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علــم ژئوشــیمی در طول چند دهــه ی اخیر و در سراســر جهان 
همواره نقــش مهم و انکارناپذیری در زمینه های اکتشــاف مخازن 
هیدروکربنی و زمین گرمایی، بهینه ســازی روش های اکتشــاف و 

مدل سازی سیستم های نفتی داشته است. 
تطابق نفت ـ  سنگ منشــأ که وجود یک رابطه ی ژنتیکی بین نفت 
تولیدی و ســنگ منشــأ آن را اثبات می کند، وســعت جغرافیایی 
عملکرد ســنگ منشــأ و توانایی شــارژ مخازن، زمان تولید نفت و 
تجمعات هیدروکربنی و نهایتا بررســی مسیرهای مهاجرت از جمله 

کاربردهای کالسیک علم ژئوشیمی آلی محسوب می شود. 
امــروزه علم ژئوشــیمی به مــوارد مذکور محدود نشــده و دارای 
شاخه های متعدد ژئوشــیمی آلی، معدنی، رسوبی، سطحی، مخزن 
و کاربردهای فراوان در دیگر زیرمجموعه های مهندســی نفت است. 
با توجه به گســترش روزافزون این دانش، اخیرا مطالعات کاربردی 
بسیاری در زمینه ی استفاده از ژئوشیمی مخزن در بهبود روش های 

ارزیابی مخازن و ازدیاد برداشت انجام شده است. 
هنگام مواجهه با مشــکالت تولید، زمان، بســیار حیاتی شده و هر 
وقفــه یا کوتاهی در تولید، کاهش درآمــد را به دنبال دارد. اگرچه 
بســیاری از مشــکالت این چنینی را می توان با تکنیک های مرسوم 
مهندســی نفت اداره کرد، اما باید توجه داشــت که این تکنیک ها 
معموال مستلزم قطع تولید هستند. رویکرد ژئوشیمیایی در خصوص 
این دســت از مشــکالت تولیدی، اغلب کم هزینه تر بوده و به زمان 

کمتری برای اجرا نیازمند است.]1[
امروزه ثابت شــده است که ژئوشــیمی نفت عالوه بر کاربردهای 
شــناخته شده ی پیشــین خود، در مباحثی نظیر تعیین زون های 
تولیدی ، زمین شناســی توســعه ای، بررسی پیوســتگی مخزنی1، 
تعیین ســهم در تولیدات آمیخته2 و مهندســی تولید نیز یک علم 

کاربردی است. 
پیش بینی مواردی نظیر کیفیت نفت و محتویات واکسی و گوگردی 
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آن نیز در زمره ی ســایر توانمندی های علم ژئوشــیمی مطرح شده 
است.]2و3[ 

ژئوشیمی نفت، یکی از ابزارهای اصلی آنالیز سیستم نفتی محسوب 
می شود که کاربرد آن در سایر مباحث مهندسی نفت نظیر ارزیابی 
و توســعه ی میدان، تولید و مسائل زیســت محیطی )بررسی منشأ 
آلودگی های نفتی( ثابت شــده اســت. کاربرد ژئوشیمی در مباحث 
مخزن و تولید، علم نوینی محسوب می شود که سابقه ی آن به اواخر 

دهه ی 1980 میالدی بازمی گردد. 
بررسی تاریخچه ی شــارژ مخزن، بلوغ و فرآیندهای ثانویه ای نظیر 
تخریب زیســتی، آب شویی و اختالط که تغییرات نامحسوسی را در 
ترکیب ســیاالت مخزنی ایجاد می کند، توسط علم ژئوشیمی قابل 
اندازه گیری و بررسی است.]4[ علی رغم مطالعات متعدد انجام شده 
توسط محققین این حوزه، بررسی جامع و یکپارچه ای از کاربردهای 
علم ژئوشــیمی در شــاخه های مختلف مهندســی نفت به چشم 
نمی خورد. این مسئله، نویسندگان مقاله ی حاضر را بر آن داشت تا 

کاربردهای متنوع این علم را به صورت یک جا تدوین کنند. 

1- بحث
اخیرا استفاده از ژئوشیمی در حل مشکالت تولید و ازدیاد برداشت 
مخازن هیدروکربنی و زمین گرمایی، بسیار گسترش یافته است. در 
این بخش، برخی از این کاربردها بر اساس منابع و مقاالت منتشره 
مورد بحث قرار گرفته و امید اســت با توســعه ی روش های ازدیاد 
برداشــت در کشورمان این روش ها برحســب نیاز مورد توجه قرار 
گیرند. در ادامه، کاربرد علم ژئوشــیمی از اولین مرحله ی اکتشاف 
یــک ذخیره ی هیدروکربنی تا ســایر کاربردها در حیطه ی تولید و 

ازدیاد برداشت مورد بررسی قرار می گیرد. 

1-1- استفاده از علم ژئوشیمی در تعیین زون های تولیدی
کاربرد ژئوشیمی در کشف منابع هیدروکربنی زیرسطحی و اجتناب 
از حفاری های خشــک بر کســی پوشیده نیســت. کشف مخازن 
هیدروکربنی از طریق مشاهده ی تراوش های نفتی، سابقه ی طوالنی 
داشته و منجر به تعریف علم ژئوشیمی سطحی شده است. علی رغم 
اینکــه ذخایر هیدروکربنی همــواره در یک نفت گیر به دام افتاده و 
امکان رسیدن به ســطح ندارند، ولی حتی قوی ترین پوش سنگ ها 

نیز نمی توانند مانع رســیدن بخش بسیار اندکی از هیدروکربن های 
به دام افتاده شــوند. بر این اساس، تراوشات هیدروکربنی همواره به 
عنوان یک موضوع جذاب برای مکتشــفین محسوب می شوند. این 
تراوشــات ممکن است قابل مشاهده باشد و یا آنقدر مقادیر کمی را 
شامل شــود که فقط با روش های آزمایشگاهی تشخیص داده شود. 
نمونه برداری و آنالیز تراوشــات و تفسیر آنها، اطالعات مفیدی را از 

حضور یک مخزن هیدروکربنی فراهم می کند.]5[
توجه به این نکته الزامی اســت که کشــف یک منبع هیدروکربنی 
گام اول است و در گام بعدی یافتن هیدروکربن قابل تولید، اهمیت 
می یابد. شناســایی زون هــای تولیدی اغلب کار ســاده ای نبوده و 

نیازمند بررسی است. 
آنالیزهــای پتروفیزیکــی روش معمول تعیین زون هــای تولیدی 
محســوب می شوند. اما امروزه علم ژئوشــیمی در این خصوص نیز 
دارای کاربرد اســت، مثال تکنیک مطالعــه ی گازهای همراه با گل 
حفاری می توانــد در تعیین زون های تولیدی نقش مهمی ایفا کند. 
بدین منظور، گازهای هیدروکربنی C1 تا C5 که توســط گل حفاری 
به ســطح زمین می رسند مورد بررسی قرار گرفته و از تفسیر نتایج 
آنها الیه های تولیــدی از غیرتولیدی تمییز داده می شــوند.]1[ با 
محاسبه ی نسبت های C1/C4 ،C1/C3 ،C1/C2 و C1/C5 از طریق آنالیز 
کروماتوگرافی گازی می توان نمودار پیکســلر را ترسیم کرده )شکل1( 
و از نتایج آن در خصوص شناســایی زون های تولیدی نفتی و گازی و 

تفکیک آنها از زون های غیرتولیدی بهره برد.]6و۷[

 1  تعیین زون های تولیدی و غیرتولیدی با استفاده از نمودار ژئوشیمیایی پیکسلر]6[
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2-1- استفاده از علم ژئوشیمی در تعیین سهم تولید
در برخی موارد، ممکن است نفت و گاز موجود در افق های تولیدی 
در خطوط تولید و یا تجهیزات ســطحی با یکدیگر ترکیب شــوند. 
عموما در صنعت نفت به منظور کاهش هزینه ها، نفت های تولیدی 
از چند زون تولیدی یا چند میدان وارد مســیر مشــترک شده و با 

یکدیگر مخلوط می شوند. 
در مواقعــی که ارزیابی عملکرد هر افق تولیدی در طول تاریخچه ی 
تولید از میــدان در مباحث مدیریت مخزن اهمیت دارد و یا زمانی 
کــه افق های تولیدی مجزا دارای مالکان متفاوتی هســتند، تعیین 
ســهم تولید از هر زون تولیدی به امری مهم و اجتناب ناپذیر مبدل 
می شــود.]1[ همچنین در مواقعی که نفت های موجود در هر افق، 
کیفیت متفاوتی دارند، بــه منظور تعیین هزینه ی فروش آنها، باید 
سهم تولید را مشخص کرد. جریان سنج3 یکی از روش های مهندسی 

مخزن است که در چنین شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد. 
البتــه هزینه ی باال و وجود برخی مشــکالت، مانع از اســتفاده ی 
گســترده ی آنها شــده اســت.]8[ در مواقعی که جریان ســنج در 
دسترس نیست، می توان روش های ژئوشــیمیایی را جایگزین آنها 
کــرد. این روش ها عــالوه بر صرف هزینه و زمان کمتر، در اقســام 
چاه های تولیدی قابل اســتفاده بوده و مســائل سطح االرضی نظیر 
مشکالت ابزاری در سر چاه به هیچ عنوان در آن راه ندارد. البته باید 
توجه کرد که روش های ژئوشیمیایی تنها نسبت نفت های تولیدی را 

بررسی کرده و تحت تاثیر تولیدات آب قرار نمی گیرند.]9[
علم ژئوشیمی مخزن با استفاده از تعیین نسبت پیک های موجود در 
کروماتوگرام نمونه های نفتی، قابلیت تعیین سهم هر زون مخزنی را 

 B و A دارد.]2[ مثالی از تعیین سهم تولیدات آمیخته دو نمونه ی نفت
در شکل2 نشان داده شده است. سه نسبت A/B، C/D و E/F به عنوان 
نســبت پیک هایی با بیشترین تفاوت در هر دو نمونه ی نفتی قبل از 

آمیختگی انتخاب شده است. 
در محیط آزمایشگاه این دو نمونه  نفت با نسبت های مختلف با هم 
آمیخته می شــوند و مقادیر نسبت پیک های موردنظر مورد بررسی 
و اندازه گیــری قــرار گرفته و مقادیر آنها بر روی نمودار مشــخص 
می شــود. در مرحله ی بعد، در یک نفت آمیخته با نســبت اختالط 
نامعلوم، نســبت های مذکــور اندازه گیری شــده و موقعیت آنها در 

نمودار مشخص می شود. 
بدین ترتیب می توان نسبت اختالط دو نمونه ی نفت را تعیین کرده 
و همچنین تغییرات میزان اختــالط نفت ها را در طول تاریخچه ی 
تولید، مورد بررســی قرار داد. همان طور که دیده می شود، این مدل 
خطی ســاده توانایی تعیین ســهم تولید دو نمونه ی نفتی A و B را 
دارد. تغییرات در نســبت ها می تواند از مقدار 100درصد نفت A در 
ســمت راســت تا مقدار 100درصد نفت B در سمت چپ را شامل 
شــود. با ترسیم این نســبت ها می توان به ترکیب نفت مخلوط پی 
برد. همان طور که در شکل2 نیز مشاهده می شود، سه نسبتی که با 
حرف X نشــان داده شده است، مبین ترکیبی از 3۷درصد نفت A و 
63درصد نفت B می باشد.]2[ گرچه مثال مطرح شده متعلق به یک 
ترکیب دوتایی اســت، اما در ترکیبات بیش از دو نمونه ی نفتی نیز 
می توان با استفاده از آنالیزهای آماری چند متغیره، میزان مشارکت 

هر زون تولیدی را تعیین کرد.]8و10[

 2  مــدل ســاده ای از اختالط دو نمونه ی نفتی A و B بــه منظور تعیین درصد هر یک از نمونه ها]2[
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3-1- استفاده از علم ژئوشیمی در نظارت بر ازدیاد برداشت
بــا توجه به اینکه بــا تکنیک های بازیافت اولیــه تنها بین 10 الی 
35درصد از نفت درون مخزن قابل تولید اســت،]11[ دستیابی به 
بخش باقی مانده ی هیدروکربن در مخزن مستلزم اجرای فرآیندهای 
ازدیاد برداشت است. با این حال، علی رغم پتانسیل باالی ژئوشیمی 
نفت، تاکنون موارد بســیار اندکی در خصوص کاربردهای ژئوشیمی 

نفت در نظارت ازدیاد برداشت منتشر شده است. 
ژئوشــیمی نفت می تواند در هر دو حوزه ی نظارت و بررسی کارآیی 
روش های ازدیاد برداشــت، کاربرد داشته باشد.]1[ مهمترین هدف 
برنامه های نظارت ژئوشــیمیایی، به دست آوردن داده های ضروری 
ژئوشیمی به منظور تحقق اهدافی نظیر حصول اطمینان از راه یافتن 
سیال تزریقی به بخش های موردنظر مخزن، نظارت بر حرکت آن و 

پی بردن به برهم کنش سیال ـ سیال است.]12[
با تهیه ی یک مبنای مناســب می توان از علم ژئوشــیمی در تزریق 
ســیاالت مختلف به مخازن هیدروکربنی اســتفاده کرد. برای این 
منظور، پیش از آنکه هیچ فرآیند ازدیاد برداشــتی انجام شود، یک 
ســری خطوط مبنای ژئوشــیمیایی در مخزن و مابین چاه تولیدی 
و تزریقــی تعیین می شــوند. این خطوط مبنــا از طریق مغزه های 
به دســت آمده از دیواره ی چاه مشــخص می شوند. این مغزه ها که 
نمونه هایی از ســیاالت موجود در مخزن را در خود حفظ کرده اند، 
از یک محل ثابت و مشــخص برداشت می شــوند تا پس از اعمال 
تکنیک های ازدیاد برداشــت و عبور جبهه ی سیاالت نیز در همان 

محل، امکان نمونه برداری مجدد وجود داشته باشد. 
معموال مغزه های برداشت شده از دیواره های چاه، منجمد4 می شوند 
تا هیدروکربن های ســبک موجود در آنهــا محفوظ مانده و ادامه ی 
مطالعات از دقت خوبی برخوردار باشــد. از مغزه های برداشت شده 

می توان مقدار و توزیع هیدروکربن های موجود در مخزن را از طریق 
استخراج ماده ی آلی توسط حالل و کروماتوگرافی گازی نمونه نفت 

به دست آورد. 
پــس از اعمال تکنیک ازدیاد برداشــت و همچنیــن عبور جبهه ی 
ســیال، مجددا از همان نقاط اولیه نمونه برداری می شود. باید توجه 
داشــت که ســری دوم داده ها باید دقیقا به همان روش سری اول 
جمع آوری و نگهداری شوند تا نتایج حاصل، قابل استناد تلقی شود. 
پس از جمع آوری داده های حاصل از هر دو ســری مغزه ها )پیش از 
اعمال فرآیندهای ازدیاد برداشت و پس از آن( می توان اظهار داشت 
که تغییر در مقدار و ترکیبات تشکیل دهنده ی هیدروکربن ها موید 

عبور جبهه ی سیال است. 
با توجه به تغییرات مشاهده شده، می توان کارآیی فرآیندهای مورد 
استفاده برای اســتخراج نفت های اضافی را تا حد مناسبی تخمین 
زد. شکل3 نتایج حاصل از بررسی کروماتوگرام سیال موجود در دو 
مغزه ی برداشت شده پیش از عملیات سیالب زنی توسط بخار و پس 
از آن را نشان می دهد.]1[ همان طور که مشاهده می شود، عملیات 
انجام شده در انتقال بخش های سبک هیدروکربنی عملکرد مناسبی 

داشته است.

4-1- استفاده از علم ژئوشیمی در حل مشکالت تولید و نمونه برداری 
دوره ای

همــواره در جریــان تولید از میدان، عواملی وجود دارد که ســبب 
کاهــش یا توقف تولید شــده و بر میزان ســودآوری اثر می گذارد. 
مواردی نظیر تخریب سیمان، پکر5، نشتی لوله ی جداری یا مغزی و 
رسوب مواد آلی از جمله این عوامل در نظر گرفته می شوند. تغییراتی 

 3  نمونه ای از کروماتوگرام پیش از تزریق بخار و پس از آن. نمونه های قبل و بعد از ســیالب زنی متعلق به یک محل واحد هســتند.]1[
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که در ترکیب هیدروکربن هــای تولیدی وجود دارد، در اکثر مواقع 
نشان دهنده ی وجود چنین عواملی است. در شرایط ایده آل، ترکیب 
هیدروکربن تولیدی به صورت دوره ای و هر شش ماه بررسی می شود 
تا مشــکالت محتمل در اسرع وقت شناسایی شوند. نظارت دوره ای، 
عالوه بر شناخت سریع مشکالت احتمالی، می تواند به بررسی تولید 
کارآمد میدان و بیشینه بودن درصد بازیافت هیدروکربن نیز کمک 
کند. البته عموما مهندسین مخزن تا زمانی که مشکل مشخصی رخ 

ندهد، از تکنیک نظارت استفاده نمی کنند.]1[ 
می توان به جای نظارت ترکیبات، از نمونه برداری دوره ای سیاالت و 
تهیه ی آرشیو آنها استفاده کرد. با جمع آوری 20 الی 25 میلی لیتر 
از نمونه ی نفت در هر شــش ماه و نگهداری آنها در بسته بندی های 
محکــم و حفظ آنها در محل تاریک و خنک می توان به مجموعه ای 
ارزشــمند دست یافت که در برابر مشــکالت تولیدی نقش مهمی 
ایفا می کند. باید توجه داشــت که تهیه ی این آرشیو، بسیار ارزان و 
ساده است ولی اطالعات ژئوشیمیایی حاصل از آنها در هنگام وقوع 

مشکل بسیار ارزشمند تلقی می شود. 
اطالعات ژئوشــیمیایی حاصل از نمونه های جمع آوری شده هم به 
فهم نوع مشکل کمک می کند و هم اطالعات مناسبی از زمان وقوع 
مشــکل فراهم می کند، چراکه نمونه ها بــه صورت دوره ای و منظم 
برداشــت شده اند.]1[ مثالی که توســط کافمن و همکاران در سال 
1990 ارائه شده است در شکل4 دیده می شود. این شکل متعلق به 
چاهی در خلیج مکزیک است که در سال 19۷2 از دو زون تحتانی 

و فوقانی تولید داشت. 

در سال 1981 و با تخریب بخشــی از لوله ی مغزی تولیدکننده از 
افق تحتانی، بخشــی از ســیاالت افق فوقانی نیز وارد تولیدات این 
زون شــده و نهایتا در ســال 1983 تولید از افــق تحتانی متوقف 
شــد. نمونه برداری دوره ای انجام شــده در طول تولید و مطالعات 
ژئوشــیمیایی این نمونه ها نقش موثری در شناســایی این مشکل 

داشته است. 
بدین صورت که در ابتدا )سال 19۷2( اثر انگشت نگاری دو نمونه ی 
نفت مجزا قابل تشخیص است. با گذر زمان )سال 1981( و ترکیب 
ســیاالت تولیدی، اثر انگشت نگاری ســیال تولیدی از افق تحتانی 
دستخوش تغییراتی شــده و الگوی آن در سال 1983 کامال شبیه 
به سیال تولیدی از افق فوقانی شده است که نشان دهنده ی تخریب 

لوله ی مغزی و تولید صددرصدی از افق فوقانی است. 
پس از شناسایی مســئله و برطرف کردن آن، تولید از افق تحتانی 
از ســر گرفته شده و اقداماتی نیز در جهت جلوگیری از خرابی های 

بعدی لوله ی مغزی انجام شد.]2[

5-1- استفاده از علم ژئوشیمی در بررسی یکپارچگی مخزن و تشخیص 
سدهای تراوایی

بررسی ســدهای عمودی جریان در ستون نفتی یا سدهای جانبی 
بین چندین چاه منجر به تعریف مفهوم پیوســتگی مخزن می شود. 
به عبارت ســاده تر، اختالفات موجود در ترکیبات هیدروکربن های 
یک مخزن نشان دهنده ی وجود سدهای تراوایی در آن مخزن است. 

 4  مراحل تخریب لوله ی مغزی که توســط ژئوشــیمی کشف شده است]2[
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بدیهی اســت که در صورت وجود سدهای تراوایی، بین بخش های 
مخزنی جریان سیال وجود ندارد.]13[ وجود سدهای جریانی سبب 

تقسیم مخزن به بخش های مجزا می شود. 
این سدهای جریانی ممکن است از نوع گسل و یا تغییرات رخساره ای 
و ایجاد زون های ناتراوا در مســیر مخزن باشــند. به منظور افزایش 
بهره وری از میدان و توســعه ی آن، بخش های مخزنی باید به خوبی 
تفکیک و شناسایی شوند چراکه طبیعتا وجود سدهای مخزنی تاثیر 
قابل توجهی بر نحوه ی برداشــت و مدیریت مخازن دارد. می توان با 
استفاده از فشار سازند، نمودارهای کاهش فشار و عمق سطح تماس 
آب ـ  نفت، زون های مخزنی را شناســایی کرد. علم ژئوشیمی مخزن 
می تواند در زمان کوتاه تر و با هزینه ی بسیار کمتر و بدون توقف در 
تولید این ســدهای جریانی را شناســایی کرده و مخزن را به لحاظ 

پیوستگی بررسی کند.]1[ 
وجود یا عدم وجود ســدهای جریانی را می توان از طریق مطالعه ی 
ســیاالت ادخالــی6 و تکنیــک کروماتوگرافی گازی بــا وضوح باال 
HRGC(۷ (نمونــه ی نفت بررســی کرد.]14و15[ ســیاالت ادخالی 

قطرات بسیار ریزی از سیاالت مخزن محسوب می شوند که در کانی 
و ســیمان های دیاژنزی واقع در مســیر مهاجرت به دام افتاده اند. 
بررسی این سیاالت، اطالعات خوبی از ترکیب شیمیایی سیاالت در 
حین شــارژ مخزن را فراهم می کند.]14[  بررسی اثر انگشت نگاری 
نفــت نیز اطالعات مفیدی در خصوص زون های مجزای یک مخزن 

فراهم می کند. 

در صورت پیوســته بودن مخزن و عدم وجود سدهای جریانی، اثر 
انگشت نگاری نمونه های نفتی اختالفات اندکی از خود نشان داده و 

وجود سدهای جریانی سبب بروز اختالفات می شود.]13[ 
هالپرن در ســال 1995 با معرفی هشت نسبت وابسته به تغییرات 
ثانویه و پنج نســبت مقــاوم در برابر این تغییرات کــه در نمودار 
ستاره ای ترسیم می شــوند، به مطالعه ی موردی تفاوت های موجود 
در ترکیبات نفت پرداخته و بــرای تایید نتایج خود، از بایومارکر و 
ایزوتوپ بهره برد.]15[ با اســتفاده از تعریف نسبت های موجود در 
کروماتوگرام نمونه های نفتی نیز می توان پیوستگی مخزنی را بررسی 
کرد.]3و16[ استفاده از کروماتوگرافی گازی با دقت باال در نمونه های 
نفتی نیز شیوه ی رایجی در این دست مطالعات است.]2و1۷[ باید توجه 
داشــت که در مطالعات مربوط به پیوســتگی مخــزن، تفاوت های 
ظریف موجود در ترکیبات هیدروکربنی موردنظر بوده و الزم است 
تا کروماتوگرام نمونه ها نیز با یک برنامه ی دمایی آرام تهیه شود، تا 
صرف زمان بیشتر، وضوح و دقت باالتری را فراهم سازد. برای درک 
بهتر موضوع، شکل5 مثالی از یک مخزن فرضی را نشان می دهد که 
بین چاه های A و B ارتباط برقرار است ولی چاه C از زون دیگری در 
حال تولید است. نمودار ستاره ای که بر اساس نسبت های موجود در 
کروماتوگرام نمونه های نفتی ترســیم شده است، نشان می دهد که 
 B از نوع تراوا و گسل بین چاه های B و A گسل موجود بین دو چاه

و C از نوع ناتراوا است.]1[

 5  نمودار ســتاره ای ترســیم شــده بر مبنای نســبت های موجود در کروماتوگرام سه نمونه ی نفتی B، A و C نشــان دهنده ی این است که گسل بین دو چاه B و C ناتراوا بوده و 

مانند یک ســد مخزنی رفتار می کند]1[
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از مطالعــات اخیــری که در ایران به بررســی پیوســتگی مخزن 
پرداخته انــد می توان به مطالعات انجام شــده در زون بندی مخزن 
دهرم میدان گازی خیام،]18[ بررسی پیوستگی مخزنی سازندهای 
بورغــان و یاماما در میدان نفتی فروزان،]19و20[مخزن آســماری 
در میادین قلعه نار و شادگان،]21[پیوســتگی مخزن آســماری در 
میدان چشــمه خوش]22[ و پیوستگی مخازن آسماری و بنگستان 

در میدان دهلران]23[ اشاره کرد.  

6-1- استفاده از علم ژئوشیمی در تشخیص منشأ سیاالت8
آب های ســازندی و یا سیاالت هیدروکربنی که در مناطق دورتر از 
منشــأ خود یافت می شوند )چه در ســطح زمین و چه در افق های 

زیرین(، اصطالحا Stray fluids نامیده می شوند. 
تشــخیص منشأ این ســیاالت و به خصوص منشأ آب های تولیدی 
کمک شایانی به بهینه سازی اکتشــاف و تولید منابع هیدروکربنی 
می کنــد. از طرفــی وجود آب هــای همراه نفت مســتلزم امکانات 
سطح االرضی خاص و هزینه بر است که تشخیص منشأ تولید آنها را 

به امری اجتناب ناپذیر مبدل می کند. 
علی رغــم وجــود تکنیک های متنوع ژئوشــیمیایی مبتنــی بر اثر 
انگشت نگاری به منظور شناسایی منشأ سیاالت تولیدی، تفسیر این 
تکنیک های قدیمی در مواقع مواجهــه با نمونه های گازی و برخی 

نمونه های نفتی دشوار خواهد بود. 
استفاده از ترکیب ایزوتوپی آب تزریقی، آب سازندی و آب تولیدی 
و مقایسه ی آنها نقش بسزایی در تشخیص منشأ آنها دارد. مطالعه ی 
ایزوتــوپ عناصر C13 ،H2 ،O18 و Sr 8۷/86 از جمله روش های نوینی 
اســت که تفسیر نتایج آن ساده تر اســت. برای این منظور ترکیب 
ایزوتوپی آب های ســازندی، آب های جــوی و آب موجود در آبران 
با ترکیب ایزوتوپی آب تولیدی مقایســه شــده و منشــأ آن تعیین 

می شود.]24[

7-1- استفاده از علم ژئوشیمی در نظارت بر مخازن زمین گرمایی 
نظارت طوالنی مدت، ابزاری ارزشــمند در مدل ســازی یک مخزن 
زمین گرمایــی به منظور مدیریت عدم قطعیت منابع، بهینه ســازی 
توســعه ی آن و کاهش تاثیــر بهره برداری از آن بر محیط زیســت 
محســوب می شــود. هنگامی که از یک مخزن زمین گرمایی برای 
مصارفی نظیر تولید برق اســتفاده می شــود، اعمــال یک برنامه ی 

نظارتی، ضروری به نظر می رسد. 

بدیهی اســت که در اثر بهره بــرداری از مخازن زمین گرمایی و گذر 
زمان، ویژگی ســیاالت آن دســتخوش تغییراتی شود. بررسی این 
تغییــرات به عنوان پاســخ مخزن به تولید قلمداد می شــود. برای 
دستیابی به چنین اطالعاتی باید از یک برنامه ی دقیق نظارتی بهره 
برد. روش های ژئوشــیمیایی می توانند نقش مهمی در این برنامه ی 

نظارتی ایفا کنند.
این روش ها با بررســی تغییرات آنیون ها، کاتیون ها و نســبت های 
ایزوتوپــی، تغییرات شــیمیایی اعمال شــده بر ســیاالت مخازن 
زمین گرمایی را می سنجند. در سال 2012 یک مطالعه ی موردی بر 
دو میدان زمین گرمایی Olkaria و Wairakei با اســتفاده از روش های 
نظارتی ژئوشیمیایی انجام شد. نتایج حاصل از نظارت ژئوشیمیایی، 
مبین تغییرات ژئوشــیمیایی ســیاالت تولیدی هر دو میدان و افت 

فشار در اثر توسعه ی میادین بوده است.]25[ 
مثال دیگر مربوط به میدان زمین گرمایی بویالن9 اســت. این میدان  
بــا دمای بــاال )260-250 درجه ی ســانتی گراد( در اطراف خلیج 
بویالن در سواحل غربی جزیره ی باسه ترا10 از سال 2005 با استفاده 
از روش های مختلف نظارت ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی مورد نظارت 

قرار گرفته است. 
این نظارت به منظور بهینه سازی و امنیت تولید برق و کنترل تاثیر آن 
بر محیط نزدیک نیروگاه )به دلیل قرارگیری در داخل شــهر بویالن( 

در حال انجام است. 
مطالعه ی انجام شــده توســط میشــل براچب و برنارد سنجونا در 
ســال 2015 نشــان می دهد با وجود کاهش شــدید فشار مخزن 
زمین گرمایی از ســال 2005، تغییرات بسیار کمی در پارامترهای 

ژئوشیمی موردنظر مشاهده می شود. 
این تغییرات عمدتا با تغییرات ســهم تولیدی بخار زمین گرمایی و 
آب، همراه اســت، به طوری که با کاهش فشــار مخزن بدون تغییر 
ژئوشیمیایی قابل توجهی، ســهم بخار آب افزایش می یابد و شوری 
آب تولیدی کاهش می یابد. بر اســاس این مطالعه کیفیت آب های 
تولیدی منطقه در اثر بهره برداری زمین گرمایی دچار آلودگی نشده 

است.]26[

8-1- استفاده از ژئوشیمی مخزن در تشخیص علل ترش شدگی مخزن 
ترش شدگی مخزن در اثر سولفیدهیدروژن پدیده ای است که در اثر 
ســیالب زنی با آب و بخار، احیای ترموشیمیایی سولفات، مهاجرت 
و... مخزن را درگیر کرده و مشــکالت عدیده ای را در پی دارد.]2۷[
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در شــرایط تزریق آب دریا به مخازنی که تحت عملیات سیالب زنی 
قرار دارند، ســولفات موردنیاز باکتری های موجود در مخزن، توسط 
آب تزریقی تامین شده و فعالیت باکتری های احیاکننده ی سولفات، 
ترش شدگی مخزن را به دنبال دارد.]28[ عالوه بر این، ممکن است 
عملیات سیالب زنی با بخار نیز سبب فراهم شدن شرایط الزم برای 
احیای ترموشیمیایی سولفات شده و از این طریق مخزن ترش شود. 
چراکه در عملیات ســیالب زنی با بخار، دمای مخزن بعضا به دمایی 
بیش از 150 درجه ی ســانتی گراد نیز می رسد.]29و30[ گاهی نیز 
وجود گســل های تراوا بین مخازن مختلف ســبب انتقال سیاالت 
از مخزن ترش به شــیرین شــده و بدین ترتیب مهاجرت سیاالت، 
عامل ترش شــدگی خواهد بود.]2۷[ با انجام نمونه برداری دوره ای 
از ســیاالت تولیدی و مطالعات ژئوشــیمیایی می توان با استفاده از 
نتایج حاصل از بررســی های ژئوشــیمیایی به درک زودهنگامی از 

وقوع ترش شدگی مخازن دست یافت. 
از آنجا که این شناسایی زودهنگام کمک شایانی به یافتن راه چاره 
می کند، بسیار ارزشمند است. عالوه بر اینکه در هنگام وقوع مشکل، 
انجام یک مطالعه ی ژئوشیمی برای تعیین علل و منشأ ترش شدگی 
مخزن الزامی اســت، نظارت ژئوشــیمیایی یک روش آسان و ارزان 
اســت که از هزینه های ســنگین مربوط به کاهــش تولید و تعمیر 
تجهیزات دارای خوردگی می کاهد. بنابراین می توان اظهار داشــت 
که نقش ژئوشیمی نفت در ترش شدگی مخزن، همان نقش نظارت 

بر تولید است.]1[

9-1- استفاده از ژئوشیمی مخزن در بررسی رسوب آسفالتین
در برخــی موارد، ممکن اســت مخــازن هیدروکربنــی در طول 
تاریخچه ی تولید و یا در اثر اعمال برخی روش های ازدیاد برداشت 

با مشکل رسوب آسفالتین مواجه شوند. 
ممکن است رســوب آســفالتین در اثر کاهش دما یا فشار، تزریق 
گاز، تزریــق آب، اختالط دو نفت در چــاه )تولید چندگانه( و یا در 
تجهیزات ســطحی رخ دهد.]31[ در برخی میادین، تشکیل الیه ی 
آسفالتین در قسمت های تحتانی بخش نفتی مخزن باعث جدایش 
ســفره ی آبده از بخش نفتی شده و مکانیســم رانش آبی مخزن را 

مختل می سازد. 
عواملی نظیر آب شویی، تخریب میکروبی، اکسیداسیون، آسفالت زدایی 
طبیعی و جدایش ثقلی از جمله مواردی هســتند که سبب تشکیل 
رســوب آســفالتین در محل تماس آب و نفت می شوند.]32[ نقش 

مهمی که علم ژئوشــیمی در این زمینه ایفا می کند، تشخیص علت 
رســوب آسفالتین است. بدیهی است که تشخیص صحیح و به موقع 

علت رسوب، حل معضل را به دنبال دارد. 
تزریق آب به میادین نفتی ممکن است سبب وقوع پدیده ی آب شویی 
شــود که در حذف هیدروکربن های سبک و رسوب آسفالتین نقش 
مســتقیم دارد. به عنوان مثال، مخزنی واقع در حوضه ی سوماترای 
جنوبی دارای یک پوشش آسفالتینی بوده و کیفیت نفت آن با رفتن 

به عمق افزایش می یابد. 
مطالعات انجام شــده حاکی از آن اســت که آب شــویی و تخریب 
میکروبی ســبب حذف هیدروکربن های ســبک در نزدیکی سطح 
زمین شده است.]33[ اختالط نفت های با ترکیب شیمیایی متفاوت 

می تواند سبب رسوب آسفالتین در مخزن شود. 
مطالعه ی انجام شــده در خصوص بررســی علت رسوب آسفالتین 
در چاه هــای بخش غربی میدان اهواز نشــان می دهد در این بخش 
از مخزن به علت وجود گســل های عمیــق، پدیده ی انتقال حرارت 
سرعت بیشــتری نسبت به بخش شرقی میدان داشته و سبب بلوغ 
بخشــی از ســازند پابده در این بخش از میدان و تولید نفت از آن 

شده است. 
ورود نفت های تولیدی این سازند به مخزن و اختالط آن با نفت های 
با منشأ سازند کژدمی در این بخش از میدان سبب رسوب آسفالتین 
در بخش غربی میدان شــده اســت.]34[ علی رغم اینکه مطالعات 
ژئوشیمیایی در تشخیص منشأ رسوب آسفالتین عملکرد قابل قبولی 

داشته اند،]35و36[ استفاده از آنها چندان مرسوم نیست. 
در حال حاضر برخی از میادین کشــور ما از جمله میدان یادآوران 
با مشــکل رسوب آسفالتین در نفت سبک تولیدی از مخزن فهلیان 
مواجه اســت که این مســئله، لزوم مطالعات ژئوشــیمی را الزامی 
می ســازد. این مشکل به خصوص در صورت انجام روش های ازدیاد 

برداشت اهمیت زیادی خواهد داشت.

10-1- نقش ژئوشیمی در تعیین منشأ آلودگی های نفتی و حل مسائل 
حقوقی

امروزه علم ژئوشــیمیایی کاربرد گســترده ای در مباحث حقوقی از 
جمله شناسایی منشأ و زمان ورود آلودگی های نفتی موجود در دریا 
و خشکی با استفاده از تکنیک های نوین ژئوشیمیایی یافته است. از 
طریق بررسی همبستگی بین نتایج ژئوشیمیایی آلودگی های نفتی 
و منشأهای محتمل، می توان منبع تولید آلودگی را شناسایی کرد. 
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حتی در صورتی کــه آلودگی های هیدروکربنــی دچار هوازدگی 
شــوند، مطالعات ایزوتوپــی توانایی تطبیق آنها با منشــأ اصلی را 

دارند.]3۷-39[
در چند ســال اخیر بررسی منشــأ آلودگی های نفتی بخش ایرانی دریای 
خزر و همچنین خلیج فــارس جزو اهداف جدید محققین این حوزه بوده 
اســت. مطالعه ی ترکیبات آلیفاتیکی و آروماتیکی موجود در آالینده های 
نفتی نشــان دهنده ی افزایش آلودگی های این منطقه در طی ســال های 

اخیر است. 
مطالعات ژئوشــیمیایی و استفاده از شاخص های منشأیابی نشان می دهد 
که سهم عمده ی آلودگی های این مناطق از نوع پتروژنیک می باشد. عموما 
عوامل انسانی نظیر توسعه ی بهره برداری از منابع هیدروکربنی موجود در 

ناحیه را می توان مهمترین عامل ایجاد آلودگی در نظر گرفت.]40و41[
همچنیــن در مواردی که ســرقت از یک خط لولــه ی نفت و گاز اتفاق 
افتــاده اســت، می توان به کمک علم ژئوشــیمی یک ارتبــاط علمی و 
معنادار بین هیدروکربن موجود در مخزن ذخیره ســازی سرقتی و خط 
لوله پیدا کرد. به عنوان مثال، پس از کشــف یک شیر اتومات در مسیر 
خط لوله ی اصفهان، احتمال ســرقت نفت و ذخیره ســازی آن در یک 

محل دیگر قوت گرفت. 
با استفاده از مطالعات ژئوشیمیایی و استفاده از تطابق موجود بین سیال 
درون خط لوله و ســیال ذخیره شده، امکان کشف مخزن سرقتی فراهم 

شد.]42[

11-1- نقش ژئوشیمی در عملیات شکست هیدرولیکی
تولید گازهای شــیلی غیرمعمول و اکتشــاف از مخازن ماســه ای 
کم تراوا و شــیل های گازی از طریق شکستگی هیدرولیکی بخش 
بزرگی از نفت و گاز تولیدی را خصوصا در آمریکا و کانادا تشــکیل 
می دهد. یکی از مهمترین  مشــکالت موجود در اســتفاده از این 
مخازن بروز آلودگی ناشــی از سیاالت مورد استفاده در شکستگی 

هیدرولیکی است. 
به دلیل نقش سیاالت مورد استفاده در آلودگی سفره های زیرزمینی 
مطالعات ژئوشیمی نقش بســزایی در تشخیص امکان آلودگی های 
آب شرب در اثر نشت آب های تزریقی جهت شکست هیدورلیکی از 

مخازن شیلی را دارد. 
از این رو با مطالعه ی ژئوشــیمی و ایزوتوپی پساب حاصل از حفاری 
چاه های غیرمتعارف می توان اثرات زیست محیطی و میزان تاثیر آنها 

در آب های زیرزمینی را ارزیابی کرد. 
بــه عنوان مثــال، ونگوش و همکاران در ســال 201۷ با مطالعه ی 
ترکیب شــیمایی، تغییرات ژئوشــیمیایی و ایزوتوپی آب تولیدی، 
آب ســازند و آب استفاده شده در شکســت هیدورلیکی از مخازن 
شیلی و ماسه سنگ های کم تراوای آمریکا به مطالعه ی منشأ و اثرات 

زیست محیطی آب های برگشتی پرداختند.]43[

 6  تطابق ایزوتوپی ترکیبات آلودگی نفتی با منشــأ آالینده
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نتیجه گیری
امروزه علم ژئوشــیمی عالوه بر اکتشــاف، کاربرد گسترده ای در 
مطالعات مخزن، ازدیاد برداشــت و بهره برداری یافته اســت و در 
اغلب پروژه های ازدیاد برداشــت، با مطالعات ژئوشیمیایی می توان 
در زمان کوتاه تر، هزینه ی کمتر و با دقت باالتر نســبت به ســایر 
روش های موجــود، محدوده های تاثیر چاه هــای تزریقی، ردیابی 
ســیاالت تزریقی به مخزن، شناسایی موانع، سدها و بررسی میزان 

یکپارچگی مخزن را مورد بررسی قرار داد. 
جهت مشــخص کردن نحوه ی ارتباط سیال در بخش های مختلف 
مخزنی در جهت عمودي، افقي و همچنین در بین چاه های موجود 

در میدان، نياز است تا آزمايشات ژئوشيمي الزم انجام شود. 
در اغلــب مخازن هيدروکربني، به داليــل مختلف از جمله وجود 
موانع استاتيکي و ديناميکي، سياالت )آب،  گاز و نفت( موجود در 
مخــازن از لحاظ تركيبي در جهت عمــودي و هم در جهت افقي 
ناهمگن )هتروژن( بوده و مخازن ناپیوســته را به وجود می آورند 
که در آن سياالت هيدروکربني به راحتي نمي توانند به علت وجود 
سدهاي استاتيکي و يا ديناميکي در گستره ی مخزن جابجا شوند 
و ممکن است در هر زوني، سيال مخزن داراي ترکيب ژئوشيميايي 

متفاوتي باشد. 

بهره برداري از ســياالت اين نوع مخازن و يا اجرای برنامه ی ازدياد 
برداشت با تزريق گاز و آب در اين نوع از مخازن با مشکالت جدي 
مواجه اســت. در این نوع مخازن به علت وجود اين سدها و موانع، 
محدوده ی تاثير و زهکشــي چاه هاي بهره بــرداري کاهش یافته و 
در هنــگام تزريق آب و يا گاز به چنين مخازني، ســياالت تزريقي 
ممکن اســت بخش هايي از مخزن را تحت تاثير قــرار ندهند و يا 

تاثير آن بسيار اندک باشد. 
به طور کلی ژئوشــیمی آلی عالوه بر کاربردهای شــناخته شده ی 
اکتشافی دارای کاربرد موثر و نوین در مباحث مخزن و تولید بوده 
و با اســتفاده از روش های مختلف، قابلیت تعیین ســهم هر زون 
تولیــدی در چاه های مربوط به یک میــدان یا میادین مختلف در 

صورت تولید مشترک مخزنی را دارا است. 
این علم می تواند در حوزه ی نظارت و بررســی کارآیی روش های 
ازدیاد برداشــت و برنامه های نظارتی مخــازن زمین گرمایی نقش 
بسزایی ایفا کند. اســتفاده از ترکیب ایزوتوپی و دیگر پارامترهای 
ژئوشــیمیایی آب تزریقــی، آب ســازندی و آب تولیــدی نقش 
بسزایی در تشــخیص منشــأ این آب ها در صورت بروز مشکالت 

زیست محیطی دارد.

پانویس هاپانویس ها
1. Reservoir continuity
2. Production allocation
3. Flow meter
4. Freeze

5. Packer
6. Fluid inclusion
7. High  resolution gas chromatography
8. Stray fluid

9. Bouillante
10.Basse-Terre
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