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1- بررسی تغییرات فراوانی هیدروکربن های گازی در امتداد خطوط 
MPOG لرزه ای و خطوط

تغیی��رات مقادیر باکتری های تجزیه کنن��ده هیدروکربن های گازی 
س��بک متان، پروپان و بوتان که به طور غیرمس��تقیم نشانگر حضور 
و عدم حضور هیدروکربن های گازی مورد اش��اره می باشد به تفکیک 
خطوط برداشت نمونه )شامل خطوط لرزه ای و خطوط MPOG( مورد 
بررسی قرار می گیرد. نمودارها و داده های بدست آمده در این بخش 
 MPOG با استفاده از خطوط ترسیم شده در امتداد خطوط لرزه ای و
بر روی نقش��ه های همتراز پارامترهای mmoX، prmA و bmoX که 
به ترتیب نش��انگر مقادیر باکتری های اکسید کننده هیدروکربن های 
متان، پروپان و بوتان هس��تند، به دست آمده به گونه ای که در امتداد 

خطوط برداش��ت نمونه، مقادیر هر کدام از سه پارامتر اشاره شده در 
فاصله های تقریبی 4۲ متری با استفاده از نرم افزار برون یابی شده و 
در نمودارهای سه بعدی به تفکیک هر کدام از شش خط ژئوفیزیکی 

و ۲۰ خط MPOG ارائه شده است ]1[.
نموداره��ای تغییرات پارامترهای mmoX،prmA و bmoX در امتداد 
هر کدام از خطوط ژئوفیزیک و MPOG، از س��ه بخش تشکیل شده 
اس��ت. بخش باالیی می��زان فراوانی هر ک��دام از باکتری های تجزیه 
کننده هیدروکربن های متان، پروپان و بوتان را نشان داده که مقدار 
هر کدام از ژن های تجزیه کننده هیدروکربن های گازی با س��ه رنگ 
متفاوت و واحد نانوگرم در هر میکرولیتر نش��ان داده ش��ده اس��ت. 
مح��ور X در ای��ن بخش فاصله مح��ل داده از بخش ابتدایی خطوط 

 بهرام علیزاده، دکترای زمین شناسی نفت، عضو  هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز  مهدی خالقی طرقی*، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 
 بهزاد خانی، دکترای زمین شناسی نفت، میرصابر شیروانی، کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، پارک علم وفناوری خوزستان 

اس��تفاده از روش پی جویی ژئوشیمیایی س��طحی در شناسایی تجمعات هیدروکربنی زیرسطحی در طی 
چندین دهه گذش��ته توس��ط ش��رکت های نفتی و محققین اکتشافی منجر به توس��عه کارآمد و روزافزون 
تکنیک های مورد اس��تفاده در مطالعات ژئوشیمیایی سطحی گردیده است. در روش های ژئوشیمی سطحی 
میکروب��ی که یک رهیافت اکتش��افی بین رش��ته ای می باش��د، باکتری ها ضمن متابولی��زه کردن ترکیبات 
هیدروکربنی و استفاده از آن به عنوان منبع انرژی به رشد و تکثیر پرداخته و در نهایت آنومالی های میکروبی 
را در پوشش سطحی باالی افق های مخزنی به وجود آورده که مبین حضور هیدروکربن در الیه های مخزنی 
زیرس��طحی می باشد. از تکنیک میکروبی )MPOG( در بررسی ژئوشیمیایی سطحی یکی از ساختمان های 
اکتش��افی در ناحیه دزفول شمالی استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این مطالعه میکروبی، به صورت 
نقش��ه های آنومالی تفسیر گردیده و نشانگر حضور هیدروکربن مایع نفتی در بستگی شناسایی شده توسط 
مطالعات لرزه ای این س��اختمان می باش��د. هدف از انجام پی جویی ژئوش��یمیایی س��طحی ساختمان مورد 
مطالعه، نقش عمده ای را در فرآیند تدوین اس��تراتژی نمونه برداری به عنوان گام نخس��ت در بررس��ی های 
ژئوش��یمیایی س��طحی ایفاء می نماید. بدین منظور از داده های زمین شناس��ی و ژئوفیزیکی ساختمان مورد 
مطالعه به طور گس��ترده ای استفاده شده است. بدیهی است در اجرای بهینه عملیات نمونه برداری مطالعات 
ژئوش��یمیایی س��طحی، توجه به نیازمندی های الزم و اجتناب از محدودیت های متداول کمک ش��ایانی به 
کسب نتایج دقیق از این مطالعه را به همراه خواهد داشت. جهت انجام فعالیت ها و مراحل آزمایشگاهی الزم 
در مطالعات میکروبی ژئوشیمیایی سطحی ساختمان مورد مطالعه، استفاده از آنالیزهای مولکولی و استخراج 
DNA از باکتری های اکس��ید کننده هیدروکربن های گازی سبک در دستور کار بوده است که بدین منظور 
رویه خاصی در آزمایشگاه های ژنتیک مورد استفاده قرار می گیرد. تعبیر و تفسیر نتایج آزمایشگاهی، به ویژه 
در تلفیق با نتایج سایر مطالعات زمین شناختی، امکان بررسی تغییرات فراوانی میزان حضور هیدروکربن های 
گازی در محدوده مورد مطالعه را فراهم آورده و شواهد متقنی مبنی بر وضعیت حضور سیال هیدروکربنی 

در نواحی مورد انتظار از ساختمان مورد مطالعه را ارائه می نماید. 

مطالعات اکتشافی ژئوشیمیایی سطحی ساختمان مورد مطالعه
در ناحیه دزفول شمالی )بخش دوم(
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برداش��ت نمونه را نش��ان می دهد و محور Y نش��ان گر میزان تمرکز 
ژن های اش��اره شده است. بخش پایینی نمودار تغییرات عمقی راس 
دو س��ازند مخزنی آسماری )به رنگ س��بز( و سروک )به رنگ زرد( 
را در محل س��اختمان مورد مطالعه نشان می دهد. شایان ذکر است 
در این بخش از نمودار محدوده های دارای رنگ قرمز نش��ان دهنده 
محل های دارای بس��تگی در دو افق اش��اره شده می باشد. در بخش 
 UGC پایین��ی این نمودارها، موقعیت هر کدام از خطوط نس��بت به

سازند آسماری نشان داده شده است )شکل-1(. 
خط لرزه ای ش��ماره-۲ در امتداد عرض��ی، با طول ۲۰/8 کیلومتر، با 
جهت گیری شمال شرق- جنوب غرب س��اختمان مورد مطالعه قرار 
دارد و در مطالع��ات بیوتکنولوژیکی 16 نمونه برروی این خط مورد 
آنالیز قرار گرفته اس��ت. نمونه های برداش��ت ش��ده برروی این خط 
در دو گروه نسبت به بس��تگی آسماری ساختمان مورد مطالعه قرار 
گرفته اند، نمونه هایی که در محدوده بس��تگی س��ازند آسماری قرار 
دارند )محدوده دارای بس��تگی در س��ازند آسماری با محدوده رنگی 
قرمز در )ش��کل-1 مشخص شده اس��ت( و نمونه هایی که در خارج 
از محدوده بستگی سازند آس��ماری واقع شده اند. آنومالی باکتریایی 
نمونه های گروه اول مثبت بوده و در هر س��ه ژن مقادیر باالتر از حد 
آستانه را نشان می دهند. شایان توجه است که روند تغییرات عرضی 
مقادیر باکتری های اکس��ید کننده بوتان )قرمز رنگ( و پروپان )زرد 
رن��گ( کاماًل منطبق بر هم ب��وده و باالترین میزان را در مرتفع ترین 
بخش بستگی آسماری در امتداد خط مورد مطالعه را نشان می دهند. 
در مقایس��ه تغییرات فراوانی باکتری های تجزی��ه کننده متان )آبی 

رنگ( نس��بت به دو گروه قبلی تطابق کمتری با مورفولوژی بستگی 
سازند آسماری دارا می باشند. همچنین بررسی نقاط دارای آنومالی و 
فاقد آنومالی گروه های مختلف هیدروکربنی مورد مطالعه برروی خط 
لرزه ای ش��ماره-۲ در امتداد راس سازند سروک نشان می دهد که به 
دلیل عدم وجود بستگی در این افق، آنومالی مورد مشاهده در ارتباط 
با سازند سروک نمی باشد. براساس تغییرات قابل مشاهده در امتداد 
این خط، مقادیر هر سه ژن در محدوده میانی این خط )فاصله طولی 
۲۲68 تا 38۲۵ متری( افزایش قابل توجهی نشان می دهند که دارای 
 تطابق خوبی با محدوده های دارای بس��تگی سازند آسماری می باشد 

)شکل های-1 و ۲(
  خط لرزه ای ش��ماره-6 در امتداد طولی، با طول ۲4.3 کیلومتر، با 
جهت گیری ش��مال غرب – جنوب شرق ساختمان مورد مطالعه قرار 
دارد و در مطالع��ات بیوتکنولوژیکی 46 نمونه بر روی این خط مورد 
آنالیز قرار گرفته است. براساس تغییرات قابل مشاهده در امتداد این 
خط، مقادیر هر س��ه ژن در محدوده میان��ی این خط )فاصله طولی 
1۰۲1۵ تا 1۵۰۵۲ متری( افزایش قابل توجهی نش��ان می دهند که 
دارای تطابق خوبی با محدوده های دارای بس��تگی س��ازند آسماری 
می باش��د. به دیگر س��خن می توان بیان نمود که نقاط برداشت شده 
برروی خط لرزه ای ش��ماره-6 س��اختمان مورد مطالع��ه و تغییرات 
نمایان شده در نتایج آنالیز نمونه ها، به طور واضحی نشانگر شرایط به 
تله افتادگی سیاالت هیدروکربنی در بستگی آسماری این ساختمان 
و محدوده های خارج از بستگی می باشد. به طوری که بیشترین میزان 
آنومالی در طول خط لرزه ای ش��ماره-6  فقط در محدوده بس��تگی 

 1  تغییرات مقادی��ر باکتری های تجزیه کننده هیدروکربن های گازی در امتداد 
    Geophysic Line 002 خط

 2  تغییرات مقادیر باکتری های تجزیه کننده هیدروکربن های گازی در
Geophysic Line 002 امتداد پروفایل لرزه ای خط 
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آس��ماری این ساختمان رخ داده است )شکل های-3 و 4( و شاهدی 
بر ارتباط آنومالی های مورد اشاره با افق سروک مشاهده نمی شود.

 خط MPOG ش��ماره-SD-MPOG Line -021( ۲1( یکی از خطوط 
نمونه برداری شده در این مطالعه می باشد که با ادامه به سمت غرب 
به چاه شماره -1 س��اختمان مجاور می رسد. محدوده میدان مجاور 
به  عنوان س��اختمانی با حضوراثبات ش��ده هیدروکربن مایع در نظر 
گرفته می شود. هدف از طراحی این خط، کنترل کیفی نتایج مطالعه 
و کالیبراس��یون روش مطالعات آزمایش��گاهی این مطالعه می باشد. 
این خط با طول 13.۵ کیلومتر، با جهت گیری ش��مال غرب جنوب 
شرق ساختمان مورد مطالعه قرار دارد و در مطالعات بیوتکنولوژیکی 

66 نمونه برروی این خط مورد آنالیز قرار گرفته اس��ت. نتایج بدست 
آمده برروی نمونه های این خط در نتیجه گیری کلی احتمال حضور 
هیدروکربن در س��اختمان م��ورد مطالعه دارای اهمیت به س��زایی 
می باش��د. غالب نمونه های برداشت شده برروی این خط در محدوده 
بستگی سروک )به عنوان افق مخزنی حاوی نفت( ساختمان مجاور و 
اطراف چاه ش��ماره-1 میدان نفتی مجاور در هر سه گروه باکتریایی 

مورد مطالعه، دارای آنومالی مثبت می باشند )شکل-۵(. 
در ش��کل های-6 و 7، ش��اهد نتایج کلیه نمونه های برداش��ت شده 
ب��ر روی خطوط لرزه ای و خطوط MPOG س��اختمان مورد مطالعه  

همراه با موقعیت آنها نسبت به ساختمان مذکور می باشیم.

 3  تغییرات مقادیر باکتری های تجزیه کننده هیدروکربن های گازی     
    Geophysic Line 006 امتداد خط

 4  تغیی��رات مقادیر باکتری ه��ای تجزیه کننده هیدروکربن ه��ای گازی در پروفایل 
 Geophysic Line 006 لرزه ای خط

 SD-MPOG Line 5  نقشه همتراز باکتری های اکسید کننده بوتان در امتداد خط 
021 بر روی UGC س��ازند س��روک س��اختمان مورد مطالعه همراه با نمونه های 

میدان تولیدی مجاور

 6  فراواني گازهاي هیدروکربني در امتداد خطوط لرزه اي در ساختمان مورد مطالعه
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2- بررس�ی تغیی�رات ناحی�ه ای فراوان�ی هیدروکربن ه�ای گازی در 
محدوده ساختمان مورد مطالعه

در این بخش از مطالعه با اس��تفاده از نقش��ه ه��ای همتراز تغییرات 
مقادی��ر فراوانی باکتری های تجزیه کنن��ده هیدروکربن های گازی 

سبک، ش��امل متان، پروپان و بوتان، به بررسی ناحیه ای پراکندگی 
احتمال��ی هیدروکرب��ن در افق های مخزنی س��ازندهای س��روک و 
آسماری س��اختمان مورد مطالعه پرداخته می شود )گزارش داخلی 

مدیریت اکتشاف(.
تغیی��رات پراکندگ��ی نق��اط دارای آنومال��ی مثبت در مقایس��ه با 
نق��اط فاقد آنومالی )نقاط منفی( در نقش��ه های ش��کل- 8 بر روی 
نقش��ه های بستگی س��ازندهای آسماری و سروک س��اختمان مورد 
مطالع��ه به تفکی��ک وجود یا عدم وجود باکتری ه��ای تجزیه کننده 
هیدروکربن ه��ای مت��ان، پروپان و بوتان نش��ان داده ش��ده اس��ت. 
نمونه های مورد مطالعه بیشترین تمرکز نقاط دارای آنومالی مثبت را 
در محدوده بس��تگی سازند آسماری در اطراف محل چاه پیشنهادی 
را نش��ان می دهند، به گونه ای که با حرکت در امتداد خط شماره-6 
ل��رزه ای آخرین نمونه های واقع در محدوده بس��تگی، واجد آنومالی 
مثبت بوده و تمامی نمونه های واقع بر روی زین سان1 مابین بستگی 
آسماری ساختمان مورد مطالعه و ساختمان شمال غربی فاقد آنومالی 

می باشند.
نقش��ه پراکندگی نقاط دارای آنومالی مثبت باکتری های تجزیه 
کنن��ده متان با پراکندگی باکتری ه��ای تجزیه کننده پروپان و 
بوتان دارای اندکی تفاوت می باشد که وقوع چنین حالتی می تواند 
احتم��اال عالوه بر ویژگی ذاتی ترکی��ب هیدروکربوری متان که 
منجر به موبیلیتی بیش��تر نسبت به دیگر اجزای هیدروکربوری 
می ش��ود، ناش��ی از امکان وجود پاکت های متان محبوس شده 
در بخش های محدود الیه های پوش س��نگی س��ازند گچساران 
باش��د که احتماالً باعث به وجودآوردن تغییرات غیرقابل تطابق 
آنومال��ی حض��ور باکتری های تجزی��ه کننده متان نس��بت به 
مورفولوژی بس��تگی آسماری س��اختمان مورد مطالعه را فراهم 
آورده باش��د. البته فرآیندهای ناشی از ش��رایط ترمودینامیکی 
خاص مخزن )به ویژه فشار مخزن( نیز بایستی مورد توجه باشد 
که در این صورت نیاز اس��ت درتعیین ویژگی های مخزنی سیال 
هیدروکربنی موج��ود در مخزن زیرس��طحی مالحظات خاص 
داش��ت. با وجود این، غالباً در اکثر مطالعات ژئوشیمیایی انجام 
گرفته درحوضه ه��ای هیدروکربنی دنیا ازآنومالی های پروپان و 
بوتان درتفاس��یر نتایج مطالعات ژئوش��یمیایی سطحی استفاده 
می شود. ضمناً با توجه به دو بستگی محدود و مجزای مشاهده 
شده در افق سروک س��اختمان مورد مطالعه ونحوه پراکندگی 
نق��اط دارای آنومالی منفی و مثب��ت باکتری های تجزیه کننده 
گاز متان در این ساختمان، نمی توان ارتباط قابل اعتمادی بین 
نق��اط دارای آنومالی مثبت باکتری ه��ای تجزیه کننده متان با 
نقاط دارای بس��تگی سازند سروک مشاهده نمود. به بیان دیگر 
نح��وه پراکندگی نقاط دارای آنومالی مثبت و منفی بیش��ترین 

 7  فراواني گازهاي هیدروکربني در امتداد خطوط MPOG در ساختمان مورد مطالعه

 8  نقشه های پراکندگی نقاط نمونه برداری با آنومالی مثبت و منفی باکتری های تجزیه کننده 
متان، پروپان و بوتان بر روی نقشه بستگی سازند آسماری ساختمان مورد مطالعه
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تطاب��ق را به ترتیب با محدوده داخل وخارج بس��تگی س��ازند 
آسماری نشان می دهند.

3- تغییرات ناحیه ای مقادیر کمی هیدروکربن های گازی در محدوده 
ساختمان مورد مطالعه

تغییرات مقادیر کمی ژن  باکتری های مسئول تجزیه هیدروکربن های 
گازی سبک متان، پروپان و بوتان به صورت نقشه های همتراز برروی 
نقشه های UGC و Iso Depth Map سازند آسماری در شکل های- 9 
و1۰ نش��ان داده ش��ده است. براساس این نقش��ه ها، نقاط هم میزان 
دارای هیدروکربن های گازی پروپان و بوتان بر روی سازند آسماری 
پراکندگی قابل تطابقی با محدوده های دارای بستگی این سازند دارا 
می باش��ند. به گونه ای که می توان بیان نم��ود آخرین خطوط هم تراز 
مقادیر پروپان و بوتان مطابق با آخرین بس��تگی س��ازند آسماری در 
اطراف محل چاه پیش��نهادی می باش��د. همان گونه که در نقشه های 

همتراز رویت می ش��ود، اندکی ناهماهنگی در موقعیت حداکثر پیک 
هیدروکربن های گازی پروپان و بوتان و محل چاه پیشنهادی مشاهده 
می شود. به گونه ای که محل حداکثری حضور گاز پروپان و بوتان )در 
مطالعات ژئوشیمی سطحی به عنوان نشانگر حضور هیدروکربن مایع 
در نظر گرفته می ش��ود( با جابه جایی تقریبی پانصد متری در بخش 

شمال غربی محل چاه پیشنهادی قرار گرفته است.
همان گونه که در بخش بررس��ی تغییرات عرضی مقادیر باکتری های 
تجزیه کننده هیدروکربن های گازی بر روی خطوط برداش��ت نمونه 
نیز مش��اهده شد )شکل های-6 و 7(، پراکندگی نقاط دارای آنومالی 
مثبت باکتری های مسئول تجزیه هیدروکربن های گازی اشاره شده 
با محدوده های دارای بستگی و هم چنین مورفولوژی آخرین خطوط 
بس��تگی افق سروک ساختمان مورد مطالعه تطابقی نشان نمی دهند 
و س��ازند آس��ماری به عنوان محتمل ترین اف��ق مخزنی برای تجمع 
انباشت هیدروکربنی مورد انتظار در ساختمان مورد مطالعه می باشد.

 9  نقشه تغییرات میزان تمرکز هیدروکربن گازی متان، پروپان و بوتان بر روی نقشه بستگی افق آسماری ساختمان مورد مطالعه.
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مقاالت پژوهشی

 10  نقشه چندالیه ای تغییرات میزان تمرکز هیدروکربن های گازی متان، پروپان و بوتان بر روی نقشه هم تراز بستگی افق آسماری در ساختمان مورد مطالعه

مرورکلی نقش��ه های ب��ه نمایش درآمده در ش��کل های فوق، بیانگر 
یک تفاوت معنی دار در ابعاد تعیین ش��ده بس��تگی ساختمان مورد 
مطالعه در افق آس��ماری توس��ط مطالعات ژئوفیزیک��ی با مطالعات 
س��طحی ژئوشیمیایی حاضر می باش��د. به طوری که علیرغم هم سانی 
جالب توجه در گسترش طولی افق مخزنی آسماری ساختمان مورد 
مطالعه بدست آمده از هر دو نوع مطالعه )ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی 
س��طحی(، گس��ترش عرضی این افق مخزنی دارای تفاوت مشخصی 
می باش��د که در مجموع بیانگر گسترش عرضی وسیع تر افق مذکور 

توسط مطالعات اخیر می باشد. 
چنی��ن وضعیتی می توان��د نقش بس��زایی در فرآیند توجی��ه اقتصادی 
پراس��پکت س��اختمان مورد مطالعه که در ناحی��ه ای نفت خیز در بخش 
شمالی ایالت هیدروکربنی فروافتادگی دزفول قرار گرفته است، ایفا نماید. 

نتیجه گیری
مهم ترین دستاوردهای این مطالعه عبارتند از :

1- براساس نتایج آنالیزهای بایوتکنولوژیکی نمونه های خاک سطحی 
 MPOG ک��ه در امتداد ش��ش خ��ط ژئوفیزیکی و بیس��ت ویک خط
که پوش��ش دهنده غالب نواحی سطحی س��اختمان مورد مطالعه و 
همچنین محدوده اطراف چاه ش��ماره یک می��دان نفتی مجاور، در 
محدوده 8۰% تعیین ش��ده در مرحله اس��تراتژی نمونه برداری غالبا 

فاقد آنومالی باکتری های تجزیه کننده هیدروکربن های گازی متان، 
پروپان و بوتان می باشند. 

۲- غالب نمونه های برداش��ت شده در محدوده ۲۰% تعیین شده در 
مرحله اس��تراتژی نمونه برداری دارای آنومال��ی باکتری های تجزیه 
کننده هیدروکربن های گازی سبک متان، پروپان و بوتان می باشند.
3-  پراکندگ��ی جغرافیای��ی نمونه ه��ای دارای آنومال��ی مثب��ت در 
مح��دوده س��اختمان م��ورد مطالع��ه در ارتب��اط ب��ا هر س��ه گروه 
باکتری های تجزیه کننده هیدروکربن های گازی انطباق مناس��بی با 
بس��تگی افق های مخزنی تعیین ش��ده توس��ط مطالعات ژئوفیزیکی 

نشان می دهند. 
4- بررس��ی مورفولوژیکی و نح��وه پراکندگی نق��اط دارای آنومالی 
مثبت در نمونه های خاک س��طحی س��اختمان مورد مطالعه، نشان 
دهنده تطابق بس��یار باالی این آنومالی ها با مورفولوژی بستگی افق 

آسماری در ساختمان مورد مطالعه می باشد. 
۵- بس��تگی های مخزنی تعیین ش��ده افق س��روک توسط مطالعات 
ژئوفیزیک��ی س��اختمان م��ورد مطالع��ه، تطاب��ق بس��یار ناچیزی با 
مورفولوژی آنومالی های سطحی باکتریایی موجود در ساختمان مورد 

مطالعه نشان می دهند. 
6- ب��ا توجه ب��ه مطالعات به عمل آمده در محدوده چاه ش��ماره یک 
می��دان نفتی واقع در مجاورت بالفصل س��اختمان م��ورد مطالعه و 
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پانویس هاپانویس ها
1. Saddle

تطبیق حاصله با نمونه های مطالعه شده در ساختمان مورد مطالعه، 
می ت��وان اذعان نمود ک��ه حضور مقادیر ف��راوان باکتری های تجزیه 
کننده هیدروکربن های پروپان و بوتان در نمونه های خاک س��طحی 
س��اختمان مورد مطالعه و تطابق بس��یار خ��وب مورفولوژی آنومالی  
باکتری های س��طحی با مورفولوژی بس��تگی افق آسماری، احتمال 
بسیار باالی شارژ این مخزن توسط هیدروکربن مایع را نشان می دهد. 
7- در نهایت می توان بیان داشت براساس نتایج مطالعه ژئوشیمیایی 
س��طحی با اس��تفاده از تکنيک MPOG اخیر، حض��ور هيدروکربن 
در محدوده بس��تگي از قبل شناسايي ش��ده ساختمان مورد مطالعه 
محرز بوده و این س��اختمان در افق مخزنی آسماری دارای پتانسیل 
هیدروکربنی مایع )نفت( می باش��د و می تواند به عنوان س��اختمان با 
ریس��ک اکتش��افی پایین در ارزیابی سیس��تم هیدروکربنی موثر بر 

ساختمان مورد مطالعه معرفی گردد. 
8- با توجه به نتايج بدس��ت آمده از نقش��ه هاي هم تراز باکتري هاي 
اکس��يد کننده پروپان و بوتان و چگونگ��ي پراکندگي جغرافيايي آنها 

مي توان اذعان داشت:
8-1- آنومالي باکتريايي با مورفولوژي بستگي افق آسماري ساختمان 

مورد مطالعه، نسبت به افق سروک، تطابق خوبي نشان مي دهد.
8-۲- گسترش عرضي بستگي افق آسماري ساختمان مورد مطالعه، 

بيش از مقدار تعيين شده قبلي به نظر مي رسد.
9- با توجه به انطباق خوب به دس��ت آمده از نتایج مطالعات اخیر با 
مطالعات لرزه ای س��اختمان مورد مطالعه که منتج به ارائه نقشه های 
زیرس��طحی از افق های مخزنی احتمالی )آسماری/سروک( گردیده 

است، موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
9-1- نظر به همخواني خوب نتايج مطالعات لرزه اي و ژئوش��يميايي 
س��طحي در گس��ترش ابعاد طولي مخزن آس��ماري ساختمان مورد 
مطالعه، در ارتباط با تحديد گس��ترش عرضي افق مخزني ساختمان 
مذکور، مطالعات تکميلي ژئوشيميايي سطحي اين ساختمان توصيه 
مي ش��ود. )چنانچه با مطالعات تکميلي ل��رزه اي توام گردد، حداکثر 

قطعيت به دست خواهد آمد(
9-۲- می ت��وان پ��س از نهایی ش��دن محدوده کام��ل افق مخزنی 
آس��ماری در س��اختمان مورد مطالعه، مباحث اقتصادی ارزیابی افق 

مخزنی مذکور تحت بررسی و مطالعه بیشتر قرار گیرد.
9-3- در تعیی��ن موقعی��ت محل حفاری س��اختمان م��ورد مطالعه 
می توان از نتایج مطالعات تکمیلی پیشنهادی، به منظور دستیابی به 
بیشینه ضخامت ستون هیدروکربوری ساختمان، حداکثر بهره برداری 
را به عمل آورد و ریس��ک دستیابی به سایر پراسپکت های موجود در 

ناحیه را تا حد امکان کاهش داد.
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