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 ...شناسي در تغيير مسيرتأثير عوامل زمين    

 
 
 
 

  واقع دربررسی ِگل فشان پيرِگل
  آنهاي ي و ويژگشرق آتشفشان بزمان
 

 حسين نگارشدکتر 
 استاديار جغرافياي طبيعي دانشگاه سيستان و بلوچستان

 
 

 چكيده
هاي ناشناخته ژئومورفولوژي استان سيستان و بلوچستان و از          فشان پيرِگل كه يكي از پديده      گـل 

بندان در شرق بزمان و      هاي سياه  شود، در كوه   هاي طبيعي بسيار زيباي اين استان محسوب مي        جاذبـه 
 متر و حداكثر ارتفاع     ١٢٧فشان از سطح زمين      ارتفاع اين گل  .  خاش واقع شده است    در جـنوب غربي   

 مخروط  ٤ يا   ٣ فعال و    ي فشان در حال حاضر هفت دهانه      اين گل . باشد  متر مي  ١٦٦٧آن از سـطح دريا      
 . هكتار، واقع شده است٥٠ وسعتي در حدود باغيرفعال دارد و برروي يك تپه مارني 

. فشان كامالً شور و گل آن تقريباً رقيق و رنگ آن خاكستري تيره است             آب خروجـي از ايـن گـل       
 ..می باشد) CO2( مقدار گاز خروجي آن نسبتاً كم و از نوع گاز دي اكسيد كربن 

هاي زمين شناسي ايران هم  فشان تاكنون مورد مطالعه قرار نگرفته و حتي بر روي نقشه   ايـن گـل   
اي، در اين مقاله سعي بر اين خواهد بود          وجه به فقر منابع كتابخانه    بنابراين با ت  . نشان داده نشده است   

هاي استان جهت جبران اين      فشان  سـال كار مستمر و ميداني نگارنده بر روي گل          ١٣ي   كـه از تجـربه    
 .نقيصه بهره گرفته شود

 
 . فعال و غيرفعالي  دهانه حباب،فشان، پيرگل، مارن، خروج گل و گاز،  گل:ها واژه كليد

 
 مقدمه

هاي  ن علـوم زمين، تفسير شواهد و پديده       ايكـي از اهـداف اصـلي و مهـم متخصصـ           
سـطحي زمين براي تشخيص حوادث و فرايندهاي مهم دروني آن است، و از آن جا كه                 

آور خوبي از وضعيت دروني زمين       پيام گيرند، ها از اعماق زمين سرچشمه مي      فشـان  گـل 
ن را از وضعيت اتواند محقق ها مي فشان  گلي لعه از اين رو مطا،)۱: ۱۳۸۲نگارش،( هستند

 .اعماق زمين باخبر سازد
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١٣٨٣پاييز و زمستان ، جغرافيا و توسعه مجله

در های سرد و تکتونيکی هستند،       فشان های ايران که تماماً از نوع گل       فشان اكـثر گل  
 ساحل شرقي درياي خزر قرار دارند، ولي        ي يـا در كناره   و  نـوار سـاحلي دريـاي عمـان         

 ٣٠٠فشان حدود  ، زيرا كه فاصله هوايي گلفشان پيرگل در ايران يك استثناء است  گـل 
 كيلومتر تا ساحل درياي عمان است و در         ٥٠٠ زمينـي آن تقريـباً       ي كيلومـتر و فاصـله    

فشان استثنايي   اين گلي بنابراين مطالعه. مركـز اسـتان سيستان و بلوچستان قرار دارد      
ضروري به نظر   هاي ايران متفاوت است، الزم و        فشان كـه از بسـياري جهات با ساير گل        

ي اين مقاله     و بـه همين دليل به عنوان يکی از اهداف اصلی نگارنده در تهيه              رسـد  مـي 
 .گردد محسوب می

 
 ها روش مواد و

 های ايران بسيار کم و     فشان طورکه اشاره شد، منابع کتابخانه ای در مورد گل          همان     
گونه منبعی وجود    هيچ اشد و ب يوضعيت بدتر م   فشان نيز  در مورد اين گل    اندک است و  

رو  از اين  .جهت جبران اين نقيصه،بيشتر از مطالعات آزمايشگاهی استفاده شد         لذا .ندارد
 GPSتوسط دستگاه     انجام تحقيقات ميدانی، ابتدا     با چندين بار رفتن به منطقه و         

در منطقه   مورفومتريک آن  و سپس مطالعات ژئومورفيک   تعيين و  جغرافيايی آن  موقعيت
انتقال به   و    فشان خروجی از گل   گل آب و  از گاز، برداري    نمونه بعد، گرفت و   صورت

های برداشت شده     آزمايشات الزم برای تعيين ترکيب معدنی نمونه         آزمايشگاه شيمي، 
آزمايشگاهی  بنابراين روش تحقيق اين مقاله ترکيبی ازتحقيقات ميدانی و           .انجام شد 

 .باشد مي
 

 فشان موقعيت جغرافيايي گل
غربي شهرستان خاش و در  فشـان پـيرگل در شرق آتشفشان بزمان و در جنوب           گـل 

 كيلومتر، تا   ٧٨فشان تا گوهركوه      اين گل  ي فاصله. هاي سياه بندان واقع شده است      كـوه 
 ي  فاصله. است كيلومتر٢٢٤تا زاهدان ، كيلومتر١١٩آباد   كيلومتر،تا اسكل١١٣آباد  نوك

 آن تقريباً   زمينی ي  فاصله و كيلومتر   ٣٠٠رياي عمان   احل د وتا س فشان   هوايـی ايـن گل    
   فشان طول جغرافيايي گل   و   ٢٧  ْ  ٥٩  َ  ٥عرض جغرافيايي آن ً    .باشـد  مـي  كيلومـتر    ٥٠٠

  منطقه، ۱:۲۵۰۰۰۰و  ۱:۵۰۰۰۰ های توپوگرافی  نقشه(بـرآورد و محاسبه گرديده است        ٦٠  ْ  ٢٩َ 
 .)سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح

 ازبه منطقه و پس از آن دسترسي است تا آبادي گوهركوه آسفالت فشان  راه اين گل  
 .باشد پذير مي طريق يك جاده مالرو امكان

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

    
 

 
                 

  
 

                                                                                     
              

 

 
193 

 
 ...شناسي در تغيير مسيرتأثير عوامل زمين    

 ساحلي قرار دارند، اين     ي هاي استان در جلگه    فشان بـا توجـه بـه اين كه ساير گل           
 تا   کيلومترها هاي مركزي استان واقع شده و      قسمت دربه طور استثنايي    فشـان    گـل 

 .عمان فاصله داردساحل درياي 
 

 
 ها در استان سيستان و بلوچستان  فشان پراکندگی گل : ١شکل

 فشان پير گل در آن   و موقعيت گل

 
 وجه تسميه پيرگل

فشان آثار و شواهدي وجود دارد كه بوميان محل آن را به             در قسمت فوقاني اين گل    
اعتقاد به  ،)۲۳۸: ۱۳۸۰نگارش ،( دهند نسبت مي) ولـي يـا پيرمقدس  (يـك فـرد مقـدس     

شود و قسمت    فشان از باال به پايين سرازير مي       اين گل   كه گل  علت اين  بهان منطقه،   بومي
اند و آن  باال به پير مقدس تعلق دارد، از اين رو براي اين گل و مكان تقدس خاصي قائل        

 . اند گذاردهنام  يعني مكاني كه گل آن متعلق به پير مقدس است، »پيرگل«را 

…فشان پيرِگل واقع در شرقبررسي ِگل  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 
 

 
                 

  
 

                                                                              
        

         

 

 

 
194 

 
١٣٨٣پاييز و زمستان ، جغرافيا و توسعه مجله

 سي منطقه زمين شنا
 مارني كه از دو طرف توسط دو ناوديس احاطه          واحدفشـان مذكور بر روي يك        گـل 

 واحدعرض . شـده اسـت و جهتـي شـمال غربـي ـ جـنوب شرقي دارد، واقع شده است        
 ٤ تا   ١كند، در حدود     مارنـي فـوق الذكـر كـه بـه صـورت يك طاقديس خودنمايي مي               

 . و طول آن  چندين کيلومتراستكيلومتر 
سنگ همراه با كمي كنگلومرا و       فشان بيشتر از ماسه     اطـراف گل    سـنگی  هـاي  توالـی 

هاي  و بعضاً آهك  )۸۱۴۵برگه شماره  نقشه زمين شناسی کارواندر،  (باشد   میسيلت استون   
تناوب در  بندي متوسط همچنين شيل هم به      خاكسـتري تـيره كمـي كريستاليزه با اليه        

 . )برگ جنوب شرقی ايران  شرکت ملی ايران،۱:۱۰۰۰۰۰۰شناسی  نقشه زمين( شود آنها مشاهده مي

 

  
 فشان پير گل بر روی واحد مارنی و وضعيت قرار گيری گل: ٢شکل

 بر اساس تصاوير ماهواره ای منطقههای اطراف آن  ناوديس
 

رار گسل كارواندر با روند شمال غربي ـ جنوب شرقي ق          فشان، در قسـمت شرقي گل    
خورده و تكتونيزه و حتي دگرگون شده همراه با          هاي فليش كامالً چين    دارد كـه نهشته   

هاي غرب آن كه قبالً به شرح آنها پرداخته           را در قسمت شرق از نهشته      ها افيوليت مالنژ 
 .سازد شد، جدا مي

 مارنی واحدپيرگل فشان گل

 ناوديس

 ناوديس

 ناوديس
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 ژئومورفولوژي منطقه 
کوه مرکزی   ی رشته شرق اليه جنوب  فشان مذکور در منتهی    طورکه اشاره شد،گل   همان

ژئومورفولوژي آن  های شرق ايران قرار دارد  و         و در محـل تالقـی ارتفاعات مکران و کوه         
هاي شيل و    كه تناوب اليه   طوري به. نسـبتاً خشـن و نـاهموار ولـي جالب و ديدني است            

عمود . ي خاص به منطقه بخشيده است     ا ماسـه سـنگ و فرسـايش موجود در آنها چهره          
رسد،   متر نيز مي   ٤٠ تا   ٣٠اسه سنگي كه ارتفاع برخي از آنها به حدود          هاي م  بودن اليه 

هاي  هاي مالرو و خاكي بسيار ناهموار نيز از البالي همين شيل           در خور توجه است و راه     
 ي هاي بلند ماسه سنگي شكل و قيافه       كند و عمود بودن ديواره     فرسايش يافته، عبور مي   

كه حكايت از باال بودن فشارهاي تكتونيكي و به آن داده است،    ١طبيعـی  ي يـك كوچـه   
 . مورد مطالعه داردي چين خورده و تكتونيزه بودن منطقه

 
 فشان  تشكيل گلي نحوه

فشان پيرگل    و نوع آنها بستگي دارد و گل       اءها بيشتر به منش    فشان  تشكيل گل  ي    نحوه
يكي  .جود دارد دنيا و  فشان در  اصـوالً دو نـوع گل      .نـيز از ايـن قـاعده مسـتثني نيسـت          

هاي گرم كه از عوارض      فشان هاي سرد كه منشاء تكتونيكي دارند و ديگري گل         فشان گل
  .)۲۲۱: ۱۳۸۰نگارش،( شوند ها محسوب مي بعدي آتشفشان

فشان بيشتر با نوع و منشاء فشاري        تشكيل گل  ي نحوهتوان گفت كه     طور كلي مي   هب
. )۶: ۱۳۸۲نگـارش، ( رج شود، مرتبط استشود تا گل از درون زمين خا  كه به آن وارد مي    

شود كه   مي اند كه چه عواملي باعث     اي هميشه به دنبال پيدا كردن اين پاسخ بوده         عـده 
نظرات و عقايد گوناگوني تاكنون در      . كند آب و گـل از اعمـاق به سطح زمين فوران مي           

 :  به اين شرح است اين زمينه ارايه شده است
هاي ضخيم رس به قدري سريع  كه گاهي اوقات اليهدند برخـي از دانشمندان معتق     -١

كند و به همين     شوند كه آب موجود در آنها فرصت خروج پيدا نمي          گـذاري مي   رسـوب 
بعداً نيروهای تکتونيکی    داشتن آب فراوان،     ي علت حالت سيال پيدا نموده و به واسطه       

 .راند ميباال ها را تحت فشار قرار داده و آنها را به همراه گاز به سمت  رس
اي عامل اصلي خروج  لرزه هاي زمين اي ديگر از پژوهشگران معتقدند كه فعاليت عده -٢

 .آب و گل است
تعـدادي هـم فشـار مخازن نفت و گاز درون زمين را عامل اصلي فشار و باال راندن             -٣

كه فشار عامل اصلي  اعتقادندبر اين  ن  ادر هـر حـال تمام محقق       .دانـند  مـي  آب و گـل   
                                                      
1- Natural Lane  

…فشان پيرِگل واقع در شرقبررسي ِگل  
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١٣٨٣پاييز و زمستان ، جغرافيا و توسعه مجله

اين بنابراين با توجه به    . باشد  مي فشان سرد يا گرم    گلاعم از   فشاني   هر نوع گل  کيل  تش
فشان همدمای با محيط است و گاز آن منشأ آذرين           کـه دمـای آب، گاز و گِل اين گل         

. وجود آمده است   نـدارد و بـر اثـر عمـل سابداکشـن و فشـارهای تکتونيکـی منطقه به                 
، بيشتر به   باشد میع سرد با منشاء تكتونيكي      فشان كه از نو    گـل ايـن    تشـكيل    ي نحـوه 
 .تواند صادق باشد فشان نمي گردد و نظريات ديگر در مورد اين گل  اول برميي نظريه
 

 فشان شكل و مورفولوژي گل
و   متر ١٠٠٠فشـان مذكـور برروي يك تپه از جنس مارن كه طول تقريبي آن                گـل 

 ٥٠٠٠٠٠ريبي اين تپه حدود      متر است، قرار دارد و مساحت تق       ٥٠٠عـرض آن حـدود      
 .باشد  هكتار مي٥٠مترمربع يا 

 

 
 

 فشان هاي گل ي مارني كه دهانه  بخشي از تپهي منظره :  ٣شکل
 .اند بر روي آن قرار دارند و با فلش مشخص شده 

 
مارنی که خود بخشی از يک نوار مارنی چندين         روي قسـمت فوقانـي ايـن تـپه           بـر 

هاي كوچك و بزرگ     تعدادي مخروط با دهانه   ،  )٢شکل   همراجعه شود ب  (کيلومتری است   
 تا ٣فعال و  فعال و نيمه) ١/٣/٨٢(قرار دارد كه هفت دهانه آن در آخرين بازديد ميداني 

 .  دهانه ديگر غيرفعال و خاموش بودند٤
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   بر روی آنفشان هاي هفتگانه گل و موقعيت دهانهاصالح شده نقشه توپوگرافي  : ٤شکل

 
ـ   غيرفعال كه در حال حاضر خاموش هستند و فعاليتي از           يها طـور كلـي مخروط     هب

 ).متر١٦٦٧( اند فشان را به خود اختصاص داده دهند،بلندترين ارتفاع گل خود نشان نمي
هاي كور عميق از لحاظ      و همچنين دره   هاي وسيع  هـاي مـتعدد، گالـي      ريـل  وجـود 

در قسمت شمالي   . فشان بخشيده است   ديدني به اين گل   اي خاص و     ژئومورفولوژي جلوه 
يا به   رسد نظر مي ه  فشـان مذكور تخريب زيادي صورت گرفته كه به احتمال زياد ب            گـل 

ل در گذشته باشد و يا      زميـن بـه خاطر فوران زياد گِ       نشـينی   علـت سوبسـيدانس و فرو     
 . اين عمل باشدمسبب هاي كور فراوان  تخريب شدن و فرو ريختن سقف دره

 
  استان يها فشان فشان پيرگل با ساير گل تفاوت گل

هاي ديگر از چند جهت با ساير        فشان داشتن تشابهاتي با گل   به رغم   فشان   ايـن گـل   
 :شود ترين آنها اشاره مي هاي استان تفاوت دارد كه ذيالً به عمده فشان گل
و ايران  استان  فشان   ترين گل  ، مرتفع  از لحـاظ ارتفـاع از سطح زمين        فشـان  ايـن گـل    -١

 .است
 مرتفع كه خود از     ي هاي استان بر روي يك تپه      فشان فشان برعكس ساير گل    اين گل  -٢

 . متر ارتفاع دارد، واقع شده است١٦٦٧ متر و از سطح دريا ١٢٧سطح زمين 
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اين   ساحلي قرار دارند،   ي هاي استان در جلگه    فشان كـه سـاير گل     ايـن  بـا توجـه بـه      -٣
 ٣٠٠ي مركزي استان واقع شده و تا ساحل درياي عمان حداقل            ها قسمت فشان در  گـل 

 . زميني داردي  كيلومتر فاصله٦٠٠ هوايي و ي كيلومتر فاصله
فشان استان و ايران     گل ترين  هكتار است و وسيع    ٥٠فشـان حدود     وسـعت ايـن گـل      -٤

 هكتار  ٢هاي استان به سختي به       فشان  گل ي كه وسعت بقيه   شود، درصورتي  مي محسوب
 .رسد مي
 و ميزان شوري آن بسيار      هاي استان است   فشان فشان شورتر از ساير گل     گـل اين گل    -٥

 .باشد باال مي
كه در ساير  است، در صورتي  )CO2( دي اكسيدكربن فشان،   گـاز خروجـي از ايـن گل        -٦

 .هاي استان، اگر گازي وجود داشته باشد، از نوع گاز متان است فشان گل
، در ابول دسيصا ،هاي استان  مثل ناپگ  فشان خالف سـاير گل   فشـان مذكـور بـر      گـل  -٧

 .باشد  و داراي چندين دهانه و مخروط ميو غربي،  مخروط واحدي ندارد شرقي
كدام ديگر از     آب است، در صورتي كه در هيچ       ي فشان داراي تعدادي چشمه    ايـن گل   -٨

 .شود هاي استان مشاهده نمي فشان گل
تفتان در شمال   ( آذرين   ي در بين دو توده    سرد و تکتونيکی     فشان قرارداشتن اين گل   -٩

، زيرا که انتظار آور است آميز و اعجاب  تـا حـدي ابهام    ) غربـي  شـرقي و بـزمان در جـنوب       
 .فشان از نوع گرم و آتشفشانی باشد میرفت اين گل

هاي استان معموالً خاكستري تيره يا روشن    فشان  گـل  ي رنـگ گـل خروجـي بقـيه        -١٠
رنگ است  فشان، گل خروجي تقريباً زرد يا كرم  صورتي كه در بخشي از اين گل      است، در   

 ...).شبيه به ليمونيت(
فشان به  هاي كور اين گل ها و دره ها و گالي مـناظر بدلـندي و همچنيـن تعداد ريل        -١١

 .هاي استان است فشان گل مراتب بيشتر از ساير
 

 فشان ارتفاع گل
هاي  فشان ساير گل فشان با هاي اساسي اين گل    از تفاوت طوركه اشاره گرديد،يكي     همان 

ترين  فشان بر روي يك تپه قرار دارد كه پايين         اين گل . اسـت  آن   اسـتان، مـرتفع بـودن     
مراجعه شود به  ( مـتر از سطح دريا ١٦٦٧ مـتر و حداكـثر ارتفـاع آن        ١٥٤٠ارتفـاع آن    

فشان از سطح زمين   گلبنابراين ارتفاع اين  .باشد  مـي  )نقشـه توپوگرافـي اصـالح شـده       
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استان محسوب ايران و   فشان   برآورد شده است و به همين لحاظ بلندترين گل          متر ١٢٧
 ١ .شود مي

 متر از سطح زمين است      ١٢٧ حائـز اهميـت اين است كه گرچه ارتفاع تپه            ي نكـته 
 متر  ٧ يا   ٦فشان از    هاي فعال و غيرفعال گل     هـيچكدام از مخروط   ظاهـری   ولـي ارتفـاع     

فشانی در    واين در حالی است که گل       متر بلندي دارند   ٤ تا   ٢كـند و اكـثراً        نمـي  تجـاوز 
 متر گزارش شده    ٥٠٠کشـور پاکسـتان وجـود دارد که ارتفاع آن از سطح زمين حدود               

 . است
 

 فشان  خروج گل از گلي شيوه  فعاليت وي نحوه
هاي بزرگ    حباب بنابراين خروج گل آن با     فشان گاز قابل توجهي ندارد،      گل    چون اين 

 سانتيمتر  ٢٠ تا   ١٠ها كوچك و ارتفاع و قطر آنها در حدود           همـراه نيست و اكثر حباب     
فشان با   رسد، از اين رو تشكيل حباب در اين گل          سـانتيمتر مي   ٣٠اسـت و بـندرت بـه        

 .فشان ناپگ واقع در سواحل درياي عمان و غرب چابهار قابل مقايسه نيست گل
 

 

 
 

 فشان غربي گل  واقع در شمال و شمال٦ ي   شمارهي  خروج گل از دهانهي نحوه : ٥   شکل
 

                                                      
 ج به اتفاق آقاي دكتر محمدنبي گرگي       ١/٣/٨٢فشان مذكور در تاريخ      در هنگام آخرين بازديد ميداني از گل        -١

ي گروه شيمي دانشگاه سيستان و      مشناسي و آقاي دكتر نوروزي فر عضو هيأت عل          عضو هيأت علمي گروه زمين    
 . كنترل و صحت آنها مورد تأييد قرار گرفتGPSوسيله  ه شده نيز ببلوچستان ، ارتفاعات ذكر
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هاي مختلف متغير    سال و حتي سال    فشان در طول   گل هاي مختلف اين   فعاليت دهانه 
 خاموشي مجدداً   ي اي فعال، خاموش و يا دهانه      شود كه دهانه   اسـت و بعضاً مشاهده مي     

ها   و حتي وسعت پخش شدن گل      فعـال شده است و همچنين ميزان آب و گل خروجي          
گيرد و  خروج گل از دهانه معموالً به آرامي صورت مي      . يـابد  در طـول زمـان تغيـير مـي        

 .خيلي شديد نيست
هاي هفتگانه   ها را در دهانه     مشخصات تشكيل و طول عمر حباب      )١(شماره  جـدول   

 #.دهد نشان مي ١/٣/٨٢فشان در تاريخ  گل
 

 فشان هاي هفتگانه گل  دهانه ها در  عمر حبابمشخصات تشكيل و طول :  ١جدول  

 خروجطول عمر
 ∗∗حباب به ثانيه

 خروجپريود 
ثانيه به حباب

مكان قرارگيري دهانه برروي 
 فشان گل

هاي  شماره دهانه
 فشان گل

  اولي دهانه فشان جنوب غربي گل ١٥ ٥
  دومي دهانه فشان جنوب غربي گل ١٥ ٥

 سوم ي دهانه فشان مركز گل ### ###
  چهارمي دهانه فشان شمال و شمال غربي گل ### ###

  پنجمي دهانه فشان شمال و شمال غربي گل ٦٠٠ ٥/٢٩
  ششمي دهانه فشان شمال و شمال غربي گل ٢٧٠ ٢٠١

  هفتمي دهانه فشان شمال و شمال غربي گل ٨ ٥/٣
 

فشان و   گل تهاي انجام شده، زمان تناوب فعالي      گيري بنابرايـن بـا توجـه بـه انـدازه         
 ثانـيه متغـير است و طول عمر         ٦٠٠ ثانـيه تـا      ١٥طـور متوسـط از       تشـكيل حـباب بـه     

 .باشد  ثانيه در نوسان مي٢٠١ تا حداكثر ٥/٣بين هاي متوالي و پشت سرهم  حباب

                                                      
فر عضو   حماني كارشناس گروه شيمي و آقاي دكتر ميثم نوروزي           ...گيري توسط آقاي مهندس ماشاءا       اندازه -#

 . هيأت علمي گروه شيمي دانشگاه سيستان و بلوچستان انجام شده است
شوند و هنوز حباب قبلي      ا به صورت ممتد و پشت سرهم خارج مي        ه  منظور اين است كه گاهي اوقات حباب       -##

توان  هاي تشكيل شده نمي    ي زماني بين حباب    شود، به طوري كه هيچ فاصله       تمام نشده حباب بعدي شروع مي      
تركند و مجدداً حباب ديگري      هاي تشكيل شده مي    ها حباب  قائل شد ولي در بعضي از مواقع و در برخي از دهانه            

ها بال انقطاع و پشت سر هم و يكي پس از ديگري               زماني است كه حباب    آيد و زمان ذكر شده مدت        مي وجود به
 ).زمان ذكر شده ميانگين سه مرحله اندازه گيري است( تشكيل مي شوند

 .شد، دهانه فاقد حباب بود ي كورنومتر انجام مي  كه اندازه گيري به وسيله١/٣/٨٢ در تاريخ -###
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 غلظت گل خروجي
ها اين است كه در طول زمان رفتارهاي متفاوت و           فشان هاي مهم گل   يكي از ويژگي  

ها نسبت به يكديگر به مراتب از        فشان دهند و تشابهات گل     خود بروز مي   گوناگونـي را از   
 .هاي آنها كمتر است و غلظت گل، يكي از اين وجوه افتراق است تفاوت
باال نيست و تقريباً     فشان خيلي  تـوان گفت كه غلظت گل اين گل         مـي  طـور کلـی    بـه 

هاي عين،   فشان ن از گل  هاي استا  فشان باشد و در مقايسه با ساير گل       رقـيق و آبكـي مي     
 رسد نظر مي ه  تر ب  رقيق... فشان ناپگ  تر و از گل    غليظ... ُبرُبرك،    سند ميرسوبان،  ،كاشـي 

 .)۲۴-۳۷: ۱۳۷۶نگارش،(
 

 
 فشان  واقع در شمال وشمال غربي گل٧ شماره ي رقيق بودن گل خروجي از دهانه : ٦شکل

 
  آب و گل خروجيي رنگ و مزه

ها خاكستري و خاكستري تيره است       فشان اكثر گل در  جي  طور كلي رنگ گل خرو     به
 كند، ولي در يك دهانه     فشان پيرگل نيز از اين قاعده پيروي مي        و گـل خروجـي از گـل       

تقريباً استثناء وجود دارد    ) فشان  واقع در شمال و شمال غربي گل       ٥ ي  شماره ي دهانه (
خروجي در حين باال    رسد گل    به نظر مي   .رنگ است  و رنـگ گـل خروجـي زرد يـا كرم          

واحدهای سنگی آغشته به    از    منطقه، های سنگی  توالیآمدن از اعماق زمين با توجه به        
 .شود كند و تغيير رنگ موصوف را سبب مي  عبور مياکسيد آهن

كه اگر فعاليت    طوري  آب و گـل خروجـي بيش از حد شور است، به            ي از لحـاظ مـزه    
شود و  د، در اطراف دهانه نمك ظاهر مي      كـم شـود و مـيزان تبخـير باال باش           فشـان  گـل 

 .گيرد زار به خود مي منظره شوره
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 ي فشان و تشكيل نمك در دهانه كم شدن فعاليت گل : ٧شکل

 فشان  واقع در جنوب غربي گل٢ ي شماره
 

 گل خروجي  PHدما و 
 وضعيت متفاوتي با PHفشان از لحاظ دما و      هاي هفتگانه گل   گـل خروجـي از دهانه     

 .دهد  آن را به خوبي نشان مي)٢(ي  شمارهدارند و جدول هم 
 

 فشان از  گلي هاي هفتگانه گل خروجي از دهانهوضعيت  : ٢جدول 
 PH  لحاظ دما و

PH   گل
 خروجي

 گل دماي
 خروجي به
 سانتيگراد

 مكان قرارگيري دهانه
 فشان برروي گل

هاي  شماره دهانه
 فشان گل

  اولي دهانه فشان جنوب غربي گل ٢٥ ٥/٨
  دومي دهانه فشان جنوب غربي گل ٢٤ ٨
  سومي دهانه فشان مركز گل ٢٨ ٩
  چهارمي دهانه فشان غربي گل شمال و شمال ## ##
  پنجمي دهانه فشان غربي گل شمال و شمال ٥/٢٤ ٨
  ششمي دهانه فشان غربي گل شمال و شمال ٥/٢٠ ٧
  هفتمي دهانه فشان غربي گل شمال و شمال ٣٠ ٥/٩

                                                      
 

شد، بنابراين   گونه گلي از آن خارج نمي        و هيچ ) فعال نبود (  موقتاً خاموش بود    ١/٣/٨٢تاريخ  در  دهانه   -##
 . و دماي آن  مقدور نبودPHگيري  اندازه
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 دهد، دماي گل خروجي بين حداقل      طوركـه جـدول فوق نشان مي       بنابرايـن، همـان   
 در نوسان است، كه اين امر ٥/٩ تا   ٧آن از    PH درجه سانتيگراد و     ٣٠تـا حداكثر   ٥/٢٠ 

گيري دماي گل،    اندازه در زمان . قليايي بودن گل خروجي است     تا دهـنده خنثـي    نشـان 
 درجه سانتيگراد بود،    ٣٩  تا ٣٧هـر حدود     بعـداز ظ   ٢دمـاي محـيط در سـاعت تقريـباً          

خروجي سردتر از دماي محيط اطراف       نتـيجه گرفـت كـه دماي گل        تـوان  بنابرايـن مـي   
 . فشان است گل
 

 تركيب معدني گاز خروجي
فشان اوالً زياد است و ثانياً گاز آن         شد كه ميزان خروج گاز اين گل       تاكنون تصور مي  

ميداني و آزمايشگاهي نشان داد كه نه تنها ميزان         باشد، ولي مطالعات     مي از نـوع مـتان    
دي «عكس تصورات قبلي، گاز آن از نوع         فشان زياد نيست، بلكه بر     خـروج گـاز اين گل     

فشان نشان داد كه به       گل ي باشد و آزمايشات ميداني در دهانه      مي» CO2اكسـيد كربن    
های   ده از دهانه  آوری ش  اکسيدکربن جمع   مقادير دی  .كند راحتـي كبريت را خاموش مي     

 . نشان داده شده است٣در جدول شماره  ppmفشان بر حسب  فعال گل
 

 های  مقادير دی اکسيد کربن جمع آوری شده از دهانه : ٣جدول 
 )٤١: ١٣٨٢نوروزی فر، ( فشان پيرگل   فعال گل

ي  دهانه
 هفتم

ي  دهانه
 ششم

ي  دهانه
 پنجم

ي  دهانه
 دوم

ي  دهانه
 اول

 یها ي  دهانه شماره
 فشان  گل

 
٦٧ 

 
٩٥ 

 
١٤٧ 

 
٤٦ 

 
٨٤ 

 
 مقدار دی اکسيد کربن

 
 فشان  غلظت عناصر موجود در آب گل

هاي استان   فشان فشان برخالف ساير گل    طوركه قبالً نيز اشاره شد، آب اين گل        همان
هايي كه فعاليت    از شـوري بسـيار بااليي برخوردار است و تشكيل نمك فراوان در دهانه             

 . يل اين مدعا استكمتري دارند، دل
فشان را    نمونه از آب خروجي گل     ٣  غلظـت عناصر موجود در      )٤(ي   شـماره جـدول   

 ١ ي  آب شماره  ي  ذكر است كه نمونه    شايان ١.دهد مي گرم بر ليتر نشان    برحسـب ميلـي   
  و ٥ ي  شماره ي  از دهانه  ٨/١/٨٢ل خروجـي آن كـرم رنگ است در تاريخ           كـه رنـگ ِگـ     

                                                      
هاي آب و همچنين شناسايي تركيبات موجود در          هاي موجود در نمونه    آزمايشات مربوط به آناليز كمي يون       -١

توسط آقاي دكتر ميثم نوروزي فر عضو هيأت علمي گروه شيمي              XRD   هاي گل با استفاده از دستگاه       نمونه
 .دانشگاه سيستان و بلوچستان انجام شده است
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 در  ،باشد خاكستري رنگ مي    كـه رنگ گل خروجي آنها      ٢و١ ي آب شـماره   هـای  نمونـه 
 .فشان برداشته شده است غربي گل  واقع در شمال٧ ي  شمارهي  از دهانه١/٣/٨٢تاريخ 

 
 فشان  نمونه از آب خروجي گلسه غلظت عناصر موجود در  : ٤جدول 

  برحسب ميلي گرم بر ليتر

 نوع عناصر
 ١ نمونه آب شماره
 با گل كرم رنگ

 با ٢ شماره نمونه آب
 گل خاكستري رنگ

 با٣نمونه آب شماره 
 گل خاكستري رنگ

 ١٣٤٧٠ ١٣٦٠٠ ١٥٢٠٠ Na سديم 
 ١٩٨ ٢١٠ ٢٥٠ Kپتاسيم
 ١٨ ١٧ ٢٢ Li  ليتيم

 ١٣٧ ١٢٤ ١٦٤   Mgمنيزيم     
 ١٩ ١٨ ١٤ Ca كلسيم
 ٧٦/٠ ٥٦/٠ ٤/١ Pb   سرب
 ٧/٢ ١/٣ ٤٢/٠ Fe   آهن
 ــــ ــــ ــــ Cu  مس
 ــــ ــــ ــــ Mn منگنز

 
نمونه فوق العاده باال    سه  بنابرايـن بـا توجه به جدول فوق ، اوالً غلظت سديم در هر               

اسـت كه داللت بر شوري زياد دارد، ثانياً غلظت عناصر سديم، پتاسيم، ليتيم، منيزيم و        
ا  ب ٣ و   ٢ ي ه آب شمار ی  ها رنگ بيشتر از نمونه     با گل كرم   ١ ي  آب شماره  ي سـرب نمونه  

و  ٢ي   ي شماره  در نمونه آهن   رنـگ اسـت ولي در عوض غلظت عناصر         گـل خاكسـتري   
 .باشد  مي١ ي  شمارهي  بيشتر از نمونه٣ ي  شمارهي  نمونه دركلسيم

 
 تركيب معدني گل خروجي 

هاي  ها از دهانه   فشان، ابتدا نمونه   جهـت تشخيص تركيب معدني گل خروجي از گل        
  )٥(شماره  به شرح جدول    ها  تركيب آن » XRD«دستگاه   انتخاب و با استفاده از       مختلف

 :مشخص گرديد
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 »XRD« استفاده از دستگاه  فشان با تركيب معدني گل خروجي از گل : ٥جدول 
تركيبات تشخيص داده شده توسط دستگاه 

XRDشرح نمونه  در هر نمونه 

 
K2Ca (CO3)2  , CaO , CaCO3  , SiO2 

 ي ا رنگ كرم از دهانه ب١ ي  گل شمارهي نمونه
 ٥ ي شماره

 
SiO2   ,  MgSiO3 , KFeSi3O8 

 با رنگ خاكستري از ٢ ي  گل شمارهي نمونه
 ٧ ي  شمارهي دهانه

 
ـ    رك است، تركيبات اين دو نمونه    تشم كه در هر دو نمونه       SiO2 غـير از  ه  بنابرايـن ب

 كلي با هم متفاوت      متر از هم فاصله دارند، به      ٧هاي آنها حدود     ن كه دهانه  يرغـم ا   علـي 
 بيشتر به علت كلسيت، كلسيم و       ١ ي  شماره ي رسد رنگ كرم نمونه    بـه نظـر مي    . اسـت 

خاطر آهن و   ه   بيشتر ب   احتماالً ٢ ي  شماره ي پتاسـيم و همچنين رنگ خاكستري نمونه      
 .منيزيم باشد

 
 فشان خاصيت گل درماني گل

توان به استفاده از گل آنها       يها كاربرد زيادي دارند كه از آن جمله م         فشان اصوالً گل 
 .اشاره نمود... برداري از گاز، گردشگري، گل درماني  گري، بهره سازي، كوزه در سفال

هاي درماني زيادي از آن به       فشان، استفاده  در صورت رقيق بودن گل خروجي از گل       
 باشد فشان شفابخش مي   مـردم بومي محل اعتقاد دارند كه گل اين گل         . آيـد  مـي  عمـل 

از اين رو برخي از بوميان محل پس از فرورفتن به          . )فشان اجعه شود به وجه تسميه گل     مر(
هـاي رقـيق و يـا ماليدن گل به بدن خود، در يك مكان مشخص كه به پير               داخـل گـل   

بعضي از افراد مقداري    . شوند شود به نماز و نيايش مشغول مي       مقـدس نسـبت داده مـي      
 ناگفته نماند كه    .برند با خود به منزل مي     درمان   براي ادامة فشان برداشته و     گـل از گـل    

ها، تنها مختص استان سيستان و بلوچستان نيست، بلكه    فشان گـل درماني از طريق گل     
هاي دنيا   فشان از گل % ٤٠در برخـي از كشورهاي ديگر مثل كشور آذربايجان كه حدود            

ذكور درآمد ارزي نيز    را در خود جاي داده است، رواج فراواني دارد و حتي براي كشور م             
 .)(Dinets,2000:1ايجاد نموده است

هاي پوستي نيست، بلكه     ذكـر ايـن نكته ضروري است كه گل درماني خاص بيماري           
 ، كمپرس ي بدن  شستشو  و استحمام، از طريق    بـراي درمـان كمـردرد، دردهاي مفاصل       

 .(Guliyev,1998:2) شود نيز از آن استفاده مي... گرم،
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 نتيجه گيري
فشان استان سيستان و بلوچستان است که از آن گاز           ان پـيرگل تـنها گـل      فشـ  گـل 

ايران محسوب  فرد   هاي استثنايي و منحصر به     فشان يكي از گل  شود و    کربنيک خارج می  
از . هاي استان و كشور تفاوت اساسي دارد       فشان  و از بسياري جهات با ساير گل       شود مـي 

 دمای  باشد، زيرا که   سرد و تکتونيکی می   فشان از نوع     ي پـيدايش، اين گل     لحـاظ نحـوه   
آب، گـاز و گـِل آن همدمـای بـا محيط است و گاز آن منشأ آذرين ندارد و بر اثر عمل                       

ترين  فشان مرتفع اين گل.وجود آمده است  منطقه به  هـای تکتونيکـی    سابداکشـن و فشـار    
ير زيادی فشان ايران است و آب موجود در آن از شوری بااليی برخوردار است و مقاد             گل

سـديم، پتاسـيم  و منـيزيم و همچنين مقادير کمی ليتيم، کلسيم، آهن و سرب در آن         
  .وجود دارد

اکسيدکربن بوده و فاقد ترکيبات آلی و گوگردی      فشان دی  گـاز خروجـی از ايـن گل       
باشد  های استان می فشان خروجی از آن نيز شورتر از گل خروجی از ساير گل است و گل

ها که دارای گل خاکستری رنگ       يـب مـتفاوت بـوده که در بيشتر دهانه         و دارای دو ترک   
 نيز با گل کرم ٥ و ١های  و در دهانه  SiO2   , MgSiO3 , KFeSi3O8هستند ،به صورت  

گرچه راه دسترسی به . باشد  ميK2Ca (CO3)2, CaO , CaCO3  , SiO2رنگ به صورت 
بيعی و گردشگری موجود در آن های ط  فشان سخت و دشوار است، ولی جاذبه       ايـن گـل   

گذاری بيشتر جهت جذب گردشگر  کـند که مسؤوالن استان به فکر سرمايه        ايجـاب مـی   
 .داخلی و خارجی و کسب درآمد ارزی و ريالی باشند

 . فشان الزم و ضروري است      كامل اين گل   ي مطالعهبا توجه به توضيحات باال،    اين  بنابر
هاي مختلف   ان در طول سال و همچنين سال      فش شناخت رفتارهاي متغير گل   زيـرا کـه     
نمايد   آن را دو چندان مي     ي هاي آن،ضرورت مطالعه    و ويژگي   بهتر مكانيسم  کجهت در 

 معاونت محترم پژوهشي    ي حوزهدرشناسي   فشان تشكيل مركزگل  توجه به  با  و اميد است  
هاي  شانف  گلي  مطالعهي سيستان و بلوچستان،همت و تالش بيشتري در زمينه دانشگاه
 .عمل آيد فشان پيرگل به ويژه گل به استان و
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 منابع و مآخذ 
 ، به 1 8045سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح به شماره  ١:٥٠٠٠٠ توپوگرافـي  ي نقشـه  -١

 .نام غرب شه آرو

 . ، به نام ايرانشهرNG 41-1منطقه به شماره ١: ٢٥٠٠٠٠  توپوگرافي ي نقشه -٢

  .8145، برگ شماره ١: ١٠٠٠٠٠به مقياس  زمين شناسي كارواندر ي نقشه -٣

، جنوب شرقي   ٦ي  شركت ملي نفت ايران،برگ شماره     ١: ١٠٠٠٠٠٠شناسي    زمين ي نقشه -٤
 .ايران

 .»هاي بلوچستان جنوبي   فشان  گل ي طـرح تحقيقاتي مطالعه   « ).١٣٧٦. (نگـارش، حسـين    -٥
 .بلوچستان  معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان وي حوزه

 علوم  ي  مجله .» در ايران  ها و گستره جغرافيايي آنها     فشان گل« .)١٣٨٠. (نگـارش، حسـين    -٦
 .١٣ شماره .انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان

 علوم پايه دانشگاه    ي مجله. »ها فشان  شگفت انگيز گل   يدنيا«). ١٣٨٢. (نگـارش، حسـين    -٧
 . در نوبت چاپ.آزاد اسالمي

بين دانشگاهی آناليز گاز مايع و      طرح تحقيقاتی   «). ١٣٨٢. (فـر، ميثم و همکاران     نـوروزی  -٨
 .دانشگاه سيستان و بلوچستان و دانشگاه بيرجند. »فشان پير گل گل خروجی از گل

9- Dinets. Valadimir, 2000, Mud Volcanoes of Caspian Desert. 
10-Guliyev.I.S , A.A. ,« All about Mud Volcanoes and Azerbaijan - Land of 
Volcanoes- The city of wind » Azerbaijan Academy of Sciences Geology  
Institute. 
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