررسی 1360

( 1378شاخص منحقه پرداخت و نتیجه کارش در کتاب وزین از نستارا تا استرنباد داپ شد )ستوده، 

نوری منابن محالراتی هر اهمیت کار استاد ستوده عالوه بر بازدید از مکانها و ارائه نظریات خودش به جمن

نظیر است، بحوری که همه اتالعات بصورت یکجا در اختیار نوع خود بیمکان پرداخته است که در 

شناسی دشت گرگان در سال دیگر پژوهشگران قرار گیرد. شادروان موسی درویشی روحانی باستان

 41نباد کتول قال، علیهای کردکوی، گرگان، نقخورشیدی در قسمتهایی از محدوده شهرستان 1364

 (1364ررسی قرار داد. )روحانی، محوته باستانی را مورد ب

خورشیدی بررسی و شناسایی مکانهای باستانی شهرستان گنبد کاووس توسط نقای  1367در زمستان 

رود در رود و گرگانمحمد جرفر نیک اه از کارشناسان میراث فرهنگی مازندران در حد فاصل اترک

قوزی به روستای نقچی ای تمر قرهبرون و شرق روستداشلی -محدوده جغرافیایی جاده گنبد کاووس

 (.1367انجام شد )نیک واه، 

خورشیدی در  1373شناسی تا پیو از تشکیل استان جدید گلستان در سال نخرین کار بررسی باستان

شناسی استان مازندران بود گرگان توسط نقای یزدان نورانی از کارشناسان باستان-جاده جنوبی گلوگاه

خورشیدی سرپرستی اولیه مرحله  1376گزارش داد. البته ایشان در سال  مکان باستانی 48که از 

خورشیدی بررسی مقدماتی  1361ساماندهی شهر جرجان را نیز به عهده داشت و قبل از نامبرده در سال 

شهر جرجان به منظور تریین حریم توسط مرحوم مهریار و همکاران انجام شده بود. )مرحوم مهریار و 

 (1361همکاران، 

اولین بررسی پس از تایید مدیریت میراث فرهنگی استان گلستان هیاتی به سرپرستی نقای جبرئیل نوکنده 

شناسایی و مکان باستان 42م گرفت که اخورشیدی در محدوده سد گلستان انج 1378در سال 

گرگان خورشیدی نقای نوکنده در محل تالقی دیوار  1378اتالعات اولیه ننها ثبت گردید و در سال 

 (1379زنی نمود و نثاری از بقایای دیوار مش ص شد. )نوکنده، به شبکه نبیاری سد گلستان گمانه

خورشیدی دیوار دفاعی گرگان در تی دو برنامه در محدوده ترح پیشنهادی سد صوفی  1379در سال 

. )نوکنده، قوزی تا روستای زاو به سرپرستی نقای جبرئیل نوکنده بررسی شدشیخ و از روستای قره

1379) 



  

 1379سال وقفه در کاوشهای پیو از تاریخ دشت گرگان در نزدیکی گنبد کاووس در پائیز  40برد از 

تپه گنبد کاووس نغاز و به پایان هیاتی به سرپرستی نقای دکتر صادق ملك شهمیرزادی کاوش در نق

 (1379نوکنده، -رسید. )ملك شهمیرزادی

دکتر کیانی در زمستان  2و  1شناسی شماره های باستانان در کارگاهدومین مرحله ساماندهی شهر جرج

به سرپرستی نقای عمرانی انجام گردید که هدف جلوگیری از ت ریب نثار مرماری و استحکام  1379

 (1379ب شی مرماری مکشوفه شهر تاری ی جرجان بوده است. )عمرانی، 

زنی ه کردکوی توسط نقای نوکنده مورد گمانهتپه خاکی بندگرز و شهر و دیوار تمیش 1380در سال 

شناسی برد از انقالب در محوته ( و اولین فصل کاوشهای باستان1381قرار گرفت )نوکنده و همکاران، 

 نغاز شد. 1381شهر جرجان توسط دکتر مرتضایی در سال 
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 :ساخت عمومی منطقهزمین -1-1
( ایطران تطی دوران مزوزوئیطك تحطت Paleogeographyتاری چه تکتونیکی و جغرافیای دیرینطه )

ای اوراسیا و کمربند اقیانوس تتیس بوده است. در دوران پالئوزوئیطك، ورق ایطران تأثیر متقابل حاشیه قاره

اند )اشطتوکلین، ده و توسط اقیانوس پالئوتتیس از پلیت توران مجزا بودهو عربستان یك واحد را تشکیل دا

(. در اواخر پالئوزوئیك یا اوایل تریاس به علت بازشدن نئطوتتیس ورق ایطران از ورق عربطی جطدا 1974

شده و در اواخر تریاس میانی با ورق توران برخورد نموده است. اقیانوس تتیس در دوران تریاس باز شطده 

یجاً به علت برخورد صفحات ایران و عربی در اواخر کرتاسه مجطدداً بسطته شطده اسطت )اشطتوکلین، و تدر

 (. 1980و ریکو،  1977

در اوایل دوره پالئوژن با بوجود نمدن سلسله جبال نلط،، دریطای تتطیس بطه دو حوضطه شطمالی و جنطوبی 

تر شده و بطا شطروع میوسطن ش صتقسیم شده است. همراه با فاز نهایی کوهزایی در نل، این دو حوضه م

شوند. حوضه جنطوبی دریطای مدیترانطه کنطونی و حوضطه شطمالی، فوقانی، دو حوضه کامالً از هم جدا می

ای را بوجطود نورده نورد که با دریای نزاد ارتباتی نداشطته و محطیط بسطتهحوضه پاراتتیس را بوجود می

البطرز حوضطه پطاراتتیس بطه دنطد حوضطه کطودکتر است. با ایجاد ارتفاعات م تلف از جمله سلسله جبال 

-باشد. جدا شدن حوضه تتیس از پطاراتتیس را مطیتقسیم شده که یکی از ننها حوضه دریای مازندران می

تنانی در این تنان دریایی مورد تأیید قرار داد، زیرا در تول دوره نئوژن و دوران دهارم نرمتوان توسط نرم

تحقیقططات مغنططاتیس دیرینططه  باشططد.الً بططا انططواع تتططیس متفططاوت مططییابنططد کططه کططامدریططا توسططره مططی

(Paleomagnetismو اتالعات زمین )دهنده تکه تکه شدن پلیت ایران در حد فاصطل شناسی  نشان

ای پلیطت ایطران )حطوادث سطیمرین های ناحیهنمد نن در اثر باانمدگیباشد که پیژوراسیك می-تریاس

انطد. در اثطر عملکطرد تکتطونیکی ها پدید نمطدهد با تغییرات سرین رخسارههای رسوبی جدیپیشین( حوضه

سیمرین پیشین اکثر مناتق ایران به صورت موزاییکی از هورست و گطرابن در نمطده و تکتونیطك گسطلی 

هایی شد که تی رسوبگذاری سطازند شمشطك بطر ایطران همزمان با رسوبگذاری باعا پدید نمدن گودال

 4های کربناته در سازند شمشك، دار با بقایای گیاهی و رخسارههای زغالوب رخسارهاند. تناحاکم بوده

  (1980)داوودزاده،  نماید.دوره بزرگ پیشروی و پسروی را مش ص می

وسطین فوقطانی و بطاتونین مشط ص شناسی نشکار در نشکوب باژود دینههای شمال ایران با یك نبحوضه

هطای شطمالی و جنطوبی اسطت کطه در تطول کرتاسطه، ترشطیاری و ارهباشند که این نغاز تفکیك رخسطمی

بطه خطوبی مشطهود بطوده بطه  گرگانشناسی در گستره رودخانه کواترنری تداوم داشته است. این نبود دینه

شود و سازند ار به صورت ناپیوسته بر روی های ژوراسیك میانی دیده نمیتوری که هیچ اثری از نهشته

 رفته است. رسوبات شمشك قرار گ



  

هطای البطرز بوجطود نمطده بطه در تول دوره پالئوژن همراه با فاز میانی کوهزایی نلپی، ن سطتین برجسطتگی

شطد، ائوسن بر جای گذاشته می-توری که در تی مدتی که در البرز جنوبی رسوبات نذرنواری پالئوسن

یوسن میانی همچنان ادامطه داشطته های البرز کامالً از نب بیرون بوده و شرایط رسوبگذاری تا دوره مبرش

است. با فرالیت گسل شمالی البرز، ارتباط فرورفتگی دریای مازندران با حوضه نئوژن ایران مرکطزی قحطن 

گیرد. در شمال این گسل رسطوبات شود و برجستگی البرز به صورت سدی بین این دو حوضه قرار میمی

دار توسط رسوبات لب شور انی با یك دگرشیبی زاویههای پالئوسن تحتکرتاسه فوقانی و یا مارن و نهك

 شوند. میوسن میانی از رخساره پاراتتیس پوشیده می

-اند به وسیله فاز دینب شی از رسوبات نئوژن که در بین گسل شمال البرز و گسل مازندران محصور شده

های فشرده و باریك خوردگی پیدا نموده و تاقدیس و ناودیسخوردگی بین سارماسین و نکچاگیل دین

هطای تطر گسطلهطای جطواناند و پطس از نن در اثطر فرالیطتباختری ایجاد نموده-با امتداد محوری خاوری

 اند.ها بوجود نمدههای مازندران در امتداد این گسلجنوبی ایجاد شده که اغلب رودخانه-شمالی

 :شناسی دشت گرگانزمینژئومورفولوژی و توپوگرافی،  -1-2
های البرز، شاهکوه استان سمنان از کوه گان از شمال به جمهوری ترکمنستان، از جنوب به رشتهدشت گر

 230000 دشطت گرگطانشطود. وسطرت مغرب به دریای خزر و از مشرق به خراسان شمالی محطدود می

 درصد 24، هکتار ( 130000)هاسح  نن شهرها و روستاها و راه درصد 15باشد که کیلومتر مربن می

 درصطططد 41و  هکتطططار ( 400000) جنگطططل درصطططد 20، هکتطططار ( 650000) مطططین زراعتطططیز

متطر، خطود  25د( ور ارتفاع دشت گرگان )اراضی پست شمال گرگان .است هکتار ( 1000000)مرتن

متطر، قلطه کطوه ابطر  3800های جنوبی نن، یرنطی شطاهکوه حطدود  بلندی ، متر 150شهر گرگان حدود 

داه عمیق و نیمه  13000. در منحقه گرگان حدود می باشدمتر ارتفاع  3950شاهوار قله متر و  2800

 شود.ها یك میلیارد و صد میلیون متر مکرب نب است راج می عمیق حفر شده است که از نن

 :ژئومورفولوژی منطقه -1-2-1
توان قسمت مرکزی نن محسطوب کطرد از شطمال بطه حوضطه دشت گرگان که دشت گنبد کاووس را می

های ناداغ و بینالود، از جنوب بطه رشطته جبطال البطرز و از غطرب بطه یز رودخانه اترک از شرق به کوهنبر

شود. ولی مرزهطای فرهنگطی منحقطه در شطمال و جنطوب فرازتطر از سواحل شرقی دریای خزر محدود می

اقطن در داغ، وهطای کپطههای کوهمرزهای جغرافیطایی و سیاسطی گسطترش یافتطه اسطت. در شطمال تطا دامنطه

هطای ای کطه کوهشود و در جنوب تا مناتقی واقن در جنوب کاشان یرنی تطا منحقطهترکمنستان کشیده می

 (190، 1379)ملك شهمیرزادی، کند، امتداد دارد.صله را پیدا میمرکزی یا حاشیه کویر کمترین فا

ونطی یطا زمطین عوامطل در گرگطاندشطت محطدوده از عوامل مؤثر در پیدایو ژئومورفولوژی عمطومی در 

دنین ترشیری بطوده  ساخت داخلی زمین است که شامل حرکات کوهزایی و تکتونیکی مزوزوئیك و هم

خوردگی داشته و ارتفاعات و سلسله جبال البرز با ویژگی های انحصاری خطود که تأثیر مستقیمی در دین

ك سطری ارتفاعطات (. ب طو جنطوبی منحقطو مطورد محالرطه از یط1996را به وجود نورده است )علوی، 



  

هطای البطرز، کطه شطامل دنطدین نطاودیس و تاقطدیس های بزرگ کوهبرجسته در قالب تاقدیس و ناودیس

(. عوامطل بیرونطی از دیگطر 1963باشطد تشطکیل شطده اسطت )نسطرتو، کودکتر به موازات یکطدیگر مطی

های جطاری د نبفاکتورهای مؤثر در پیدایو وضریت ژئومورفولوژی عمومی ناحیه بوده و شامل عملکر

ها بوده است که اثرات نن بطه صطورت فرسطایو و های جاری موقت یا سیالبها و نبدائمی یا رودخانه

-ها و رسوبگذاری مواد حمل شده در پای دامنه و سح  دشت میهای عمیق در دامنه کوهستانایجاد دره

 (. 1380باشد )مهندسین مشاور نب و خاک، 

هستانی را می توان به دو قسمت متمایز کو دشت گرگانرفولوژیکی حوضه های ژئومو واحدبه تور کلی 

 :(1380)مهندسین مشاور پیچاب کاوش، و دشت تقسیم نمود.

منشأ پیدایو این واحد ژئومورفولطوژی حرکطات کطوهزایی فازهطای ای: نواحی کوهستانی و کوهپایه -1

(. 1379هندسطین مشطاور صطحراکاو، )مباشدم تلف نلپی مربوط به دوران مزوزوئیك و سنوزوئیك می

های گرگان به علت تحمل دگرگونی نسبت به سطنگ شطیلی اولیطه خطود در هنگطام تشطکیل بسطیار شیست

ژی نقاط برجسته تر شده و پس از باازدگی و ظهور در سح  زمین در این حوضه، مورفولومقاوم و س ت

شططکل در اکثططر  Uهططای عمیططق و درهارتفاعططات پرشططیب و ( 1371پسططندزاده، )شططاهرابططه وجططود نوردند

 شود.های نواحی شیستی دیده میرودخانه

-ها و رخسارههای کرتاسه باایی، لسهای مارنی سنگها و نهكشامل مارن :نواحی مسح  و دشت -2

 های نبرفتی.

هطای مطارنی و مطارن بطا مورفولطوژی پسطت و نهطك گرگطان رودهای پایین رود حوضطه نبریطز در ب و

های نیمه مدور همراه با تپه ماهورهای کوتاه و متردد دیده می شود که این به علت هوازدگی و برجستگی

-هاست. این نواحی دارای مورفولوژی تپه ماهوری به همراه شبکه هیدروگرافی متراکم میفرسایو مارن

 (1380مشاور پیچاب کاوش، )مهندسین باشد.

 :گرگان زمین شناسی دشت -1-2-2
شناسی ایران، ناحیه مورد بررسی در مرز البرز مرکطزی و البطرز شطرقی واقطن شطده بندی زمیناز نظر تقسیم

نمایطد شناسطی و سطاختاری هطر دو زون تبریطت مطیهای زمیناست و به همین لحاظ تا حدودی از ویژگی

 (.1371)قویدل سیوکی ، 

مطورد بحطا و تحلیطل قطرار های ناحیه گرگان در نوشتارهای م تلف شناسی دگرگونهتاریخ تکوین زمین

» های البرز و جنوب گرگان تحت عنوان های دگرگونی گرگان در حاشیه شمالی کوهگرفته است. سنگ

-پی "( به عنوان ب شی از1983بربریان، ؛ 1962؛ گانسر و هوبر، 1951، )گانسر« های گرگان شیست

؛ 1358؛ صطالحی راد 1977ی، انطد )ژنطای ایران بطه سطن پرکطامبرین در نظطر گرفتطه شطدهقاره "سنگ 

 (. 1371شهرابی، 

ای متشطکل از مرمطر، میکاشیسطت، خطورده و رانطدهای شطدیداً دطینهای دگرگونی از مجموعطهاین سنگ

ای های ض یم دگرگون شدهکالستیك به همراه تودهسنگ و کنگلومرای دگرگون شده اپیفیلیت، ماسه



  

های گطابرویی نندزیتی با ساخت بالشی و توده -بازالتی  هایهای نذرنواری، گدازهاز توربیدایت، سنگ

ها مساحت کمی از جنوب منحقو مطورد محالرطه را دیوریتی تا میکروگرانیتی تشکیل شده استاین شیست –

سازندهای استان گلستان که دشت گنبد کاووس ب شطی از نن  (1371زاده،  )شاهپسنددر برگرفته است.

شناسطی و سطح  شناسی مربوط به دوره پر کامبرین تطا دوران دهطارم زمینشود از لحاظ زمینرا شامل می

های نبرفتی رودخانه گرگان و اتطرک تشطکیل وسیری از اراضی دشتی را رسوبات باد رفتی )لس( و نهشته

داده است که عموماً بسیار عمیق و بدون تکامل پروفیلی با بافت متوسط تا سنگین و با شوری خیلطی زیطاد 

شناسی ر اساس سازندهای دشت گرگان از نوع رسوبات نبی و بادی مربوط دوران دهارم زمیناست که ب

دهد. )عمرانی، های ریز، درشت و سیلت تشکیل میمتر است که ماده اولیه ساندها را ماسه 50با ض امت 

مطواد های لسی منحقه گرگان و دشت دارای ویژگی مواد لسی با درصد (. به تور کلی نهشته30، 1378

درصد در ارتفاعات(  16و  14ای که )به ترتیب درصد( و درصد مواد رسی و ماسه61-74سیلتی باا )

یابد( است. با توجطه درصد افزایو می 28درصد که به ترف ارتفاعات به 14و درصد مواد نهکی باا )

ها پوشطیده دامنطهبه جهت بادهای غالب منحقه که بیشتر از سوی شمال تا شمال بطاختری اسطت و موقریطت 

ها پوشطیده شده از مواد لسی در این منحقه که بیشتر از سوی شمال تا شمال باختری است و موقریت دامنطه

ای واقطن در فطرو رفتگطی دریطای های ماسطهشده از مواد لسی در این منحقه همان رسطوبات سطیالبی و تپطه

)پاشطایی، شمال منتقل گردیطده است. باختری ومازندران است که به وسیله جرانهای گرم و خشك شمال 

های بادی سبب گردیده که سراسر دشت را خاک پوشانیده و اراضی شطنی در نن  وجود جریان (1376

رود از مهمترین منابن نبی این دشت در تول زمان همطواره مسطیر خطود را شود. رودخانه گرگاندیده نمی

ه رق به صورت تپه ماهورهای تبیری و در غرب بطگذارده که در قسمت شتغییر داده و بستر خشکی را می

 (60، 1381)عمرانی، شود.صورت کامالً مسح  دیده می

 شیب دارند 80˚های منحقه حوضه نبریز و اتراف نن اکثراً پرشیب هستند و بیو از گسل

 :گسل اصلی جنوب خزر -1-2-2-1
ی تالو امتداد دارد. این گسل پس هاباشد که از شرق گرگان تا کوهکیلومتر می 600این گسل به تول 

تپه در دشت ترکمنسطتان تپه ادامه یافته و پس از الحاق به گسل مراوهاز عبور از زیر دشت گرگان تا مراوه

بطاختر  -خاور تا جنوب بطاختری  -گردد. روند غالب این گسل شمال خاوری به گسل کپه داغ متصل می

ت. گسل اصلی خزر حد بین کوه و دشت حاشطیه جنطوبی خطزر است که همان روند فراگیر ناحیه البرز اس

کیلطومتر در تطی دو میلیطون  3بوده و میزان جابجایی دو ترف گسل خزر نسبت به هم، ااقطل در حطدود 

(. در حال حاضر گسل البرز به شدت فرطال اسطت، زیطرا بسطیاری از 1983سال اخیر بوده است )بربریان، 

انطد ازنطدران در نتیجطه جابجطایی و فرالیطت ایطن گسطل بطه وجطود نمطدههای تاری ی گیالن و مزمین لرزه

 (1378)مهندسین مشاور توس نب، 

 :گسل های فرعی -1-2-2-2



  

-شوند، در جذب و هدایت نبهای سازند ار دیده میها که در نهكبه تور کلی امتداد اکثر این گسل

بیشتر در امتداد رودخانه نکا وجود دارنطد  های فرعی دسته دومهای زیرزمینی بسیار مؤثر بوده است. گسل

های فرعی دسطته اول برضطی از ننهطا دارای رونطد خاور( که عالوه بر روند گسل –)شمال باختری، باختر 

 باشندخاوری و باختری نیز می

 :هاسیستم درز و شكاف -1-2-2-3
یطر شطکل ااسطتیك و هطای تراکمطی وارده پطس از تغیهای محدودة مورد محالره تحطت تطأثیر تطنوسنگ

های م تلف به وجطود نورده اسطت. بطه تطور ها را در جهات و سیستمپالستیك شکسته شده و انواع درزه

دار هسطتند. هطم دنطین های به وجود نمده عمیق و پیوسطته و برضطاً فاصطلهکلی در سازند ار، درز و ترک

های انحاللی ها همراه با حفرهدشدگیشوند و اغلب خرهای نامنظم و در جهات م تلف نیز دیده میدرزه

-های ناشی از فرالیت تکتطونیکی مناسطبها، درزها و ترکهای ایجاد شده، گسلخوردگیباشند. دینمی

نبرفتی را در این حوضه به وجود نورده است )مهندسین های زیرزمینی ذخایر غیرترین شرایط ذخیره نب

 (1380مشاور جاماب، 

 حدوده دشت گرگان:م خاک شناسی -1-2-2-4

ه استپی پهناور گرگان که بر قسمت م روط افکنه فرسایو سطیالبها تشطکیل شطده دارای پوششطی از گلج

کیلومتر عرض دارد. دشطت گرگطان بطر  15تا  10کیلومتر تول و  100خاک نبرفتی حاصل یز است و 

از مشرق به مغرب به  نوع و جنس خاک این منحقه از جنوب به شمال و روی همین جلگه واقن شده است.

 شود.های حوضه رود گرگان تا اترک شور می افتد توری که خاکتدریج از مرغوبیت می

های میکاسطت. و از بحور کلی خاک منحقه دشت گرگان مترلق به دوره پرکامبرین است که دارای شطیت

ه این مورد را در هاست ک سنگ همراه فسیلهای کلسیت و ماسهدوره پالئوزوئیك سنگهای نهکی با رگه

های متامورفیك در جنوب گسل  توان دید. برالوه شیتنباد بیشتر میهای محمودنباد و کبودوال علیدره

گرگان که شامل فیلیت، توفهای متامورفیك، کوارتزینهای محتوای گرانو، سینیت و دیوریطت، نیطز یافطت 

، ماسطه سطنگ، نهطك، زغطال سطنگ شود. از دوران مزوزوئیك دارای تشکیالت نهکی، شیل، مازونمی

انطد. از سیلیت استون و کلی استون است که در جنوب غربی گرگان و جنوب روستای زیارت قرار گرفته

دار و شیل است. ولی کالً دوران سنوزوئیك دارای تشکیالت کنگلومرایی قرمز رنگ و مارنهای نومولیت

یالت ایطن دوره زیطاد بطارز نیسطت. از دوران های کوهزائی البرز و رسوبات دوره دوم تشطک ب اتر جنبو

باشد. ایطن رسطوبات از فرلی شامل لنگومرابی س ت شده لس با منشاء بادی است که از انواع رسوبات می

هطای جهت بررسی خطاکذرات بسیار ریز ماسه و خاک و مقداری کربنات دو کلسیم تشکیل شده است. 

هطای مش صطی انجطام شطد. همچنطین داری در پروفیلبرو سایر مش صات نن عملیات نمونه گرگاندشت 

-ها، حجم نمونه مورد نیطاز، نطوع نمونطههای قابل برداشت، فاصله بین نمونهتریین دقیق موقریت افقی نمونه

-ها از دیگر مطواردی بطود کطه در عملیطات نمونطهسازی نمونهبرداری و روش نمادهبرداری، تکنیك نمونه

بطرداری و انجطام فراینطدهای نزمایشطگاهی پطس از انجطام عملیطات نمونطه برداری به نن توجه کامطل شطد.



  

گروه اصطلی زیطر  شوها در بندی خاکهای منحقه تریین گردید. در این پژوهو  تبقهمش صات خاک

 (:1366انجام شد )کمیته امور نب، 

 هاهای پای کوهها و شیباراضی انتهای تپه -1 

 ایهای نبرفتی دامنهدشت -2

 ایهای نبرفتی رودخانهشتد  -3

 ایهای گود بین رودخانهب و -4

 اراضی پست -5

 ای(های ماسهاراضی پست کنار دریا )دون -6

 هاهای پای کوهها وشیباراضی انتهای تپه -1

ها و در ب و جنوبی منحقه واقن شطده کطه شطامل ب طو های پای کوهها و شیباین اراضی در انتهای تپه

-خطاک .منحقه را شامل می شوددرصد از کل اراضی  5/6 شده و حدوده مورد محالره محدودی از منحق

دار و بدون محدودیت شوری )مقدار امالح محلول نادیز( کطه بطر های نن نسبتاً عمیق رسی شنی سنگریزه

درصطد و دارای  2-8اند. شیب عمومی این اراضطی ای تشکیل شدههای نهکی و مواد واریزهروی سنگ

باشد. درختان جنگلی این مناتق اکثراً بقایای درختان جنگلی راش، ممرز، بلطوط نبی متوسط میفرسایو 

هطا غالبطاً باشد. گیاهان بومی گرامینه، کنگر، تمشك و جگطن و زمطینو ارسستان و درختان گردو وانار می

 باشند. تحت کشت دیم گندم، جو و پنبه می

 های آبرفتیدشت -2

هطای نبرفتطی هطا و بطادزنهای مجاور، دامنه کوهگیرند و شامل دشتها قرار میپایهاین اراضی برد از کوه

درصد از منحقه  6/26 حدودباشد. مساحت این مناتق و دند بادزن نبرفتی کودکتر می گرگانرودخانه 

رودخانه فصلی که  گرگان رود، رود دهل دای و ترداد فراوانیشود. مواد متشکله نن توسط را شامل می

های این نواحی رس و رس شنی عمیق توأم شود. خاکباشد رسوب داده میبرد از هر بارندگی نبدار می

 5/0-2متر و شیب عمطومی نن  10تا  1عمق نب زیرزمینی بین  باشد.با تأثیرات نب و بدون شوری می

ستی و بلنطدی تر و شیب و پها بافت خاک سبكباشد. در رسوبات بادزندرصد با کمی پستی و بلندی می

شود. درختان جنگلی این مناتق اکثراً درختان جنگلطی ر نن مشاهده مید بیشتر بوده و کمی فرسایو نبی

 باشد.باشد همچنین گیاهان بومی گرامینه، انجیر، تمشك و پنیرک میراش، ممرز، بلوط و انجیلی می

 ایهای آبرفتی رودخانهدشت -3 

درصد کل اراضطی را  1/21مساحتی حدود  قرار دارند ورود ها تداد ها به تور موازی و در اماین دشت 

شود. این نبرفت دارای شیب مالیم و بدون پستی و بلنطدی و در برضطی نقطاط بطا کمطی پسطتی و شامل می

رود هطای باشطد کطه توسطط های جنطوبی منحقطه مطی باشد. مواد تشکیل دهنده نن نبرفتبلندی همراه می

تطر )در کنطار هطای سطبكمل و رسوب داده شده است. این منحقه دارای خاکبه دشت ح دائمی و فصلی

ایطن رسطوبات در  باشطد.تر( با تکامل کمتر و بدون شوری میرودخانه( و متوسط تا سنگین )در نقاط پایین



  

هطای ها به خصوص لسهای نبرفتی که حاصل ت ریب کوهپایهها و هم دنین ب و دشتحاشیه رودخانه

اند. ض امت این نبرفت ها مش ص نیست ، زمین های کشاورزی ناحیه را به وجود نوردهحاشیه نن است

(. قسطمت اعظطم مطواد متشطکله 1380باشطد ) مهندسطین مشطاور نب و خطاک، متر نمی 30ولی کمتر از 

اند و یا سنگ و ذرات رسوبی دانه درشت است که در مسیر رودخانه کم و بیو گرد شدهها از قلوهنبرفت

ء گردشدة نن حاصل فرسایو کنگلومرای میوسن و نزاد شدن قحرات گردشدة نهکی تیره می باشد اجزا

که مترلق به کرتاسه زیرین است. اجزاء درشت دانه شامل ماسه،گراول و قلوه سنگ ها می باشد، البتطه در 

مواد نبرفتطی را های ریزشی و در برضی نواحی اجزاء دانه ریز های نبراهه، ت ته سنگها و درهمحل تنگه

هطای ها و نهطكها ، نهكدهند. به تور کلی جنس قسمت اعظم ذرات تشکیل دهندة نبرفتتشکیل می

برداری صطناین راه و های داخل و حاشیه کانال رودخانه عموماً مورد بهرهای می باشند.گراولماسه -مارنی

امروزه تمامی نواحی نبرفتطی است.  متر و شیرین 8-2عمق نب زیرزمینی در نن گیرد. ساختمان قرار می

 رودخانه ای به عنوان زمین کشاورزی) و گاه به عنوان باغ ( مورد بهره برداری قرار می گیرد.

 ایهای گود بین رودخانهبخش -4

شود. ایطن  ب طو دشطتی نسطبتاً مسطح  تطا کطامالً درصد کل اراضی را شامل می 5/29این اراضی حدود 

شنی عمیق و بدون شوری و در برضی -به شکل مقرر با خاک رسی و رسی درصد 0-5/0مسح  با شیب 

شود و گیاهطان بطومی نن شطامل برگ در نن دیده میباشد.بقایای درختان جنگلی پهننقاط کمی شور می

در این نواحی کشت نبی در فصطل هطای خطاص) بطا  باشد.تمشك، نی، لویی، پونه، گرامینه و سرخس می

 فاوت ( و کشت دیم در بقیه ی فصول رایج است.توجه به نوع محصول مت

 اراضی پست -5

درصطد  9/1شود و دارای وسرتی برابطر  های منتهی به نن ختم میاین واحد که به خلیج گرگان و باتالق

شود. دارای شیب عمومی خیلی کم و بطدون پسطتی و بلنطدی و فرسطایو اسطت و کل اراضی را شامل می

های دهد.سح  نب زیرزمینی باا و شور، ت لیه سیالبی نن را کاهو میبافت سححی سنگین نفوذ پذیر

دنطین محطدودیت در شطوری و های مهار نشطده باادسطت بطه ایطن دشطت و هطمنبارتفاعات جنوبی و زه

ای بایر و بالاستفاده و پوشیده از گیاهان مقاوم بطه شطوری در نورده قلیائیت خاک نن را به صورت منحقه

هطای کوتطاه و گیاهطان مثل سازیل و نباتات مقاوم به شوری نظیر سالیکورینا،سالسوا، جگطناست. نباتاتی 

شطوند. ایطن اراضطی بطا دمنی از خانواده گرامینه و نباتاتی از خانواده دم اسبیان در این مناتق مشطاهده مطی

 توجه به مش صات نن به دو ب و قابل تفکیك است.

-5/0به صورت دشتی مسح  با شیب  کهای کم عمق رودخانههای اراضی پست ساحلی با نبرفت -الف

ای دریایی و با شطوری خیلطی درصد با خاک رسی عمیق همراه با تأثیرات نب و رسوبات رسی یا ماسه 0

-متر و نب شور می 0-2شود. عمق نب زیرزمینی کم تا خیلی زیاد که به ترف شمال و شرق زیادتر می

به شوری در سح  منحقه پراکنده بوده که به عنوان دراگاه مطورد اسطتفاده  های مقاومها و علفباشد. بوته

 باشد.دیم و در زمستان نبگیر می زراعت پنبه و گندم باشد.قرار گرفته ولی اغلب اراضی بایر می



  

های کنطار از پسروی خلیج گرگان و خشك شدن مرداب های اخیراراضی پست ساحلی که در سال -ب

بطه  درصطد اسطت کطه 0-5/0این ب و دشتی مسح  با شیب  است. لیج به وجود نمدهدریا و منتهی به خ

های منحقه از نوع شور عمیق توأم باشد. خاکهای ساحلی دارای کمی پستی و بلندی میدلیل وجود ماسه

 های نمکطیلکه نهایت )های نبرفتی شور( که دارای شوری زیاد تا بیبا اثرات نب و ماسه دریایی )خاک

های مقاوم به شوری در سح  منحقه متر با شوری خیلی بااست، بوته 0-1باشد. عمق نب زیرزمینی می( 

پراکنده بوده و ب و شرقی عموماً بطایر و بطه صطورت محطدود بطرای دطرای دام  ( های نمکیغیر از لکه )

ا به صورت جنگلی گیرد. در ب و غربی به دلیل وجود درختان گز فراوان که نن رمورد استفاده قرار می

  باشد.درنورد بیشتر مورد استفاده دامداران می

 ای(های ماسهاراضی پست کنار دریا )دون -6

هطای این اراضی به صورت نوارهطایی در مجطاور دریطا )شطمال منحقطه( قطرار گرفتطه و جطزء دسطته خطاک

یب مالیم تا زیاد و بطا شود. این ب و دارای شکل اراضی را شامل میاز درصد  2/8ای است و غیرمنحقه

باشد. مواد متشکله نن از رسوباتی است که توسط دریا گذاشته شده و بطه پستی و بلندی کم تا متوسط می

هطای های موجود به وسیله باد بر روی هم جمن شده و به صورت تپطهتدریج که نب دریا عقب نشسته شن

هطا ها را پوشانیده و نناتات کمی روی نناند و در برضی نقاط نبهای روان درنمدهکودك و بزرگ شن

های انار وحشی و تمشك پوشیده شطده کطه بطه صطورت ها از بوتهرا تثبیت نموده است. قسمتی از این شن

هایی از خانواده گرامینه و لگومینطوز در زار ساحلی درنمده است. بر روی زمین در زیر درختان علفبوته

های مسح  و گطودی نیطز وجطود داشطته کطه های بلند زمینصل شنشود. در حد فافصول مناسب دیده می

شطان از رسطوبات سطنگین دریطایی پوشطیده و در باشد ولی سح های ساحلی میجنس خاک از همان شن

های ساحلی باشد. شنای مرکز درای دام میزمستان نبگیر بوده و در تابستان به علت داشتن نباتات علوفه

هطای کننطد. شطنهای جوان تقسیم بندی میهای قدیم و شنشان به دو قسمت شنرا بسته به قدمت تشکیل

های خطانواده های انار وحشی، تمشك و برضی از علفقدیم در برضی نقاط کم و بیو تثبیت شده و بوته

های جطوان دارای پسطتی و بلنطدی گرامینه در نن وجود داشته و اغلب پستی و بلندی زیادی نیز دارند. شن

کننطد. ها رشد میهای مقاوم به شوری و رتوبت بر روی ننوده و غالباً در نقاط گود مقداری علفکمی ب

اه ده وجطود داشطته کطه بطه عنطوان تفریحگطهطای پراکنطدرختان جنگلی م تلف در منحقه به صورت دسطته

-مطیشود. این اراضی به علت بافت سبك در تول پروفیل دارای زهکشی داخلی خاک سرین استفاده می

متطر متغیطر بطوده کطه نب  1-15باشد ولی زهکشی خارجی نن نهسته بطوده و عمطق نب زیرزمینطی بطین 

های نب شطیرین در های سححی کودکی به صورت عدسیشیرین روی نب شور قرار داشته و سفره نب

 باشد.منحقه موجود می

 اقلیم شناسی دشت گرگان: -1-3
رود  یافته و سح  وسیری از زمینهای ضلن شمالی گرگان نشین نب دریای خزر تشکیلدشت گرگان از ته

 شده است.داری از نن استفاده میاایام به منظور دامداری و گلهدهد که از قدیمزار تشکیل میرا شوره



  

ای اسطت کطه تابسطتان گطرم و بسطیار حارهشناسی نب و هوای منحقه خشك و خشطك نیمطهاز لحاظ اقلیم

متطر اسطت. در دشطت بطارش میلی 15الی  400و مرتدل و متوسط باران بین های مالیم  خشك و زمستان

گیرد و در صورت بارش یکی دو روز بیشطتر دوام ن واهطد نورد. حوضطه نب یطز برف بندرت صورت می

گیرد و بارندگی از رژیم بارندگی حوزه وشمگیر تبریطت بیشترین سح  دشت را در بر می "وشمگیر"سد 

 . کندمی

  :دگی و اقلیمبارن -1-3-1
های مسطتقر به منظور نشنایی با وضریت بارندگی در ناحیو مورد محالره از نمار بارندگی مربوط به ایستگاه

 100تقریبطاً  استفاده گردید. بطر ایطن اسطاس متوسطط بطارش 80-79تا  69-70های در منحقه تی سال

متر در سطال سطانتی 25از  سو، دشت خشك گرگطان و صطحرای تطرکمنمتر است که در شمال قرهسانتی

درصد 30درصد نن در فصل پائیز، 5/35ای است که حدود توزین فصلی بارش به گونه کند.تجاوز نمی

تطرین دهد. نبان ماه به عنوان پربطاراندرصد در تابستان رخ می 7/17درصد در بهار و 8/16در زمستان، 

 .باشدحقه محرح میترین ماه سال در منماه و مرداد ماه به عنوان کم باران

 دشت گرگان به همراه ناحیه خزری ایران تحت تاثیر دو نوع توده هواست:

نید و باعا بارش در پائیز و زمسطتان توده هوائی که از ترف دریای مدیترانه، سیاه، احمر و عمان می -1

 شود.و اوایل بهار در خاورمیانه و سواحل دریای خزر می

یانوس اتلس و سپس اروپا نمده و به توده پر فشار نذرمی مرطروف اسطت و توده هوائی که از روی اق -2

هطا بطه نن شطود و گرگانیروز برد از فرودین در سطواحل دریطای خطزر می 70باعا بارشهای متناوب تا 

 ای هم دخیل هستند.های هوای مدیترانهگویند. در بارش نیستان تودهنیسان یا نیستان می

ه روش دمارتن، نب و هوای نیمه مرتوب شناخته شده است. ولی بایطد شطمال تی، نب و هوایی گرگان ب

رود گرگان تا مرز ترکمنستان را نب و هوای نیمه بیابانی محسوب کرد. بحطور کلطی نب و هطوای دشطت 

 بندی نمود:توان اینگونه تقسیمگرگان را می

 500تطا  2000فطاع نن بطین های پوشیده از جنگل در جنوب که ارتناحیه مرتوب: شامل کوهستان -1

 متر است.

بنطدی نمبروترمیطك جطزء ای کطه بطر اسطاس ردهها و دشتهای دامنهناحیه نیمه مرتوب: شامل کوهپایه -2

 ای گرم است.مناتق نب و هوای مدیترانه

خشطك: شططامل دشطت مسطح  رسططوبی گرگطان رود اسطت کططه جطزء منطاتق نب و هططوائی ناحیطه نیمه -3

 نید.ك بحساب میای گرم و خشمدیترانه

تطا  200رود اسطت کطه حطدود ناحیه خشك: شامل اراضی پست واقن در شمال دشت رسوبی گرگان -4

 شود.روز خشك دارد و جزء نب و هوای نیمه صحرائی محسوب می 250

) بطدون در نظطر گطرفتن دهد که میانگین رتوبطت نسطبی در منحقطهتحلیل رتوبت نسبی در منحقه نشان می

باشطد کطه ایطن میطزان در اسطفند و فطروردین بطه حطداکثر و در درصطد مطی 59برابطر  یابطانی (نواحی نیمه ب



  

رسد. در مجموع از شهریور ماه بر میزان رتوبت نسبی در منحقه شهریورماه و مهرماه نیز به حداقل خود می

-وبت نسبی کاسته مطیافزوده شده و این افزایو تا فروردین ماه ادامه یافته و از این ماه به برد از میزان رت

 شود.

و شمال شطرقی  جریان اول، هوایی که از شمال کلی دو جریان هوا در این منحقه تأثیر می گذارد؛ به تور

ریزش برف و باران شده و  از سیبری به ترف مازندران می نید و این توده در زمستان باعا سردی هوا و

دوم ، بادهای غربی که از تطرف اقیطانوس  جریان گردد.در تابستان به ندرت وزیده و سبب خنکی هوا می

باعا ریزش باران شده و در تابستان بطر رتوبطت هطوا مطی  اتلس و دریای مدیترانه وزیده، که در زمستان

 البته بادهای محلی مرروفی نیز از جمله باد سورتوک نن می گردد. افزاید و همچنین باعا شرجی شدن

(sortock) وا ، باد سام بطه ایطن اسطتانباد خوش نباد دره نور ، )اوزروا( گیل سیبری در زمستان (، )از 

 وزند.می

رود ها پدیده های تبیری هستند که تاثیر انکار ناشدنی بر شرایط زیستی منحقه دارند. مهمترین رود دائمی 

محدوده ی مورد بحا گرگان رود است. در ادامه مهمترین رود هار دشطت نکطا مطورد بررسطی قطرار مطی 

 رد.گی

  :رودگرگان -1-3-1-1
کیلطومتری خطاور شطمالی شهرسطتان  85های قله بورون و گولوداغ، در رود از رشته کوهرودخانه گرگان

گیرد و دره جنوبی رشته گولوداغ را ضمن مشروب ساختن روسطتاهای شطارلق گنبد کاووس سردشمه می

جنطوب در جهطت روسطتای قرانکطی  و پطس از سطیراب نمطودن نمطودهو ایل دشم از روستای اودانا عبطور 

پیماید و پس از عبور از روسطتای مزبطور در روسطتای خاوری کوه عرب داغ را به سوی روستای سگیر می

نمیزد و دره شمالی رشته یشك یال را ضمن مشروب ساختن دیگری بنام قلره جیق با رود تنگر در هم می

کیلطومتری  5/1پیمایطد. و در ر جنطوبی راه میروستاهای قوریوق، یاساقلیق، دوتیر، و م طی بسطوی بطاخت

شطود و رو بسطوی بطاختر جنطوبی از یطك جنوب باختری روستای گوکچه با رودخانطه قرنطاوه م لطوط می

گذرد و ضمن نمی تن با دند ریزابه و خشکرود، دهستان گطوکالن کیلومتری جنوب روستای صوفیان می

گردد و پس از مشطروب سطاختن هرستان کالله وارد میرا پشت سر گذارد. به دهستان نتابای جنوبی از ش

های شود و ضمن پیچ و خمخواجه در روستای اخیر با رود دهانه م لوط می روستاهای خواجه باا و امان

دای، ترکولی بسیار و مشروب ساختن روستاهای دکر عحا و سراده کور و م لوط شدن با رودهای دلی

های امان خواجه و قزل قلره، از شمال و باختر شهر گنبطد کطاووس عبطور و نالیوان و سیراب ساختن روستا

ی مز غربی ضمن مشروب نمودن روستاهای داشلی، ااگون، قزاقلی، قزل به دهستان قان در ادامهکند. می

نبطاد را پشطت سطر شهرسطتان علی سطپسکنطد. بی شیروان را سیراب میوارد شده و در سر راه روستای بی

ضططمن مشططروب نمططودن روسططتاهای انبططارالوم،  در ادامططهشططود. قلرططه وارد میبططه دهسططتان نقگططذارد و می

قلرطه عبطور سیبلی، زیبر، نقدکشیلقی، سالق یقلی، و قانقرمه، ترنه و تطی پطیچ و تابهطای بسطیار از نقدین

به دهسطتان گذارد و قلره را پشت سر مییابد. در این محل دهستان نقکند و رو بسوی باختر جریان میمی



  

شود. در این دهستان روستاهای قراز قلیچ مهطراب، کارخانطه جرفربای شمالی از شهرستان گرگان وارد می

سازد و بسوی شمال باختری متوجه شده و پس از عبطور از روسطتاهای کتطوک، بنطاور، نب را مشروب می

فس و رسطوتای مطاهی نقارقی، مجدداً بسوی باختر متوجه شده و پس از سطیراب نمطودن شطهرک خواجطه

 گردد. سرانجام به دریای خزر وارد می

کیلطومتر  325منبن تغذیه رودخانه نزوات جوی و در جهت شرق به غرب جریطان دارد. تطول رودخانطه 

درصطد و در  8درصطد و شطیب متوسطط بسطتر نن  1درصد، شیب بستر جلگه  2شیب بستر کوهستانی نن 

)فرهنطگ رودهطای کشطور، کربناتطه و شطور جریطان دارد. ه، بیکربناته کلسطیك، سطولفاتحدود مناتق بی

1382 ،267) 

 چای:رود چهل -1-3-1-2
 46گوینطد از کطوه خواجطه گطامبرگ، در دطای نیطز میدطای و دیلیدای که بطه نن دلیرودخانه دهل

یابطد کیلومتری خاور جنوبی شهرستان گنبد کاووس سردشمه گرفته و رو بسوی شمال خاوری جریان می

سازد. در یك کیلومتری شمال روستای مزبور ریزابه و در سر راه، روستای نانین یا نام نیك را مشروب می

های شمال خاوری کوه خواجه گطامبرگ سردشطمه گرفتطه و رو بسطوی نسبتاً کودکی که نن هم از دامنه

از عبطور از بطاختر شود و پطس نمیزد و تواماً بسوی شمال متوجه میشمال سرازیر گردیده است در هم می

نباد و م لوط شدن با یك ریزابه نسبتاً کودك که روستای قوشه دگرمان و سیراب نمودن روستای حسین

از ارتفاعات شمالی سردشمه گرفته و ن ست رو به جنوب و سپس بسوی باختر متوجه گردیطده اسطت در 

رسد، مسیر رودخانطه ن سطت بحطرف نمیزد. از این نقحه که محل مناسبی برای ایجاد سد به نظر میهم می

کیلومتر مجدداً بحرف شمال  7شمال باختری و سپس بسوی باختر جنوبی متوجه شده و پس از تی حدود 

ای کطه از خطاور سردشطمه گرفتطه و در سطر راه شود و پس از م لوط شدن بطا ریزابطهباختری منحرف می

یابد. پطس از تطی حطدود ف باختر جریان مینمیزد و بحردل دور را مشروب ساخته در هم میروستای پل

متر با ریزابه نسبتاً بزرگی که از ارتفاعات جنوب باختری سردشطمه گرفتطه و در سطر راه روسطتای  1500

گردد و به فاصله کمی برد با ریزابطه بطزرگ دیگطری کطه نن نیطز کلسر را سیراب ساخته است م لوط می

کیلططومتری خططاور شططمالی مینودشططت  30خان در ماعیلدططای نططام دارد و از دامنططه جنططوبی کططوه اسططدهل

سردشمه گرفته و بحرف باختر جنوبی سرازیر شده و در سر راه روستای فارسیان را سطیراب نمطوده اسطت 

گذرد و از شود و ضمن تی یك قوس راستگرد نسبتاً بزرگ از کنار روستای یورت کاظم میم لوط می

همطین نطام در شطمال و کطوه قلرطه در جنطوب واقطن اسطت وارد کو که میان کطوهی بطه ننجا به دره گالی

 5گردد و پس از مشروب نمودن روستای اوپورون بسوی باختر متوجه گردیده و پطس از تطی حطدود می

یابطد و پطس از شود. از این محل ن ست بسوی شمال باختری جریان میکیلومتر به دشت گرگان وارد می

کیلطومتر بحطرف بطاختر  5ال متوجه گردیده و پس از تی حدود سیراب ساختن روستای ینقاق بحرف شم

دطای ریزد. رودخانه دهلرود میکر به رودخانه گرگانشود و سرانجام در روستایی بنام سارجهمتوجه می

باشطد. ارتفطاع کیلومتر جطزو حوضطه دریطای خطزر می 67های دائمی دشت گرگان به تول جزء رودخانه



  

باشطد. درصطد می 7/2متطر و شطیب متوسطط نن  50و ارتفاع ریزشگاه نن متر  1850سردشمه این رود 

میلیطون متطر مکرطب و مسطیر کلطی نن شطمال بطاختری اسطت. )فرهنطگ  75دهطی سطاانه نن میانگین نب

 (.1382جغرافیایی رودهای ایران، 

 رود اترک: -1-3-1-3
اعطات شطمال خطاوری دهسطتان های مهم و تویل ایطران اسطت از ارتفرودخانه اترک که از جمله رودخانه

گیرد و رو بسوی بطاختر شطمالی کیلومتری خاور قودان سردشمه می 39جرفرنباد، شهرستان قودان، در 

یابد و ضمن م لوط شدن بطا دنطد ریزابطه کودطك روسطتای کچالنلطو، خلکطانلو، نب شطور و جریان می

گردد ترف شمال باختری متوجه میسازد. در روستای فوق به ریزاوند از دهستان جرفرنباد را مشروب می

شود و رو بسوی باختر از ب شهای شمالی شطهر کیلومتری خاور قودان با رود تباریك م لوط می 6و در 

گطردد. در دهسطتان مزبطور کند و دهستان جرفرنباد را ترک کرده وارد دهستان مزرج میقودان عبور می

 تای شطهر کهنطه بطه دهسطتانپس از عبور از شمال روسمسیر خود را به سوی باختر شمالی انت اب نموده و 

شود و ضمن م لوط شدن بطا دنطد ریزابطه بطزرگ کطه از اد سفلی و فاروج و مایوان وارد میبهای جرفرن

اند، شهرستان قودان را پشت سر گطذارده ارتفاعات شاه جهان سردشمه گرفته و بسوی شمال سرازیر شده

و پس از سیراب نمودن روستاهای دهستان حومه شطیروان از جنطوب گردد و به شهرستان شیروان وارد می

گردد. در این دهستان رو بسوی بطاختر کند و به دهستان زیارت از شهرستان شیروان وارد میشهر عبور می

نباد و رضطانباد را سطیراب سطاخته و بطه دهسطتان گرم طان از جریان یافته و روستاهای اوچ قارداش حسین

ساب، قوش قلره، خوزی، بند تیمور واقن در دره جنطوبی گردد و روستاهای سیوارد میشهرستان بجنورد 

سازد. در روسطتای بنطد تیمطور تغییطر مسطیر داده و بسطوی شطمال بطاختری روان داغ را مشروب میکوه قره

هطای شود و پس از مشروب نمودن روستای کالتطه، بطه دره میطان کطوه سطه پنجطه داغ در شطمال و کوهمی

اموسی داغ شمشیر ترگ و سگرتان در جنطوب وارد شطده و بطا سطیراب سطاختن روسطتای سطوروک از باه

شطود. در ایطن دهسطتان ن سطت روسطتای دهستان گرم ان به دهسطتان مانطه از شهرسطتان بجنطورد وارد می

گردد و با قدرت انحطراف کند و در همان محل با رودخانه قورودای م لوط مینباد را مشروب مینجف

وی باختر شمالی متوجه شده و روستای دونگان و کالئین واقن در دره جنوبی کوه گز لوداغ را سطیراب بس

یابد و در سطر راه روسطتاهای اوسطتا کند. در این روستا مجدداً تغییر مسیر داده و بسوی باختر جریان میمی

روسطتای فطوق بطا رودخانطه کنطد و در نباد، اسفیدان دشمه گاه و پیو قلره را سیراب میسی، کشكقلره

گطردد و ضطمن سطیراب نمیزد و با قدری انحراف رو بسطوی بطاختر شطمالی رهسطپار میسلمقان در هم می

مزار، خرکی و م لوط شطدن بطا دنطد خشطکرود کطه از ارتفاعطات شطمالی و نمودن روستاهای گزنباد نغ

های دودنك ه دره میان رشته کوهنمیزد و باند با رودخانه گوگول دای در هم میجنوبی سرازیر گردیده

ی را گردد و در سر راه روستاهای خشکه رباط و دشطتك قلرطهدر جنوب و رشته بزداغ در شمال وارد می

های گرماب وامند بسوی شمال منحرف شده و در پوزه کند و پس از م لوط شدن با رودخانهمشروب می

گردد ای ضیار با رودخانه فرتوت م لوط میباخحتری رشته بزداغ و یك کیلومتری جنوب خاوری روست



  

کنطد و از اسطتان خراسطان شطمالی و دامنه شمال خاوری رشته حاجی داغ را بسوی شمال بطاختری تطی می

گردد. در این دهستان بسوی بطاختر تغییطر مسطیر داده و تپه دشت گرگان وارد میخارج و به دهستان مراوه

گواندر، پاپچیکلو، یکه تطوت، داغ دالطی و کالتطه را کطه در دره  تپه، نور محمد،در سر راه روستای قوشه

تپه روستاهای شارلق، ساری کند و پس از عبور از مراوهاند، مشروب میشمالی کوه حاجی داغ قرار گرفته

شطود. در گلدی، حوزه را مشروب نموده و به دهستان نتابای شطمالی وارد میقمیو، خواجه گلدی، حاج

توقه، قرقطان کند و روستاهای دایلو، قره گل، نقر خود را بسوی باختر شمالی متوجه میاین دهستان مسی

سازد و در دهار کیلومتری باختر کرند با یك انحراف زیاد به سوی شمال بطاختری و کرند را مشروب می

نحرف شود و در دهار کیلومتری جنوب مرز ایران و جمهوری ترکمنستان مجدداً بسوی باختر ممتوجه می

نمیزد و از ایطن نقحطه مطرز ایطران و جمهطوری گردد و در روستای مرزی دات بارود سومبار در هم میمی

کیلومتری شمال باختری گمیشطان  33دهد و سرانجام در کیلومتر تشکیل می 190ترکمنستان را به تول 

 ریزد.به دریای خزر می

شطود از پیوسطتن رودهطای تباریطك، می نب رودخانه اترک که از جمله رودهای تویطل ایطران محسطوب

های گطردد. در نطواحی قودطان و شطیروان کطه از رودخانطهقلجق، دناران، سملقان، ویشرین دره تطامین می

متطر مکرطب در ثانیطه  450شود دارای حداکثر نبدهی تغیانی صد سطاله فرعی تباریك و قلجق تغذیه می

های فرعطی و باشطد. رودخانطهرای رودخانطه قلجطق میمتر مکرب در ثانیه ب 600برای رودخانه تباریك و 

کودك اترک میانی مانند شیرین دره، سملقان و دناران نیز هر یك دارای حداکثر نبدهی تغیطانی هطزار 

 باشند.ساله، دو هزار متر مکرب در ثانیه می

متطر و  220باشد. ارتفاع سردشمه کیلومتر می 535این رودخانه دائمی جزء حوضه دریای خزر به تول 

میلیون متطر  275دهی ساانه نن درصد است. میانگین نب 4متر و شیب متوسط نن  28ارتفاع ریزشگاه 

 (. 1382باشد )فرهنگ جغرافیایی رودهای ایران، مکرب می

 پوشش گیاهی و محصوالت زراعی: -1-3-2
ای گرگطان بطا هط تیره است. جنگطل 114گونه مترلق به  1081پوشو گیاهی دشت گرگان، متشکل از 

متطر بطه بطاا درخطت بنطدرت دیطده  3000زیاد شدن ارتفاع کم و کمتر شده توری که از ارتفاع حدود 

برگ هسطتند عبارتنطد از انجیلطی، بلطوط، ممطرز، شود. درختان مهم جنگلی ناحیه گرگان که بیشتر پهنمی

توسطکا، بلنطدمازو، اوجطا، دار، نارون، دنار، انار، داغطداغان، راش، کتوس، گردو وحشی، کرکف، سرخه

متطر  500نزاد، شمشاد، اردنگ، شونگ، زبان گنجشك، ولیك، نمدار و ملیج. برالوه تا ارتفاع حطدود 

بطه عنطوان مرتطن اسطتان  دردشت گرگطان در این بین  تلو و تمشك فراوان است.های جنگلی مثل سیاهبوته

در ایطن محطدوده پوشطو  وب مطی شطود.محسهای نن جزو مراتن قشالقی که بیشتر رویشگاه محرح است 

 گیاهی متنوعی حاکم است.

 کنند مثل گزونی.های تبیری با شوری باا رشد میها و نبراهههائی که در حاشیه دریادهدرختچه -



  

ای و علفی پست، شیب عمومی اراضی این نوع جوامن گیاهی کم اسطت و زهکشطی پوشو گیاهی بوته -

تیجه عمق سح  ایستایی باا است. مثل علفهطای گنطدمی، علفهطای سطاقه گیرد و در نبه خوبی صورت نمی

 گوشتی، گیاهان خانواده سالوسه، خارشتر، اسپند.

ها که دارای زهکشطی مناسطب هسطتند ای و علفی اراضی تپه ماهوری که بر روی تپهپوشو گیاهی بوته -

 (6، 1381عمرانی، های ساقه علفی. )باشد. مثل گونهای میبیشتر با فرم رویشی بوته

 70های روغنطی و بطرنج اسطت. پنبه، غالت، دانطه دشت گرگانمحصوات مهم و استراتژیك کشاورزی 

گنطدم،  درصطد85توتطون،  درصطد30های روغنطی، دانطه درصطد40غلطه،  درصطد20تولید پنبه،  درصد

 نید.شالی کشور در دشت گرگان بدست می درصد5/7جو و  درصد5/4

 عبارتند از: گان) به همراه مناتق کشت نن ها (دشت گر نباتات زراعی

ها: قسمتی از این اراضی تحت پوشو جنگل است و کشت گندم  ها و انتهای شیبرسوبات پای کوه -1

 باشد.و جو دیم در ننجا رایج می

های ای: که حاصطل یزترین خطاک منحقطه اسطت و کشطت گنطدم، پنبطه، دانطههای رسوبی دامنه دشت -2

 و توتون در ننجا مرمول است. روغنی و برنج

رود: ب طاتر شطوری و سطنگینی بافطت و بطاا بطودن سطح  نب زیرزمینطی های رسطوبی گرگطان دشت -3

 پردازند.نورد و زارعان بیشتر به کشت گندم و جو و پنبه میمحصول کمی به بار می

 کم است. نب زیرزمینی، راندمان محصولاراضی پست: بدلیل شوری زیاد، باا بودن سح   -4

 پوشش جانوری: -1-3-3
-به دلیل موقریت جغرافیایی و شرایط اکولوژیك، مجاورت دریا با کوه، دریاده گلستان و مازندراناستان 

ای از جطانوران های فصلی، تنوع پوشو گیاهی و نب وهوایی، زندگی جانوری متنوعی دارد و مجموعطه

ان بومی مهاجر و نبزیطان، شطرایط زیسطتی متنطوعی بطه کوهستانی، جنگلی، جلگه ای واستپی تواَم با پرندگ

وحشی، نهو، میو، پستاندارانی از قبیل گراز، پلنگ، گربهدر این محدوده ی جغرافیائی اند. وجود نورده

قوچ، خرس، شغال، گرگ، گوزن و پرندگانی از قبیل شاهین، قرقاول، عقاب، کبك و خزندگانی از قبیل 

پرسطت، مارمولطك ظیطر غورباقطه، وزغ، قورباغطه جهنطده )داروک(، نفتطابپشت و دوزیستانی نمار، اک

  .صحرایی و سمندر وجود دارد

ای، جنگلی و استپی( عبارتند از: خرس، گراز، نهو، میو، جانوران مهم دشت گرگان )کوهستانی، جلگه

 پشت، سار.قوچ، مرال، شوکا، کل و بز، شغال، مار، دارکوب، گنجشك، کبوتر، شاهین، قرقاول، اک
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Abstract:  jurjan  that now is suitated in South-east of New golestan and west of old 

jurjan, by virtue of a great deal of historic literatures, at first it has been a garden that 

in age of governance of Taherian it was selected as center of government by 

Abdollah- ben- Taher. In Saljoqi era,  jurjan  was still residential because city of old  

jurjan  was abandoned due to ruins resuhing form earthquake and attack of Ghouzes. 

But it lost residencia bitity duelo earthquake in 716A.H.In consideration of 

importance of historic and cultural of  jurjan , goal of the present resarch is 

introduction of earth wares obtained form this area in light of structural and 

earthwares forom  jurjan , it was de fined that these earthwares indicate history 

assoeiated with the first and middle centuries of Islam. Because of that the glazed 

earthwares obtained from  jurjan  include two kinds of earthwares with clay and 

Ferrite( stone) paste, it could be said that in first centuries of Islam, allthe glazed 

earthwares made in  jurjan  and overall in  jurjan  has been a kind of earthware with 

clay paste and covered with lead glaze. After this era and sice fifth century following 

changes occurred in construct technique and production of earthwares in pottery 

centers. Pottery art  jurjan  wasn’t exeeption in this ehanges and artists of potters not 

only made akind earth ware with Ferrite paste and covered with alkaline glaze. But 

also they imported samples of this earthwares from Kashan and  Neishabour  that had 

better quality than kinds of produced in  jurjan . 
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