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  علي رحماني

كوه سوخته اميديه نشانه اي از تراوشات 
سطحي هيدروكربوري 

* كارشناس ارشد شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب 

مقدمه
ميدان آغاج��اري يكي از مش��هورترين ميدان هاي نفتي خاور 
ميانه اس��ت كه در سال 1315 به وسيله شركت سابق نفت انگليس 
و ايران كش��ف ش��د. اين ميدان در فاصل��ه 90 كيلومتري جنوب 
ش��رقي اهواز واقع ش��ده اس��ت. در اين ميدان مخازن آس��ماري و 
بنگس��تان حاوي نفت و مخزن خامي )داريان و فهليان( حاوي گاز 
مي باشد. رخنمون س��طحي ميدان آغاجاري از يك سري اليه هاي 
چين خورده در س��ازندهاي گچساران، ميش��ان و آغاجاري تشكيل 
شده است ]2[. كوه سوخته اميديه در بخش جنوبی اين ميدان قرار 
گرفته و س��ازند تشكيل دهنده آن س��ازند تبخيری گچساران بطور 
عمده اس��ت. كوه س��وخته اميديه به دليل دارابودن آثار و ش��واهد 
هيدروكربوري در س��طح زمين يك اثر زمين شناس��ی ارزش��مند و 
گرانبها در ايالت زمين شناس��ي و زمين س��اختي زاگرس به حساب 
مي آيد كه براي زمين شناسان، مهندسين مخزن و مهندسين نفت 
بس��يار قابل توجه اس��ت. در زير، انواع تراوش��ات سطحی اين كوه 

سوخته معرفی مي شود:

موقعيت جغرافيايي 
كوه سوخته اميديه در فاصله 120 كيلومتري شهر اهواز و 12 
كيلومتري شمال شرق اميديه در كنار جاده اين شهر به بندر ديلم 
به مختصات جغرافيايي«49،'46،°49 طول شرقي و »09،'42،30° 
عرض ش��مالي واقع شده اس��ت و ارتفاع آن از سطح دريا براساس 
دس��تگاه ،GPS 110 متر اس��ت. موقعيت اين كوه براساس تصوير 
ماهواره اي )Google Earth. 2006( در )شكل1( آورده شده است. 

1- آتش هاي جاودان
آتش هاي جاودان محل نش��ت گازهاي طبيعي هس��تند كه به 
طريقي آتش گرفته اند و مدت ها س��وخته اند و در حال حاضر آثار و 
بقاياي سوختگي در سنگ هاي مجاور محل نشت ديده مي شود. در 
كيش ايرانيان باستان اين گونه آتش ها مقدس بوده  و آن را به زبان 

پهلوي اخورايشنيك مي ناميده اند.
 كوه سوخته اميديه نيز يكي از اين آتش هاي جاودان است كه 
بنا به گفته معتمدان و ريش سفيدان محلي نام آن زوهيت بوده )به 
زبان زرتش��تي زوهيات به معني آتش جاويدان جهنم خوانده شده 

است( و از گذشته دور تاكنون بارها آتش گرفته است.
درحال حاضر روس��تايي در مجاورت اين كوه به نام خيط زبيد 
)زوهيت( س��اخته شده اس��ت. آنها اظهار مي دارند كه در سال هاي 
گذش��ته از باالي اين كوه ش��عله هاي آتش به ارتفاع بسيار بلند به 
رنگ آبي مايل به س��بز زبانه مي كشيده است. )در فصل زمستان و 

در حين بارندگي ها اثر اين آتش نمايان   تر بوده است.(

2- گچ ترش 
اصطالح گچ ترش واژه ای فارس��ی اس��ت ك��ه در فرهنگ های 
نفتی دنيا راه يافته اس��ت. با وجودی كه اين اصطالح محلی اس��ت 
ولی مفهومی دقيق دارد و معنی آن گچی اس��ت كه از واكنش های 

اسيدی حاصل شده و طعم ترش دارد.
گچ ترش پديده ای ثانويه يعنی محصول واكنش های شيميايی 
مواد نفتی است. گچ ترش به مخلوطی از مجوف از كربنات كلسيم 
و و بلورهای گوگرد گفته می ش��ود كه ب��ه رنگ قهوه ای و بلورهای 

چكيده:
خروج گاز در يال جنوبي تاقديس كوه آغاجاري )ساختار سطحى ميدان نفتى آغاجارى( 
در نزديكي ش�هر صنعتي اميديه، رنگ و روي س�ياه به قيافه اين كوه بخش�يده و آن را تيره 
و ت�ار كرده اس�ت. به طوري ك�ه در بين مردم منطق�ه از قديم االيام به كوه س�وخته معروف 
ش�ده اس�ت. از كمركش اين كوه س�وخته زبانه هاي آتش از دل سنگ مخزن شعله كشيده و 
س�ازندهاي زمين شناس�ي  پوش سنگ سر راه خود را سوزانده است، به گونه اي كه در ميان 
چش�م اندازهاي اطراف خود از دور كاماًل نمايان مي باش�د. اين كوه س�ياه و س�وخته به دليل 
آنك�ه داراي آث�ار ثانويه حاصل از خ�روج گاز  مانند: آتش هاي ج�اودان، گچ ترش فعال، گچ 
ترش غيرفعال و گوگردزايي مي باش�د، يكي از پديده هاى  زمين شناسي كم نظير نشت گاز به 

حساب مي آيد كه در اين مقاله به معرفي آن پرداخته مي  شود. 
كلمات كليدي: آتش هاي جاودان- گچ ترش فعال و غيرفعال-كوه سوخته
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روئين س��فيدرنگ اس��ت و به صورت توده ای ب��ه ضخامت های تا 
چندين متر نيز می رس��د. گچ ترش چنانچه از نامش روش��ن است 
حالت اس��يدی داش��ته و ترش مزه اس��ت و بر پوس��ت بدن ايجاد 

سوزش می نمايد ]3[. 
1922( Wyllie( & Thomas )1952( گچ ه��ای ترش را به دو 

دسته تقسيم كنند:
الف( گچ ترش فعال

در اين حالت گاز به همراهي بوی شديد سولفور از زمين خارج 
می ش��ود و حرارت مناطقی كه گاز از آن خارج می ش��ود بيشتر از 

اطراف است.
ب( گچ ترش غيرفعال 

در اين حالت هيچ نوع نشت گاز صورت نمی گيرد ولی محل های 
اصلی خروج گذشته قابل رويت بوده و دور محل خروج را بلورهای 
كلسيت و گوگرد گرفته اس��ت كه در اطراف آن آپار آغشتگی های 

بيتومينه گاه همراه با آثار سوختگی همراه است. 
در كوه س��وخته اميديه ه��م گچ ترش فع��ال و هم گچ ترش 
غيرفعال وجود دارد اما نظم و ترتيب آنها بدين صورت اس��ت كه از 
سمت ش��مال غرب به سمت جنوب شرق همان طور كه به فعاليت 
تراس��ت آغاجاري افزوده مي ش��ود، گچ ترش ه��اي غيرفعال به گچ 

ترش هاي فعال تبديل مي شود. 
در تنگ جعفر در نزديكی كوه سوخته نيز شواهدی از گچ ترش 

غيرفعال به چشم می خورد.

عالئم و نشانه های كوه سوخته 
كارشناسان گروه سطح االرضي معاونت زمين شناسي گسترشي 
ش��ركت ملي مناطق نفت خيز جنوب )NISOC( در بهمن ماه سال 
1384 و آذرماه س��ال 1385 موفق ش��دند از نزديك به تماش��اي 
عجايب و شگفتي هاي كوه سوخته بنشينند. مشاهدات اين گروه به 

اين شرح مي باشد ]1[:
- نماي اين كوه از دور س��وخته و دود زده است به همين جهت آن 

را كوه سوخته مي نامند )شكل2- الف و ب(.
- در قله كوه در اثر زمين لغزش يا رانش زمين شكاف باز و عميقي 
ايجاد ش��ده كه دهانه اصلي خروج گاز بوده و آتش ش��عله ور است 

)شكل2 - ج و د(. 
- عالوه بر ش��كاف اصلي، دهانه هاي كوچ��ك متعدد ديگري حول 
و ح��وش دهان��ه اصلي وجود دارد كه از آنه��ا گاز به خارج راه پيدا 

مي كند )شكل2 – ت(.
- سازندهاي تشكيل دهنده كوه )سازند تبخيري گچساران و سازند 
مارني ميش��ان( در اطراف دهانه اصلي خروج گاز تا ش��عاع زيادي 
س��وخته و پخته ش��ده به طوري كه پاي فرد به راحتي در آن فرو 

مي رود. )سنگ ها پوك و كم وزن شده اند( )شكل2 – ل(. 
- بلورهاي زرد رنگ گوگرد در محل هاي خروج گاز متبلور شده اند 

كه يكي از پديده هاي تماشايي آن است )شكل2 – ه و ك(.
- در برخ��ي مكان ها رش��ته هايي از بلورهاي گوگ��ردي زرد رنگ، 

اليه هاي تيره زيرين خود را مفروش ساخته اند )شكل2 – ي(.
- از كمركش كوه تا اوج آن زمين گرم و داغ است.

- دود داغ از مناف��ذ س��ازندهاي زمين شناس��ي بي��رون مي زن��د 
)شكل2-ز(. 

- بوي گاز سولفيد هيدروژن شبيه بوي تخم مرغ گنديده در جهت 
وزش باد به مشام مي آيد.

- از س��مت ش��مال غرب به سمت جنوب ش��رق همان طور كه به 
فعاليت تراست آغاجاري افزوده مي شود، گچ ترش هاي غيرفعال به 

گچ ترش هاي فعال تبديل مي شود )شكل 2 – ح(.
- در محل هايي كه گچ ترش غير فعال گسترش بيشتري دارد، رنگ 

كوه به سفيدي گرائيده است )شكل2 – ن(. 
- فس��يل هاي اثري درون آهك هاي مارني س��ازند ميش��ان در اثر 
حرارت سوخته ش��ده و رنگي متفاوت از متن اصلي سنگ به خود 

گرفته اند )شكل2 – م(.

علل تراوشات سطحی كوه سوخته 
براس��اس نظر مطيعي )1374( يك گس��ل واژگونه در س��طح 
زمي��ن در يال جنوب��ي تاقديس آغاج��اري عمل ك��رده و موجب 
برگشتگي اين يال در سطح و باعث حذف طبقات سازند گچساران 
)پوش سنگ( شده است. به همين علت گاز در اليه هاي غيرمخزني 
)بخش هفتم س��ازند گچس��اران( تجمع حاصل كرده و يا به سطح 

زمين راه يافته است. 

نتيجه گيري
در اي��ن مقال��ه ك��وه س��وخته اميديه ب��ه عنوان ي��ك مكان 
زمين شناس��ي كه دارای آثار تراوش��ات س��طحی حاصل از خروج 
گاز  مانند: آتش هاي جاودان، گچ ترش فعال، گچ ترش غير فعال و 
گوگردزايي در مخازن است، از ميدان نفتي آغاجاري واقع در ناحيه 
زمين شناس��ي فروافتادگي دزفول )ميادي��ن نفتی مناطق نفت خيز 

جنوب ايران( گزارش مي شود. 
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شكل- 1: موقعيت كوه سوخته براساس تصوير ماهواره اي
)2006 ,Google Earth( 


