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 نفت و مکانیزم های بازیافت

تهیه و تنظیم:  سعید ساویز طرح توسعه ی الیه های نفتی 

از حف��ر اولی��ن چ��اه موفق نف��ت در 28 
آگوس��ت 18۵9 تا به امروز، بشر همواره در 
اندیش��ه ی بهره برداری بهینه و تولید هرچه 
بیش��تر از مخازن زیرزمینی بوده است. نیاز 
روزاف��زون زندگی بش��ری به منب��ع انرژی 
قابل انتقالی از جن��س هیدروکربن و اهمیت 
نق��ش عاملی به نام اقتصاد باعث ش��د خیلی 
زود عل��م مهندس��ی بهره ب��رداری و مخازن 
به کمک مهندس��ی حفاری بش��تابد تا عمر 
بهره برداری از مخازن هرچه بیش��تر افزایش 

یابد.
س��یر تاریخ��ی عم��ر تولید از مخ��ازن را 

می توان به سه دسته تقسیم کرد.
 بازیافت اولیه: زمانی که مخازن با استفاده 

از انرژی طبیعی نهفته تولید می کنند.
 بازیاف�ت ثانویه: زمانی که به مخزن آب یا 
گاز تزری��ق ش��ود ام��ا تغیی��ری در خواص 
فیزیکی و ش��یمیایی سنگ و سیال به وجود 

نیاید.
 بازیافت ثالثیه: روش ها و مکانیزم هایی که 
ان��رژی را از بیرون به مخ��زن تزریق کرده، 
باعث افزایش انرژی مخزن و حرکت س��یال 
در درون محی��ط متخلخ��ل می ش��ود. این 
روش ها ک��ه در برخی موارد ب��ا تزریق مواد 
ش��یمیایی نی��ز همراه اس��ت باع��ث تغییر 

شیمیایی سنگ و سیال می شود.
دانش��مندان علم مخازن عمر تولید از هر 
می��دان نفت یا گاز را به س��ه ی دوره زمانی 
تقسیم می کنند. تخلیه ی طبیعی با استفاده 
از ان��رژی طبیعی مخ��زن به عن��وان عامل 
اصلی جابه جایی س��یال. این انرژی می تواند 
رانش کاله��ک گازی، رانش آبده، انرژی گاز 
محلول، انبساط سنگ و سیال، ریزش ثقلی 
ی��ا پدیده ی آرتزین باش��د. تخلیه ی طبیعی 
مخزن اگرچه گاهی در ماسه سنگ ها درصد 

زی��ادی از مخ��زن را تخلیه می کن��د اما در 
کربنات ه��ا کمتر از 40 درص��د از مخزن را 
تخلی��ه می کند. وقتی ت��وان طبیعی مخزن 
برای برداش��ت افت کرد روش دوم و در واقع 
مکانیزم ثانویه ی تخلیه به اجرا در می آید. در 
این روش با تزریق آب یا گاز س��عی می شود 
مکانیزم های تخلیه ی طبیعی تقویت گردد و 
انرژی طبیعی مخزن در همان س��طح حفظ 
ش��ود. مثاًل می توان گاز یا آب را مستقیماً به 
کاله��ک گازی یا آبده ی��ا همزمان به هر دو 
تزریق کرد و ش��رایط تثبیت فشار را فراهم 
ک��رد. همچنین ب��ا اس��تفاده از نفوذپذیری 
جابه جای��ی  موجب��ات  می ت��وان  نس��بی 
غیرامتزاج��ی  نفت را فراهم کرد. در رانش با 
آب و رانش غیرامتزاجی گاز فرآیند تا جایی 
ادام��ه می یابد که به دلیل پدیده ی انگش��تی 
ش��دن یا مخروطی ش��دن آب و نفت، تولید 
غیراقتصادی باش��د که در این شرایط تولید 
متوقف خواهد ش��د. مکانیزم ثانویه می تواند 
درصد بازیافت را تا 60 درصد افزایش دهد.

ام��ا به دالیل مختلف مانن��د به تله افتادن 
نفت و چس��بندگی س��طحی در اثر کشش 

بین س��نگ و سیال و س��نگین شدن کفه ی 
تراوایی نسبی به نفع آب یا گاز ممکن است 
حتی پ��س از اج��رای روش ثانویه 40-60 
درصد نفت در داخ��ل مخزن باقی بماند. در 
ای��ن مرحله از روش ه��ای ثالثیه مثل تزریق 
و سیالب زنی مواد شیمیایی سیالب زنی آب 
هوش��مند، تزریق امتزاجی گاز و روش های 
حرارت��ی و میکروبی اس��تفاده می ش��ود از 
روش های فرآیند گرمایی می توان به استفاده 
از بخار، آب داغ یا حتی بوجود آوردن انرژی 

حرارتی درجا اشاره کرد.
در واق��ع تفاوت بازیافت ثانویه و ثالثیه در 
تأثیر آنها بر سیس��تم س��نگ و سیال نهفته 
است. در بازیافت ثالثیه یکی از مکانیزم های 

زیر رخ می دهد.
 تورم مولکول های نفت

 تغییر در کشش بین سطوح سیاالت
 کاهش گرانروی نفت

 تغییرات ترشوندگی سنگ
 تغییرات در رفتار فازی سیاالت

 تغییر در کشش بین سنگ و سیال
 انحالل یا تغییر در سنگ
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تفاوت در تزری��ق آب و گاز در روش های 
ثانویه و ثالثیه مربوط به وجود یا عدم وجود 
پدیده های برش��مرده ش��ده پ��س از تزریق 

است.
این نمودار به ش��کلی س��اده تقسیم بندی 
روش های مختلف تولید از میدان و حیطه ی 

EOR, IOR را نشان می دهد.

تزریق آب، تزریق گاز و تاریخچه ی آنها
قب��ل از ورود به چگونگی اس��تفاده از این 
روش ها در ازدیاد برداش��ت نگاهی به س��یر 
تاریخی تزریق آب و گاز به یک مخزن نفتی 

می اندازیم.
 عده ای معتقدند تزریق آب در یک مخزن 
نفت��ی از یک حادثه به وج��ود آمد؛ جایی که 
آب یک آب��ده کم عمق به داخل مخزن نفوذ 
کرد و باعث افزایش تولی��د چاه های اطراف 

شد.
تزری��ق آب ب��رای اولی��ن ب��ار در 1880 
ش��د  پیش��نهاد   John F.Carll توس��ط 
در  مطالع��ه ای  به عن��وان   1907 در  و 
پنس��یلوانیا  ایال��ت  در   Bradford می��دان 
بررس��ی گردی��د. همچنی��ن در 1913 در 
 Ontario کان��ادا و در 1917 در می��دان 

Key River استفاده شد.
با گسترش استفاده از اين روش در توليد 
ثانويه از مخزن، تزريق آب در س��ال 19۵۵ 
بيش از 11 درصد از 6/6 ميليون بشكه نفت 
توليدي آمري��كا را به خود اختصاص داد. 74 
درص��د از نفت توليدي برزيل در دريا از اين 
روش به دست مي آيد. روش به كارگيري آب 
ارتق��اء يافته ني��ز تقريباً مش��ابه تزريق آب 

گسترش پيدا كرد.
آب ش��یرین ب��رای تزری��ق در همه جا در 
دس��ترس نبود و ع��الوه بر آن در بس��یاری 
میادی��ن مانن��د میادین دریایی ی��ا میادین 
بیایان های کش��ورهای خاورمیانه ارزش آب 
بیش��تر از نفت بود. بدی��ن ترتیب تزریق آب 
دریا برای اولین بار در دستور کار قرار گرفت. 
علی النعیمی مدیر عامل سابق آرامکو و وزیر 

نفت اس��بق عربس��تان در کت��اب خاطرات 
خود نوش��ته: در حالی ک��ه همچنان مراحل 
آزمایش��ی تزری��ق گاز به مناب��ع نفتی خود 
برای حفظ فش��ار بودیم، زمین شناس��ان نیز 
امکان تزریق آب دریا را بررس��ی می کردند. 
تا آن زمان رویه ی معمول صنعتی در جهان 
اس��تفاده از آب چاه برای حفظ فشار مخزن 
ب��ود. به دلیل کمبود آب چ��اه در بیایان های 
عربستان باید راه حل های دیگری می یافتیم. 
دانش��مندان به زودی دریافتن��د که آب دریا 
پس از تصفیه ی آب برای زدودن ناخالصی ها 
و اکس��یژن فرساینده، می تواند در کناره های 
مخزن تزریق شود؛ فرآیندی که کارآمد تر از 

تزریق گاز است.
تزریق گاز اما داس��تان دیگ��ری دارد؛ در 
واق��ع مهندس��ان اندکی پ��س از تزریق آب 
متوجه س��ناریوی تزریق گاز برای اس��تفاده 
در بازیاف��ت ثانویه ش��دند. مهم ترین دالیل 

ارزیابی تزریق گاز به شرح زیر است.
 وج��ود گازهای همراه که به دلیل حجم 
و نرخ تولی��د، ارزش بهره برداری جداگانه از 
نفت را نداش��ت و سوزانده می شد و سوختن 
این گازها عاملی در راس��تای آلودگی محیط 

زیست به حساب می آید.
 عدم دسترس��ی ب��ه آب جه��ت تزریق به 
مخ��زن و در عوض امکان دسترس��ی به گاز 

فراوان
 وجود آبده فعال و کالهک گازی محدود و 
باال آمدن س��طح آب به دلیل تولید نفت؛ در 
 ای��ن حال��ت ب��ه کاله��ک گازی گاز تزریق 
می ش��ود تا تع��ادل بین دو مکانی��زم آبده و 

کالهک گازی برقرار شود.
 س��نگ آب دوس��ت که برای اس��تفاده از 
مکانیزم رانش و آش��ام باید شرایطی بوجود 

بیاید که نفت سیال تر باشد.
 تولی��د نفت با ریزش ثقل��ی در مخازنی با 
ضخام��ت زیاد که در صورت تزریق از باال به 
کالهک گازی ضریب بازیافت مناسبی دارد.

 استفاده از امتزاج نفت و گاز

اولین ب��ار در 1920 در مقاله ای علمی از 
تزریق گاز س��خن به میان آم��د. اما اجرای 
اولین طرح در مقیاس صنعتی س��ال ها بعد 

انجام شد.
 Physical در 1949 در کت��اب Muskat
چه��ار  از    principles of oil production
پ��روژه ی تزریق گاز غیرامتزاجی در کانزاس، 
آرکان��زاس، تک��زاس غرب��ی و کالیفرنیا در 
س��ال های 1940-1930 رونمایی کرده که 
دو ت��ای آنه��ا موفقیت آمی��ز و دو تای دیگر 
ناموف��ق بود. اولین تزری��ق گاز غیرامتزاجی 
در خاورمیان��ه را نیز بای��د متعلق به بحرین 

دانست.
در ای��ران به دلی��ل وج��ود گاز ف��راوان و 
معضل س��اماندهی گازهای مش��عل، همواره 
جهت گی��ری مهندس��ان مخزن به س��مت 
تزری��ق گاز به کالهک گازی یا اس��تفاده از 
مکانی��زم ریزش ثقل��ی برای تولید بیش��تر 
از مخ��ازن بوده که البته بخش��ی از این نوع 
سیاس��ت گذاری به دلی��ل بی برنامگی و عدم 
وجود زیرس��اخت های الزم برای استفاده از 
گاز اس��ت؛ چراکه اگر در ایران قیمت گذاری 
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صحیح بر اس��اس ارزش واقع��ی گاز در بازار 
جهانی انجام می ش��د ممکن بود در ارزیابی 
اقتص��ادی طرح های تزری��ق گاز، قیمت گاز 
مصرفی بیش از  قیمت اضافه ی نفت تولیدی 
باش��د و تزری��ق گاز به بس��یاری از مخازن 

غیراقتصادی ارزیابی شود.
از سوی دیگر مکانیزم مفید و انعطاف پذیر 
تزریق آب ب��ا تغییرات ش��یمیایی که اتفاقاً 
پیش��رفت های علم��ی زیادی را ت��ا به امروز 
در دنیا داش��ته هنوز در ای��ران تنها در حد 

پایان نامه های دانشجویی مطرح می شود.
ب��د نیس��ت بدانی��م س��یر تح��ول علمی 
روش های ازدیاد برداش��ت با احساس نیاز از 
س��وی صنعت و اقتصاد توسط محققان اجرا 
ش��ده و پش��ت هر طرح موفقی چند مقاله و 
تحقیق علمی وج��ود دارد. اما در ایران غالباً 
روش ها وارداتی هستند و انفصال بزرگی بین 
کارهای علمی و دانش��گاهی و صنعت وجود 

دارد.
شاید مروزی بر سیر تاریخی تحول و ارتقاء 
روش تزریق آب، از آب شیرین تا آب کم شور 
و هوشمند نقش��ه ی راه مناسبی برای اتحاد 
بخش دانشگاهی و علمی با صنعت باشد که 

چگونه با بهینه س��ازی روش های بازیافت از 
مخازن روزبه روز پیش��رفت بیش��تری کرد و 
سود سرشاری را نصیب صاحبان شرکت های 

بزرگ نفتی نمود.

از آب شیرین تا آب کم شور و هوشمند
پیش��تر اشاره ش��د که به دلیل کمبود آب 
ش��یرین در بیابان ها و میادین فراس��احل و 
وجود آب دری��ای فراوان اولی��ن روش های 
از  جلوگی��ری  به دلی��ل  دری��ا  آب  تزری��ق 
رس��وب گذاری مضاعف، با کنترل انجام شد. 
م��ورو از اولی��ن محققانی بود ک��ه روی آب 
دریای کنترل ش��ده از لحاظ شیمیایی برای 

تزریق کارکرد.
مورو و همکاران  نش��ان دادند که تغییر 
یون های آب کم ش��ور تزریق��ی می تواند از 
نف��ت باقیمانده در مغزه های ماسه س��نگی 
بکاهد. پ��س از مورو محقق��ان دیگری به 
تحقی��ق روی تزری��ق آب کم ش��ور روی 
آوردن��د. مثاًل اوس��تاد و همکاران نش��ان 
دادندکه وقتی آب کم شور به مخزن تزریق 
می ش��ود تعادل اولیه ی ش��یمیایی مخزن 
به ه��م می ری��زد، +Ca2 ب��ا +H  جایگزین 

می ش��ود و این جابجایی PH سیس��تم را 
افزای��ش می دهد. علت اصل��ی این پدیده 
 clay به سمت سطوح  H+تمایل یون های

اتفاق می افتد.
 الرج��ر و هم��کاران با تجزی��ه و تحلیل 
ژئو ش��یمیایی مغزه های م��ورد آزمایش در 
س��یالب زنی با آب هوش��مند در سنگ های 
کربنات��ه به نتایج جدیدی دس��ت یافتند که 

گاهی نقیض نتایج قبلی به دست آمده بود.
آنه��ا متوجه ش��دند که ترکیب��ات قطبی 
نف��ت با یون منیزیم و کلس��یم روی س��طح 
س��نگ جایگزین شده و این فرآیند سرانجام 
می تواند منجر به آزاد شدن نفت چسبیده به 
دیواره شود. این پدیده را تبادل چند یونی یا 
MIE  می نامند. که عامل اصلی در راس��تای 

اصالح ترشوندگی است.
همچنی��ن نتیجه ی دیگری ک��ه الرجر و 
همکارانش در این تحقیق بدان دست یافتند 
عدم ارتباط افزایش ضریب بازیافت از نفت با 
PH ب��ود. زیرا در مواردی با وجود PH پایین 

محیط، ضریب بازیافت افزایش یافته است.
عامل اصلی در اصالح و تغییر ترشوندگی 
را باید تبادل یون ها دانس��ت. در سنگ های 
کربناته یون ه��ای +Mg2+,ca2 و -4So2 توانایی 

جابه جایی و تغییر ترشوندگی دارند.
یک��ی از اولین مطالعات با هدف بررس��ی 
تغییرات ترش��وندگی با تزریق آب هوشمند 
روی س��نگ های کربناته توس��ط یوس��ف و 

همکاران انجام شد.
مطالعات آزمایش��گاهی او نش��ان داد که 
تغییر ترشوندگی حاصل واکنش بین شوری 
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و ترکیب یونی آب نمک تزریقی اس��ت. آنها 
در مورد اندازه گیری زاویه ی تماس دریافتند 
که با رقی��ق کردن آب دریا تراوایی س��نگ 
هرچه بیش��تر به س��مت آب دوس��ت پیش 
خواهد رفت که می تواند نشانه ی خوبی برای 

افزایش ضریب بازیافت باشد.
ام��ا پ��س از تلفی��ق پیش��رفت های علم 
ش��یمی و اس��تفاده از دانش کشش سطحی 
بین س��یاالت و همچنین بین سطح و سیال 
درهای جدی��دی بر روش های تزریق آب باز 
شد که در آینده با ورود تزریق مواد شیمیایی 
مثل س��ورفاکتانت ها و پلیمرها باعث تکمیل 
ای��ن روش و افزایش هرچه بیش��تر ضریب 

بازیافت گردید.
باره��ای  می توان��د  ب��اردار  س��طح  ه��ر 
غیرهمس��ان خ��ود را ج��ذب کند. س��طوح 
س��نگ نی��ز ب��ار مش��خصی دارد. از این رو 
بارهای غیرهمنام به سطح سنگ می چسبند 
و اولی��ن الی��ه ی الکترونی مجاور س��نگ را 
 Counter Ion به وج��ود می آورند ک��ه آن��را
می نامند و اولین الیه ی چس��بیده به سنگ 
را Adsorbed Layer می نامند. سپس الیه ی 
دوم با توجه به ش��رایط دمای��ی با فاصله ای 
از الی��ه ی اول به وجود می آید که بارهای آن 
لزوماً همسان نیس��تند و فاصله ی آنها مانند 
 الیه ی اول منظم نیس��ت. این الیه ی دوم را 

Diffuse layer می نامند.
الیه ی الکتریکی دوگانه ی EDL  توس��ط 
استرن مطالعه ش��د که الیه ی اول آن به نام 

استرن نامیده می شود.
با تزریق آب نمک به سازند، شارژ الکتریکی 
در ترکی��ب نفت و آب نمک و س��نگ و آب 

نمک تغییر خواهد کرد که می تواند ضخامت 
EDL را کاهش دهد.

 هدف از تزریق آب کم شور به وجود آوردن 
الیه ای آبی روی سطح سنگ است که باعث 
تغییر ترش��وندگی و افزایش ضریب بازیافت 

می شود.
اضافه ش��دن س��ورفکتانت در یک فضای 
کم ش��ور می تواند کمک زی��ادی به طراحی 
یک الیه ی استرنی پایدار آبی روی دیواره ی 
سنگ باشد که خود می تواند ضریب بازیافت 

نفت را در فرآیند سیالب زنی افزایش دهد.
همان گون��ه که اش��اره ش��د روش تزریق 
آب هوش��مند، مرحله به مرحله و با تالش و 
تحقیق افراد و گروه های مختلف کامل تر شد؛ 
سیری تکاملی که برای گاز نیز اتفاق افتاد. از 
این رو قضاوت در مورد روش بهینه ی ازدیاد 
برداشت قبل از مطالعات دقیق و میدان محور 
قطعاً نتیجه ی بهینه ای به دست نخواهد داد.

گاهی نتای��ج حاصل در یک میدان نقیض 
نتای��ج حاص��ل در میادین هم ج��وار بوده و 
صدور نظر کلی و قطعی در مورد استفاده از 
روش های علمی مختلف نظیر آنچه امروز در 
صنعت نفت ایران در خصوص مزایای تزریق 
گاز عنوان می ش��ود پایه ی علم��ی چندانی 

ندارد.

کدام روش ازدیاد برداشت مفیدتر است؟
روش ازدی��اد برداش��ت باید ب��ا توجه به 
ش��رایط و آزمایش های انجام شده با سنگ و 
سیال خاص هر میدان و مخزن انتخاب شود؛ 
در ای��ران تکی��ه ی بس��یاری ب��ر تزریق گاز 
می شود و به دلیل ارائه ی گزارش های فنی از 

س��وی بخش های مخزنی در مورد حجم گاز 
مورد نیاز برای تزریق سیاس��ت گذاری کالن 
 برای طرح های ارزآور با استفاده از گاز، مانند 
ال.ان.جی کمتر در دستور کار قرار می گیرد. 
این در حالی اس��ت که اگ��ر افزایش ضریب 
 بازیاف��ت با اس��تفاده از روش ه��ای مختلف 
به درس��تی ارزیاب��ی ش��ده و اقتص��اد پروژه 
به خوبی تجزیه و تحلیل گردد ممکن اس��ت 
لزوم ایجاد زیرس��اخت هایی ب��رای انتقال و 
مهندسی یون آب دریا به مناطق نفتی کشور 
عیان گ��ردد. البته س��یر تح��ول روش های 
ازدیاد برداش��ت چ��ه در تزریق آب و چه در 
تزریق گاز با احس��اس نیاز به بازیافت بیشتر 
و هزینه ی کمتر رابطه ی مس��تقیم داشته و 
تنه��ا داش��تن گاز ی��ا آب ف��راوان دلی��ل 
قانع کنن��ده ای برای تعیین روش نیس��ت. از 
س��وی دیگ��ر در پس ه��ر مقال��ه ای علمی 
اسپانسری صنعتی وجود دارد که قصد دارد 
با ص��رف هزینه به نتیج��ه ی جدیدی برای 
بهینه سازی روش تولید دست یابد. در کشور 
م��ا ده ه��ا مقال��ه ی دانش��گاهی به عن��وان 
پایان نامه ی کارشناسی ارشد و دکترا در مورد 
روش های ازدیاد برداش��ت انجام شده؛ بدون 
اینکه هی��چ بازخورد صنعت��ی از آنها گرفته 
ش��ود و ش��اید این بزرگ ترین ش��کاف بین 
بخ��ش علم��ی و صنعتی در ایران باش��د. از 
س��وی دیگ��ر تصمیم گی��ری در خص��وص 
بودج��ه ی پروژه ه��ا در مرک��ز و نهاده��ای 
تصمیم گیر انجام می ش��ود. در شرایطی که 
این مراکزکاماًل با ح��ال و هوای متخصصان 
درگیر در پروژه بیگانه اند، طبیعی اس��ت که 

بسیاری از تصمیمات بهینه نباشد.


