فنی

انواع گازهای طبیعی
فرنوش غالمی ،نفت خزر

بهطور کلی گازهای طبیعی از نظر منش��اء و
ترکیب شیمیایی به دو دسته تقسیم میشوند
گازه��ای  biogenicکه به گازه��ای مردابی
معروف هستند.
گازه��ای  thermogenicکه ب��ه آنها گازهای
نفتی نیز گفته میشود.
مراحل تش��کیل و ترکیب شیمیایی این دو
نوع گاز کام ً
ال متفاوت است که در ادامه به آن
اشاره میشود.
گازهای مردابی ()Biogenic gas

این گاز حاصل فعالیتهای بیولوژیکی ش��بیه
تخمیر روی مواد آلی در غیاب اکسیژن است و
 biogenic methaneنیز نامیده میشود.
تولید این گاز توس��ط میکروارگانیسمهایی
به نام متانوژن ( )methanogeneانجام میشود
و تجزی��هی ش��یمیایی م��واد آلی در ش��رایط
بیه��وازی اس��ت .گاز حاص��ل از ای��ن فرآیند
در باتالقه��ا ،محلهای دفن زباله و رس��وبات
کمعمق یافت میشود.
میکروارگانیسمهای یادشده در رودهی اکثر
حیوانات نیز یافت میشوند و فعالیت آنها عامل
تولید و انتشار گاز متان است .ترکیب شیمیایی
گاز مرداب��ی بهطور عمده از متان اس��ت و در
رس��وبات دانهریز در اعماق چن��د متر و گاهی
حتی تا  100متر زیر زمین نیز یافت میشوند.
ب��ا توجه به اینکه تش��کیل مت��ان از طریق
فرآیند بیوژنیک ،نزدیک به س��طح زمین انجام
میش��ود بخ��ش عم��دهی آن به اتمس��فر راه
مییابد .ب��ا این حال در پارهای م��وارد نیز در
زی��ر زمین محبوس و هنگام حفاری مش��اهده
میشود.
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میگی��رد .اگر این عمق بین ح��دود  1000و
حداکثر  5000متر باشد واکنشهاي شيميايي
بدون وج��ود ميكروارگانيس��مها رخ ميدهند.
ای��ن واکنشه��ا و تجزیهی مواد آل��ی بهدلیل
گرمای ش��دید و فشار زیر زمین انجام و منجر
به تش��کیل نفت و گاز میشود که شامل طیف
وسیعی از هیدروکربنهاست .در صورت ادامه ی
حرک��ت به پائین و قرار گرفتن در اعماق بیش
از  5000مت��ر ،نفت تش��کیل ش��ده نیز تحت
تأثیر فرآیند شکست مولکولی ( )Crackingقرار
گرفت��ه و به گاز تبدیل میش��ود .بدین ترتیب
کل مواد آلی به گاز تبدیل میشود.
عمق تولید نفت و گاز (حدود  1-5کیلومتر)
ب��ه پنج��رهی نف��ت و عم��ق  5-7کیلومتر به
پنجرهی گاز خش��ک معروف است .البته عمق
پنجرهها تقریبی بوده و توسط گرادیان حرارتی
منطقه کنترل خواهند شد.

بهج��ز متان ک��ه بخش عمدهی ای��ن گاز را
تشکیل میدهد مقادیر جزئی گازهای اکسیژن،
نیتروژن ،دیاکس��یدکربن ،مونوکس��یدکربن،
اوزن ،دیاکس��یدنیتروژن ،آمونی��اک و گاهی
مقادیر بس��یار کمتر هیدروژن س��ولفید نیز در
ترکیب این گاز دیده میشود.
نمون��هی س��اده از تولید متان بی��وژن ،گاز
زبال��ه اس��ت که در مح��ل دفن زبال��ه مقادیر
قابلتوجهی از آن دیده میشود .مقدار این گاز
عالوه بر مقدار م��ادهی آلی موجود ،بهنحوهی
دفن و عدم حضور اکس��یژن نیز بستگی دارد.
اکسیژن باعث از بین رفتن میکروارگانیسمهای
مربوطه ( )Methanogenic archaeaمیش��ود
که حت��ی نمیتوانن��د مقدار کم اکس��یژن را
تحمل کنند و همچنین س��ولفاتها با غلظت
زیاد فعالیت آنها را کاهش میدهند .در نتيجه
تولي��د گاز بیوژنیک ب��ه محيطهاي خاصي از
جمله باتالقها ،بعضي از دش��تها ،درياچهها
و محيطه��اي درياي��ي با مقدار س��ولفات کم تفاوته�ای گازهای مرداب�ی و حرارتی (نفتی)
همانگونه که مش��اهده ش��د مراح��ل تولید و
محدود می شود.
شرایط ذخیرهس��ازی این گازها بسیار متفاوت
گازهای حرارتی یا نفتی ()Thermogenic Gas
است که عمدهی این تفاوتها بهقرار زیر است:
موج��ودات ری��ز دریای��ی و بهخص��وص
گازه��ای مرداب��ی حاص��ل فرآین��د
پالنکتونها که به وفور در دریاها یافت میشوند میکروارگانیسمهای حیاتی هستند اما گازهای
پ��س از مرگ در تهدری��ا تجمع میکنند و اگر حرارتی ب��دون دخالت موج��ودات زنده تولید
جهت جلوگیری از تماس با اکسیژن ،همزمان میشوند.
گازه��ای مردابی در دم��ای کم (کمتر از 50
با رس��وبات دانهریز نظیر ش��یل پوشیده شوند
در مراح��ل بعد قابلیت تولید نفت و گاز را پیدا درجه) .ا ّم��ا گازهای حرارتی در دمای بس��یار
میکنند .به این مجموعه رسوبات شیل و مواد زیاد تولید میشوند (حدود  160-220درجهی
س��انتیگراد) .ش��کل 1-موقعیت کلی تشکیل
آلی سنگ منشاء گفته میشود.
در مرحل��هی بع��د و در ص��ورت ادام��هی گازها از نظر پنجرهی عمقی و حرارتی را نشان
رس��وبگذاری ،سنگ منش��اء به اعماق زمین میدهد.
گازهای مردابی در اعماق بس��یار کم تولید و
رفت��ه و تحت تأثیر فش��ار و حرارت زمین قرار
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ذخیره میشوند .در مقابل ،گازهای حرارتی در
اعماق بس��یار زی��اد تولید و ذخیره میش��وند.
ش��کل 2-موقعیت مکانی و ان��واع تلههای گاز
حرارتی را نشان میدهد.
در ترکیب گازه��ای مردابی ،گاز متان غالب
اس��ت و گازهای دیگر بسیار کم هستند .اما در
ترکیب گازهای حرارتی حضور گازهای دیگر با
ال متفاوت امکانپذیر است .مث ً
نسبتهای کام ً
ال
م��وارد متع��ددی وج��ود دارد که مق��دار گاز
هیدروژن س��ولفید ( )H2Sبهمراتب بیش��تر از
متان اس��ت که به گاز بس��یار ترش یا اسیدی
موسوم است (حتی تا  80درصد).
حجم گازهای مردابی بس��یار ناچیز است؛ در
حال��ی که گازهای حرارتی ک��ه از منابع مهم
انرژی جهانی بهحس��اب میآیند حجم بس��یار
بیشتری دارند.

 Carbon datingکه بس��یار مطمئن اس��ت .در
این روش زمان تشکیل گاز با استفاده از نسبت
رادیو ایزوتوپهای موجود در آن (کربن 14-به
کرب��ن )12-تعیین میش��ود .گازهای حرارتی
س��ن میلیونی فاقد ایزوتوپ یادش��ده
بهدلیل
ّ
هستند.
مخاطرات برخورد با گاز مردابی و حرارتی در حفاری

گازه��ای مردابی بهدلی��ل کمحجم بودن،
ظرف چند ساعت یا حداکثر چند روز پس از

برخ��ورد بهطور کام��ل تخلیه میش��وند .در
حالی که خروج گازه��ای حرارتی در صورت
راهیابی به س��طح بههر شکل ممکن (معموالً
از طریق گس��لهای عمیق) ،پیوسته و ممتد
خواه��د ب��ود .آتش��کدههای طبیع��ی که در
جمهوری آذربایجان یا جنوبغرب ایران برای
هزاران س��ال فعال هس��تند از مثالهای این
نوع گاز هس��تند .گازهای مردابی بهجز خطر
آتشس��وزی در س��اعات اولی��هی برخ��ورد،
خطرساز نیستند.

روش تشخیص گاز مردابی از گاز حرارتی

با وج��ود امکان تمایز بس��یار س��ادهی این
گازها بهدلیل تفاوتهای ذکرش��ده و عدم نیاز
به روشهای پیچیدهتر ،روشهای آزمایشگاهی
مش��خصی برای تفکیک آنها در دسترس است
از جمله:
تعیین ترکیب گاز و مقدار درصد آنها
س��ن گاز با روش
اس��تفاده از روش تعیی��ن
ّ

 1عمق و مقدار حرارت پنجرهی تشکیل گازها

Principal type of thermogenic oil and gas traps
 2نمایش موقعیت مخازن گاز حرارتی
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