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اولیــن بار جاکوب و همکاران]1[ مطالعه ای مدون بر روی گلفشــان ها انجام 
دادند اما واژه ی سیستم گلفشان توسط استوارت و دیویس)2006(]2[ ابداع 
شد که مجموعه ی ســاختار های مرتبط با یک شکل ساختمانی )گلفشان( و 
مجموعــه ی تغذیه کننده را توصیف می کند و به این ترتیب آتشفشــان گلی 
را به واحد چینه شناســی منبع آن پیوند می دهد. گلفشان ها از عوارض مهم 
مورفولوژيكي هســتند كه اغلب به شــكل مخروطي از جنس گل رس بوده و 
از ارتفــاع 2 متر تا حداكثر 500-400متر از اطراف خود و با قاعده اي به قطر 
20متر تا حداكثر3500 متر مي باشــند.]3و4[ اين گلفشان ها تپه اي و نسبتا 
دايره اي شــكل بــوده و داراي يك دهانه ی اصلي و چنــد دهانه ی كوچك تر 

جانبي هستند. 
دهانه ی اصلي معموال در وسط گلفشان واقع شده و كاسه اي يا تيغه اي شكل 
است. موتور محرکه ی اصلی فوران در گلفشان ها، گاز متان تحت فشاری است 
که از سنگ منشأ و یا سنگ مخزن هیدروکربنی موجود در عمق ، منشأ گرفته 
اســت. سایر مکانیســم های تقویت فشار شناخته شده شــامل مواردی نظیر 
آبگیری از واحدهای رسوبی غنی از خاک رس و واکنش های ژئوشیمیایی در 

واحدهای رسوبی با درجه ی زمین گرمایی باال است. 
این پدیده ها، ســبب تجمع سیاالتی با فشــار زیاد در طول ناپیوستگی های 
مورفولوژیکــی و ســاختارهای زمین شناســی )صفحــات گســلش و محور 
تاقدیس ها( می شود. این افزایش حجم و فشار سیال بخشی از توده ی گل )به 

شــکل یک گنبد( را کم وزن کرده و با فشــار منفی رو به باال، حرکت داده و 
باعث صعود ستونی از سیال و رسوب می شود و این عمل تا رسیدن به سطح 

و کاهش فشار سیال ادامه خواهد یافت.]5[ 
رخــداد این پدیده هم در مناطق ســاحلی و هم فراســاحلی )خشــکی( در 
حوزه هایی با نرخ باالی رســوب گذاری، فعالیت هــای تکتونیکی )و یا ترکیب 
آنها( رخ می دهد. بررسی گلفشان ها در مناطق مختلف دنیا نشان می دهد که 
بیشترین میزان گلفشان ها در حاشیه های مرز های همگرا در حاشیه های فعال 
با نرخ باالی لرزه خیزی توزیع شده که اغلب در طول گسل ها، چین های مرتبط 
با گســلش و محورهای تاقدیس واقع شده اند. به این ترتیب، دیاپیریسم گل 
در مناطق زمین ساختی همگرا مانند قفقاز]6[، اندونزی و خزر جنوبی]6و8[

خیلی زیادند. 
گلفشــان ها می توانند معرف  وضعیت منابع درونی زمین در منطقه ی مورد 
فعالیت باشــند. به گونه ای که برخی ویژگی های آنها نشــان دهنده ی وجود 
منابــع آبی و یا مخازن هیدروکربنی نظیر میادین گازي و نفت باشــد. نظر 
بــه اثر وجود ســیاالت هیدروکربوری در فعال تر کردن این گلفشــان ها در 
مجاورت )یا بر روی( میادین گازی یا نفتی، این پدیده های زمین شناسی به 
عنوان نشــانگری مطمئن جهت پی بردن بــه مخازن هيدروكربوري در نظر 

گرفته می شوند. 
برای مثال: نمونه های به دست آمده از حفاری رسوبات 5 گلفشان در حوضه ی 

  هادی عمرانی،    مریم رضادوست، کارشناسی ارشد زمین شناســی گرایش تکتونیک  حجت اله صفری*، دکتری زمین شناســی و دانشــیار تکتونیک 
دکتری زمین شناسی و دانشیار پترولوژی

برخی ویژگی های گلفشــان ها نشــان دهنده ی وجود منابع آبی )آب هاي زيرزميني( و یا مخازن هیدروکربنی نظیر 
میادین گازي و نفت اســت. نظر به اثر وجود ســیاالت هیدروکربوری در فعال تر کردن این گلفشان ها در مجاورت 
)یا بر روی( میادین گازی یا نفتی، این پدیده های زمین شناســی به عنوان نشــانگری مطمئن جهت پی بردن به 
مخازن هيدروكربوري در نظر گرفته می شــوند. بر این اســاس گلفشان های غرب اســتان گلستان به عنوان مورد 
مطالعاتی انتخاب شــد تا با اســتفاده از شواهد صحرایی، اطالعات زیرســطحی و آزمایش بر روی روانه ی گلی این 
گلفشــان ها، نسبت به ارتباط سنجی بین گلفشــان ها و میادین هیدروکربوری اقدام شود. نتایج این پژوهش نشان 
داد که گلفشــان های غرب استان گلستان که در مرز دو زون ساختاری کپه داغ غربی و خزر جنوبی قرار گرفته اند، 
عمدتا در باالی ســاختارهای تاقدیسی واقع شده اند که دارای مخازن هیدروکربوری )عمدتا گازی( هستند و اثرات 
خروج مواد هیدروکربنی نیز به صورت مواد نفتی و یا متصاعد شدن گاز در آنها قابل مشاهده است. به این ترتیب 
می تــوان گلفشــان های فعال که روانه ی گلی آنها حاوی مواد هیدرکربوری بــوده و از آنها بوی گازهای نفتی قابل 

استشــمام است را به عنوان نشانگرهای مفیدی برای پی جویی میادین هیدروکربوری در نظر گرفت.
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مقاالت پژوهشی

 1  موقعیت جغرافیایی و راه های دسترســی به منطقه ی مورد مطالعه

سوروکین )شمال خاور دریای سیاه( نشان می دهند که گازهای هیدروکربنی 
و هیدرات های گازی در گلفشان های بررسی شده می توانند به عنوان اثری از 

تجزیه ی نفت و یا تجزیه ی بیولوژیکی در اعماق زیاد محسوب شوند. 
با وجود شواهدی از خواص متفاوت رشد و تکامل این گازها، وجود ارتباط بین 
گاز های مرطوب )گاز طبیعی حاوی هیدروکربن های مایع( بی بو و خاصیت و 
هیدرات های گازی در اکثر گلفشان ها به اثبات رسیده است.]9و10[ در برخي 
از گلفشان ها مانند گلفشان سنرمبرســوبان، حضور قطرات نفت كه به دلیل 
ســبک بودن بر روي سطح آب و جوشش گل خارج شده از دهانه ی گلفشان 
دیده می شوند، نشان از وجود میدان نفتی در زیر آن دارد.اگر گل این گلفشان 
اگر با دســت لمس شود، به دليل وجود نفت، لمس چرب را به خوبي از خود 

نشان مي دهد و همچنین بوي نفت از گل به مشام مي رسد. 
از برخي گلفشــان های ســواحل مکران ایران )مانند گلفشــان بندر پزم(، 
بــوي ماندگي و لجن همراه بــا گازهاي هيدروكربن )متــان( به راحتي به 
مشام می رســد. به این ترتیب، گلفشان ها می توانند در مناطق غنی از نفت، 
مثل گلفشــان های حوضه ی خزر جنوبی در ایران و کشور آذربایجان دیده 
شوند.]12،11و13[ برخی  محققان بر این عقیده اند که گلفشان ها و مناطق 
هیدروکربوردار هر دو نتیجه ی یک فرآیند، یعنی تشــکیل گاز و نفت هستند. 
در واقع محل گلفشان نشانگر آن است که گاز و نفت در الیه های جوان تر در 

حال شکل گیری بوده و یا اینکه شکل گرفته است. 

به همین دلیل، گلفشــان ها را به عنوان گمانه های اکتشافی طبیعی می دانند 
کــه با مطالعه ی آنهــا، می توان بدون هزینه به ذخایــر هیدروکربوری عمیق 

منطقه و اطالعات مربوط به مهاجرت نفت و گاز دست یافت.]14و15[ 
بر این اســاس، گلفشــان های غرب اســتان گلســتان با مختصات موقعیت 
جغرافیایــی '52 °53 تــا '57 °54 درجه ی شــرقی و '31 °37 تا  '56 36° 
شــمالی به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب شد)شکل1( تا با استفاده از شواهد 
صحرایی )نظیر عوارض ژئومورفولوژیکی، حضور چشــمه های هیدروکربوری، 
استشــمام بوی گاز( و آزمایشــات بر روی گل خارج شده از این گلفشان ها و 
همچنین با استفاده از اطالعات زیرسطحی، نسبت به ارتباط سنجی این پدیده 

با میادین نفتی و گازی احتمالی قضاوت کرد.

2- موقعیت زمین ساختی منطقه
منطقه ی مورد بررســی در مرز بین زون های ساختاری کپه داغ ـ خزر جنوبی 
قرار گرفته است. به همین دلیل در این پژوهش هر دو زون ساختاری معرفی 

می شوند که به این شرح است:
الف- کپه داغ: از نظر ســاختاری کپه داغ را می توان به سه بخش ساختاری 
باختری، مرکزی و خاوری با ســه روند متفاوت تقســیم کرد.)شــکل2( به 
گونه ای که ساختارهای اصلی نظیر: روند چین ها، روند گسل های اصلی رانده 
و همچنین امتداد کوه ها و دره ها، در این ســه بخش متفاوت است.]7و 16[
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 2  موقعیت زمین ســاختی منطقه ی مورد مطالعه

بخش باختری که بخش عمده ای از منطقه ی مورد بررســی در آن قرار گرفته 
اســت، دارای روند شــمال خاوری ـ جنوب باختری بــوده و از باختر بجنورد تا 
دشت گرگان )منطقه ی گنبدکاووس ـ گرگان ـ آق قال( کشیده شده است. بخش 
باختری، خود به دو زیربخش تقســیم شــده است، یکی زیربخش خاوری که 
در آن رخنمون های ســنگی کپه داغ در ســطح زمین قابل مشاهده هستند و 
از باختر بجنورد تا منطقه ی مراوه تپه ـ  مینودشت کشیده شده است. در حالی 
که زیربخش باختری از باختر مینودشــت آغاز شده و تا شمال دشت گرگان 

)منطقه ی گرگان ـ آق قال( کشیده شده است.]7[
مهمترین روند گســلش در زیربخش خاوری )کپه داغ باختری( گســل هایی 
با روند شــمال خاور ـ جنوب باختری هســتند که تقریبا به موازات گسل خزر 
)مرز کپه داغ ـ البرز( قرار گرفته و دارای مکانیســم حرکتی معکوس با مقداری 
مولفه ی چپ بر می باشــند.]16و17[ متاســفانه به دلیــل عدم رخنمون های 
سنگی در زیربخش باختری )کپه داغ باختری(، از مکانیسم دقیق گسل ها در 
این منطقه اطالعات دقیقی وجود نداشته و قضاوت ها صرفا بر اساس اطالعات 
لرزه زمین ساختی نظیر حل مکانیســم کانونی زلزله ها و اطالعات ژئوفیزیکی 
اســت. این اطالعات وجود گسل هایی با امتداد و مکانیســم تقریبا مشابه با 
زیر بخش خاوری )کپه داغ باختری( را نشان می دهند. همچنین در مرز کپه داغ 
باختری ـ حوضه ی خزر جنوبی، روندی لرزه زا با امتداد تقریبا شــمالی ـ جنوبی 
)NNW-SSE( دیده می شــود که به نظر می رســد دارای مکانیسم امتدادلغز 

راست بر باشد. 
ب- حوضه ی خزر جنوبی: آپالوســكي)1957(]18[، پيدايش خزر جنوبي 
را نتيجه ی عملكرد يك گســل چپ گرد در زمان ژوراسيك پسين ـ كرتاسه ی 
پيشــين مي داند كــه در انتهاي جنوب خــاوري آن فرورفتگي درياي خزر و 

در انتهاي شــمال باختري آن درياي ســياه ايجاد شده است. در صورتی که 
اشــتوكلين)1974(]19[، خزر جنوبي و پي ســنگ بازالتي آن را باقيمانده ی 

تتيس كهن مي داند. 
همچنین بربريان)1983(]20[، فرونشســت خزر جنوبي و تشكيل پوسته ی 

اقيانوسي را حاصل دو فاز كششي در مزوزوييك و ترشيري مي داند. 
زونن شــاين و لوپشــيون)1986(]21[، حوضه ی خزر جنوبي را بخشــي از 
حوضه ی اقيانوســي قفقاز بزرگ مي دانند كه در زمان باژوسين )180 ميليون 
سال پيش(، به صورت بازشدگي پشت كمان و در پشت جزاير كماني پونتيد 

خاوري و قفقاز كوچك به وجود آمده است. 
علوي)1991(]22[ حاشيه ی جنوبي درياي خزر را دنباله ی باختري كپه داغ 
و لبه ی جنوبي صفحه ی توران مي داند. حفاري هاي نفتي نشــان مي دهند که 
رديف هاي ســنوزوييك نوار جنوبي درياي خــزر متعلق به پاراتتيس خاوري 
اســت كه به دليل فرونشيني بستر و به ويژه افت سطح آب، از ساحل قديمي 
دور شده است. بخش غربی منطقه ی مورد بررسی در این زون ساختاری قرار 
گرفته اســت. بيشتر مخازن نفتي شمال ايران در نهشته هاي پليوسن ـ كواترنر 
حاشــيه ی درياي خزر تشــكيل شــده اند و مي توان آنها را در نواحي دشت 

گرگان، مازندران، گيالن و دشت مغان مشاهده کرد. 
منطقه ی مورد بررســی )به خصوص حوضه ی خزر جنوبــی(، دارای فعالیت 
باالی ژئودینامیکی عهد حاضر بوده و به همین دلیل، حرکات افقی و عمودی 
پوسته تحت اثر بارگذاری ناشی از زمین لرزه ها در عمق کم )و سطحی( همراه 
با نرخ باالی رسوب گذاری در پالئوسن ـ کواترنر شرایط را برای تشکیل و فعال 

شدن دیاپیرهای شیلی ایجاد کرده است.
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3- وضعیت زمین شناسی گلفشان های غرب استان گلستان
بخش جنوبى دريــاى خزر به ويژه ميدان هاى نفتى جمهورى هاى آذربايجان 
و تركمنســتان و تا حدودى شمال بندر تركمن در ايران بيشترين پراكندگى 
گلفشان هاى خزر را نشان مى دهند كه حدود 70درصد گلفشان هاى جوان را 
شامل مى شود. بیشترین گلفشان های ایران در بخش باختری استان گلستان 
بوده که مهمترین آنها گلفشــان های صوفیکم، قارنیارق )شــمال شهرستان 
آق قال(، نفتلیجه )شمال شــرق شهرســتان گمیشــان( و اینچه )کنار تاالب 
اینچه برون( هســتند)جدول1( و همگي با خروج گاز، آب حاوي كلريد سديم 

و مواد نفتي آروماتيكي فعال هستند. 
اين پديده های طبيعي به اشكال مخروط هاي كوچك آتشفشاني از جنس گل 
يا ماسه هستند كه ابعاد آنها از چند سانتي متر تا چندين متر متغير است و به 
نظر مي آيد قســمت مركزي آنها از جنس ماسه و بخش خارجي آنها از جنس 

گل باشد.]23و24[
بررســي ها نشــان مي دهد كه اين مخروط ها در مناطق لرزه خيز و در امتداد 
برخي از گســل ها به وجود مي آيند و ته نشست سريع مواد و خروج بعدي آب 
از البه الي ذرات باعث تشــكيل آتشفشان گلي در سطح رسوبات مي شود. بر 
مبناى اطالعات حاصل از عمليات لرزه نگارى، وجود تاقديس ها و ناوديس هاى 
بزرگى در بخش جنوبى درياى خزر و ارتباط نزديك محل گلفشــان ها با اين 
ســاخت ها به اثبات رسيده است.]8،6و25[ در بررسی گلفشان های منطقه ی 

مورد مطالعه، این نتیجه حاصل شــده است که اکثر گلفشان های این منطقه 
)باختر کپــه داغ و حوضه ی خزر جنوبی(، با ســاختارهای نفتی )نفت گیرها( 
مرتبط  هســتند، زیرا فعالیت های آتشفشــانی )در صورت وجــود( به میزان 

ناچیزی بر فشار مخزن و تولید نفت اثر دارد.]6و25[ 

4- روش های به کار برده شده
روش مطالعه در این پژوهش، پیمایشــی و توصیفی ـ تحلیلی بوده است. بدین 
منظــور اقدام به مطالعه و جمع آوری داده های مــورد نیاز و پردازش اولیه ی  
آنها به منظور ایجاد پایگاه داده ها در محیط نرم افزاری شــده است. سپس این 
داده ها با هدف استخراج اطالعات، مورد تحلیل قرار گرفته و یافته ها از طریق 

بررسی های میدانی کنترل شده اند. 
در ايــن پژوهش جهت شناســایی گلفشــان ها و همچنین نمايان ســاختن 
ســاختارهاي اصلي و فرعي از روش هاي سنجش از  دور به همراه بررسی های 
صحرایــی و همچنین تحلیل اطالعــات ژئوفیزیکی و کنترل ســاختارهای 
پی سنگی استفاده شــده و تمامی الیه های اطالعاتی در محیط GIS بر روی 
هم قرار داده شده اند كه در نهايت خروجي اين روش ها آماده شدن نقشه هاي 
موضوعی نظیر نقشه های ساختاري و زمين شناسي بوده است. در ادامه نسبت 
به انجام آزمایشــات بر روی نمونه های به دست آمده از گلفشان ها اقدام شده 

و در نهایت تمامی اطالعات با هم تلفیق شده اند.

 3  الف- تصویر ماهواره ای اصالح  شــده با ترکیب باند 741 ب- اعمال فیلتر جهت دار بر روی تصویر ماهواره ای برای آشکارســازی ســاختارها ج- استخراج گسل ها و 

محل گلفشان ها از تصویر ماهواره ای
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الف- روش های ســنجش از دور: جهت شناســایی اولیه ی شکستگی ها، 
از قابلیت های تکنیک های ســنجش  از  دور استفاده شــد. به   این صورت که 
ابتــدا تصاویر ماهواره ای +ETM )مربوط به ســال 2017( تهیه و تصویری با 
رنگ کاذب )از ترکیب باندهای1-4-7( به دســت آمد.)شکل3-الف( سپس 
با اعمال فیلترهای باالگذر تصویر یاد  شــده، بارزسازی شد. در   ادامه با اعمال 
فیلترهای جهت دار )Convolution/Directional( در جهات 45، 90، 135 و 
180درجــه بر  روی تصویر و همچنین بــا یاری گرفتن از تصویر مدل رقومی 
ارتفاعی)شــکل3-ب( در محیط نرم افزار )ENVI 4.3( اقدام به شناســایی و 
اســتخراج شکســتگی های موجود در منطقه شد.)شــکل3-ج( همچنین با 
اســتفاده از این روش هــا مناطق مظنون به وجود گلفشــان ها که به صورت 
اشکال ژئومورفولوژیکی مخروطی شکل با مقاطع دایروی تا بیضوی در تصاویر 
ماهواره ای دیده می شــدند مورد شناسایی و پیمایش قرار گرفتند. در نهایت 

گلفشان ها به سه دسته ی فعال، نیمه فعال و احتمالی دسته بندی شدند.
ب- پیمایش هــای صحرایی: در طی عملیات صحرایــی به مواردی نظیر: 
کنترل و شناســایی محل گلفشــان ها کــه منجر به شناســایی حدود 43 
گلفشان شد)شــکل4 و جدول1( انجام پیمایش های صحرایی جهت برداشت 

ساختارهایی که توسط روش های سنجش از دور به عنوان خطواره شناسایی 
شده بودند و همچنین انجام نمونه برداری از لجن و آب گلفشان ها انجام شد.

ج- تحلیل اطالعات زیرســطحی: در این پژوهش از اطالعات زیرسطحی 
نظیر نقشــه های ژئوفیزیک هوایی، نقشه ی خطواره های مغناطیسی، نقشه ی 
موقعیت چین های زیرسطحی و نقشه ی موقعیت میادین هیدروکربوری]26[ 
اســتفاده شــده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. برای شناسایی گسل های 
پی ســنگی و اصلی از یک سری شواهد برای شناســایی گسل های پی سنگی 
بر  روی تصاویر مغناطیس هوایی و ژئوفیزیک هوایی اســتفاده می شود. برای 
این کار نقشــه های فوق در محیط GIS رقومی شــده و ســپس بر روی سایر 

ساختارهای سطحی انداخته شده است.)شکل5(
همچنین جهت بررسی وضعیت چین ها نیز نقشه ی چین های زیرسطحی 
در محیط GIS رقومی شــده و ســپس بر روی سایر ساختارهای سطحی 
انداخته شده است.)شکل4( برای شناسایی موقعیت میادین هیدروکربوری 
نیز از نقشه های مختلف )از منابع مختلف( استفاده و با هم تلفیق شده و 

سپس در محیط GIS رقومی شده اند.)شکل6(

 4  موقعیت جغرافیایی محل گلفشــان های شناسایی شده
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مقاالت پژوهشی

  1     محل و دســته بندی گلفشــان های منطقه ی مورد مطالعه

DescriptionLatitudeLongitudeLocation

Probable37 12 55.9354 05 23.24A

Probable37 19 16.5654 15 37.25AA

Inactive37 10 17.6454  06 06.15B

Probable37 17 40.2954 19 14.27BB

Probable37 10 33.4354 08 15.09D

Probable37 10 13.3454 08 52.44E

Probable37 05 50.1454 18 34.25EE

Probable37 11 33.6954 09 58.07F

Inactive37 04 16.7954 18 24.66FF

Probable37 12 01.754 10 11.77G

Inactive37 04 50.5154 19 39.67GG

Inactive37 12 38.8154 11 23.47H

Probable37 04 27.5754 21 22.72HH

Probable37 12 19.1954 14 45.94I

Active37 02 18.9154 15 35.68Simin Shahr-1

Active37 13 43.6754 30 35.90Incheh-1

Inactive37 13 55.1854 29 38.90Incheh-2

Inactive37 12  32.254 10 36.16J

Active37 05 55.8054 23 30JJ

Inactive37 12 24.6054 11 16.6K

Inactive37 13 02.854 20 13.32KK

Probable37 10 6.8154 07 15.06L

Inactive37 24 23.4154 40 39.31Tangli-1

Probable37 11 23.3954 11 37.39M

Probable37 14 53.5954 05 43.92N

Active37 12 26.8354 06 37.39Naftalijah

Probable37 26 40.4554 38 0.86Tangli-2

Probable37 15 45.254 05 25.46O

Probable37 16 25.954 05 47.56P

Probable37 17 54.7154 05 58.85Q

Active37 07 04.154  23 51.50Qarnyarq

Active37 07 55.354 23 31.8Qarnyarq2

Inactive37 04 17.9254 12 35.56Simin Shahr-2

Active37 08 04.0654 16 19.99Altin Tokmaq

Inactive37 07 26.2254 21 37.16S

Active37 06 49.9854 23 10.56Segher Tappe-1

Active37 06 52.8154 23 0.87Segher Tappe-2

Active37 19 14.9554 24 9.65Suficam

Inactive37 08 16.8354 19 34.54T

Active37 10 36.2154 18 54.93U

Probable37 10 21.3354 18 54.31V

Inactive37 10 19.7854 18 24.75W

Inactive37 08 20.4054 11 52.64Ghalajigh

Inactive37 10 20.5854 14 10.29Y

Probable37 11 26.9954 21 42.56Z
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 5  نقشــه ی ساختاری منطقه ی مورد مطالعه

 6  نقشــه ی منابع هیدروکربوری نفتی و یا گازی )نقل از ایزدی، 2006 با اصالحات]26[( در منطقه ی مورد مطالعه و پیرامون آن



11 10

مقاالت پژوهشی

 7  مراحل انجام آزمایش بر روی نمونه گل به دســت آمده از گلفشــان نفتلیجه

د- تشخیص مواد هیدروکربوری در مواد گلی بیرون  آمده: برای این کار 
اقدام به نمونه برداری از لجن گلی حداقل دو گلفشان قارنیارق و نفتلیجه شده 

و به این روش ها اقدام به اندازه گیری محتوای هیدروکربوری آنها شد: 
1- در ابتدا نمونه ها را در دستگاه هاون قرار داده تا نمونه ها خشک شوند. 

2- 100گــرم نمونه را وزن کرده و بــا 100گرم تولوئن با غلظت 100درصد 
با اســتفاده از دستگاه استیرر مخلوط کردیم. دستگاه مگنت استیرر با همزن 
مغناطیســی می تواند هم زمان در حالی که مایــع درون ظرف را گرم می کند 
آن را هم نیز بزند. این دســتگاه دارای گرمکن از یک صفحه ی حرارت دهنده 

)معموال از جنس آلومینیوم فشرده( می باشد. 
صفحــه ی کنترل این همزن  مغناطیســی دارای دو ولوم می باشــد که یکی 
مشــخص کننده ی دمای صفحه ی حرارت دهنده است )معموال تا300درجه ی 
سانتی گراد( و دیگری مشخص کننده ی سرعت چرخش )1500 تا2000 دور 
در دقیقه( است.)شــکل7( طرز کار دســتگاه بدین صورت اســت که در زیر 
صفحــه ی اصلی یک آهنربا وجود دارد که توســط یــک موتور به حرکت در 
می آید و با جابجا شدن قطب های  آهنربا و قرار گرفتن قطب های همنام و دفع 

یکدیگر، مگنت داخل بشر به حرکت در می آید. 
عواملی مختلفی در مقدار دور همزن تاثیر دارند که عبارتند از: اندازه ی مگنت 
استفاده شــده در ظرف، اندازه و حجم ظرف روی استیرر. در دستگاه مگنت 

استیرر به طور معمول از ظرف هایی با جنس پیرکس استفاده می شود.
3- در ادامه ی آزمایش محلول را از صافی رد کردیم. 

4- محلول زیر صافی را با دســتگاه تبخیر روتاری برای جداسازی حالل های 
با نقطه ی جوش پایین مانند هگزان یا اتیل اســتات )از ترکیباتی که در دما 
و فشــار اتاق به حالت جامد هستند( به کار می رود. حالل های با نقاط جوش 
باالتر مانند آب، دی متیل فرمامید یا دی متیل سولفوکسید همچنین می توانند 
در صورتی که سیستم خأل دستگاه قادر باشد فشار پایین مناسبی ایجاد کند، 

تبخیر شوند.
5- به این ترتیب، حالل که تولوئن اســت را با دمای 115درجه )دمای ذوب 

تولوئن( تبخیر کرده و باقیمانده ، مواد نفتی )هیدروکربنی( خواهند بود.

5- نتایج به دست آمده
1-5- گسل های شناسایی شده

مهمترین گسل های شناسایی شــده در منطقه عبارتند از: گسل خزر، گسل 
شــمال البرز، گسل مراوه تپه و گســل کالله که در ذیل شواهد و اثرات این 

گسل ها آورده خواهد شد.
الف-1- گسل خزر: این گسل با مرز اصلی بسته شدن اقیانوس پالئوتتیس 
بوده و بنابراین مرز بین کپه داغ و البرز در منطقه ی گرگان محسوب می شود. 
گسل خزر با روند N 80-70 به عنوان یک گسل رانده با شیب 55 تا 60 درجه 
رو به جنوب، در مناطق جنوبی دشــت گرگان، واقع در مرز کوه دشــت قابل 

رویت است.)شکل8-الف(
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 8  شــواهد صحرایی از گســل های اصلی منطقه الف- گسل خزر ب- گسل شمال البرز ج- گسل کالله د- گسل مراوه تپه

الف-2- گســل شمال البرز: این گســل با طولی حدود 427 کیلومتر و 
مکانیســم رانده به صورت کامال مشــخصی مرز بین ارتفاعــات بلند البرز 
)بــا رخنمون هــای پالئوزوئیک ـ مزوزوئیک( و تپه های دامنه ی شــمالی )با 
رخنمون شیســت های باقیمانده ی پالئوتتیس( را تشــکیل داده است. این 
 70-80 N گسل با شیبی حدود 75-50درجه رو به جنوب ـ شرق دارای روند

می باشد.)شکل8-ب(
الف-3- گسل مراوه تپه: این گسل با طول حدود 100 تا150 کیلومتر در 
شمالی ترین بخش استان گلســتان با روند N70E )شمال شرق ـ جنوب غربی( 
دیده می شــود. این گســل دارای شــیب رو به جنوب بوده و دارای سازوکار 
رانده است.)شــکل8-ج( با توجه به اثرات نوزمین ساختی نظیر به خط شدن 
گلفشــان های منطقه ی صوفیکم می توان اذعان کرد که گســل مراوه تپه از 

لحاظ لرزه زمین ساختی جزو گسل های فعال می باشد.
الف-د- گسل کالله: این گسل با طولی حدود 100 کیلومتر و روند تقریبی 
N 160  از گسل عشق آباد در شمال داشلی برون آغاز شده و تا غرب ـ جنوب غرب 
شهرســتان کالله ادامه یافته و به گسل خزر ختم شده است. به نظر می رسد 
که این گســل، کپه داغ غربی را به دو بخش رخنمون  یافته )بخش شــرقی( 
و بخش مدفون  شــده )بخش غربی( تقسیم کرده اســت. با توجه به شواهد 
ساختاری نظیر خمش های راست گرد سایر پدیده های ساختاری)شکل8-د(، 
می توان عالوه بر مکانیســم معکوس، مولفه ی امتدادلغز راست بر نیز برای آن 

در نظر گرفت.

2-5- نتایج بررسی وضعیت چین های منطقه
در بسیاری از مناطق دشت گرگان برجستگی هایی کشیده با امتداد شرقی ـ غربی 
تا شمال شــرق ـ جنوب غربی بر روی تصاویر ماهواره ای قابل تشخیص است. به 
دلیل عدم رخنمون مقطع این برجســتگی ها، امکان انتساب این برجستگی ها 
به رخنمون تاقدیس های سطحی ممکن نیست. با این حال در کمربندی غربی 
شهرســتان آق قال، امکان رویت یکی از این ساختارهای تاقدیسی فراهم شده 
است.)شکل9( مهمترین روندهای چین های مدفون در منطقه ی مورد مطالعه 
شــامل: چین هایی با روند شمال شرقی ـ جنوب غربی که در بخش های شرقی و 
جنوب شرقی منطقه ی مورد بررسی دیده شده و هم روند با بخش غربی کپه داغ 
)و ادامه ی آن در زیر دشــت گرگان( می باشــند. همچنین چین هایی با روند 
شمال غرب ـ جنوب شرقی تا شرقی ـ غربی که در بخش های غربی و مرکزی دیده 

می شوند.)شکل5(

3-5- نتایج وضعیت گلفشان های منطقه
حدود 43 گلفشان فعال، نیمه فعال و احتمالی در بخش باختری استان گلستان 
شناســایی شد)اشکال 1 و 4( که مهمترین آنها گلفشان های قارنیارق )شمال 
شهرستان آق قال(، نفتلیجه )شمال شرق شهرستان گمیشان(، صوفیکم، اینچه 
)کنارتاالب اینچه برون( و گمیشان هســتند. فعالیت این گلفشان ها در قالب 
خروج گاز، آب حاوي كلريدســديم و مواد نفتي آروماتيكي اســت. وضعیت 

مهمترین این گلفشان ها به این شرح است:
الف- گلفشان نفتلیجه: این گلفشان در 15 کیلومتری شمال شرق گميشان 
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در ارتفاع 26- متر قرار گرفته است. نام نفتلیجه از لکه های نفت و بوی متان 
که در این گلفشــان وجود دارند، گرفته شده است. این گلفشان تپه اي را در 
وســط يك دشت صاف از خمير گلي ـ نفتي )كه از دهانه ی آن خارج مي شود( 
ايجاد كرده است. خروج مواد گلی این گلفشان با مواد نفتي همراه بوده و این 

گلفشان فعاليت گازي بااليي نيز دارد.)اشکال10-الف و 11-ب(
ب- گلفشان قارنیارق: این گلفشان که بزرگ ترين گلفشان گلستان محسوب 
می شــود در 5 کیلومتری شمال آق قال قرار گرفته است. این گلفشان به شکل 
یک مخروط گلفشانی بیضوی شکل با حداکثر قطر 700 متر است که دهانه ای 
بیضوی شــکل با قطر 510×630 متر ایجاد کرده است. میزان فروافتادگی در 
داخل این بیضوی دارای عمق تقریبی 15-10 متر بوده که دریاچه ی گلفشان 
را در گذشته تشکیل می داده است. از دهانه ی این گلفشان، رسوبات نمكي، گاز 

متان و آثاري از مواد نفتي خارج مي شود.)اشکال10-ب و 11-ج(
ج- گلفشــان های چندگانه ی صوفیکم: این گلفشــان از مخروط های 
کوچــک در منطقه ی صوفیکم قرار گرفته اســت. این گلفشــان در طول 5 
فروچاله ســاختاری با امتداد N70E )شمال شرق ـ جنوب غرب( تشکیل شده 
اســت که خروج حباب هاي گازي به همراه تراوش هاي عمدتا گل و آب در 
چهار دهانه به صورت ممتد مشــاهده می شود.)اشــکال10-ج و 11-د( به 
نظر می آید قســمت مرکزی آن از جنس ماسه و بخش خارجی آن از جنس 

گل باشد.
د- گلفشان اینچه: این گلفشان در كنار تاالب اينچه برون قرار گرفته است. 
دهانه ی این گلفشــان به صورت یک بیضوی با قطر 35×38 متر می باشد. از 

دهانه ی این گلفشــان، گاز، آب حاوی کلریدسدیم و مواد نفتی آروماتیکی 
خارج می شود.)اشــکال10-د و 11-الف( گل این گلفشــان از ذرات رس، 
ســیلت به رنگ خاکستری روشن تشکیل شده و دارای گرانروی کمی بوده 
و در ســطح آن بر اثر خروج گاز متان در چند نقطه جوشش دیده می شود. 
در اطراف این گلفشــان بوی گازهای متان و دیگر ترکیبات هیدروکربن به 

شدت احساس می شود.
ه- گلفشان گمیشان: این گلفشان که در غربی ترین بخش منطقه ی مورد 
مطالعه )بخش خشــکی خزر جنوبی( به شــکل تپه اي دايره اي شكل به قطر 
20 متر و ارتفاع 2 متر دیده می شود، داراي يك دهانه ی اصلي و چند دهانه ی 
كوچك تر جانبي اســت. در محل تظاهر این گلفشــان بوي نفت خام به مشام 
مي رســد و گل آن غلظت كمي دارد و به همين دليل حباب هاي توليد شده 

توسط آن به سرعت منفجر مي شوند.

 10  شــواهد صحرایی از مهمترین گلفشــان های منطقه الف- نفتلیجه ب- قارنیارق ج- صوفیکم د- اینچه

 9   نمایی از مقطع تاقدیس آق قال در محل کمربندی این شــهر
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 11  شــواهد صحرایی از وجود نشــت گاز و خروج چشمه ی نفتی از گلفشــان های منطقه الف- خروج حباب گاز از گلفشان اینچه ب- خروج حباب گاز و آلودگی های 

نفتی از گلفشــان نفتلیجه ج- خروج چشــمه ی نفتی از گلفشان قارنیارق د- خروج حباب گاز از گلفشان های چندگانه ی صوفیکم

4-5- نتایج بررسی محتوای هیدروکربنی گلفشان ها
بر اســاس بررســی های انجام شــده در نقاط مختلف حوزه ی خزر جنوبی، 
منشــأ گلفشــان ها عمدتا در ســازندهای دوران های مزوزئیک وسنوزوئیک 
)کرتاسه ـ پالئوســن( می باشد و مواد باال آمده توســط آنها عمدتا دانه ریز در 
حد رس، ســیلت بــوده که به همراه آنهــا گازهایی نظیر متان و مشــتقات 

هیدروکربوری و همچنین انیدریدکربنیک باال آمده است. 
به همین دلیل دور از انتظار نخواهد بود که در گلفشــان هایی که بر روی این 
میادین قرار می گیرند، روانه ی گلی حاوی ترکیبات هیدروکربنی باشد. مهمترین 
انــواع گازهای خارج شــده از این گلفشــان ها،  
هســتند. برای پی جویی مواد هیدروکربنی نظیر نفــت و گاز، اقدام به انجام 
آزمایش بر روی نمونه لجن گلی گلفشــان ها کردیم)رجوع شــود به بخش4( 
نتایج به دســت آمده نشــان می دهد که روانه های گلی گلفشــان های فعالی 
نظیر نفتلیجه، قارنیارق، اینچــه و صوفیکم حاوی مواد هیدروکربوری بوده و 
متصاعد شــدن متان یا سایر گازهای هیدروکربوری در اطراف این گلفشان ها 

قابل استشمام است.)شکل11(

6- بحث و نتیجه گیری
ارتباط ســنجی گلفشان ها نسبت به ساختارها )گســل ها، خطواره ها و محور 
چین ها( نشان داد که گلفشان های شناسایی  شده، از شمال به گسل مراوه تپه، 
از شرق به گسل کالله )داشلی برون( و از جنوب به گسل خزر محدود شده اند 
و این چارچوب ســاختاری، رخنمون گلفشان ها را محدود کرده اند. همچنین 
ســه گلفشان فعال نفتلیجه، صوفیکم )شامل 5 فروچاله ی ساختاری با امتداد 

N70E( و تنگ لی بر روی گسل مراوه تپه قرار گرفته اند. 
عمده تمرکز گلفشــان ها )به خصوص گلفشان های فعال( پیرامون خطواره ای 
است که با روند تقریبا شمالی ـ جنوبی از مرکز منطقه عبور کرده است و بر مرز 
بین زون های زمین ساختی کپه داغ غربی و خزر جنوبی منطبق می شود. شکل 
کشیدگی گلفشان هایی مانند آلتین توکماغ، شمال آلتین توکماغ، سقرتپه و 
بسیاری از دیگر از گلفشان های غیرفعال منطقه که در طول این خطواره قرار 
گرفته اند، هم امتداد با این خطواره می باشند.)شــکل12( همچنین بیشترین 
تمرکز گلفشان ها در محلی است که چین هایی با روند شمال غرب ـ جنوب شرقی 
ضمن خمشی آشکار به امتداد شمال شرق ـ جنوب غربی تا شرقی ـ غربی تغییر 
روند داده اند.)شکل12( این محدوده بر مرکز منطقه ی مورد مطالعه حدفاصل 
شهرستان های گمیشان ـ سیمین شهر ـ آق قال و اینچه برون منطبق است. این 
نتایــج با نتایج بن تاکــور)2015(]14[ که به ارتباط ژنتیکی ســاختارهای 
تاقدیســی و محل تظاهر گلفشــان ها پی برد، همخوانی دارد. در این رابطه 
بونینــی)2012(]15[ نیز به ارتباط ژنتیکی گلفشــان ها و ســاختارها، به 
خصــوص محل خمش لوالی تاقدیس ها و گســل هایی با مولفه ی کششــی 

اذعان کرده است.
ارتباط ســنجی گلفشان ها نســبت به محل میادین هیدروکربوری نشان 
می دهد که تعدادی از گلفشان ها )نظیر گلفشان های اطراف سیمین شهر( 
در بخش شــمال غربی میدان نفتی بندر ترکمن واقع شــده اند. همچنین 
قســمت عمده ای از گلفشــان های بخش مرکزی )نظیر قارنیارق، آلتین 
توکماغ و ســقرتپه( بر روی میدان گازی آق قال قرار گرفته اند.)شکل13( 
در این رابطه، رضواندهی و همکاران)2011(]25[ نیز با مطالعه ی مقاطع 
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 12  ارتباط ســنجی محل تظاهر گلفشــان ها با ساختارهای سطحی و زیرسطحی منطقه ی مورد مطالعه و پیرامون

لرزه ای ساختار تاقدیسی زیر گلفشان قارنیارق موفق به تشخیص الیه ای 
از گاز )زون هــای گازدار( به ضخامت 9/6 متر شــده و به این ترتیب، به 
ارتباط بین ساختارهای تاقدیسی و وجود زون های گازدار )میدان گازی( 
مربوطه با ظهور گلفشــان پی بردند.)شکل14( بررسی های آزمایشگاهی 
محتــوای هیدروکربنی روانه ی گلی گلفشــان های فعالی نظیر نفتلیجه، 
قارنیارق نیز نشــان داد کــه روانه های گلی این گلفشــان ها حاوی مواد 

هیدروکربوری است. 
شواهد صحرایی هم از وجود مواد هیدروکربوری به صورت آغشتگی روانه  
گلی یا وجود سرچشمه های نفتی در بخش هایی از این گلفشان ها حکایت 
دارد. همچنین، در گلفشــان های فعالی نظیر نفتلیجه، قارنیارق، اینچه و 
صوفیکم بعضا حباب هایی از گاز متان یا ســایر گازهای هیدروکربوری در 
ســطح بخش سیال )محتوای آب دار( این گلفشــان قابل مشاهده بوده و 

بعضا متصاعد شدن متان در پیرامون آنها قابل استشمام است. 
رضواندهــی و همــکاران)2011(]25[ یکی از عوامل باال رفتن فشــار 
منفــذی در الیــه ی چینــه ای چلکن )به عنــوان منشــأ روانه ی گلی 
گلفشــان ها( و در نتیجه امکان شکل گیری و صعود گلفشان قارنیارق را 

زون گازدار مذکور دانستند.
به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که گلفشان های غرب استان گلستان 
که در مرز دو زون ســاختاری کپه داغ غربی و خزر جنوبی قرار گرفته اند 
و جزو گلفشــان های با منشــأ زمین ســاختی در نظر گرفته می شوند، 
عمدتا در باالی ســاختارهای تاقدیسی واقع شــده اند که دارای مخازن 
هیدروکربوری )عمدتا گازی( هســتند و اثرات خروج مواد هیدروکربنی 
نیز به صورت مواد نفتی و یا متصاعد شــدن گاز در این گلفشــان ها )به 
خصوص گلفشــان های فعالی نظیر نفتلیجه، قارنیارق، اینچه، صوفیکم و 

گمیشان( قابل مشاهده است. 
با توجه به شــواهد ارائه شــده می تــوان به این نتیجه دســت یافت که 
گلفشــان های فعال که روانه ی گلی آنها حــاوی مواد هیدروکربوری بوده 
و از آنهــا بوی گازهای نفتی قابل استشــمام اســت را می توان به عنوان 
نشــانگرهای مفیدی برای پی جویی و اکتشــافات میادین هیدروکربوری 
)نفتی و یا گازی( در نظر گرفته و به جای صرف هزینه های هنگفت جهت 

پی جویی این میادین، از این نشانگرها استفاده کرد.
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 13  ارتباط ســنجی محل تظاهر گلفشــان ها و میادین هیدروکربوری در منطقه ی مورد مطالعه و پیرامون

 14  مقاطع ژئوفیزیکی تاقدیس زیرســطحی قارنیارق )رضواندهی و همکاران، 2011(، به محل ســتون صعود گاز در زیر گلفشــان قارنیارق توجه شود.
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