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مطالعات اکتشافی ژئوشیمیایی سطحی منابع هیدروکربوری
مهدی خالقی طرقی* ،دانشگاه تهران

چکیده

چش��مههای نفت��ی و ریزنش��تهای هیدروکربنی بهعنوان نقاط پایانی مس��یر مهاج��رت هیدروکربن ،بیانگر
تمرکز باالی هیدروکربنهای افق مخزنی هس��تند که با استفاده از روشهای آزمایشگاهی فنآوریهای مختلف
شیمیایی ،بیولوژیکی ،بیوتکنولوژیکی و ژئوفیزیکی از نمونههای خاک ،رسوب ،آب و اتمسفر پوششهای سطحی
مخازن هیدروکربنی زیرسطحی قابلشناسایی هستند .حرکت ریزنشتها بهصورت دینامیک و عمودی از نواحی
پرفشار افق مخزنی بهسوی نواحی کمفشار افقهای سطحی است .مطالعات ژئوشیمیایی سطحی اهداف اکتشافی
و توس��عهای ب��ا بهرهگیری از روشهای مس��تقیم و غیرمس��تقیم قابلی��ت پیگیری دارند و نتای��ج آنها با تلفیق
اطالعات ژئوفیزیکی و زمینشناس��ی نواح��ی مورد مطالعه ،توان ایجاد یک الی��هی اطالعاتی مؤثر و کارآمد در
ارزیابی اقتصادی یک برنامهی اکتش��افی را خواهند داش��ت .طراحی بهینهی مطالعات ژئوش��یمیایی س��طحی،
تدوین اس��تراتژی مناس��ب نمونهبرداری و بهرهبرداری از آنالیزهای ژئوش��یمیایی س��طحی با کیفیت ،از عناصر
تعیینکنندهی یک پیجویی موفق ژئوشیمیایی سطحی بهشمار میروند .این مطالعات ضریب موفقیت تا حدود
 %90را پش��تیبانی میکنند .مطالعات اکتش��افی ژئوش��یمیایی سطحی در مناطق ناش��ناخته و در نواحی هدف
خاصی خود برخوردارند .در یک پیجویی ژئوش��یمیایی سطحی جهت تشخیص نواحی
اکتش��افی از ویژگیهای ّ
واجد آنومالی باید تمایز آشکاری از اندازهی سطح مبناء نتایج آزمایشگاهی حاصل شود.
بدیهی اس��ت ارزیاب��ی فرآیند شارژش��دگی تلههای هیدروکربوری زیرس��طحی از اهداف غائی بررس��یهای
ژئوشیمیایی سطحی اکتش��افی یک ناحیهی مطالعاتی محسوب میشود .هرچند این مطالعات میتوانند اهداف
توسعهای یک میدان نفتی یا گازی را هم تأمین کنند.
مقدمه

کاش��فان اولي��هی ذخایر نفتی در گامهای نخس��ت جس��تجوی
نفت از چش��مههای نفتی بهعنوان نش��انگرهای قابلاعتماد برای
يافت��ن مقادير اقتصادی نفت اس��تفاده میکردن��د [ .]1اصطالح
چش��مه بهعنوان تراوشات قابلمشاهده توس��ط چشم غیرمسلح
تعریف میش��ود .این نوع چش��مهها بیش��تر محلی بوده و شامل
تجمع زیادی از هیدروکربنهای س��بک و هیدروکربنهای با وزن
مولکولی زیاد (درصورت وجود در مخزن زیرسطحی) هستند که
در نقاط انتهایی گس��لها ،شکستگیها ،ناپیوستگیها و الیههای
حامل رخنمون یافته در س��طح وجود دارند .این نوع چشمههای
قابلرؤیت باعث اکتش��اف بسیاری از نواحی تولید هیدروکربن در
دنیا ش��دهاند [3و .]2در حال حاضر استفاده از روشهای کارآمد
در مطالعات اکتش��افی منابع نفت و گاز بيشتر بر يافتن محلهای
مناسب برای تجمع نفت و گاز استوارند .اما اين روشها اطالعات
ارزن��دهای در مورد وج��ود يا عدم وجود س��یال هيدروکربنی در
محلهای تجمع احتمالی ارائ��ه نميکنند .ميادين نفتی و گازی
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واژگان کلید   ی:
ریزنش��تهای هیدروکرب��وری ،پیجویی
ژئوش��یمیایی س��طحی ،باکتریه��ای
اکسیدکنندهی هیدروکربن ،گازخاک

عالوه برچشمههای نفتی که بهصورت عوارض سطحی وجود دارند
ريزنش��تهايی نيز دارند .اين ريزنش��تها که با چشم غيرمسلح
قابلرؤیت نیستند میتوانند توسط روشهای مستقیم و تحليلی
غيرمستقيم بهعنوان مهمترین هدف از انجام مطالعات ژئوشیمیایی
سطحی آشکار ش��وند .از مفاهیم اساسی اکتش��اف ژئوشیمیایی
س��طحی مناب��ع هیدروکربنی میت��وان به پیجویی ش��يمیایی
حضور قابلشناسایی هیدروکربن و محصوالت حاصل از تغییرات
آن در س��طح یا نزدیک به س��طح زمین اش��اره کرد که بهعنوان
کلیدی برای شناس��ایی محل تجمعات هیدروکربنی زیرسطحی
کش��ف نشده اس��تفاده میش��ود .باور اصلی در تمامی روشهای
ژئوش��یمیایی س��طحی بر این استوار اس��ت که هیدروکربنهای
تولیدی و بهدامافتاده در مخازن زیرزمینی (بهعنوان نقاط تمرکز
پرفش��ار) در مقادیر متفاوت و البته قابلشناسایی به سطح زمین
تراوش میکنند .مطالعات اکتش��افی ژئوش��یمیایی س��طحی در
حقیقت پاس��خگویی به نيازهای صنعت اکتشاف منابع نفت و گاز
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به روشهاي س��ريع ،دقيق ،مقرون بهصرفه و با کمترين تأثيرات میشوند .حرکت ریزنشتها از تلههای هیدروکربنی زیرسطحی،
مخرب زیستمحيطي بهشمار میآیند.
دینامی��ک بوده و اغلب بهصورت عمودی( 3رو به باال) و بهس��وی
نواحی کمفش��ار افقهای س��طحی اس��ت [ ]9و از لحاظ سرعت
 -1چشمههای هیدروکربنی و ریزنشتها
جابجایی در حدود کمت��ر از یک تا چندین ده متر در روز متغیر
چش��مههای نفتی و گازی ،1حاص��ل حرکت مواد هیدروکربنی از است (شکل.)1-
عمق به سطح زمین محسوب میشوند [ .]4اصطالح ریزچشمه یا
ریزنش��ت 2با عنوان "تمرکز زیاد هیدروکربنهای فرار یا نیمهفرار  -2ویژگیهای اكتشاف ژئوشيميایي سطحي
قابلشناسایی توسط روشهای آزمایشگاهی در نمونههای خاک ،موارد زیر را میتوان از مزاياي بالقوهی برنامههای موفق اکتشافات
رس��وب ،آب و اتمس��فر پوش��ش س��طحی مخازن هیدروکربنی ژئوش��یمیایی س��طحی دانس��ت که منجر به یافتن منابع جدید
زیرسطحی" تعریف میش��ود .تمرکز زیاد هیدروکربنهای سبک هیدروکربوری میشود [:]10
شناسایی مس��تقیم هیدروکربنها یا تغییرات حاصل از حضور
و باکتریهای اکس��یدکنندهی هیدروکربن در خاکها و رسوبات
س��طحی زیاد مخ��ازن هیدروکربن��ی از بهترین ش��واهد حضور هیدروکربورهای گازی در خاک ،رس��وبات نزدیک سطح ،اتمسفر
یا بستر دریا
ریزنشتها محسوب میشوند [.]5-8
نشانگر حضور سیستم نفتی فعال در نواحی اکتشافی
نی��روی حاصل از ف��از بههم پیوس��ته ی س��تون هیدروکربنی و
امکان ایجاد ش��بكهبندی با دقت زیاد ساختارهای تعیین شده
همچنی��ن نیروی ش��ناوری جریان گاز داخل س��نگهای حامل
و مخزن از جمله عوامل مهم در مهاجرت ریزنش��تها محس��وب توس��ط مطالع��ات ژئوفیزیک��ی برای ارزیابی بیش��تر ب��ا دیدگاه
مالحظات زمینشناسی و ژئوفیزیکی
اس��تفاده از دادههای ژئوشیمیایی س��طحی برای تطابق هرچه
بیشتر خطوط لرزهای عرضی با یکدیگر
ارزیابی مناطقی که در آنها مطالعات لرزهای به دالیل مشخصات
زمینشناسی یا محیطی منطقهی مورد مطالعهی ناقص هستند.
ارائهی روشهای قابلاس��تفاده برای شناس��ایی س��اختارهای
چین��های و س��اختمانی که ب��ا روشهای لرزهای قابلشناس��ایی
نیستند.
 1حرک��ت دینامیک و قائ��م (رو به باال) ریزنش��تهای هیدروکربوری از افقهای
کمترین اثرات زیستمحیطی
مخزنی و پوشسنگی و الیههای حامل به افقهای رسوبات سطحی
هزینهی کمتر نسبت به سایر روشها

 2تلفیق دادههای ژئوشیمیایی سطحی با اطالعات ژئوفیزیک لرزهای و زمینشناسی

با این وجود نظر بهآنکه برنامهی مطالعات اکتشافی ژئوشیمیایی
سطحی موفق میتواند بهطور قابلتوجهی در اقتصاد یک برنامهی
اکتشافی یا توسعهای اثرگذار باشد باید محدودیتهای موجود در
استفاده از روشهای مطالعاتی ژئوشیمیایی سطحی درنظر گرفته
شود که ش��امل محدودیتهای مرتبط با زمینشناسی منطقه از
قبیل موارد زیر است:
پیچیدگیهای زمینشناسی ناحیهی مورد مطالعه
محدودیتهای بهکارگیری روشهای ژئوش��یمی س��طحی در
نواحی واجد مخازن نفت س��نگین و مخ��ازن هیدروکربوری کم
فشار
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دش��واری فزایندهی تلفیق موفقیتآمیز دادههای ژئوشیمیایی
س��طحی با زمینشناسی زیرس��طحی بهموازات پیچیدهترشدن
وضعیت زمینشناسی ناحیهی مطالعاتی
محدودیتهای ناش��ی از روش مطالعاتی ژئوش��یمیایی سطحی
بهکار رفته که عبارتند از:

مورد نظر در ناحیهی مطالعاتی به دس��ت آمده است .در حالیکه
در هدف شمارهی 2#ش��اهد فقدان شارژ هیدروکربوری هستیم.
آنومالی میکروبی ثبت ش��ده در هدف اکتشافی شمارهی 1#مؤید
حضور سیال هیدروکربوری است.
 -3روشهای مطالعاتی ژئوشیمیایی سطحی

برای نخس��تينبار در  1940موژيلوس��کي و همکارانش [ ]18از
 استفاده از روش نامناسب نمونهبرداری
روشهاي شمارش و شناسايي جمعيت باکتريهاي تجزيهکنندهی
 خطا در تفسیر دادهها ناشی از تعداد ناکافی نمونهها
هيدروکربنهاي گازي س��بک بهعنوان نش��انگر حضور تجمعات
در یک ارزیابی جامع از مطالعات اکتش��افی ژئوشیمیایی سطحی هيدروکربن��ي در مخ��ازن زيرزميني اس��تفاده کردهاند .در گذر
چند دههی اخیر [ ]11پیش��نهاد شده پژوهشگران از وقوع موارد زم��ان و همگام با پیش��رفت فنآوری ،این روشها دس��تخوش
تغییر و تحول ش��دهاند [ .]19-22از سال  2000بهدليل زمانبر
زیر اجتناب کنند:
بررسی و ارزیابی اهداف اکتشافی که بهخوبی شناسایی نشدهاند ب��ودن و همچني��ن هزينهی زیاد روشهاي ش��مارش باکتريها،
روشهاي زيس��تمولکولي ب��ر پايهی  DNAجهت اس��تفاده در
طراحی نامناسب مطالعه
5
روشهاي مطالعاتی ژئوش��يميايي سطحی ( )SGSتوسعه يافتند
تعداد اندک و ناچیز نمونه
[ .]22-25در سالهاي اخير روشهاي نوين بيوفنآوري (استفاده
کیفیت ضعیف اطالعات
از مقدار بيان ژنهاي دخيل در تجزيهی هيدروکربنهاي س��بک
خطاهای تعبیر و تفسیر نتایج
فقدان آنالوگهای خوب
تفسیر ضعیف و ناقص دادهها

در مجموع میتوان گفت با وجود روشهای ژئوشیمیایی سطحی
متعدد برای مطالعهی یک ناحیه ،هیچ روش واحدی برای همهی
موارد مطالعات��ی وجود ندارد .بهطور کلی یک آنومالی س��طحی
شناسایی شده نمیتواند به یک سنگ مادر یا سنگ مخزن یا افق
خاصی در عمق مربوط باش��د؛ همانطور که کش��ف یک آنومالی
ژئوش��یمیایی س��طحی ،امکان کش��ف حج��م قابلمالحظهای از
انباشت هیدروکربوری را فراهم نمیکند .درک این نکتهی اساسی
بس��یار مفید است که روشهای اکتش��افی ژئوشیمیایی سطحی
نمیتوانند جایگزین فنآوریهای شناخته شدهی اکتشافی شوند.
درحالیک��ه میتوانن��د یک الیهی اطالعاتی ب��ا ارزش به دادهها
و اطالعات اکتش��افی زمینشناس��ی ،ژئوفیزیکی و سایر اطالعات
موجود اضاف��ه کنند [ .]12-17در ش��کل 2-ارتب��اط تنگاتنگ
دادههای ژئوش��یمیایی س��طحی با اطالع��ات ژئوفیزیکی لرزهای
و زمینشناس��ی نش��ان داده شده اس��ت .همانگونه که مشاهده
میشود در یک برش لرزهای دو هدف اکتشافی شناسایی گردیده
ی اکتش��افی ژئوش��یمیایی سطحی
که از تلفیق اطالعات بررس�� 
میکروب��ی( )MPOG(4نمودار باال) بهعم��ل آمده در امتداد مقطع
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 3نقشهی پراکندگي پروژههاي ژئوشيمي سطحي در حوضههاي هيدروکربني دنيا
()G-MT 2014

 4تغییرات سطحی ایجادشده توسط هیدروکربنرهای مهاجرت یافته به سطح
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گازي) در بس��ياري از موارد جايگزين روشهاي پیش��ین گرديد.
روشه��اي مطالعات اکتش��افی ژئوش��يميایی س��طحي ،بهویژه
روشهاي ميکروبي ،تقريب��اً در تمامي حوضههاي هيدروکربوري
دنيا بهکار رفتهاند (شکل.)3-
در تمام��ی روشه��ای مطالعاتی ژئوش��یمیایی س��طحی جهت
پیجویی تلهه��ای هیدروکربوری ،بهدنبال یافت��ن و اندازهگیری
تغییرات ایجادش��ده در اثر حضور هیدروکربنهای گازی س��بک
در رس��وبات و الیههای واقع شده در س��طح تجمعات زیرزمینی
هیدروکربوری هس��تند .برخی تغییرات ایجادش��ده در رسوبات و
الیههای خاک که در پیجویی هیدروکربن کاربرد دارند بهش��رح
زیر هستند (شکل:]26[ )4-
تمرکز بیش��تر از حد نرمال هیدروکربن در پوش��ش س��طحی
تلههای هیدروکربوری زیرس��طحی شامل :رسوبات ،خاک ،آب و
حتی اتمسفر
آنومالیهای میکروبی و تشکیل لکههای پارافینی
تمرکز بیشتر از حد نرمال گازهای غیرهیدروکربنی مانند هلیم،
ایودین

 5نحوهی شکلگیری یک آنومالی ژئوشیمیایی سطحی در نواحی واجد هیدروکربور
زیرسطحی

ﺷﻜﻞ -6اﻧﻮاع ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺒﻜﻪي اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻄﺤﻲ

 6انواع طراحی شبکهی الگوی پراکندگی نمونهبرداری در مطالعات ژئوشیمیایی سطحی

تغییرات بلورشناس��ی مانند تشکیل کلس��یت ،پیریت ،اورانیم،
سولفور عنصری ،اکسید آهن مگنتیکی و سولفیدها
تغییرات بلورهای رسی
آنومالیهای رادیواکتیویتهی رادیومتریکها
آنومالیهای زمینگرمایی و هیدرولوژیکی
الیههای قرمز کمرنگ شده
آنومالیهای نوع و مقدار تمرکز گیاهان سطحی
تغییرات مشخصات اکوستیکی ،الکتریکی ،مغناطیسی رسوبات
و خاکها (عناصر نادر خاکی و )...
بهطور کلی روشهای مطالعاتی ژئوشیمیایی سطحی اکتشافی به
دو گروه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشوند.
روشهای مس�تقیم :شامل روشهایی اس��ت که بهطور مستقیم
هیدروکرب��ن موجود در خاک ،آب ،اتمس��فر و رس��وبات نزدیک
سطح را اندازهگیری میکند .مقادیر اندک هیدروکربنهای گازی
بهدام افتاده در فضاهای متخلخل خاک به دو صورت چسبیده به
ذرات ریز خاک (گاز آزاد در تخلخل مؤثر و گاز محبوس در فضای
بیندانهای) یا در سیمان موجود بین ذرات یافت میشوند [.]27
روشه�ای غیرمس�تقیم :در این روشها بر اس��اس مقدار و نوع
تغیی��رات حاص��ل از حض��ور هیدروکربن (بهصورت ریزنش��ت)،
مش��خصات زیستی ،فیزیکی و بلورشناسی خاک ،رسوبات و دیگر
محیطهای متأثر ش��ده را اندازهگیری میکنند [ .]28روشهای
پرکاربرد از این نوع عبارتند از روش های میکروبی ،هلیم ،ایودین،
تغییرات خاک ،عناصر نادر خاک ،روش نوع و گس��ترش گیاهان
سطحی ،6رادیومتریکها ،مغناطیسی  ،الکتریکی ،بیوشیمیایی.
ش��واهد متف��اوت در تظاه��رات س��طحی حضور ریزنش��تهای
هیدروکربن��ی موجب ایج��اد روشهای متف��اوت نمونهبرداری و
آزمایشگاهی خواهد گردید [.]27
نتایج روشهای معرفی ش��ده میتوانند طیف وس��یعی از ضریب
اطمینان داش��ته باشند که این امر ناش��ی از عوامل ذاتی در این
روشهاست؛ بهطوری که روشهای شناخته شدهی میکروبی که
بر اساس حضور باکتریهای اکسیدکنندهی انواع هیدروکربن در
خاک هس��تند در نواحی فاقد هیدروکربن نتایجی با دقت بیشتر
ارائ��ه خواهند کرد .در حالیکه در روش هلیم ،بهدلیل وجود این
عنصر در نمونههای خاک و رس��وبات س��طحی بهط��ور کامل با
تجمعات هیدروکربنی زیرس��طحی ارتب��اط ندارد و در عین حال
از عناصر یافت ش��ده بهطور معمول در انباشتهای هیدروکربنی
محس��وب میش��ود و بهعل��ت تح��رک زی��اد ،واکنشناپذیری و

 -4-2ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻮﻣﺎﻟﻲﻫﺎ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺪازهي ﺳﻄﺢ ﻣﺒﻨﺎ ﻳﺎ ﭘﺲزﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻮﻣﺎﻟﻲﻫﺎﺳﺖ ] .[36ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ
ﺳﻄﺢ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﻘﺎط داراي آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ را از ﻧﻘﺎط زﻣﻴﻨﻪ ﺟﺪا ﻛﺮد .ﻣﺘﻴﻮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ  %80ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري
ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪودهي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 14ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ] .[32روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻘﺎط آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ و ﺳﻄﺢ
ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻼﺳﻤﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ] [31ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪي
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﻮد:
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نداش��تن روابط آلی با س��ایر ترکیبات ،از نشانگرهای مناسب در اکتشافی باید بیشتر از محلهای فاقد آنومالی مد نظر قرار گیرند
پیجوییهای ژئوشیمیایی سطحی محسوب میشود [.]28
(شکل.)5-
بیش��ترین موفقیت در پیجویی هیدروکربن زمانی حاصل خواهد
ش��د که دادههای حاصل از روشهای ژئوش��یمیایی س��طحی با  -4طراحی مطالعات ژئوشیمیایی سطحی
دادههای حاصل از روشهای زمینشناسی و ژئوفیزیکی و اطالعات هرگونه مطالعهی ژئوش��یمیایی س��طحی نیازمن��د طراحی واجد
قابلی��ت انعطافپذی��ری 7جهت پیجوی��ی و تعیین اس��تراتژی
رژیم جریانهای آبهای زیرزمینی تلفیق شوند [30و.]29
در س��الیان اخیر همزمان با پیش��رفت روشهای آنالیز و تفس��یر نمونهبرداری است .این طراحی الزاماً بر اساس شرایط زیر تعیین
دادههای حاصل ،عالقهمندی به ژئوش��یمی سطحی دوباره بهطور میشود [:]10
اهداف اکتشافی محدودهی مورد مطالعه
چش��مگیری افزایش یافته؛ بهطوری که اص��ول زیر بهطور کامل
مشخصات زمینشناسی ناحیهی مطالعاتی
توسط محققان پذیرفته شده است:
اندازه و شکل پیشبینی شدهی ساختار هدف اکتشافی
 -1تمامی سیس��تمهای نفتی ،تراوشات یا ریزنشتهای سطحی
امکان نمونهبرداری در امتداد (یا بین) خطوط لرزهای برداش��ت
هیدروکربن قابلاندازهگیری هستند.
 -2تجمع��ات نفتی دینامیک بوده و پوشس��نگ سیس��تمهای شده در محدودهی هدف اکتشافی
وضعیت توپوگرافی ناحیهی اکتش��افی و چگونگی دسترسی به
هیدروکرب��وری بهط��ور کامل توانایی جلوگی��ری از حرکت رو به
ب��االی هیدروکرب��ن را ندارند .تمامي انواع اليههاي پوشس��نگ مناطق نمونهبرداری طراحی شده
هیدرودینامیک حوضه
(حتي اليههاي ضخيم نمک و شيل) در مقابل اين نوع از حرکت
امکانات و شرایط ترابری و جابجایی
بهصورت اليههاي تراوا عمل ميکنند.
تغییرات طبیعی مورد انتظار در اندازهگیریهای سطحی
 -3هیدروکربنها میتوانند در طول هزاران متر از چینههای بدون
8
گس��ل یا شکس��تگی بهصورت عمودی در فاصلهی زمانی نسبتاً
نسبت احتمالی سیگنال به نویز
کوتاه (هفتهها تا سالها) جابجا شوند .مولکولهاي بسيار کوچک
هيدروکربن س��بک گازي (متان ،اتان ،پروپان و بوتان) بهصورت ضم��ن اینکه توصی��ه میش��ود در طراحی مطالعات اکتش��افی
طبيع��ي از مخ��ازن هيدروکربني (ش��امل نف��ت و گاز) از طريق ژئوشیمیایی سطحی به موارد زیر توجه خاص گردد:
بررسی و انتخاب روش یا روشهای مناسب اکتشافی سطحی
شبکههاي اش��باع از آب ،شکس��تگيها ،ريزشکستگيها ،سطوح
بهكارگيري بیش از یک روش اکتشافی سطحی درصورت امکان
اليهبن��دي و غيره بهصورت عمودي به س��طح زمين راه ميیابند.
استفاده از تجربیات پیشین در منطقهی مورد مطالعه و روندهای
ای��ن ترکیبات بهطور درگیر با س��طوح مواد معدني و متحرک در
ش��بکهی اش��باع از آب ،بهعنوان منبع غذايي ميکروارگانسيمها قبلی اکتشافی
اساس قراردادن برنامهی نمونهبرداری بر اساس اندازهی هدف و
استفاده ميشوند [.]31
 -4مهاجرت بهطور عمودی اس��ت .ب��ا وجود این در بعضی موارد زمینشناسی آن
پیجوییهای مقایس��های در مناطقی با مش��خصات مش��ابه یا
نادر بهصورت عرضی و در مسافت طوالنی انجام میشود.
 -5رابطهی بین آنومالیهای س��طحی با تجمع��ات زیرزمینی از اکتشافات جدید
تطبی��ق الزام��ی نتای��ج مطالعه ب��ا دادههای زمینشناس��ی و
ساده تا بسیار پیچیده متغیر است.
اگرچ��ه وجود آنومالیهای س��طحی هیدروکربن��ی بهطور مطلق ژئوفیزیکی موجود از ناحیهی مورد مطالعه
وج��ود هیدروکرب��ن تا ح��د اقتص��ادی را تضمی��ن نمیکند اما
نشاندهنده ی وجود تجمعات هیدروکربنی در مخازن زیرزمینی باید درنظر داشت که در مطالعات اکتشافی ژئوشیمیایی سطحی
در مناطق اکتش��افی اس��ت .چش��مههای هیدروکربنی در سطح ممکن است فرآیند نمونهبرداری عموماً در امتداد خطوط لرزهای
زمی��ن نقطهی پای��ان مس��یر مهاج��رت هیدروکربن هس��تند .عملیات ژئوفیزیکی یا در امتداد مقاطع ژئوشیمیایی منطقهای در
نفتگیرها ،ساختارها و مسیرهای مهاجرت دارای آنومالی از لحاظ محل تقاطع س��اختارهای زمینشناسی با ساختارهای تکتونیکی
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برداش��ته شود .بر اساس اهداف اکتش��افی فاصلهی نمونهبرداری
ژئوش��یمیایی از  500تا  1000مت��ر و در بعضی مناطق از  50تا
 100متر متغیر است .عملیات نمونهبرداری مطالعات ژئوشیمیایی
سطحی ،در محل ساختارهای کوچک مقیاس یا ساختارهای واجد
اطالعات ژئوفیزیکی س��هبعدی روی شبکهی منظم ژئوشیمیایی

 7طراحی نمونهبرداری با فاصلهی نمونههای متفاوت از اوکالهاما

 8نقش��هی آنومال��ی حاص��ل از پیجوی��ی اتان که نتای��ج آن تحت تأثیر گس��ل و
شکستگی قرار گرفته است []10

قابلاطمینان است .در حالی که در مطالعهی نواحی بزرگ مقیاس
با هدف شناس��ایی و ارزیابی ناحیهای باید استراتژی نمونهبرداری
با صرفهی اقتصادی درنظر گرفته ش��ود .بهدیگر س��خن مطالعات
اکتشافی ژئوشیمیایی سطحی هم در نواحی بکر 9و هم در نواحی
هدف اکتشافی( 10که مطالعات از نوع پیجویی با دقت زیاد است)
قابلانجام خواهد بود .با این تفاوت که هنگام پیجویی در نواحی
بکر که در آن مطالعهی زمینشناس��ی ،ژئوفیزیکی ،ژئوشیمیایی
و حف��اری انجام نش��ده و هیچگونه اطالعاتی از ح��دود ،اندازه و
ش��کل مخزن در دسترس نیست ،اس��تراتژی نمونهبرداری بدون
درنظر گرفتن ابعاد مخزنی ،تمام نواحی منطقهی مورد مطالعه را
11
بهصورت یکسان پوشش میدهد و جداسازی مقادیر سطح مبنا
بعد از بهدست آمدن نتایج آزمایشگاهی از روی شکست نمودارهای
هیس��توگرام تجمعی مشخص میش��ود .در حالیکه پیجویی در
نواحی پراسپکتیو که از لحاظ وجود هیدروکربن قابلتوجه بوده و
بهطور معمول مطالعات زمینشناس��ی ،ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی
در آن نواحی قبل از اثبات وجود انباش��ت هیدروکربوری توس��ط
حفاری چاه انجام ش��ده و بهدلیل وجود دادههای زمینشناس��ی
و ژئوفیزیکی ،اطالعات وج��ود فیزیکی مخزن و نفتگیر ،حدود،
اندازه و ش��کل مخزن نیز در دس��ترس است .در این گونه نواحی
جهت مش��خص کردن مقادیر س��طح مبنا و تمای��ز آن از مقادیر
آنومالی 12در تحلیل نتایج آزمایش��گاهی باید در تعیین استراتژی
نمونهبرداری ،از روشهای جداسازی بهینهی آماری استفاده کرد.
پیجوییها در نواحی بکر ،اندازه و گسترش متفاوتی دارند .هدف
اینگونه مطالعات مشخص کردن یک ساختار نیست؛ بلکه ارزیابی
و بررسی حضور هیدروکربور در ساختارهای موجود از طریق انجام
نمونهبرداری ،با تعداد کم است .اندازهی ساختار هدف مهم است
و چگونگی طراحی فاصل��هی نمونهبرداری را کنترل خواهد کرد.
این مدل پیجوییها طراحی س��ریع و هزین��هی اقتصادی کمی
دارن��د که میتوان��د هدفهای موجود احتمال��ی را برای طراحی
آت��ی خطوط لرزهای شناس��ایی کند .بدیهی اس��ت در این قبیل
مطالعات ،احتمال اکتشاف میادین کوچک کاهش مییابد [.]10
در پیجوییهای با دقت زیاد معموالً اهداف اکتشافی یا توسعهای
در دس��تور کار قرار دارند .بهدلیل اینکه بررسیهای ژئوشیمیایی
سطحی عمدتاً جهت یافتن تلههای هیدروکربوری جدید استفاده
میش��وند ت��ا هنگام اضافه ک��ردن اطالعات بیش��تر در خصوص
میادین قدیمی ،پیجوییهای اکتشافی متداولتر از پیجوییهای
توسعهای اس��ت .این مطالعات بهطور مشخص بهدنبال اهداف یا
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س��اختارهایی هستند که ممکن اس��ت منطقهی وسیعی را تحت
پوش��ش قرار دهند و میتوانند ب��دون ورود به محدودهی نواحی
تولیدی شناسایی شوند.
پیجوییهای توس��عهای جهت مشخص کردن موقعیت چاههای
خاص یا گسترش احتمالی میدان هیدروکربنی استفاده میشوند.
این مطالعات معموالً مواقعی مزیت خاص خواهند داشت که یک
میدان نفتی نزدیک به حالت تخلیهی کامل بوده و ممکن اس��ت
برخی بخش های تولیدی مخزن از بین رفته باشد .وجود یک چاه
در نزدیکی منطق��هی مورد مطالعه میتواند بر موفقیت مطالعات
اکتشافی ژئوشیمیایی مؤثر باشد [.]10
همچنین طبیعی اس��ت که دادههای حاصل از مطالعات میکروبی
ی��ا مطالعات گازخاک 13یا س��ایر روشهای مطالعاتی ژئوش��یمی
س��طحی جهت شناس��ایی ریزنش��تهای هیدروکربنی پارازیت
داش��ته باشند .بر این اساس جهت تش��خیص بین مناطق دارای
مقدار ارزش داده در اندازهی س��طح مبنا و مناطق دارای آنومالی
باید فواصل نمونه برداری مناسب بوده و بر اساس اطالعات موجود
از محدودهی مطالعاتی طراحی خوبی داش��ته باش��ند .بر اساس
مطالعات احتماالً دلیل اصلی غیرواضح بودن نتایج و وقوع اشتباه
در تفسیر دادهها ،تعداد کم نمونههای برداشت شده از محدودهی
مورد مطالعه اس��ت که در مطالعات ژئوش��یمیایی سطحی دیده
میشود [.]32
هزینهی مطالعات و پیجوییهای ژئوش��یمیایی سطحی متفاوت
است .از عمدهترین عوامل اثرگذار ،هزینهی جمعآوری و هزینهی
آنالیز نمونههاس��ت .این دو متغیر میتوانند تفاوت فراوانی داشته
باش��ند .مث ً
ال ممکن اس��ت یک روش هزینهی نمونهبرداری کمی
داش��ته باش��د اما در مقابل هزینهی آنالیز آن زیاد باش��د .درگام
نخس��ت ،مرحلهی نمونهبرداری آسانترین مرحله بهنظر میرسد.
ا ّما باید در نظر داش��ت که کیفی��ت جمعآوری نمونهها برای یک
روش خ��اص ،مؤثرتری��ن عامل در موفقیت یا شکس��ت آن روش
اس��ت .متغیرهای مؤثر در فرآیند برداش��ت نمونهه��ا عبارتند از:
شرایط زمین (توپوگرافی) ،عمق خاک ،نوع خاک ،رطوبت خاک،
آب و ه��وا ،فصل نمونهبرداری ،راهها و مس��یرهای دسترس��ی به
محدودهی عملیات نمونهب��رداری و کیفیت کار گروه نمونهبردار.
بدیهی اس��ت هزینهی آنالیز نمونهها که به نوع دستگاههای مورد
استفاده بستگی دارد نیز متنوع هستند .بیشتر روشهای گازخاک
از کروماتوگرام گازی اس��تفاده میکنند؛ در حالیکه اس��تفاده از
آش��کارگر پالس��ما از روش کروماتوگرام گازی پرهزینه تر خواهد
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بود .روشهای آیودین [34و ]33و عناصر نادر کمهزینه هستند؛
زی��را ای��ن آنالیزها در آزمایش��گاههای صنعت مع��دن قابلانجام
هستند .هزینههای رادیومتریک متنوع هستند .با وجود کمهزینه
بودن آنالی��ز دس��تگاههای رادیومتریک در ص��ورت فقدان افراد
مج��رب ،نتایج این روش مفید فای��ده نخواهد بود .هزینهی آنالیز
عناصر نادر توس��ط آشکارگر پالسما بیش��تر از آنالیز این عناصر
توس��ط روشه��ای جذب اتمی اس��ت .ضم��ن اینکه ب��ا افزایش
تعداد پیجوییها ،هزین��هی میانگین آنالیز کاهش مییابد .تنوع
هزینههای آنالیز روشهای غیرمستقیم بسیار وسیع است [.]10
 -1-4طراحی استراتژی نمونهبرداری

اس��اس طراحی اس��تراتژی نمونهبرداری بر اس��اس تعیین هدف
مطالعه استوار است .انتخاب هدفدار نقاط نمونهبرداری میتواند
اطالعات فراوانی را با هزینهی کم به تیم تفسیر ارائه دهد .تعیین

ﺷﻜﻞ -9ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روش اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ

 9ضریب موفقیت روش اکتشافی مطالعات ژئوشیمیایی سطحی میکروبی

ﺑﻴﺸﺘﺮ روشﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ] [28ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪي ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲﮔﺮدد.
اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺎن روش )ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ( ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﺪف را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮد )ﺷﻜﻞ .(10-در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ] [20ﻛﻪ در ﻣﺤﺪودهاي ﻛﻮﭼﻚ از ﮔﺮﻳﻤﺰﻓﻴﻠﺪ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
درآﻣﺪه ،ﭼﺎهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺧﺎرج از ﻧﻮاﺣﻲ آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ ﻣﺜﺒﺖ )ﻧﺎﺣﻴﻪي ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ( ﺣﻔﺎري ﺷﺪه ﭼﺎهﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﻮدهاﻧﺪ و
ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﻣﻴﺪان ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻴﺪان ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻴﺎل ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮري ﻣﺤﺮز اﺳﺖ )واﺟﺪ
آﻧﻮﻣﺎﻟﻲ ﻣﺜﺒﺖ( ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺗﺪاوم ﻳﺎﺑﺪ.

 10مطالعات ژئوشیمیایی سطحی با هدف توسعهی میدان گریمزفیلد کالیفرنیا
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نق��اط نمونهبرداری مناس��ب نیازمند دانش و اطالع��ات اولیه از
محدودهی مورد مطالعه است [.]8
باید درنظر گرفت که اطالع��ات حاصل از نمونهبرداری هدفدار،
مس��تقیماً از نقاط خاص نمونهبرداری شده و نباید برای تعمیم به
نقاط دیگر اس��تفاده ش��ود .مث ً
ال اگر نمونهبرداری از یک گسل با
برداشت نمونه در سه نقطه بهصورت عرضی در نزدیکی اثر گسل
انجام گردد و چش��مهای آشکار نشود استنباط اینکه گسل نشت
ندارد صحیح نیس��ت .این احتمال وجود دارد که نمونهبرداری از
گس��ل در نقاط تعیین ش��ده نادیده گرفته شده و امکان نشت در
بعضی نقاط که بدون نمونه درنظر گرفته شده وجود داشته باشد.
بهطور کلی نش��ت تراوشات هیدروکربوری در تمامی قسمتهای
اثر گس��ل پدیدار نمیشوند بلکه اغلب بهصورت نقطهای در طول
اثر گسل ظاهر میشوند .در این قبیل موارد نمونهبرداری بهصورت
خوش��های در چندین محل در طول گس��ل در موقعیتهایی که  -2-4تشخیص آنومالیها
انتظار نشت مخزن در آن نقاط محتمل است (مانند ناحیهی قله تعیین اندازهی س��طح مبنا یا پسزمین��ه مهمترین بخش تعیین
و نقط��هی ریزش تلهی نفتی) روش مناس��بتری خواهد بود .در و تش��خیص آنومالیهاس��ت [ .]36بر اس��اس این سطح میتوان
این حالت اگر ریزنش��تی یافت نشد استنباط اینکه با گسل بدون نق��اط دارای آنومال��ی را از نقاط زمینه جدا کرد .متيو پیش��نهاد
نشتی مواجه هستیم منطقیتر بهنظر میرسد .اگرچه همچنان در میکن��د  %80نمونههای جمعآوری ش��ده در خارج از محدودهی
مورد نظر 14قرار داشته باشند [ .]32روششناسی جداسازی نقاط
ن و همکاران [ ]31شرح داده
آنومالی و سطح مبنا توسط کالسم 
شده است .شناسایی آنومالی و همچنین کاهش هزینهی عملیات
باید هنگام طراحی چندین عامل مورد توجه واقع شود:
 -1هدف مطالعه ،تعیین مس��احت منطقه ،شناس��ایی و ارزیابی
مقیاس نواحی مستعد نسبت به کل منطقه است.
 -2ش��کل و اندازهی م��ورد انتظ��ار آنومالی که بهط��ور معمول
متناس��ب با ش��کل و اندازهی هدف زیرس��طحی (منظور ساختار
زیرس��طحی اس��ت که س��بب آنومالی در س��طح میشود) فرض
 11نقش��هی آنومال��ی با اس��تفاده از روش گازخاک اس��تخراج ش��ده با اس��ید میگردد و بررس��ی ارتباط زمین شناسی آنها با یکدیگر (آنومالی
( )C4-C2در یکی از اهداف اکتشافی ناحیهی فارس
بهطور مستقیم روی هدف قرار گرفته یا توسط عوامل ساختمانی
یا چینهای دارای جابجایی است).
 -3تغییرات طبیعی مورد انتظار در اندازهگیریهای سطحی (چه
تغییرات اتفاقی ،چه تغییرات شناختهشده مثل حضور چشمههای
نفتی) [.]3
15
 -4بزرگی نسبت سیگنال مورد انتظار به سطح مبنا
اگ��ر در محدودهی مورد مطالعه ،مهاج��رت غالب از نوع عمودی
باش��د تطابق بین نواحی واجد آنومالیهای باالی ژئوشیمیایی در
 12نقش��هی آنومال��ی ب��ا اس��تفاده از روش میکروب��ی (ژن بوت��ان) در یک��ی از س��طح ،با تلههای احتمالی در زیر س��طح (عمق) نشاندهندهی
مورد نقاط بدون نمونه نمیتوان اظهار نظر نهایی کرد.
بهط��ور معم��ول در مطالعات ژئوش��یمیایی س��طحی ،دو روش
نمونهبرداری خطی (یکبعدی) و شبکهای (دوبعدی) [ ]8استفاده
میشود .افزایش توانایی در تفسیر دادههای مطالعات ژئوشیمیایی
س��طحی از افزایش چگالی فضای نمونهبرداری بهدس��ت میآید
[ .]35در تفسیر دادههای ژئوشیمیایی سطحی یکی از بزرگترین
چالشها ،ارتباط دادن الگوی پراکندگی با ساختارهای زیرسطحی
است [.]28
بهطور معمول در طراحی ش��بکهها ،مدلها و پیجوییها ،ضمن
لح��اظ کردن متغیره��ا و عوامل مختلف ،بیش��تر از طراحیهای
خطی ،شعاعی ،خوش��های و تصادفی (شکل )6-استفاده می شود
[:]10
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مقاالت پژوهشی

شارژ شدن تله با هیدروکربن است .در مقابل اگر تلهی زیرسطحی
آنومالی س��طحی مثبت نداش��ته باشد فرض اینس��ت که آن تله
با هیدروکربن ش��ارژ نشده است .نکتهی بس��یار حائز اهمیت در
تعیین دقیق مق��دار و محدودهی آنومالی ،تعیین مقادیر س��طح
مبنا بهطور کافی اس��ت .تعبیر و تفس��یر دادهه��ای آنومالیهای
س��طحی با افزایش تعداد نمونهها و کاهش هرچه بیشتر فاصلهی
نمونهبرداری ،معتبرتر و دقیقتر میشود .شکل 7-نشاندهندهی
اهمیت شبكهبندیهای ژئوش��یمیایی بر مقاطع ژئوشیمیایی در
تعبیر و تفسیر آنومالیهاست.
در پیجوییهای توس��عهای ،ارتباطی تقریباً قائمی بین مخزن و
سطح زمین وجود دارد و می توان محل چاهها را با اطمینان زیاد
تعیی��ن کرد .البته مواردی وجود دارد که این حالت رخ نمیدهد.
در لبههای میدان ،وجود گس��لها و شکس��تگیهایی از مخزن یا
تجمعات هیدروکربوری کوچک ،موجب شکلگیری آنومالیهای
با ش��دت زیاد میگردند .این حالت منجر به تفس��یر نادرس��ت و
در نهای��ت حفاری چاههای خش��ک میگردد .با وجود این بعضی
از آنومالیها بهطور دقیق مرکز تجمع و انباش��ت زیرس��طحی را
مش��خص میکنند و لبهه��ای نواحی تولیدی توس��ط دادههای
حاصل از سطح مبنا نشان داده میشود [.]10
حضور تراوش��ات هیدروکربنی در ناحیهی اکتش��افی شاهد ی بر
ژئوشیمیایی مستقیمی از حضور و تولید هیدروکربن در افقهای
زیرس��طحی اس��ت .حضور هیدروکربن در س��طح نشاندهندهی
نقطهی انتهایی مس��یر مهاجرت هیدروکربن است .هیدروکربنها
ممکن اس��ت نشاندهندهی تراوش از یک انباشت هیدروکربوری
یا یک الیهی حامل 16یا س��ایر مسیرهاي مهاجرتی باشند .ممکن
اس��ت آنومالی تعیین شده توس��ط چندین نمونه ،ناشی از یک یا
تعداد بیش��تری از خطوط نمونهبرداری اکتش��افی نشاندهندهی
محل س��اختار تاقدیس��ی یا اهداف چینهای مجزا در محدودهی
مورد مطالعه باشد.
 -5ارائهی نتایج مطالعات و پیجوییهای ژئوشیمیایی سطحی

همانگون��ه ک��ه مطرح ش��د از مهمتری��ن م��وارد قابلحصول از
مطالعات و بررسیهای ژئوشیمیایی سطحی ،ارزیابی فرآیند شارژ
ش��دگی تلههای هیدروکربوری زیرسطحی شناسایی شده است.
در یک بررس��ی که توسط وگنر و همکارانش در سال  2002ارائه
ش��ده [ ]37تعداد  2774حلقه چاه اکتش��افی ارزیابی ش��ده که
 1430حلقه از این تعداد خشک بوده و با بهرهگیری از مطالعات
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ژئوشیمیایی س��طحی با روش میکروبی ( 1287 ،)MPOGحلقه
از ای��ن تعداد ( )%89پیش بینی ش��ده و  1344حلقه از آنها نیز
تولیدی ش��ده که  1097حلقه از این تعداد ( )%82توس��ط همان
مطالعات میکروبی شناس��ایی ش��ده بود .بهدیگر س��خن ضریب
موفقیت روش مطالعاتی ژئوش��یمیایی س��طحی میکروبی 80 ،تا
 %90است که میتوان از آن بهعنوان یک روش مطالعات اکتشافی
بین رش��تهای موفق در صنعت اکتشاف منابع نفت و گاز یاد کرد
(شکل.)9-
بیش��تر روشهای اس��تفاده ش��ده در این روش مطالعاتی []28
منتج به تهیه و ارائهی نقش��ههای آنومالی میگردد .این نقشهها
بر اس��اس همان روش (مستقیم یا غیرمستقیم) یا متغیری است
که مطالعه بر آن اس��اس طراحی شده است .بدیهی است کاربرد
این نقشهها بر اساس هدف مطالعه است.
در مطالعات توسعهای یک میدان با استفاده از نقشههای آنومالی،
میتوان بخشها و نواحی هدف را شناس��ایی و بر آنها تمرکز کرد
(ش��کل .)10-در این مطالعه [ ]20ک��ه در محدودهای کوچک از
گریمزفیلد کالیفرنیا انجام گردیده چاههای حفاری شده در خارج
از نواحی آنومال��ی مثبت (ناحیهی قرمزرنگ) خش��ک بودهاند و
جهت عملیات توس��عهای میدان باید فعالیتها در بخشهایی از
میدان که حضور سیال هیدروکربوری محرز است (واجد آنومالی
مثبت) متمرکز شده و تداوم یابد.
روشهای ژئوش��یمیایی س��طحی در مطالعات اکتش��افی منابع
هیدروکرب��وری حوضهه��ای رس��وبی نواح��ی اکتش��افی فارس
و دزفول نیز اس��تفاده ش��ده اس��ت .در ناحیهی فارس [ ]38در
یکی از س��اختمانهای اکتشافی واقع در ش��رق گسل کازرون با
17
استفاده از روشهای مطالعاتی مستقیم گازخاک و فلئورسانس
و غیرمستقیم میکروبی 18ژئوشیمیایی سطحی ،ارزیابی اکتشافی
س��اختمان مورد نظر انجام ش��د .در ش��کل 11-نتایج حاصل از
بهکارگیری یکی از روشهای مطالعاتی ژئوش��یمی سطحی نشان
داده شده اس��ت .همانطور که مالحظه میش��ود برخالف دیگر
بخشهای مطالعه ش��دهی این س��اختمان ،وج��ود نواحی واجد
آنومالی مثبت (حلقههای قرمزرنگ) مؤید حضور هیدروکربن در
بخشهای مشخص این ساختمان است.
در مح��دودهی ش��مالی ناحی��هی دزف��ول ،بررس��ی و پیجویی
ژئوش��یمیایی س��طحی یکی از اهداف اکتش��افی ،قبل از اجرای
عملی��ات حف��اری و ب��ا اس��تفاده از توانمن��دی روش مولکولی
میکروبی انجام شده اس��ت [ .]39در این مطالعه با بهرهجویی از
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فنآوریه��ای بیوتکنولوژیک [ ]40پس از بررس��یهای مولکولی
( )DNAو شناسایی ژنتیکی باکتریهای اکسیدکنندهی ترکیبات
هیدروکرب��وری بر اس��اس بانک ژنی جهانی ،نقش��ههای آنومالی
از وج��ود باکتریهای مت��ان ،پروپان و بوتانخ��وار در نمونههای
پوش��ش سطحی (خاک) هدف اکتشافی مورد مطالعه ،تهیه شده
اس��ت .اس��تراتژی نمونهبرداری این مطالعه بر اس��اس مطالعات
لرزهای و زمینشناسی طراحی شده است [ .]41همانطور که در
نقشهی شکل 12-مالحظه میشود بهدلیل قرارگیری افق مخزنی
شناسایی شده ی س��اختمان مورد مطالعه در محدودهی آنومالی
مثبت ،هدف اکتش��افی مذکور واجد سیال هیدروکربوری بوده و
حضور س��یال نفتی (محدودهی س��بز تا نارنجیرنگ) در این افق
مخزنی محرز اس��ت و بهنظر میرسد جابجایی اندک در موقعیت
چاه اکتش��افی پیش��نهادی (دایرهی آبیرنگ) ،ریس��ک موفقیت
برنامه اکتشافی ساختمان مورد مطالعه را کاهش خواهد داد.
نتیجهگیری

مطالعات و پیجوییهای ژئوشیمیایی سطحی میتوانند بهعنوان
کلیدی برای شناس��ایی محل تجمعات هیدروکربنی زیرسطحی
محسوب شوند .ارزیابی شارژشدگی هیدروکربنی افقهای مخزنی
هدف با قطعیت زیاد که در صورت اس��تفادهی همزمان از س��ایر
روشهای ژئوشیمیایی سطحی ،ریسک کمی هم خواهد داشت از
مهمترین نتایج کاربردی مطالعات ژئوش��یمیایی سطحی بهشمار
میآید .سرعت دس��تیابی به نتایج و هزینهی کمتر این مطالعات
در کن��ار تأثی��ر ناچیز زیس��تمحیطی آنه��ا از ویژگیهای مهم
بررسیهای ژئوشیمیایی سطحی محسوب میشود.
پیجوییهای اکتش��افی ژئوشیمیایی س��طحی از لحاظ اقتصادی
تأثیرات قابل توجهی بر یک برنامهی اکتشافی خواهد داشت .تنوع
و تعدد روشهای ژئوش��یمیایی سطحی عالوه بر ایجاد گسترهای
مناس��ب در انتخاب روش مطالعاتی (با توجه به ش��رایط ناحیهی

م��ورد مطالعه) میتواند در انتخاب بهینه و موافق با امکانات ،مؤثر
واقع شود .اما نباید از ضرورت تلفیق نتایج حاصل از این مطالعات و
پیجوییها با سایر اطالعات و دادههای ژئوفیزیکی و زمینشناسی
در جهت دستیابی به مفیدترین نتایج ،چشمپوشی کرد.
بهاستناد مدارک علمي-آزمايشگاهي و با دقت و صحت قابلقبول
ميتوان از مطالعات ژئوش��يميايي سطحي جهت مديريت منابع و
هزينهی عمليات اکتشافي محدودهی مطالعاتی بهره جست .این
روش مطالعاتی ظرفیت بهکارگیری در بخشهای متنوع مس��یر
فرآیند اکتشاف منابع هیدروکربوری از جمله موارد زیر را داراست:
شناس��ایی نواحی مطالعاتی ناشناخته (جهت بررسي امکان تداوم ديگر
روشهاي اکتشافي نظير مطالعات زمينشناسي و ژئوفيزيکي)
کمک به طراحی خطوط لرزهای در مطالعات اکتشافی
ارزیابی فرآیند شارژش��دگی تلههای هیدروکربوری شناس��ایی
شده و حضور سیال هیدروکربوری در افقهای مخزنی احتمالی
شناسایی نوع سیال هیدروکربوری (نفت ،گاز یا هر دو)
شناس��ايي محدودهی گسترش افقي اليهی مخزني واجد سيال
هيدروکرب��وري (جهت کاهش ريس��ک محاس��بات حجم مخزن
هدف اکتشافي
ارائ��هی اطالعات و دادههاي مورد نياز جهت تحديد گس��ترش
افق مخزني هدف اکتشافي
کم��ک به تهیهی مس��تندات علمی مبین وج��ود يا عدم وجود
ارتباط با ديگر افقهاي مخزني مجاور)
تعیی��ن موقعی��ت مناس��بتر محل حف��اری چاه اکتش��افی یا
توسعهای (با شناس��ايي موقعيت دسترسي به بيشينهی ضخامت
ستون هيدروکربوري در هدف اکتشافي)
20
کمک ب��ه تهیهی یک گ��زارش ارزیابی پ��س از حفاری چاه
اکتش��افی از ناحی��هی مطالعات��ی که ح��اوي درس آموختههاي
فني تخصصي و کاربردي از هدف اکتشافي حفاري شده در جهت
کمک به فعاليتهاي اکتشافي آتي آن محدودهی مطالعاتی.

پانویس ها
11- Background Level
12- Anomaly
13- Soil Gas
14- Target
15- Signal to Background Ratio
16- Carrier bed
17- Flourescence
18- Microbial
19- Acid Extracted Soil Gas
)20- Post Drilling Analysis(PDA

1- Macroseepage
2- Microseepage
3- Vertical Migration
(4- Microbial Prospecting of Oil & Gas (MPOG
)5- Surface Geochemical Survey (SGS
6- Geobotany
7- Flexibel
8- Signal to Noise Ratio
9- Reconnaissance Survey
10- Prospect Survey
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