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چکیده

اس��تفاده از روش پیجویی ژئوشیمیایی س��طحی در شناسایی تجمعات هیدروکربنی زیرسطحی در طی
چندین دهه گذش��ته توس��ط ش��رکتهای نفتی و محققان اکتشافی منجر به توس��عه کارآمد و روزافزون
تکنیکهای مورد اس��تفاده در مطالعات ژئوشیمیایی سطحی گردیده است .در روشهای ژئوشیمی سطحی
میکروب��ی که یک رهیافت اکتش��افی بینرش��تهای میباش��د ،باکتریها ضمن متابولیزه ک��ردن ترکیبات
هیدروکربنی و استفاده از آن بهعنوان منبع انرژی ،به رشد و تکثیر پرداخته و در نهایت ،آنومالیهای میکروبی
را در پوشش سطحی باالی افقهای مخزنی بهوجود آورده که مبین حضور هیدروکربن در الیههای مخزنی
زیرسطحی میباش��د .از تکنیک میکروبی ( )MPOGدر بررسی ژئوشیمیایی سطحی یکی از ساختمانهای
اکتشافی در ناحیه دزفول شمالی استفاده شده است .نتایج بهدست آمده از این مطالعه میکروبی ،بهصورت
نقش��ههای آنومالی تفسیر گردیده و نشانگر حضور هیدروکربن مایع نفتی در بستگی شناسایی شده توسط
مطالعات لرزهای این س��اختمان میباش��د .انجام پیجویی ژئوش��یمیایی سطحی س��اختمان مورد مطالعه،
نقش عمدهای را در فرایند تدوین اس��تراتژی نمونهبرداری بهعنوان گام نخست در بررسیهای ژئوشیمیایی
س��طحی ،ایفاء مینماید .بدینمنظور از دادههای زمینشناس��ی و ژئوفیزیکی ساختمان مورد مطالعه بهطور
گس��تردهای استفاده شده است .بدیهی اس��ت در اجرای بهینه عملیات نمونهبرداری مطالعات ژئوشیمیایی
س��طحی ،توجه به نیازمندیهای الزم و اجتناب از محدودیتهای متداول کمک ش��ایانی به کس��ب نتایج
دقیق از این مطالعه را بههمراه خواهد داشت .جهت انجام فعالیتها و مراحل آزمایشگاهی الزم در مطالعات
میکروبی ژئوش��یمیایی سطحی ساختمان مورد مطالعه ،استفاده از آنالیزهای مولکولی و استخراج  DNAاز
باکتریهای اکسیدکننده هیدروکربنهای گازی سبک در دستور کار بوده است که بدین منظور رویه خاصی
در آزمایشگاههای ژنتیک مورد استفاده قرار میگیرد .تعبیر و تفسیر نتایج آزمایشگاهی ،بهویژه در تلفیق با
نتایج س��ایر مطالعات زمینشناختی ،امکان بررسی تغییرات فراوانی میزان حضور هیدروکربنهای گازی در
محدوده مورد مطالعه را فراهم آورده و شواهد متقنی مبنی بر وضعیت حضور سیال هیدروکربنی در نواحی
موردانتظار از ساختمان مورد مطالعه را ارائه مینماید.
مقدمه

کش��ف مخازن هیدروکربوری جدید نیازمند صرف زمان و جس��تجوی
بیشتر نواحی مورد مطالعه میباشد .پیجوییهای ژئوشیمیایی سطحی
ک��ه از تکنیکه��ای س��ریع و کمهزینه اس��تفاده مینمای��د ،میتواند
نمایانگر مفیدی برای تجمعات هیدروکربنی زیرس��طحی باشد .فرایند
تراوش هیدروکربنهای بهتله افتاده در افقهای مخزنی زیرس��طحی به
س��طح زمین ،در مقادیر متفاوت اما قابل شناس��ایی ،از مفاهیم اساسی
پذیرفته ش��ده در پیجوییهای ژئوشیمیایی س��طحی بهشمار میآید.
چنین پدیدهای بهواس��طه عملکرد پیوس��ته فرایندها و مکانیس��مهایی
نظیر انتش��ار ،1جریان 2و ش��ناوری3ترکیبات هیدروکربنی رخ میدهد و
موجب فرار هیدروکربنها از مخزن زیرسطحی و مهاجرت آنها به سطح
* نويسند   هي عهد 
   هد   ار مکاتبات () khaleghi_meh@yahoo.com

20

اطالعات مقاله

تاریخ ارسال نویسند   ه98/03/21 :
تاریخ ارسال به د   اور98/03/27 :
تاریخ پذیرش د   اور98/06/11 :

واژگان کلید ی:
مطالع��ات اکتش��افی میکرب��ی(،)MPOG
باکتریهای اکس��یدکننده هیدروکربنهای
گازی س��بک ،نقش��ه آنومال��ی میکرب��ی،
ریزنشت هیدروکربنی

زمین میگردد .این ترکیبات هیدروکربنی ممکن اس��ت در رس��وبات و
خاکهای پوش��ش س��طحی زمین حفظ ش��وند یا اینکه در اتمسفر یا
ستون آب انتشار یابند[.]1
4
انتش��ار هیدروکربنهای س��بک از اف��ق مخزنی ،بهصورت ریزنش��ت ،
بهطور پیوس��ته و پویا بوده و مهاجرت عم��ودی و رو به باالی ترکیبات
هیدروکربنی مذکور بهس��وی سطح زمین ،ناشی از نیروی رانش حاصل
از فش��ار مخزن میباش��د .در رخداد فرایند مذکور ،پوشس��نگ مخزن
ب��ا کارآیی بی��ش از  %99در حفظ و نگاهداری ترکیب��ات هیدروکربنی
مخزن عمل مینماید لیکن نفوذناپذیری پوشسنگ بهطور کامل نبوده
و مرزه��ای دانهای اجزاء رس��وبی و ریزش��کافهای موجود در سراس��ر

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 169
ماهنامه 

رس��وبات روباره مخزن ،بهصورت مسیرهایی جهت حرکت و جابهجایی
هیدروکربن عمل مینمایند .محصول نهایی آن شکلگیری ریزنشتهای
هیدروکربنی اس��ت که غیرقابل رویت بوده و بهواس��طه فش��ار مخزن و
تمرکز باالی ترکیبات هیدروکربنی که مولد یک نیروی پیشران طبیعی
است ،در پوشش س��طحی افقهای مخزنی زیرسطحی بهوجود آمدهاند.
قوانی��ن حاکم بر طبیعت ،حرکت از نقاط پرفش��ار توام با غلظت فراوان
ترکیبات هیدروکربنی به س��وی نواحی کمفش��ار هم��راه با غلظت کم
ترکیبات هیدروکربنی در س��طح زمین را دیکته مینماید .ریزنشتهای
مورد نظر را میتوان بهطور مس��تقیم یا بهطور غیرمستقیم (پیک کردن
تغییرات ایجاد ش��ده در رسوبات و خاکها ناشی از حضور هیدروکربن)
شناس��ایی نمود[ .]2البته پدیده اخیر از مفهوم چش��مههای نفتی قابل
رویت 5و هیدروکربنهایی که در طول یک گسل و شکاف حرکت نموده
و خود را به سطح زمین رساندهاند ،متفاوت میباشد.
از ژئوش��یمی سطحی بهعنوان یک روش اکتشافی منابع هیدروکربوری،
اینگونه اس��تنباط میش��ود که نه تنها هر مخ��زن هیدروکربنی دارای
تراوش (نشت) میباشد که بهطور ژئوشیمیایی قابل ردگیری است ،بلکه
هر آنومالی ژئوش��یمیایی با یک مخزن هیدروکربنی میتواند در ارتباط
باش��د[ .]3ریزنشتهای بهسطح رس��یده بهعنوان یک منبع انرژی برای
میکروبهای موجود در خاک و رس��وبات عمل نموده و موجبات رش��د
و توس��عه ،تکثیر و فراوانی آنها در بافت خ��اک را بهصورت آنومالیهای
میکروبی در پوش��ش سطحی باالی افقهای مخزنی فراهم میآورند .در
این فرایند باکتریها با متابولیزه نمودن آلکانهایی همانند متان ،پروپان،
بوتان ط��ی چندین مرحله متوالی ،آنها را بهعن��وان منبع انرژی وکربن
مورد اس��تفاده قرار میهن��د .نمایش و اثبات حضور ای��ن باکتریها در
رسوبات و خاک پوشش سطحی در ارزیابی و بررسی افقهای زیرسطحی
حاوی نفت و گاز میتواند نقش بسیار مفیدی داشته و کمک موثری در
شناسایی غیرمستقیم ریزنشتهای هیدروکربنی ایفاء نماید[.]4
از بررس��یها و مطالع��ات ده��ه  1930افرادی همچ��ون Laubmeyer
در آلم��ان و  Sokolovدر روس��یه بهعنوان اولی��ن کارهای مطالعاتی در
بهرهبرداری از مطالعات ژئوش��یمیایی س��طحی در روشهای اکتش��افی
منابع هیدروکربوری میت��وان یاد نمود[ .]5این محققان از تکنیکهای
پیجویی گازخاک 6بهمنظور آش��کار نمودن منابع نفت و گاز زیرسطحی
اس��تفاده نمودند .آنها از اندازهگیری مس��تقیم مت��ان در فضای حفرات
خ��اک در میادین نفت��ی در مطالعات خود بهرهبرداری کردند و نش��ان
دادند که نمونههای برداش��ت ش��ده از نواحی مرتبط به تلههای نفت و
گاز ،نس��بت به نواحی دور از تلههای هیدروکربنی ،دارای غنای بیشتری
از ترکیب متان هس��تند .تحقیقات مش��ابهی در در دهه  1940توسط

 Horvitzو  Rosaireدر ای��االت متحده آمریکا در جهت برقراری ارتباط
دادههای ژئوفیزیکی با دادههای ژئوشیمیایی بهعمل آمد .ادامه تالشها
در س��الیان بع��د که با پیش��رفتهای تکنولوژیک توأم گردید ،توس��عه
فناوریهای اکتشافی ژئوشیمیایی سطحی در شاخههای مختلف دانشی
را به ارمغان آورد[.]6
7
روشهای میکروبی اکتشاف نفت و گاز بهعنوان یک موضوع بینرشتهای
زمینشناس��ی ،میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی در بخشهای اکتش��افی
ش��رکتهای فعال در این زمینه مورد تصدیق قرار گرفته است[ .]7این
تکنیک همراه با س��ایر تکنیکهای بهکار گرفته ش��ده در پیجوییهای
ژئوشیمیایی سطحی از مزایای زیر برخوردار هستند[:]5
 -1س��ریع و مقرونبهصرف��ه در جه��ت ارزیاب��ی مقدمات��ی پتانس��یل
هیدروکربوری هر حوضه ناشناخته و بکر
 -2قابل اس��تفاده در همه نواحی سرزمینی (خشکی – دریا – صحرا –
قطب – جنگل و ) ...
 -3نمونهبرداری سریع ،آسان و فاقد تأثیرات جانبی و زیست محیطی
 -4یک ابزار س��ودمند در ارزیابی حوضههای با پتانسیل هیدروکربوری
باال
 -5ارائهکننده نتایج معتبر و قابل تجدید
 -6جداس��ازی نواحی پراسپکتیو از غیر پراسپکتیو و تبعاً کاهش هزینه
عملیات اکتشاف
 -7ارائه و تأمین اطالعات مربوط به نواحی و س��اختمانهای شارژ شده
هیدروکربوری و پیشبینی افقهای مخزنی گازی و نفتی
دادهها و نتایج حاصل از پیجوییهای ژئوش��یمیایی سطحی ،بیشترین
کارآی��ی را در تلفی��ق با نتایج دیگر روشهای اکتش��افی نظیر اطالعات
لرزهای ،زمینشناسی ناحیهای و چینهای بهدست آورده و ظرفیت ایجاد
یک ش��اخص کارآمد و توانمند بهمنظور شناس��ایی حضور ذخایر نفت و
گاز بهویژه در حوضههای بکر و ناشناخته 8و همچنین در نواحی مدنظر
اکتش��افی 9که فعالیتهای اکتش��افی باید با کاهش ریسک توأم باشد را
داراس��ت .در فرایند اکتشاف منابع هیدروکربوری روشهای ژئوفیزیکی،
ساختمانهای مناسب جهت تجمع هیدروکربن را تعیین حدود نموده و
اطالعات عمقی آنها را فراهم میآورد ،در حالیکه روشهای ژئوشیمیایی
س��طحی فقط میتوانند به این پرسش پاسخ دهند که آیا ساختمانها و
تلهها از هیدروکربور پر شدهاند یا خالی هستند؟[.]8
ب��ا همی��ن رویکرد ،اعتقاد بر این اس��تکه مفهوم نش��ت هیدروکربنی
عموماً مفید بوده و اس��تفاده از این تراوش��ات در اکتش��اف هیدروکربور
بهطور گس��ترده و وسیعی توس��ط صنعت اکتشاف پذیرفته شده و مورد
اس��تفاده قرار گرفته اس��ت .ش��رکتهای فعال در این عرص��ه با انجام
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مطالعات و پیجوییهای ژئوش��یمیایی س��طحی با هدف آشکارسازی و
بهنقش��هدرآوردن ریزنش��تهای هیدروکربنی ،برقراری ارتباط آنها را با
اهداف اکتشافی (پراسپکت) مدنظر قرار دادهاند.
ش��رکت نفتی فیلیپس در چندین س��ال گذش��ته ،ط��ی برنامههای
اکتش��افی خود در حوضههای مختلف ،پروژههای اکتشافی ژئوشیمیایی
سطحی را اجراء نموده است .بعضی از آنها در آمریکای شمالی بهصورت
ارزیابی اهداف اکتشافی تعریف شدهاند و برخی از آنها بهعنوان یک تعهد
کاری همراه با امتیاز اکتش��اف منابع جدید هیدروکربوری پذیرفته شده
است (به عنوان نمونه در مصر) .البته بخشی از توافقهای فنی با شرکای
بینالمللی و س��ازمانهای تحقیقاتی  -پژوهشی نیز فراهم کننده بستر
انجام پروژههای اکتشافی ژئوشیمیایی سطحی بودهاند[.]3
هن��د نیز با دارا بودن س��ه میلیون کیلومتر مربع وس��عت حوضههای
رسوبی دریایی (درقالب  26حوضه رسوبی) ،تنها در هفت حوضه رسوبی
ق��ادر به تولید هیدروکربور بوده و در گس��تره وس��یعی از این وس��عت
( )<%65دارای حوضههای رسوبی کش��ف نشده میباشد .در مواجهه با
افزای��ش روزافزون تقاضای مصرف نفت این کش��ور طی س��الیان اخیر،
فزونی یافتن تقاضا برای تکنولوژیِ کاهنده ریسک فعالیتهای اکتشافی
کاربردی از جمله پیجوییهای ژئوشیمیایی سطحی امری کامال بدیهی
بهنظر میرس��د .در پاس��خگویی به چنین تقاضایی ،یک همافزایی ملی
برای شناس��ایی ه��دف اکتش��افی هیدروکربوری توس��ط فناوریهای
ژئوشیمیایی سطحی در انس��تیتو ملی تحقیقات ژئوفیزیک 10حیدرآباد
هند ش��کل گرفته که از سوی ش��ورای توسعه صنعت نفت دهلینو ،11با
اعط��اء امتیازات��ی همراهی ش��ده و از پش��تیبانی هیات مدی��ره منابع
هیدروکربوری هند نیز برخوردار است[.]8
ش��رکت ( MicroPro(GmbHآلم��ان نی��ز در زمین��ه پیجوییه��ای
ژئوش��یمیایی سطحی دارای تجربه فراوانی است .این شرکت در یکی از
پروژههای خود در سال  ،1996مطالعات اکتشافی میکروبی نفت وگاز را
در کش��ور گابن با فواصل نمونهبرداری بهطور متوس��ط  1000متر آغاز
نمود .در ادامه این مطالعه ،در چندین ناحیه مورد نظر ،با کاهش فواصل
نمونهبرداری به  500متر موفق به شناس��ایی پراسپکتهایی در مرکز و
شمالش��رق محدوده مطالعاتی گردید .این محدوده اکتشافی که توسط
گستره وسیعی از مناطق فاقد شاخصهای هیدروکربنی احاطه گردیده،
در مرحل��ه توس��عه و تولی��د دارای چاههای بهرهب��رداری گردید که در
مح��دوده آنومالیهای میکروبی فاز اکتش��افی ق��رار گرفتهاند .بعضی از
افقهای مخزنی این محدوده واجد کالهک گازی و برخی نیز دارای نفت
و کاندِنسِ ��یت و فاقد کالهک گازی هس��تند و این وجوه تفاوت ،توسط
مطالعات میکروبی متمایز گردیدهاند[.]9
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درچین ،بهواسطه مطالعات و پیجوییهای میکروبی ،تحلیل و ارزیابی
تجمعات هیدروکربوری که توس��ط گسلها کنترل میشوند ،امکانپذیر
گردیده و نتایج این مطالعات توس��ط دهها حلقه چاه حفاری ش��ده در
موقعیتهای شناسایی شده بهعنوان نواحی واجد پتانسیل هیدروکربنی،
تأیید گردیده اس��ت .محققان چینی توانستهاند با بهرهبرداری از ظرفیت
مطالعات اکتشافی میکروبی نفت وگاز ،آنومالیهای میکروبی را شناسایی
نموده و ذخایر هیدروکربوری زیرسطحی را پیشبینی نمایند .ایشان این
تکنیک مطالعاتی را بهعنوان یک ابزار اکتشافی در گستره حوضه رسوبی
 Songliaoب��هکار گرفته و تأکی��د نمودهاند که برای مخازن با ش��رایط
پیچی��ده و بهویژه مباحث مرتبط با نفت باقیمانده 12در افقهای مخزنی
و همچنی��ن مراحل آتی گس��ترش و اضافه نمودن ذخای��ر در نواحی و
محدودههای توس��عهای در حوضههای رس��وبی کش��ور چین و توسعه
مخ��ازن مرتب��ط ،پیجوییهای ژئوش��یمیایی س��طحی و تکنیکهای
میکروبی تأثیرات اساسی داشتهاند.
دانش��گاه  Yangtzeچی��ن ،ی��ک مجموع��ه  MPOGک��ه متناس��ب با
برنامههای اکتش��اف منابع نفت و گاز آن کش��ور بوده را طراحی نموده
و توانس��ته بهطور موفقیتآمیزی برای حوضههای نفتی عمده آن کشور
( )Erdos ,Bohai Gulf،Songliao,مورد استفاده قرار دهد[.]7
بنابر آنچه بیان ش��د ،با اس��تفاده از فناوریهای ژئوش��یمیایی سطحی
فرار هیدروکربنی از مخازن
میتوان فرایند مهاجرت رو ب��ه باالی اجزاء ّ
نفت��ی و گازی را ح��س نمود .طی چند دهه گذش��ته ،متخصصان برای
اینک��ه بتوانند تصوی��ری از مخازن هیدروکربوری پرش��ده از نفت و گاز
داشته باش��ند ،روشهایی را از طریق اندازهگیری پارامترهای نزدیک به
سطح ،توسعه داده و آزمودهاند که عمدتاً حول محورهای آنالیز مستقیم
خاک ،اندازهگیریهای گازخاک فعال و فناوریهای میکروبی میباش��د.
بدیهی اس��ت چنین تکنیکهای��ی از وجود برخ��ی محدودیتها نظیر
میزان ناچیز جذب گاز توسط خاک ،نفوذپذیری اندک خاک و مشکالت
نمونهبرداری ،مس��ائل ناشی از تنوع خاک و اوضاع جوی ،محدودیت در
دادههای اج��زای هیدروکربنی  C1–C5و مزاحمتهای ناش��ی از متان
بیوژنیک ،متاثر باشند و فوائد محدودی را ارائه نمایند[ .]10بدین لحاظ
هیدروکربنی تراوش کرده
دسترس��ی بدون واسطه ،به ترکیبات س��بک
ِ
و راه یافته به رس��وبات و خاکهای س��طحی و انج��ام اندازهگیریها و
آنالیزهای مورد نظر ،فارغ از محدودیتهای موجود در تکنیکهای قبلی
میتواند کاش��فان منابع هیدروکربوری را با ریس��ک کمتری به س��وی
ذخایر زیرسطحی نفت و گاز هدایت نماید.
هرچند استفاده از حسگرهای گازی 13در شناسایی نواحی بکر و ناشناخته،
البته بهصورت هوابرد ،در دهههای گذشته مورد نظر بوده است[ ،]11در
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طی  15سال گذش��ته روند تکاملی فناورانه در روشهای پیجوییهای
ژئوش��یمیایی س��طحی ت��داوم یافت��ه اس��ت و روش "پیجوییه��ای
تصویرسازی تفضیلی ژئوشیمیایی بهمنظور اکتشاف منابع نفتی و گازی
"AGI (Amplified Geochemical Imaging Surveys for Petroleum

 Exploration GORETMدر قال��ب تکنولوژی پیش��رفته ،ضمن برطرف
نم��ودن نواق��ص فناوریه��ای پیش��ین ،ش��کل گرفته اس��ت .چنانچه
ای��ن فناوری با س��ایر ابزارهای اکتش��افی نظیر مطالع��ات ژئوفیزیکی و

AGI® Module & Installation Schematic
 1ابزار نمونهبرداری تکنیک  AGIو نحوه قرارگیری آن در زمین

 2موقعیت جغرافیایی ساختمان مورد مطالعه

زمینشناس��ی ادغام گردد ،ریس��ک فعالیتها را کاه��ش داده و ضریب
موفقیت فعالیتهای اکتشافی را افزایش خواهد داد.
در این فناوری ،که از نظر فنی نسبت به سایر فناوریها ،ارتقاء یافته و از
سطح تکنولوژیکی باالیی برخوردار است ،ابزار نمونهبرداری خاصی استفاده
ش��ده ،بهطوریکه ماده جاذب گاز آبگریز در درون یک لوله غش��ایی
 GORE-TEXTMقرار داده شده است .ابزار مذکور از یک روش ویژه آنالیزی
( )TD/ GC/ MSب��ا دقت در حد  pptبرخوردار بوده (ش��کل )1-و نتایج
بهدس��ت آمده از آن با کمک تکنیکهای تفس��یر آم��اری چندمنظوره،
تعبیر و تفس��یر میگردند .اس��تفاده از این ابزار نمونهبرداری ،ش��رایط
خاصی را میطلبد و نیاز است بهمدت  17روز در محدوده مورد مطالعه
کاشته شده و به برداشت داده از ناحیه مطالعاتی مبادرت گردد.
شرکتهای فعال در زمینه اکتشاف نفت و گاز و افراد صاحبنظری که با
تمامی روشهای فنی پیجوییهای ژئوشیمیایی سطحی آشنا هستند ،با
بهکارگیری روش  GOREدر جهت کاهش ریسک فعالیتهای اکتشافی
خود برنامهریزی مینمایند[.]11
ساختمان ژئوفیزیکی مورد مطالعه در محدوده اکتشافی دزفول شمالی
قرار داش��ته و سازندهای آس��ماری و بنگستان بهعنوان افقهای مخزنی
احتمالی مطرح میباش��ند .ابعاد این س��اختمان در رخنمون س��طحی
سازند آغاجاری  24×7کیلومتر بوده و در یک محدوده با پتانسیل باالی
هیدروکربوری واقع شده است .سازندهای گچساران ،میشان ،آغاجاری و
بختیاری در این ساختمان واجد رخنمون بوده و سازند آغاجاری دارای
بیشترین گسترش در رخنمون س��طحی میباشد .جدیدترین مطالعات
ژئوفیزیکی ساختمان مذکور مربوط به سال  1391بوده و طی آن شش
خط لرزهنگاری به طول  185کیلومتر برداشت گردیده و عمق دسترسی
به افق آس��ماری را در حدود  2000متری برآورد نموده است .براساس
بررسیهای ژئوفیزیکی سال  ،2002پیشبینی گردیده ساختمان مذکور
 312 – 47میلیون بش��که نفت درجا و  166 – 25میلیون بش��که نفت
قابل برداشت داشته باشد(گزارش داخلی مدیریت اکتشاف).
 -1مطالعات ژئوشیمیایی سطحی

ساختمان مورد مطالعه (ناحیه دزفول شمالی)

 3نقشه عمقی افقهای مخزنی سروک(راست) و آسماری(چپ) ساختمان مورد مطالعه

موقعی��ت جغرافیای��ی و زمین شناس��ی :س��اختمان م��ورد مطالعه در
ش��مالخاوری شهر دزفول و شمال باختری ش��هر اللی قرار دارد .ابعاد
این تاقدیس در س��ازند آس��ماری برابر با طول  6و عرض  1/2کیلومتر
میباش��د و دارای روند ش��مالباختری-جنوبخاوری اس��ت که از روند
عموم��ی زاگرس تبعیت مینماید (ش��کل .)2-میادین نفتی همجوار در
ش��رق ،غرب و ش��مالغرب ،تاقدیس ژئوفیزیکی م��ورد مطالعه را دربر
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مقاالت پژوهشی

گرفتهاند(گزارش داخلی مدیریت اکتشاف).
ساختمان مورد مطالعه توسط پنج خط عرضی و یک خط طولی لرزهای
در س��ال  2013مورد بررس��ی و تعبیر و تفس��یر ژئوفیزیکی قرار گرفته
اس��ت .در شکل 3-نقش��ه ژئوفیزیکی این س��اختمان همراه با موقعیت
خطوط لرزهای آن به نمایش در آمده است.
همانطور که مالحظه میشود ،افق آسماری ساختمان مورد مطالعه با دارا
بودن بستگی کمعرضی درشمالغرب با یک برآمدگی زینسان واضحی
از ساختمان مجاور جدا میشود .البته مطالعات مذکور بستگی کوچکی
در افق بنگستان این ساختمان نشان داده است که در ادامهی مطالعات
به آن پرداخته خواهد ش��د .باتوجه به اینکه س��ازندهای آسماری ،ایالم
و س��روک در محدوده غنی مورد مطالعه از نظر پتانسیل هیدروکربوری
(نفت و گاز) و س��نگ مخزن حائز اهمیت میباشند ،لذا هدف اکتشافی
این س��اختمان ژئوفیزیکی ،بررس��ی پتانس��یل هیدروکربوری در سازند
آسماری (افق مخزنی اصلی) وگروه بنگستان (افق مخزنی فرعی) است.
مطالعات اولیه و گردآوری دادهها  :دادههای عمومی موجود در ساختمان
مورد مطالعه ش��امل نقشه جغرافیایی ،نقش��ه راه های مواصالتی ،نقشه
زمین شناسی ،نقش��ه توپوگرافی و داده های هواشناسی و اقلیم شناسی
و داده های فنی موجود در س��اختمان مورد مطالعه ش��امل نقش��ه های
خط��وط ت��راز زیرزمینی ،گ��زارش مطالعات ل��رزهای دو بعدی ،گزارش
مطالعات زمین شناس��ی س��طحی ،برنامه پیش بینی زمین شناس��ی چاه
اکتشافی(حفر نش��ده) و گزارش نهایی نزدیکترین چاه حفاری شده به
ساختمان ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.
ب��ا توجه به نیازمندیهای اطالعاتی عملیات نمونهبرداری نظیر وضعیت
پوشش گیاهی ،توپوگرافی ،آب و هوایی و لیتولوژی محدوده مطالعاتی،
ضرورت دارد موارد موثری به ش��رح زیر از ساختمان مورد مطالعه مورد
بررسی قرار گیرد:
مطالع��ه در زمینه نحوه تعیی��ن کنترل منفی وکنترل مثبت بهصورت
مشخص درساختمان مورد مطالعه
تعیی��ن نحوه نمونه برداری (تأثیر لیتولوژی ،رطوبت و  ، ...تعیین عمق
مناسب نمونه برداری  ،تعیین لوازم نمونه برداری و نگهداشت نمونههای
برداشت شده)
تعیی��ن نح��وه انتقال نمونه ه��ای خاک (بهمنظور کاه��ش حداکثری
تأثیرات منفی تغییرات محیطی بر روی دادههای بیوتکنولوژیکی حاصله
از نمونه خاک)
14
تعیین روش موثر ایجاد سطح مبنا برای داده های آماری آنومالی های
حاصل از آنالیز نمونه های خاک بهطور مشخص در ناحیه مطالعاتی
تعیی��ن نح��وه نگه��داری نمونه های خاک ت��ا قبل از انج��ام عملیات
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آزمایشگاهی شامل استخراج  DNAو  ...درشرایط آزمایشگاه
نهایی شدن اس��تراتژی نمونه برداری براساس توزیع پراکندگی تعداد
نمونه ه��ا در بخش های مختلف س��اختار بهمنظور دس��تیابی به مقادیر
قابلقبول از س��طح مبن��ا باهدف امکانپذیری فرایند مش��خص نمودن
محل آنومالی ها بعد از بهدست آمدن داده های بیوتکنولوژیکی و تعبیر و
تفسیر و تلفیق نتایج مطالعه
تعیین نوع داده های موردنیاز قابل برداشت در عملیات نمونه برداری و
15
طراحی جدول دادهها
 -2طراحی مطالعه میکروبی ژئوشیمیایی سطحی ساختمان مورد مطالعه

بهطورکلی در پروژه های مطالعاتی ژئوش��یمیایی سطحی سعی میگردد
از تمام��ی داده های موجود در محدوده مورد مطالعه اس��تفاده ش��ود تا
تفسیر آنومالی های ارائه شده هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک باشد .نظر
به اینکه ضرورت تحقق دو هدف مشخص و اصلی یعنی:
 )1تعیین حضور ،گسترش و ترکیب هیدروکربن ها
)2تعیین شارژ احتمالی هیدروکربن در نواحی مشخص شده
در مطالعه اکتش��افی ژئوش��یمیایی سطحی س��اختمان مورد مطالعه از
پیش تعیین گردیده ،نیاز اس��ت طراحی کلیه مراحل مطالعه اکتش��افی
ژئوش��یمی س��طحی تحت کنترل وضعیت هدف اکتش��افی ،مشخصات
زمین شناس��ی ،توپوگرافی ،هیدرودینامیک حوضه ،اندازه ساختار هدف،
ام��کان نمونه ب��رداری در امتداد خطوط ل��رزه ای ... ،و تمهیدات مربوط
به پش��تیبانی و تدارکات قرار گیرد .مطالعات اکتش��افی ژئوش��یمیایی
س��طحی هم در نواحی بکر و هم در نواحی هدف اکتش��افی قابل انجام
خواه��د بود با این تفاوت که پی جویی در نواحی بکر که در آن ،مطالعه
زمین شناس��ی ،ژئوفیزیک��ی ،ژئوش��یمیایی و حفاری ص��ورت نگرفته،
هیچگونه اطالعاتی از حدود ،اندازه و شکل مخزن در دسترس نمی باشد
و استراتژی نمونه برداری بدون در نظر گرفتن ابعاد مخزنی ،تمام نواحی
منطقه مورد مطالعه را بهصورت یکس��ان پوشش داده ،جداسازی مقادیر
س��طح مبنا بعد از بهدس��ت آمدن نتایج آزمایش��گاهی ،از روی شکست
نمودارهای هیستوگرام تجمعی مشخص می شود .در حالیکه پی جویی
در نواح��ی مورد توجه از لحاظ وجود هیدروکربن یا پراس��پکتیو که در
آن قبل از اثبات توسط حفاری چاه ،مطالعات زمین شناسی ،ژئوفیزیکی،
ژئوش��یمیایی صورت گرفته ،بهواس��طه وجود داده های زمین شناسی و
ژئوفیزیک��ی از وج��ود فیزیکی مخ��زن و نفتگیر ،حدود ،اندازه و ش��کل
مخزن نیز در دسترس می باش��د .در اینگونه نواحی ،بهمنظور مشخص
کردن مقادیر سطح مبنا و تمایز آن از مقادیر آنومالی 16در تحلیل نتایج
آزمایش��گاهی ،باید قبل از آن از روش های جداس��ازی بهینه آماری در
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تعیین استراتژی نمونه برداری استفاده نمود.
سطحی از عوامل مهم و نقشآفرین در دستیابی به اهداف این مطالعات
17
محسوب میش��ود .در این میان طراحی نمونهبرداری هرگونه مطالعه
 -3استراتژی نمونهبرداری ساختمان مورد مطالعه
ژئوش��یمیایی سطحی نیازمند تبیین استراتژی نمونهبرداری 18مناسب و
باتوجه ب��ه اینکه نتایج بهدس��ت آمده از اجرای عملی��ات نمونهبرداری هماهنگ ب��ا اهداف آن مطالعه خواهد بود .هر اس��تراتژی نمونهبرداری
تأثیر مس��تقیمی بر روی کیفیت نتایج مطالعات ژئوش��یمیایی سطحی متأثر از اهداف پیشبینی شده آن مطالعه ژئوشیمی سطحی ( اکتشافی
خواهد گذاش��ت ،بنابرای��ن فرایند نمونهبرداری در مطالعات ژئوش��یمی ی��ا توس��عهای) خواهد بود و اس��تراتژیهای نمونهب��رداری متفاوتی در
پ��ی خواهد داش��ت .بدیهی اس��ت در جهت دس��تیابی ب��ه تدوین یک
 1لیست خطوط ژئوفیزیکی و خطوط MPOGهمراه با موقعیت این
اس��تراتژی مناسب ،اس��تفاده از نظرات س��ایر تخصصهای علوم زمین
نقاط نسبت به ساختمان مورد مطالعه
نظیر زمینشناسی نفت ،زمینشناسی ساختمانی و چینهای ،ژئوفیزیک
توضیحات
شماره خط
ردیف
و مهندس��ی نفت بس��یار مفید خواهد بود .ضمن اینکه در فرایند تعبیر
 Seismic line-1در امتداد شمالشرق جنوبغرب ساختمان مورد مطالعه ،غربیترین خط لرزهای
1
و تفسیر نتایج بهدس��ت آمده از پیجوییهای ژئوشیمیایی سطحی نیاز
 Seismic line-2در امتداد عرضی با جهتگیری شمالشرق -جنوبغرب ساختمان مورد مطالعه
2
است از دستاوردهای تخصصهای مذکور در جهت تلفیق نتایج استفاده
 Seismic line-3در امتداد عرضی با جهتگیری شمالشرق -جنوبغرب ساختمان مورد مطالعه
3
بهینه نمود .با این توضیحات دستیابی به یک استراتژی مناسب منوط به
 Seismic line-4در امتداد عرضی با جهتگیری شمالشرق -جنوبغرب ساختمان مورد مطالعه
4
انجام مطالعات دفتری ،انجام بازدیدهای مقدماتی از محدوده مطالعاتی
در امتداد عرضی با جهتگیری شمالشرق -جنوبغرب ساختمان مورد مطالعه،
Seismic line-5
5
شرقیترین خط لرزهای
و الزام به استفاده از نتایج سایر مطالعات و فعالیتهای صورت گرفته در
 Seismic line-6در امتداد طولی با جهتگیری شمالغرب -جنوبشرق ساختمان مورد مطالعه
6
ناحیه مطالعاتی خواهد بود .باید توجه داشت هرگونه تغییر در استراتژی
SD-MPOG-001 7
شمالیترین خط  SD-MPOGبه موازات خط Seismic line-6
نمونهب��رداری در زمان نمونهبرداری ،زیانهای جبرانناپذیری در اجرای
SD-MPOG-002 8
به موازات خط Seismic line-6
عملیات نمونهبرداری و بالتبع نتایج مطالعات ژئوشیمیایی سطحی ناحیه
SD-MPOG-003 9
به موازات خط Seismic line-6
مورد مطالعه به همراه خواهد داشت.
SD-MPOG-004 10
به موازات خط Seismic line-6
بهمنظور ارزیابی وجود هر دونوع هیدروکربن گازی و مایع درس��اختمان
SD-MPOG-005 11
به موازات خط Seismic line-6
مورد مطالعه ،بررسی احتمال وجود ترکیب متان (نوع هیدروکربن موجود
SD-MPOG-006 12
به موازات خط Seismic line-6
در مخازن گازی) و ترکیبات پروپان و بوتان (نوع هیدروکربن موجود در
SD-MPOG-007 13
به موازات خط Seismic line-6
مخازن نفتی) و یا هر دو نوع هیدروکربن ،عملیات نمونهبرداری بهصورت
SD-MPOG-008 14
به موازات خط Seismic line-6
همزمان و در یک نقطه انجام خواهد گرفت و نوع هیدروکربن بر اساس
غربیترین خط  ،SD-MPOGبین و به موازات خطوط ژئوفیزیکی Seismic
SD-MPOG-009 15
وجود یا عدموجود باکتریهای متفاوت تعیین خواهدگردید.
 line-1و Seismic line-2
 SD-MPOG-010 16بین و به موازات خطوط ژئوفیزیکی  Seismic line-1و Seismic line-2
در س��اختمان مورد مطالعه ،تعیین استراتژی نمونهبرداری بهعنوان گام
 SD-MPOG-011 17بین و به موازات خطوط ژئوفیزیکی  Seismic line-1و Seismic line-2
نخست در مطالعه ژئوشیمیایی سطحی خواهد بود که براساس دادههای
 SD-MPOG-012 18بین و به موازات خطوط ژئوفیزیکی  Seismic line-1و Seismic line-2
زمینشناسی ،ژئوفیزیکی و موقعیت خطوط لرزهای موجود بهویژه وضعیت
 SD-MPOG-013 19بین و به موازات خطوط ژئوفیزیکی  Seismic line-2و Seismic line-3
بستگیافقهای مخزنی آسماری و سروک صورت پذیرفته است(گزارش
 SD-MPOG-014 20بین و به موازات خطوط ژئوفیزیکی  Seismic line-2و Seismic line-3
داخلی مدیریت اکتشاف) .در انجام این مهم سعی شده است تا از تمامی
 SD-MPOG-015 21بین و به موازات خطوط ژئوفیزیکی  Seismic line-2و Seismic line-3
دادههای موجود به منظور تعیین بهینه استراتژی نمونهبرداری استفاده
 SD-MPOG-016 22بین و به موازات خطوط ژئوفیزیکی  Seismic line-2و Seismic line-3
شود .تبیین نحوه برداشت نمونههای سطحی مشتمل بر فواصل مناسب
 SD-MPOG-017 23بین و به موازات خطوط ژئوفیزیکی  Seismic line-2و Seismic line-3
نمونهبرداری ،عمق بهینه برداش��ت نمونه و تعداد نمونهها در بخشهای
 SD-MPOG-018 24بین و به موازات خطوط ژئوفیزیکی  Seismic line-2و Seismic line-3
س��طحی س��اختار مورد مطالعه بس��یار مهم خواهد بود .نظر به
مختلف
ِ
 SD-MPOG-019 25بین و به موازات خطوط ژئوفیزیکی  Seismic line-3و Seismic line-4
اینکه تحلیل و تفس��یر نتایج حاصله از روش های پی جویی ژئوشیمیایی
 SD-MPOG-020 26بین و به موازات خطوط ژئوفیزیکی  Seismic line-4و Seismic line-5
سطحی بر پایه علم آمار استوار است( ،)1995 ،Tedescoدر این مطالعه،
به موازات خط ژئوفیزیکی  ،Seismic line-6تا محل چاه شماره 1-میدان
استراتژی نمونهبرداری براساس مدل آماری جداسازی 19 80/20طراحی
SD-MPOG-021 27
نفتی مجاور
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ش��ده اس��ت .در این روش با در نظر گرفتن برداشت  %20از تعداد کل قبیل دس��تگاههای مکانیاب ،آگر ،بیل و بیلچ��ه ،پاکتهای مخصوص
نمونه ه��ا بر روی مناطق با حداکثر احتمال نش��ت هیدروکربن س��بک نمونهب��رداری هریک از تکنیکهای مطالعاتی ،اس��تفاده از پروتکلهای
و برداش��ت  %80از تع��داد کل نمونه ها در مناطق ب��ا حداکثر احتمال اس��تاندارد نمونهب��رداری ،ل��وازم مخصوص حم��ل نمون��ه ،لیبلینگ و
عدمنش��ت هیدروکربن سبک(خارج از بستگی ساختمان) ،قادر به ایجاد نگهداشت نمونه در محل اردوگاه ،استفاده از روشها و ابزارهای مناسب
شکس��ت مصنوعی در نمودار هیستوگرام تجمعی می باشد .این شکست بستهبندی و انتقال نمونه به آزمایش��گاه و برنامهریزی مدیریتی اجرای
نمودار که حدفاصل نمونه های برداشتی در ناحیه حداکثر احتمال نشت کارآمد عملیات از ملزومات اساسی محسوب خواهد شد.
و نمونه های برداش��تی در ناحیه حداکثر احتمال عدمنش��ت می باش��د ،از نیازهای اساس��ی هر عملیات نمونهب��رداری ،بهرهمندی از یک پایگاه
در تمایز مقادیر آنومالی و مقادیر س��طح مبنا کمک ش��ایانی مینماید .و مدیری��ت داده میباش��د .از مهمتری��ن اطالع��ات و دادهه��ای فرایند
همچنین در این مطالعه بهمنظور استفاده از دادههای آنومالی ساختمان نمونهب��رداری ،اطالع��ات مربوط به نمونه برداش��ت ش��ده طی عملیات
مجاور ،نمونهبرداری بهص��ورت خطی منظم در امتداد و موازات یکی از نمونهبرداری اس��ت که میتواند شامل :نام ناحیه مطالعاتی یا ساختمان
خطوط نمونهبرداری از س��اختمان مورد مطالعه تا محل چاه شماره یک مورد نمونهبرداری ،شماره نمونه (در استراتژی نمونهبرداری /درعملیات
میدان نفتی مجاور انجام شده است.
صحرای��ی) ،مش��خصات جغرافیای��ی و توپوگرافی مح��ل نمونهبرداری،
اس��تراتژی نمونهبرداری استفاده ش��ده در این مطالعه از نوع شبکهای با زمان نمونهبرداری ،ش��ماره و عمق چاله حفرش��ده ،نوع ابزار اس��تفاده
تمرکز نمونهها برروی خط��وط لرزهای و مابین خطوط بهصورت موازی ش��ده جهت نمونهبرداری ،ش��ماره ترک  ،GPSنام نمونهبردار و نام ناظر
با خطوط لرزهای انتخاب ش��ده و بهمنظور پوشش حداکثری 20 ،درصد عملیات نمونهبرداری ،ش��ماره عکس مربوطه ،سازند نمونهبرداری شده،
نمونهها در محدوده بس��تگی موجود در افق مخزنی س��ازند آس��ماری مواد افزودنی جهت نگهداشت نمونه ،لیبلینگ نمونه ،شماره کولباکس
(بهصورت همپوش��انی با افق مخزنی س��روک) و  80درصد نمونهها در نمونه ،روش نگهداش��ت نمونه در فرایند انتقال به آزمایشگاه و  ...باشد.
خارج از محدوده بس��تگی این س��ازند بهمنظور تعیین محدوده آستانه ض��رورت دارد تمامی موارد مذکور در قالب یک دادهبرگ (دیتاش��یت)
برداشت گردیده اس��ت .بنابراین نمونهها برروی دو گروه خطوط منظم توسط گروه نمونهبرداری ضبط شده و در اختیار مدیریت داده 20عملیات
نمونهبرداری که مس��ئولیت برنامهریزی و حصول ،پردازش ،نگهداشت،
برداشت شده است:
 )1نمونههای برداشت شده برروی خطوط لرزهای که بر روی نقشهها با مکتوبسازی ،کنترل کیفی ،پشتیبانگیری و حفاظت دادهها و اطالعات
و همچنین دس��تهبندی ،نهاییسازی و س��ورتینگ دادههای فیزیکی و
عنوان خطهای لرزهای مشخص شده است(خطوط قرمز).
 )2نمونههای برداش��ت شده برروی خطوط در امتداد و عمود برخطوط دیجیتالی را عهدهدار است ،قرار داده شود.
لرزهای که این خطها با اسامی  SD-MPOGمشخص شدهاند(خطوط در عملیات نمونهبرداری ساختمان مورد مطالعه ،بهمنظور برداشت نمونه
سبز).
بهطور کلی تعداد  21خط  SD-MPOGمش��خص گردیده اس��ت که
همراه با ش��ش خط لرزهای موجود در س��اختمان مورد مطالعه ،تمامی
نمونهها برروی آنها برداش��ت گردیده اس��ت (ج��دول .)1-موقعیت این
خطوط بر روی نقشه نشان داده شده است(شکل.)4-
 -4اجرای عملیات نمونهبرداری

پس از تهیه و تدوین استراتژی نمونهبرداری هر نوع مطالعه ژئوشیمیایی
س��طحی ،گام بعدی اج��رای عملی��ات نمونهبرداری براس��اس طراحی
نمونهبرداری صورت پذیرفته در قالب استراتژی تعیین شده خواهد بود.
در اج��رای عملیات نمونهبرداری برپایی کم��پ ،پیمایش اولیه بهمنظور
شناسایی مسیرهای دسترسی ،بررس��ی نقاط نمونهبرداری ،راهاندازی و
آم��وزش گروههای نمونهبرداری ،آمادهس��ازی تجهیزات و ادوات الزم از
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در محلهای از پیش تعیین شده با اوگر متهای اقدام به حفر حفرههایی
به عمق تقریبی  0/5متر گردید .دسته  Tشکل اوگر در آخرین دوران به
آرامی از چاله خارج ش��ده (جلوگیری از اختالط با خاک افقهای باالتر)
س��پس توس��ط فالکونهای نمونهگیری مقدار 4گ��رم از نمونه خاک در
دس��ترس در میکروتیوبهای  2میلیلیتری ب��ه منظور انجام آنالیزهای
مولکول��ی برداش��ت و در ظروف خاص حمل نمونهه��ای مذکور ذخیره
میش��ود .نمونه رزرو یا پش��تیبان 21نیز با روش و میزان مشابه برداشت
میش��ود .مقدار  10گ��رم از همان نمونه خاک نی��ز در فالکونهای 15
میلیلیتری بهمنظور انجام آزمایشهای غیرزیستی برداشت میشود.
جه��ت نگاه��داری و انتق��ال نمونههای برداش��ت ش��ده در س��رزمین،
بهمنظوراجتناب از تخریب محتوای زیس��تی موجود در نمونههای خاک
برداشت ش��ده و حفظ آن در شرایط زمان برداشت نمونه تا زمان انجام
آنالیز آن در محل آزمایشگاه ،نیاز است پس از برداشت نمونهها بالفاصله
میکروتیوبهای واجد نمون��ه در کمترین دمای ممکن قرار گیرند و در
همین دما به آزمایشگاه منتقل شوند .بههمین منظور از تانکهای قابل
حمل نیتروژن مایع در عملیات نمونهبرداری این مطالعه اس��تفاده شده
است .البته فالکونهای  15میلیلیتری از این شرایط مستثنی هستند و
نگهداری آنها در دمای محیط انجام میشود.
در اج��رای فرایند برداش��ت نمونه باید س��عی ش��ود ،طبق اس��تراتژی

نمونهبرداری مطالعه ،نمونهها از خواص مشابه و یکسانی برخوردار باشند
و چنانچه محدوده مطالعاتی دارای تنوع باالیی در خواص متفاوت خاک
س��طحی باش��د باید به قطعاتی یکنواخت از ویژگیهای فوق تفکیک و
س��پس مورد عملیات نمونهبرداری و س��ایر مراح��ل مطالعه قرار گیرند.
لیک��ن از آنجاییکه محدوده مورد مطالعه این پروژه از ش��رایط اقلیمی،
جغرافیایی ،لیتولوژیکی و پدولوژیکی تقریباً یکسان و مشابهی برخوردار
ب��وده و پوش��ش گیاهی بس��یار ضعیفی در منطقه گس��ترش داش��ته،
میت��وان تفاوتهای ناچیز در این محدوده را نادیده انگاش��ته و تنها با
در نظر گرفتن عمق تقریباً مش��ابه در حفرههای نمونهبرداری به اجرای
عملیات نمونهب��رداری در محدوده مطالعاتی پروژه مبادرت ورزید .البته
عمق نمونهگیری بس��ته به روش مطالعاتی متغییر اس��ت .در روشهای
ژئوش��یمی سطحی عمق نمونهگیری از س��طح تا عمق  10متر متفاوت
میباش��د .عمق ترجیحی در روشهای وابسته به باکتری بین  0/2تا 2
متر میباش��د .نمونهگیری ازس��طح خاک بهدلیل تغییرات آب و هوایی،
رطوبت و شرایط دیگر خاک انجام نمیشود .در محل هر نمونه برداشت
شده ،اطالعات مربوط به هر نمونه و محل برداشت آن از قبیل اطالعات
صدرالذکر در جدولی نظیر جدول 2-ثبت میگردد.
عملی��ات نمونهبرداری مطالعه ژئوش��یمیایی س��اختمان مورد مطالعه با
برداش��ت  578نمونه خاک اجرا گردید .نمونههای برداشت شده جهت

 2نمونه جدول ثبت اطالعات نمونه برداشت شده
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انج��ام آنالیزه��ای مولکولی ،در مح��ل اردوگاه در تان��ک نیتروژن مایع
نگهداری شدند .برداشت نمونههای پشتیبان و همچنین نمونه خاک در
ظروف فالکون 15میلیلیتری در دستور کار بوده است .نمونههای خاک
تا زمان استخراج  DNAدر فریزر -80ºCآزمایشگاه نگهداری میشوند.
 -5انجام آنالیزهای مولکولی (بایوتکنولوژیکی)

بهمنظور انجام آنالیزهای مولکولی بر روی نمونههای خاک برداش��ت
ش��ده از س��اختمان مورد مطالعه و اس��تخراج  DNAآنها ،نیاز است
نمونهها مراحل مقدماتی را طی نمایند .در طی این مراحل ابتداء مقدار
 2گرم خاک با  18میلیلیتر سرم فیزیولوژی استریل مخلوط گردیده
و بهمنظور همگنس��ازی اجزای نمونه ،ذرات فلزی به سوسپانس��یون
اضافه میگردد .س��پس بهمدت  15دقیقه در ت��کان دهنده افقی 22با
حداکثر توان مخلوط میشوند .سوسپانسیون خاک بهمدت  10دقیقه
در حالت س��اکن نگهداری گردیده و پس از رسوب یافتن ذرات خاک،
فاز رویی برای استخراج  DNAاستفاده میشود .فاز رویی با سانتریفیوژ
با سرعت  4000 ×gو مدت  30دقیقه رسوب داده میشود .بهمنظور
اس��تخراج  ،DNAبر روی رسوب بهدس��تآمده از فرایند فوق ،مقدار
 1/5ميلی ليت��ر محل��ول بافر ليز کننده 23اضافه میش��ود .ترکیب لیز
بافر شامل  2ميلی مول  400 ،EDTAميلی مول  10 ،NaClميلی مول
 0/6 ،)pH=8( Tris-HClدرص��د  SDSو  20ميلی گ��رم پرتئين��از K
میباش��د .پس از ای��ن مرحله نمونهها بهمدت  12س��اعت در  37ºCو
متعاقب آن  15دقيقه در 100ºCقرار داده میش��وند .ترکیبات لیزبافر
موجب هضم ش��یمیایی دیواره س��لولی ش��ده و با غیرفع��ال نمودن
آنزیمهای تجزیهکننده  DNAموجب حفاظت  DNAاس��تخراج شده
میش��ود .بهکارگیری حرارت باعث افزایش اثربخشی ترکیبات لیزبافر
میگردد .در ادامه الزم اس��ت  DNAاز سایر ناخالصیهای پروتئینی،
لیپی��دی و کربوهیدراتی بهجایمانده از تجزیه س��لولهای باکتریایی
جداس��ازی و تخلیص ش��ود .برای این منظور ابتدا نمونهها با سرعت
 12000 ×gو م��دت  10دقیقه در دمای  4ºCس��انتریفیوژ میش��وند.
ب��ه اين ترتی��ب ذرات باقیمانده خاک بههمراه ذرات درش��ت حاصل
از متالشی شدن باکتریها رس��وب پیدا میکنند و  DNAبه همراه
برخ��ی ناخالصیها در ف��از رویی قرار میگیرند .مایع رویی برداش��ت
و ب��ه تی��وب جدیدی انتقال مییابد .در ادامه ب��رای تفکیک  DNAاز
بقایای پروتئینی ،بر روی مایع ،مقدار  500ميلی ليتر فنول-کلروفرم-
ايزوآميل ال��کل ( )25:24:1اضاف��ه میش��ود و مجددا ً با س��رعت ×g
 12000و مدت  10دقیقه در دمای  4ºCسانتریفیوژ میگردد تا بقایای
پروتئینی بهصورت رسوب در ته تیوب تهنشین شود .مجددا ً فاز رویی
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به تیوب جدید انتقال داده شده و برای خالصسازی بیشتر  ،DNAاین
بار مق��دار  500میکرولیتر کلروفرم-ایزوآمیلالکل بر روی مایع اضافه
میگردد .پس از تکرار س��انتریفیوژ با سرعت  12000 ×gو مدت 10
دقیق��ه در دمای  ،4 ºCمایع رویی به تیوب جدید منتقل میش��ود .در
صورت لزوم این مرحله تکرار میش��ود تا زمانیک��ه فاز رویی ،مایعی
شفاف و عاری از آلودگیهای پروتئینی گردد .سپس بر روی فاز مایع
رویی انتقال یافته به تیوب جدید مقدار همحجم ایزوپروپانول-20 ºC
اضاف��ه ش��ده و به مدت  20دقیق��ه در فریزر ق��رار میگیرد .پس از
س��انتريفيوژ کردن در  12000 ×gو مدت  10دقيقه DNA ،استخراج
و خالص ش��ده ،رسوب داده شده و در نهايت  DNAرسوب يافته در
 30ميکروليتر آب ديونايز حل میش��ود .غلظت  DNAاستخراج شده
(نانوگرم در هر ميکروليتر) با نانودراپ 24بررس��ی میش��ود .نانودراپ
نوعی اسپکترفوتومتر مخصوص برای تعیین غلظت مولکولهای DNA
 ،RNAو پروتئینهاس��ت .بهدس��ت آمدن غلظت مناس��ب  DNAدر
کنار خلوص باالی آن نیز از ش��روط موفقیت س��ایر مراحل آنالیزهای
مولکولی نظیر ( PCRافزایشدهنده تعداد مولکولهای زیستی ،DNA
25 )...میباش��د .برای ارزیابی غلظ��ت  DNAاز طول موج  260نانومتر
و برای تعیین خلوص  DNAاز نس��بت ط��ول موجهای  260/280در
طیفسنجی استفادهشده است .شایان ذکر است شرایط ایدهال برای
آزمای��ش  ،PCRش��امل غلظت  DNAباالت��ر از  25نانوگرم و خلوص
(نسبت طولموج  )260/280بین  1/8تا  2میباشد.
اعم��ال تغییرات در غلظته��ای  ،MgCl2آنزی��م  taqپلیمراز ،پرایمر،
 DNAالگو ،دمای الحاق پرایمرها ،مدتزمان الحاق پرایمرها ،مدتزمان
دناتوراس��یون و زمان توسعه نهایی از فرایندهای بهینهسازی يا اپتیمایز
کردن عوامل دخیل در واکنش  PCRاس��ت .در فرایندهای آزمایشگاهی
ای��ن مطالع��ه ،از باکتریه��ای  Methylibium petroleiphilumو
 Pseudomonas butanovoraبهعنوان شاهد مثبت در آزمایشها استفاده
ش��ده است .اس��تخراج  DNAاز اين باکتریها بر اساس روش استخراج
تش��ریح ش��ده برای نمونههای خاک انجام میگیرد ،ب��ا اين تفاوت که
دما و زم��ان گرمخانهگذاری 26بهترتیب  75ºCو  45دقیقه در نظر گرفته
میشود .س��ایر مراحل نظیر بهکارگیری فنول-کلروفرم-ایزوآمیلالکل و
رس��وبدهی با ایزوپروپانول مش��ابه روش مورد استفاده برای نمونههای
خاک میباشد.
جه��ت تمایز باکتریهای مصرفکننده متان ،بوتان و پروپان ،از توالی
ژنه��ای منواکس��یژناز موجود در بانک ژنی 27اس��تفاده گردید .توالی
ک��ه در ژن��وم باکتریهای متنوع  bmoXو mmoX، prmAژنه��ای
موجود در خاکهای س��طحی مخازن نفتی وجود دارند ،برای طراحی
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پرایمر استفاده گردید و برای اين منظور نرمافزار
اس��تفاده شده اس��ت .همپوش��انی و بخشهای حفاظت شده هر ژن
شناس��ایی و پرایمرها طوری طراحی میش��ود تا بتوانند باکتریهای
مصرفکننده متان ،بوتان و پروپان را از هم تفکیک و شناسایی نمایند
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ncbisearch/).

ب��رای هر ژن از ه��ر نمونه به تفکی��ک واکنش  PCRانج��ام گرفته
اس��ت .حجم واکنش برای هرنمونه  25میکرولیتر در نظرگرفته شده
اس��ت .واکنش  PCRبا يک مرحله دمايی 94ºCبهمدت  5دقيقه برای
دناتوراسيون اوليه آغازمیش��ود .سپس  35سيکل متوالی شامل94ºC

 5مشاهده باندهای تفکیک شده بر روی آگارز تحت نور ماورای بنفش

 6ژلالکتروف��ورز محص��ول PCR؛  L،Pو  Nبهترتیب مارکر ،ش��اهدمثبت و منفی
است؛ وجود باند اختصاصی در نمونههای  6 ،4 ،2و  7و عدم حضور ژن مزبور در
نمونههای  8 ،5 ،3 ،1و تا 12

بهمدت  60ثانيه جهت دناتوراسيون ،برای اتصال پرایمرهای  prmAو
 bmoXدمای 56ºCو برای پرایمر  mmoXدمای 58ºCبه مدت  45ثانیه
درنظرگرفته میش��ود .ازدمای72ºCبهمدت یک دقيقه جهت توس��عه
توال��ی هدف و در نهايت يک مرحله دمايی 72ºCبهمدت  5دقيقه برای
کمیسازی دادههای بهدست
توس��عه نهايی اعمال میگردد .بهمنظور ّ
آمده (عالوهبر امکان اس��تفاده از دستگاه  ،)qPCRبا استفاده از نتایج
آنالیزهای انجام ش��ده ،میت��وان از روش ژل الکتروف��ورز 28بهرهمند
ش��د .ژل الکتروفورز یک روش جداسازی و آنالیز مولکولهای زیستی
( DNA، RNAو پروتئینها) بر اس��اس اندازه و بار الکتریکی میباشد.
این تکنیک در آزمایش��گاههای تشخیصی جهت جداسازی پروتئینها
و در بیوش��یمی و دیگر گرایشهای علوم سلولی و مولکولی بهمنظور
جداس��ازی قطع��ات  DNAو  RNAو مولکوله��ای پروتئینی دارای
اندازههای مختلف اس��تفاده میش��ود .مولکولهای اسید نوکلئیکی با
اعم��ال یک میدان الکتریک��ی درژل آگارز و گاه��ی اوقات ژل اکریل
آمید حرکت مینمایند و براساس اندازه تفکیک میشوند .مولکولهای
کوچکتر بهواس��طه مهاج��رت راحتتر آنها در منافذ ژل س��ریعتر از
مولکوله��ای بزرگتر حرکت مینمایند .بعد از اتمام عمل الکتروفورز
و جه��ت مش��اهده مولکولهای موج��ود در ژل ،رنگآمی��زی انجام
میگی��رد .بهمنظور بررس��ی و ثبت نتيجه ژل الکتروفورز از دس��تگاه
ژل داک 29اس��تفاده ميش��ود .بهمنظور رنگآمیزی  DNAمیتوان از
اتیدیومبروماید اس��تفاده نم��ود .این رنگ هنگامیکه بین دو رش��ته
 DNAقرار میگیرد ،تحت نورفرابنفش ،فلورس��انس س��اطع نموده و
بهمنظور عکسبرداری از ژلهای رنگآمیزی ش��ده از دستگاه ژلداک
استفاده مینمایند(شکل.)5-
ازآنجاییکه ابعاد و ش��دت رنگ ایجاد ش��ده توس��ط باندهای مختلف
نس��بت بهه��م متفاوت بوده و متأث��ر از میزان اولی��ه  DNAدر واکنش
 PCRمیباش��د ،ل��ذا با آنالیز ش��دت رن��گ باند میت��وان مقدارDNA
الگ��و در نمون��ه اولی��ه را تخمی��ن    زد .در مطالع��ه اخی��ر از نرماف��زار
اس��تفاده شده اس��ت .با هدف
استانداردس��ازی یافتهه��ای آزمای��ش الکتروفورز ،نمونهه��ای  PCRبا
مقادیراولی��ه  50 ،25 ،5و  75نانوگرم از DNAالگو تهیه و پس از انجام
مراحل دمایی و زمانی متعارف  ،PCRاندازه و ش��دت رنگ باند بهدست
آم��ده م��ورد ارزیابی قرارگرفت .این آزمون س��هم رتبه ب��رای هريک از
ژنهای متان ( ،)mmoXبوتان ( )bmoXو پروپان ( )prmAو در مجموع
 9بار تکرار گردیده و جهت ترس��یم منحنی استاندارد و ارزیابی باندهای
بهدس��ت آمده از آنالیز نمونههای خاک مورد استفاده قرارگرفته است و
بهاستناد منحنی اس��تاندارد بهدست آمده ،کمیت ژن مربوطه در نمونه

29

مقاالت پژوهشی

 نتايج کمی و کیفی آناليز مولکولی برخی از نمونههای ساختمان مورد مطالعه3
LINE

LAB-ID

prmA (Propane)

bmoX (Butane) mmoX (Methane) prmA (Propane) bmoX (Butane) mmoX (Methane)

132

Seismic Line-1

N

N

N

-

-

-

134

Seismic Line-1

N

N

N

-

-

-

224

Seismic Line-2

P

P

P

40

30

20

295

Seismic Line-3

N

N

P

-

-

10

485

Seismic Line-5

P

P

N

40

40

-

486

Seismic Line-6

N

N

N

-

-

-

488

Seismic Line-5

P

P

P

50

50

10

489

Seismic Line-6

P

P

P

60

50

10

490

Seismic Line-5

P

P

P

60

60

10

491

Seismic Line-6

N

N

N

-

-

-

497

Seismic Line-5

N

N

N

-

-

-

498

Seismic Line-6

N

N

N

-

-

-

808

SD-MPOG-004

N

P

N

-

50

-

809

SD-MPOG-004

P

P

N

30

50

-

401

SD-MPOG-007

N

P

P

-

10

30

402

SD-MPOG-007

N

N

N

-

-

-

23

SD-MPOG-002

P

P

N

10

10

-

189

SD-MPOG-002

P

P

N

10

10

-

223

SD-MPOG-003

P

N

P

20

-

50

273

SD-MPOG-003

P

P

P

10

10

30

274

SD-MPOG-003

P

P

P

20

20

30

278

SD-MPOG-003

N

N

N

-

-

-

845

SD-MPOG-005

P

P

P

50

60

10

846

SD-MPOG-005

N

N

N

-

-

-

333

SD-MPOG-006

N

N

N

-

-

-

27

SD-MPOG-007

N

N

N

-

-

-

395

SD-MPOG-007

N

N

P

-

-

30

847

SD-MPOG-005

P

P

P

50

50

20

431

SD-MPOG-008

N

N

N

-

-

-

322

SD-MPOG-006

P

P

P

50

40

20

901

SD-MPOG-021

P

P

P

30

40

20

902

SD-MPOG-021

P

P

P

30

30

10

30
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.)6-میباشند (شکل
نتای��ج آنالیزهای بیوتکنولوژیکی ش��امل حضور یا ع��دم حضور ژنهای
اکس��یدکننده هیدروکربنهای گازی سبک همراه با مقادیر کمی میزان
)prmA( ) و پروپانbmoX(  بوتان،)mmoX( ژنهای اکسیدکننده متان
 آورده شده3-در هر نمونه همراه با ش��ماره خطوط برداش��تی درجدول
 در ای��ن جدول ک��ه برگزی��دهای از نتایج آزمایش��گاهی تمامی.اس��ت
 نمونههای دارای ژنهای،نمونههای س��اختمان مورد مطالعه میباش��د
 و نمونههایP (Positive( اکس��یدکننده هیدروکربن با حرف اختصاری
 نشان دادهN (Negative( فاقد ژنهای اش��اره ش��ده با حرف اختصاری
.شده است

.اولیه محاسبه گردیده است
:نتایج آنالیزهای بایوتکنولوژیکی نمونههای خاک ساختمان مورد مطالعه
)prmA(  پروپان،)bmoX( یافتههای مربوط به جستجوی ژنهای بوتان
 بر اساس این. نش��ان داده ش��ده اس��ت2-) در جدولmmoX( و متان
68( <12%  نمونه) و74( <13% ،) نمونه69(>13%  بهترتیب،يافتهه��ا
. بوتان و پروپان مثبت ارزیابی میش��وند،نمون��ه) از نظر ژنه��ای متان
 نمون��ه) حاوی حداقل یکی از س��ه ژن و بهترتیب105(%18 ،بهع�لاوه
 نمونه) از نمونهها بهطور همزمان حاوی دو و28(%5  نمونه) و54(%10
 بدیهی است نمونههای واجد ارزیابی مثبت در.س��ه ژن مربوطه هستند
خطوط متفاوت نمونهبرداری در سراسر ساختمان مورد مطالعه پراکنده

پانویس ها
1. Diffusion
2. Effusion
3. Buoyancy
4. Microseepage
5. Macroseepage
6. Soil Gas
7. Microbial Prospecting of Oil &Gas(MPOG)
8. Reconnaissance Area
9. Prospect Area
10. NGRI
11. OIDB
12. Remaining Oil
13. Gas Sensors
14. Background Level
15. Data Sheet

16. Anomaly
17. Sampling Design
18. Sampling Strategy
19. 8020/ Split Method
20. Data Management Plan(DMP)
21. Samples Backup
22. Vortex
23. Lysis buffer
24. Nanodrop 1000 (Thermo Scientific،USA)
25. Polymeraze Chain Reaction(PCR)
26. Incubation
27. NCBI: National Center for Biotechnology Information
28. Electrophoresis Gel
29. Gel Documentation
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