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چکيده

امروزه نبايد به گلفشانها تنها به عنوان يك پديده طبيعي طبيعي نگاه نمود زيرا ميتواند به عن وان ي ك منب

استان سيستان و بلوچستان با داشتن اشكال زيبا و گوناگون ژئومورفولوژيكي مي تواند يكي از من اطق ج ذاب
گردشگري ايران به خصوص ژئوتورسيم باشد.يكي از مهمترين اشكال ژئومورفولوژيكي( ،گل فشانها) مي باش ند
كه بسيار جذاب همواره ژئوتوريستهاي زيادي را به اين منطقه جذب مي كند .مشهورترين گ ل فش انهاي اي ن

روش تحقيق در اين پژوها بصور تحليلي و كتابخانه اي

اقتصادي در آمدزا نيز مطرح شوند.اين پديده بطور شايسته مورد مطالعه ي دقيق قرار نگرفته و هنوز هم ابهام ا

است.و از تصاوير و مناب اينترنتي نيز بهره گرفته شده است.

و رمز و رازهاي زيادي در مورد اين پديده ي منحصر به فرد وجود دارد.

بنابراين روش تحقيق اين پژوها تركيبي از كتابخانه اي
(اسنادي) و مطالعا ميداني مي باشد.

منطقه ،گل فشان ناربگ ،پيرگل ،تنگ(كوه گل فشان) ،عين ،بربرك ،درابول هستند و مي توانند موجب ج ذب

در مورد توسعه ژئوتوريسم و معرفي گلفشانها بايد:
اطالع رساني دقيق صور گيرد(استفاده از تابلوه ا و تهي ه برنام ههايي در اي ن زمين ه در ص دا و س يما ص ور

ژئوتوريستهاي زيادي به استان سيستان و بلوچستان شوند.

گيرد).تبليغا به صور گسترده و مناسب باش د( اس تفاده از بروش ورها و برگ زاري هماياه ا م رتب ب ا اي ن

هدف اين مقاله ،معرفي گل فشانها به عنوان جاذبه هاي زمين شناسي م وثر در رون ق ژئوتوريس م ب ا رويك رد

پديده)از افراد مجرب و صاحب نظر در اين باره استفاده شود.ايجاد پژوها گاههاي تحقيقاتي و همچنين استفاده

درماني ،منطقه(سيستان و بلوچستان) مي باشد كه مورد غفلت قرار گرفته است.گل فشانها هم از نظر اقتصادي

از بخا خصوصي در ايجاد مراكزي براي استفاده از خاصيت درماني گل ،گلفشانها و جذب توريست و يا حت ي
بسته بندي به شكل پودر در آوردن اين گلها و صادر نمودن آن به كشورهاي مورد تقاضا.

و هم از نظر درماني(بهداشتي) داراي اهميت فراواني هستند.در ايران گل فشانهاي زيادي موج ود اس ت مث ل

بحث

كرانه ي درياي خزر و كرانه ي درياي عمان و خليج فارس(در جنوب شرقي ايران).ما در اين پژوها بيشتر به

معرفي گل فشانهاي كرانه ي درياي عمان و خليج فارس مي پردازيم.روش تحقيق در اين پژوها توص يفي از
نوع كتابخانه اي -اسنادي مي باشد .ژئوتوريسم و جاذبه ه اي زم ين شناس ي ب ه عن وان گون ه اي از ص نعت
توريسم در دنياي كنوني بسيار مورد توجه است و بسياري از كشورها از اين سرمايه هاي منحص ر ب ه ف رد در
جهت اقتصادي و درمان وتوسعه و پيشرفت خود بهره مي گيرند و الزم است كه كشور ما ني ز در اي ن زمين ه

اهميتوكاربردگلفشانها
-1وجود اين پديده ي مورفولوژيكي در هر منطقه نشانه ي فعاليت تكتونيكي آن منطقه بوده است.بنابراين احتمال زلزل ه خفي
وگسل خوردگي وجود داشته كه اين امر بايد در احداث سازههاي ثابت و سكونتگاههاي استاني لح اظ ش ود-2.تركيب ا بعض ي از
گلفشانها تا حدي مشخص كنندهي وضعيت دروني زمين از لحاظ وجود مناب آب و نف ت و مش تقا هي دروكروبوري ميباش د
وجودگلفشانها موارد استفاده متعدد و گوناگون دارد:
-1از ديدگاهها زمين شناسي

فعال تر عمل نموده و زيرساختهاي الزم را جهت معرفي و شناسايي اين جاذبه ها در اين منطقه فراهم آورد تا

كليدواژهها :ژئوتوريسم ،گل فشان ،گردشگري درماني  ،سيستان و بلوچستان

گل افشان نشان دهنده ي وجود مناب آبهاي زيرزميني گازه اي هي دروكربن و نف ت هس تند.گلفش انها ب ه عن وان جاذب ههاي
گردشگري در صنعت گردشگري و زير مجموعه ي آن ژئوتوريسم در شكوفايي اقتصاد ميتواند مثمرثمر باشند.و در ساخت سفال و
كوزه گري هم ميتوان از گل ،گلفشان استفاده نمود.
-3از نظر بهداشتي و درماني

مقدمه
ژئوتوريسم بررسي و مشاهده اشكال ناشي از فرايندهاي بيروني زمين شناختي در جهت توسعهي گردشگري است.يكي از
جذاب ترين انواع توريسم است كه مورد توجه يونسكو قرار گرفته است.ژئوتوريسم ،توريستي است كه به بررسي ويژگيهاي
زمين شناسي و ژئومورفولوژيكي يك منطقه جغرافيايي مي پردازد.به لحاظ زمين شناسي و ژئومورفولوژي ايران جز مناطقي

ايجاد جاده ي آسفالته ،توقفگاه داراي سايه بان و با سرويسهاي بهداشتي و همچنين فراهم نم ودن مخ ازن آب
آشاميدني و فروشگاههايي براي راائه مواد غذايي.

وجود گلفشانها در هر منطقه اي نشان دهنده ي فعاليتهاي تكتونيكي جوان در منطقه است يعني احتمال زلزله وايج اد گس ل
وجود دارد.وجود يك گلفشان در يك منطقه و فعاليت آن در طول زمان نشان دهنده ي فرو رانا و فعاليتهاي آتشفشاني فعال-
نيمه – غير فعال است.
-2ديدگاه اقتصادی

از مزاياي اقتصادي و درماني آن برخوردار شود.

همچنينفراهمآوردنايناقداماتمثل:

گل موجود در گلفشانها از نظر بهداشتي و درماني استفادههاي دارويي متعددي داشته و در درمان دردهاي روماتيسمي،
كوفتگي ،خستگي عضالني بسياري موثري است.همچنين در درمان بيماريهاي پوستي-قارچي بسيار حايز اهميت است.استراحت
چند دقيقه اي در گل ،گلفشان در رشد موها و پرپشتي آنها موثر است.گلفشانها باعث خنكي بدن و از بين رفتن گرميشده و
موجب شادابي و نشاط بازديدكنندگان و استفاده كنندگان از گل ،گلفشانها ميگردد.
ازمحتوياتگلفشانپيرگلتاخواصگِلدرمانيآن
آب خروجي از دهانههاي گل فشان پيرگل رقيق ،شور و به رنگ خاكستري تيره است كه گاز كربن دي اكسيد نيز از آن خارج
ميشود همچنين قسمتي از اين گل فشان گِل زرد و كرم رنگي را خارج ميكند كه طبق گفته ،عرب رئيس محي زيست خاش
علت آن وجود اكسيد آهن در اين گل است.
در اين گل عناصر معدني نظير يد ،برم ،منگنز ،بور ،مس ،وانيديم ،ليتيم ،استرانسيم و همچنين بيكربنا ها و كربنا سديم نيز
وجود دارد كه از آن براي گِل درماني نيز استفاده ميشود،ميتوان اهميت گِل درماني پيرگل خاش را در زمينه معالجه و درمان
بيماري هاي مختل پوستي ،عضالني به ويژه درمان مفاصل استخواني ،بيماري هاي گوارشي مربوط به معده و روده ،بيماري هاي
مجاري ادراري ،بيماري هاي عصبي و...عنوان كرد.

است كه پتانسيل فراواني براي گسترش ژئوتوريسم دارد.استان سيستان و بلوچستان به عنوان يك جلگه و دشت داراي

استفاده از مردم بومي و مشاركت آنها در توسعهي منطقه از لحاظ توريستي -اقتصادي؛
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جاذبههاي ژئومورفولوژيكي متنوع و زيادي ميباشد كه در ايران و شايد بتوان گفت در دنيا كمياب هستند اما در دنياي

.58صص.113-115
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رقابتي به داليل ناشناخته و فراموش شده تنها و غريب گشتهاند گلفشانها يكي از جذاب ترين اشكال ژئوموفولوژيكي
هستند كه در استان سيستان وبلوچستان وجود دارد.گلفشانها به عنوان يك پديده زيبا از لحاظ زمين شناسي ميتوانند
نقا بارزي را در گسترش ژئوتوريسم در اين ايفا نمايند گلفشانها در اكثر نقاط دنيا قابل مشاهده هستند و معموال به
صور يك عارضه ي مخروطي حوضچه گلي كه مخلوطي از آب داغ ،هيدروكربنهاي نفتي و ماسه و گل و ديگر رسوبا
ديده ميشوند گلفشانها از اشكال ژئومورفولوژيك بسيار جالب و منحصر به فرد ساختمان ناهمواريهاي ايران
هستند(زمرديان )1383 ،گلفشانها درايران در ساحل درياي عمان و ساحل جنوب شرقي درياي خزر در جلگه ي گرگان
قابل مشاهدهاند (عاليي طالقاني.)1384،
گلفشانها نسبت به ديگر اشكال زمين شناسي از برتري و جذابيت خاصي برخودارند گلفشانهاي موجود در كشورمان
نسبت به ساير كشورهاي دنيا داراي ويژگيهاي جذاب تري هستند ولي متاطفانه به خوبي معرفي و شناسايي نشده

اند.بنابراين الزم است به نحوي شايسته اين جاذبههاي شگفت انگيز تحت عنوان جاذبههاي بكر گردشگري استان سيستان
و بلوچستان به جهانيان معرفي نماييم ژئوتوريسم موجب معرفي اين پديده زمين شناسي به گردشگران ميشود و همچنين
باعث جلوگيري از تخريب آن توس

انسانها ميشود و بستر براي توسعه اين منطقه فراهم ميآورند.از اين رو در اين

پژوها ضمن معرفي اين گلفشانها و نقا آنها در توسعه و گسترش صنعت ژئوتوريسم كه منجر به جذب گردشگر
ميشود به فوايدي كه اين گلفشانها دارند نيز پرداخته ميشود

حاج عليلو ،ب.نكويي صدري،ي.)1390(.ژئوتوريسم در رشته ي زمين شناسي.انتشارا دانشگاه پيام نور كشور.
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منطقه سيستان و بلوچستان داراي اشكال ژئومورفورلوژيكي و زمين شناسي زي ادي ميباش د ك ه ميتوان د ب ه عن وان جاذب ههاي

ژئوتوريستي معرفي شوند يكي از اين ،جذاب ترين اشكال گلفشانها هس تند.اگ ر گلفش انها داراي كاربرده اي زي ادي هس تند و
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