
 زيادي گرانگردش سردانسر طبيعت و كال شصت جنگل زبله،  هايي چون آبشارهاي زيارت، رنگو و شصت كالته، درياچه توشن، كوه هاي تل انبار،گرگان با جاذبه
  .كندمي جلب خود به را

  .هاي گردشگري در شمال شرقي كشور واقع شده است، با انبوهي از جاذبهگلستان مركز استان گرگان

االب و دريا و خليج، رودخانه و ت زار،شوره و بيابان دشت، و جلگه تا گرفته چمنزار و جنگل كوه، از گرفته شكل بسياري هايگوناگوني طبيعت ديدني گرگان از
  .اي ويژه به اين شهرستان بخشيده استزمين كشاورزي، كه هريك جلوه

 در و كشور هاي جنگل ترين شكوه با ميان در شهرستاني. باشد مي  ايران شمال در هوا و آب خوش هاي شهر از يكي  گلستان  شهرستان گرگان مركز استان
ل يتبد باعث   خزر   درياي نزديكي در استان و شهر اين گرفتن قرار با منطقه اين خوش هواي و آب. كشور شمال زده فلك به سر هاي قله و دريا همسايگي

در ميان استان هاي شمالي به دليل قرار گرفتن در موقعيت  "گرگان"شدن اين منطقه به يكي از مناطق مسافر پذير و پر گردشگر كشور شده است. شهر 
همچنين وجود فرهنگ و تاريخ پر بار در دل خود، مي تواند هر گردشگري با هر نوع سليقه اي را پذيرا باشد. وجود اقامتگاه ها و هتل هاي جغرافياي خاص و 

هتل   زروبا ر .سنتي و جنگلي و همچنين زيباترين و مدرن ترين هتل هاي گرگان توانسته است محل مناسبي را براي اقامت گردشگران در اين استان فراهم كند
را تجربه كنيد. در اين مقاله شما را با برخي از جاذبه  هتل قصر بوتانيك گرگان  مي توان سفري به ياد ماندني در يكي از هتل هاي اين شهر همچون در گرگان
  .آشنا مي كنيم "گرگان"هاي شهر 

 

  گرگان جامع مسجد

 
  

مسجد جامع اين شهر به عنوان يكي از جاذبه هاي تاريخي و مذهبي اشاره نيز مي توان به  "گرگان"همانند بسياري از شهر ها و روستاهاي تاريخي، در شهر 
بر مي گردد، يكي از زيباترين بناهاي اين شهر مي باشد كه چشم گردشگراني كه به  "سلجوقيان"كرد. بناي تاريخي اين مسجد زيبا كه ساخت آن به دوران 

بنا و نقش و نگار هاي سردر و داخل مسجد نشان از هنرمندي استادان معمار در زمان هاي  اين منطقه سفر مي كنند را به خود خيره مي كند. معماري اين
  .دور در اين شهر را مي دهد



  .در ورودي بازار قديم مي باشد "نعلبندان"و در محله  "گرگان"آدرس اين بناي تاريخي در شهر 

 

  گرگان دفاعي ديوار

 
به اين كشور سفر مي كنند. جالب است بدانيم دومين ديوار طويل جهان در نزديكي  "چين"بازديد از ديوار براي  "چين"ساالنه توريستان بسياري به كشور 

از بزرگ ترين ديوار هاي جهان كه براي مقابله در برابر دشمن در گذشته هاي دور در  "اسكندر"يا همان ديوار  "گرگان"واقع شده است. ديوار  "گرگان"شهر 
در نزديكي  "كالله"تا نزديكي شهر  "خزر"كيلومتري كه از سمت درياي  200ست. البته هم اكنون بخش اعظمي از اين ديوار اين منطقه ساخته شده ا

  .سري بزنيد "كالله"در نزديكي  "گليداغ"براي ديدن اين ديوار دفاعي به سمت ارتفاعات كوه  .كشيده شده است از بين رفته است "گرگان"

 

  لوه آبشار



 
  

كه از معروف ترين جنگل هاي اين استان مي باشد قرار گرفته است. از زيبايي هاي اين آبشار ارتفاع  "گلستان"در همجواري جنگل هاي  "لوه"جنگل آبشار و 
ان مي تو متري آن مي باشد. وجود اين آبشار در دل جنگل هاي شمال كشور طبيعتي بي نظير را به وجود آورده است. در فصل تابستان و اوايل پاييز 75

  .واقع شده است "گاليكش"كيلومتري  20و در  "مشهد"به  "گرگان"اين آبشار در جاده  .ساعات خوشي را در اين منطقه و در كنار اين آبشار زيبا تجربه كرد

 

  گنبد ميل



 
بر مي گردد. از  "آل زيار"روف است به دوران مع "ميل"مي توان بلند ترين برج آجري جهان را از نزديك ديد. اين برج بلند كه به  "گنبد كاووس"در شهر 

اخته شده اند. اين برج ها براي نگهداري آتش در آتشدان بر روي آن ها استفاده مي شده و اغلب اين ميل ها در حومه شهر ها و در نزديكي ورودي شهر ها س
  .واقع شده است "گرگان"در نزديكي  "گنبد كاووس"اين بنا در شهر 

  قرق جنگل



 
  

بهترين مكان براي تفريح و اقامت مي باشد. منطقه اي حفاظت شده كه مي  "قرق"مي باشيد، جنگل  "گرگان"به دنبال مناطقي طبيعي و بكر در نزديكي  اگر
درس منطقه آ  .توان در آن گونه هاي مختلف حيوانات و گياهان را از نزديك ديد. تمام امكانات رفاهي براي اقامت در اين منطقه پيش بيني شده است

   .مي باشد "مشهد"به  "گرگان"كيلومتري جاده  25در  "قرق"گردشگري 

 

  مقدس دفاع موزه پارك



 
  

ن جنگ موزه اي تمام عيار با نمايش تمام جنگ افزار هاي مختلف دفاع مقدس و به جاي مانده از دوران استقامت اين خطه در زمان هاي مختلف همچني
   .قرار گرفته است "ناهارخوران"و در جنگل هاي  "گلستان"منطقه پارك ملي و در  "گرگان"تحميلي در شهر 

 

  قزلق كاروانسراي



 
  

ي يك "گرگان"هر كاروانسراها يكي از مكان هاي بين را هي در گذشته هاي دور بوده است. برخي از اين كاروانسراها هنوز هم پابرجا مي باشند. در نزديكي ش
 .مربوط به دوران اسالمي از شاهكار هاي معماري در اين استان مي باشد "قزلق"ها را مي توان ديد. كاروانسراي از قديمي ترين اين كاروانسرا 

  .واقع شده است "قزلق"در كنار كتل  "گرگان"كيلومتري جنوب شرقي  35آدرس اين كاروانسراي تاريخي در 

 

 

  گرگان بازار



 
  

يكي از جاذبه هاي پر  "نعلبندان"است به چشم مي خورد. بازار سنتي  "هخامنشيان"بجاي مانده از دوران بازاري تاريخي كه  "گرگان"در بافت قديمي شهر 
  .واقع شده است "گرگان"گردشگر در اين شهر مي باشد. اين بازار در بافت قديمي شهر 

 
 

  ناهارخوران جنگل
اين شهر مي باشد. اين جنگل در جنوب  "ناهارخوران"آن مي شناسند، جنگل كه اغلب گردشگران اين شهر را با  "گرگان"از معروف ترين جاذبه هاي شهر 

كيلومتري آن قرار دارد. در كنار اين جنگل هاي سرسبز، مي توان كافه ها، رستوران ها، هتل ها و بسياري از امكانات  4اين شهر و در فاصله اي نزديك به 
 .ر كنار زيبايي هاي اين شهر داشتگردشگري اين شهر را از نزديك ديد و اقامتي راحت را د

ارك ان، پاز ديگر جاذبه هاي اين شهر و استان پر جاذبه مي توان به: جنگل شصت كال، منطقه چچلي، آبشار دره تل انبار، درياچه توشن، جنگل توسكست
  .جنگلي النگدره و بسياري از جاذبه هاي طبيعي و تاريخي ديگر اشاره كرد

 ناهارخوران



  

 گاهيتفرج گردشگري، امكانات با همراه نيز و كشيده فلك به سر درختان با شده، واقع گرگان شهر جنوب كيلومتري چهار در كه  آن  جنگلي  منطقه و  ناهارخوران

 .كندمي جذب خود سوي به را سال ايام تمام در شماريبي گردشگران كه كرده ايجاد منطقه در ديدني اندازيچشم با زيبا

 النگدره جنگل



 

 گرگان ناهارخوران بلوار در شده، انتخاب كشور شمال شاخص جنگلي پارك همچنين و كشور گردشگري نمونه منطقه  هفت از يكي عنوان به كه النگدره جنگل

 دارد وجود   چشمه٣  رودخانه، اين نزديكي در گذرد.مي آن وسط از تقريبا و دارد امتداد شمال تا پارك جنوب قسمت از  قالشي  رودخانه. دارد قرار

 ردمنديخ و شيردار بيد، بلوط، افرا، ،لرگ  توسكا، ،ممرز  و انجيلي درختان را جنگل ابن گياهي پوشش است. كرده ايجاد  فرديمنحصربه  طبيعي  اندازچشم  كه

 زمين كودك، پارك نمازخانه، آسفالته، جاده بهداشتي،  هايسرويس  ،رسانيبرق  شامل  النگدره  پارك در موجود امكانات دهد.مي تشكيل

 .است كمپينگ منطقه و نگهباني هايساختمان ورزش،

 طبيعت سردانسر



 

 چكل سمت هب آن از پس و چشمه نخود سمت به زيارت روستاي ميانه از بايد سردانسر به سفر براي. است گلستان استان بكر  سردانسر يكي از مناظر طبيعي

 .كنيم حركت پيرزن

 توسكستان جنگل



 

نامند كه با عبور نما ميكيلومتري اين شهرستان واقع شده است. باالترين نقطه اين جنگل را منطقه جهان ٤٠جنگل توسكستان در جنوب شرقي گرگان و در 

دهد و در رسند. در زمستان اين منطقه پوشيده از برف و يخ است و هواي بسيار سرد آن اجازه اقامت طوالني را در آن نميوخم به آن ميپرپيچهاي از جاده

 .تابستان هواي خنك و دلنشين و حتي كمي سرد آن موجب توجه بسياري از گردشگران به جنگل توسكستان شده است

 توشن درياچه



 

كيلومتري جنوب شهرستان گرگان قرار دارد. وجود مناطق جنگلي النگدره در كنار درياچه  ٥چه در حاشيه جنوبي روستاي توشن در النگدره واقع در اين دريا

رار ق سد و وجود ماهيان مختلف در آب درياچه فضايي زيبا به اين محيط بخشيده است. اين منطقه در فصول مختلف مورد استفاده ماهيگيري و كمپينگ

 .گيردمي

 كالته شصت آبشار



 

كيلومتري جنوب غرب گرگان  ٢٢آبشار شصت كالته (فيروزمحل) گرگان در استان گلستان واقع است. آبشار شصت كالنه در انتهاي جنگل شصت كالته در 

هاي شمالي كوه قل بالغ كيلومتر از دامنه ٤٣گذرد. رودخانه شصت كالته به طول تقريبي واقع شده و مسير دسترسي به آن از ميان اين جنگل زيبا مي

 .سرچشمه گرفته و در مسير خود آبشارهايي چون باران كوه و شصت كالته را آفريده است

 نومل آبشار



 

. خورده باقي مانده استآبشار بزرگ است كه مسير دسترسي بسيار دشواري دارند. به دليل سختي مسير منطقه بسيار بكر و دست  ٦اين مجموعه شامل 

كيلومتر در شمال روستاي نومل در دل  ٤متر ارتفاع دارد. اين مجموعه آبشار در فاصله  ٣٠رت دارد كه بيش از بلندترين آبشار منطقه به آبشار نومل شه

 .اند. دسترسي به اين آبشارها نياز به راهنماي محلي داردهاي منطقه چهل گيسو (چلگيسو) واقع شدهجنگل

 انبار تل دره آبشارهاي



 

متر ارتفاع  ١٠آبشار آن بيش از  ٢٠متري است كه  ٤٠الي  ٢آبشار  ٥٣انبار در نزديكي روستاي زيارت واقع شده است. اين دره متشكل از آبشارهاي دره تل

آبشار در اين دره نيازمند فرود با طناب است. شايان ذكر است پس از فرود  ٢٥يزات فرود است. هاي فني و تجهدارند. براي بازديد از اين آبشارها نياز به مهارت

 .از آبشار اول اين دره، بايد مسير را ادامه داد و راه بازگشت وجود ندارد

 تاورنراب كوه



 

قرار دارد. دامنه شمالي اين كوه كه مشرف بر شهر گرگان است، پوشيده » زيارت«در جنوب شهر گرگان و در باالي سر روستاي  (Tavarnarab) كوه تاورنراب

 .كندبور ميكند، از خط الراس اين كوه عاز جنگل است. جاده گرگان شاهرود كه رشته كوه البرز را قطع مي

 انبار تل كوه

 

  .اردار نام دانبكوه تلبينيم كه شهر را همچون كماني در برگرفته بلندترين قله اين رشتهكوهي را مياگر از شهر گرگان به سمت جنوب روبرگردانيم، رشته



متر  ٣٠٣٠كيلومتري شمال غربي روستاي چهارباغ قرارگرفته است. ارتفاع آن از سطح دريا  ٦كيلومتري جنوب گرگان و در  ٢٣انبار در فاصله كوه جنگل تل

 .است و سرچشمه رودهاي چهار باغ، سوته رود و خاصه رود است

 گرگان رود

 

وخم كوهستاني، هاي پرپيچگيرد و در مسيري به طول دويست كيلومتر، پس از عبور از درهسرچشمه ميهاي آالداغ در شمال بجنورد اين رودخانه از كوه

 .شوداي به نام خواجه نفس وارد درياي مازندران شده كه به تدريج وارد اين رودخانه بزرگ ميصحراي كالن، گنبد كاووس، دشت گرگان در نقطه

 چلچلي ممنوع شكار منطقه



 

ترسي، هاي دسالعبور بودن و عدم توسعه راهنام منطقه شكار ممنوع چلچلي از نام كوه چلچلي در ارتفاعات جنوب شرق گرگان گرفته شده است. به دليل صعب

منطقه چلچلي يكي از بهترين مناطق زيست مرال، شوكا، پلنگ، خرس، خوك وحشي، كبك دري، قوچ و ميش، نخورده است. داراي طبيعتي بكر و نسبتا دست

 .دهندسو را تشكيل ميسارهاي فراوان اين منطقه سرچشمه رودخانه قرهنشين است. چشمهكل و بز و انواع پرندگان شاخه

  نماجهان شده حفاظت نطقهم



 

نما با برخورداري از طبيعت زيبا و جانوران وحشي، از منابع باارزش استان گلستان است. كه در مناطق مرتفع جنوب شهرستان گرگان و مركز تفريحي جهان

دكوي و ناحيه شرقي آن در حوزه شهرستان هاي البرز قرار گرفته است. بخش مهم آن در حوزه شهرستان كركوهجنوب شرقي شهرستان كردكوي، در رشته

 .نما غاري به همين نام وجود داردشده جهانگرگان قرار دارد. در منطقه حفاظت

 كال شصت جنگل



 

شود. در كف تاريك كيلومتري جنوب غربي شهر گرگان واقع است و در نقاط بكر و دور از دسترس آن، جانوران وحشي و درنده ديده مي ٦جنگل شصت كال در 

  .ها خواص دارويي و صنعتي مهمي دارندهاي رنگارنگ و بعضا سمي را يافت كه بسياري از آنتوان انواع قارچجنگل و در كنار درختان مي

 رنگو آبشار



 

اي شكل دارد، شامل يك محل ريزش اصلي و چند دايرهكيلومتري جنوب غربي شهرستان گرگان واقع شده است. اين آبشار كه بستري نيم ١٥آبشار رنگو در 

ف، يكي از محل ريزش فرعي است. با توجه به وضعيت و نماي زيباي آبشار و وجود تنوع پوشش گياهي در پيرامون آن و برخورداري از هواي خنك و لطي

 .شودهاي طبيعي استان محسوب ميجاذبه

 زيارت آبشار



 

كيلومتري جنوب روستاي زيارت واقع شده است. اين آبشار در مسير يكي از شعبات فرعي رودخانه خاصه رود قرار دارد. اين آبشار از ارتفاع  ٥آبشار زيارت در 

 .گيردريزد و در فصول بهار و تابستان مورد بازديد مردم استان و ساير نقاط كشور قرار مياي ميچهمتري به داخل حوض ١٦حدود 

 


