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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

یکی از شــهرهای بندری اســتان 
گلستان و شاید معروف ترین آن ها، بندر 
زیبای ترکمن در سواحل شرقی دریای 
خزر اســت. ســفر به این بندر، تجربه 
متفاوتی را برایتان خلــق خواهد کرد. 
در اینجا غذاهای متفاوتی می خورید، 
پوشــش ســنتی متفاوتی را مشاهده 
می کنیــد و جاذبه های گردشــگری 

متنوعی را می بینید.
ســفر بــه بنــدر ترکمن شــما را 
با تجربــه ای جالــب و بی نظیر مواجه 
می کند، جایی که زبان هموطنان مان 
را به خوبی متوجه نمی شــویم اما نگاه 
مهربان و سخاوتمند آن ها همواره نگران 
مهمان های سرزمین شان است و از هیچ 
مهر و کمکی دریغ نمی کننــد. اگر به 
این شهر سفر می کنید فراموش  نکنید 

قورقومی یعنی سالم.
 فر به بندر زیبای ترکمن تجربه ای 
متفاوت برایتان خواهد بــود. از همان 
بدو ورود به این شــهر، موارد جدیدی 
خواهید دید که سفرتان را جالب خواهد 
کرد. شــاید اولین چیزی که توجهتان 
را در بندر ترکمن جلب می کند، نحوه 
پوشــش محلی و بســیار زیبای زنان 
سختکوش ترکمن در این شهر باشد. 
زنان ترکمن لباس های رنگارنگ بلند 
یا بلوز دامن هایی زیبا به تن می کنند و 
به جای روسری، شال معروف و بسیار 

زیبای ترکمن را به سر می کشند.
اگر خواهان چشیدن طعم غذاهای 
متفاوت هســتید، بندر ترکمن یکی از 

گزینه ها برایتان خواهد بود.
در ادامه و در این مطلب قصد داریم تا 
شما را کمی با دیدنی های بندر ترکمن 

آشنا کنیم. 
موقعیت جغرافیایی بندر ترکمن

بندر ترکمــن یکی از شــهرهای 
زیبای استان گلستان است که با مرکز 
این اســتان یعنی گــرگان، حدود ۴۰ 

کیلومتر فاصله دارد. این شهر در سواحل 
شرقی دریای مازندران، به عنوان یکی از 
مهم ترین شهرهای بندری خطه شمالی 
کشور شناخته می شــود. این شهر از 
سمت شــمال به گمیش تپه، از سمت 
غرب به دریای مازندران و خلیج گرگان، 
از ســمت جنوب به شــهر کردکوی و 
ارتفاعات جهان نما و از شــرق به شهر 

گرگان محدود می شود.
بندر ترکمن یکی از شــهرهای تازه 
تاسیس کشور است. در زمان سلطنت 
رضا شــاه پهلوی در ســال ۱۳۰۶ این 
شهر بنا شد و نام آن را در ابتدا بندر شاه 
گذاشتند. طراحی این شهر را گروهی از 
مهندسان مطرح بلژیکی مطابق با جدید 
ترین اصول معماری و شهرسازی انجام 
داده اند. اکثریت مردم این شهر ترکمن و 
سنی مذهب هستند ولی در گوشه و کنار 
این شهر می توان اقوام دیگری از جمله 

مردم بلوچ سیستان را مشاهده کرد.
پیش از تاسیس این بندر، بندر گز و 
دیگر شهرهای اطراف حالت مرکزیت 
داشتند که با ظهور این بندر دچار رکود 
شــدند. بندر ترکمن، پایتخت خاویار 
دنیاست که در کنار پنبه فراوانی که در 
اطراف آن کشت می شود از ارکان اصلی 

اقتصاد محلی است.
ســاکنین این بندر عمدتا ترکمن 
هســتند اما فرهنگ آن ها از فرهنگ 
مازندرانی، ترکمنی و حتی روســی و 
قزاقی گرفته شده است. بندر ترکمن با 
وجود آنکه به دریا چسبیده از نظر اقلیمی 
در منطقه آب و هوایی نیمه خشــک 
و معتدل قرار می گیــرد و این به دلیل 
مجاورت با ترکمن صحرا و بیابان های 
جنوبی ترکمنستان است. اگر قصد سفر 
به بندر ترکمن را دارید، به شما پیشنهاد 
می کنیم با افزودن یکی دو روز به سفر 
خود، دیدنی های اطــراف آن را نیز در 

برنامه خود بگنجانید.
 کجا بگردیم؟

جالب ترین نقطه شــهر اسکله آن 
است. دریای مازندران، و اسکله توریستی 
بندر ترکمن در غرب شــهر واقع شده، 

جایی که می توان سوار قایق های پدالی 
یا موتوری شــد و بازارهای ســاحلی و 
رنگارنگ صنایع دستی در آن قرار دارند.

دوشــنبه بازار بندر ترکمن بهشت 
مسافران عاشق صنایع دستی است. انواع 
صنایع دستی ترکمنی شامل پشتی، 
قالی، محصوالت نمدی، سوزن دوزی 
و جواهرات با قیمتی مناسب در این بازار 

به فروش می رسند.
آشوراده

 در غرب بندر ترکمــن بزرگترین 
جزیره ایرانی در دریــای مازندران، در 
شبه جزیره میانکاله واقع شده است. در 

گذشته آشوراده از سه جزیره تقریبا به 
هم پیوسته تشکیل می شده که دو جزیره 
کوچک و انتهایی در طول قرن ها به زیر 
آب رفته اند و حاال آشوراده نیز به همان 
دلیل متروک و نیمه مغروق مانده است. 
البته مسافران می توانند از بندر ترکمن 
با قایــق موتوری ظــرف ۱۰ دقیقه به 
آشوراده برسند و از زیبایی های بی نظیر 

و آرامش مثال زدنی آن لذت ببرند.
سواحل قابل شــنای جزیره برای 
آقایان و طرح سالم سازی برای خانم ها 
آشــوراده را به مقصدی ایــده آل برای 
عالقمندان به ســاحل و شــنا تبدیل 
می کند. اما اکنون این جزیره زیبا و پر از 
آرامش ساکنی جز صیادان و کارمندان 
شــیالت ندارد. بی جهت نیســت که 
۴۰% خاویار کشور در این جزیره تولید 
می شود، خاویار آشوراده از معروف ترین 
و مرغوبترین خاویارهای دنیا به شمار 

می آید.
آشــوراده که از واژه ترکی »آشــیر 
آداسی« گرفته شده، از آنجا که به عنوان 
چراگاه هم مورد استفاده قرار می گرفته 
در بین مردم محلی مال آشیر هم خوانده 
می شده است. جزیره تا اوایل قرن هنوز 
هم یکی از اصلی ترین زیستگاه های ببر 
مازندران یعنی قوی ترین گوشــتخوار 
جهان بوده، حیوانی که حدود ۴۰ سال 
پیش آخرین نمونه زنده آن توسط یک 

شکارچی از پا درآمد.

میل رادکان
میل رادکان، با حدود ۳5 کیلومتر 
فاصله از بندر ترکمــن، در یک ناحیه 
جنگلی کوهستانی واقع است. این برج، 
یکی از مجموعه برج هایی است که در 
مسیر الجیم ورســک به بندر ترکمن، 
برای راهنمایی و اسکان مسافران ساخته 

شده است و بعدا مقبره بانی اش شد.
بانی برج، یکی از اسپهبدان آل باوند 
به نــام ابوجعفر محمد بوده اســت که 
دستور ســاخت آن را در سال ۴۰7 ه.ق 
داده است. برج شــامل دو بخش بدنه و 
گنبد است، و گنبد مخروطی و دو پوشه 

آن ۳5 متر ارتفاع دارد. تعدادی کتیبه به 
دو خط پهلوی و کوفــی در برج موجود 
است. مصالح بکار رفته در ساخت برج، 

مالط گچ و آهک است.
روستای قره قاشلی

اســب های ترکمن شهرتی جهانی 
دارند. هر ساله در این منطقه مسابقات 
اســب دوانی ملی و بین المللی برگزار 
می شــود )کورس بهاره بندر ترکمن( 
و عالقه مندان بســیاری را از اقصا نقاط 
کشور به این ناحیه می کشاند. اگر از بندر 
ترکمن به سمت گرگان حرکت کنید، 
بعد از حدود ۱۰ کیلومتر به روستای قره 
قاشلی خواهید رسید. اگر از عالقه مندان 
به اسب های اصیل ترکمن و مسابقات 
اسب سواری هستید، پیشنهاد می کنیم 

که راه این روستا را در پیش بگیرید.
منطقه شکار ممنوع صوفیکم

اگر از عالقه مندان بــه پرنده نگری 
هستید، منطقه شکار ممنوع صوفیکم 
گزینه مناســبی برایتــان خواهد بود. 
گونه های پرنــدگان مهاجــر و بومی 
نادری در این منطقه سکونت می کنند. 
گونه های مهمی همچون عقاب دریایی 
دم سفید و اردک سر سفید آفریقایی. 
در این منطقه زیبــا، ۱۳۰ گونه پرنده 
مهاجر و بومی زندگی می کنند. قدمگاه 
بهاء الدین نقشبندی، پل داش کفری و 
تاالب گمیشان هم از دیگر جاذبه های 

گردشگری این منطقه هستند.

آق قال
شهری است در ۳۶ کیلومتری شمال 
شرق بندر ترکمن، از معروفترین آثار این 
شهر، پل خشتی آن است که بر روی رود 
گرگان، در زمان صفوی بر روی پایه های 
ساسانی ساخته شده است. این پل دو 
مناره داشته که اکنون از بین رفته است. 
به نظر می رسد پل به دستور شاه عباس 

صفوی ساخته شده باشد.
قلعه کهن از دیگر بناهای شهر است 
که اکنون مخروبه شده و جز دو دیوار آن 
چیزی باقی نمانده اســت. این قلعه به 
قلعه مبارک آباد نیز معروف است. سد 
وشمگیر، در 5 کیلومتری شمال شرق 
آق قال نیز یکی از دیدنی های شهر است 
که برای گذراندن یک روز در دل طبیعت 

انتخاب خوبی است.
بندر گز

 در ۱2 کیلومتری بنــدر ترکمن، 
یکی از مراکز کشت پنبه کشور و یکی 
از شــرقی ترین بنادر دریای خزر به نام 
بندر گز قرار گرفتــه، پیش از آنکه بندر 
ترکمن رونق بگیرد، این بندر قدیمی، 
قطبی مهم و بندر تجاری منطقه بوده 
است. از آثار تاریخی بندر » جر کلباد« در 
غرب روستای کهنه کلباد است. آتشکده 
قدیمی مخروبه، قلعه های باستانی مثل 
مار قلعه، قدیم قلعه و عروس قلعه هم از 

دیگر آثار قدیمی دیدنی بندر هستند.
 چطور به بندر ترکمن برسیم؟

اگر از شــهرهای مرکزی، جنوبی 
و غربی ایران به ســمت بنــدر ترکمن 
می آیید، بهترین مسیر، مسیری است که 
از تهران شروع می شود و با امتداد در جاده 
فیروزکوه و رسیدن به ساری به سمت 
شمال شرق ادامه می یابد. با استراحت 
یا اقامت شــبانه در ســاری می توانید 
مسیرتان را به سمت نکا، بهشهر، گلوگاه، 
نوکنده ادامه داده و از آنجا وارد بندر گز 
شوید و با یک گشت نیم یا یک روزه در 
این بندر با طی مسیری ۱5 دقیقه ای به 

بندر ترکمن برسید.
برای همین مسیر راه آهن تهران- 
گرگان هم در دســترس اســت که با 
طی مســیر موازی با راه جاده ای یکی 
از زیباترین مســیرهای ریلی کشور به 

شمار می رود.
اگر از آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل 
یا گیالن و مازندران به سمت بندر ترکمن 
می روید، مســیر جاده اصلــی را ادامه 
دهید و با عبور از استان گیالن و پشت 
سر گذاشتن رامسر، تنکابن، چالوس، 
نوشهر، محمود آباد،قائم شهر،ساری، 
نکا و بهشهر وارد استان گلستان و سپس 

بندر ترکمن شوید.
از سیســتان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی، رضوی و شمالی هم می توانید از 
دو مسیر به بندر ترکمن برسید: از مشهد 
به ســمت قوچان رفته و مسیرتان را به 
سمت کالله ادامه دهید و با گذشتن از 
گنبد به سمت غرب ادامه مسیر دهید 

تا به بندر ترکمن برسید.
مســیر دیگر را می توانید با گذر از 
نیشــابور و ســبزوار و میامی به سمت 
شاهرود ادامه دهید و از انجا به آزادشهر 

و گرگان و در فاصله یک ساعته به بندر 
ترکمن برسید.

از سمنان هم می توانید همان مسیر 
شــاهرود- گرگان را ادامه دهید و هم 
می توانید مسیر شــهمیرزاد به ساری 
را انتخاب کنید که یکــی از زیباترین 
مسیرهای کوهستانی جنگلی کشور 

است.
برای کسانی که مایلند با هواپیما به 
این مقصد برسند هم دو فرودگاه نزدیک 
به بندر ترکمن وجود دارد: هم فرودگاه 
گرگان و هم فــرودگاه نکا در فاصله ای 

اندک از مقصد شما واقع هستند.
چی بخوریم؟

در بندر ترکمن احتمال زیادی دارد 
که مهمــان مردم صمیمی این شــهر 
شــوید، غذاهای خانگی بندر ترکمن 
بسیار لذیذ هستند و در کنار شیرینی ها 
و نوشیدنی های منحصربفرد این بندر، 
ترکیب جالبی از طعم و مهمان نوازی را 
به مسافر ارائه می دهند. غذاهای ترکمن، 
بر مبنای گوشــت لذیذ گوسفندی و 
سبزیجات تهیه می شوند. مشهورترین 
غذای ترکمنان »چکدرمه«  است که با 
تکه های درشت گوشت و پیاز و گوجه 
فرنگی و برنج تهیه و خورده می شــود. 
هلی آش هم یکی از انواع آش است که در 
میان ترکمنان محبوبیت خاصی دارد. 
آش شامل بنشن و سبزیجات و گوجه 

فرنگی و شکر و پیاز است.
 چی بخریم؟

دوشنبه بازار بندر ترکمن محلی 
اســت که می توانید زیباترین صنایع 
دســتی ترکمنان را با قیمتی خوب از 
دست کسانی که به نحوی در تولید آنها 
نقش داشته اند تهیه کنید. مهمترین 
محصول این بندر، بدون شک خاویار و 
ماهی است. برنج، لبنیات و محصوالت 
کشاورزی نیز از دیگر سوغات این شهر 
هستند. اما برای یک گردشگر، صنایع 
دســتی این شــهر از هرچیز دیگری 
جذاب تر اســت. دنیای رنگ در این 
بندر مســافر را به خرید یادگارهای 

شهر ترغیب می کند.
انــواع قالــی و قالیچــه ترکمنی، 
محصوالت نمــدی، نمــد دورویه به 
نام قاشماگئجه، پشــتی های زیبای 
ترکمنی، ابریشم بافی ، سوزن دوزی از 
دیگر صنایع دستی این منطقه هستند. 
لباس ترکمنی نیز که لباده ای گشاد به 
همراه پوستین هایی به نام ایچمک که 
از پوست بره قره گل درست می شوند و 
زیورآالت زنانه بهترین یادگاران سفرتان 

خواهند بود.
سخن نهایی

پیشــنهاد می کنیم که برنامه سفر 
خود به بندر ترکمن را طوری بچینید 
که از جاذبه های شهرهای اطراف را هم 
بازدید کنید. پیشنهاد دیگر ما به شما این 
است که حتما غذاهای محلی خوشمزه 
ترکمنی را امتحان کنید. معروف ترین 
غذاهای ترکمن، چکدرمــه، بوروک، 
بوالمه، اکمک و نان های خوشمزه ای 
مثل قاوور تماچلی چوروک، بیشــمه، 

باسترمه و قاتالما هستند.

در بندر ترکمن فراموش  نکنید؛ »قورقومی« یعنی سالم

از جزیره آشوراده تا تاالب گمیشان

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

با بچه های دبیرستانی، می ریم به اردو
آبشار هفت چشمه البرز

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

امروز هیجان دیگری دارم، هیجانی دلنشین و 
شیرین، از جنس کودکی. تا این زمان کمتر پیش 
آمده است که شــب قبل از سفر نخوابم. اما دیشب 
بارها بیدار شدم و ساعتم را نگاه کردم تا مبادا خواب 
بمانم. یاد زمانی افتــادم که کالس چهارم یا پنجم 
دبستان بودم و اولین بار از طرف مدرسه سفری نیم 
روزه رفتیم به پارک ارم. خوب یادم هست که مادرم 
برایم ساندویچ الویه در کوله پشتی ام گذاشته بود. 
خاطرات آن سفر و شیطنت های داخل ماشین تا 
پارک ارم را هیچگاه فراموش نمی کنم. سفرهایی 
که با همکالسی های مدرسه می رفتیم طعم دیگری 
داشــت. اردو: دلچســب ترین نامی بود که از زبان 
مدیر مدرسه می شــنیدیم. و حاال مسئولیت سفر 
دخترهای مقطع دبیرستان مجموعه آموزشی هدی 
را به من سپرده اند تا دوباره با تک تک شان نوجوانی 
کنم. در کنار هیجان همراهی بــا بچه ها، نگرانی 
سالمتی شــان را نیز دارم؛ چراکه خانواده هایشان 
با هزار و یک نگرانی راهی شــان کرده اند و من تمام 
تالشم را خواهم کرد تا سفری بی خطر را تجربه کنند. 
همکارم زحمت همراهی بچه ها تا کرج را برعهده 
داشت و من میدان حافظ، ابتدای مسیر جاده چالوس 
منتظر ایستاده بودم. باالخره رسیدند و سوار ماشین 
شدم. آنقدر هیجان ذخیره داشــتم که با صدایی 
بلندتر از همیشه سالم کردم و یک صدا بلند جواب 
شنیدم. صدای سالم گفتنشان نشان می داد که  باید 
بچه های پر جنب و جوشی باشــند، اما مربی های 
مدرسه نیز همراهمان بودند و این مسئله خیالم را 

کمی آسوده تر می کرد. 

مقصد ما آبشار هفت چشــمه واقع در روستای 
آدران در جاده چالوس بود. بعد از معرفی و صبح بخیر 
و خوش آمدگویی، توضیح مختصری در مورد آبشار 
هفت چشمه و سد امیرکبیر که روی رودخانه کرج 
ساخته شده است دادم تا به رستوران هفت چشمه 
برسیم. ذهن این بچه ها پر از ســوال بود و تا جایی 
که می دانستم سعی کردم پاسخ سوال هایشان را 
بدهم و جالب بود که بیشترین سوالی که پرسیده 
می شد: »چقدر باید پیاده برویم؟« بود. شاید سوال 
شما هم باشد. پس بگذارید پاسخ را همین جا بازگو 
کنم. برای بازدید از آبشــار هفت چشمه باید بعد از 
روستای آدران وارد رستوران هفت چشمه شوید. از 
پله ها که باال بروید مسیر آبشار کامال مشخص است. 
هر ساعتی که از رســتوران راه بیافتید، یک ساعت 
دیگر کنار خنکای آبشــار خواهید بود. ما نیز کنار 
رستوران توقف کردیم و برای صرف صبحانه آماده 
شــدیم. بعد از صبحانه در مســیر آبشار حرکت 
کردیم. از کوچه باغ ها عبــور کردیم و به پل چوبی 
رسیدیم. یک به یک بچه ها را از پل رد کردم و مسیر 
را ادامه دادیم تا به دیواره ای رسیدیم که چشمه های 
متعدد از آن بیرون زده و ردیفی از آبشارهای کوتاه را 
تشکیل داده اند. استراحتی کردیم و بچه ها مشغول 
آب بازی شدند. صدای شــور و هیجانشان آدم را به 
وجد می آورد و خنده هاشان تماما پر از شور و شعف 
است. برای دسترسی به آبشار اصلی باید از صخره ها 
عبور می کردیم. بچه ها هیجان عبور از صخره را به 
آب بازی بخشیدند و ساعتی در حوضچه مشغول 
تخلیه انرژی شان شدند.  اگر شما خواستید تا کنار 
آبشار بروید، از صخره ها رد شوید تا در انتهای تنگه 
به آبشار زیبای هفت چشمه برسید. از اینجا که به 
هفت چشمه معروف است تا کنارآبشار، نزدیک به 
۱۰ دقیقه باید پیاده روی کنید. ارتفاع آبشار اصلی 
حدود ۹۰ متر است و از این لحاظ یکی از آبشارهای 
بلند ایران محسوب می شــود. بعد از آبتنی جایی 
کنار رودخانه برای صرف نهار نشستیم. همراهی 
و همدلی شان، شور و شادی شــان مرا به یاد شعر 
قصه های مجید می اندازد:»دلخوش و شــادیم، ز 
غم ها آزادیم، روزها تو اردو، می ریم اردو ...«. قلب های 
زاللشان باعث شــد که شــادی امروز را هیچگاه 

فراموش نکنم.
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