چشمههای گازی گنبد لران
شواهدی از خروج گاز در مخازن شكافدار
 علي رحماني

*

چكيده:

خروج گاز از درز و ش�كافهاي س�اختار س�طحي ميدان نفتي ماماتين در جوار روس�تاي گنبد لران شهرستان رامهرمز
يك اثر زمينشناس�ي جذاب ،ديدني و تماش�ايي خلق كرده اس�ت .در اين محل گازهاي هيدركربوري از پيچ و خم اليههاي
چينخورده س�نگ مخزن گذر ميكنند ،از خلل و فرج و درز و ش�کاف پوش س�نگ یا س�نگ پوش�ش خود را به سطح زمين
ميرس�انند ،شعلهور ميش�وند ،به هر سويي زبانه ميكشند و خرمني از ش�علههاي رنگين آتش داغ فروزان و خروشان را به
نمايش در ميآورند .چشمههاي گازي گنبد لران و یا به عبارتی آتشهای جاودان گنبد لران يكي از نشانههای كمنظير خروج
گاز از مخازن ش�کافدار در میادین نفتی مناطق نفتخيز جنوب ايران (ايالت زمينشناس�ي زاگرس) به حساب ميآيد كه در
اين مقاله به معرفي آن پرداخته ميشود.
كلمات كليدي :آتشهاي جاودان -گچ ترش فعال و غيرفعال– گنبد لران

مقدمه

ميدان نفتي ماماتين اولين منطقه خوزس��تان اس��ت كه بهعلت
تراوش��ات متعدد سطحي مورد توجه كاوشگران اوليه نفت واقع شده
اس��ت .اين ميدان در  10كيلومتري شمال خاوري شهرستان رامهرمز
و  100كيلومت��ري ش��مال خاوري اهواز در بي��ن و در امتداد محوري
ميدانهاي نفتي هفتكل و پارسي قرار دارد [ .]2بهدلیل وجود همین
چش��مههای نفت��ی ،ژرژبرنارد رینول��دز (نماینده دارس��ی و فرمانده
عملی��ات حفاری درای��ران) پ��س از ناکامی در غرب ای��ران (منطقه
چیاس��رخ) متوجه مناطق جنوب غربی ایران ش��د و در ماه سپتامبر
* كارشناس ارشد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

1907میالدی دو حلقه چاه در منطقه ماماتین حفر كرد [.]3
چش��مههاي گازي گنب��د ل��ران در اط��راف چاه ش��ماره 9
اي��ن مي��دان قرار دارند .اين اثر دايمي و هميش��گي از يك س��و
به دليل ش��علههاي مش��تعل و از س��وي ديگر بهدليل آنكه آثار
و ش��واهد هيدروكربوري در س��طح زمين را نشان ميدهد ،يك
اثر زمینشناس��ی ارزش��مند و گرانبها در ايالت زمينشناس��ي و
زمينس��اختي زاگرس بهحس��اب ميآيد كه براي زمينشناسان،
مهندسان مخزن و مهندسان نفت بسیار قابل توجه است.
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شكل :1 -موقعيت چشمههاي گازي گنبد لران براساس تصوير ماهوارهاي ()2006 ,Google Earth
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نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

موقعيت جغرافيايي
است و بر پوست بدن ایجاد سوزش میكند [.]2
رامهرمز
شهرستان
ش��رق
در
لران
گنبد
گازي
چش��مههاي
()Wyllie (1922) & Thomas (1952گچه��ای ترش به دو
در فاصل��ه تقريب��ي  6كيلومتري جنوب ش��رق ماماتين در كنار دسته تقسیم میشوند:
ج��اده آس��فالته رامهرمز–روس��تاي ابوالف��ارس ،ب��ه مختصات
جغرافيايي« »49°،48'،43طول ش��رقي و « »31°،16'،25عرض الف) گچ ترش فعال
در این حالت گاز با بوی شدید سولفور از زمین خارج میشود و
شمالي واقع شده است و ارتفاع آن از سطح دريا براساس دستگاه
 441 ،GPSمتر ميباش��د .موقعيت اين چشمهها براساس تصوير حرارت مناطقی که گاز از آن خارج میشود بیشتر از اطراف است.
ماهوارهاي ( ) Google Earth, 2006در (شكل )1آورده شده است.
آتشهاي جاودان

ب) گچ ترش غیرفعال

در ای��ن حال��ت هیچ نوع نش��ت گاز ص��ورت نمیگیرد ولی
محلهای اصلی خروج گذشته قابل رؤیت بوده و دور محل خروج
را بلورهای کلس��یت و گوگرد گرفته اس��ت که در اطراف آن آثار
آغشتگیهای ییتومینه گاه همراه با آثار سوختگی همراه است.
در محل چشمههای گاز گنبد لران هم گچ ترش فعال و هم
گ��چ ترش غیرفعال وجود دارند به طوری که روند تغيير و تبديل
تدريج��ي فرآيند گچ ت��رش غیرفعال به گچ ت��رش فعال با روند
فعالیت چشمههای گازی مطابقت میکند.

آتشهاي جاودان محل نشت گازهاي طبيعي هستند كه به
طريقي آتش گرفته و مدتها س��وختهاند و در حال حاضر آثار و
بقاياي س��وختگي در سنگهاي مجاور محل نشت ديده ميشود.
در كيش ايرانيان باستان اينگونه آتشها مقدس بوده و آن را به
زبان پهلوي اخورايشنيك ميناميدهاند.
به زبان زرتش��تي زوهي��ات به معني آت��ش جاويدان جهنم
خوانده شده است كه محل نشت گاز به سطح زمين و به عبارتي
قب ً
ال آتش جاودان بوده است[.]2
چشمههای گازی گنبد لران نيز يكي از اين آتشهاي جاودان علل زمینشناسی پدیده گچ ترش
ب��ه طور کلی پدیده گچ ترش را به شکس��تگیهایی نس��بت
ميباشد که از گذشته دور تاكنون ،درحال سوختن است.
میدهند که مخزنهای گازی را قطع کرده است .این شکستگیها
میتوانند از نوع طولی و عرضی باشند.
گچ ترش
ب��ه طور کلی پدیده گچ ترش مؤید وجود گاز در یک منطقه
اصطالح گچ ترش واژهای فارس��ی اس��ت که در فرهنگهای
و از س��ویی دیگر وجود آن احتمال تخلیهشدن مخزن را گواهی
نفتی دنیا راه یافته است.
با وجودی که این اصطالح محلی اس��ت ولی مفهومی دقیق میدهد[.]2
دارد و معنی آن گچی اس��ت که از واکنشهای اس��یدی حاصل
ش��ده و طعم ترش دارد .گچ ترش پدیدهای ثانویه یعنی محصول عاليم سطحی چشمههای گازی گنبد لران
كارشناس��ان گ��روه س��طحاالرضي معاون��ت زمينشناس��ي
واکنشهای ش��یمیایی مواد نفتی است .گچ ترش به مخلوطی از
مجوف از کربنات کلس��یم و و بلورهای گوگرد گفته میشود که گسترشي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب ()NISOC
از بهمنم��اه س��ال  1385تاکن��ون طی چندی��ن مرحله از
به رنگ قهوهای و بلورهای روئین س��فید رنگ اس��ت و به صورت
تودهای ب��ه ضخامتهای تا چندین متر نیز میرس��د .گچ ترش چشمههاي گازي گنبد لران بازديد كردهاند .مشاهدات
اين گروه به شرح زير ميباشد [:]1
چنانچه از نامش روش��ن اس��ت حالت اسیدی داشته و ترش مزه

شكل :2-تصاوير چشمههاي گازي گنبد لران

 در این محل ش��علههای رنگين آتش سوزان و فروزان همچونسیلی خروشان از دامنههاي تپههاي مارني بيرون ميزند.
 چندین تپه که در آغوش هم خفتهاند در آتشی سرخ و سوزان میسوزند. رنگ ويژه تپهها ،آنها را از مناظر اطراف مجزا كرده است. اطراف هاله آتش ،سوخته و دودزده است. س��ازندهاي تشكيلدهنده تپهها (س��ازند تبخيري گچساران وسازند مارني ميش��ان) در اطراف هاله سوخته و پخته شدهاند به
طوري كه پاي فرد به راحتي در آن فرو ميرود.
 از كمركش تپهها تا اوج آنها زمين گرم و داغ است. در بخشهاي خاموشش��ده (گچ ترش غيرفعال) آثار و شواهدبلورهاي گوگرد به چشم ميخورد.
 تغيي��ر و تبدي��ل تدريجي فرآيند گچ ت��رش فعال به گچ ترشغيرفعال به طور كامل مشخص است.
علل تراوشات سطحی ميدان نفتی ماماتین

براساس نظر مطیعی ( )1374ميدان نفتی ماماتین تاقديسي
كوچك در ابعاد  4در  25در س��طح س��ازند آس��ماري است .يك
گس��ل واژگونه تقريباً در امتداد و نزديك خطالراس اين تاقديس
را قط��ع كرده اس��ت .به علت وجود همين گس��له و گس��لهاي
ديگر آثار س��طحي همچون گچ ترش ،آثار باقيمانده از آتشهاي
جاودان ،چش��مههاي قيري و غيره يافت ميشود .چاههای  1و 2
این میدان در س��الهای  1285و  1286بدون نتیجه رها شدند.
در س��ال  1303چاه ش��ماره  3به آس��ماری رس��ید ولی به علت
تراوشات سطحی ،مخزن آسماری کام ً
ال تخلیه شده و این موضوع
با حفر چاههای  4تا  9نیز تأيید شده است.
نتيجهگيري

در اين مقاله چشمههای گازی گنبد لران به عنوان يك پدیده
زمینشناس��ی حاصل از خروج گاز در مخازن شکافدار که در اثر
عوامل س��اختماني و تكتونيكي ايجاد ش��ده و در نوع خود يكي از
مکانهای کمنظیر كشور به حساب ميآيد از ميدان نفتي ماماتین
واقع در ناحيه زمينشناس��ي زاگرس چینخ��ورده (میادین نفتی
مناطق نفتخیز جنوب  -استان خوزستان) معرفي ميشود.
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