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مقاالت علمي - پژوهشی

بررسی افزایش غلظت گاز H2S در یکی از میادین نفتی خلیج فارس

 شرکت نفت فالت قاره-منطقه الوان  اشکان معقولی، شهرام کیانپور، محمد مهدی برمکی، امیر شوشتری

این مقاله در خصوص بررسی علل افزایش غلظت گاز H2S در یکی از میادین ایرانی نفت و گاز در خلیج فارس می باشد. بررسی های انجام 
ش��ده بر روی این میدان نش��ان دهنده افزایش غلظت گاز س��ولفید هیدروژن از 24000ppm به 32000ppm بین سال های 1383 تا 1392 است. 
این میدان ش��امل 2 الیه مخزنی عمده عرب و خاتیاس��ت که افزایش غلظت گاز س��ولفید هیدروژن به الیه عرب این میدان مربوط مي شود. در 
ح��ال حاضر، به منظور حفظ فش��ار مخزن، آب دریا ب��ه الیه عرب تزریق می گردد. از تحلیل اطالعات و تاریخچ��ه تولید میدان مذکور، انجام 
آزمایش هاي تکمیلی بر روی س��یاالت تولیدی میدان و همچنین، بررس��ی سازوکارهای شناخته ش��ده در خصوص ایجاد گاز H2S در میادین 
نفت و گاز، می توان نتیجه گرفت که مکانیزم احیای باکتریایِی سولفات، عمده ترین عامل افزایش غلظت گاز H2S در این میدان بوده است و 
هم زمان، واکنش های اکسیداس��یون-احیای ترکیبات جذب کننده اکس��یژن در آب تزریقی به میدان نیز این مکانیزم را تشدید می نماید. جهت 
کنترل و جلوگیری از روند افزایش��ی غلظت گاز H2S در این میدان باید تا حد امکان و به طور هم زمان هم از ورود باکتری های احیا کننده ي 

سولفاِت بیش تر به مخزن جلوگیری نمود و هم، فعالیت باکتری های موجود در مخزن را کنترل کرد.     
 سولفید هیدروژن، اکسیداسیون، میکرو ارگانیسم

    )a.maghouli@gmail.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
یکی از مهم ترین چالش های صنعت نفت و گاز در جهان مشکالت ناشی 
از گاز س��ولفید هیدروژن یا همان گاز H2S می باش��د. جدا از خطراتی که 
این گاز به دلیل سمی بودن برای کارکنان این صنعت ایجاد می کند، به دلیل 
خاصیت خورندگی، هزینه های زیادی را چه در بخش باالدس��تی و چه در 
بخش پایین دستی به صنعت نفت و گاز در جهان تحمیل می نماید. براساس 
بررسی مؤسس��ه اطالعات انرژی آمریکا، از س��ال 1985 تا 2009 میالدی، 
میانگین درصد وزنی محتوای س��ولفور نفت خام از 0/9 به 1/4 افزایش یافته 

است[1]. 
کش��ور ما ایران نیز به عنوان یک��ی از تولیدکنندگان عمده نفت و گاز در 
جهان، با مش��کالت ناش��ی از گاز H2S در صنعت نفت و گاز مواجه است. 
عالوه بر خطر س��ّمی ب��ودن این گاز ب��راي کارکنان به عن��وان اصلی ترین 
سرمایه های این صنعت، خاصیت خورندگی آن در شرایط فعلی که کشور با 
تحریم های ناعادالنه ای در بخش های مختلف از جمله بخش انرژی دست به 
گریبان می باشد و تأمین تجهیزات و قطعات به سختی و با هزینه باال صورت 
می پذیرد، چالش های عمده ای را پیش روی فعاالن این عرصه قرار داده است.

بنابراین، مطالعه در خصوص مکانیزم ها و نحوه ایجاد گاز H2S در مخازن 

نفت و گاز می تواند متخصصان این صنعت را در کنترل و کاهش اثرات منفی 
و در نتیجه، هزینه های ناش��ی از آن یاری رساند. مطالعه حاضر در خصوص 
بررسی علل افزایش غلظت گاز H2S در یکی از میادین نفتی ایران در خلیج 

فارس می باشد که در اینجا با عنوان "میدان A" نامیده می شود.

1-مشخصات اصلی میدان
ای��ن می��دان دارای دو مخ��زن عم��ده در الی��ه عرب )س��ورمه( و الی��ه 
خاتیا )سروک( است که درجه API نفت این دو الیه به ترتیب حدود 41 و 
27 اس��ت. مخزن الیه عرب در عمق تقریبی 6000 فوتی و مخزن الیه خاتیا 
حدوداً در عمق 3600 فوتی واقع شده اند. در حال حاضر، جهت حفظ فشاِر 

الیه عرب، تزریق آب به این الیه در حال انجام است.

A ٢-افزایش غلظت گاز سولفید هیدروژن در میدان
براس��اس بررسی های انجام ش��ده در س��کوی بهره برداری میدان A، در 
ماه های اخیر غلظت گاز H2S این میدان افزایش چش��مگیری داش��ته است. 
در این خصوص، بررسی های صورت پذیرفته توسط پژوهشگاه صنعت نفت 
نش��ان دهنده افزایش غلظت این گاز در میدان A از حدود 24000ppm  در 
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س��ال 1383 به حدود 32000ppm در س��ال 1392 است)محل نمونه گیری، 
خروجِی تفکیک گِر س��کو و روش اندازه گیری میزان غلظت گاز H2S نیز 

متد UOP 212 بوده است(.
از آنجایی که گاز خروجی تفکیک گِر این سکو به عنوان سوخت توربین 
ژنراتور آن مورد استفاده قرار می گیرد و اخیراً مقداری خوردگی در اجزاء 
این توربین ژنراتور مش��اهده گردیده اس��ت، لذا بررس��ی علل این افزایش 

غلظت و نحوه تعدیل آن، اهمیت دو چندان می یابد.
به ط��ور کلی حضور گاز H2S س��بب ایج��اد خوردگ��ی در تجهیزات 
بهره برداری می گردد. مهم ترین عامل ایجاد این خوردگی، واکنش هیدروژن 
این گاز با آهن است. س��ولفید هیدروژن در مجاورت آب به صورت یک 

کاتالیست باعث واکنش هیدروژن اتمی با آهن و خوردگی آن می شود.

3-سازوکارهای ایجاد گاز H2S در مخازن
مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران نشان می دهد عوامل مختلفی 
می توان��د منجر به ایج��اد گاز H2S در مخازن نفتی گ��ردد. این عوامل که 

وابستگی شدیدی به مشخصات مخزن و دمای آن دارند ]2[، عبارتند از:
 احیاء ترموشیمیایی سولفات

 کراکینگ ترکیبات آلی سولفوردار
 احیاء کانی های سولفیدی

 مهاجرت سولفید هیدروژن از نواحی ترش واقع در سازندهای عمیق یا مجاور
 احیای باکتریایی سولفات محلول

 واکنش اکسیداسیون احیای ترکیبات بی سولفیت
در ادامه، به بررسی هریک از این مکانیزم ها و امکان سنجی اثرگذار بودن 

آن ها در افزایش غلظت گاز H2S در میدان A پرداخته می شود:

3-1-احیاء ترموشیمیایی سولفات محلول1  
در این مکانیزم کانی های س��ولفاته نظیر انیدری��ت )CaSO4( با گازهای 
هیدروکربنی در دمای باال )باالتر از 140 درجه سانتی گراد( واکنش می دهند 
که یکی از محصوالت واکنش آن ها س��ولفید هیدروژن است. این شرایِط 

دمایی غالباً در مخازن با عمق باالی 4 کیلومتر رخ می دهد.
اطالعات و تاریخچه میدان A نشان می دهد دمای الیه عرب در حدود 78 
درجه سانتی گراد و عمق آن حدوداً 2/5 کیلومتر می باشد. بنابراین، شرایط 
الزم جه��ت بروز این مکانی��زم در میدان A وجود ن��دارد و در نتیجه، این 

مکانیزم در افزایش غلظت گاز H2S در میدان مذکور سهمی ندارد.

3-٢-کراکینگ ترکیبات آلی سولفوردار
ترکیبات آلی سولفوردار طیفی از ترکیبات آروماتیکی سولفیدی بسیار 

پایدار تا تیوکربامت2  های بسیار ناپایدار را شامل می شود. بُروز این مکانیزم و 
کراکینگ این ترکیبات نیازمند دمای باالی 175 درجه سانتی گراد است که 
باتوجه به دمای الیه های عرب و خاتیا، این مکانیزم نیز نمی تواند در افزایش 

غلظت گاز H2S در این میدان دخیل باشد.

3-3-احیای کانی های سولفیدی
کانی های س��ولفیدی نظیر پیریت می تواند با آب موجود در مخازن طبق 

روابط زیر واکنش دهد:
   )1(
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  زير واكنش دهد: روابطبا آب موجود در مخازن طبق  توانديمسولفيدي نظير پيريت  هاييكان
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احتمال وقوع اين  ،بنابراين .افتديماتفاق  7از  تريينپا pHدر شرايط  هاواكنش نوع است اينالزم به ذكر 
آب تزريقي  pH ،حاضرحالدر با توجه به اينكه. ستتزريق آب هستند باال يهابرنامهمكانيزم در مخازني كه تحت 

وجود  اليه عربموجود، كاني پيريت در  شناسيِينزماطالعات  بنا بر ،همچنين و است 9/7در حدود  Aميدان 
  در ميدان مذكور باشد. S2Hعامل اصلي افزايش غلظت گاز  تواندينماين مكانيزم نيز  ،بنابراين ،ندارد

  

ترش يهازوناز  S2Hمهاجرت گاز - 4- 3
به  هاچاه لوله جداريِاطراف  Channelingو يا پديده  هاگسلاز طريق و ترش  يهازوناز  توانديم S2Hگاز 
در ميدان مورد بررسي، اين  و بسيار گسترده عمده يهاگسلتوجه به عدم وجود ديگر انتقال يابد. با يهازون

كه ييآنجااز  ،در اين ميدان باشد. از سوي ديگر S2Hسابقه غلظت گاز عاملي در افزايش بي تواندينممكانيزم نيز 
زيرا اگر اين مكانيزم  ؛يابديماخير اتفاق افتاده است، فرضيه رد اين مكانيزم قوت  يهاسالاين افزايش غلظت در 

گذشته و بسيار قبل از توسعه آن، اثر خود را بر مخزن اعمال  يهاسالفعال بوده باشد، بايد در  Aدر ميدان 
  .دكريم

  

 3احياء باكتريايي سولفات محلول-5- 3
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سولفوويبريو و اتوتروفيك نظير دي هاييباكترتوسط آب تزريقي تأمين شود. اين فرايند توسط 
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صورت سولفيد هيدروژن احيا شده و به هايباكترسولفات محلول در آب سازندي توسط اين  ،در اثر اين مكانيزم
 شناسيينزمعمق و جديد از لحاظ سن در رسوبات كم S2H. اين فرايند يكي از منابع اصلي توليد گردديمآزاد 
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3 Bacterial Sulfate Reduction
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الزم به ذکر اس��ت این نوع واکنش ها در ش��رایط pH پایین تر از 7 اتفاق 
می افتد. بنابراین، احتمال وقوع این مکانیزم در مخازنی که تحت برنامه های 
تزریق آب هستند باالست. با توجه به اینکه در حال حاضر، pH آب تزریقی 
میدان A در حدود 7/9 است و همچنین، بنا بر اطالعات زمین شناسِی موجود، 
کان��ی پیریت در الیه عرب وجود ندارد، بنابراین، این مکانیزم نیز نمی تواند 

عامل اصلی افزایش غلظت گاز H2S در میدان مذکور باشد.

3-4-مهاجرت گاز H2S از زون های ترش
گاز H2S می توان��د از زون ه��ای ت��رش و از طریق گس��ل ها و یا پدیده 
Channelling اط��راف لول��ه جدارِی چاه ها به زون ه��ای دیگر انتقال یابد. 

با توجه به عدم وجود گس��ل های عمده و بس��یار گس��ترده در میدان مورد 
بررس��ی، این مکانیزم نیز نمی تواند عاملی در افزایش بی س��ابقه غلظت گاز 
H2S در این میدان باشد. از سوی دیگر، از آنجایي که این افزایش غلظت در 

س��ال های اخیر اتفاق افتاده است، فرضیه رد این مکانیزم قوت می یابد؛ زیرا 
اگر این مکانیزم در میدان A فعال بوده باش��د، باید در س��ال های گذشته و 

بسیار قبل از توسعه آن، اثر خود را بر مخزن اعمال می کرد.

3-5-احیاء باکتریایی سولفات محلول3  
این مکانیزم غالباً در مخازن سطحی و در دماهای پایین )کمتر از 80 درجه 
س��انتی گراد( رخ می دهد. در این مکانیزم، س��ولفات م��ورد نیاز باکتری ها 
می تواند از آب همزاد، انحالل انیدریت، تزریق آب دریا و یا احیای پیریت 
توس��ط آب تزریقی تأمین شود. این فرایند توسط باکتری های اتوتروفیک 

نظیر دی سولفوویبریو و دی سولفوتوماکوالم انجام می گیرد.
در اث��ر ای��ن مکانیزم، س��ولفات محلول در آب س��ازندی توس��ط این 
باکتری ها احیا شده و به صورت سولفید هیدروژن آزاد می گردد. این فرایند 
یکی از منابع اصلی تولید H2S در رس��وبات کم عمق و جدید از لحاظ سن 
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زمین شناسی محسوب می شود.
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خواني دارد. روز اين مكانيزم همكه با دماي مطلوب براي ب استگراد درجه سانتي 78در حدود  مخزن عربدماي 
در  هايكروارگانيسممعنوان منبع اصلي افزايش تعداد به توانديمبر اين، تزريق آب دريا به داخل مخزن عالوه

  عمل كند. اليه عربداخل 

نفت مشاهده  APIفعال است، كاهش اندكي در درجه  هاآندر مياديني كه مكانيزم احياي باكتريايي سولفات در 
 .نماينديمسبك استفاده  هاييدروكربنهاز  ،سولفات ياحياكننده هاييباكتر ،زيرا در اين مكانيزم ؛شوديم

نيز كاهش  اليه عرب. در خصوص نفت شوديم ترسنگين نسبت به حالت اوليه بسيار كميمقدار  ، تنف ،بنابراين
مؤيد فعال  توانديمكه  شوديممشاهده  1393تا  1390در بازه زماني سال  APIدرجه در مقياس  5/0حدود 

  باشد. مخزنبودن سازوكار احياي باكتريايي سولفات در اين 

كه  شوديممخزن تشديد  GORاين مكانيزم با افزايش اشباع آب و كاهش  دهديممطالعات نشان  ،از سوي ديگر
 Aكه درصد آب توليدي از مخزن طوريبه گردديمدقيقاً مشاهده  عرباين دو روند نيز در تاريخچه توليد مخزن 

رسيده است. اطالعات توليدي اين ميدان نيز  93در سال  درصد 42به  90در سال  درصد 31از حدود 
.باشديمدر اين مدت  GORدهنده كاهش ميزان نشان

تزريق آب دريا  ،نيز قابل تشخيص است. از يك سو مخزنمحلول در اين  بر اين موارد، منبع تأمين سولفاتعالوه
سولفات را  ياحياكننده هاييباكترعلت محلول بودن مقاديري سولفات در درون آن، مواد الزم براي فعاليت به

مقادير زيادي سولفات محلول در  توانديمانحالل انيدريت موجود در داخل مخزن  ،از سوي ديگر و كنديمتأمين 
خصوص در ، در اليه عرب بهآيديمبر  Aميدان  شناسيينزمكه از اطالعات  طورهمانايجاد نمايد.  اليه عرب

  از انيدريت وجود دارد.  ياعمده هاييتوالدر حال انجام است،  هاآنكه تزريق آب به  ييهازون

دهنده آن است كه سازوكار احياي باكتريايي سولفات يكي از منابع اصلي ايجاد گاز جميع شواهد نشان ،بنابراين
S2H  عرب ميدان در مخزنA باشديم.  

  

احياء- اكسيداسيون يهاواكنش- 6- 3
از تركيبات  ،اكسيژن در آب تزريقياز مشكالت ناشي از حضور در هنگام تزريق آب به مخازن جهت جلوگيري 

سولفيت . اين تركيبات معموالً داراي مقادير متفاوتي از مواد سولفيت و بيشوديماستفاده  4كننده اكسيژنجذب
(نظير يون  سولفات ياحياكننده هاييباكترنياز با تأمين مواد مورد طبق واكنش زير آمونيوم است. اين تركيبات

-24SO( گردديمو تقويت مكانيزم احياي باكتريايي سولفات  هاآن، سبب تحريك .  
                                                            
4 Oxygen Scavenger

دم��ای مخزن عرب در حدود 78 درجه س��انتی گراد اس��ت که با دمای 
مطلوب برای بُروز این مکانیزم هم خوانی دارد. عالوه بر این، تزریق آب دریا 
به داخل مخزن می تواند به عنوان منبع اصلی افزایش تعداد میکروارگانیسم ها 

در داخل الیه عرب عمل کند.
در میادینی که مکانیزم احیای باکتریایی س��ولفات در آن ها فعال است، 
کاهش اندکی در درجه API نفت مش��اهده می شود؛ زیرا در این مکانیزم، 
باکتری های احیاکننده ي س��ولفات، از هیدروکربن های س��بک اس��تفاده 
می نمایند. بنابراین، نفت،  مقدار بسیار کمی نسبت به حالت اولیه سنگین تر 
می شود. در خصوص نفت الیه عرب نیز کاهش حدود 0/5 درجه در مقیاس 
API در بازه زمانی س��ال 1390 تا 1393 مشاهده می شود که می تواند مؤید 

فعال بودن سازوکار احیای باکتریایی سولفات در این مخزن باشد.
از س��وی دیگر، مطالعات نشان می دهد این مکانیزم با افزایش اشباع آب 
و کاهش GOR مخزن تش��دید می ش��ود که این دو روند نیز در تاریخچه 
تولید مخزن عرب دقیقاً مش��اهده می گردد به طوری که درصد آب تولیدی 
از مخزن A از حدود 31 درصد در سال 90 به 42 درصد در سال 93 رسیده 
اس��ت. اطالعات تولیدی این میدان نیز نشان دهنده کاهش میزان GOR در 

این مدت می باشد.
عالوه بر این موارد، منبع تأمین س��ولفاِت محل��ول در این مخزن نیز قابل 
تش��خیص است. از یک سو، تزریق آب دریا به علت محلول بودن مقادیری 
س��ولفات در درون آن، مواد الزم برای فعالی��ت باکتری های احیاکننده ي 
س��ولفات را تأمین می کند و از س��وی دیگر، انح��الل انیدریت موجود در 
داخ��ل مخزن می تواند مقادیر زیادی س��ولفات محلول در الیه عرب ایجاد 
نماید. همان طور که از اطالعات زمین شناس��ی میدان A بر می آید، در الیه 
عرب به خصوص در زون هایی که تزریق آب به آن ها در حال انجام است، 

توالی های عمده ای از انیدریت وجود دارد. 
بنابراین، جمیع شواهد نشان دهنده آن است که سازوکار احیای باکتریایی 
 A در مخ��زن عرب میدان H2S س��ولفات یک��ی از منابع اصلی ایج��اد گاز

می باشد.

3-6-واکنش های اکسیداسیون-احیاء
در هنگام تزریق آب به مخازن جهت جلوگیری از مش��کالت ناش��ی از 
حضور اکسیژن در آب تزریقی، از ترکیبات جذب کننده اکسیژن4  استفاده 
می ش��ود. این ترکیبات معم��والً دارای مقادیر متفاوتی از مواد س��ولفیت و 
بی س��ولفیت آمونیوم اس��ت. این ترکیبات طبق واکنش زی��ر با تأمین مواد 

مورد نی��از باکتری ه��ای احیاکننده ي س��ولفات )نظیر یون -SO42(، س��بب 
تحریک آن ها و تقویت مکانیزم احیای باکتریایی سولفات می گردد: 
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تزريق  مواد به همراه آب تزريقي به اليه عرب ليتر از اين 15روزانه حدود  دهديمنشان  Aبررسي شرايط ميدان 
 ،احياكننده سولفات عمل كند. بنابراين هاييباكتربه عنوان منبع تأمين سولفات براي  توانديمكه خود  گردديم
يعني سازوكار احياي  S2Hبه مكانيزم اصلي توليد گاز  عرباستنباط نمود اين مكانيزم در مخزن  توانيم

  .بخشديمباكتريايي سولفات سرعت بيشتري 

  

  بررسي ميداني-4
بود، خروج تركيبات سبك گاز مطرح  Aدر ميدان  S2Hكه در زمينه علت افزايش غلظت گاز  هايييهفرضيكي از 

افزايش  ،عرب (نفت سبك) و انحالل آن در نفت اليه خاتيا (نفت سنگين) و در نتيجه جدا شده از نفت اليه
  . داندمي S2Hبه گازهاي جدا شده از نفت را علت افزايش غلظت گاز  S2Hنسبت گاز 

توسط واحد  يابرنامه،  Aروز اين پديده در ميدان علل ب اين فرضيه و همچنين ترجامعبه منظور بررسي 
تنهايي و اليه عرب به يهاچاه ،قرار گرفت. براساس اين برنامه Aبرداري در اختيار سكوي ميدان مهندسي بهره

خروجي آن  S2Hگر آزمايشي هدايت شدند و ميزان غلظت گاز اليه خاتيا به داخل تفكيك يهاچاههمراه به
يك چاه اليه عرب را با حاالتي كه سيال اين چاه با دو چاه  S2Hمقايسه ميزان گاز  1-شكلشد.  يريگاندازه

.دهديمگر آزمايشي مخلوط گردد، نشان ديگر از اليه خاتيا در تفكيك

  چاه اليه عرب و مخلوط نفت اليه عرب و خاتيا S2Hميزان گاز  - 1شكل 

  

بررسی شرایط میدان A نش��ان می دهد روزانه حدود 15 لیتر از این مواد 
ب��ه همراه آب تزریق��ی به الیه عرب تزریق می گردد ک��ه خود می تواند به 
عنوان منبع تأمین سولفات برای باکتری های احیاکننده سولفات عمل کند. 
بنابراین، می توان استنباط نمود این مکانیزم در مخزن عرب به مکانیزم اصلی 
تولید گاز H2S یعنی س��ازوکار احیای باکتریایی سولفات سرعت بیشتری 

می بخشد.

4-بررسی میدانی
یک��ی از فرضیه های مطرح در زمینه علت افزایش غلظ��ت گاز H2S در 
می��دان A خروج ترکیبات س��بک گاز جدا ش��ده از نفت الیه  عرب )نفت 
س��بک( و انحالل آن در نفت الیه خاتیا )نفت سنگین( و در نتیجه، افزایش 
نس��بت گاز H2S به گازهای جدا ش��ده از نفت را علت افزایش غلظت گاز 

H2S مي داند. 

به منظور بررس��ی جامع تر این فرضیه و همچنین علل بُروز این پدیده در 
میدان A ، برنامه ای توس��ط واحد مهندس��ی بهره برداری در اختیار سکوی 
میدان A قرار گرفت. براس��اس این برنام��ه، چاه های الیه عرب به تنهایی و 
به همراه چاه های الیه خاتیا به داخل تفکیک گر آزمایش��ی هدایت شدند و 
میزان غلظت گاز H2S خروجی آن اندازه گیری شد. شکل-1 مقایسه میزان 
گاز H2S یک چاه الیه عرب را با حاالتی که سیال این چاه با دو چاه دیگر 

از الیه خاتیا در تفکیک گر آزمایشی مخلوط گردد، نشان می دهد.
غلظت گاز H2S در چاه A1 به تنهایی حدود 37000ppm است و غلظت 
 32000ppm مخلوط نفت آن با نفت الیه خاتیا کمتر و در حدود H2S گاز
 H2S اندازه گیری شده است که این موضوع بیانگر باالتر بودن غلظت گاز
در نفت الیه عرب می باشد. بنابراین، از آنجایي که محل نمونه گیری جهت 
اندازه گی��ری غلظ��ت گاز H2S در گاز خروجی تفکیک گر )مرحله اول( 
س��کوی میدان A در ورودی محفظه احتراق توربین ژنراتور سکو می باشد 
و گاز مربوط��ه حاصل از اخت��الط گازهای دو الیه خاتیا و عرب اس��ت، 
بنابرای��ن، می توان نتیجه گرفت که می��زان گاز H2S در الیه عرب بیش تر 
از 32000ppm )عدد اندازه گیری ش��ده توس��ط پژوهشگاه صنعت نفت( 
می باشد. این موضوع نشان می دهد ش��دت فعالیت های باکتریایی در الیه 

عرب بسیار باالست.
از سوی دیگر، این بررسی نتیجه دیگری نیز به همراه داشت؛ همان طور 
که در ش��کل-2 مشخص است، غلظت گاز H2S در چاه های مختلف الیه 
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عرب میدان A متفاوت می باشد. همین امر تصدیق کننده دخیل بودن فعالیت 
میکروبی در ایجاد گاز H2S در این مخزن اس��ت، زیرا ناهمگونِی5 حرکت 
آب تزریقی )و تأمین سولفات محلول( در درون الیه عرب، تطابق باالیی با 

ناهمگونی غلظت گاز H2S در چاه های مختلف این الیه دارد.
در واق��ع، این نتایج بر تئوری دخیل بودن فعالیت باکتری های احیاکننده 
س��ولفات به عنوان اصلی ترین سازوکار ایجاد گاز H2S در این میدان صحه 

می گذارد.
 فعال ش��دن مکانیزم احیای باکتریایی در مخ��ازن نفتی در اکثر میادینی 
که تحت برنامه تزریق آب دریا هس��تند، مشاهده شده است. از جمله ي این 
میادین می توان به میدان Gullfaks دریای ش��مال اشاره نمود]3[؛ بررسی ها 
در این میدان مُبیّن افزایش میزان غلظت گاز H2S به دلیل فعالیت باکتری های 
 احیاکنن��ده ي س��ولفات و در نتیج��ه، افزایش میزان خوردگ��ی تجهیزات

 سر چاهی است. تدبیری که در این میدان برای مقابله با این مکانیزم اندیشیده 
ش��د به این صورت بود که پایه مواد Oxygen Scavenger از س��ولفات به 
نیترات تغییر داده ش��د. این تغییر موجب کاه��ش فعالیت های باکتری های 
احیاکننده ي سولفات و افزایش فعالیت باکتری های احیاکننده ي نیترات شد 
و در نتیجه ي این تغییر، روند افزایش غلظت H2S پس از یک ماه تزریِق مواد 

جدیِد اکسیژن زدا، متوقف و به روند کاهشی تبدیل گردید.

نتیجه گیری
1- ب��ا توج��ه ب��ه ش��رایط مخ��زن، تزری��ق آب دریا)ح��اوی ان��واع 

میکروارگانیس��م ها و باکتری ها( به الیه عرب می��دان A و همچنین، نتایج 
بررسی ها بر روی چاه های این میدان، می توان نتیجه گیری کرد که مهم ترین 
عامل افزایش غلظت گاز H2S در میدان A ، فعالیت باکتری های احیاکننده 

سولفات می باشد.
2- تزری��ق Oxygen Scavenger با پایه س��ولفات نی��ز مکانیزم احیاي 

باکتریایی سولفات را تشدید می کند. 
3- در ای��ن خصوص، واحد مهندس��ی بهره برداری الوان نقش��ه راهکار 

پیشنهادی خود را به صورت زیر ارائه کرده است:
 ابتدا باید از ورود باکتری های احیاکننده سولفاِت بیش تر به مخزن عرب 
می��دان A از طریق آب تزریقی جلوگیری به عمل آید. الزم به ذکر اس��ت 
که هم اکنون واحد مهندس��ی بهره برداری الوان در حال بررسی و مطالعات 

تکمیلی جهت استفاده از فن آوري های نوین موجود در این زمینه می باشد.
 در کنار اقدام باال و جهت کنترل فعالیت باکتری های موجود در مخزن 
ع��رب، باید پایه مواد Oxygen Scavenger تزریقی از س��ولفات به نیترات 
تبدیل شود. این عمل سبب کاهش فعالیت باکتری های احیاکننده سولفات 

می گردد.
دو راه حل فوق باید در ابتدا با همکاری واحدهای مختلف و دخیل در امر 
تزریق آب در میدان A از شرکت نفت فالت قاره ایران مورد بررسی کامل 
و جامع و امکان س��نجی عملیاتی قرار گیرد. س��پس، در صورت قانع کننده 
بودن نتایج فاز امکان سنجی، نسبت به اجرای این راه حل ها به صورت پایلوت 

در میدان A اقدام شود.

 1   میزان گاز H2S چاه الیه عرب و مخلوط نفت الیه عرب و خاتیا
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تزريق  مواد به همراه آب تزريقي به اليه عرب ليتر از اين 15روزانه حدود  دهديمنشان  Aبررسي شرايط ميدان 
 ،احياكننده سولفات عمل كند. بنابراين هاييباكتربه عنوان منبع تأمين سولفات براي  توانديمكه خود  گردديم
يعني سازوكار احياي  S2Hبه مكانيزم اصلي توليد گاز  عرباستنباط نمود اين مكانيزم در مخزن  توانيم

  .بخشديمباكتريايي سولفات سرعت بيشتري 

  

  بررسي ميداني-4
بود، خروج تركيبات سبك گاز مطرح  Aدر ميدان  S2Hكه در زمينه علت افزايش غلظت گاز  هايييهفرضيكي از 

افزايش  ،عرب (نفت سبك) و انحالل آن در نفت اليه خاتيا (نفت سنگين) و در نتيجه جدا شده از نفت اليه
  . داندمي S2Hبه گازهاي جدا شده از نفت را علت افزايش غلظت گاز  S2Hنسبت گاز 

توسط واحد  يابرنامه،  Aروز اين پديده در ميدان علل ب اين فرضيه و همچنين ترجامعبه منظور بررسي 
تنهايي و اليه عرب به يهاچاه ،قرار گرفت. براساس اين برنامه Aبرداري در اختيار سكوي ميدان مهندسي بهره

خروجي آن  S2Hگر آزمايشي هدايت شدند و ميزان غلظت گاز اليه خاتيا به داخل تفكيك يهاچاههمراه به
يك چاه اليه عرب را با حاالتي كه سيال اين چاه با دو چاه  S2Hمقايسه ميزان گاز  1-شكلشد.  يريگاندازه

.دهديمگر آزمايشي مخلوط گردد، نشان ديگر از اليه خاتيا در تفكيك

  چاه اليه عرب و مخلوط نفت اليه عرب و خاتيا S2Hميزان گاز  - 1شكل 

  
 2   تفاوت غلظت گاز H2S در چاه های الیه عرب
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مخلوط نفت آن با نفت اليه  S2Hغلظت گاز  است و ppm 37000تنهايي حدود به 1Aچاه در  S2Hغلظت گاز 
در  S2Hشده است كه اين موضوع بيانگر باالتر بودن غلظت گاز  يريگاندازه ppm 32000خاتيا كمتر و در حدود 

در گاز  S2Hغلظت گاز  يريگاندازهجهت  يريگنمونهكه محل ييآنجااز  ،بنابراين. باشديمنفت اليه عرب 
و گاز  باشديمدر ورودي محفظه احتراق توربين ژنراتور سكو  Aسكوي ميدان  (مرحله اول) گرخروجي تفكيك

 S2Hنتيجه گرفت كه ميزان گاز  توانيم ،، بنابرايناستحاصل از اختالط گازهاي دو اليه خاتيا و عرب مربوطه 
. اين موضوع باشديمشده توسط پژوهشگاه صنعت نفت)  يريگاندازه(عدد  ppm 32000 از تردر اليه عرب بيش

  .ستباكتريايي در اليه عرب بسيار باال هاييتفعالشدت  دهديمنشان 

غلظت گاز  ،مشخص است 2- شكلكه در  طورهمان ؛اين بررسي نتيجه ديگري نيز به همراه داشت ،از سوي ديگر
S2H  مختلف اليه عرب ميدان  يهاچاهدرA  كننده دخيل بودن فعاليت همين امر تصديق. باشديممتفاوت

حركت آب تزريقي (و تأمين سولفات محلول) در  5در اين مخزن است. زيرا ناهمگونيِ S2Hميكروبي در ايجاد گاز 
مختلف اين اليه دارد. يهاچاهدر  S2Hبا ناهمگوني غلظت گاز تطابق بااليي  ،درون اليه عرب

سازوكار  ترينياصلعنوان احياكننده سولفات به هاييباكتراين نتايج بر تئوري دخيل بودن فعاليت  ،در واقع
  .گذارديمدر اين ميدان صحه  S2Hايجاد گاز 

  اليه عرب يهاچاهدر  H2Sتفاوت غلظت گاز  - 2شكل 

  

برنامه تزريق آب دريا هستند، فعال شدن مكانيزم احياي باكتريايي در مخازن نفتي در اكثر مياديني كه تحت 
 هايبررس ؛[3]درياي شمال اشاره نمود Gullfaksبه ميدان  توانيماين ميادين  يمشاهده شده است. از جمله

 ،و در نتيجهسولفات  ياحياكننده هاييباكتردليل فعاليت به S2Hافزايش ميزان غلظت گاز  نبيمدر اين ميدان 
                                                            
5 Heterogeneity 

       منــــابع    
[1] Petroleum Navigator, U.S. Energy Information Administration, 

June 2009
]2[ دکت��ر احمدرضا ربانی، ژئوش��یمی گازهای غیر هیدروکربوری مخ��ازن گاز طبیعی، چاپ اول، 

تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(، بهار 1386، صفحات 1 الی 37
[3] Egil Sunde, H2S Inhibition by Nitrate Injection on the Gullfaks 

Field, Corrosion, 2004, Paper No. 04760. 

       پا نویس ها
1.Thermo chemical Sulfate Reduction
2.Thiocarbamates
3.Bacterial Sulfate Reduction

4.Oxygen Scavenger
5.Heterogeneity


