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چکيده
گل فشان يك پديده طبيعي و ديدني است كه معموال به صورت يك  سيماي گنبدي شكل و در بعضي مواقع به صورت حوضچه اي يافت مي شوند. اين گل فشان ها مخلوطي از آب، 
گل و گاز هستند و كاربردهاي زيادي از جمله جاذبه گردشگري، گل درماني، تأمين عناصر كمياب بدن و استفاده در كوزه گري دارند. اين شكل ها در بيشتر نقاط دنيا  به ويژه در 
كمربند آلپ و هيماليا قابل مشاهده است و در ايران، بيشتر در جلگه هاي ساحلي درياي خزر و درياي عمان ديده مي شوند. در استان هرمزگان قبال  فقط يك يا دو گل فشان بين 
جاسك و ميناب  شناسايي شده بود. اين پديده های زيبا و منحصر به فرد، نيازمند توجه بيشتر در صنعت گردشگری هستند  بايد آن را مهم ترين پديده زمين گردشگري  سواحل 
شمالی دريای عمان معرفی كرد. در اين پژوهش، پس از گرد آوري اطالعات و داده هاي دفتري شامل نقشه هاي توپوگرافي، زمين شناسي، داده هاي ماهواره اي IRS و عكس هاي 
هوايي، بررسي هاي دور سنجي انجام شد و سپس با مطالعات صحرايي و كنترل زميني، شناسايي گل فشان ها كامل شد. در عمليات صحرايي از هر گل فشان يك نمونه رسوب 
برداشت و تجريه عناصر اصلي، فرعی و  جزئي توسط دستگاه ICP-OES بر روي آن انجام شد. نزديك به 30 گل فشان بزرگ و كوچك فعال در خاور تنگه هرمز در محدوده 
كوه گوک و 6 گل فشان در محدوده روستاهای گتان و توجك شناسايي و بررسي شد، كه پيش از اين معرفي نشده بودند. بزرگ ترين گل فشان )آريانا(، دارای مخروطی با ارتفاع 
73 متر از سطح زمين های اطراف در محدوده روستاهای گتان  و كوچك ترين آن دارای مخروطی با ارتفاع كمتر از يك متر در محدوده  گوک است. همچنين مطالعات ژئوشيمی 
يا تعيين مقدار عناصر موجود در رسوبات برای كليه گل فشان ها انجام شد. از آنجا كه وجود اين پديده ژئومورفولوژيكی در هر منطقه نشانه فعاليت زمين ساخت آن منطقه است، 
بنابراين احتمال رخداد زمين لرزه خفيف و گسل خوردگی وجود دارد كه اين امر بايد در احداث ساختمان ها و سازه های ثابت، مانند پل ها لحاظ شود. همچنين گل های خارج شده 
از آنها می تواند تا حدی مشخص كنندة وضعيت درونی زمين  باشد. گل فشان ها به عنوان شاخص ميدان هاي گازي و نفتي شناخته شده اند و از آنها  براي پيش بيني وجود ميدان هاي 

نفتي و گازي در اعماق زمين استفاده مي شود.
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1- مقدمه 
شاخه های  از  يكی   )Geotourism( زمين گردشگري    زمين گردشگري:   .1-1
گردشگری وابسته به طبيعت )Nature based tourism( است كه به معرفی پديده های 
با حفظ هويت مكانی آنها می پردازد. زمين گردشگري  زمين شناختی به گردشگران 
به طبيعت و پديده های  از علوم مختلف زمين شناسي كمك می گيرد و عالقه مندان 
تعريفی  به  می كند.  دعوت  زمين  زيبای  جاذبه های  از  بازديد  برای  را  زمين شناسی 
حفظ  را  مكان  جغرافيايی  هويت  كه  گردشگري  يعنی  زمين گردشگري  ديگر، 
می كند، يا آن را بهتر می كند و اين نه تنها محيط زيست را شامل می شود، بلكه ميراث 
فرهنگ و زيبا شناسی مكان و از همه مهم تر رفاه بيشتر اهالی محلی را در برمی گيرد 
جغرافيايی  معنای  گردشگري  به  زمين گردشگري  بنابراين،   .)1381 )امری كاظمی، 
است كه به طور ضمنی بر ويژگي های زمين شناسی و ژئومورفولوژيكی، به عنوان بستر 

كليه فعاليت های انسانی و ويژگي های جغرافيايی تأكيد دارد )ثروتی،1385(.
توجه  مورد  پيش  مدت ها  از  علوم زمين  اگرچه  زمين گردشگري:  اهميت   .  2-1
دانشمندان بوده است، اما آنچه كه اين علم را زنده نگه داشته،  بازديدهاي صحرايي 
در  هاتن  است. جيمز  سير حوادث  به  بردن  پي  و  وقايع  در چگونگي  و كنجكاوي 
نيمه سده هجدهم از همين بازديدها، پايه زمين شناسي امروزي را بنيان نهاد. ميراث 
و ژئومورفولوژي  بر ارزش هاي ذاتي، شكل هاي زمين شناختي  با تكيه  زمين شناختي 
علمي،  ارزش هاي  است شامل  ممكن  ذاتي،  ارزش هاي  اين  است.  پايه گذاري شده 

زيبايي شناختي، تفريحي و فرهنگي باشد. بنابراين شناسايي ميراث زمين شناسي يك 
كشور يا يك منطقه از جملة مهم ترين اقدامات براي ثبت تاريخ زمين شناسي هر كشور 
است كه در صنعت زمين گردشگري مورد توجه آموزشي و حفاظتي قرار مي گيرند. 
اخير  سال های  در  كه  است  علوم جديدي  از جمله  زمين گردشگري  كاربردي  علم 
در يك  فعاليت گردشگري است كه  اين علم شامل هرگونه  نموده است.  پيشرفت 
با  تلفيق آن  و  نقش صنعت گردشگري  يا معدني رخ مي دهد،  محيط زمين شناختي 
و شناسايي  ترويج صلح،  و  اجتماعي،  و  فرهنگي  اقتصادي،  ارتقاي  در  زمين،  علوم 
نيست.  پوشيده  كسي  بر  آن  مكان يابي  و  فرهنگي   – طبيعي  دارايي هاي  حفظ  و 
گردشگری از عوامل اصلی توسعه پايدار در سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
زيست محيطی است. زمين گردشگري زير مجموعه گردشگري پايدار بوده و هدف 
آن حفظ منابع گردشگری در مقاصد است. يعنی هدايت گردشگران به  گونه اي كه 
محل مورد بازديد، برای نسل های آينده نيز، همان گونه باقی بماند و قابل استفاده باشد 
گسترده در علم زمين گردشگري در  با وجود پيشرفت هاي  )امری كاظمی، 1381(. 
جهان، هنوز سؤاالت بسياري در بارة تلفيق گردشگري با علوم زمين در ميان صنعت 
فعاليت  صحيح  گسترش  با  مي رود  انتظار  كه  است  مانده  پاسخ  بدون  گردشگري 
به طور  زمين گردشگري  جايگاه  آينده،  در  دولتي  مديران  حمايت  و  گشت پردازها 

علمي مشخص شود. 
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معرفي و بررسی سایت گل فشانی نژاد  افضلی،گل فشان هاي گتان شهرستان جاسك...

گل فشان ها يكی از پديده های زمين گردشگري به شمار مي آيند كه به دليل تعداد زياد 
و منحصر به فرد بودن آنها در سواحل خاوري تنگه هرمز، از ديدگاه زمين گردشگري 

بايد معرفی شوند. 
پديده هاي  و جذاب ترين  از عجيب ترين  يكي  پديده گل فشان:گل فشان ها،   .3-1
بيشتر در جلگه هاي ساحلي درياي عمان و درياي  ايران  مرفولوژيك هستند كه در 
خزر  ديده مي شوند و هر بيننده اي را به خود جذب مي كنند. گل فشان، رسوب فشان 
نوار  در  آن  گسترش  كه  است  طبيعي  جالب  پديده هاي  از  گازفشان،  و  نفت  يا 
پاكستان،آذربايجان،  كشورهاي  در  مركزي  آسياي  و  آرام  اقيانوس  هيماليا،  آلپ- 
كه  است  ونزوئال  و  مكزيك  ژاپن،  روماني،  ايتاليا،  ايران،  گرجستان،  تركمنستان، 
  .)Feizullayev.& Guliyev, 2001( نمونه هاي فعال آن در آذربايجان ديده مي شود 
عمان  درياي  و  خزر  درياي  پيرامون  در  دنيا  گل فشان   800 حدود  از  نيمي  از  بيش 
قرار دارد در جنوب خاور ايران 30 گل فشان وجود دارد كه15 مورد آنها بين بندر 
جاسك و ميناب )نژاد افضلي و لك، 1389(، 9 مورد بين چابهار و بندر جاسك و 
6 مورد ديگر هم  بين چابهار و مرز ايران و پاكستان به ويژه شمال خليج گواتر واقع 

شده اند) نگارش، 1376(. 
1-4. زمين گردشگري گل فشان ها: گل فشان ها با دارا بودن پديده هاي كم نظير و 
متنوع، داراي پتانسيل بااليي از نظر جذب گردشگر با اهداف متفاوت گردشگري 
هستند. گل فشان ها با مناظر زيبا و بديع خود، مي توانند ديدني هاي متنوع و تماشايي 
از  برخي  در  تاكنون    .)1376 )نگارش،  بگذارند  نمايش  به  گردشگران  براي  را 
توجهي  قابل  ارزي  در آمد  و  شده  انجام  آنها  روي  بر  بسياري  فعاليت هاي  كشورها 
و سرمايه گذاري  فعاليت  تاكنون  ما  در كشور  اما  داده اند،  اختصاص  به خود  هم  را 
مؤثري در اين زمينه انجام نشده است. اهميت برخي از اين گل فشان ها به قدري زياد 
است كه مطالعه آنها مثل گل فشان هاي بخش مركزي درياي سياه، به عنوان بخشي 
برنامه از سال 1991 تا  برنامه مطالعاتي سازمان يونسكو قرار گرفته است. در اين  از 
رسوبات  زير  در  مدفون شده  گل فشان  هفت  و  زير دريايي  گل فشان   9 تعداد   1996
كشف شد. بازديد از اين پديدهاي گل فشاني شگفت انگيز هر بيننده اي را در نگاه 
مي كند. خروج گل،  آب و گازهاي هيدروكربني و حتي شعله ور شدن  متحير  اول 
با خواص گل درماني و شكل هاي عجيب و  آنها،  داشتن حوضچه هاي آب و گل، 
غريب گل فشان ها، مي تواند براي گردشگران جالب،  زيبا و حتي شگفت انگيز باشد، 
طبيعي  زيباي  مناظر  ديدن  زمين گردشگري ،  )اكوتوريسم(،  بوم  گردشگري  كه  چرا 
اختصاص  خود  به  را  دنيا  گردشگران  بيشتر  سفر  برنامه  از  بخشي  زمين شناسي  و 
مي دهد.  بنابراين گل فشان ها ارزش گردشگري بسيار خوبي دارند و در صورت ايجاد 
زمينه هاي رفاهي و امكانات اقامتي و تبليغات به موقع و صحيح، مي توانند در جذب 
درصد   70 تا   60 كه حدود  درياي خزر  باشند. گل فشان هاي حوزه  مؤثر  گردشگر 
از گل فشان هاي دنيا را در بر مي گيرند و همچنين گل فشان هاي شمال درياي عمان 
است  ضروري  و  دارند  ارزي  آمد  در  كسب  و  گردشگر  جذب  در  زيادي  اهميت 
گام هاي مؤثرتري در اين راستا برداشته شود. با وجود ويژگي هاي منحصر به فرد و 
بكري كه اين پديده خدادادي در شكوفايي اقتصاد منطقه دارد، بهره برداري الزم و 
بهينه از آن نشده است. مسئوالن بايستی با اتخاذ تدابير و ايجاد تسهيالت الزم در اين 
زمينه به گونه اي شايسته اين پديده هاي جذاب را به عنوان جاذبه هاي بكر گردشگري 

منطقه به هم وطنان و جهانيان معرفي كنند. 

2-روش مطالعه
نقشه هاي  شامل  داده ها  و  اطالعات  گرد آوري  از  پس  پژوهش  اين  در   
توپوگرافي1:25000، زمين شناسي 1:100000، داده هاي  ماهواره اي IRS و عكس هاي 
ميزان  منحني  از  استفاده  با  شد.  انجام  دور سنجي  بررسي هاي   ،1:40000 هوايي 
گل فشان هاي   مختصات  سپس  و  شد  ساخته   )DEM( منطقه  رقومي  مدل   1:25000

برداشت شده با GPS روي مدل پياده و نقشه پراكندگي گل فشان ها تهيه شد.  سپس با 
مطالعات صحرايي و كنترل زميني  به مدت 20 روز، شناسايي گل فشان ها كامل شد. 
عنا صر  تجزيه  و  برداشت  نمونة رسوب،  هر گل فشان يك  از  عمليات صحرايي  در 
اصلي بر روي آن انجام شد. سنجش ميزان عناصر توسط دستگاه ICP-OES صورت 

پذيرفت و سپس داده ها پردازش تحليل شدند. 

3-زمين شناسي و زمين  ساخت منطقه 
تا  عمان  درياي  سواحل  از  كه  است  باختري   – خاوري  كوه هاي  شامل  مكران 
فرو افتادگي جازموريان ادامه دارد. از 160 هزار كيلومتر مربع گستره  مكران، حدود 
70 هزار كيلومتر مربع آن در ايران و بقيه در پاكستان است )آقا نباتي، 1383(. ناحيه 
مورد مطالعه )جاسك(، نقشه هاي زمين شناسي 1:100000 به اسامي جاسك و گتان را 
در بر مي گيرد. بخش هاي شمالي اين محدوده به دليل نداشتن شرايط زيستي مناسب، 
تقريباً خالي از سكنه است، اما در نواحي جنوبي و باختري تجمعات انساني بيشتري 
جاي  ايران  خاوري  بخش  جنوبي ترين  در  كه  مكران  ساختاري  زون  دارد.  وجود 
گرفته است، داراي روند كلي تقريباً خاوري- باختري بوده و از شمال به فرورفتگي 
اين محدوده  به درياي عمان محدود مي شود.  از جنوب  و  زمين ساختي جازموريان 
خاک  در  و  گذشته  ايران  مرز  از  خويش  ويژگي هاي  همه  حفظ  با  خاور  سوي  از 
)ميناب(  زندان  گسل  سامانه  وسيله  به  باختر  سوي  در  اما  مي يابد.  تداوم  پاكستان 
برونزد  اساس  بر  مكران  منطقة  است.  گرفته  قرار  زاگرس  ساختاري  زون  كنار  در 
سنگ هاي سازنده و شدت دگرشكلي به دو بخش مكران بيروني)ساحلي( و دروني 
قابل تقسيم است )صمديان، 1376(. در بخش مكران ساحلي شدت چين خوردگي 
و گسلش، نسبت به مكران دروني كمتر است. با توجه به اين كه ناحيه مورد مطالعه 
در ناحيه مكران ساحلي واقع شده، بنابراين، از همه ويژگي هاي ساختاري – رسوبي 
تشكيل  تخريبي  نهشته هاي  از  عمدتاً  مذكور  ناحيه  مي كند.  پيروي  بيروني  مكران 
شده و تنوع واحدهاي سنگي موجود در آن، اندک و محدود به ماسه سنگ، مارن، 
شيل و كنگلومرا است، اما تغييرات رخساره اي، چه در جهت افقي و چه در جهت 
در بخش باختري زون ساختاري مكران  قائم، نسبتاً شديد است. ناحيه مورد مطالعه 
بيروني واقع شده است. ورقه جاسك و گتان را از نگاه ساختاري مي توان به دو بخش 
ادامه  كه  ناپيوسته اي  گسل  وسيله  به  بخش  دو  اين  كرد.  تقسيم  باختري  و  خاوري 
جنوبي سامانه گسل زندان است از هم جدا مي شود. در بخش خاوري، دگر شكلي 
از ديدگاه شدت تقريباً ماليم بوده و روندهاي ساختاري آن خاوري – باختري است 
نام  به  بزرگ  چين  يك  از  خاوري،  بخش  از  زيادي  پهنه   .)Vita-fenzi, 1979(

باختري چين خوردگي ها و گسلش  است. در بخش  تشكيل شده  بارشگان  ناوديس 
چينه نگاري  توالي  در  مهمي  هم ريختگي  به  وجود،  اين  با  است،  شديد  نسبت  به 
اين  در  چين خوردگي،  به ويژه  ساختاري  روندهاي  است.  نيامده  به وجود  بخش  اين 
بخش  دو  اين  ساختاري  روندهاي  است.گذر  جنوب خاوري   – شمال باختر  بخش، 
مطالعه  مورد  منطقه  گسل هاي  مهم ترين  است.  تدريجي  بيش  و  كم  يكديگر،  به 
مكران  تاكنون  زمين ساختی،  نگاه  از  هستند.  سراني  و  بلوچي  نگر  گاوبندي،  گسل 
بندی به سه روش تقسيم بندی كرده اند. نخستين و ساده ترين تقسيم بندی، تقسيم  را 

بخش  دو  شامل  مكران  اساس  برآن  كه  است   Arshadi  et al.  )1983(

نظريــة  اساس  بـر  است.  بيرونی(  )مكران  جنوبی  و  داخلی(  )مكران  شمالی 
)Farhoudi & Karig )1977، پهنة مكران به دو واحد زمين ساختی تقسيم شده است. 

فرونشينی در حال  پيش كمان  نوعی حوضة  كه  افتادة جازموريان  پايين  بخش  يكی 
از  كه  جنوبی  باال آمدة  بخش  ديگری،  و  است   )Subsiding Fore Arc Basin(

كوه های بشاگرد تا ژرفای اقيانوس عمان ادامه دارد و خود از دو بخش حوضة شيب 
عقيدة به  است.  شده  تشكيل   )Trench  Fill( ژرفنا  پرشدگی  و   )Slope  Basin(

است.  جداگانه  زمين ساختی  ايالت   4 شامل  مكران  پهنة   ،  McCall  )1985(
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است.  شده  پوشيده  كواترنري  رسوب های  با   ، جازموريان  خشكی زايی  گودال 
فروافتادگی  اين  پی سنگ  كه  است  آن  گويای  هوايی،  ژئو فيزيك  برداشت های 
كافتی  گسترش  منطقه  يا  فرعی  كافت  است.  افيوليتی  پوسته های  نوع  از  جوان تر 
كرتاسه  اوايل  يا  ژوراسيك  اواخر  در  بخش  اين   ،)Rift  Like Spreadingc Zone(
در  است.  می داده  تشكيل  را  باريكی  كافتی  حوضة  ائوسن  اوايل  تا  و  گرفته  شكل 
به همراه رسوب های پالژيك كرتاسة  افيوليتی  اين بخش مجموعه ای از سنگ های 
كربناتی  منطقه  دارند.  برونزد  مخلوط  صورت  به  پالئوسن،  آهكی  فليش های  و  باال 
با  قاره ای  پوستة  از  باريكه ای  بخش  اين   ،)Carbonate Fore Arc( پيش كمانی 
سنگ هايی از نوع سكوی قاره ای است كه گاه آن را بخش جدا شدة بلوک لوت و 

گاه ادامة زون سنندج - سيرجان می دانند. 

4- ژئومورفولوژي منطقه
است،  تفكيك  قابل  بخش  دو  به  مطالعه  مورد  منطقه  ژئومورفولوژي،  ديدگاه  از   
يكي بخش مرتفع كه بخش اعظم ناحيه مورد مطالعه را در بر مي  گيرد و در شمال 
واقع است و ديگري پهنه هاي ساحلي كم ارتفاع و پست كه از جنوب و باختر ناحيه 
مرتفع تا سواحل درياي عمان و تنگه هرمز امتداد دارد.  مهم ترين عامل كنترل كننده 
ساختاري،  ويژگي  سنگي،  هاي  واحد  جنس  از  عبارتند  منطقه   ژئومورفولوژي  
شكل هاي دگر شكل يافته و عملكرد پديده فرسايش به دليل سستي بيشتر واحدهاي 
به  را  ناحيه  از  زيادي  بخش هاي  فرسايش  آنها،  سنگ شناختي  تركيب  نيز  و  سنگي 
صورت زمين هاي پست و فرسوده در آورده است. عملكرد فرسايش در بخش هاي 
جنوبي كه بيشتر مارني است بسيار شديدتر از بخش هاي شمالي است، به  گونه اي كه 
در بخش شمالي، گاهي ارتفاعات بلند مشاهده مي شود، زيرا در اين بخش واحدهاي 
مقاوم،  نسبتاً  در سنگ هاي  دارند.  و كنگلومرا رخنمون  ماسه سنگ  مانند  مقاوم تري 
دره ها داراي ديواره هاي تند و ژرفاي زيادي هستند، در حالي كه در بخش هاي سست 
و زود فرسا مانند واحد هاي مارني، دره ها بيشتر داراي ديواره هاي كم شيب و بستري 
وسيع تر و ژرفاي اندک هستند. در بخش خاوري منطقه وجود اليه هاي ماسه سنگي و 
كنگلومرايي در ميان بخش هاي مارني شكل هاي ژئومورفولوژيكي دودكش جن را 
به فراواني ايجاد كرده است. گل فشان هاي اين منطقه هم در نوار ساحلي پست و هم 

در بخش مرتفع پراكنده اند )نژاد افضلي و لك، 1389(.

5-  موقعيت جغرافيايی محدودة مورد مطالعه
 منطقة مورد مطالعه در ساحل خاوري تنگه هرمز در استان هرمزگان و در محدوده 
°26 عرض   00′ تا   25°  38′ و  خاوري  °58 طول   00′ تا   57°  14′  25′′ جغرافيايی 
به درياي  ناحيه در جنوب،  اين  منطقه مكران واقع است.  شمالي، در بخش ساحلي 
عمان و در باختر به تنگه هرمز محدود مي شود. بخش هاي شمالي اين محدوده به دليل 
نداشتن شرايط زيستي مناسب، تقريباً خالي از سكنه هستند، اما در نواحي جنوبي و 

باختري تجمعات انساني بيشتري وجود دارد.

 6- گل فشان هاي خاور تنگه هرمز
و  سيستان  استان  يا  كشور  شمال  به  نگاه ها  هميشه  ايران  گل فشان های  مورد  در 
بلوچستان، به ويژه كنارک بود و كمتر كسي فكر مي كرد كه استان هرمزگان داراي 
بيشترين تعداد گل فشان در كشور باشد. در استان هرمزگان پيش از اين  فقط يك يا 
دو گل فشان  بين جاسك و ميناب در محدوده روستاهاي گتان و توجك  شناسايي 
شده بود. اما در مطالعات و بررسي هاي ياد شده، نزديك به 30 گل فشان  بزرگ و 
كوچك در منطقه گوک، به نام سايت گل فشاني نژاد  افضلي و 6 گل فشان ديگر در 
منطقه گتان و توجك  به قرار زير  شناسايي و مطالعه شد، كه گامي بزرگ در اين 

زمينه به شمار مي آيد.

6-1. سايت گل فشاني نژاد افضلی: اين گل فشان ها در  فاصله 55 كيلومتری باختر 
جاسك، 95 كيلومتري خاور ميناب و با فاصله حدود 20 كيلومتري از خط ساحلي 
واقع شده اند. تعداد اين گل فشان ها زياد بوده و به صورت طولي بر روي خط گسل 
با  اين منطقه شامل ماسه سنگ آهكي  واقع شده اند )شكل 2(. سازند تشكيل دهندة 
ميان اليه هاي مارني است. ستبراي آن در حدود 1000 متر و سن فسيل هاي موجود در 
اين واحد سنگي به ميوسن پسين نسبت داده مي شود )نقشه زمين شناسي 1:100,000 
اين  دارد.  وجود  و شكل  اندازه  نظر  از  فراواني  منطقه گل فشان هاي  اين  در  گتان(. 
گل فشان ها از نوع مخروطي و سرد بوده و در نوع خود بي نظير هستند و براي اولين 
بار  شناسايي مي شوند. برخالف ديگر گل فشان هاي استان كه تك مخروطي يا بدون 
مخروط هستند، بيشتر چند مخروطي بوده و يك يا چند مخروط گلي با ارتفاع چندين 
و  شكل  نمي توان  مورفولوژي  و  شكل  نظر  از  )شكل3(.  دارند  زمين  سطح  از  متر 
مورفولوژي يكساني را براي همه گل فشان ها در نظر گرفت و هر كدام مورفولوژي 
خاص خود را دارند. همچنين اختالف در فرسايش روانه هاي گلي و نيز اندازه ستبراي 
آنها اين امر را ممكن ساخته كه گل فشان ها به مرور زمان زمين چهر ها )لند فرم ها( و 
مورفولوژي ديدني و جديدي را براي خود به وجود آورند.گل فشان هاي موجود در 
منطقه از نظر ارتفاعي، وضعيت متنوعي دارند ارتفاع كوچك ترين گل فشان منطقه در 
حدود 50 سانتي متر)شكل 4( و بزرگ ترين گل فشان داراي ارتفاعي حدود 35 متر 
دارد )شكل 5(. با توجه به اين كه روانه هاي گلي اين گل فشان ها  تا مسافتي در اطراف 
پخش و گسترده شده،  بنا براين مساحت تقريبي آن  بين 150 تا 200 متر مربع محاسبه 
شده است )شكل 6(. اين مجموعه گل فشاني در حال حاضر داراي حدود 25 دهانه 
بر روي دامنه هاي  نيمه فعال و 5 دهانه غير فعال  است. مورفولوژي موجود  فعال و 
مختلف نشان مي دهد كه دهانه هاي اين گل فشان ها در ادوار گذشته  بيشتر بوده كه در 
اثر فرسايش و غيره از بين رفته اند. قطر دهانه گل فشان ها از حدود 5 سانتي متر تا 60 

سانتي متر متفاوت است )شكل هاي 7 و 8( )نژاد افضلي و لك، 1389(.
6-2. گل فشان های منطقه گتان

اين گل فشان ها در 80 كيلومتري شهرستان جاسك و در نزديكي روستاهاي گتان و 
توجك واقع شده اند. فاصله اين گل فشان ها تا دريا حدود 500 متر و تا جاده آسفالته 
15 كيلومتر است. منطقه مورد مطالعه از نظر ويژگي هاي زمين شناسي، زمين ساختي 
و چينه شناسي تقريباً مشابه ساير مناطق جلگه ساحلي درياي عمان و سواحل مكران 
است و تفاوت هاي محلي و مكاني در آنها خيلي نمايان و چشمگير نيست. در اين 
و  گرفته   قرار  زير  در  خاكستري  تقريباً  رنگ  و  زياد  ستبراي  با  گل  معموالً  منطقه 
سطح بااليي آنها توسط اليه تيره اي با ستبراي 2 تا 10 متر پوشيده شده است و تقريباً 
هيچ گونه اليه بندي در سنگ هاي رسي و مارني كه در زير قرار گرفته اند، مشاهده 
نمي شود، به طوركلي بيشتر رسوبات اين منطقه متعلق به سنوزوييك است و نيروهاي 
اين  در  )آقانباتي، 1383(.  بر جاي گذاشته اند  آنها  زيادي روي  اثرات  زمين ساختي 
زيبا ترين  از  آريانا  نام گل فشان  به  آنها  از  يكی  كه  شد  شناسايی  6 گل فشان  منطقه 
و مرتفع ترين گل فشان های شناخته شده در جلگه ساحلي كشور است كه تا پيش از 
اين گل فشان ناپگ به عنوان مرتفع ترين شناخته   شده است )شكل هاي 9 و 10(. اين 
گل فشان به دليل واقع بودن در ميان بدلندهای مارنی منطقه و وجود  دامنه ها و دره های  
بسيار سخت گذر دسترسی به آن بسيار دشوار است و همچنين  به دليل واقع شدن در  
محيطی غير قابل باور، تا كنون كسی آن را گزارش نكرده است )شكل 11(. ارتفاع 
گل فشان از سطح زمين 73 متر و قطر دهانه آن 38 متر بوده و در حال حاضر در حال 
فعاليت است و روانه های آن از طريق دره های كور به خارج راه می يابند )شكل هاي 
11 و 12(. دومين گل فشان منطقه به نام گتان از نظر ارتفاع و حجم در فاصله يك 
كيلومتری و باختر گل فشان فوق قرار دارد. اين گل فشان از نوع گنبدي - سپري با 
نحوة  دارد.  متر وجود   35 قطر  با  دهانه اي  آن  قله  در  و  است  متر   40 ارتفاع حدود 
با صداي  كه  است  به صورت  جوشش گل  و خروج گل  شيوه جوشش  و  فعاليت 
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رخ  يك بار  دقيقه   4 هر  زماني  فاصله  در  گل،  جوشش  اين  و  است  همراه  ويژه اي 
دامنه گل فشان سرازير مي شود. سومين گل فشان  بر روي  مي دهد و گل و آب آن 
در سمت باختري گل فشان گنبدی – سپری فوق و با فعاليت دائمی قرار دارد. اين 
به صورت جوشش  ارتفاع دارد.  فعاليت آن  از سطح زمين حدود 2 متر  گل فشان  
مكرر آب و گل بسيار رقيق است و از ضلع جنوبي آن به سمت بيرون جاري مي شود. 
چهارمين گل فشان به صورت حوضچه اي مملو از آب و گل بوده و داراي قطري در 
حدود 10 متر بوده و ارتفاع آن 6 متر از سطح درياست. دو گل فشان ديگر در ميان 
بدلند های منطقه واقع شده كه دسترسی به آنها دشوار بوده، اما روانه های آنها از طريق 

دره های كور به بيرون از بدبوم ها هدايت  مي شوند.

7-ويژگي هاي رسوبي گل فشان ها 
تشكيل دهنده  ذرات  كه  مي دهد  نشان  گل فشان ها  از  شده  خارج  رسوبات  بررسي 
ژئوشيمي عناصر موجود در  بررسي هاي  ابعاد رس و سيلت هستند.   گل فشان ها در 
رسوبات گل فشان )جداول 1 و 3( حاكي از آن است كه در ميان كاتيون  هاي اصلي 
پتاسيم و  2/2درصد  منيزيم  درصد،   98/2 سديم   درصد،   6/5 ميانگين  با  كلسيم، 

1/8درصد به ترتيب بيشترين مقدار  را در رسوبات شامل مي شوند. غلظت ميانگين 
آلومينيم  7/4درصد و آهن 4/4 درصد است. فراواني اين دو عنصر به دليل غني بودن 
رسوبات گل فشان از رس هاست. همچنين به دليل آلودگي نفتي در تركيب رسوبات 
 3419 ppm 99 و تيتانيم ppm 90/7 ، واناديم ppm گل فشان ها، مقادير نيكل با ميانگين
مقادير باالتر از مقدار زمينه است. گوگرد به دليل خارج شدن گازهاي سولفيدي از 
ژرفای زمين و ته نشست آن در داخل رسوبات مقادير بااليي با ميانگين ppm 2300 را 
دارد. نتايج تجزيه آب گل فشان ها نشان ازآن دارد كه مقدار سديم باالترين كاتيون 
موجود در شورابه است، كه علت آن منشأ دريايي آب هاي موجود در گل فشان هاست 
)جداول 2 و 4(. همچنين مقدار باالي تيتانيم در رسوبات گلي، گل فشان ها قابل توجه 
است و مي تواند توجيه اقتصادي داشته باشد. بنابراين بايد در خصوص اقتصادي بودن 
در  نگارش  توسط  انجام شده  بررسی های  انجام شود. همچنين  بيشتري  مطالعات  آن 
سال 2008 در گل فشان های استان سيستان و بلوچستان، حاكی از آن است كه تعداد 
حباب های خارج شده از گل فشان ها ميان 8 تا 6 حباب در ثانيه و pH آنها ميان 7 تا 

9/5 است، يعنی شرايط شورابه خنثی تا قليايی است.

8- سازوکار شکل گيری گل فشان در سواحل مکران
زمين شناسي،  عوامل  از  متأثر  را  گل فشان ها  شكل گيري   Milkov  et  al.  )2003(

به  عوامل  اين  است  معتقد  و  دانسته  آب شناختي  و  ژئوشيمي  زمين ساختي، 
اما  دارند.  نقش  گل فشان  شكل گيري  در  هم  همراه  به  و  هستند  وابسته   يكديگر 
نقش  ديگر  داليل  می شوند.  تشكيل  زير  حالت  دو  از  يكی  در  گل فشان ها  اصوالً 
 ;Goubkin and Fedorov, 1938( هستند  عوامل  اين  تحت تأثير  و  داشته  محلي 
 ;Yakubov et al., 1971; Higgins and Saunders, 1973; Hedberg, 1980

.)Barber et al., 1986; Rakhmanov, 1987

1- مناطقي با همگرايي صفحات و حركات حاشيه اي آنها 
در  باال  رسوب گذاري  آهنگ  و  زمين ساختي  صفحات  واگرايي  با  مناطقي   -2

بخش هاي ژرف در مورد گل  فشان های سواحل مكران سازوكار اول حاكم است.
زير  به  فرونشيني  حال  در  كرتاسه  دوران  از  عمان  درياي  اقيانوسي  پوستة         

خشكي اوراسيا است و ميزان اين فرونشيني امروزه به حدود 400 كيلومتر رسيده است. 
زاويه  فراترمي رود،  كيلومتر   6 از  صفحات  فرونشيني  محل  نزديك  رسوبي  پوشش  ستبراي 
فرونشيني حدود 2 درجه و ميزان  فرونشيني صفحه اقيانوسي حدود 4 سانتي متر در سال است

)Taponnier et al., 1982(. با پيشرفت فرورانش، از زمان پالئوسن، حوضه اقيانوسی به 

 .)Kidd & MacCall, 1985( سمت جنوب و به صورت مرحله ای جابه جا شده است

در هر مرحله از اين جا به جايی، باريكه ای از منشور رسوبی، طی پديده روراندگی، 
بر روی صفحه قاره ای در شمال اضافه می شود. بر اساس ساختارهای سطحی، ميزان 

.)Critelli et al., 1990( كوتاه شدگی در مكران 25 تا 30 درصد برآورد شده است
باال آمدن مواد گلي و آبكي در طول گسل ها و  نتيجه  اين گل فشان ها       تشكيل 
همچنين درز و شكاف هاي  موجود در پوسته  به سطح زمين است )شكل 13(. نحوه 
عملكرد بدين صورت است كه فرورانش پوسته اقيانوسی دريای عمان به زير پوسته 
قاره ای مكران  سبب می شود اليه هاي رسي و مارني، از گاز و آب پر شده و با فشار 
زياد ناشي از فرورانش، اين تنش در اليه هاي بااليي ايجاد كمانش كند و اگر فشار 
خيلي  زياد باشد، آنها را بريده و به سطح زمين مي رسند و ايجاد مخروط گل فشان 
تشكيل گل فشان های  در خصوص  كاماًل  فوق  سازوكار  )مطيعي، 1374(.   مي كنند 

سواحل مكران صدق مي كند.

9- اهميت گل درماني گل فشان ها
خواص  دنياست.  در  مرسوم  شيوه های  از  يكی   ،)mud  therapy( درمانی  گل 
در  گل ها  اين  كه  معتقدند  محلی  افراد  از  برخی  و  شده  ثابت  گل فشان ها  درمانی 
است.  نشده  ثابت  هنوز  امر  اين  البته  مؤثرند،كه  نيز  گوارشی  بيماری های  درمان 
اين  كه  دارند  اعتقاد  مي كنند،  زندگي  آزوف  درياي  سواحل  در  كه  مردمي 
عضالني  و  موضعي  گرفتگي هاي  و  درمان  براي  و  دارند  درماني  خاصيت  گل ها 
امروزه  مي گيرند.  قرار  عالقمندان  و  گردشگران  استفاده  مورد  و  بسيارسودمندند 
و  نفتي  مواد  حاوي   و  مي آيد  بيرون  گل فشان ها  از  كه  آماده اي  گل  از  دنيا  در 
مي شـود قرار  استفاده  گرم  كمپرس  و  شستشو  برای  استحمام،  است،  گوگرد 

غير  و  آلي  تركيبات  داراي  گل ها  اين  زيرا   ،)Guliye and Feizullayev, 2001(

دارند،  و شورمزه  بو  نسبتاًً  زرد رنگ،  بدون  از گل فشان ها گلي  برخي  هستند.  آلي 
فرق  ديگر  گل فشان  به  گل فشاني  از  و  نيست  هم  به  شبيه  خيلي  گل  تركيبات  كه 
تجربي  مطالعات  دارند.  را  بنابراين هر كدام خواص درماني خاص خود  مي كند.  
تركيب  در  سمي  ماده  هيچ گونه  كه  است  داده  مختلف  نشان  حيوانات  روي  بر 
مانند  بيماري هايي  درمان  براي  گل ها  اين  كلي  به طور  و  ندارد  وجود  گل ها 
اوليه  مفاصل،  بيماري هاي عصبي،  مراحل  فقرات،  سفتي  ستون  و  مفاصل  دردهاي 
هستند  سودمند  بسيار  زنانگي  بيماري هاي  و  عضالني  انقباضات  و  عروق  تنگي 
پتانسيل های خوبی در زمينه  استان هرمزگان   .)Feizullayev and Guliyev, 2001(

گردشگري سالمت دارد كه چشمه های گل فشان از جمله اين جاذبه هاست. از اين 
چشمه ها در سراسر دنيا برای گل درمانی استفاده می شود. در نمونه هايی مشابه  در 
استفاده  قابل  تا  مي شود  انجام  گل ها  اين  روی  بر  خاصی  عمليات  كشورها  ديگر 
هيچ  به  نياز  كه  است  گونه ای  به  ايران  گل های  تركيب  اما  باشد،  پوست  روی  بر 

تغييری ندارد.

10-نتيجه گيري 
زيرا  كرد  نگاه  صرف،  طبيعي  پديده  يك  عنوان  به  تنها  گل فشان  به  نبايد  امروزه 
جنبه های مختلف كاربردی آن  مانند داشتن منابع عظيم نفت و گاز، انرژي گرمابي، 
جذب گردشگر، صنعت كوزه سازي، سفال و سراميك، خاصيت درماني و غيره آن 
را به عنوان يك منبع اقتصادي درآمدزا مطرح كرده است. بنابراين، شايسته است كه 
با انجام تبليغات  صحيح و كارآمد مردم را با اين پديده طبيعي زيبا و در عين حال 
درآمد زا آشنا كرد. تحقق اين امر بدون عزم و اراده ملي ممكن نيست و توجه خاصي 
را همراه با اقدامات عملي طلب مي كند. در استان هرمزگان پيش از اين  فقط يك 
گل فشان در محدوده بين جاسك و ميناب در محدوده بين روستاي گتان و توجك 
30 گل فشان  به  نزديك  شده  ياد  بررسي هاي  و  مطالعات  در  اما  بود.  شده  شناسايي 
بزرگ و كوچك مورد شناسايي قرار گرفت، در كشور ما به جاذبه زمين گردشگري 
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اين  در  نيز  مؤثري  سرمايه گذاري  و  فعاليت  است،   نشده  زيادی  توجه  گل فشان ها  
زمينه انجام نشده است، بازديد از اين پديده هاي شگفت انگيز هر بيننده اي را در نگاه 
به نفع  مي كند. استفاده كاربردي از منابع گل فشان به عنوان سرمايه ملي  متحير  اول 
ملت و كشور است. براي شناساندن هرچه بهتر اين پديده زيبا به مردم كشورمان و 
جذب دوستداران طبيعت و گردشگران به اين منطقه، بايد راهكارهای مناسبی براي 

ايجاد راه های دسترسی و امكانات بهداشتی و رفاهی ايجاد كرد و با برگزاري تورهاي 
مختلف، شناساندن گل فشان هاي كمياب اين منطقه فراهم شد و با جذب سرمايه گذار 
اجرايي  نهادهاي  با  تعامل و همكاري  مناسب و  ارائه تسهيالت  و  داخلي و خارجي 

باعث ايجاد درآمد و اشتغال زايي  در اين مناطق محروم شد.

شكل1  - محدوده منطقه مطالعاتی، سايت گل فشانی نژاد افضلی، گل فشان هاي گتان و گسل های منطقه )نقشه زمين شناسی 1:100000 جاسك، سازمان زمين شناسی كشور(

شكل 5– مرتفع ترين مخروط گل فشانی منطقه

شكل 3 – به هم پيوستگی طولی مخروط های گل فشانیشكل 2 – گسترش طولی گل فشان ها بر روی خط گسل

شكل4–  ارتفاع كوچك ترين مخروط گل فشانی منطقه
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شكل 9- مخروط گل فشان آريانا، زيباترين و مرتفع ترين گل فشانشكل8 –كوچك ترين دهانه مخروط گل فشانی منطقه

شكل 10–  گسترش سپری روانه های مخروط گل فشان آريانا، 

شكل 12– قطر دهانه مخروط گل فشان آريانا

شكل 11– خارج شدن روانه های گلی از طريق دره های كور

)Milkov, 2002( شكل 13 -  سازوكار تشكيل گل فشان ها در سواحل مكران

شكل 7 – بزرگ ترين دهانه حوضچه ای فعال گل فشان های منطقهشكل 6– جاری شدن زبانه های گلی بر سطح گل فشان
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 sample
no.

 Ag
(ppm)

 As
(ppm)

 Co
(ppm)

Dy
 (ppm)

 Er
(ppm)

 Eu
(ppm)

 Ga
(ppm)

 Gd
(ppm)

 Mo
(ppm)

 Nd
(ppm)

gtan(1) < 0.1 4.65 13.58 2.55 1.64 0.85 12.29 3.90 0.50 19.54

gtan(2) < 0.1 4.81 12.68 2.59 1.54 0.82 11.82 3.76 0.67 18.76

gtan(D) < 0.1 4.16 12.69 2.46 1.47 0.79 11.62 3.69 0.67 18.08

Ggtan(k) < 0.1 6.14 12.13 2.72 1.54 0.83 11.30 3.90 0.83 19.29

 sample
no.

 Ag
(ppm)

 As
(ppm)

 Co
(ppm)

 Dy
(ppm)

 Er
(ppm)

 Eu
(ppm)

 Ga
(ppm)

 Gd
(ppm)

 Mo
(ppm)

 Nd
(ppm)

AMC(1) < 0.1 4.54 14.24 3.41 1.86 0.96 13.37 4.32 0.43 21.10

AMC(2) < 0.1 4.82 11.54 3.62 1.70 0.89 9.38 3.45 0.54 17.16

AMC(3 < 0.1 4.79 12.02 3.46 1.67 0.86 9.92 3.27 0.33 18.73

 Solution
Label

 K
(ppm) Ca(ppm)

 Na
(ppm)

 Mg
(ppm)

 Al
(ppm)

 Fe
(ppm)

 Pb
(ppb)

 As
(ppb) Co(ppb)

AMC(1) 19.4 13.0 > 2000 9.71 < 1.0 < 1.0 < 20.0 < 50.0 < 20.0

AMC(2) 19.8 8.83 > 2000 13.9 < 1.0 < 1.0 < 20.0 < 50.0 < 20.0

AMC(3 23.4 9.05 > 2000 8.50 < 1.0 < 1.0 < 20.0 < 50.0 < 20.0

جدول 1-  ميانگين عناصر تشكيل دهنده  رسوب سايت گل فشانی نژاد افضلی. )نژاد افضلی و لك، 1389(

جدول 2- ميانگين عناصر تشكيل دهنده شورابه مربوط به سايت گل فشاني نژاد افضلی. )نژاد افضلی و لك، 1389(

جدول 3-  ميانگين عناصر تشكيل دهنده  رسوب  گل فشان های گتان. )نژاد افضلی و لك، 1389(

 Solution
Label

 K
(ppm) Ca(ppm)  Na

(ppm)
 Mg

(ppm)
 Al

(ppm)
 Fe

(ppm)
 Pb

(ppb)
 As

(ppb) Co(ppb)

G gtan b 53.5 6.26 > 2000 15.6 < 1.0 < 1.0 57.0 < 50.0 < 20.0
G gtan k 25.7 3.28 > 2000 4.18 < 1.0 < 1.0 37.4 < 50.0 < 20.0

جدول 4 - ميانگين عناصر تشكيل دهنده شورابه، مربوط به  گل فشان هاي گتان )نژاد افضلی و لك، 1389(



214

معرفي و بررسی سایت گل فشانی نژاد  افضلی،گل فشان هاي گتان شهرستان جاسك...

کتابنگاري
آقانباتي،ع.، 1383- زمين شناسي ايران، انتشارات سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور، چاپ اول، صفحه 586

 امری كاظمی،ع.، 1381- آغازی بر ژئوتوريسم ايران، مجموعه مقاالت بيست و يكمين گردهمايی علوم زمين، سازمان زمين شناسی و اكتشافات معدنی كشور
صمديان، م.، 1376- بررسي هاي نئوتكتونيك در گستره هاي ساختاري مكران و زاگرس بيروني، سازمان زمين شناسي كشور.

ثروتی،م.، 1385- ژئوتوريسم و فرصت های برنامه ريزی آن در استان همدان، مجله فضای جغرافيايی، شماره ،16 زمستان 1385
ميرطالبيان، م.، 1380- تأثير عوامل جغرافيايي منطقه اي در جذب توريست، رساله دكترا دانشگاه آزاد اسالمي.

نژاد افضلي، ک.،  لك، ر.، 1389- گزارش بررسي گل فشان هاي سواحل شمالي درياي عمان، سازمان زمين  شناسي كشور، مديريت زمين شناسي دريايي )زير چاپ(.
 نگارش، ح.، 1376- طرح تحقيقاتي مطالعه گل فشان هاي استان سيستان و بلوچستان، دانشگاه سيستان و بلوچستان.

مطيعي، همايون.، 1374- زمين شناسي ايران، زمين شناسي نفت زاگرس،سازمان زمين شناسي كشور

References
Arshadi, S., 1983- Tectonic implication of the geochmical data from the makranigneous, Island Arc. 676- 689.
Guliyev, I., Feizullayev, A., 2001-  "All About Mud Volcanoes", Geology Institute of Azerbaijan National Academy of  Sciences.
Barber, A. J., Tjokrosapoetro, S., Charlton T. R., 1986- Mud volcanoes, shale diapirs, wrench fault and melanges in accretionary complexes, 

eastern Indonesia, Bull. Am. Assoc. Pet.Geol. 70, 1729-1741.
Critelli, S., Derosa, R. & Platt, JP., 1990- Sandstone deterial modes in the markan accretionary wedege, south west  Pakistan, sedimentory 

Geology, 241-260.
Farhoudi, G., Karig, D. E., 1977- Makran of Iran and Pakistan as an active arc system. Geology 5, 664–668.
Goubkin, I. M., Fedorov S. F., 1938-  Mud volcanoes of the Soviet Union and their Connection with the genesis of petroleum fields in Crimean-

Caucasus geologic province. USSR Academy of Science, Moscow )in Russian(.
Hedberg, H. D., 1980- Methane generation and petroleum migration. In: Roberts III, W.H., Cordell, R.J. )eds.(, Problems of petroleum 

migration, AAPG Studies in Geology 10, 179- 206.
Higgins, G. E., Saunders J. B.,1973- Mud volcanoes - their nature and origin: contribution to the geology and paleobiology of the Carribbean 

and adjacent areas, Verh. Naturforsch.Geschel. Basel, 84, 101-152
Kidd, R. G. W.  & McCall, G. J. H., 1985- Plate tectonics and the evolution of Makran. In McCall, G. J. H. )ed( East Iran Project, Area No. I. 

Geological Survey of Iran, Report, 1, 564- 618.
McCall, G. J. H. )ed(, 1985- East Iran Project, Area No. I. Geological Survey of Iran, Report, 1, 564- 618.
Milkov, A.V., 2002- Worldwide distribution of submarine mud volcanoes and associated gas hydrates, Mar. Geol. 167, 29-42
Milkov, A.V., Sassen, R., Apanasovich, T.V., Dadashev F.G., 2003- Global gas flux from mud volcanoes: a significant source of fossil methane 

in the atmosphere and the ocean, Geoph. Res. Lett., 30 )2(, 1037, doi: 10.1029/2002GL016358.
Rakhmanov, R. R., 1987- Mud volcanoes and their importance in forecasting of subsurface petroleum potential. Nedra , Moscow )in Russian(.
Taponnier, P., Mattauer, M., Proust, F. and Cassaigneau, Ch., 1982- Mesozoic Ophiolites,Sutures, and large scale Tectonic Movements of 

Afghanistan, Earth and Planetary ScienceLetters, 52, 355-371.
Vitafenzi , 1979- Contribution to be Quaternary Geology of Southern of Iran. Geological Survey of Iran, Report,27:30-38
Yakubov, A. A., Alizade, A. A., Zeinalov, M. M., 1971-Mud volcanoes of Azerbajan SSR. Atlas. Elm, Baku )in Russian(.


