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اس��تفاده از روش های تجزیه ی جزئی و انتخابی نمونه های خاک و رس��وبات سطحی می تواند مقادیر غلظت های اندک 
بس��یاری از عناصر کمیاب و نیز مواد آلی را آش��کار سازد. روش مؤثر آنزیم لیچ با حل کردن عناصر کمیاب موجود در 
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چندین دهه کار صحرایی و تحقیقات آزمایشگاهی منجر به توسعه ی 
روش های تجزیه ی جزئی ش��ده که قادرند س��یگنال های ژئوشیمیایی 
ضعیف مرتبط با کانی س��ازی عمیقاً مدف��ون را  اندازه گیری کنند ]1[. 
این روش های ژئوش��یمیایی جهت جدا ک��ردن بخش متحرک فلزات 
)مؤلفه ی ب��رون زاد3 یا مؤلفه ی مرتبط با کانی س��ازی( نمونه ی خاک، 
از حالل های بس��یار ضعیف کمک می گیرند. فاز برون زاد به تدریج در 
نتیجه ی فرآیندهای تش��کیل خاک با کانی های ثانویه آمیخته می شود 
)ش��کل-1(. هر کانی ثانویه ای ش��امل عناصری از هر دو منبع برون زاد 
و درون زاد4 اس��ت که نسبت آن بین کانی ها و از مکانی به مکان دیگر 
تغیی��ر می کند. روش تجزیه ی جزئی در تش��خیص س��یگنال مرتبط با 
کانی سازی، نسبت به اسید قوی که اکثر نمونه ی خاک را حل می کند 

موفق تر است ]3و2[.
 خاک های معمولی شامل غلظت های باالی فلزات درون زاد هستند. 
از آن ج��ا ک��ه پروفیل های مختلف خاک و افق ه��ای خاص آن از نظر 
کانی شناس��ی و عناص��ر کمیاب متفاوتن��د. بنابراین نتایج بررس��ی های 
ژئوشیمیایی آنها نیز مختلف خواهد بود؛ به طوری که وسعت آنومالی ها 
در دو افق A و B )خاک های حقیقی( بیش��تر از افق C خاک و س��نگ 
بس��تر است. غلظت بس��یاری از فلزات در افق B بیش��تر از افق A است 
و بدین جهت نمونه برداری از افق B در بیش��تر بررس��ی هایی که روی 
خاک ه��ا انجام می گیرند، ترجیح داده می ش��ود. این افق را، افق تجمع 
می نامند. در م��واردی که این افق موجود نیس��ت می توان از افق ثابت 

دیگری نمونه برداری کرد )شکل-2( ]4و3[.
تجزیه ی جزئی فلزات با اس��تفاده از روش های جدیدی مانند آنزیم 
لی��چ، 5MMI و هیدروکس��ی المین هیدروکلرای��د6 و نی��ز معرف های 

کیلیت کننده7 مثل 8EDTA و سدیم پیروفسفات9 به سرعت در مطالعات 
اکتش��افی به فراوانی اس��تفاده ش��ده اند. آنزیم لیچ اکس��یدهای منگنز، 
هیدروکس��ی المین هیدروکالرید اکسیدهای آهن و سدیم پیروفسفات 
مواد آلی را هدف قرار می دهند )شکل های-3 و4( ]3و1[. محلول های 
حاص��ل تجزیه ی عمدت��اً ب��ا روش ICP-MS 10 آنالیز می ش��وند. حد 

 1    مــدل مفهومی نشــان دهنده ی توزیــع فازهای بــرون زاد و درون زاد بین 
کانی های تشکیل دهنده ی خاک ]2[

 2    افق های خاک ]4[
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حساس��یت پایین اس��پکترومتری ICP-MS، اندازه گی��ری غلظت های 
خیلی کم )sub–ppb( فلزات به دام افتاده حاصل از جذب در واسطه ی 

خاک��ی11 را ممک��ن می س��ازد. این روش ه��ای تجزی��ه به دلیل قدرت 
انتخابش��ان نس��بت به اثرات ژئوش��یمیایی درجازاد12 و توانایی آنها در 

پاالیش مناطق با پتانسیل پنهانی ژئوفیزیکی طراحی شده اند ]1[.
آنزی��م لی��چ یک��ی از رایج ترین روش ه��ای تجزی��ه ی جزئی برای 
اکتش��افات معدنی اس��ت. در بین روش های مت��داول تجزیه ی جزئی، 
آنزیم لیچ ق��درت واکنش دهی ضعیف تری دارد، ام��ا تجزیه کننده ی 
ضعیف تر مطلوب تر اس��ت؛ زی��را جزء درون زاد کمت��ری از فلزات را 
تجزیه کرده و بنابراین نسبت سیگنال به نویز بیشتری دارد ]3و1[. آنزیم 
لیچ به طور انتخابی اکسید منگنز آمورف را که معموالً در افق B خاک 
ش��کل می گیرد حل می کند. اگرچه معم��والً در کل خاک کمتر از 5 
درصد اکس��ید آبدار وجود دارد و اکس��ید منگنز آمورف نسبت خیلی 
کوچک��ی از کل مقدار منگنز در هر خاکی اس��ت، اما این ماده به دلیل 
مساحت و ظرفیت جذب زیاد و نیز چینش تصادفی در بارهای مثبت و 
 Ag، As، Bi، Br، Cd، منفی روی سطحش، تله ی مؤثری برای عناصر
Cl، Cu، Ga، I، In، Mo، Pb، Re، Sb، Se، Tl، U، V و W است. طال 

و جیوه ی فلزی توسط آنزیم لیچ آزاد نمی شوند ]7و6و1[. آنومالی های 
مبتنی ب��ر مورفولوژی توس��ط نتایج حاصل از م��وارد مطالعاتی متعدد 

آنزیم لیچ به چهار دسته تقسیم می شوند:
 آنومالی های پراکندگی مکانیکی/هیدرومورفیکی

 هاله ها و آنومالی های اکسیداسیون
 آنومالی های اپیکال

  آنومالی های مرکب
دس��ته ی اول در محیط ه��ای یخبندان رخ داده و با انتش��ار مکانیکی 
)فرس��ایش و رس��وب( س��نگ کانی سازی ش��ده توس��ط فرآیندهای 
یخبندان ش��کل می گیرند. توزیع دوباره ی هیدرومورفیکی توسط آب 
زیرزمینی و فعالیت های بیوژنیکی، س��یگنالی را از کانی سازی به سطح 
که نش��ان دهنده ی جایگاه قرارگیری منبع اصلی است می فرستد. اغلب 
این آنومالی ها حداقل بخش��ی از اثرات ش��یمیایی س��نگ بستر را نشان 
داده و خصوصیاتی ش��بیه آنومالی های تولید شده با روش های معمول 

ژئوشیمیایی را نشان می دهند.
آنومالی های اکسیداس��یون و هاله ها توس��ط اکسیداس��یون تدریجی 
بدنه های مدفون احیاء ش��ده )مثل واحدهای س��ولفیدی عقیم یا بارور، 
گس��ل ها، مخ��ازن نفت��ی و ...( تولید می ش��وند. هاله ه��ای نامتقارن یا 
هاله های بخش��ی مربوط به عناصر مجموعه ی اکسیداسیون متمرکز در 
باالی س��لول با وضوح زیاد ظاهر می شوند. عناصر نادر خاکی و فلزات 
پایه اغلب آنومالی هایی با وضوح کم را نشان می دهند. ناپیوستگی های 
معلوم و آنومالی های نامتقارن که اغلب باالی س��لول های عمیقاً مدفون 

 3     نمــودار جعبــه ای مقــدار مس و روی جدا شــده توســط آب مقطر، آنزیم 
لیچ، MMI-A، آمونیوم استات با PH = 5، هیدروکسی المین سرد و تیزاب 
سلطانی )سمت راست، مقادیر مس در 63 نمونه ی خاک و سمت چپ، مقادیر 

روی در 54 نمونه ی افق B خاک( ]2[

 4    محدوده ی مس استخراج شده توسط شش تجزیه کننده برای 61 نمونه ی 
خاک B( محدوده ی مس اســتخراج شده توسط پنج تجزیه  کننده برای 121 

نمونه ی افق B خاک ]5[
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ش��ده مشاهده می شوند به توس��عه ی نامتقارن قطب های اکسیداسیون و 
احیاء در امتداد س��لول ها نس��بت داده می ش��وند. عناصری که آنومالی 
اکسیداس��یون را می س��ازند لزوماً ترکیب بدنه ی احیاء ش��ده مدفون را 
بازتاب نمی دهن��د. ناحیه بندی هالیده��ا )Cl, Br, I( که در چند منطقه 
مشاهده ش��ده، به اختالفات پتانسیل های الکترودی استاندارد مورد نیاز 
برای اکسیداسیون آنها نس��بت داده شده است. هاله های هم مرکز کلر، 
برم و در نهایت ید به طرف خارج از این س��لول های مدفون دیده شده 

است.
آنومالی ه��ای اپیکال باالی منبعش��ان تش��کیل می ش��وند و توس��ط 
مجموعه ی عناصر مش��ابه همراه با بدنه ی اکسید شده تعریف می شوند. 
ای��ن آنومالی ها را به انتش��ار تدریجی عناصر کمیاب ب��ه طرف بیرون 
منبع نس��بت می دهند. گسل ها نیز معموالً با آنومالی های اپیکال مشاهده 
می ش��وند و غالباً شامل غلظت های زیاد Zr و دیگر عناصر غیرمتحرک 

هستند )شکل-5(.
آنومال��ی ترکیبی مش��خصات ه��ر دو آنومالی های اکسیداس��یون و 
اپی��کال را دارد. معم��والً مجموع��ه عناصر اکسیداس��یون یک هاله ا ی 
بیرونی و عناصر دگرگونی13، آنومالی مرکزی اپیکال را درس��ت باالی 

منبع تشکیل می دهند ]1[.
مخ��ازن هیدروکربنی، بدنه های احیاء ش��ده در مقایس��ه با اکثریت 
س��نگ های زیرسطحی هس��تند. بنابراین در بین مخازن هیدروکربنی و 
نزدیک ترین منبع بزرگ اکس��یژن )اتمسفر(، نواحی دگرگونی مخفی 
مانند دودکش های احیاء ش��ده ش��کل می گیرند. ای��ن دگرگونی های 
ش��یمیایی اثرات نامحسوس مختلفی در زیر س��طح و روی خاک های 
س��طحی می گذارند. ترکیبات غیرآلی فرار ک��ه در اثر این فرآیندهای 
دگرگونی شکل می گیرند، در غلظت های بسیار کم به سطح مهاجرت 
می کنند. مهاجرت عمودی هیدروکربن های گازی ش��کل س��بک در 
می��ان ریزشکس��تگی ها14 و ریزمنفذها15 انجام می ش��وند. همزمان با پر 
ش��دن این تله ه��ای ریز، مهاجرت به س��مت ب��االی هیدروکربن ها در 
امتداد سیستم های ریزشکستگی ها به سمت سطح زمین ادامه می یابد. در 
سطح زمین هیدروکربن ها به سطح اکسیدهای آمورف می چسبند. این 
فرآیندها می توانند به دلیل حضور غلظت های آنومال عناصر ژئوشیمیایی 
 در آب نزدی��ک س��طح و خاک یا رس��وبات تش��خیص داده ش��وند 

)شکل-6( ]11-9و6[.

 6    مدل ریز تراوش )microseepage( هیدروکربن و اثرات هیدروکربن احیاء 
شده روی خاک ها و رسوبات ]10[

 Woods( 5    نقاط اوج اپیکال گروه عناصر معمول در طول گســل وودز تونل 
Tunnel( و گســل متقاطع ســاکورو کانیــون )Soccoro Canyon( در مقطع 

عرضی در نقشه آمده است. پیکان های سیاه نمایانگر مکان رخنمون گسل ها 
روی نقشه است ]8[

 a  7( الگوی تنگستن. b( شکل هاله ی جمعی عناصر مجموعه اکسیداسیون ]6[
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2- نتیجه ی مطالعات انجام شده
2-1- مطالعه ی موردی اول

در آگوس��ت 2001 تعداد 196 نمونه خاک در یک نوار گسترده در 
طول یک چش��م انداز عمیق در میان کوهستان غربی )محلی محرمانه( 
گرفته ش��د. این چشم انداز روی یک آرک )گنبد( رخ داده و تا یازده 
مخزن احتمالی در این مقطع وجود دارد. عمیق ترین هدف داکوتا فین16 
با عمق محلی 20000 فوتی اس��ت. مخازن عمیق تر محلی حاوی گاز و 
مخازن سطحی تر احتماالً حاوی نفت هستند. نمونه ها در بخش خارجی 
ش��بکه به صورت ش��بکه ی 500 × 500 متر جمع آوری شدند. در حالی 
که در مرکز چش��م انداز فواصل نمونه ب��رداری به 250 250 متر کاهش 
یافت. نمونه های خش��ک جمع آوری ش��دند و در داخل پالستیک در 
محل نمونه برداری مهر و موم شدند. نمونه ها در خنک کننده هایی برای 
جلوگیری از آس��یب رس��یدن به آنها با گرمای اضافه نگه داری شدند. 
جه��ت انجام آنالیز آنزیم لی��چ، خنک کننده ها به آزمایش��گاه اکتلبز-

اسکای الین17 در توکس��ان18 ایالت آریزونا فرستاده شدند. نمودارهای 
داده ه��ا، الگوهای معمولی ی��ک آنومالی اکسیداس��یون همراه با یک 
هال��ه ای آنومالی دورتادور محیط چش��م انداز و ترکیب��ی از الگوهای 
غنی شدگی اپیکال و تهی شدگی روی مرکز ساختار را آشکار می کنند 

.]6[
ب��ا اس��تفاده از داده های حاصل )ش��کل-7a(، عناص��ر مجموعه ی 

اکسیداس��یون به تنهایی )مانند W( هاله ای کامل را تشکیل نمی دهند. 
مقادیر این عناصر در برخی از نقاط در اطراف زیاد شده اما در مرکز 
تهی شدگی را نشان می دهند. اما زمانی که همه ی این عناصر مجموعه 
اکسیداس��یون با هم درنظ��ر گرفته ش��وند هاله ی بیرونی را تش��کیل 
می دهند که فراتر از حد محدوده ی نمونه برداری گس��ترده شده است 
)ش��کل-7b(. این الگوی هاله ا ی مرکب گرداگرد بدنه ی احیاء شده 
در زیر سطح تشکیل می ش��ود. اما به دلیل نمونه برداری کم، نمی توان 
هاله را به طور کامل در نقشه پوشش داد. هرچند سلول الکتروشیمیایی 
در این مورد به اندازه ی کافی قوی اس��ت تا الگوهای اپیکال متمایز، 
حضور بدنه ی احیاء ش��ده ی بس��یار بزرگی در زیر سطح را نشان دهد 

.]6[
 هاله ه��ای تو در ت��و )یک یا چند هال��ه درون هاله ه��ای دیگر رخ 
می دهن��د( از خصوصی��ات مه��م این کاوش هس��تند. تنه��ا قوی ترین 
س��لول های الکتروش��یمیایی دینامیک توان تولید هاله های تو در تو را 
دارند. وقتی این الگوها مشاهده شدند بدنه ی زیرسطحی، بسیار بزرگ و 
 به شدت احیاء شده است. شکل-a 8 این نوع الگوهای تو در تو را برای 
نس��بت Br/As نش��ان می دهد. خطوط بیرونی، روند هال��ه ی بیرونی و 

خطوط درونی، روند هاله ی درونی را نشان می دهند ]6[.
 چن��د فلز پای��ه )بعضی عناصر لیتوفی��ل( و تعداد کم��ی از عناصر 
مجموعه ی اکسیداسیون مثل منگنز، الگوهایی در وسط شبکه، باالی 

 8   الگوی تو در توی نســبت Br/As b. هاله ی داخلی منگنز و ســاختارهایی با 
روند شمال غربی ]6[

 a    9 هاله ی عامل آهن-گوگرد، نشــاندهنده ی شــرایط احیایی و درزه هایی با 
روند شمال شرقی و شمال غربی. b هاله ی داخلی جزئی کروم ]6[
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 11    الگوی پره شکل آنتیموان در داخل ناحیه ی تهی شدگی b. نقشه ی الگوی 
تمایز Br/I روی منطقه ]6[

]6[ offshore 12    هاله ی برم انحالل پذیردر رسوبات دریایی روی منطقه ی گازی 

]6[ offshore 13    هاله ی سلنیوم انحالل پذیر در رسوبات دریایی روی منطقه ی گازی 

پوس��ته ی گنبد، ایجاد کرده ان��د که هاله ی واضحی ش��کل می دهند 
)ش��کل-8b(. برخی عوامل دیگر و عناصر کمی��اب از الگوی منگنز 
تقلید می کنند. گاهی الگوی عاملی آهن-گوگرد باالی مرکز بدنه ی 
احیاء ش��ده زیرسطحی ایجاد می ش��ود. در این کاوش، الگوی آهن-

گوگ��رد هال��ه ی داخلی کوچکی باالی پوس��ته ی گنبد زیرس��طحی 
درس��ت مطابق الگ��وی منگنز ایجاد کرده اس��ت )ش��کل-9a(. در 
الگوه��ای عام��ل آهن-گوگرد خط��ی پنهانی ب��ا امتدادهای NW و 
NE وج��ود دارد. این خصوصیات خطی الگ��وی اتصال باالی گنبد 

زیرسطحی را نشان می دهند. کروم نیز یک هاله ی داخلی جزئی نشان 
.]6[ )9b-می دهد )شکل

 تامپکین19 مدلی برای س��لول های الکتروش��یمیایی تعریف کرد که 
بسیار به مشاهدات مربوط به آنومالی های اکسیداسیون حاصل با آنزیم 
لیچ روی مخ��ازن هیدروکربنی نزدیک بود. هر بدنه ی احیاء ش��ده ای 
ش��امل مخازن هیدروکربنی و هر نوع نهش��ته ی معدنی می توانند یکی 
از ای��ن آنومالی ها تولید کنن��د. این آنومالی ها با وض��وح زیادی برای 
مجموعه ی عناصر )مجموعه ی اکسیداس��یون( مش��خص می شوند که 

 10    مدل ســلول الکتروشــیمیایی برای تشــکیل آنومالی های عناصر کمیاب 
غیرآلی روی ذخایر هیدروکربنی ]12و6[
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می توانند شامل کلر، برم، ید، آرسنیک، آنتیموان، مولیبدن، تنگستن، 
رنیوم، سلنیوم، تلوریم، وانادیوم، اورانیوم و توریوم باشند. اغلب عناصر 
نادر خاکی و فلزات پایه در نمونه های خاک مش��ابه آنومال هس��تند. 
ناحیه ی تهی ش��ده20 درون هاله ی اصلی دقیقاً باالی بنده ی احیاء شده 
زیرزمین��ی قرار گرفته و مرزهای آن منطبق بر مرزهای منبع زیرزمینی 
آنومالی اس��ت )شکل-10(. اکثر الگوهای الکتروشیمیایی برای آنکه 
بتوانند الگوهای قابل نقشه برداری تولید کنند خیلی کوچک یا ضعیف 
هس��تند. آنتیموان انحالل پذیر21 الگوی تابشی پره شکلی تولید می کند 
)ش��کل-11a(. این پره ه��ا ظاهراً خطوط ترجیح��ی جریان در داخل 
سلول الکتروش��یمیایی در زیرزمین را نش��ان می دهند. هاله ی بیرونی 

آنتیموان بر مرزهای مخزن منطبق است ]12و6[.
یون های کلر، برم و ید به دلیل پتانس��یل های اکسیداس��یون متفاوت 
در هنگام اکسید ش��دن به حالت عنصری خودشان، الگوهای فضایی 
متفاوتی را در هاله ی بیرونی تشکیل می دهند که این هاله ها تنها زمانی 
در ناحیه ی تهی ش��دگی یافت می ش��وند که بدنه ی زیرسطحی بسیار   14    روندهای مربوط به کروم انحالل پذیر در رسوبات دریایی که نشاندهنده ی 

گسل های احاطه کننده ی مخزن همراه با هاله ی اکسیداسیون ]6[

]13[ Hillman هاله ی ید/برم دربرگیرندهی منطقه ی نفتی  .Clearvile 15     هاله ی مس دربرگیرنده ی منطقه ی نفتی 

]13[ Indian Hills هاله ی روی دربرگیرنده ی منطقه ی نفتی  .Indian Hills 16      هاله ی برم دربرگیرنده ی منطقه ی نفتی 
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.]6[ )11b-بزرگ و به شدت احیاء شده باشد )شکل
 

2-2- مطالعه ی موردی دوم
این مطالعه در بخش دریایی تگزاس22 انجام ش��ده اس��ت. عمق آب 
زیرزمینی 30-10 فوت متغیر اس��ت. مخ��زن گازی کمتر از 100 فوت 
ضخام��ت دارد و در عمق بیش از 15000 فوتی در محلی محرمانه قرار 
دارد. دو چاه تولید گاز در ش��کل ها نش��ان داده ش��ده اند. چند الگوی 
عناص��ر کمیاب متحرک انحالل پذیرمثل برم )ش��کل-12( و س��لنیوم 

)شکل-13( هاله ای قوی در ناحیه تعریف می کنند ]6[.
خصوصیات ساختاری مخازن گاهی توسط الگوهای عناصر کمیاب 
مق��اوم تعریف می ش��وند. در این م��ورد کروم انحالل پذی��ر الگوهای 
متفاوتی تولید می کند که گس��ل هایی ک��ه مخازن کوچک تر را ایزوله 

کرده اند نشان می دهد )شکل-14( ]6[.

2-3- مطالعه ی موردی سوم
جهت بررس��ی میزان موفقیت روش آنزیم لیج در اکتش��اف مخازن 
نفتی این مطالعه روی چن��د میدان نفتی در ایالت های انتاریو و تگزاس 
انجام ش��ده اس��ت. برای انجام ی��ک کاوش آنزیم لی��چ موفقیت آمیز، 
مجموعه ی نمونه های خاک و رویه های بررس��ی، حیاتی است. نمونه ها 
از اف��ق B جم��ع آوری ش��ده اند و نباید در دمای بی��ش از 40 درجه ی 

سانتی گراد خشک شوند ]13[.
مس متمایزترین هال��ه را ایجاد می کند که منطقه ی نفتی کلروایل23 
 .)15a-در انتاری��وی جنوبی را از طرفین احاطه کرده اس��ت )ش��کل
یون ه��ای برم و ید الگوه��ای متمایزی در منطقه ی نفت��ی هیلمن24 در 
اِِسکس کانتی25، انتاریو شکل می دهند )شکل-15b(. در منطقه ی نفتی 
ایندین هیلز26، هریس کانتی27 و تگزاس آنالیزهای آنزیم لیچ نمونه های 
خاک الگوهایی ب��رای چندین عنصر کمیاب که تعیین کننده ی مخزن 
هس��تند آشکار می س��ازد. اکثر این عناصر به ش��کل دادن یک هاله ی 
آنومال قوی با قوی ترین نقاط اوج در حوالی حاش��یه ی شمالی منطقه 
 .)16a-80 برابر مقدار زمینه ی در جنوب منطقه( تمایل دارند )ش��کل(
روی نی��ز هاله ای با نقاط اوجی نزدیک حاش��یه منطقه ش��کل می دهد 

.]13[ )16b-شکل(
آنالیز نمونه های خاک گرفته ش��ده در الگوی شبکه ای روی مخزن 
انواعی از هر دو آنومالی اپیکال و هاله را بس��ته به عنصر یافت شده در 
خاک تولید می کند. پیاده س��ازی گروه های کلیدی عناصر روی نقشه، 
طرح هایی تولید می کند که دقیقاً مکان های مخازن را نش��ان می دهند. 
الگوهای قطعی اپیکال و ناحیه ی تهی شدگی، ساختار الگوهای جریان 
فعل��ی و در نتیجه مناطق نفتی را آش��کار می کنند. اکتش��افات اخیر در 
روبرتس��ون کانتی28 تگزاس در منطقه ی کاتن والی، ریف29 را با سطح 
تحت پوش��ش تنها30 جریب )حدودا 12 هکتار( در عمق 17000 فوتی 

]13[ Camp Cooley نقشه ی توزیع عنصر مس در منطقه ی گازی  .Camp Cooley 17     نقشه ی توزیع عنصر آرسنیک در منطقه ی گازی 
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معین ک��رد. در منطقه ی گازی کمپ کولی30، هاله های آرس��نیک و 
م��س ریف پ��ر بارپیناکل31 در زیر س��طح زمین که ب��ا روش لرزه ای 

سه بعدی رسم شده را معین نمود )اشکال-17و18( ]13[.

نتیجه گیری
اس��تفاده از روش ژئوش��یمیایی آنزیم لیچ برای تجزیه ی نمونه های 
خاک در مناطق هیدروکربنی جهت به نقشه درآوردن الگوهای مقادیر 
اندک عناصر کمیاب، ابزاری قوی برای مشخص کردن و نقشه برداری 
از مخ��ازن هیدروکربنی را نتیجه می دهد که نه تنها مرزهای مخازن را 
مش��خص می کند، بلکه خصوصیات س��اختاری مهم مانند گسل ها را 
نیز قابل نقش��ه برداری و قابل تش��خیص می کند. این ف��ن آوری ابزاری 
بس��یار مقرون به صرفه برای تعیین و تأیی��د هدف های ژئوفیزیکی قبل 
از حفاری به حساب آمده و توسط شرکت های نفتی استفاده می شود. 

 Camp Cooley Pinnacle 18    اکتشــاف لــرزه ای در عمــق 16000 فوتــی در 
]13[ Reef

پانويس هاپانويس ها
1.Enzyme Leach
2.apical
3.Exogenic
4.Endogenic
5.Mobile a Ions
6.Hydroxylamine Hydrochloride
7.Chelating agents
8.EthyleneDiamineTetraacetic Acid
9.Sodium pyrophosphate
10.Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry

11.soil media
12.authigenic
13.alteration elements
14.micro-facture
15.micro-pores
16.Dakota fin
17.Actlabs-Skyline
18.Tucson
19.Tompkin
20.central low
21.leachable

22.offshore Texas
23.Clearville
24.Hillman
25.Essex County
26.Indian Hills
27.Harris County
28.Robertson County
29.Cotton Valley Reef
30.Camp Cooley
31.the productive pinnacle reef
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