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چکیده
مفهوم ژئوتوریسم یكی ازجنبه های کاربردی پیشرفت جوامع بشری در مناط ق محروم دارای استعدادهای بالقوه
گردشگری می باشد ،به گونهای که با درك صحیح زیر شاخه های علم ژئوتوریسم ،دانش افراد در زمینه کشف نقاط جدید
در یك مكان دور افتاده و یا خارج از سیطره اقدامات مطلوب دولت ،افزایش یافته و باعث مرکز گریزی مكان های
جغرافیایی و در نتی جه پیشرفت هر مكان باتوجه به پتانسیل های گردشگری آن خواهد شد .جنوب بلوچستان و سواحل
دریای عمان با داشتن اشكال زیبا و متنوع ژئومرفولوژیكی یكی از مناطق ژئوتوریسمی کشور می باشد .این مناظر جذاب
ژئومرفولوژیكی ،آن چنان تماشایی است که همواره گردشگران بسیاری را به این نقطه از ایران می کشاند .از جمله مهم
ترین چهره های ژئومرفولوژیكی ،می توان به گل فشان ها ،غارهای اطراف تیس ،کوه های مریخی (مینیاتوری) ،پرتگاه های
ساحلی ،تاالب ها،تپه های ماسه ای ،ستونهای فرسایشی ،الیه بندی ،کوهستانهای مناطق شمالی ،دره رودها ،آبشارها ،چشمه
آب گرم ،چشمه های آب معدنی ،کوه های دیوار مانند مكران ،حوضچه های جالب در مسیر رودها و غیره ،اشاره کرد که
بسیار جذاب و دیدنی است .در این تحقیق ابتدا مناطق عمده که توانایی جذب ژئوتوریست را داشتند شناسائی و بر اساس
اهمیت آنها در جذب گردشگر اولویت بندی شده اند .سپس نسبت به میزان برخورداری از زیرساختهای توسعه توریسم
برای ارائه خدمات و پشتیبانی گردشگری ،دسته بندی شده اند .با توجه به تحقیقات صورت گرفته و عوارض
ژئومرفولوژیكی منطقه ،نتایج تحقیق نشان می دهد ،از مناطق جنوب بلوچستان نواحی ساحلی به دلیل عوارض منحصر بفرد
(گل فشان ،کوههای مینیاتوری ،سواحل باال آمده و )...توان بیشتری برای جذب ژئوتوریست دارد.

واژگان کلیدی :مكران ،ژئوتوریسم ،کوههای مینیاتوری ،گل فشان ،سواحل باال آمده ،قابلیتهای طبیعی

 . 2دانشیارجغرافیا ،دانشگاه حكیم سبزواری سبزوار AmirAhmadi1388@gmail.com
 .1دانشیارجغرافیا ،دانشگاه حكیم سبزواری سبزوار
 .9کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی ،دانشگاه حكیم سبزواری سبزوار
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی ،دانشگاه حكیم سبزواری سبزوار
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی ،دانشگاه حكیم سبزواری سبزوار
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مقدمه:

واژه توریسم به معنای مسافرت کردن ،جابجایی و حرکت به سوی اهداف مختلفف
به منظور تفریح ،تفرج ،سیاحت ،زیارت ،گذران اوقات فراغت ،اسفتراحت ،آشفنایی بفا
سایر فرهنگها ،بازدید از ابنیه تاریخی و باستان شناسی و  ...است .این حرکت خصیصه
گردشی و مداری بودن جهانگرد را می رساند ،چون او به جایی باز می گردد کفه از آن
جا حرکت کرده است .در جهان امروز جهانگردی به عنوان صنعتی شكوفا شناخته شده
که قادر به ایجاد اشتغال بوده ،اقتصادهای محلی را بارور مفی سفازد و سفطح زنفدگی را
باالتر می برد .امروزه گردشگری همان نقشی را ایفاء مفی کنفد کفه انقفبب صفنعتی در
زمینففه تحففول اجتمففاعی ایفففا نمففود (بففونی فففیس .)2931،تففا کنففون تعففاریف متعففددی از
گردشگری در کتب و مقاالت گوناگون ارائه شده ،لیكن بر اساس تعریف پذیرفته شده
در کمیسیون آمار ملل متحفد (مفارس  ،)2339گردشفگری عبفارت اسفت از «مجموعفه
فعالیت های افرادی که به مكان هایی خارج از محل زندگی و کار خود به قصد تففریح
و استراحت و انجام امور دیگر مسفافرت مفی کننفد و بفیش از یفك سفال متفوالی در آن
مكان نمی مانند» (اعرابی و ایزدی .)23 2933 ،در قرن بیست و یكم ،رشد سرمایه داری
جدید عصر فراصنعتی ،بروز و ظهور ویژگی های اصلی جامعه ی شبكه ای ،گسفتر

و

ژرفش انقبب تكنولوژیك در همفه زمینفه هفا باعفث شفده تفا اوقفات فراغفت بفه ویفژه
گردشگری بین المللی افزایش پرشتاب پیدا کند و صنعت گردشگری به عنوان یكفی از
رشته های میان دانشی فعالیت عظیمی را در اقتصاد جهفانی ایففا نمایفد (کفارگر2931 ،
 .)5رشد و توسعه توریس م و اکوتوریسم در دهه های اخیر به حدی بوده که بسفیاری از
صاحبنظران آن را صنعت مسلط سال های آتی معرفی می کنند .جا دارد که بفا وجفود
چنین توان های بالقوه ای تب

بیشتری جهت شناخت و معرفی این صنعت رو بفه رشفد

جهت بهره برداری بهینه انجام شود (موسایی .)144-115 2939 ،یكی از اشكال جدیفد
توریسم که در سال های اخیر مطرح شده ،ژئوتوریسم است که یكی از زیر شاخه هفای
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تخصصی اکوتوریسم محسوب مفی شفود و بفه معرففی اشفكال زمفین و لنفدفرم هفا 1بفه
گردشگران با حفظ هویت مكانی آنها می پردازد .ژئوتوریسم زیر مجموعه ی توسعه ی
پایففدار بففوده و هففدف آن حفففظ منففابع گردشففگری در مقاصففد اسففت .یعنففی هففدایت
گردشگران به نحوی که محل مورد بازدید برای نسل های آینفده هفم بفدون تخریفب و
سالم باقیمانده و قابل استفاده باشد .در ژ ئوتوریسفم تفب

بفر ایفن اسفت کفه دخالفت و

تصرفی در محیط توسط انسان صورت نگیرد ،اما به ناچار اگفر اقفدامی صفورت گرففت
این اقدام بایستی منجر به کمال در طبیعت شود ( .)www.fatfa.riبنا به تعریف دائفره
المعارف و بستر ،اکوتوریسم ،مسافرت گردشگر به نواحی طبیعی که دارای جاذبه هفای
اکولوژیكی است می باشد .در این سفرها ،گردشگر تحت هدایت و راهنمایی و به قصد
مشاهده ی چشماندازهای طبیعی ،حیاط وحش و آشنایی با محفیط طبیعفی بفه سففر مفی
رود .بنابراین اگر یك اکوتوریست به دنبال اکوسیستم و جاذبه های شفناختی آن اسفت،
یك ژئوتوریست نیز به دنبال مشفاهده ی جاذبفه هفای زمفین شناسفی ،ژئومورفولفوژی و
حتی موزه های معدنی در کشور مقصد است (نكویی صدری .) 49-41 2934 ،جا دارد
بففه تعبیففر داولینففگ و نیوسففام )1111( 2در مففورد تعریففف ژئوتوریسففم اشففاره شففود
«ژئوتوریسم 3با پیشوند زمین ،مربوط به ژئومورفولوژی ،چشم اندازهای طبیعی و اشكال
موجود سطح زمین فسیلها ،سنگها و کانی ها است و همراه با آن ،بفر درك فراینفدهای
به وجود آورنده و در حال شكل دهی به چنفین عارضفه هفایی تاکیفد دارد .گردشفگری
مربوط به ژئوتوریسم نیز شامل بازید از مكان های دارای لندفرم های ویژه ،زمین شناسی
خاص به منظور تفریح ،تفرج و احساس حیفرت و شفگفتی از تماشفا و درك آنهفا و در
نهایت فراگیری و آموز

از طبیعت است».

مطالعه در مورد ژئوتوریسم ،برای نخستین بار در سفطح ملفی در مقیفاس بفزر

بفه

وسیله اتحادیه صنعت مسافرت و سفر جغرافیای ملی آمریكا صورت گرفته که در آن به
Landforms-1
Dowling a Newsome-2
Geotorism-3
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پایداری محیط و توسعه همه جانبه پرداخته شد و حتی به مسائل فرهنگی نیز اهمیت داده
شده است .اکوتوریسم ،مفهوم نسبتاً جدیدی است که هنفوز هفم اغلفب ،درسفت درك
نشده و صحیح به کار نمی رود .برخی ،از واژه اکوتوریسم ،برای جذب مسفافرین آگفاه
از شیوه حفاظت مكان هایی که صرفا مكان هفای طبیعفی گردشفگری بفوده و معتقفد بفه
اثرات زیست محیطی و اجتماعی زیان بار آن مفی باشفد ،سفوء اسفتفاده مفی کننفد .واژه
اکوتوریسم ،نخستین بار در دهة 2331وارد ادبیات توریسفم شفد .اولفین تعریفف جفامع،
معتبر و کوتاه توسط انجمن بین المللی اکوتوریسم درسال 2331ارائفه شفد (انفدی درام،
آلففن مففور .)5 2933،بففا وجففود انففدك مذخففذ ارائففه شففده توسففط تعففداد محففدودی از
نویسفففندگان در مفففورد گردشفففگری و زمفففین شناسفففی نظیفففر (کومفففو-1313 2333،2
،1339مارتینی ،)931-939 2334،1تا اوایفل دهفه  2331اصفطبح ژئوتوریسفم هنفوز بفه
صورت تعریف شده در نیامده بود و هیچ مطلبی از آن چاپ نشفده بفود (هفوس1111،9
 .)112تا اینكه در سال  1111اولین کتاب جهانی ژئوتوریسم اثفر داولینفگ و نیوسفام بفه
چاپ رسید .از جمله پژوهش های انجام شده در سفایر کشفورهای جهفان در ارتبفاط بفا
ژئوتوریسم می تفوان بفه آثفار (آکبلفت ،295 1113 ،4تراواسفوز 5و باربوسفا،2 1113 ،1
تففراویس )111 1113 ،3اشففاره کففرد .در زمینففه شناسففایی و پهنففه بنففدی فعالیففت هففای
اکوتوریستی (بوکینا 8وهمكاران )1111،تحقیقی تحت عنوان کفاربرد سیسفتم اطبعفات
جغرافیایی (ساج) در تصمیم گیری توسعه اکوتوریسم ،برای صدفهای اوگاندای آفریقفا
انجففام داده انففد .در زمینففه کففاربرد سففاج در برنامففه ریففزی توریسففم زیمبففاوه (دونففدو9

وهمكاران )1119 ،طی پژوهشی که انجام داده اند ،انواع اطبعات مربوط بفه تسفهیبت
توریستی ،جاذبه های طبیعی ،پارك های ملفی ،راه هفا و غیفره را بفرای کشفور مفذکور
1 -Komoo
2 -Martini
3 -Hose
4-Akbulut
5-Travassos
6-Barbosa
7-Travisw
8- Bukenya
9 - Dondo
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استخراج نموده اند .مهمترین استفاده این بانك اطبعاتی توریستی شفناخت مكفان هفا و
موقعیت جاذبه ها برای عبقمندان و نیز برنامه ریزی برای توسعه آتی آنهاسفت .بررسفی
زمین شناسی ایران در قالب زمین گردشگری یفا ژئوتوریسفم نخسفتین بفار توسفط نبفوی
( )2933و در هجدهمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی کشفور وارد حفوزه
ادبیات تخصصی زمین شناسی کشور گردیفد .متعاقفب آن ژئوتوریسفم بفا بررسفی هفای
متعدد امری کاظمی بیشتر آغازی هنری داشت و با عكاسی از پدیده های زمین شناسفی
شروع شد و به شكل تخصصی ادامه یافت ،تا جایی که این تبشها منجر به ایجاد بخفش
زمین گردشگری در سازمان زمین شناسی گردید .چاپ اطلس ژئوتوریسم قشفم (امفری
کاظمی )229 2933،و مجموعه مقاالت ژئوپارك قشم (معاونت سفیاحتی وگردشفگری
سازمان منطقفه آزادقشفم )2933 ،را مفی تفوان بفارزترین فعالیفت علمفی درحیطفه زمفین
گردشگری و میراث زمین شناسی طی سالهای گذشته در ایران دانست .با این حال نقطفه
عطف این تبشها را می تفوان تأسفیس ژئوپفارك قشفم در سفال  2935دانسفت .مطالعفه
دیگری روی یكی از زیباترین اشكال مورفولوژیك ایران وجهفان یعنفی غارکتلفه خفور
استان زنجان توسط (رضایی ،نخعی )2933 ،انجام گرفته اسفت .در ایفن پفژوهش کفه از
طریق مطالعات زمین شناسی ،هیدرولوژی و شیمیایی انجام گرفته ،این محققفین بفا بهفره
بردن از شفیوه هفای آزمایشفگاهی و میفدانی موففق بفه تهیفه نقشفه هفای زمفین شناسفی،
مورفولوژی و نقشه پبن آن شده و نتیجه گرفته اند ،غار طی چهار مرحله در سفازند قفم
(الیگومیوسن) شكل گرفته وگذرگاه هفای آن در یفك الگفوی مفارپیچی تكفوین یافتفه
است .در تحقیق دیگری (محمدی یگانفه ،احمفدی  )2935،ویژگیهفای طبیعفی مﺆثفر بفر
جلب توریسم ،استان زنجان را به رو

توصیفی و تحلیلی و خبصه وار بررسفی نمفوده

اند .در این پژوهش به مهمترین عوامل طبیعی مﺆثر بفر توسفعه توریسفم در اسفتان اشفاره
شده و در پایان به پتانسیلهای عمده گردشگری استان مانند توریسم تابسفتانی ،زمسفتانی،
صید و شكار ،آب های معدنی ،ورزشی و غیره اشفاره کفرده انفد .ایفران بفا مجموعفه ی
گنجینه های نفیس خدادادی و پیشینه ی تاریخ و تمفدن فرهنگفی ،همفواره مفورد توجفه
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گردشگران بوده است .کشور ما با طبیعت ،ساختارهای ژئومورفولوژیكی و اقلفیم متنفوع
خود قاره ای کوچك است ،با دیدنی های بسیار که می تواند برای محققین و حتی برای
مردم عادی ،جالب توجه باشد و ایفن توانفایی را دارد کفه بفه کشفوری پویفا و فعفال در
اجرای ژئوتوریسم مطرح گردد (حدادی .)5 2933 ،ویژگی های موقعیتی ایفران ،یعنفی
کوهستانی بودن و قرارگیری در کمربند خشك جهان ،سیمای ظاهری و چشم اندازهای
طبیعی زیبا و متنوع را خلق کرده است (کرمی .)225 2931 ،منطقه جنوب بلوچستان بفا
اینكففه دارای جاذبففه هففای ژئومورفولففوژی زیففادی مففی باشففد ،ولففی در زمینففه گسففتر
ژئوتوریسم (زمین گردشگری) فعالیت زیادی انجام نشده است .فقط در نواحی سفاحلی
تا حدودی به علت موقعیت خاص و نزدیكی به شهر چابهار فعالیت هایی از سال 2931به
بعد شروع شده ،که می توان ایجاد ژئوپفارك نزدیفك گفل فشفان تنفگ ،پفبژ سفاحلی
چابهار و چندین مقاله در مورد توانهای گستر

ژئوتوریسم نواحی ساحلی چابهار را نام

برد.
منطقه مورد مطالعه:
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه:

منطقففه مففورد مطالعففه و طففول جغرافیففایی  63 11 57تففا  58 47 9و عففرض
جغرافیایی  27 2 52تا  25 3 16شرقی در جنوب شرقی ایران واقع شفده اسفت .از
شمال به شهرستان ایرانشهر ،از مشرق با کشور پاکستان ،از مغرب به استان های کرمان و
هرمزگان و از جنوب با  911کیلومتر نوار ساحلی به دریای عمان محدود می شود .ناحیه
مورد مطالعه برای این بحث دامنه های جنوبی مكران در جنوب بلوچستان می باشد.
موقعیت سیاسی:

از نظر تقسیمات سیاسی ،منطقه مورد مطالعه جزء استان سیستان و بلوچستان و شفامل
شهرستانهای نیكشهر ،سرباز ،کنارك و چابهار است.
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تصویر( )2موقعیت منطقه مورد مطالعه
مواد و روشها:

در این بررسی ،ابتدا اطبعات مورد نیاز ،شناسایی ،جمفع آوری ،تجزیفه و تحلیفل و
جمع بندی گردیده و سپس بر اساس ویژگی های ژئومورفولوژیكی خفاص کفه جفاذب
برای توسعه ژئوتوریسم می باشند و توان الزم را بفرای جفذب گردشفگر دارنفد ،الویفت
بنفدی شفده اسفت .سفپس نقشفه هفای توپفوگرافی و زمفین شناسفی بفا مقیفاس 2 51111
و 2 151111از منطقه تهیه شد ،سپس فهرست جاذبه های طبیعی (گل فشان ها ،آبشفارها
و )...استخراج و با کمك اطبعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی به تشریح این جاذبه
ها پرداخته شده است .در نهایت واحدهای مكانی مناسب جهفت ژئوتوریسفم در منطقفه
جنوب بلوچستان (دامنه های جنوبی مكران) شناسایی شد.
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بحث:

جنففوب بلوچسففتان و سففواحل دریففای عمففان بففا داشففتن اشففكال زیبففا و متنففوع
ژئومرفولففوژیكی یكففی از منففاطق ژئوتوریسففمی کشففور مففی باشففد .ایففن منففاظر جففذاب
ژئومرفولوژیكی ،آن چنان تماشایی است که همواره گردشگران بسیاری را به این نقطفه
از ایران می کشاند .از جمله مهم ترین چهره های ژئومرفولوژیكی می توان به گل فشان
ها ،غارهای اطراف تیس،کوه های مریخی (مینیاتوری) ،پرتگاه های ساحلی ،تاالب هفا،
تپه های ماسفه ای ،سفتونهای فرسایشفی ،الیفه بنفدی ،کوهسفتانهای منفاطق شفمالی ،دره
رودها ،آبشارها ،چشمه آب گرم ،چشمه های آب معدنی ،کوه های دیوار مانند مكران ،
حوضچه های جالب در مسیر رودها ،اشاره نمود.
گل فشان ها:

یكی از اشكال و پدیده های ژئومرفولوژیكی بسیار زیبفا ،دیفدنی و بفدیع در منطقفه
مورد مطالعه ،گل فشان ها هستند .مردم منطقه و حومه از اصطبحات متعددی مانند ،گل
پر ،1بوتن ،2گل پاشان 3و ناپك 4برای گل فشان استفاده می کننفد .ایفن پدیفده در واقفع
پدیده ای طبیعی و همانند آتشفشان است که به صورت تپه ای مخروطی بوده و به جفای
گدازه از دهانه آن گاز متان ودی اکسیدکربن به همراه گل خفارج مفی شفود .ایفن گفل
فشانها بر اثر حرکات ناشی از رانش پوسته اقیانوسی کف دریای عمفان بفه زیفر پوسفته
قاره ای به وجودآمده اند .این گل فشان ها جوان بوده و آغاز پیدایش آنها به  91تفا 41
هزار سال پیش باز می گردد (نگار  .)2931،در سواحل بلوچستان ،گل فشان های زیاد
وجود دارد که اکثر آنها فعالیت ندارند و سه مورد آن در غرب شهرسفتان کنفارك کفه
فعال هستند ،مورد توجه قرار دارند.
گل فشان بندر تنک (تنگ):
1 - Gelpor
2 - Bootten
3 - Gelpashan
4 - napag
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گل فشان تنگ بفا مختصفات جغرافیفایی  2/2و  13و  15شفمالی و  53/1و  55و 53
شرقی به عنوان بزرگترین و بارزترین گل فشان ایران در سواحل شفمالی دریفای عمفان،
خود نمایی کرده و بر جاذبه های طبیعی سواحل بلوچستان افزوده است .این گفل فشفان
که در فاصله  411متری بندر صیادی تنگ در  35کیلومتری غرب شهرسفتان کنفارك و
در فاصله  211کیلومتری شهرستان چابهار واقع شده است .با تپه ای مخروطفی شفكل بفا
ارتفاع  52متر و با چندین دهانه کفه بفه صفورت متنفاوب یكفی از دهانفه هفا خفامو

و

دیگری فعال می شود ،خروج و فوران گل با دبی متفاوت معمفوالً بفین  9تفا  5دقیقفه بفه
صورت متناوب تكرار شده و از قسمت غربفی مخفروط کفه دیفواره آن ففرو ریختفه ،بفه
سمت زمین های اطراف جریان مفی یابفد .دامنفه گسفتر

ایفن روانفه گلفی در اطفراف

مخروط گل فشان تا  411الی  511متر رسیده است .وجود مارن های فراوان در گل های
خارج شده ،رنگ خاکستری آن را سبب شفده اسفت و اطفراف مخفروط گفل فشفان بفه
فاصله  111متر چاله ای به عمق حدود  1متر ایجاد شده است کفه بفرای رسفیدن بفه گفل
فشان باید وارد این چاله شد.
گل فشان بلبلوک (چگردان الش):

این گل فشان در فاصله  4کیلومتری در شرق گل فشان تنفگ در نزدیكفی روسفتای
چگردان ال

واقع شده است .فعالیت آن محدود به بعضی از فصول سال است .در سال

های پر باران فعالیت آن شروع می شود و مخروط آن نسبت به گل فشان تنگ کوچكتر
است.
گل فشان یا چشمه شورعین:

در شمال غربی گل فشان تنگ در شمال روستای تران چشفمه شفورعین واقفع شفده
است که فاصله آن از جاده اصلی بخش زرآباد و کنارك حفدود  3کیلفومتر مفی باشفد؛
فاصله آن از مرکز شهر چابهار 211کیلومتر می باشد .این گل فشان برعكس گفل فشفان
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های دیگر ،میزان آب آن نسبت به گل بیشتر می باشد ،این عامل باعفث شفده کفه گنبفد
گلی تشكیل نشود و گل ،همراه آب در داخل چاله ای جمع گردیفده کفه آب آن شفور
می باشد و مردم محل از گل وآب آن برای درمان بیماریها استفاده می کنند.
کوه های مریخی(میناتوری):

در غرب شهرستان کنارك در نزدیكی بخش کهیر و همچنین در  11تا  15کیلفومتر
در سواحل شمالی دریای عمان ،جاده چابهار– گواتر ،ریز

باران و فرسایش بفادی بفر

کوه های مارنی – ماسه سنگی سبز رنگ منطقه ،مناظر زیبفا از پسفتی و بلنفدیهای مفنظم
ایجاد کرده کفه بفه زمینهفای بفدبوم 1و کلوت،کوههفای مریخفی و کوههفای مینفاتوری
مشهور می باشد .این کوهها در امتداد خاوری– باختری ،موازی با طول جاده چابهار بفه
گواتر به صورت ستیغ هایی متوالی گسترده شده انفد کفه بفه نفوع خفود بسفیار دیفدنی و
زیباست که نظر هر بینده ای را به سوی خفود جلفب مفی کننفد و از جاذبفه هفای زیبفای
ژئومرفولوژیكی منطقه می باشند که می توانند عبقمندان به این پدیفده هفا را بفه سفوی
خود بكشانند و باعث گستر

ژئوتوریسم منطقه گردند.

معادن نمک:

در شمال باختر چابهار در منطقفه سفاحلی تفیس ،کارگاههفای نمفك یفابی متعفددی
وجود دارند که منبع اصلی آنها آب دریاست .این نمك ها به رو

سنتی استخراج مفی

شوند .آب دریا توسط چاه ها و کانال هایی که در منطقه ساحلی حفر شده اند به داخفل
حوضچه ها منتقل شده و درآنجا به مدت  21-29روز به حالت سكون باقی می ماند و به
رو

تبخیری بلورهای نمك برسطح حوضچه ها تشكیل می شفوند .پفس از حفدود دو

هفته ،آب تبخیر شده و بلورهای سخت شده نمفك از تمفام حوضفچه هفا برداشفت مفی
شود.

1 - Badland
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ستون های فرسایشی:

باد به عنوان عامل اصلی فرسایش در منطقه مانند آب های جاری ،باعث فرسایش و
حمل رسوبات می شود و پس از برخورد به موانع سنگی باعفث سفایش سفطح آنهفا مفی
شود .این عامل در بخش های ساحلی باعث ایجاد ساخت هفای زیبفایی ماننفد دودکفش
جن و تختگاه دیو شده است که توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند .ارتفاع این
ستون های فرسایشی گفاه بفه  41متفر مفی رسفد (احفراری  .)2933 ،همچنفین در بخفش
شمالی منطقه مورد مطالعه به علت قرارگیری رسوبات سخت بر روی رسوبات نرمی کفه
در معرض هوازدگی و فرسایش قرار گرفته اند ،توده های بسیار بزرگفی از بخفش هفای
سخت ،جدا شده و در مسیر جاده ای قرار گرفته که به علت بزرگفی قطعفات ازآنهفا بفه
عنوان میدان استفاده نموده اند.
اشکال قارچی شکل یا صدفی:

فرسایش بادی همراه با عمل آبهای جاری به ویژه باران در سواحل جنفوبی چابهفار،
ساختارهای زیبا و دیدنی به اشكال قارچی و کندویی ایجاد کرده اسفت کفه در منطقفه،
بومیان به عنوان صدف از آنها نام می برند .این شكل های زیبا در بخش ماسفه سفنگی و
کربناتی به فراوانی دیده می شود.
تپه های ماسه ای و ساخت موج نقش:

در منطقه مورد مطالعه ،بفه ویفژه در بخفش هفایی کفه بفاد قفوی دائمفی یفا مفوقتی و
رسوبات آواری از جمله ماسه وجود داشته باشد ،تپه های ماسه ای شكل مفی گیفرد .در
این منطقه ،این عامل باعث شده است که تپه های ماسه ای بفه همفراه مفوج نقفش هفایی
گستر
شود.

یافته که به فراوانی در منطقه ساحلی ،به ویژه در جنوب خاور چابهار یافت مفی
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سواحل صخره ای با پادگانه های دریای و سواحل باال آمده:

پادگانه های دریایی یا دیواره های ساحلی ،از دیگر اشفكال دیفدنی منطقفه سفاحلی
بلوچستان است .این صخره ها در برخی موارد تا  51متر هفم ارتففاع دارنفد کفه یكفی از
مناظر دیگر جذب گردشگر هستند .سواحل باال آمفده یفا پادگانفه هفای دریفایی کفه در
کناره دریای عمفان قراردارنفد ،از حفدود  11111تفا  51111سفال قبفل اسفت (نگفار ،
 .)2933این سواحل باال آمده در دنیا کم نظیر و منحصر به ففرد هسفتند .زیفرا بسفیاری از
پادگانه های دریایی منشاء استاتیكی دارند (بر اثر باال و پایین رفتن سطح آب هفای آزاد
دنیا به وجود آمده اند) .حال آنكه سواحل باال آمده در جنفوب بلوچسفتان دارای منشفاء
تكتونیكی هستند .علت باال آمدن سواحل مذکور ،بیشتر مربوط به عمل سابداکشن یعنی
فرو رفتن پوسته اقیانوسی به زیر پوستهی قاره ای و هم چنین فشارهای تكنفونیكی وارده
بر جنوب شرقی ایران است .این عمل (باالآمدگی سواحل) در حال حاضر هم فعال مفی
باشد .این باال آمدگی سواحل باعفث ایجفاد پرتگفاه سفاحلی جالفب توجفه و دیفدنی در
سواحل شده اند .بخصوص هنگامی که در داخل دریا قرار گرفته باشفند ،ماننفد سفواحل
باال آمده پزم در حاشیه شرقی خلیج پزم.
سواحل ماسه ای:

در منطقه مورد مطالعه به ویژه در سواحل کم شیب بفا اففزایش رسفوبات دانفه ریفز،
رسوبگذاری شدت بیشتری یافته و باعث بر جای گذاشفتن رسفوبات جدیفد و گسفتر
سواحل کشندی شده که در منطقه به سواحل ماسه ای و نیز سواحل شنی معروف است.
این رسوبات در مناطق شمال باختر و بفاختر چابهفار منفاظر زیبفای سفاحلی را بفه وجفود
آورده که همواره بینندگان متعددی را به این منطقه می کشاند.
غار تیس (بامسیتی):

در روستایی به نام تیس در  5کیلومتری شفمال چابهفار ،منظفره زیبفایی از یفك غفار
وجود دارد .این غار در رسوبات مخلوط سیلیسی – آواری و کربناتی شكل گرفته که به
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علت شیب الیه ها و ورود آبهای جاری ،رسوبات به تدریج کربناتی حفل شفده و منجفر
به تشكیل این غار شده اند .در این غار الیه بندی های مورب و متقاطع متعفدد و زیبفایی
دیده می شود.
آثار باقیمانده بر سواحل:

در کناره های دریا موجودات زنده از جمله کرم ها ،خرچنگ ها ،پرندگان دریفایی
و  ...آثاری بر روی سواحل بر جفای گذاشفته انفد ،کفه نشفان دهنفده فعالیفت آنهاسفت.
همچنین اثرات آب دریا به ویژه تاثیر آب اسیدی بر روی سواحل کربناتی باعفث ایجفاد
حفره های انحبلی متوسط و بزر

مقیاس شده است.

تاالب ها:

در جنوب محور جاده چابهار-گواتر تاالبها و مردابهای متعددی وجفود دارد .یكفی
از این حوضه های دیدنی ،تاالب سرخ لیپار است که با داشفتن آب هفای سفرخ رنفگ،
منظره زیبایی را به خود گرفته است .برخی بر این باورنفد کفه رنفگ سفرخ آن بفه علفت
وجود باکتری هایی است که از نمك موجود در مرداب اسفتفاده مفی کننفد .بفه نظرمفی
رسد این تاالب ها به علت افزایش بارندگی هفای فصفلی و بفاال آمفدن سفطح آب دریفا
تشكیل شده و پس از قطع ارتباط آن با محیط دریا و تشكیل رسوبات جدید ساحلی ،بفه
شكل تاالب بر جای مانده است .از تاالبهای دیدنی دیگر در جنوب بلوچستان ،تاالب
یا خلیج گواتر می باشد که محل رویش درختان حرا می باشد که با باال آب دریفا (مفد)
در داخل آب و با پایین رفتن آب (جزر) خفارج آب قفرار مفی گیرنفد و محفل زنفدگی
انواع جانوران می باشد و در نوع خود بی نظیر و از مناطق جالب و دیدنی در منطقه مفی
باشد که می تواند باعث جذب گردشگر گردد.
خلیج ها:

012

اندیشه جغرافیایی ،سال هفتم ،شماره چهاردهم ،پاییز 0192

در سواحل دریفای عمفان خلفیج هفای متعفددی وجفود دارد کفه در کنفار سفواحل
باالآمده از یك طرف و ساحل ماسه ای در طرف دیگر از مناظر جالب توجه منطقه مفی
باشند که از بهترین نمونه آنها می توان خلیج چابهار ،پزم ،گواتر و  ...را نام برد.
سواحل دارای پوسته های فسیلی:

در منطقه مورد مطالعه شكل های زیبفایی از سفواحل مرتففع دریفایی بفا فسفیل هفای
فراوان به طور عمده از گروه نرم تنان وجفود دارد کفه همفواره مفورد توجفه عبقمنفدان
است .این سواحل به نام پادگانه های دریایی معروف اند و با پوسته های دو کفه ای های
عهد حاضر ،یكی از جلوه های طبیعی منطقه ساحلی چابهار است .این پدیده را می توان
در تمام سواحل بخصوص سواحل صخره ای اطراف شهرهای چابهار و کنارك مشاهده
نمود که دسترسی به آن آسان است .پارك ساحلی چابهار در ضلع جنفوب شفرقی شفهر
بهترین نمونه برای تماشای این پدیده می باشد.
آبشار آبند:

منطقه گردشگری آبند در  41کیلومتری شرق نیكشهر قرار گرفته است .این منطقه
یكی از مناطق بسیار زیبا و بكر با مناظر دیدنی شامل چشفمه هفای آب طبیعفی جفاری از
ابتدای روستا تا آبشارهای صخره ای به صورت پلكانی در دامنه کوه ،نخلستان های زیبا،
زمین های سرسبز و کشتزارهای برنج و  ...از جمله قابلیت های گردشفگری ایفن منطقفه
است .وجود آبشار بسیار زیبا در  5طبقه به صورت پلكانی با حوضچه های طبیعی ایجفاد
شده در پای هر آبشار یكی از شاخص های جالب توجه این آبشار است.
آبشار شالمار:

در  29کیلومتری جنوب شرقی شهرستان نیكشهر در کوه های سر به فلك کشفیده
شالمار ،آبشاری قرار دارد که به آبشار شالمار معروف می باشد .عبوه بر آبشار زیبفا در
این نقطه ،وجود طبیعت زیبای کوهستانی ،حیوانات نادر چون خرس سیاه و آهفو سفبب
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شده است که این منطقه جزء مناطق حفاظت شده باشد .از نكفات جالفب توجفه در ایفن
آبشار ،ایجاد شدن طبیعی نقشه ایران بصورت کانال در دل صخره آبشفار و حفك شفدن
کلمه اهلل در داخل این نقشه است که بسیار حائز اهمیت است.
آبشار اوگینک:

آبشار زیبا و دیفدنی اوگینفك در  4کیلفومتری جنفوب روسفتای اوگینفك از توابفع
بخش الشار شهرستان نیكشهر با ارتفاع  31متفر ،یكفی از بلنفدترین آبشفارهای جنفوب
بلوچستان ،بسیار جفذاب و دیفدنی اسفت .ایفن آبشفار و منفاظر سرسفبز حاشفیه آن بفرای
دوستداران طبیعت به ویژه عبقمندان بفه کوهپیمفایی ،لفذت بخفش و جفذاب اسفت .در
مسیر راه رسیدن به این آبشار انواع پوشش های گیاهی منطقه بخصوص گیاهان دارویفی
و خوردنی (پتریك) منظره ای زیبا خلق کرده که بسیاری ازمفردم منطقفه را جفذب مفی
کند.
چشمه آبگرم شیرآباد:

در جنوب بلوچستان از این چنین چشمه ها وجفود دارد .بفه عنفوان نمونفه مفی تفوان
چشمه آب گرم روستای شیرآباد از توابع بخش الشار شهرسفتان نیفكشفهر را نفام بفرد.
وجود مواد معدنی در آب این چشمه برای دردهای مفصفلی ،روماتیسفم ،پفا درد وکمفر
درد بسیار مفید است .از پتانسیل های دیگری که در کنار این چشفمه آب گفرم (چشفمه
آب گرم شیرآباد) برای جذب گردشگر مناسب می باشد ،دره ای با چشم انفداز زیبفا بفا
آب فراوان و حوضچه های طبیعی و آبشارهای کم ارتفاع و نزدیكی به مراکز سفكونتی
و جاده سراسری شمال به جنوب استان سیستان و بلوچستان است.
چشمه آب معدنی کونیکی (چشمه معدن):

این چشمه آب معدنی در نزدیكی علی آباد (کاشكا) نزدیكی معدن منگنز در مسفیر
چانف – اسپكه که آب آن برای سنگ کلیفه مفورد اسفتفاده قفرار مفی گیفرد ،هفر سفاله
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گردشگران زیادی را مجذوب خفود کفرده انفد .از نظفر اقفدامات رففاهی و توریسفتی و
تاسیسات درمانی اقدامات قابل توجهی در چشمه های مذکور صورت نگرفته است .می
توان با ایجاد خدمات رفاهی گردشگران زیادی را به این مناطق جذب کرد.

تصویر شماره 1موقعیت عوارض ژئوتوریسمی جنوب بلوچستان
نتیجه گیری:

جنوب بلوچسفتان بفه دلیفل وسفعت و موقعیفت مناسفب و دارا بفودن اشفكال متنفوع
ژئومرفولفوژیكی از توانهففای الزم جهففت توسففعه ژئوتوریسفم برخففوردار اسففت .شففرایط
مناسب توپوگرافی و رشته کوههای مكفران مرکفزی و تغییفر و تحفوالت زمفین سفاختی
موجب شكل گیری رودها و آبشارها و مناطق ژئوتوریستی خاصی گردیده است .قله ها،
صخره ها و مناطق ییبقی با دره ها ی سر سبز ،تپفه هفا ی ماسفه ای و عفوارض ناشفی از
فرسایش بادی و سواحل صخره ای باال آمده ،گل فشان ها و خلیج ها و تاالب ها شرایط
خوبی برای گستر

انواع فعالیت های ژئوتوریستی فراهم کرده است .اقلیم منطقه نشان

می دهد که مناسب ترین زمان برای شروع فعالیت های ژئوتوریستی به شكل عمفومی و
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فراگیر آن از اوایل بهار در مناطق ییبقی و ارتفاعات شمالی و با کفاهش دمفا در منفاطق
ساحلی جنوب می باشد .بفه منظفور گسفتر

ژئوتوریسفم و بهبفود صفنعت توریسفم در

منطقه ،مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در امر جذب و ایجاد زیر ساخت
های گردشگری امری ضروری است .همچنین پیشنهاد مفی گفردد کمفا هفای مناسفب
اقامتی در مراکز دیدنی و پایگاه های خدمات رسانی در منطقه مستقر گردد .ایجفاد زیفر
ساخت های الزم برای رشته های جذابی چون اسكی ،روی تپفه هفای ماسفه ای موجفب
توسعه اقتصادی این مناطق خواهد بود .دخالت مردم محلی در امور اجرایی و طرحهفای
گردشگری نقش مهمی در توسعه ژئوتوریسم در منطقه خواهد داشت.
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