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مقدمه
ميدان نفتي ماماتين اولين منطقه خوزس��تان اس��ت كه به علت 
تراوش��ات متعدد سطحي مورد توجه كاوشگران اوليه نفت واقع شده 
اس��ت. اين ميدان در 10 كيلومتري شمال خاوري شهرستان رامهرمز 
و 100 كيلومت��ري ش��مال خاوري اهواز در بي��ن و در امتداد محوري 
ميدان هاي نفتي هفتكل و پارسي قرار دارد ]2[. به دليل وجود همين 
چش��مه های نفت��ی، ژرژبرنارد رينول��دز )نماينده دارس��ی و فرمانده 
عملي��ات حفاری دراي��ران( پ��س از ناكامی در غرب اي��ران )منطقه 
چياس��رخ( متوجه مناطق جنوب غربی ايران ش��د و در ماه سپتامبر 

1907ميالدی دو حلقه چاه در منطقه ماماتين حفر كرد ]3[. 
چش��مه هاي 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��عله هاي مش��تعل و از س��وي ديگر به دليل آنكه آثار 
و ش��واهد هيدروكربوري در س��طح زمين را نشان مي دهد، يك 
اثر زمين شناس��ی ارزش��مند و گرانبها در ايالت زمين شناس��ي و 
زمين س��اختي زاگرس به حس��اب مي آيد كه براي زمين شناسان، 

مهندسان مخزن و مهندسان نفت بسيار قابل توجه است. 

چكيده:
خروج گاز از درز و ش�كاف هاي س�اختار س�طحي ميدان نفتي ماماتين در جوار روس�تاي گنبد لران شهرستان رامهرمز 
يك اثر زمين شناس�ي جذاب، ديدني و تماش�ايي خلق كرده اس�ت. در اين محل گازهاي هيدركربوري از پيچ و خم اليه هاي 
چين خورده س�نگ مخزن گذر مي كنند، از خلل و فرج و درز و ش�كاف پوش س�نگ يا س�نگ پوش�ش خود را به سطح زمين 
مي رس�انند، شعله ور مي ش�وند، به هر سويي زبانه مي كشند و خرمني از ش�عله هاي رنگين آتش داغ فروزان و خروشان را به 
نمايش در مي آورند. چشمه هاي گازي گنبد لران و يا به عبارتی آتش های جاودان گنبد لران يكي از نشانه های كم نظير خروج 
گاز از مخازن ش�كاف دار در ميادين نفتی مناطق نفت خيز جنوب ايران )ايالت زمين شناس�ي زاگرس( به حساب مي آيد كه در 

اين مقاله به معرفي آن پرداخته مي شود. 
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موقعيت جغرافيايي 
چش��مه هاي گازي گنبد لران در ش��رق شهرستان رامهرمز 
در فاصل��ه تقريب��ي 6 كيلومتري جنوب ش��رق ماماتين در كنار 
ج��اده آس��فالته رامهرمز–روس��تاي ابوالف��ارس، ب��ه مختصات 
جغرافيايي»43،'48،°49« طول ش��رقي و »25،'16،°31« عرض 
شمالي واقع شده است و ارتفاع آن از سطح دريا براساس دستگاه 
GPS، 441 متر مي  باش��د. موقعيت اين چشمه  ها براساس تصوير 
ماهواره اي  )Google Earth. 2006 ( در )شكل1( آورده شده است. 

آتش هاي جاودان 
آتش هاي جاودان محل نشت گازهاي طبيعي هستند كه به 
طريقي آتش گرفته و مدت ها س��وخته اند و در حال حاضر آثار و 
بقاياي س��وختگي 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.
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 

قباًل آتش جاودان بوده است]2[.
چشمه های گازی گنبد لران نيز يكي از اين آتش هاي جاودان 

مي باشد كه از گذشته دور تاكنون، درحال سوختن است. 

گچ ترش 
اصطالح گچ ترش واژه ای فارس��ی اس��ت كه در فرهنگ های 

نفتی دنيا راه يافته است.
با وجودی كه اين اصطالح محلی اس��ت ولی مفهومی دقيق 
دارد و معنی آن گچی اس��ت كه از واكنش های اس��يدی حاصل 
ش��ده و طعم ترش دارد. گچ ترش پديده ای ثانويه يعنی محصول 
واكنش های ش��يميايی مواد نفتی است. گچ ترش به مخلوطی از 
مجوف از كربنات كلس��يم و و بلورهای گوگرد گفته می شود كه 
به رنگ قهوه ای و بلورهای روئين س��فيد رنگ 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 اس��ت حالت اسيدی داشته و ترش مزه 

است و بر پوست بدن ايجاد سوزش می كند ]2[.
)Wyllie )1922( & Thomas )1952(گچ ه��ای ترش به دو 

دسته تقسيم می شوند:

الف( گچ ترش فعال
در اين حالت گاز با بوی شديد سولفور از زمين خارج می شود و 
حرارت مناطقی كه گاز از آن خارج می شود بيشتر از اطراف است.

ب( گچ ترش غيرفعال 
در اي��ن حال��ت هيچ نوع نش��ت گاز ص��ورت نمی گيرد ولی 
محل های اصلی خروج گذشته قابل رؤيت بوده و دور محل خروج 
را بلورهای كلس��يت و گوگرد گرفته اس��ت كه در اطراف آن آثار 
آغشتگی های ييتومينه گاه همراه با آثار سوختگی همراه است. 

در محل چشمه های گاز گنبد لران هم گچ ترش فعال و هم 
گ��چ ترش غيرفعال وجود دارند به طوری كه روند تغيير و تبديل 
تدريج��ي فرآيند گچ ت��رش غيرفعال به گچ ت��رش فعال با روند 

فعاليت چشمه های گازی مطابقت می كند.

علل زمين شناسی پديده گچ ترش
ب��ه طور كلی پديده گچ ترش را به شكس��تگی هايی نس��بت 
می دهند كه مخزن های گازی را قطع كرده است. اين شكستگی ها 

می توانند از نوع طولی و عرضی باشند.
ب��ه طور كلی پديده گچ ترش مؤيد وجود گاز در يك منطقه 
و از س��ويی ديگر وجود آن احتمال تخليه شدن مخزن را گواهی 

می دهد]2[.

عاليم سطحی چشمه های گازی گنبد لران
كارشناس��ان گ��روه س��طح االرضي معاون��ت زمين شناس��ي 

)NISOC( گسترشي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب
از بهمن م��اه س��ال 1385 تاكن��ون طی چندي��ن مرحله از 

چشمه هاي گازي گنبد لران بازديد كرده اند. مشاهدات
اين گروه به شرح زير مي باشد ]1[:

)2006 ,Google Earth(  شكل- 1: موقعیت چشمه هاي گازي گنبد لران براساس تصویر ماهواره اي
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- در اين محل ش��عله های رنگين آتش سوزان و فروزان همچون 
سيلی خروشان از دامنه هاي تپه هاي مارني بيرون مي زند.

- چندين تپه كه در آغوش هم خفته اند در آتشی سرخ و سوزان می سوزند.
- رنگ ويژه تپه ها، آنها را از مناظر اطراف مجزا كرده است.

- اطراف هاله آتش، سوخته و دودزده است.
- س��ازندهاي تشكيل دهنده تپه ها )س��ازند تبخيري گچساران و 
سازند مارني ميش��ان( در اطراف هاله سوخته و پخته شده اند به 

طوري كه پاي فرد به راحتي در آن فرو مي رود.
- از كمركش تپه ها تا اوج آنها زمين گرم و داغ است.

- در بخش هاي خاموش ش��ده )گچ ترش غيرفعال( آثار و شواهد 
بلورهاي گوگرد به چشم مي خورد.

- تغيي��ر و تبدي��ل تدريجي فرآيند گچ ت��رش فعال به گچ ترش 
غيرفعال به طور كامل مشخص است.

علل تراوشات سطحی ميدان نفتی ماماتين
براساس نظر مطيعی )1374( ميدان نفتی ماماتين تاقديسي 
كوچك در ابعاد 4 در 25 در س��طح س��ازند آس��ماري است. يك 
گس��ل واژگونه تقريباً در امتداد و نزديك خط الراس اين تاقديس 
را قط��ع كرده اس��ت. به علت وجود همين گس��له و گس��ل هاي 
ديگر آثار س��طحي همچون گچ ترش، آثار باقي مانده از آتش هاي 
جاودان، چش��مه هاي قيري و غيره يافت مي شود. چاه های 1 و 2 
اين ميدان در س��ال های 1285 و 1286 بدون نتيجه رها شدند. 
در س��ال 1303 چاه ش��ماره 3 به آس��ماری رس��يد ولی به علت 
تراوشات سطحی، مخزن آسماری كاماًل تخليه شده و اين موضوع  

با حفر چاه های 4 تا 9 نيز تأييد شده است.

نتيجه گيري
در اين مقاله چشمه های گازی گنبد لران به عنوان يك پديده 
زمين شناس��ی حاصل از خروج گاز در مخازن شكاف دار كه در اثر 
عوامل س��اختماني و تكتونيكي ايجاد ش��ده و در نوع خود يكي از 
مكان های كم نظير كشور به حساب مي آيد از ميدان نفتي ماماتين 
واقع در ناحيه زمين شناس��ي زاگرس چين خ��ورده )ميادين نفتی 

مناطق نفت خيز جنوب - استان خوزستان( معرفي مي شود.
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شكل-2: تصاویر  چشمه  هاي گازي گنبد لران


