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وار تاريخي قاره و پس از ديوار چين دومين دي ترين اثر معماري ايران باستان) طوالنيديوار بزرگ گرگانقزل آالن يا مار سرخ (
از  ر از شرق درياي خزر در خواجه نفس شروع وا قرار دارد. اين ديوادشت گرگان و تركمن صحر كيلومتر طول ، در ٢٠٠آسيا با 

شود. در كمر محو مي هاي پيشكوه قلعه و گمشيان گذشته پس از پيمودن شمال گنبد به طرف شمال غرب رفته و درشمال آق
، ، سد انوشيروانبه نامهاي سد سكندر گردان آسياي ميانه بودهدر برابر بيابان ديوار بزرگ گرگان را كه مانعي، هاي تاريخينوشته

  .انداند و مطالب گوناگوني در مورد آن بيان داشتهناميده ، ديوار دفاعيفيروز سد
    

  

  

   

 زسال پيش صورت گرفت كه بخشي ا ١٠٠در  شناسي اين ديوار توسط ژاك دمرگان فرانسوي درستنخستين پژوهشهاي باستان
خورشيدي بخشي از ديوار گرگان  ١٣١٢شناس فرانسوي (آرن) در سال باستان نمود. بعد از اومسير ديوار را از روي نقشه ترسيم 

خط قرمز  بر فراز منطقه ، خورشيدي اريك اشميت آمريكايي با پرواز ١٣١۶پيمايشي، شناسايي و معرفي كرد. در سال  را به صورت
كمر در شرق استان ادامه يافته است. او با ديدن هاي پيشت كوهبه سم رنگي را بر روي زمين مشاهده كرد كه با پيچ و تاب از دريا

برداشت. بعد از ان دكتر  اين پرواز را بار ديگر تكرار كرد و با تهيه عكسهاي هوايي گام مهمي در شناسايي ديوار اين منظره عجيب
د و طول ديوار جالب توجهي از ديوار ش موفق به برداشتن عكسهاي با پرواز مجدد بر روي ديوار ١٣۵٠ف كياني در سال محمد يوس

  .قطعه وابسته شناسايي كرد ٣٢كيلومتر با  ١٧۵را 
  

ابر ديوار در و محدوده كانال آبياري و زهكشي سد قرارگرفت و بن با شروع ساخت سد گلستان بخشي از مسير ١٣٧٨در سال 
كاوش شد كه  ، ديوار در شش فصل ١٣٨١از آن در سال از طريق دو كانال از زير ديوار هدايت شد. بعد  ضرورت حفظ ديوار آب سد

دانند. از آنجايي كه در كيلومتر مي ٢٠٠طول ديوار را  شناساناطالعات فراواني از آن به دست آمد. به طوري كه هم اكنون باستان
باشد كه در  كيلومتر ٢٠٠شتر از دهند طول ديوار بيشناسان احتمال ميتا مرو ادامه داشته ، باستان ن ديوارهاي ايبرخي از نوشته

هاي آزمايش شده در شد اما بر طيق آخرين نمونهمي هاي آينده به جواب آن خواهند رسيد. همچنين تا قبل از تخمين زدهكاوش
 .مربوط به دوره ساساني است هاي معتبر اين ديوارآزمايشگاه

   

  



 

 

 

سانتيمتر  ١٠و قطر  ۴١در  ۴١ابعاد  اشته و آجرهاي بزرگ آنمتر عرض د ١٠و در دشت  ٢ديوار گرگان در مناطق كوهستاني  
كند. شد رنگ آن از نخودي تا قرمز فرق مياي كه آجر پخته مي منطقه شده است. بسته به خاكدر دهها كوره آجرپزي پخت مي

ارتفاعات پيشكمر تا  ر مي رسيد. ازهاي مسيدر جلوي ديوار كنده شده كه آب از طريق آن به دشتها و كوره متري هم ٣٠ندقي خ
تر باقي مانده و با حفاري در چندين نقطه ديوار سالم كيلومتر است بخشهايي از ٣۵روستاي زاو در پارك ملي گلستان كه 

  . بيرون آمده استخاك  خوشبختانه بقايايي ديوار از زير
  

   

  

   

  
آن يك آتشگاه و استراحتگاه است كه درپيگرديده ز ديوار حفاريهزار متر مربع ا ٢است هايي كه تا كنون انجام شدهدر كاوش

 دژ تخمين زده در طول ديوار كاوش شده كه به ٣٨است. همچنين دو قلعه از حدود كشف شده سربازان كه فضا وابسته به ديوار بوده
  رسيد. متر مي ٣٠٠در  ٢۴٠رين آن به بزرگت متر شروع و ١٢٠در  ١٢٠هاي ها از اندازهمحل سكونت سربازان بوده است. قلعه نظر

  
 در دو طرف ديوار ميله گذاري انجام شده تا حريم ديوار حفظ و از خرابي آن جلوگيري هايي از آناكنون براي حفاظت ديوار در قسمت 

رهاي ديوار و بعضي از اهالي از آج شودوي آجرهاي ريخته از ديوار موجب شكستن و از بين آنها ميشود. راندن خودروها بر ر
ي فراواني را به رعايت نكردن حريم ديوار از سوي سازمانهاي دولتي خسارتها اند. همچنينهسازي خود استفاده كردبراي ساختمان

  .است ديوار زده
  

ه خليج گرگان ديده است. در فصل آيند در داخل آجرهاي ديوار نزديك ساحل درياي خزر و هايي ازبر طبق گزارشات مردمي نمونه 
مدفون شده  شناسي زير آب درياي را با كمك غواصان انجام دهند تا آثار معماري احتماليباستان كاوش باستان شناسان قصد دارند

در جنوب ديوار بزرگ گرگان است كه بخش شمالي  وار ديگريديوار گرگان را در زير آب بدست آورند. گفتني است ديوار تميشه دي
   .اينكه ديوار بزرگ گرگان و تميشه زماني يك ديوار بوده است د و احتمالآن در خليج گرگان وجود دار
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