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مطالعات اکتشافی ژئوشیمیایی سطحی ساختمان مورد مطالعه
در ناحیه دزفول شمالی (بخش دوم)
مهدی خالقی طرقی* ،کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بهرام علیزاده ،دکترای زمین شناسی نفت ،عضو  هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
بهزاد خانی ،دکترای زمین شناسی نفت ،میرصابر شیروانی ،کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت ،پارک علم وفناوری خوزستان

چکیده

اس��تفاده از روش پیجویی ژئوشیمیایی س��طحی در شناسایی تجمعات هیدروکربنی زیرسطحی در طی
چندین دهه گذش��ته توس��ط ش��رکتهای نفتی و محققین اکتشافی منجر به توس��عه کارآمد و روزافزون
تکنیکهای مورد اس��تفاده در مطالعات ژئوشیمیایی سطحی گردیده است .در روشهای ژئوشیمی سطحی
میکروب��ی که یک رهیافت اکتش��افی بین رش��تهای میباش��د ،باکتریها ضمن متابولی��زه کردن ترکیبات
هیدروکربنی و استفاده از آن بهعنوان منبع انرژی به رشد و تکثیر پرداخته و در نهایت آنومالیهای میکروبی
را در پوشش سطحی باالی افقهای مخزنی بهوجود آورده که مبین حضور هیدروکربن در الیههای مخزنی
زیرس��طحی میباشد .از تکنیک میکروبی ( )MPOGدر بررسی ژئوشیمیایی سطحی یکی از ساختمانهای
اکتش��افی در ناحیه دزفول شمالی استفاده شده است .نتایج بدست آمده از این مطالعه میکروبی ،بهصورت
نقش��ههای آنومالی تفسیر گردیده و نشانگر حضور هیدروکربن مایع نفتی در بستگی شناسایی شده توسط
مطالعات لرزهای این س��اختمان میباش��د .هدف از انجام پیجویی ژئوش��یمیایی س��طحی ساختمان مورد
مطالعه ،نقش عمدهای را در فرآیند تدوین اس��تراتژی نمونهبرداری بهعنوان گام نخس��ت در بررس��یهای
ژئوش��یمیایی س��طحی ایفاء مینماید .بدین منظور از دادههای زمینشناس��ی و ژئوفیزیکی ساختمان مورد
مطالعه بهطور گس��تردهای استفاده شده است .بدیهی است در اجرای بهینه عملیات نمونهبرداری مطالعات
ژئوش��یمیایی س��طحی ،توجه به نیازمندیهای الزم و اجتناب از محدودیتهای متداول کمک ش��ایانی به
کسب نتایج دقیق از این مطالعه را بههمراه خواهد داشت .جهت انجام فعالیتها و مراحل آزمایشگاهی الزم
در مطالعات میکروبی ژئوشیمیایی سطحی ساختمان مورد مطالعه ،استفاده از آنالیزهای مولکولی و استخراج
 DNAاز باکتریهای اکس��یدکننده هیدروکربنهای گازی سبک در دستور کار بوده است که بدین منظور
رویه خاصی در آزمایشگاههای ژنتیک مورد استفاده قرار میگیرد .تعبیر و تفسیر نتایج آزمایشگاهی ،به ویژه
در تلفیق با نتایج سایر مطالعات زمینشناختی ،امکان بررسی تغییرات فراوانی میزان حضور هیدروکربنهای
گازی در محدوده مورد مطالعه را فراهم آورده و شواهد متقنی مبنی بر وضعیت حضور سیال هیدروکربنی
در نواحی مورد انتظار از ساختمان مورد مطالعه را ارائه مینماید.
مقدمه

 -1بررسی تغییرات فراوانی هیدروکربنهای گازی در امتداد خطوط
لرزهای و خطوط MPOG

تغیی��رات مقادیر باکتریهای تجزیه کنن��ده هیدروکربنهای گازی
س��بک متان ،پروپان و بوتان که به طور غیرمس��تقیم نشانگر حضور
و عدم حضور هیدروکربنهای گازی مورد اش��اره میباشد به تفکیک
خطوط برداشت نمونه (شامل خطوط لرزهای و خطوط  )MPOGمورد
بررسی قرار میگیرد .نمودارها و دادههای بدست آمده در این بخش
با استفاده از خطوط ترسیم شده در امتداد خطوط لرزهای و MPOG
بر روی نقش��ههای همتراز پارامترهای  mmoX، prmAو  bmoXکه
به ترتیب نش��انگر مقادیر باکتریهای اکسید کننده هیدروکربنهای
متان ،پروپان و بوتان هس��تند ،بهدست آمده بهگونهای که در امتداد

اطالعات مقاله

تاریخ ارسال نویسند   ه98/03/21 :
تاریخ ارسال به د   اور98/03/27 :
تاریخ پذیرش د   اور98/06/11 :

واژگان کلید ی:
مطالعات اکتش��افی میکربی (،)MPOG
باکتریهای اکسیدکننده هیدروکربنهای
گازی س��بک ،نقش��ه آنومال��ی میکرب��ی،
ریزنشت هیدروکربنی

خطوط برداش��ت نمونه ،مقادیر هر کدام از سه پارامتر اشاره شده در
فاصلههای تقریبی  42متری با استفاده از نرم افزار برون یابی شده و
در نمودارهای سه بعدی به تفکیک هر کدام از شش خط ژئوفیزیکی
و  20خط  MPOGارائه شده است [.]1
نموداره��ای تغییرات پارامترهای  mmoX،prmAو  bmoXدر امتداد
هر کدام از خطوط ژئوفیزیک و  ،MPOGاز س��ه بخش تشکیل شده
اس��ت .بخش باالیی می��زان فراوانی هر ک��دام از باکتریهای تجزیه
کننده هیدروکربنهای متان ،پروپان و بوتان را نشان داده که مقدار
هر کدام از ژنهای تجزیه کننده هیدروکربنهای گازی با س��ه رنگ
متفاوت و واحد نانوگرم در هر میکرولیتر نش��ان داده ش��ده اس��ت.
مح��ور  Xدر ای��ن بخش فاصله مح��ل داده از بخش ابتدایی خطوط

* نويسند    ه عهد 
   هد   ار مکاتبات ()khaleghi_meh@yahoo.com
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برداش��ت نمونه را نش��ان میدهد و محور  Yنش��انگر میزان تمرکز
ژنهای اش��اره شده است .بخش پایینی نمودار تغییرات عمقی راس
دو س��ازند مخزنی آسماری (به رنگ س��بز) و سروک (به رنگ زرد)
را در محل س��اختمان مورد مطالعه نشان میدهد .شایان ذکر است
در این بخش از نمودار محدودههای دارای رنگ قرمز نش��ان دهنده
محلهای دارای بس��تگی در دو افق اش��اره شده میباشد .در بخش
پایین��ی این نمودارها ،موقعیت هر کدام از خطوط نس��بت به UGC
سازند آسماری نشان داده شده است (شکل.)1-
خط لرزهای ش��ماره 2-در امتداد عرض��ی ،با طول  20/8کیلومتر ،با
جهت گیری شمالشرق -جنوبغرب س��اختمان مورد مطالعه قرار
دارد و در مطالع��ات بیوتکنولوژیکی  16نمونه برروی این خط مورد
آنالیز قرار گرفته اس��ت .نمونههای برداش��ت ش��ده برروی این خط
در دو گروه نسبت به بس��تگی آسماری ساختمان مورد مطالعه قرار
گرفتهاند ،نمونههایی که در محدوده بس��تگی س��ازند آسماری قرار
دارند (محدوده دارای بس��تگی در س��ازند آسماری با محدوده رنگی
قرمز در (ش��کل 1-مشخص شده اس��ت) و نمونههایی که در خارج
از محدوده بستگی سازند آس��ماری واقع شدهاند .آنومالی باکتریایی
نمونههای گروه اول مثبت بوده و در هر س��ه ژن مقادیر باالتر از حد
آستانه را نشان میدهند .شایان توجه است که روند تغییرات عرضی
مقادیر باکتریهای اکس��ید کننده بوتان (قرمز رنگ) و پروپان (زرد
رن��گ) کام ً
ال منطبق بر هم ب��وده و باالترین میزان را در مرتفعترین
بخش بستگی آسماری در امتداد خط مورد مطالعه را نشان میدهند.
در مقایس��ه تغییرات فراوانی باکتریهای تجزی��ه کننده متان (آبی

 1تغییرات مقادی��ر باکتریهای تجزیه کننده هیدروکربنهای گازی در امتداد
خط Geophysic Line 002
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رنگ) نس��بت به دو گروه قبلی تطابق کمتری با مورفولوژی بستگی
سازند آسماری دارا میباشند .همچنین بررسی نقاط دارای آنومالی و
فاقد آنومالی گروههای مختلف هیدروکربنی مورد مطالعه برروی خط
لرزهای ش��ماره 2-در امتداد راس سازند سروک نشان میدهد که به
دلیل عدم وجود بستگی در این افق ،آنومالی مورد مشاهده در ارتباط
با سازند سروک نمیباشد .براساس تغییرات قابل مشاهده در امتداد
این خط ،مقادیر هر سه ژن در محدوده میانی این خط (فاصله طولی
 2268تا  3825متری) افزایش قابل توجهی نشان میدهند که دارای
تطابق خوبی با محدودههای دارای بس��تگی سازند آسماری میباشد
(شکل های 1-و )2
خط لرزهای ش��ماره 6-در امتداد طولی ،با طول  24.3کیلومتر ،با
جهت گیری ش��مالغرب – جنوبشرق ساختمان مورد مطالعه قرار
دارد و در مطالع��ات بیوتکنولوژیکی  46نمونه بر روی این خط مورد
آنالیز قرار گرفته است .براساس تغییرات قابل مشاهده در امتداد این
خط ،مقادیر هر س��ه ژن در محدوده میان��ی این خط (فاصله طولی
 10215تا  15052متری) افزایش قابل توجهی نش��ان میدهند که
دارای تطابق خوبی با محدودههای دارای بس��تگی س��ازند آسماری
میباش��د .بهدیگر س��خن میتوان بیان نمود که نقاط برداشت شده
برروی خط لرزهای ش��ماره 6-س��اختمان مورد مطالع��ه و تغییرات
نمایان شده در نتایج آنالیز نمونهها ،بهطور واضحی نشانگر شرایط به
تلهافتادگی سیاالت هیدروکربنی در بستگی آسماری این ساختمان
و محدودههای خارج از بستگی میباشد .بهطوریکه بیشترین میزان
آنومالی در طول خط لرزهای ش��ماره 6-فقط در محدوده بس��تگی

 2تغییرات مقادیر باکتریهای تجزیه کننده هیدروکربنهای گازی در
امتداد پروفایل لرزهای خط Geophysic Line 002
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آس��ماری این ساختمان رخ داده است (شکلهای 3-و  )4و شاهدی
بر ارتباط آنومالیهای مورد اشاره با افق سروک مشاهده نمیشود.
خط  MPOGش��ماره )SD-MPOG Line -021( 21-یکی از خطوط
نمونهبرداری شده در این مطالعه میباشد که با ادامه به سمت غرب
به چاه شماره  1-س��اختمان مجاور میرسد .محدوده میدان مجاور
ب ه عنوان س��اختمانی با حضوراثبات ش��ده هیدروکربن مایع در نظر
گرفته میشود .هدف از طراحی این خط ،کنترل کیفی نتایج مطالعه
و کالیبراس��یون روش مطالعات آزمایش��گاهی این مطالعه میباشد.
این خط با طول  13.5کیلومتر ،با جهت گیری ش��مال غرب جنوب
شرق ساختمان مورد مطالعه قرار دارد و در مطالعات بیوتکنولوژیکی

 66نمونه برروی این خط مورد آنالیز قرار گرفته اس��ت .نتایج بدست
آمده برروی نمونههای این خط در نتیجهگیری کلی احتمال حضور
هیدروکربن در س��اختمان م��ورد مطالعه دارای اهمیت به س��زایی
میباش��د .غالب نمونههای برداشت شده برروی این خط در محدوده
بستگی سروک (بهعنوان افق مخزنی حاوی نفت) ساختمان مجاور و
اطراف چاه ش��ماره 1-میدان نفتی مجاور در هر سه گروه باکتریایی
مورد مطالعه ،دارای آنومالی مثبت میباشند (شکل.)5-
در ش��کلهای 6-و  ،7ش��اهد نتایج کلیه نمونههای برداش��ت شده
ب��ر روی خطوط لرزهای و خطوط  MPOGس��اختمان مورد مطالعه
همراه با موقعیت آنها نسبت به ساختمان مذکور میباشیم.

 5نقشه همتراز باکتریهای اکسید کننده بوتان در امتداد خط SD-MPOG Line

 3تغییرات مقادیر باکتریهای تجزیه کننده هیدروکربنهای گازی

 021بر روی  UGCس��ازند س��روک س��اختمان مورد مطالعه همراه با نمونههای

امتداد خط Geophysic Line 006

میدان تولیدی مجاور

 4تغیی��رات مقادیر باکتریه��ای تجزیه کننده هیدروکربنه��ای گازی در پروفایل
لرزهای خط Geophysic Line 006

 6فراواني گازهاي هيدروکربني در امتداد خطوط لرزه اي در ساختمان مورد مطالعه
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 -2بررس�ی تغیی�رات ناحی�های فراوان�ی هیدروکربنه�ای گازی در سبک ،ش��امل متان ،پروپان و بوتان ،به بررسی ناحیه ای پراکندگی
محدوده ساختمان مورد مطالعه
احتمال��ی هیدروکرب��ن در افقهای مخزنی س��ازندهای س��روک و
در این بخش از مطالعه با اس��تفاده از نقش��ه ه��ای همتراز تغییرات آسماری س��اختمان مورد مطالعه پرداخته می شود (گزارش داخلی
مقادی��ر فراوانی باکتری های تجزیه کنن��ده هیدروکربن های گازی مدیریت اکتشاف).
تغیی��رات پراکندگ��ی نق��اط دارای آنومال��ی مثبت در مقایس��ه با
نق��اط فاقد آنومالی (نقاط منفی) در نقش��ههای ش��کل 8 -بر روی
نقش��ههای بستگی س��ازندهای آسماری و سروک س��اختمان مورد
مطالع��ه به تفکی��ک وجود یا عدم وجود باکتریه��ای تجزیه کننده
هیدروکربنه��ای مت��ان ،پروپان و بوتان نش��ان داده ش��ده اس��ت.
نمونههای مورد مطالعه بیشترین تمرکز نقاط دارای آنومالی مثبت را
در محدوده بس��تگی سازند آسماری در اطراف محل چاه پیشنهادی
را نش��ان میدهند ،بهگونهای که با حرکت در امتداد خط شماره6-
ل��رزهای آخرین نمونههای واقع در محدوده بس��تگی ،واجد آنومالی
مثبت بوده و تمامی نمونههای واقع بر روی زینسان 1مابین بستگی
آسماری ساختمان مورد مطالعه و ساختمان شمالغربی فاقد آنومالی
میباشند.
نقش��ه پراکندگی نقاط دارای آنومالی مثبت باکتریهای تجزیه
 7فراواني گازهاي هيدروکربني در امتداد خطوط  MPOGدر ساختمان مورد مطالعه کنن��ده متان با پراکندگی باکتریه��ای تجزیه کننده پروپان و
بوتان دارای اندکی تفاوت میباشد که وقوع چنین حالتی میتواند
احتم��اال عالوه بر ویژگی ذاتی ترکی��ب هیدروکربوری متان که
منجر به موبیلیتی بیش��تر نسبت به دیگر اجزای هیدروکربوری
میش��ود ،ناش��ی از امکان وجود پاکتهای متان محبوس شده
در بخشهای محدود الیههای پوش س��نگی س��ازند گچساران
باش��د که احتماالً باعث به وجودآوردن تغییرات غیرقابل تطابق
آنومال��ی حض��ور باکتریهای تجزی��ه کننده متان نس��بت به
مورفولوژی بس��تگی آسماری س��اختمان مورد مطالعه را فراهم
آورده باش��د .البته فرآیندهای ناشی از ش��رایط ترمودینامیکی
خاص مخزن (به ویژه فشار مخزن) نیز بایستی مورد توجه باشد
که در اینصورت نیاز اس��ت درتعیین ویژگیهای مخزنی سیال
هیدروکربنی موج��ود در مخزن زیرس��طحی مالحظات خاص
داش��ت .با وجود این ،غالباً در اکثر مطالعات ژئوشیمیایی انجام
گرفته درحوضهه��ای هیدروکربنی دنیا ازآنومالیهای پروپان و
بوتان درتفاس��یر نتایج مطالعات ژئوش��یمیایی سطحی استفاده
میشود .ضمناً با توجه به دو بستگی محدود و مجزای مشاهده
شده در افق سروک س��اختمان مورد مطالعه ونحوه پراکندگی
نق��اط دارای آنومالی منفی و مثب��ت باکتریهای تجزیه کننده
گاز متان در این ساختمان ،نمیتوان ارتباط قابل اعتمادی بین
نق��اط دارای آنومالی مثبت باکتریه��ای تجزیه کننده متان با
 8نقشههای پراکندگی نقاط نمونهبرداری باآنومالیمثبت ومنفی باکتریهای تجزیهکننده نقاط دارای بس��تگی سازند سروک مشاهده نمود .به بیان دیگر
نح��وه پراکندگی نقاط دارای آنومالی مثبت و منفی بیش��ترین
متان ،پروپان و بوتان بر روی نقشه بستگی سازند آسماری ساختمان مورد مطالعه
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تطاب��ق را به ترتیب با محدوده داخل وخارج بس��تگی س��ازند
آسماری نشان میدهند.
 -3تغییرات ناحیهای مقادیر کمی هیدروکربنهای گازی در محدوده
ساختمان مورد مطالعه

تغییرات مقادیر کمی ژن باکتریهای مسئول تجزیه هیدروکربنهای
گازی سبک متان ،پروپان و بوتان بهصورت نقشههای همتراز برروی
نقشههای  UGCو  Iso Depth Mapسازند آسماری در شکلهای9 -
و 10نش��ان داده ش��ده است .براساس این نقش��هها ،نقاط هممیزان
دارای هیدروکربنهای گازی پروپان و بوتان بر روی سازند آسماری
پراکندگی قابل تطابقی با محدودههای دارای بستگی این سازند دارا
میباش��ند .بهگونهایکه میتوان بیان نم��ود آخرین خطوط هم تراز
مقادیر پروپان و بوتان مطابق با آخرین بس��تگی س��ازند آسماری در
اطراف محل چاه پیش��نهادی میباش��د .همانگونه که در نقشههای

همتراز رویت میش��ود ،اندکی ناهماهنگی در موقعیت حداکثر پیک
هیدروکربنهای گازی پروپان و بوتان و محل چاه پیشنهادی مشاهده
میشود .بهگونهایکه محل حداکثری حضور گاز پروپان و بوتان (در
مطالعات ژئوشیمی سطحی به عنوان نشانگر حضور هیدروکربن مایع
در نظر گرفته می ش��ود) با جابهجایی تقریبی پانصد متری در بخش
شمال غربی محل چاه پیشنهادی قرار گرفته است.
همانگونه که در بخش بررس��ی تغییرات عرضی مقادیر باکتریهای
تجزیه کننده هیدروکربنهای گازی بر روی خطوط برداش��ت نمونه
نیز مش��اهده شد (شکلهای 6-و  ،)7پراکندگی نقاط دارای آنومالی
مثبت باکتریهای مسئول تجزیه هیدروکربنهای گازی اشاره شده
با محدودههای دارای بستگی و همچنین مورفولوژی آخرین خطوط
بس��تگی افق سروک ساختمان مورد مطالعه تطابقی نشان نمیدهند
و س��ازند آس��ماری به عنوان محتملترین اف��ق مخزنی برای تجمع
انباشت هیدروکربنی مورد انتظار در ساختمان مورد مطالعه میباشد.

 9نقشه تغییرات میزان تمرکز هیدروکربن گازی متان ،پروپان و بوتان بر روی نقشه بستگی افق آسماری ساختمان مورد مطالعه.
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مقاالت پژوهشی

مرورکلی نقش��ههای ب��ه نمایش درآمده در ش��کل های فوق ،بیانگر
یک تفاوت معنیدار در ابعاد تعیین ش��ده بس��تگی ساختمان مورد
مطالعه در افق آس��ماری توس��ط مطالعات ژئوفیزیک��ی با مطالعات
س��طحی ژئوشیمیایی حاضر میباش��د .بهطوریکه علیرغم همسانی
جالب توجه در گسترش طولی افق مخزنی آسماری ساختمان مورد
مطالعه بدست آمده از هر دو نوع مطالعه (ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی
س��طحی) ،گس��ترش عرضی این افق مخزنی دارای تفاوت مشخصی
میباش��د که در مجموع بیانگر گسترش عرضی وسیعتر افق مذکور
توسط مطالعات اخیر میباشد.
چنی��ن وضعیتی میتوان��د نقش بس��زایی در فرآیند توجی��ه اقتصادی
پراس��پکت س��اختمان مورد مطالعه که در ناحی��های نفتخیز در بخش
شمالی ایالت هیدروکربنی فروافتادگی دزفول قرار گرفته است ،ایفا نماید.
نتیجهگیری

مهمترین دستاوردهای این مطالعه عبارتند از :
 -1براساس نتایج آنالیزهای بایوتکنولوژیکی نمونههای خاک سطحی
ک��ه در امتداد ش��ش خ��ط ژئوفیزیکی و بیس��تویک خط MPOG
که پوش��ش دهنده غالب نواحی سطحی س��اختمان مورد مطالعه و
همچنین محدوده اطراف چاه ش��ماره یک می��دان نفتی مجاور ،در
محدوده  %80تعیین ش��ده در مرحله اس��تراتژی نمونهبرداری غالبا

فاقد آنومالی باکتریهای تجزیه کننده هیدروکربنهای گازی متان،
پروپان و بوتان میباشند.
 -2غالب نمونههای برداش��ت شده در محدوده  %20تعیین شده در
مرحله اس��تراتژی نمونه برداری دارای آنومال��ی باکتریهای تجزیه
کننده هیدروکربنهای گازی سبک متان ،پروپان و بوتان میباشند.
 -3پراکندگ��ی جغرافیای��ی نمونهه��ای دارای آنومال��ی مثب��ت در
مح��دوده س��اختمان م��ورد مطالع��ه در ارتب��اط ب��ا هر س��ه گروه
باکتریهای تجزیهکننده هیدروکربنهای گازی انطباق مناس��بی با
بس��تگی افقهای مخزنی تعیین ش��ده توس��ط مطالعات ژئوفیزیکی
نشان میدهند.
 -4بررس��ی مورفولوژیکی و نح��وه پراکندگی نق��اط دارای آنومالی
مثبت در نمونههای خاک س��طحی س��اختمان مورد مطالعه ،نشان
دهنده تطابق بس��یار باالی این آنومالیها با مورفولوژی بستگی افق
آسماری در ساختمان مورد مطالعه میباشد.
 -5بس��تگیهای مخزنی تعیین ش��ده افق س��روک توسط مطالعات
ژئوفیزیک��ی س��اختمان م��ورد مطالع��ه ،تطاب��ق بس��یار ناچیزی با
مورفولوژی آنومالیهای سطحی باکتریایی موجود در ساختمان مورد
مطالعه نشان میدهند.
 -6ب��ا توجه ب��ه مطالعات بهعمل آمده در محدوده چاه ش��ماره یک
می��دان نفتی واقع در مجاورت بالفصل س��اختمان م��ورد مطالعه و

 10نقشه چندالیهای تغییرات میزان تمرکز هیدروکربنهای گازی متان ،پروپان و بوتان بر روی نقشه همتراز بستگی افق آسماری در ساختمان مورد مطالعه
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تطبیق حاصله با نمونههای مطالعه شده در ساختمان مورد مطالعه،
میت��وان اذعان نمود ک��ه حضور مقادیر ف��راوان باکتریهای تجزیه
کننده هیدروکربنهای پروپان و بوتان در نمونههای خاک س��طحی
س��اختمان مورد مطالعه و تطابق بس��یار خ��وب مورفولوژی آنومالی
باکتریهای س��طحی با مورفولوژی بس��تگی افق آسماری ،احتمال
بسیار باالی شارژ این مخزن توسط هیدروکربن مایع را نشان میدهد.
 -7در نهایت میتوان بیان داشت براساس نتایج مطالعه ژئوشیمیایی
س��طحی با اس��تفاده از تکنيک  MPOGاخیر ،حض��ور هيدروکربن
در محدوده بس��تگي از قبل شناسايي ش��ده ساختمان مورد مطالعه
محرز بوده و این س��اختمان در افق مخزنی آسماری دارای پتانسیل
هیدروکربنی مایع (نفت) میباش��د و میتواند بهعنوان س��اختمان با
ریس��ک اکتش��افی پایین در ارزیابی سیس��تم هیدروکربنی موثر بر
ساختمان مورد مطالعه معرفی گردد.
 -8با توجه به نتايج بدس��ت آمده از نقش��ههاي همتراز باکتريهاي
اکس��يدکننده پروپان و بوتان و چگونگ��ي پراکندگي جغرافيايي آنها
ميتوان اذعان داشت:
 -1-8آنومالي باکتريايي با مورفولوژي بستگي افق آسماري ساختمان
مورد مطالعه ،نسبت به افق سروک ،تطابق خوبي نشان ميدهد.
 -2-8گسترش عرضي بستگي افق آسماري ساختمان مورد مطالعه،

بيش از مقدار تعيين شده قبلي به نظر ميرسد.
 -9با توجه به انطباق خوب به دس��ت آمده از نتایج مطالعات اخیر با
مطالعات لرزهای س��اختمان مورد مطالعه که منتج به ارائه نقشههای
زیرس��طحی از افقهای مخزنی احتمالی (آسماری/سروک) گردیده
است ،موارد ذیل پیشنهاد میگردد:
 -1-9نظر به همخواني خوب نتايج مطالعات لرزهاي و ژئوش��يميايي
س��طحي در گس��ترش ابعاد طولي مخزن آس��ماري ساختمان مورد
مطالعه ،در ارتباط با تحديد گس��ترش عرضي افق مخزني ساختمان
مذکور ،مطالعات تکميلي ژئوشيميايي سطحي اين ساختمان توصيه
ميش��ود( .چنانچه با مطالعات تکميلي ل��رزهاي توام گردد ،حداکثر
قطعيت به دست خواهد آمد)
 -2-9میت��وان پ��س از نهایی ش��دن محدوده کام��ل افق مخزنی
آس��ماری در س��اختمان مورد مطالعه ،مباحث اقتصادی ارزیابی افق
مخزنی مذکور تحت بررسی و مطالعه بیشتر قرار گیرد.
 -3-9در تعیی��ن موقعی��ت محل حفاری س��اختمان م��ورد مطالعه
میتوان از نتایج مطالعات تکمیلی پیشنهادی ،بهمنظور دستیابی به
بیشینه ضخامت ستون هیدروکربوری ساختمان ،حداکثر بهرهبرداری
را بهعمل آورد و ریس��ک دستیابی به سایر پراسپکتهای موجود در
ناحیه را تا حد امکان کاهش داد.

پانویس ها
1. Saddle

منابعها
پانویس
هیدروکرب��وری ،مجل��ه اکتش��افوتولید نفتوگاز،مردادم��اه ،1398ش��ماره
،166ص.4-14
[7]. Yuan, Z.H, Zhang, Y.Q., Zhao,Q., et al. New progress
of microbial prospecting of oil and gas in China: Taking
the Satellite Oilfield in Daqing as an example. Science in
China Series D:Earth Sciences, 2009, 152 – 158.
[8]. Kumar, B., Patil, D.J., Kalpana, G., C.Vishnu
Vardhan., Geochemical prospecting of hydrocarbons
in fronter basins of India. Serch and Discovery
Article#10138, AAPG Online Journal. 2004.
[9]. Baum, M., Schmitt, M., Wagner, M., Westeriage, C.,
Geochemical and microbiological surface investigation
in Northern Germany indicates interesting hydrocarbon
potential. Oil Gas European Magazine1. 2008: 10 -14.
[10]. Gore, W.L., and Associates.,A Comparison of
surface geochemical techniques.INC. 2004.
[11]. Thompson,C.K., The Airborne gas sensor and its role
in exploration reconnaissance. In:Gottlieb. B.M(Editor),
Unconventional methods in exploration for petroleum
and natural gas. Southern Methodist University Press,
Dallas. 1981. pp:240 -248.

[1]. Schumacher, D., Hydrocarbon-induced alteration
of soils and sediments, in Schumacher, D., and
Abrams, M.A., eds., Hydrocarbon migration and its nearsurface expression: AAPG Memoir 66., 1996, PP:71- 89.
[2]. Schumacher. D., and LeSchack. L.A., Surface
exploration case histories application of geochemistry,
magnetics and remote sensing. AAPG Studies in Geology,
48., 2002. 486 PP.
[3]. Sundberg, K.R., Surface geochemistry application
in oil and gas exploration. Phillips Petroleum Company.
Bartlesville, Okle. 1994.
[4]. Wagner, M., Wagner, M., Piske, J. and Smit, R., Case
histories of microbial prospection for oil and gas. AAPG
Studies in Geology 48 and SEG Geophysical References
Series., 2002,Vol: 11, PP: 453– 479.
[5]. Kumar, B., Patil, D.J., Kalpana, G., National
facility for studies on surface geochemical prospecting
of hydrocarbons. In: Proceeding of 9th India Oil
and Gas Review Symposium, 9 -10 Sept. 2002,
Mumbai,pp:274 -278.
[ .]6خالق��ی طرقی ،مهدی؛ مطالعات اکتش��افی ژئوش��یمیایی س��طحی منابع

15

