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زمين گردشگری در چابهار 
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تاريخ دريافت:30 /03/ 1386            تاريخ پذيرش: 1386/07/25

 چکيده 
     چابهار با داشتن اشکال زيبا و متنوع زمين شناسی، يکی از مهم  ترين مناطق زمين گردشگری ايران  است. اين مناظر جذاب زمين شناسی، آن چنان تماشايی است 
که همواره گردشگران بسياری را به اين نقطه از ايران می کشاند. از جمله مهم ترين اين چهره هاي زمين ريخت شناسي می توان به گل فشانها، غار تيس، کوههای 
مريخی، پرتگاههای ساحلی، تاالبها، تپه های ماسه ای، ستونهای فرسايشی، اليه بندی و غيره اشاره کرد که بسيار جذاب و ديدنی است. در زير به معرفی اين جاذبه های 

زمين شناسی ديدنی پرداخته می شود.

 کليد واژه  ها: زمين گردشگري، جاذبه های زمين شناسی، گل پاشان، تيس، دودکش جن، تاالب.

 Abstract
   Regarding different and beautiful geological features, Chabahar is one of the most important geotouristic sites in Iran. The 
attractive geological landforms are so spectacular that always attract a lot of tourists to the area. Some of the important geomor-
phological features are mud-volcano, ties cave, Mars land, cliff, lagoons, sand dune, erosion columns, bedding and etc. These 
geomorphologic features are introduced in details as follow.

Kaywords: Geotourism, Geological attractive, Gel pashan, Ties, Erosion columns, Lagoon

مقدمه و روش مطالعه 

هم  با  را  طوالني  تاريخي  که  هستند  تنيده  هم  در  واژه  دو  زمين  و  انسان 
مي  خواهد  که  است  خود  آشيانه  و  مأوا  شيفته  چنان  انسان  و  گذرانده اند 
کنجکاوانه وقايع پيش از بودن خود را نيز بداند و چهره زمين را از کودکي 
زمين،  معني  به  ژئو  کلمه  سه  از  )ژئوتوريسم(  زمين گردشگري  بشناسد.  آن 
در کل   که  است  شده  تشکيل  مکتب  معني  به  ايسم  و  معني گردش  به  تور 
انواع  جديدترين  از  يکي  زمين گردشگري  است.  زمين  گردشگري  معني  به 
از  بعد  بوده و  )اکوتوريسم(  بوم گردشگري  گردشگري است که زير شاخه 
موضوع زمين پارکها )ژئوپارکها( از سال 2000 ميالدي، مورد توجه يونسکو 
از مسائل  به عنوان يکي  امروزه گردشگري و جذب گردشگر  قرار گرفت. 
در  خارجي  سرمايه هاي  جذب  و  منطقه  يک  پتانسيلهاي  شناساندن  در  مهم 

کشورهاي جهان مطرح است به طوري که در برخي کشورها، براي گسترش 
فعاليتهاي مربوط به جذب گردشگر و ايجاد زيرساختهاي مناسب براي فعاليت 

در اين زمينه اقدام به تشکيل وزارتخانه هايي با اين عنوان کرده اند.
در زمين گردشگري به عنوان زيرمجموعه مهم بوم گردشگري سعي مي شود 
پديده هاي طبيعي و تماشايي  زمين شناسي، چه از نظر تخصصي و چه از لحاظ 
جاذبه هاي عمومي، براي معرفي به گردشگران مورد بررسي قرار گيرند. در 
واقع هر محلي که به خاطر شرايط ويژه خود مانند پديده هاي زمين شناسي، 
قرار  بازديد  مورد  طبيعي  زيباييهاي  ديگر  و  گياهي  پوشش  محيطي،  زيست 
از  يکي  عنوان  به  را  ايران  بتوان  شايد  مي گنجد.  زمين گردشگري  در  گيرد 
مختلف  دورانهاي  در  متعدد  رخدادهاي  نظر  از  که  کرد  مطرح  کشورهايي 
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مهم  اين  و  مي شود  شامل  را  زمين شناسي  جذاب  پديده هاي  زمين شناسي، 
مربوط به نقطه خاصي از کشور نمي شود، بلکه در کل ايران گسترده است. 

منطقه چابهار از جمله مناطقي از ايران است که به دليل شرايط خاص اقليمي 
مختلف  زمانهاي  طي  در  دريا  آب  سطح  نوسانات  جمله  از  زمين شناسي  و 
زمين ساختي  نيروهاي  نيز  و  فرسايش  و  هوازدگي  فرايندهاي  زمين شناسي، 
ناشي از زون فرورانش ، ساختارها و پديده هاي منحصر به فردي دارد. شايد 
به دست هم  طبيعي دست  منطقه چابهار عوامل مختلف  در  بتوان گفت که 
داده اند تا اين ساختارها و پديده هاي جذاب را ايجاد کنند. در بين اين اشکال 
و ساختارهاي طبيعي، مي توان از کوههاي بد بوم يا کلوت مانند، گل فشانها، 
و  شکل  قارچي  اشکال  ماسه اي،  تپه هاي  صخره اي،  سواحل  و  پادگانه ها 
کندويي، اليه بنديهاي متناوب و تواليهاي رسوبي، دودکش جن، تختگاه ديو 
و دهها نمونه ديگر را نام برد که هر يک خود نمايشي زيبا از فعاليتهاي رخ 

داده در طي ساليان دراز است. 
ايران، در جنوب زون زمين شناسي مکران  بررسي جنوب خاور  ناحيه مورد 
طول  بين  منطقه  اين  دارد.  قرار  زاهدان  کيلومتري   761 در  واقع  ساحلي 
 25˚  30´ جغرافيايي  عـــرض  و  خاوري   60˚  25´ تا   61˚  00´ جغرافيايي 
استان  شهر  جنوبي ترين  عنوان  به  چابهار  شهر  دارد.  قرار  شمالي   25˚00´ تا 
سيستان و بلوچستان، بر روي يک پادگانه دريايي ساحل بنا شده که حدود 
دارد  مربع  کيلومتــــــر   14 حدود  وسعتي  و  ارتفاع  دريا  سطح  از  متر   10
)شکل 20(. کوههاي منطقه داراي روند خاوري -  باختري بوده و بام آنها 
بررسي  و  کتابخانه اي  مطالعات  اساس  بر  مطالعه  روش  است.  مسطح  اغلب 
کارهاي قبلي، عمليات صحرايي، عکسبرداري و مطالعات زمين شناسي استوار 
مناطق  بهترين و مهم ترين جاذبه هاي  تا  اين روش دقت شده  بوده است. در 
فوق  جغرافيايي  محدوده  در  چابهار  منطقه  و  عمان  درياي  شمالي  سواحل 

معرفي شود.

بحث

منطقه چابهار با توجه به برخورداري از شرايط خاص اقليمي و زمين شناسي از 
جمله قرار گرفتن در عرضهاي پايين جغرافيايي و نزديکي به منطقه استوايي و 
نوسانهاي اندک دمايي در طول سال، داراي ريخت شناسي بي نظيري نيز هست 
و همين مسئله مي تواند باعث تبديل شدن اين منطقه به قطب زمين گردشگري 
ايران شود. وجود ساختارهاي منحصر به فرد در اين منطقه در کنار جاذبه هاي 
و  گياهي  پوشش  و  شده  حفاظت  مناطق  فرهنگي،  و  تاريخي  گردشگري 
منطقه  اين  بالقوه  توانهاي  و  گردشگري  غناي  به   ... و  امامزاده ها  و  مساجد 
افزوده است. غار تيس، گل فشان کهير، چاله هاي زمين ساختي، اشکال قارچي 

شکل، کوههاي مينياتوري، خليج نعل اسبي چابهار، بناي امامزاده سيد غالم 
توجه  باعث  منطقه  اين  در   ... و  پرتغاليها  مقبره شيخ شميل، شهرک  رسول، 
شده  مطالعه  مورد  منطقه  به  جهان  گردشگري  و  يونسکو  سازمانهاي  خاص 
است. در زير به چند نمونه از مهم ترين چهره هاي ريخت شناسي که هر سال 
صدها گردشگر را به اين منطقه ساحلي مي کشاند، مي پردازيم)بنا به گزارش 
روابط عمومي منطقه آزاد چابهار مندرج در راهنما و نقشه گردشگري)1384(، 
آزاد منطقه  و  چابهار  به   1383 سال  در  مسافران  و  گردشگران  تعداد 

 تجاري - صنعتي 5732 نفر بوده است(.

1( گل  فشانها

و  ديدني  زيبا،  بسيار  ريخت شناختي  زمين  پديده هاي  و  اشکال  از  يکي 
و  چابهار  منطقه  مردم  هستند.  گل  فشانها  مطالعه،  مورد  منطقه  در  بديع 
 ،)Bootten(بوتن  ،)Gelpor(گل پر مانند،  متعددي  اصطالحات  از  حومه 
گل پاشان)Gel pashan( و ناپک)Napag( براي گل فشانها استفاده مي کنند. 
به صورت  پديده اي طبيعي و همانند آتشفشان است که  پديده در واقع  اين 
اکسيد  و دي  متان  گاز  آن  دهانه  از  به جاي گدازه  و  بوده  تپه اي مخروطي 
حرکات  اثر  بر  گل فشانها  اين  مي شود)شکل1(.  خارج  گل  همراه  به  کربن 
قاره اي  پوسته  زير  به  عمان  درياي  کف  اقيانوسي  پوسته  فرورانش  از  ناشي 
تا   30 به  آنها  پيدايش  آغاز  و  بوده  جوان  گل فشانها  اين  آمده اند  وجود  به 
اين  بر  )نگارش، 1380(. گل فشانها عالوه  باز مي گردد   پيش  40 هزار سال 
زيباي زمين گردشگري هستند، خواص درماني  و  مناظر جالب  از  که يکي 
خاص خود را دارند به طوري که گلهاي آنها براي درمان بيماريهايي مانند 
مراحل  عصبي،  بيماريهاي  مفاصل،  سفتي  فقرات،  ستون  و  مفاصل  دردهاي 
اوليه تنگي عروق و انقباضات عضالني، بيماريهاي زنان بسيار سودمند است 
کردن  استحمام  که  شود  مي  گفته   .)Guliyev & Feizullayev,2001(

براي  آنها،  ترکيبات  به خاطر وجود عناصر شيميايي خاص در  درگل فشانها 
بهبود  و  انسان  پوست  کردن  جوان  باعث  و  است  سودمند  بسيار  پوست 
ناراحتيهاي پوستي مي شود)نگارش، 1385(. در بسياري از نقاط ايران و جهان 
از جمله در آذر بايجان براي درمان از روانه هاي گلي)گل و آب گرمي که 
به  چابهار  منطقه  در  که  مي شود  استفاده  گل فشان  مي شود(  خارج  دهانه  از 
علت موقعيت جغرافيايي و مشکل راه دسترسي به آنها، زياد از آنها استفاده 

نمي شود. 

2( کوههاي مريخي

جاده  عمان،  درياي  شمالي  سواحل  در  چابهار  کيلومتري   25 تا   20 در 
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ماسه  مارني-   کوههاي  بر  بادي  فرسايش  و  باران  ريزش  گواتر،   - چابهار 
سنگي سبز رنگ منطقه، مناظر زيبا از پستي بلنديهاي منظم ايجاد کرده که به 
زمينهاي بد بوم)Bad Land(، کلوت، کوههاي مريخي و کوههاي مينياتوري 
مشهور مي باشد)شکل 2(. اين کوهها در امتداد خاوري -  باختري موازي با 
طول جاده چابهار به گواتر به صورت ستيغهايي متوالي گسترده شده اند که به 

نوع خود بسيار ديدني و زيباست. 
 

3( معادن نمک

نمک يابي  تيس، کارگاههاي  پالژ ساحلي  منطقه  در  باختر چابهار  در شمال 
متعددي وجود دارند که منبع اصلي آنها آب درياست. اين نمکها به روش 
منطقه  در  که  کانالهايي  و  چاهها  توسط  دريا  مي شوند. آب  استخراج  سنتي 
ساحلي حفر شده اند به داخل حوضچه هايي منتقل شده و در آنجا به مدت

بلورهاي  تبخيري  روش  به  و  مي ماند  باقي  سکون  حالت  به  روز   12  -  13
نمک بر سطح حوضچه ها تشکيل مي شوند)شکل 3(. پس از گذشت حدود 
از تمام حوضچه ها،  بلورهاي سخت شده نمک  دو هفته، آب تبخير شده و 

برداشت مي شود.

4( ستونهاي فرسايشي

باد به عنوان عامل اصلي فرسايش در منطقه مانند آبهاي جاري، باعث فرسايش 
و حمل رسوبات مي شود و پس از برخورد به موانع سنگي باعث سايش سطح 
زيبايي  ساختهاي  ايجاد  باعث  ساحلي  بخشهاي  در  عامل  اين  مي شود.  آنها 
مانند دودکش جن)شکل 4( و تختگاه ديو)شکل 5( شده است که توجه هر 
به 46  اين ستونهاي فرسايشي گاه  ارتفاع  به خود جلب مي کند.  را  بيننده اي 
متر مي رسد. همچنين در بخش شمالي منطقه مورد مطالعه به علت قرارگيري 
رسوبات سخت بر روي رسوبات نرمي که در معرض هوازدگي و فرسايش 
قرار گرفته اند، توده هاي بسيار بزرگي از بخشهاي سخت جدا شده و در مسير 
جاده اي قرار گرفته که به علت بزرگي قطعات از آنها به عنوان ميدان استفاده 

نموده اند )شکل 6(. 
  

5( اشکال قارچي شکل يا صدفی

جنوبي  سواحل  در  باران  بويژه  جاري  آبهاي  عمل  با  همراه  بادي  فرسايش 
ايجادکرده  کندويي  و  قارچي  اشکال  به  ديدني  و  زيبا  ساختارهاي  چابهار، 
است که در منطقه بوميان به غلط به عنوان صدف از آنها نام مي برند)شکلهاي 
به فراواني ديده  7 و 8(. اين شکلهاي زيبا در بخش ماسه سنگي  و کربناتي 

مي شود.

6( تپه هاي ماسه اي و ساخت موج نقش

موقتي  يا  دائمي  قوي  باد  که  بخشهايي  در  ويژه  به  مطالعه،  مورد  منطقه  در 
ماسه اي شکل   تپه هاي  باشد،  داشته  وجود  ماسه  جمله  از  آواري  رسوبات  و 
به  ماسه اي  تپه هاي   است که  باعث شده  عامل  اين  منطقه،  اين  در  مي گيرد. 
همراه موج نقشهايي گسترش يافته که به فراواني در منطقه ساحلي به ويژه در 

جنوب خاور چابهار يافت مي شوند )شکل 9(.

7( سواحل صخره اي با پادگانه هاي دريايي

     هر جا که عوامل آب، باد با محيط خشکي در تماس باشند، فرايند فرسايش 
و هوازدگي شدت بيشتري دارد و باعث ايجاد اشکال ساحلي خاصي مي شود. 
در منطقه مورد مطالعه، اثر عوامل مذکور به ويژه تأثير امواج باعث تخريب 
سواحل شده و جلوه گاه زيبايي از دريا و صخره هاي تشکيل شده را به نمايش 
گذاشته است که پادگانه هاي دريايي يا ديواره هاي ساحلي، از ديگر اشکال 
ديدني منطقه ساحلي چابهار است)شکل 10(. اين صخره ها در برخي موارد تا 

50 متر هم ارتفاع دارند که يکي از مناظر ديگر جذب گردشگر هستند.

8( سواحل ماسه اي

در منطقه مورد مطالعه بويژه در سواحل کم شيب، افزايش رسوبات دانه ريز، 
رسوبگذاري شدت بيشتري يافته و باعث برجاي گذاشتن رسوبات جديد و 
گسترش سواحل کشندي شده که در منطقه به سواحل ماسه اي  و نيز سواحل 
شني معروف است. اين رسوبات در مناطق شمال باختر و باختر چابهار مناظر 
زيباي ساحلي را به وجودآورده که همواره بينندگان متعددي را به اين منطقه 

مي  کشاند)شکل 11(.  

9( اليه بندي

در منطقه مورد مطالعه تواليهاي رسوبي بسيار زيبا با ساختهاي رسوبي جالب 
مخلوط و  ماسه ســنگي  رســـــوبات  در  که  مي شود  ديده  متعــــــدد  و 

سيليسي - آواري و کربناتي به فراواني ديده مي شوند. اين شکلها که نشانه اي 
جذاب  مناظر  از  خود  هستند،  مذکور  واحد  هاي  رسوبگذاري  تاريخچه  از 

طبيعي است)شکل 12(.

10( غار تيس

در شمال منطقه مورد مطالعه، در روستايي به نام تيس منظره زيبايي از يک 
و کربناتي  غار در رسوبات مخلوط سيليسي - آواري  اين  دارد.  غار وجود 
شکل گرفته که به علت شيب اليه ها و ورود آبهاي جاري به تدريج رسوبات 
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کربناتي حل شده و منجر به تشکيل اين غار شده اند. در اين غار اليه بنديهاي 
مورب و متقاطع متعدد و زيبايي ديده  مي شود)شکل 13(.

11( آثار باقي مانده بر سواحل

در منطقه مورد مطالعه، موجودات زنده از جمله کرمها، خرچنگها، پرندگان 
دريايي و ... آثاري بر روي سواحل برجاي گذاشته اند که نشان دهنده فعاليت 
آنهاست)شکل 14(. همچنين اثرات آب دريا بويژه تأثير آب اسيدي بر روي 
سواحل کربناتي باعث ايجاد حفره هاي انحاللي متوسط و بزرگ مقياس شده 

است )شکل15(.

12( تاالبها

در جنوب محور جاده چابهار -  گواتر تاالبها و مردابهاي متعددي وجود دارد. 
يکي از اين حوضه هاي ديدني، تاالب سرخ ليپار)شکل 16( است که با داشتن 
آبهاي سرخ رنگ منظره زيبايي را به خود گرفته است. برخي بر اين باورند که 
رنگ سرخ آن به علت وجود باکتريهايي است که از نمک موجود در مرداب 
استفاده مي کنند. به نظر مي رسد اين تاالب به علت افزايش بارندگيهاي فصلي 
و باال آمدن سطح آب دريا تشکيل شده و پس از قطع ارتباط آن با محيط دريا 

و تشکيل رسوبات جديد ساحلي، به شکل تاالب برجاي مانده است. 

13( جنگل ليپار

مختلفي  گياهان  آن،  اقليمي خاص  به علت وضعيت  مطالعه  مورد  منطقه  در 
رشد مي کنند. مي توان گفت کشاورزي در تمام ايام سال در چابهار جريان 
متعددي  گلهاي خودرو  و  درختان  نيز  و  گرمسيري  ميوه هاي  انواع  و  داشته 
وجود دارد. در کنار اين جنگل، تاالب سرخ رنگ ليپار و رودخانه فصلي ليپار 
وجود دارد که به جاذبه هاي منطقه افزوده است. يکي از مناظر زيباي منطقه 
يا چش)نامهاي  ولو   از درختان  انبوهي  آن  در  است که  ليپار  وجود جنگل 
محلي( و نخلستانهاي وسيع ديده مي شود)شکل17(. علت گسترش اين جنگل 
وجود رودخانه فصلي ليپار است که تأمين آب مورد نياز اين درختان کم آب 
را به عهده دارد. همچنين رودخانه مذکور باعث ايجاد دره هاي وسيع V شکل 

شده است که خود نيز از جلوه هاي زمين شناسي منطقه است.

14( خليج پزم

در شمال باختر منطقه مورد مطالعه، منطقه اي به نام پزم وجود دارد که خليج 
نعلي شکلي را به وجود مي آورد. در اين منطقه رسوبات ساحلي تحت تأثير 
شديد نوسان سطح آب دريا در طي زمان شده و تغيير چشمگيري را در خط 

ساحلي موجب شده است)شکل 18(. 

15( سواحل داراي پوسته هاي فسيلي

در منطقه مورد مطالعه، شکلهاي زيبايي از سواحل مرتفع دريايي با فسيلهاي 
توجه  مورد  همواره  که  دارد  وجود  نرم تنان  گروه  از  عمده  طور  به  فراوان 
عالقه مندان است)شکل 18(. اين سواحل به نام پادگانه هاي دريايي معروف اند 
منطقه  طبيعي  جلوه هاي  از  يکي  حاضر،  عهد  دوکفه ايهاي  پوسته هاي  با  و 

ساحلي چابهار است.

نتيجه گيري

در  مهم  مسائل  از  يکي  عنوان  به  گردشگر  جذب  و  گردشگري  امروزه 
شناساندن پتانسيلهاي يک منطقه و جذب سرمايه هاي خارجي در کشورهاي 
جهان، مطرح است به طوري که در برخي کشورها، براي گسترش فعاليتهاي 
مربوط به جذب گردشگر و ايجاد زيرساختهاي مناسب براي فعاليت در اين 
زمينه اقدام به تشکيل وزارتخانه هايي با اين عنوان نموده اند. در واقع هر محلي 
که به خاطر شرايط ويژه خود مانند پديده هاي زمين شناسي، زيست محيطي، 
در  گيرد،  قرار  بازديد  مورد  بالقوه  زيباييهاي  ديگر  و  گياهي  پوشش 
زمين گردشگري  مي گنجد. منطقه چابهار از جمله مناطقي است که به علت 
شرايط خاص اقليمي و زمين شناسي از جمله نوسانات سطح آب دريا در طي 
زمانهاي مختلف زمين شناسي، فرايندهاي هوازدگي و فرسايش و نيز فشارهاي 
زمين ساختي ناشي از زون فرورانش شامل ساختارها و پديده هاي طبيعي بسيار 

ديدني و متنوع است. 
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شکل 1- نمايي از گل فشان کهير در 
شمال خاور چابهار، اندازه پيکان 1/5 متر.

 شکل 2- نمايي از کوههاي مريخي در 
جنوب خاور چابهار، اندازه پيکان 2متر.

شکل 3- استخراج نمک به روش تبخيري در منطقه ساحلي چابهار، اندازه پيکانها 2/25 متر. 

  شکل 5-  نمايي از تخت ديو در چابهار، اندازه پيکان 2/5 مترشکل 4- نمايي از دودکش جن در چابهار، اندازه پيکان 9متر.
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شکل 6-  قرارگيري توده بزرگ ماسه سنگي 
در مسير، اندازه پيکان 1/9 متر.  

  شکل 7- نمايي از ساختار صدف 
در چابهار، اندازه پيکان 0/75متر.

شکل 8-  نمايي از ساختار قارچي شکل در 
جنوب خاور چابهار، اندازه پيکان 0/5متر.  

  شکل 9-  تپه هاي ماسه اي در جنوب 
خاور چابهار، اندازه پيکان 7/5متر.

شکل10-  پادگانه هاي دريايي در پارک 
ساحلي چابهار اندازه پيکان 3/5 متر. 

  شکل 11-  سواحل کشندي منطقه 
ساحلي ليپار، اندازه پيکان 1/5 متر.
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شکل 12- اليه بندي رسوبات در جنوب 
خاور چابهار، اندازه پيکان 1/35 متر.  

 شکل 13- اليه بنديهاي مورب در غار 
تيس، اندازه پيکان 0/35 متر.

شکل14- نمايي از آثار فعاليت موجودات 
ساحلي، اندازه پيکان 0/15 متر.    

شکل 15- وجود حفره هاي انحاللي در سواحل 
صخره اي، اندازه پيکان 0/22 متر.

شکل 16- تاالب سرخ ليپار در جنوب 
خاور چابهار، اندازه پيکان 3 متر.    

شکل 17- جنگل ليپار در جنوب 
خاور چابهار، اندازه پيکان3/25  متر. 
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