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چكيده
باکتریهــای احیاءکننــد ه ســولفات (بــاس) از دهـه  1920میــادی در مخــازن نفتــی شناســایی شــدند .باسهــا بــا احیــاء ســولفات بــه
ســولفید موجــب تولیــد گاز ســمی و قابــل اشــتعال هیــدروژن ســولفید میشــوند کــه از عوامــل اصلــی ایجــاد خوردگــی در تجهیــزات
زیرزمینــی و ســطحاالرضی و بــروز خســارتهای مالــی و جانــی در صنعــت نفــت اســت .بــا افزایــش تعــداد پروژههــای ازدیــاد برداشــت
مبتنــی بــر تزریــق آب در مخــازن نفتــی کــه بــا بــروز ترششــدگی همــراه میشــد ،ســازوکار میکروبــی تشــکیل هیــدروژن ســولفید
بهعنــوان ســازوکار غالــب مــورد بررســی قــرار گرفــت .پیشبینــی صحیــح و کارآمــد از طرفــی و اتخــاذ روشهایــی بــرای مقابلــه بــا ایــن
پدیــده و اثــرات ســوء ایــن پدیــده از ســوی دیگــر اهمیــت باالیــی دارد .امــروزه بــا اســتفاده از ابزارهــای مــدرن علــوم ژنتیــک و بیولــوژی،
فرآینــد تشــکیل میکروبــی هیــدروژن ســولفید بهخوبــی مــورد تحقیــق و بررســی قــرار گرفتــه اســت و در ده ـ ه اخیــر ،پیشــرفت علــم
و فـنآوری راه را بــرای ارزیابــی دقیــق امــکان بــروز ایــن پدیــده و همچنیــن ابــداع ،بررســی و پیشــبرد روشهــای نویــن جهــت تقلیــل
و حتــی جلوگیــری از ایجــاد ترششــدگی در مخــازن نفتــی هموارتــر ســاخته اســت .در ایــن مقالــه ابتــدا بــه بررســی ســازوکارها و
پارامترهــای اثرگــذار در بــروز و گســترش پدیــده ترششــدگی پرداختــه شــده اســت .در ادامــه ،روشــی نویــن جهــت بررســی پتانســیل
ترششــدگی مخــازن و غربالگــری آنهــا ارائــه گردیــده اســت .ســپس ،تعــدادی از روش هــای مرســوم مقابلــه بــا ایــن پدیــده در
مقیــاس میدانــی بهصــورت مختصــر شــرح داده شــدهاند .در نهایــت پیشــرفتهترین و بهروزتریــن راههــای ارائــه شــده در زمینــه
کنتــرل و کاهــش ترششــدگی مخــازن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
كلمــات كليــدي :ترششــدگی ،باکتــری احیاءکننــده ســولفات ،ازدیــاد برداشــت ،هیــدروژن ســولفید ،ســازوکار
ترششــدگی ،غربالگــری

*مسؤول مكاتبات
sh.kord@put.ac.ir
آدرس الكترونيكي
شناسه دیجیتال)DOI: 10.22078/pr.2020.4295.2947( :

شاهین کرد و همکاران

ترششدگی مخزن :مروری ...
مقدمه

51

آن ،بــه بررســی تعــدادی از روشهــای مقابلــه و تقلیــل

ترششــدگی مخــزن در علــم مهندســی مخــازن نفتــی

ترششــدگی مخــازن پرداختــه میشــود .همچنیــن

ســولفید در ســیال تولیــدی از مخــزن ،بهخصــوص

معیــار غربالگــری پدیــده ترششــدگی ارائــه میشــود.

عبــارت اســت از افزایــش ناخواســت ه غلظــت هیــدروژن
درحالتیکــه ســیال اولیــه مخــزن دارای مقادیــر ناچیــز
ایــن مــاده باشــد .هرچنــد مخــازن بــا توجــه بــه موقعیــت

و نــوع ســیال میتواننــد از ابتــدا دارای مقادیــر انــدک

هیــدروژن ســولفید باشــند ،امــا ترششــدگی عمدتــاً
بهدنبــال تزریــق آب در مخــازن جهــت فشــارافزایی یــا

ازدیــاد برداشــت ایجــاد میشــود [ .]1هیــدروژن ســولفید
گازی ســمی ،آتــشزا و بیرنــگ اســت .پــس از گاز

ضمــن بررســی جامــع مراجــع مختلــف ،جدولــی بهعنــوان
روش غربالگــری ارائــه شــده قابلیــت ارزیابــی مخــازن

مــورد نظــر را تنهــا بــا اســتفاده از اطالعــات اولیـه ســنگ
و ســیال مخــزن و ســیال تزریقــی دارا اســت .اســتفاده

از ایــن روش باعــث تســریع و تســهیل در فــاز اجرایــی

عملیاتهــای آتــی میگــردد.

سازوکارهای ایجاد پدیده ترششدگی

مونوکســید کربــن ،دومیــن عامــل مســمومیت منجــر بــه

درحالیکــه هــر دو گــروه ســازوکارهای میکروبــی و

اســت کــه ایــن مســأله خطــرات جانــی جبرانناپذیــری

ترششــدگی معرفــی شــدهاند ،احیــاء ســولفات توســط

ایــن گاز در غلظتهــای ناچیــز ( 0/0047بخــش در

ســولفید در مخــازن نفتــی تحــت عملیــات ســیالبزنی

افزایــش غلظــت آن در ابتــدا بــا خــارش چشــم و بینــی

میتــوان بــه احیــاء ترموشــیمیایی ســولفات ،تجزیــه

 150بخــش در میلیــون) پیــش مـیرود .افزایــش غلظــت

اشــاره کــرد .هرچنــد تأثیــر ایــن ســازوکارها در قیــاس

در نهایــت( ،در غلظــت بیــش از 1000بخــش در میلیــون)

چشمپوشــی اســت [ .]3خالصــهای از ســازوکارهای

عالوهبــر آســیبهای جانــی ذکــر شــده ،گاز هیــدروژن

در جــدول  1آمــده اســت .احیــاء ســولفات توســط

مــرگ در اثــر استنشــاق ،مربوط بــه گاز هیدروژن ســولفید

غیرمیکروبــی بهعنــوان عواملــی بــرای ایجــاد پدیــده

بــرای افــراد حاضــر در میادیــن عملیاتــی ایجــاد میکنــد.

میکروارگانیســمها اصلیتریــن عامــل تولیــد هیــدروژن

میلیــون) از طریــق حــس بویایــی قابــل تشــخیص اســت.

اســت .از جملــه ســازوکارهای غیرمیکروبــی ایــن پدیــده

آغــاز شــده و تــا فلــج اعصــاب بویایــی (در غلظــت -200

گرمایــی ترکیبــات آلــی ســولفاتدار و انحــال پیریــت

آن در مراحــل بعــدی بــا ورم ریــوی ،بیهوشــی و کمــا و

بــا حجــم بــاالی هیــدروژن ســولفید تولیــد شــده قابــل

مــرگ تنهــا بــا یــک تنفــس همــراه اســت [.]2

شــیمیایی ترششــدگی بههمــراه شــرایط وقــوع آنهــا

ســولفید یکــی از مهمتریــن عوامــل خوردگــی فلــزات در

چــاه و تأسیســات ســطحاالرضی اســت کــه هــر ســاله

هزینههــای زیــادی بههمــراه دارد .مــواردی چــون نیــاز
بــه نصــب تجهیــزات ضدخوردگــی ،خدمــات ایمنــی
مقابلــه بــا گاز تــرش و همچنیــن ،کاهــش قابــل توجــه
ارزش ســیال تولیــدی ،چالشهــای اقتصــادی فراوانــی را

بــرای پروژههــای تزریــق آب بهواســطه ترششــدگی
ایجــاد میکننــد .لــذا ،نیــاز بــه شــناخت کافــی ایــن

پدیــده ،پیشبینــی احتمــال بــروز و در نهایــت ،اعمــال
روش مناســب بــرای کاهــش یــا پیشــگیری از آن امــری
ضــروری اســت .در ایــن مقالــه پــس از معرفــی اجمالــی

پدیــده ترششــدگی ،ســازوکارها و عوامــل مؤثــر بــر

میکروارگانیس ـمهای فعــال در مخــزن ،کــه از ایــن پــس
باکتریهــای احیاءکننــده ســولفات (بــاس) نامیــده

میشــوند ،نوعــی تنفــس میکروبــی فعــال اســت کــه در
نتیجـه آن تعــدادی الکتــرون از گونـ ه اهداکننــده بهگونـه
دریافتکننــده منتقــل میشــود .در ایــن فرآینــد،

ســولفات نقــش دریافتکننــده و ترکیبــات آلــی نقــش

اهداکننــده یــا میزبــان را ایفــا میکننــد .در نتیجــه

هربــار انتقــال ،انــرژی قابــل توجهــی آزاد شــده و آنتروپــی
محیــط بــاال مــیرود و در نتیجــه ســلولهای باکتــری،
رشــد و تکثیــر مییابنــد .مطالعــات حاکــی از آن اســت

کــه باسهــا ،هــم در آب ســازند و هــم در آب تزریقــی

وجــود دارنــد
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جدول  1واکنشها و شرایط سازوکارهای شیمیایی ترششدگی
سازوکار

شرایط

واکنش
coke
Na2SO 4 
→ Na2S + 2CO 2

احیاء ترموشیمیایی سولفات

در دماهای بین  700تا ]4[ 1000 °C

SO 4 2− + CH 4 → H 2S + CO 2 + 2OH

در دماهای بین  77تا  121 °Cبهشرط وجود
هیدروژن سولفید اولیه بهعنوان کاتالیزگر []4

تجزیه گرمایی ترکیبات آلی
سولفاتدار

RCS 2 R + 3H 2O → RCO 2 H + 2H 2S + ROH

نیاز به دمای بسیار باال
مقادیر اندک این دسته ترکیبات []5

انحالل پیریت

FeS 2 + 4H + + 2e − → Fe 2+ + 2H 2S

نیاز به مقادیر باالی پیریت بهصورت متراکم
نیاز به محیط اسیدی []6

−

درحالیکــه عمــده ســولفات موجــود در مخــزن از

موردنیــاز و پارامترهــای دیگــر بــه دســتههای متنوعــی

اســت ،بــه مخــزن راه پیــدا میکنــد [ 7و  .]8تجمــع

فعالیــت ایــن باکتریهــا عبارتنــد از:

طریــق آب تزریقــی کــه در اکثــر مــوارد آب دریــا

میکروارگانیســمهای ذکــر شــده در ایــن واکنشهــا در
نتیجـه انــرژی آزاد شــده منجــر بــه تشــکیل زیسـتتوده

1

تقســیم کــرد [ .]8مهمتریــن پارامترهــای اثرگــذار بــر

دمــا :بیشــتر باسهــا در دماهــای پاییــن تــا معتــدل
دارای بیشــین ه فعالیــت خــود هســتند .از دالیــل افزایــش

(یــا بیومــس) فعــال روی ســطح ســنگ مخــزن میگــردد

یــا شــروع پدیــد ه ترششــدگی پــس از تزریــق آب

میکروبــی شــناخته میشــوند .شــکل  1شــمای کلــی

آب تزریقــی و آب ســازند اشــاره کــرد کــه باعــث ایجــاد

کــه بهعنــوان منشــأ اصلــی تولیــد هیــدروژن ســولفید
فرآینــد ترششــدگی میکروبــی در یــک مخــزن تحــت
تزریــق آب را نشــان میدهــد.

عوامل و شرایط اثرگذار

محققــان بســیاری تــاش کردهانــد پدیــده ترششــدگی
را در قالــب پارامترهــای فیزیکــی مشــخص ارزیابــی کننــد.
قــدم نخســت در جلوگیــری و یــا تقلیــل اثــرات مخــرب

ایــن پدیــده ،شــناخت کافــی عوامــل مؤثــر در ایجــاد و

گســترش آن اســت .بــا در نظــر گرفتــن باکتریهــای
احیاءکننــده ســولفات بهعنــوان اصلیتریــن عامــل در

ایــن زمینــه ،تحقیقــات متخصصیــن بــر شــناخت هرچــه

بیشــتر ایــن دســته از باکتریهــای بیهــوازی متمرکــز
بــوده اســت .باســتین و همکارانــش بــرای اولینبــار

وجــود باسهــا را در آب تولیــدی از مخــزن مشــاهده
کردنــد [ .]7بررس ـیهای متعــدد ایــن باکتریهــا حاکــی
از تنــوع و گســتردگی ایــن گــروه در مخــازن مختلــف بود.
بهصــورت کلــی ،میتــوان ایــن باکتریهــا را بــر اســاس

بیشــین ه دمــای پایــداری ،گونــ ه میزبــان ،مــواد غذایــی

میتــوان بــه کاهــش دمــای محیــط در اثــر ترکیــب شــدن
محــدوده دمایــی مناســب بــرای فعالیــت باکتریهــای

مربوطــه میشــود .در برخــی منابــع ،دمــای  85 °Cو در

برخــی دیگــر دمــای  100 °Cبهعنــوان بیشــین ه دمــای
فعالیــت باسهــا گــزارش اســت [ 1و .]9

شــوری :بررســیهای صــورت گرفتــه نشــان میدهــد

کــه میــزان شــوری محیــط فعالیــت باسهــا میتوانــد

بیــن صفــر تــا  150/000 mg/Lمتغیــر باشــد .بــا افزایــش
شــوری ،میــزان فعالیــت ایــن باکتریهــا بطــور قابــل

توجهــی کاهــش مییابــد [.]10

منبــع کربــن :منابــع کربــن موجــود در محیــط نقــش

اهداکننــد ه الکتــرون را در فرآینــد تنفــس میکروبــی ایفــا
کــرده و ســلولهای باکتــری را در خــود میگنجاننــد.
تنــوع بــاالی هیدروکربــن موجــود در مخــازن نفتــی،

ایــن محیــط را بــه محیطــی مســتعد رشــد و گســترش
دســتههای مختلفــی از ایــن باکتریهــا بــدل میکنــد.

هرچنــد اســیدهای چــرب فــرار بهعنــوان بهتریــن میزبــان
بــرای باسهــا شــناخته میشــوند.

1. Biomass
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شکل  1شماتیک پدیده ترششدگی مخزن

امــا دســتهای از ایــن باکتریهــا میتواننــد از ترکیبــات آلــی

هماتیــت و کلریتهــا نقــش مهمــی در جــذب هیــدروژن

کــه مقادیــر ناچیــز عناصــر فســفر و نیتــروژن نیــز بــرای

توانایــی ایــن کانیهــا در جــذب ســولفید بســته بــه شــرایط

دیگــر نیــز بهعنــوان میزبــان بهــره ببرنــد .الزم بــه ذکر اســت
تشــکیل زیس ـتالیه و رشــد آن ضــروری اســت [.]9

ســولفید و کاهــش ترششــدگی مخــازن ایفــا میکننــد.
مخزنــی متفــاوت اســت .آزمایشهای صــورت گرفتــه در این

ســولفات :مقــدار ســولفات موجــود یــا وارد شــده در

زمینــه بــازهای بیــن  5تــا  20/000 mgهیــدروژن ســولفید

مخــزن دارد .تحقیقــات نشــان میدهــد کــه عمــده

جــدول  2خالص ـهای از پارامترهــای اساســی ایجــاد پدیــده

مخــزن رابطــهی مســتقیمی بــا میــزان ترششــدگی

ســولفات مــورد اســتفادهی باسهــا از طریــق آب تزریقــی
وارد مخــزن میشــود کــه ایــن مســأله توجیــه قابــل

قبولــی بــرای شــروع تولیــد هیــدروژن ســولفید پــس از
تزریــق آب بــه مخــزن اســت.

غلظــت ســولفید :در غلظتهــای بــاال ،ســولفید میتوانــد
بــرای باسهــا ســمی و محدودکننــده باشــد .عمومـاً غلظــت

ســولفید تجزیــه نشــده باالتــر از  250 mg/Lبهعنــوان

حــد بــاالی فعالیــت هــای میکروبــی در نظــر گرفتــه
میشــود [ .]11عوامــل دیگــری از جملــه فشــار ،وضعیــت

زمینشناســی ،فاصلـ ه چاههــا ،عملیــات فــرازآوری مصنوعی

و  ...نیــز میتواننــد در تولیــد و انتقــال هیــدروژن ســولفید

در مخــازن نفتــی اثرگــذار باشــند .یکــی دیگــر از پارامترهای
اساســی در زمینــ ه ترششــدگی مخــازن ،میــزان جــذب

یــا ربایــش هیــدروژن ســولفید توســط کانیهــای موجــود
در ســازند  1اســت .کانیهــای آه ـندار از قبیــل ســیدریت،

بــهازای هــر کیلوگــرم ســنگ مخــزن را نشــان میدهــد.
ترششــدگی و نقــش آنهــا را نشــان میدهــد .الزم بــه

ذکــر اســت کــه ایــن مــوارد بهترتیــب اهمیــت و اثرگــذاری

در شــدت فعالیتهــای میکروبــی منجــر بــه ترششــدگی

دســتهبندی شــدهاند.

روش نویــن غربالگــری مخــازن جهــت بررســی

پتانســیل ترششــدگی

بــا در نظــر گرفتــن هزینههــای فزاینــد ه بــروز پدیــده
ترششــدگی ،از جملــه نیــاز بــه اســتفاده از تجهیــزات

مقــاوم در برابــر گاز تــرش ،بهکارگیــری سیســتمهای
محافظتــی ویــژه و فرآینــد پاالیــش پیچیــده ،بررســی

احتمــال بــروز ترششــدگی در فــاز برنامهریــزی

و طراحــی پروژههــای ازدیــاد برداشــت ،بهخصــوص
روشهــای مبتنــی بــر آب ،امــری غیرقابــل چشمپوشــی
محســوب میگــردد.

1. Mineral Scavenging
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مقاله پژوهشی

جدول 2خالصه پارامترهای مؤثر در ترششدگی مخازن
پارامتر

نیازهای غذایی

محدودیتهای فیزیکی

نقش/منشأ

بازه اثر/نوع/توضیح

سولفات

دریافتکنند ه الکترون/آب تزریقی

عامل محدودکننده برای فرآیند تنفس
میکروبی/تأثیر مستقیم بر  H2Sتولیدی

منبع کربن

اهداکنند ه الکترون/آب سازند

اسیدهای چرب فرار و کربنهای حل شد ه آلی

نیتروژن و فسفر

رشد باکتریها/آب سازند

نیاز به مقادیر ناچیزی برای تشکیل زیست
توده

دما

فعالیت باکتریها /پارتیشنبندی

<]9[ 85 °C
<]1[ 100 °C

شوری

فعالیت باکتریها

TDS > 150000 mg/L

pH

فعالیت باکتریها /پارتیشنبندی

]9[ 4-11
]10[ 4-8

غلظت سولفید

فعالیت باکتریها

 > 250 mg/Lدر فاز آبی

پتانسیل اکسایش-کاهش

فعالیت باکتریها

> -100 mV

فشار

فعالیت باکتریها

]9[ > 15000 psi
]10[ > 9000 psi

علیرغــم وجــود شبیهســازهای فــراوان در صنعــت کــه

تزریــق قلمــداد کــرد .اســاس کار ایــن روش ،بــه ماننــد

پدیــده هســتند ،حجــم دادههــای موردنیــاز و زمانبــر

فیزیکــی محیــط مخــزن بــا شــرایط ایــدهآل بــرای رشــد

قــادر بــه پیشبینــی دقیــق زمــان و شــدت بــروز ایــن

بــودن شبیهســازی همچنــان محدودیتهایــی را در ایــن
زمینــه ایجــاد میکننــد .برخــی از ایــن شبیهســازها
تنهــا بــا در نظــر گرفتــن تبدیلهــای اســتوکیومتری بیــن

گونههــای موجــود و تشــکیل فــراوردهی نهایــی در بدترین
حالــت بــه پیشبینــی ترششــدگی میپردازنــد .ایــن

دســته از شبیهســازها نیازمنــد اطالعــات میدانــی وســیع

جهــت شــروع بررســی هســتند کــه محدودیتهــای
اجرائــی خاصــی بههمــراه دارد .برخــی دیگــر در قالــب

افزونههــای مســتقل در کنــار شبیهســازهای صنعتــی
قــادر بــه محاســبه شــدت ترششــدگی احتمالــی در

حیــن شبیهســازی تولیــد ســیال مخــزن هســتند ماننــد
 SourMaxو  .SourSimدر ایــن بخــش ،یــک روش ســاده و
ســریع بــرای بررســی پتانســیل ترششــدگی در مخــازن

مــورد نظــر جهــت تزریــق آب ارائــه شــده اســت.

بــا چشمپوشــی از پیچیدگیهــای گســترد ه ایــن پدیــده،
فــرض بــر نادیــده گرفتــن ســازوکارهای غیرمیکروبــی

و تمرکــز بــر ســازوکار میکروبــی ،میتــوان فعالیــت
باسهــا را تنهــا عامــل ترششــدگی مخــازن در حیــن

غربالگــری روشهــای ازدیــاد برداشــت ،مقایسـ ه شــرایط

و تکثیــر باسهــا (ذکــر شــده در جــدول  )2اســت.

نتیج ـه ایــن مقایســه ،پیشبینــی ســریع احتمــال وقــوع

ترششــدگی را امکانپذیــر میســازد .بهدلیــل اهمیــت

بــاالی مســأله ،بدبینانهتریــن حالــت ممکــن بــرای بررســی
ایــن پدیــده اتخــاذ میگــردد؛ بدیــن صــورت کــه وجــود
منابــع کربــن و باسهــا در مخــازن بهعنــوان یــک

پیشفــرض در نظــر گرفتــه میشــود .از طرفــی ،عناصــر
فســفر و نیتــروژن نبایــد عوامــل بازدارنــده در نظــر گرفتــه

شــوند .فشــار و

pH

نیــز بهدلیــل بــازه گســتردهای

کــه فعالیــت باکتریهــا را امکانپذیــر میســازند،

فاکتورهــای مهمــی در نظــر گرفتــه نمیشــوند .الگوریتــم
غربالگــری ترششــدگی مخــازن مــورد بررســی در
شــکل  2معرفــی شــده اســت .در ایــن بخــش ،بــا اســتفاده

از دادههــای میدانــی موجــود در منابــع [ ]12-14بــه

ارزیابــی روش غربالگــری معرفــی شــده پرداختــه شــده
اســت .جــدول  3نتایــج ایــن بررســی را نشــان میدهــد.

مــوارد محدودکننــد ه فرآینــد ترششــدگی بــا رنــگ تیــره

مشــخص شــدهاند.
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شکل  2الگوریتم غربالگری مخازن جهت بررسی پتانسیل ترششدگی
جدول  3استفاده از روش غربالگری ترششدگی برای پیشبینی عملکرد تعدادی از میادین شناخته شد ه دنیا
گام اول :سولفات ()mg/L

گام دوم:
دما ()˚C

1

Bay Marchand ST-26

4-1

110

2

Brent

2820-33

80

3

Chester-18

990-990

43

4

Huntington
Beach

2100-250

48

مخزن/میدان

تولید-تزریق

گام سوم:
خواص محلول
122000
mg/L TDS

8000
mg/L TDS

182000
mg/l TDS

25000
mg/L TDS

گام چهارم :انتقال

نتیج ه
پیشبینی
شده

 100 >Kرس و
کانیهای آهندار

توقف
ترششدگی

0/64

 2000 >Kموانع
شیلی و کانیهای
آهندار

ترششدگی
تقلیل یافته

29

کربناته ،مخزن کم
تراوا و طویل

ترششدگی
متوسط

100

~  K 300فاصل ه
کوتاه بین چاهها

ترششدگی
شدید

40000

( )ppmاH2Sا

گزارش شده

همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،مخــزن ردیــف  1در

همخوانــی قابــل قبولــی را نشــان میدهنــد.

میشــود .مــوارد  2و  3در مراحــل بعــدی الگوریتــم دچــار

روشهــای مرســوم جلوگیــری و تقلیــل پدیــده

دو مرحلــهی اول الگوریتــم دچــار توقــف ترششــدگی

عــدم انطبــاق نســبی هســتند کــه در نهایــت منجــر بــه

تر ششــد گی

تقلیــل ترششــدگی شــده اســت .امــا در مــورد  4هم ـه

•فیلتراســیون آب تزریقــی :فــنآوری زدودن ســولفات

درنهایــت منجــر بــه ترششــدگی شــدید مخــزن شــده

 1988میــادی بهخصــوص در میادیــن فراســاحلی

شــرایط بــرای بــروز ترششــدگی مناســب هســتند کــه

از آب تزریقــی توســط نانوفیلترهــای غشــائی از ســال

اســت .مــوارد پیشبینــی شــده بــا گزارشهــای میدانــی

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بــدون شــک یکــی
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از مؤثرتریــن روشهــای تقلیــل ترششــدگی مخــزن

باعــث تشــدید نگرانیهــای محیــط زیســتی در مــورد اثــر

هرچنــد ایــن روش چــه در مقیــاس آزمایشــگاهی و چــه

زیرزمینــی میشــود [ 17 ،10و .]18

کاهــش میــزان ســولفات ورودی بــه مخــزن نفتــی اســت.

پایــدار و طوالنیمــدت ایــن مــواد شــیمیایی بــر آبهــای

در مقیــاس صنعتــی نتوانســت تولیــد هیــدروژن ســولفید

•تزریــق نیتــرات :اســتفاده از نیتــرات جهــت تقلیــل

نســبی در تقلیــل ترششــدگی در آزمایشــگاه ،ایــن روش

ســالهای اخیــر بهعنــوان روشــی مقــرون بهصرفــه

را بهصــورت کامــل متوقــف ســازد .علیرغــم موفقیــت

ترششــدگی مخــزن از طریــق تضعیــف باسهــا در

بهدلیــل هزینههــای بــاال تــا ســالها بعــد مــورد اســتفاده

و کمخطــر بــرای محیــط زیســت مطــرح شــده اســت.
در ایــن روش ،نیتــرات کــه عمدتــاً از نمکهــای ارزان

در خلیــج مکزیــک از ایــن فــنآوری در کنــار پروژههــای

تزریــق میشــود و بــا فعالکــردن باکتریهــای

نیــز بهعنــوان یکــی از گزینههــای پیشــنهادی بــرای

اضافــی جلوگیــری میکنــد .تزریــق نیتــرات از چنــد

بــا توجــه بــه حجــم بــاالی آب تزریقــی و ضــرورت اتخــاذ

در ابتــدا نیتــرات تزریقــی در اثــر احیــاء توســط بانهــا

قــرار نگرفــت .پــس از ارتقــا و بهبــود اساســی در ســاز و

کار ایــن روش ،مخــازن عمیــق دریایــی  Ursaو Princess

تزریــق آب اســتفاده کردنــد [ 15و  .]16ایــن روش امــروزه

تقلیــل ترششــدگی مخــازن پیشــنهاد میشــود ،هرچنــد

نیتــراتدار تأمیــن میشــود ،بههمــراه آب بــه مخــزن

احیاءکننــد ه نیتــرات (بــان )2از تولیــد هیــدروژن ســولفید
طریــق میتوانــد باعــث کاهــش فعالیــت باسهــا شــود.

رویکردهــای اقتصــادی ،تحقیقــات بــرای یافتــن روشهــای

بــه نیتریــت تبدیــل میشــود کــه ایــن امــر باعــث

•زیســتکشها :1بیوســیدها یــا زیســتکشها عمدتــاً

میتوانــد باعــث اختــال در عملکــرد باسهــا شــود.

میکروبــی در خطــوط انتقــال و چاههــا مــورد اســتفاده قــرار

قــرار گرفتــه و بهدلیــل آزاد کــردن انــرژی بیشــتر در

جایگزیــن ادامــه یافتــه اســت.

بــرای کنتــرل تجمــع باکتریهــا و کاهــش خوردگــی
میگیرنــد .تحقیقــات گســتردهای روی تأثیــر مســتقیم
زیســتکشها بــر ترششــدگی تحــت شــرایط دمــا و

فشــاری مخــزن و همچنیــن ،شــیمی آب ســازند صــورت

افزایــش پتانســیل اکسایش-کاهشــی محیــط شــده و

از طــرف دیگــر ،بانهــا در رقابــت غذایــی بــا باسهــا
هنــگام تنفــس ،میزبانهــای موجــود در محیــط را
تصاحــب میکننــد .علیرغــم عملکــرد مطلــوب نیتــرات

در کاهــش ترششــدگی ،همچنــان نگرانیهایــی در

نگرفتــه اســت .فقــط تعــداد محــدودی از تجربههــای

زمین ـ ه خوردگــی ناشــی از نیتریــت ایجــاد شــده در اثــر

ترششــدگی منتشــر شــده اســت .وظیفــ ه اصلــی ایــن

نیتریــت و همچنیــن ،عنصــر ســولفور کــه نتیجـ ه تزریــق

میدانــی اســتفاده از زیســتکشها جهــت تقلیــل

مــواد جلوگیــری از فعالیــت و رشــد باکتریهــای موجــود

و از بیــن بــردن آنهــا از طریــق فرآیندهــای شــیمیایی
یــا بیولوژیکــی اســت .تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه
بیوســیدها تحــت دمــا و فشــار بــاال فعالتــر امــا ناپایــدار
میشــوند کــه ایــن امــر موجــب فروپاشــی آنهــا در

فرآیندهــای مذکــور وجــود دارد .نقــش دوگانــه و مبهــم

نیتــرات در محیــط هســتند ،باعــث شــده اســت کــه

محققــان نتواننــد بــه اطمینــان کافــی در زمین ـه تزریــق

نیتــرات دســت یابنــد [19 ،14و.]20

برخی روشهای نوظهور کاهش ترششدگی

محیــط متخلخــل و در نتیجــه عــدم کارآیــی بهینــهی

•پرکلــرات 3و کلــرات :4هرچنــد تحقیقــات در زمینــه

مختلفــی از باکتریهــا در مخــزن ،بهخصــوص در حوالــی

کلــرات همــراه بــوده اســت.

آنهــا میشــود .همچنیــن بهدلیــل وجــود انــواع

چــاه تزریقــی ،نیــاز بــه حجــم بســیار زیــادی از بیوســیدها
احســاس میشــود .ایــن امــر از طرفــی هزینههــای

عملیاتــی پــروژه را افزایــش میدهــد و از طــرف دیگــر،

آبهــای زیرزمینــی از دیربــاز بــا نــگاه ویــژهای بــه (پــر)
1. Mineral S
2. Cavenging
3. ClO44. ClO3-

شاهین کرد و همکاران
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امــا ایــد ه اســتفاده از آن بهعنــوان عاملــی بــرای جلوگیــری

نتایــج حاکــی از افزایــش چشــمگیر اثــر خنثیســازی

پیــدا کــرده اســت .شــواهد حاکــی از آن اســت کــه (پــر)

اســتفاده از ادجوانتهــا اســت .غلظــت بــاالی کاتیونهایــی

از احیــاء ســولفات بهتازگــی جایگاهــی در تحقیقــات

بیوســیدها بــود .شــیمی آب از دیگــر عوامــل مهــم در

کلــرات عاملــی ســمی بــرای باسهــا محســوب میشــود

ماننــد  Ca2+و  Na+میتوانــد عامــل چنگالــهای را مصــرف

گســتردهای از آنزیمهــا صــورت میپذیــرد ،از نظــر شــرایط

فعالیــت بیوســیدها میشــود .هرچنــد نتایــج آزمایشهــا

[ .]21احیــاء میکروبــی (پــر) کلــرات کــه توســط دســته

کنــد کــه ایــن امــر ســبب کاهــش اثــر آنهــا در بهبــود

ترمودینامیکــی نســبت بــه ســولفات و نیتــرات محتملتــر

تاکنــون نشــاندهند ه اثرگــذاری قابــل قبــول ادجوانتهــا

رقابتــی ،هماننــد شــرایط ایجــاد شــده بــا تزریــق نیتــرات،

لــزوم بررســی عملکــرد آنهــا در شــرایط دمــا و فشــاری

اســت .در نتیجــ ه ایــن فرآینــد ،عالوهبــر ایجــاد شــرایط

در زمینــ ه کاهــش فعالیــت باکتریهــا بــوده اســت ،امــا

مــادهی واســط ه کلریــت تشکیلشــده کــه باعــث تخریــب

مخــزن و همچنیــن ،بــاز ه زمانــی کوتــاه تســتهای

کلریــت میتوانــد از طریــق واکنشهــای هــوازی-

ایــن روش ایجــاد میکنــد [ 26و .]27

ســاختار ســلولی باکتریهــا میشــود [ .]22از طرفــی،

صــورت گرفتــه ،نگرانیهایــی در زمین ـ ه عملکــرد میدانــی

بیهــوازی باعــث اکســایش ســولفید ،ماننــد هیــدروژن

•باکتریوفــاژ  :یکــی از جدیدتریــن روشهــای پیشــنهادی

•آنتراکینــون :1در اواخــر دهـ ه نــود میــادی پژوهشهایــی

یــا بــه اختصــار فاژهــا اســت .فاژهــا ویروسهایــی هســتند

ســولفید ،بــه ســولفات شــود [.]23

روی آنتراکینــون بهعنــوان عامــل کاهشدهنــد ه ســولفید
صــورت گرفــت .نتایــج در ابتــدا امیدوارکننــده بــود؛ بدیــن

صــورت کــه در  24 hنخســت بیــش از  %95کاهــش غلظت

ســولفید در آب خروجــی و بیــش از  %97کاهــش در ســتون
ماســهای مشــاهده شــد [ .]24هــر چنــد آنتراکینــون در

6

جهــت از بیــن بــردن باسهــا ،اســتفاده از باکتریوفاژهــا

کــه بــه باکتریهــا حملــه میکننــد و آنهــا را از بیــن
میبرنــد .اصلیتریــن ویژگــی ایــن مــواد اختصاصــی
بــودن هــدف آنهاســت .بــه ایــن معنــی کــه اصــوالً فقــط

بــه یکگونــه یــا نــوع خــاص از باکتــری حملــه میکننــد.
تاکنــون تحقیقــات محــدودی در زمین ـ ه عملکــرد فاژهــا

pHهــای بــاال محلــول اســت ،امــا درpHهــای پاییــن یــا

در کنتــرل ترششــدگی صــورت پذیرفتــه اســت.

تزریقپذیــری محیــط میشــود [.]25

موجــود در محیــط متخلخــل را شــامل میشــوند ،تعــداد

خنثــی باعــث تشــکیل تجمــع کلوئیــدی و اختــال در
•ادجوانتهــا :2ایــد ه اســتفاده از ادجوانتهــا در

ازآنجاییکــه باسهــا دســت ه گســتردهای از باکتریهــای

و نــوع فاژهــای مــورد نیــاز دغدغ ـ ه اصلــی محققیــن در

کنــار بیوســیدهای ســنتی در دهــ ه اخیــر مــورد

ایــن زمینــه اســت .امیــد اســت بــا بررســیهای بیشــتر

اســتفاده از عامــل چنگالــهای جهــت افزایــش بــازده

کــرد تــا بــا اســتفاده از فــاژ مناســب بتــوان بــه مقابلــه بــا

بحــث و تحقیــق قــرار گرفتــه اســتِ .ون و همــکاران
آنتیبیوتیکهــا از طریــق توانایــی آنهــا در افزایــش

تراوایــی غشــاء خارجــی ســلول در باکتریهــای گــرم-

منفــی را مــورد بررســی قــرار دادنــد .عامــل چنگالــهای

رایــج مــورد اســتفاده یعنــی اتیلدیآمینتترااســید

3

از نظــر زیســتی تجزیهناپذیــر اســت و ایــن مســأله

نگرانیهایــی از بابــت تجمــع در محیــط ایجــاد میکنــد.
از ایــن رو ،دو عامــل اتیلندیآمیندیسوســینات 4و

هیدروکســیاتیلایمینودیاکتیک 5جهــت افزایــش بــازده

بیوســیدها در آزمایشــگاه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه

بتــوان اصلیتریــن باکتریهــای هــدف را شناســایی
آنهــا پرداخــت [.]28

•نمکهــای دیفنیلیدینیــوم  :شــاید محتملتریــن
7

روش بــرای اجــرا در مقیــاس میدانــی در آینــد ه نزدیــک
اســتفاده از نمکهــای دیفنیلیدینیــوم بهویــژه
نمکهــای کلریــد و نیتــرات باشــد.

1. Anthraquinone
2. Adjuvant
3. EDTA
4. EDDS
5. HEIDA
6. Bacteriophage
7. Diphenyliodonium Salts
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دانشــمندان تأثیــر ایــن نمکهــا را در جلوگیــری از

دادههــای گــزارش شــده و نتیجــ ه پیشبینــی شــده در

کردهانــد .غلظــت خیلــی پاییــن ایــن نمکهــا (بیــش از

غربالگــری پــی بــرد .اســتفاده از ایــن روش باعــث

تولیــد ســولفید و فعالیــت باسهــا قابــل قبــول ارزیابــی

 1بخــش در میلیــون) توانســته اســت تولیــد هیــدروژن
ســولفید را بهمــدت  305روز متوقــف ســازد .همچنیــن،

هیچگونــه بــاسقابــل مشــاهده نبوده اســت .بررســی تاثیر

ایــن نمکهــا روی گونههــای دیگــر نشــان از اختصاصــی

بــودن عملکــرد آنهــا در جلوگیــری از فعالیــت باسهــا
دارد .ایــن روش علیرغــم نوظهــور بــودن توانســته اســت
توجــه محققــان زیــادی را بــه خــود معطــوف ســازد [.]29

نتیجهگیری

ایــن امــر کــه در دهههــای اخیــر فعالیتهــای
چشــمگیری در زمینــ ه شــناخت و کنتــرل پدیــده

ترششــدگی در مخــازن نفتــی صــورت گرفتــه اســت،

حاکــی از اهمیــت بــاالی ایــن پدیــده در صنعــت نفــت
اســت .گســتردگی گونههــای باسهــا در مخــازن،

تأثیــرات انــواع ســنگهای مخــزن بــر ربایــش هیــدروژن
ســولفید ،تأثیــر ســناریو تولیــد و الگــوی قرارگیــری

چاههــا بــر شــدت ترششــدگی و  ...مــواردی هســتند

کــه موجــب پیچیدگــی بــاالی ایــن پدیــده شــدهاند .یکــی
از نخســتین مراحــل آمادهســازی جهــت مقابلــه بــا ایــن

پدیــده ،پیشبینــی صحیــح احتمــال و شــدت وقــوع
ترششــدگی در مخــزن هــدف اســت .روش غربالگــری

ارائــه شــده قابلیــت ارزیابــی مخــازن مــورد نظــر را تنهــا
بــا اســتفاده از اطالعــات اولی ـ ه ســنگ و ســیال مخــزن و

جــدول  ،3میتــوان بهدقــت قابــل قبــول ایــن روش
تســریع و تســهیل در فــاز اجرایــی عملیاتهــای آتــی

میگــردد .هرچنــد لــزوم کمیســازی ایــن روش جهــت
افزایــش بیــش از پیــش دقــت عملکــرد آن احســاس

میشــود .بــا نگاهــی بــه مطالعــات دهههــای اخیــر
میتــوان تغییــرات تدریجــی را در روشهــای تقلیــل
ترششــدگی بــه اســتثناء نیتــرات ،مشــاهده کــرد.

همچنیــن بهدلیــل آنکــه اســتفاده از نیتــرات در برخــی
از تجربیــات قبلــی نتیجــه دلخــواه را بههمــراه نداشــته

اســت ،راهکارهــای جایگزیــن و امیدوارکننــدهای در دســت
بررســی اســت .اســتفاده از خانــواد ه کلــرات بهعنــوان

پیشــگام در ایــن امــر در حــال گســترش بــوده و تاکنــون
افقهــای روشــنی را از خــود بــه نمایــش گذاشــته
اســت .علیرغــم موفقیتهــای چشــمگیر آزمایشــگاهی

در کنتــرل ترششــدگی ،همچنــان ایــن مشــکل
گریبانگیــر صنعــت نفــت جهانــی اســت .شــاید قطعــه

گمشــده ایــن پــازل را بایــد در نبــود تحقیقــات میدانــی
کافــی جســت و جــو کــرد .تجربــه نشــان داده اســت کــه
همــکاری مناســب صنعــت بــا پژوهشگــران ،همــواره

نتایــج شــگرفی در برطــرف کــردن چالشهــا بههمــراه

داشــته اســت .مادامــی کــه جــای خالــی تحقیقــات میدانی
در ایــن زمینــه محســوس اســت ،همچنــان تــا پیــروزی

کامــل بــر ایــن پدیــد ه میکروبــی راه درازی در پیــش

خواهــد بــود.

ســیال تزریقــی دارا اســت .همانطــور کــه بــا مقایســه
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Introduction
Reservoir souring is considered to be an unwanted
side effect of water flooding/injection process.
Technical definition of this phenomenon can be stated
as a dramatically increase in hydrogen sulphide (H2S)
concentration in producing fluid, in a reservoir with
low to zero initial H2S content (denoted as sweet
reservoirs), followed by a water flooding process.
Along with the necessity of pressure maintenance
and/or flooding of many depleted reservoirs all over
the world, risk of reservoir souring has turned to a
real concern to whole industry. In addition to the
significant health and safety impacts of contacting
with this toxic gas for operating personnel, there are
many economic concerns that should be considered.
Corrosion is another detrimental effect of hydrogen
sulfide. To protect the production facility, it is required
to use corrosion inhibitors and chemical scavengers
that increase the operational costs. Also reservoir
souring complicates the produced fluid processing and
reduces the value of produced hydrocarbon [1].
In this study, firstly, a quick review on souring
mechanisms and effective parameters is presented,
secondly, a novel method for evaluating the probable
souring potential is introduced and lastly, the most
recent developments in souring mitigation methods
are reviewed.

sulphate reducing bacteria (SRB) is the most reliable
agent of H2S generation followed by water flooding.
Some of the non-microbial mechanisms include
Thermochemical Sulphate Reduction (TSR), Thermal
decomposition of sulphate-rich minerals and pyrite
dissolution [2].
Mechanism of H2S generation by sulphate reducing
bacteria (SRB) consists of a microbial respiration
process in which carbon source is used as an electron
donor and sulphate ion (SO4-2) as an electron acceptor
in such a way that the bacteria can grow using the
amount of energy released.

Materials and Methods
Souring mechanisms

Souring Screening Method
The first step of controlling the souring problems
is to predict the onset of its occurrence. However,
many commercial souring simulators which are
used commonly, large amount of required data and

While both biotic and abiotic mechanisms are
presented for reservoir souring, sulphate reduction by

Effective Parameters
First step in souring controlling is to investigate the
effective parameters. Considering SRB activity is
the principal mechanism of H2S generation, the most
important parameters which affect such bacteria are
reviewed. Temperature of the environment, i.e. mixing
zone of injection and formation water, is the most
limiting physical constrain for SRB activity. Less
sensitive criteria include salinity, pH and pressure.
Nutritional requirements of SRB consist of sulphate
ion, carbon source and trace elements like nitrogen
and phosphorous. Introducing sulphate ion initiates
the process of souring because other requirements are
usually present in the oil reservoir [3,4].
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long operational time is still a limitation in souring
prediction. In this section, we present a novel
approach to perform a quick souring potential check
analysis, referred as souring screening, in prospect
reservoirs. With simplification in mind, it is already
assumed that no initial H2S is present in the reservoir
and non-microbiological mechanisms are ignored.
So SRB activity is considered the only responsible
mechanism for souring. The basic idea is to compare
the environmental conditions with microbial growth
requirements to check out the generation phase and
then to examine the transport. With a pessimistic point
of view, it is assumed that SRB and carbon sources are
always present in the reservoir. Another consideration
that should be taken into account is the fact that
nitrogen and phosphorous existence may not be the
limiting factor due to insignificant requirement to
these elements. Since pH and pressure are not critically
effective, we have neglected to consider them.
First step of this screening is to check out sulphate ion
concentration. A case with little or no sulphate may
never show microbial souring. Next step is to compare
the environmental temperature with the optimal
temperature of bacterial growth. If previous steps were
passed, solution properties like salinity, redox potential
and sulphide concentration should be examined.
However, a great deviation from these parameters is
required to mitigate the souring process. At this step, a
large amount of H2S is generated in the porous media.
Hereinafter, the extent of souring is investigated using
rock properties. Permeabilities under 100 md restrict
the process when no fracture exists. Otherwise only
mineral scavenging by iron-rich minerals may mitigate
the souring effects.
Souring Mitigation Methods
Injection water filtration is utilized to reduce the
concentration of sulphate ion which is introduced
to the reservoir. Despite the relative technical
effectiveness, this method was not economically
admitted due to large amount of injection water.
Biocides are the first microbial treatment material
used to destroy the bacterial colonies inside the porous
media. Such agents prevent the microbial activities
through biological or chemical processes. Biocides are
unstable in the reservoir conditions. Field application
of biocide treatment is limited due to environmental
concerns about their effects on underground waters
and high capital expenses. Another field-scale method
to mitigate souring is nitrate injection. Nitrate weakens
SRB by accelerating the competitive group of bacteria
present in the reservoir called nitrate reducing bacteria
(NRB). Since NRB use the same substrate as SRB,
increasing nitrate concentration enables NRB to
overcome SRB in reaching the substrates. Another
mechanism is to increase redox potential of the
solution which is a limiting factor for SRB growth.

Other mechanisms are reported as well. It should
be noted that there are still some concerns about the
corrosion induced by products of nitrate reduction like
nitrite [5-8].
Novel Souring Mitigation Options
Recently, some works have been done using new
materials like (per) chlorate showing their considerable
ability to discomfit SRB activity. In addition to toxicity
of (per) chlorate for SRB, a competitive situation
for substrates is produced, as mentioned in nitrate
treatment but more probable thermodynamically
[9,10].
Anthraquinone was another inspiring method presented
to stop microbial souring. Despite noticeable power
as an inhibitor to SRB, at low pH, these particles
are insoluble in water and would therefore adsorb to
reservoir rock. This could cause significant problems
with injectivity and would limit the chemicals reach
into the reservoir [11].
Adjuvants are used to increase the efficiency of
traditional biocides. Almost all of the successful
experimental works on adjuvants were carried out in
standard conditions and reservoir temperature and
pressure are still a concern [12].
A novel microbial approach of souring inhibition is to
use bacteriophage. Phage are bacteriolytic, however
they tend to be highly specific in their target host
(i.e. will only kill a single species or even strain of
bacteria). Due to diversity of SRB in the reservoir, a
large amount of phage may be required in the field
scale [13].
Perhaps the most promising novel souring mitigation
technology that has recently been developed is
diphenyliodonium salts (chloride and nitrate salts).
They are effective at inhibiting sulphidogenensis and
specifically SRB. New researches have shown that
diphenyliodonium salts are not universally biocidal
and are specific to SRB [14].
Results and Discusion
Precise prediction of reservoir souring in water flooding
projects has turned to a priority for the oil industry.
Souring screening method is able to present a reliable
estimation of souring potential in the reservoir using
simple information. However, a great development
in this method can be done by adding a quantitative
approach to it.
Souring mitigation methods have been changed over
the past few decades, with the exception of nitrate
treatment. However, despite promising results,
even nitrate treatment has not been shown to be an
effective option in all scenarios. New competitive
inhibitors such as (per) chlorate may fill this gap or
even sulphate-reduction specific inhibitors such as
molybdate. However, recent developments enable us
to get ready for this microbial phenomenon, the battle
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against hydrogen sulphide generating microorganisms
is far from won.
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