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پ��س از حف��اری چاه تولیدی و دس��ت یابی به نفت موج��ود در مخازن 
نفتی، تولید از چاه به واسطه فشار سیاالت موجود در اعماق زمین آغاز 
می ش��ود؛ این مرحله از استخراج، بازیافت اولیه نفت1 نام دارد که عامل 
اصلی آن فش��ار مخزن است. با افزایش تولید و کاهش فشارمخزن، دبی 
تولید نفت نیز کاهش می یابد؛ تا اینکه فش��ار به حدی می رسد که دیگر 
تولید نفت مقرون به صرفه نیست. در این مرحله به صورت میانگین 0/25 
از کل نفت درجای مخزن به طور طبیعی استخراج می شود. عالوه بر فشار 
مخزن، عوامل دیگری مانند خواص س��یاالت مخ��زن، میزان تخلخل و 
تراوایی سنگ مخزن و نیز دمای مخزن در میزان تولید تأثیر دارند. برای 
افزای��ش تولید نفت، روش های متنوعی وج��ود دارد که هر روش دارای 
مزایا و معایب متفاوتی اس��ت و در ش��رایط خاصی قابلیت اجرایی دارد؛ 
مانند تزریق گاز )هیدروکربن ها، نیتروژن و کربن دی اکس��ید( به صورت 
امتزاجی و غیرامتزاجی، تزریق پلیمر، تزریق سورفکتانت، احتراق درجای 
نفت2، تزریق آب با شوری کم، تزریق بخار3 آب با دمای باال و... ]2-1[.
سیالب زنی آب4 روشی کاربردی و مؤثر در تولید ثانویه5 از مخازن نفتی 
اس��ت. در این روش، آب با فش��ار زیاد، از طری��ق چاه های تزریقی وارد 
مخزن شده و نیروی محرکه الزم برای جاروب نفت مخزن به سمت چاه 
تولیدی و استخراج نفت را به وجود می آورد. هدف اصلی از تزریق آب در 
مخزن، تأمین انرژی موردنیاز برای جاروب نفت به سمت چاه تولیدی و 
حفظ فشار مخزن است. بازده میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک، نسبت 

تحرک پذیری6، الگوی قرارگیری چاه های تزریقی و تولیدی، فشار تزریق 
س��یاالت و زمان ش��روع تزریق از عوامل مهم و کنترل کننده تولید نفت 
در روش تزریق آب هس��تند. ش��ماتیک از چگونگی انجام این روش در 

شکل-1 نشان داده شده است ]4-1[.
 

1- روش تصویربرداری از سنگ
روش میکرو سی تی7 با استفاده از پرتو ایکس از یک جسم تصویربرداری 
 )µ(کرده و قابلیت پردازش سه بعدی آن را فراهم می کند؛پیشوند میکرو
برای نش��ان دادن اندازه پیکسل سطح مقطع در مقیاس میکرومتر بیان 
می گردد. تصاویر گرفته ش��ده وتحلیل اطالعات به دس��ت آمده از روش
Micro-CT یک روش دقیق برای مطالعه توزیع س��یاالت و توزیع اندازه 

حف��رات در محیط متخلخل س��نگ اس��ت]5-7[. ش��کل-2 به صورت 
شماتیک، مراحل مدل س��ازی دیجیتال سنگ را نشان می دهد. در این 
روش، پس از تصویربرداری از نمونه س��نگ و توصیف ویژگی های سنگ 
و س��یاالت درون آن، مدل دیجیتالی از س��نگ، شبیه سازی می شود و 
با اس��تفاده از این م��دل، عوامل مؤثر در جریان س��یاالت درون محیط 
متخلخل و س��ناریوهای متفاوت از تولید ارزیابی می گردد. در ش��کل-3 
تصویر شماتیکی از نمونه ماسه سنگ Berea به ابعاد 3 میلی متر و تصویر 

سطح مقطع آن به روش Micro-CT نشان داده شده است.
تکنول��وژی دیجیتال س��نگ تقریباً به دو قس��مت تقس��یم می ش��ود: 

مهدی رضوی فر*، جعفر قاجار، دانشگاه شیراز  
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1( تصویرب��رداری، 2( مدل س��ازی. در این روش نیاز ب��ه تصویربرداری 
 و مدل س��ازی ب��ا تفکی��ک8 ب��اال و پوش��ش و گس��تردگی زیاد اس��ت

]10-11[. در روش دیجیتال س��نگ DRP(9( پس از تهیه تصاویر دقیق 
از سنگ، معادالت انتقال سیاالت به صورت عددی روی شکل دیجیتالی 
از س��نگ حل می شود تا سناریوهای متفاوت از تولید، ارزیابی و مقایسه 
شوند. ش��کل-4 به صورت ش��ماتیک فرایند شبیه سازی شبکه حفرات 
سنگ توس��ط تصویربرداری به روش Micro-CT را نشان می دهد. پس 
از تحلیل تصاویر و شبیه س��ازی س��نگ، جریان س��یاالت درون محیط 

متخلخل مدل سازی شده است]12[.
 بنابراین، اطالعات به دست آمده از DRP در سه دسته کلی تقسیم بندی 
می شوند: 1( اطالعات دقیق س��ه بعدی از ساختار سنگ )مانند تخلخل 
و تراوای��ی س��نگ، توزیع حفرات و سنگ شناس��ی، مق��دار رس موجود 
در س��نگ و ...( ]13-14[، 2( جری��ان چندفازی ب��ه دلیل برهم کنش  
ساده بین سیاالت و س��نگ )مانند فشار مویینگی اولیه( ]16-15[، 3( 
برهم کنش10 پیچیده بین سیاالت و سنگ )مانند محاسبه تراوایی نسبی 

سیاالت و فشار آشام11(]17[.
نمونه ای از اطالعات به دست آمده از تصاویر گرفته شده در مورد ساختار 
س��نگ، در ش��کل های )5( و )6( نش��ان داده شده اس��ت. طبق شکل-
5 تخلخ��ل، تراوایی و درصد کانی های موجود در س��نگ با اس��تفاده از 
تصاویر اندازه گیری ش��ده است ]8[. در شکل-6 کانی های سازنده نمونه 
ماسه س��نگ Berea بع��د از تهی��ه مینی پالگ12 و با اس��تفاده از روش 
تصویربرداری )با میکروس��کوپ الکترونی( بررسی ش��ده است. با آنالیز 
تصاویر به دس��ت آم��ده، اطالعاتی در مورد کانی های س��ازنده هر نمونه 
س��نگ و توزیع کانی ها در سنگ به دس��ت آمد که طبق نتایج، شباهت 
قوی در س��اختار دو نمونه وجود داشته و به طور میانگین برای هر نمونه 

4/5 درصد ذرات رس وجود دارد]18[.

2- تزریق آب با شوری کم
 یکی از مؤثرترین روش های ازدیاد برداش��ت نف��ت، روش تزریق آب با 
ش��وری کم اس��ت. در اين روش با تغيير درجه ش��وري آب تزريقي )و 
تركيب يوني آن( اثرات متقابل و برهم کنش بین آب-سنگ-نفت تحت 
تأثیر قرار گرفته و راندمان برداش��ت نفت افزايش می یابد. در بسیاری از 
مطالعات انجام شده، به افزایش راندمان تولید نفت، هم در ماسه سنگ ها 
و هم در س��نگ های آهکی، با تزریق آب با شوری کم اشاره شده است. 
مکانیس��م های متفاوتی از جمله تغییر ترش��وندگی س��نگ و تمایل به 

آب دوست شدن آن در این فرایند تأثیردارند]21-19[.
در تحقیقات انجام شده و سوابق تحقیقاتی موجود، مکانیسم های افزایش 

راندمان تولید نفت در صورت تزریق آب با شوری کم به خوبی در مقیاس 
حفره و شبکه حفرات13 )مقیاس میکرو( بیان نشده است و فقط تحلیل 
آزمایش های تجربی انجام شده به صورت جریان سیال در مغزه14 یا آشام 
خودبه خودی15، تغییر ترش��وندگی س��نگ و سایر مکانیسم های مذکور 
بیان شده است؛ بنابراین، با توجه به لزوم افزایش تولید از مخازن نفتی، 

 1  شماتیک چگونگی تزریق آب به مخزن نفتی برای ازدیاد برداشت نفت

 2  طرح شماتیک از مراحل مدل سازی دیجیتال سنگ]8[

 a(  3 نمونه ماسه ســنگ Berea مورد اســتفاده در روش Micro-CT، )b تصویر 
از سطح مقطع ســنگ در فاصله 0/378 میلی متری از سطح، رنگ سیاه نشانگر 

دانه های سنگ و رنگ سفید فضاهای خالی را نمایش می دهد ]9[.

 4  روند شبیه ســازی عــددی محیط متخلخل با اســتفاده از تصویر Micro-CT از 
سنگ ]12[
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توج��ه به روش تزریق آب در این مخازن به عنوان یک روش پُرکاربرد و 
بررس��ی دقیق نتایج و مکانیسم های این روش در سنگ مخزن، در این 
مطالعه مکانیس��م های مؤثر در تزریق آب با ش��وری کم در س��نگ های 
مخزن با استفاده از روش های تصویربرداری بررسی گردیده است. نتایج 

این تحقیق می تواند برای توس��عه اس��تفاده از روش تزریق آب با شوری 
کم در ازدیاد برداشت از مخازن نفت خام کاربرد داشته باشد.

3- ارزیابی و تحلیل پیشینه تحقیق
در ای��ن بخش به بررس��ی پیش��ینه تحقیق��ات و آزمایش ه��ای تجربی 
انجام ش��ده درباره تأثیر تزریق آب با ش��وری کم بر بازده تولید نفت خام 
پرداخته  شده است. نتایج آزمایشگاهی و میدانی نشانگر افزایش راندمان 
تولی��د نفت در ماسه س��نگ های دارای رس با تزریق آب با ش��وری کم 
اس��ت. به دلیل عدم ش��ناخت دقیق از این فرایند، مقدار این افزایش در 
بازده تولید از مخزن نفتی بسیار متنوع و تخمین آن بسیار سخت است 

.]4-3[
در س��ال های اخیر محققان زیادی س��عی در ش��ناخت مکانیس��م های 
مربوط به افزایش تولید نفت ناش��ی از تزریق آب با شوری کم داشته اند. 
در برخی مطالعات اش��اره ش��ده است که وجود اش��باع آب اولیه و رس 
)مخصوصاً کائولینیت16( برای اثرگذاری تزریق آب کم ش��ور و مهاجرت 
ذرات رس درون محیط متخلخل برای تولید نفت ضروری است]19[. با 
این حال تأثیر تزریق آِب کم ش��ور حتی در سنگ های بدون کائولینیت 
نیز دیده ش��ده است ]22-23[. افزایش   سیال خروجی ناشی از تزریق 
آب کم شور در سنگ های مخزن در برخی نتایج گزارش شده است ]24[. 
برخ��ی محققان تبادل یون های چندظرفیتی )مانند کلس��یم و منیزیم( 
را عامل این افزایش راندمان تولید نفت دانس��ته و تأثیر نیروهای دافعه 
الکتریکی را در این فرایند بررس��ی کرده اند ]25-26[. اما عامل مهم که 
مقبولیت جامع تری دارد، نقش اصلی برهم کنش بین آب- نفت-س��نگ 
در صورت تزریق آب کم ش��ور اس��ت]27[. از نتایج تزریق آب کم شور، 
تغییر ترش��وندگی س��نگ به سمت آب دوستی اس��ت که سبب افزایش 
راندم��ان تولی��د نفت در صورت تزریق آب به مخزن نفتی می ش��ود. در 
برخ��ی از تحقیقات این مکانیس��م به عنوان مکانیس��م اصلی در صورت 

تزریق آب با شوری کم مطرح شده است ]30-28[.
بنابراین، در بس��یاری از مطالعات انجام ش��ده، به افزایش راندمان تولید 
نفت هم در ماسه سنگ ها و هم در سنگ های آهکی با تزریق آب با شوری 
کم اشاره شده است. مکانیس��م های متفاوتی از جمله تغییر ترشوندگی 
س��نگ و تمایل به آب دوس��ت ش��دن آن، در این فرایند تأثیر دارند؛ اما 
این مکانیسم ها به خوبی در مقیاس حفره و شبکه حفرات17 درون محیط 
متخلخل سنگ اثبات نشده است و فقط تحلیل نتایج آزمایش های انجام 
شده نشانگر چنین مکانیس��م هایی بوده اند. از این رو، در سال های اخیر 
از روش تصویربرداری Micro-CT برای اثبات این مکانیس��م ها استفاده 
شده است. این روش به عنوان روشی دقیق برای مطالعه توزیع سیاالت 

.]18[)a-b(6  بررسی کانی های سازنده نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی 

 7  تصویر  Mlcro-CT نمونه دارای قطر تقریبی 5 میلی متر با دقت 6/7 میکرومتر]8[

 5   نمونه ماسه ســنگ با قطر 1/5 اینچ، با استفاده از تحلیل تصاویر گرفته شده، 
تخلخل درون دانه ای 20/5 درصد و 7/4 درصد مقدار رس های سازنده سنگ 

است و نفوذپذیری سنگ 11/8 دارسی محاسبه شده است ]8[.
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در حفرات س��نگ و توزیع اندازه حفرات استفاده می شود. نتایج حاصل 
از Micro-CT نش��انگر تغیی��ر در توزیع و چیدمان نف��ت درون محیط 

متخلخل س��نگ در صورت تزریق آب کم ش��ور است]31-34[. نمونه از 
تصاویر به دست آمده از سنگ مخزن با استفاده از این روش در شکل-7 

نشان داده شده است.

3-1- تغییر ترشوندگی سنگ با تزریق آب با شوری کم
Evgenia و همکاران در سال 2011 به بررسی تأثیر شوری آب تزریقی 

 Micro-CT در ترشوندگی س��نگ پرداختند. آنها از روش تصویربرداری
و FESM)میکروس��کوپ الکترونی( به صورت هم زمان استفاده کرده و به 
کمک تصاویر به دست آمده به تحلیل نتایج پرداختند. آنها با استفاده از 
تصاویر FESM  کانی های س��ازنده سنگ و رس های کائولینیت موجود 
Micro-در س��نگ را شناس��ایی کردند و با استفاده از تصاویر خروجی از
CT اقدام به تصویرس��ازی س��ه بعدی از نمونه های س��نگ مورد بررسی 

کردند. با جداس��ازی نواحی مختلف از تصاویر، اشباع آب داخل حفرات 
و اش��باع نف��ت درون محیط متخلخ��ل را تمایز داده و در س��ناریوهای 
متفاوت این مقادیر را مقایسه کردند. شکل-8 چگونگی انجام این فرایند 

و جداسازی فازها در تصاویر گرفته شده را نمایش می دهد]33[.
 بررسی مقدار نفت باقی مانده در سنگ در سناریوهای مختلف از تزریق 
آب، با اس��تفاده از تصاویر گرفته شده بوس��یلهMicro-CT باعث تحلیل 
تأثیر ش��وری آب در راندمان تولید از مخازن می شود. همان گونه که در 
ش��کل های-9 و 10 مربوط به تصاویر گرفته از نمونه ها قابل تش��خیص 
است، نمونه فاقد کائولینیت )sp( با تزریق آب با شوری باال )H-H( دارای 
حداقل نفت باقی مانده اس��ت و قطرات نفت  موجود به هم متصل بوده، 
اکثراً حفرات ریز را پوش��ش داده اند. درحالی که در صورت تزریق آب با 
ش��وری کم)H-L( به همین نمونه سنگ، اشباع نفت باقی مانده افزایش 
یافته اس��ت. ولی این نفت های موجود جدا از ه��م بوده و اکثراً حفرات 
بزرگ را پوش��ش داده اند. نمون��ه حاوی کائولینی��ت )spk(، در صورت 

 8  تصویر گرفته شده با Micro-CT از ماسه های پوشیده شده 
با کائولینیت بعد از تخلیه نفت و Aging، )a( برش افقی دوبعدی با قطر 8 میلی متر 
در تزریق آب با شــوری باال، )b( ســطح درونی این برش )2/7 میلی متر ×2/0 
میلی-متر(، ش12 نیز با تصویرسازی سه بعدی انجام شده از داده های به دست 
آمــده از Micro-CT کاهــش نفت موجود درون حفرات ســنگ با تزریق آب با 

شوری کم نسبت به آب با شوری باال مشخص است]33[.

 9  تصویری از برش افقی دوبعدی از Tomogramجداشــده از ماســه ها با قطر 8 
میلی متر دارای کائولینیت و بدون آن در تزریق آب با شوری کم و شوری زیاد. 
)دانه ها به رنگ سفید، آب شور به رنگ بنفش کم رنگ و نفت به صورت بنفش 

پررنگ در تصویر قابل مشاهده است(]33[.

 10  مقادیر نفت باقی مانده به دســت آمــده از Micro-CT برای نمونه های فاقد 
کائولینیت )sp( و نمونه حاوی کائولینیت )spk( در صورت تزریق آب با شــوری 

.]33[)H-L( یا هردو به ترتیب )L( یا شوری کم )H( باال
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تزریق آب با ش��وری باال دارای بیش��ترین مقدار نفت باقی مانده است و 
قطرات نفت به صورت توده ای18 اغلب حفرات بزرگ را پوش��ش داده اند. 
در حالی که با تزریق آب با شوری کم، حفرات کمتری با هم در ارتباط 

هستند و اشباع نفت کمتری نیز داریم]33[.
دلیل تفاوت در راندمان تولید نفت در حالت های مورد بررسی، دو عامل 
اس��ت: یکی کائولینیت های موجود در ساختار سنگ ها و دیگری شوری 
آب تزریقی. شکل های-11 و 12 نشانگر تصاویر دوبعدی گرفته از سنگ 

 spk( و تصویرسازی19 سه بعدی از نمونه ها بعد از تزریق آب با شوری باال
H-H( و س��پس تزریق آب با شوری پایین)spk H-H-L( است. در شروع 

عملی��ات تزریق، آب در حالت ابتدایی خود و در حفرات ریز قرار گرفته 
اس��ت. بعد از تزریق آب با ش��وری باال توزیع س��یاالت در حفرات تغییر 
ک��رده و توده های نفت به صورت پیوس��ته در بعض��ی حفرات باقی مانده 
است. در حالی که بعد از تزریق آب با شوری کم، قطرات نفت از حفرات 
بزرگ خارج ش��ده اس��ت و در بعضی حفرات، حج��م نفت کاهش یافته 
اس��ت. تنوع اشباع سیاالت در حفرات به دلیل تفاوت در اشکال و اندازه 
حفرات و کانی های متفاوت تش��کیل دهنده است؛ بنابراین، با بررسی هر 
دو شکل-11 و 12 واضح است، که با تزریق آب با شوری کم به نمونه ها، 
مق��دار نفت موجود در محیط متخلخل کاهش داش��ته اس��ت؛ که این 
عامل، نش��انگر افزایش راندمان تولید از سنگ با تزریق آب با شوری کم 
است. در تصویر-12 نیز با تصویرسازی سه بعدی انجام شده از داده های 
به دس��ت آمده از Micro-CT کاهش نفت موجود درون حفرات سنگ با 
تزریق آب با شوری کم نسبت به آب با شوری باال مشخص است]33[.

ش��عبانی نژاد و همکارانش در س��ال 2017 تأثیرش��وری آب تزریقی 
در هش��ت نمون��ه از ماسه س��نگ  ه��ایBerea را ب��ه روش آش��ام 
خودبه خ��ودی20 و با اس��تفاده از تصویربرداری Micro-CT بررس��ی 
کردند. با اطالعات به دس��ت آمده در مورد تغییر اش��باع سیاالت در 
س��نگ و برهم کنش بین س��یاالت و س��نگ، نتایج زیر به دست آمد. 
مش��اهدات کیفی و تحلیل نتایج نش��ان داد که تزریق آب با ش��وری 
کم، تأثیر کم و متغیری در س��نگ های مورد بررسی دارد که به خاطر 
آب دوست ش��دن اندک سنگ اس��ت. گاهی حرکات رس ها21 درون 
محیط متخلخل دیده ش��د؛ بنابراین، این پدی��ده )مهاجرت رس ها( 
در مقیاس درون حفرات به دلیل برهم کنش آب و نفت سبب افزایش 
تأثیر تزریق آب با ش��وری کم می ش��ود. با تحلی��ل تصاویر، افزایش 
ح��دود 3 درصدی در بازده تولید نفت به دلیل تزریق آب با ش��وری 
ک��م دیده ش��د. نتایج حاصل از آش��ام خودبه خ��ودی در نمونه ها در 
ش��وری های متفاوت با نمونه خش��ک مقایس��ه و تصاویر سه بعدی از 
نمونه ها در حالت خش��ک و شوری های متفاوت با استفاده از نرم افزار
Mango بازس��ازی شد. با تش��خیص و تمایز بین نفت و آب، تصاویر 

تحلیل شدند. ش��کل-13 نمونه ای از تصاویر Tomogram سطحی از 
نمونه های س��نگی را نش��ان می دهد که فازهای سنگی و نفت توسط 

نرم افزار جداسازی و تمیز داده شده است]18[.
 ش��کل-14 بزرگ نمایی تصاویرMicro-CT از س��طح مینی پالگ ها 
برای یکی از نمونه های مورد اس��تفاده )نمونهA( می باشد. با تزریق آب 
کم ش��ور در نمونه A، افزایش راندمان تولید 8/9 درصدی به دست آمد 

 11  تصاویر متناظر از برش عمودی  Tomogramهای جداشده بعد از تزریق آب 
با شوری زیاد و شوری کم در سه تصویر، )7/6 میلی متر ×7/4 میلی متر برای 
تصاویر باال( و نزدیک نمایی این تصاویر از وسط )3/3 میلی متر ×3/7 میلی متر 

برای تصاویر پایین( ]33[.

 1/3× میلی متــر  درونیTomogramهــا)1/3  حجــم  از  تصویرســازی    12  
میلی متــر×1/7 میلی متر(. )a.b( بعد از تزریق آب با شــوری باال )نفت به رنگ 
سیاه و دانه ها به رنگ قهوه ای( در شکل)b( فقط نفت نمایش داده شده است، 

)c( بعد از تزریق آب با شوری کم )فقط نفت به رنگ سبز( ]33[.

میلی متــر(   0/8× میلی متــر   1/1(  Tomogram ســطحی  تصویــر     13  
 )b( بــاال،  شــوری  بــا  آب  تزریــق  تحــت  نمونــه   )C، )a نمونــه  بــرای 
.]18[ باقی مانده هــا  و  نفــت  صــورت  بــه  تصویــر  دوفــازی   جداســازی 
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که در بین نمونه ها بیش��ترین مقدار بوده اس��ت. در بعضی مناطق این 
نمونه س��نگ به صورت محل��ی جابه جایِی ذرات ریز رس نیز مش��اهده 
ش��ده اس��ت که باعث تولید نفت ش��ده و راندمان تولید را افزایش داده 

است]18[.
Bartels و همکاران در س��ال 2016 به بررس��ی این مکانیسم با استفاده 

از روش X-ray س��ریع و مطالعه س��ه بعدی توموگرافی22 سنگ در طول 

تزری��ق آب کم ش��ور پرداختند. نمونه ها با ط��ول 20 میلی متر و قطر 4 
میلی مت��ر ب��رای آزمایش ها انتخاب ش��دند. ابتدا تزری��ق در نمونه ها با 
آب با ش��وری باال )HS( انجام گرفت؛ س��پس آب با شوری کم )LS( به 
نمونه ها تزریق شد. تصاویر س��ه بعدی گرفته شده از سنگ ها نشان داد 
که توزیع اش��باع س��یاالت در نمونه ها تغییر کرده است و آب به دیواره 
حفرات منتقل ش��ده اس��ت. بنابراین، طبق نتایج و تصاویر گرفته شده 
از محیط متخلخل س��نگ، ترش��وندگی س��نگ با تزریق آب کم شور از 
ترش��وندگی مرکب23 به س��مت آب دوست ش��دن تغییر یافته که سبب 
افزایش راندمان تولید و جابه جایی نفت ش��ده است. طبق تصویر گرفته 
از محیط متخلخل در ش��کل-15، تغییر در توزیع نفت درون حفرات با 
تزریق آب با ش��وری کم دیده می شود، به نحوی که با کاهش شوری آب 
تزریقی، نفت از حفرات ریز وارد حفرات بزرگ ش��ده است. این موضوع 
نش��ان می دهد که ترشوندگی سنگ بعد از تزریق آب کم شور تمایل به 

آب دوستی پیدا کرده است]34[.
 

3-2- مهاجرت رس ها با تزریق آب با شوری کم
Kumar و همکارانش نیز در س��ال 2010 به بررسی تأثیر تزریق آب 

 FESEM با ش��وری کم در ماسه س��نگ ها پرداختند. آنه��ا از تصاویر
اس��تفاده کردند. طبق نتای��ج آزمایش های آنها، کاهش ش��وری آب 
تزریق��ی باعث مهاجرت و جابه جایی رس های درون محیط متخلخل 
ش��ده و با این مکانیسم س��بب بهبود تولید نفت می شوند. شکل-16 
نمونه ای از تصاویر گرفته ش��ده را نمایش می دهد که طبق ش��کل با 
تزریق آب با شوری کم، جابه جایی رس ها درون حفرات سنگ اتفاق 

افتاده است]35[.
 

3-3- تشکیل امولسیون آب در نفت
تش��کیل امولس��یون آب در نفت در صورت تزریق آب کم شور در سنگ 
مخزن، در بسیاری از مطالعات بیان شده است ]36[ و طبق نتایج به دست 
آمده، یک مکانیسم دیگر برای افزایش راندمان تولید نفت است؛ چون با 
افزایش گرانروی سیال باعث جاروب24  بهتر نفت به سمت چاه تولیدی 
می شود. طبق نتایج تحقیقات شعبانی-نژاد و همکارانش در سال 2017 
که در ش��کل-17 قابل مشاهده اس��ت، وجود این مکانیسم تأیید شده 
است. دایره های س��بز رنگ در تصویر، نشانگر وجود امولسیون های آب 
در نفت بعد از آش��ام خودبه خودی نفت در ش��وری های متفاوت از آب 

تزریقی است]18[.
 نتای��ج آزمایش ها Bartels و همکاران در س��ال 2016 تأیید می کند 
که در تزریق آب کم ش��ور عالوه بر مکانیسم تغییر ترشوندگی، مکانیسم 

 14  بزرگنمایی از سطح نمونه A )1/1 میلی متر ×1/0 میلی متر(،)a( نمونه خشک، 
)b( تزریق آب شــور، )c(تزریق آب با شــوری کم )رنگ سیاه نشان دهنده نفت 

است( ]18[.

 15  توزیع نفت درون حفرات با تغییر شوری آب تزریقی ]34[.

 16  تصاویر FESEM گرفته شده از ماسه سنگBerea، قسمت d.a مربوط به قبل 
از تزریق آب است، قسمت b.e مربوط به تزریق آب با شوری زیاد است، قسمت 
c.f مربوط به تزریق آب با شــوری کم است. قسمت های a.b.c به مقیاس 3/26 

میلی متر و d.e.fبه مقیاس 214 میکرومتر هستند ]35[.
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پانویس هاپانویس ها
1. Primary oil production
2. In-situ combustion
3. Steam flooding
4. Water injection
5. Secondary oil production
6. Mobility ratio
7. X-ray Microtomography
8. Resolution
9. Digital Rock Physics
10. Interaction
11. Imbibition
12. Mini-plugs
13. Pore Network

14. Core Flooding
15. Spontaneous Imbibition
16. kaolinite
17. Pore Network
18. Clusters
19. Visualization
20. Spontaneous Imbibition
21. Fines Movement
22. Tomography
23. Mixed Wet
24. Sweap
25. Pore Network

ایج��اد امولس��یون آب در نفت نیز وج��ود دارد. نتایج ای��ن تحقیق در 
شکل-18 نشان داده شده است که تشکیل امولسیون های آب در نفت 
به وض��وح در تصویر گرفته ش��ده از س��یال درون محیط متخلخل قابل 

مشاهده است ]34[.

نتیجه گیری
یک��ی از مؤثرترین روش های ازدیاد برداش��ت نف��ت، روش تزریق آب با 
شوری کم است. در واقع در اين روش با تغيير درجه شوري آب تزريقي 
و تركيب يوني آن س��عي مي ش��ود تا اثرات متقابل آب، سنگ و نفت را 
تح��ت تأثیر قرار داده و راندمان برداش��ت نفت از مخازن را افزايش داد. 
در بس��یاری از مطالعات انجام ش��ده، به افزایش راندمان تولید نفت هم 
در ماسه س��نگ ها و هم در س��نگ های آهکی با تزریق آب با شوری کم 
اش��اره شده است. مکانیس��م های افزایش راندمان تولید نفت در صورت 
تزریق آب با ش��وری کم، به خوبی در مقیاس حفره و ش��بکه حفرات25  
بیان نشده است. از روش دیجیتال سنگ و تصویربرداری Micro-CT به 
عنوان روشی دقیق برای مطالعه توزیع سیاالت در حفرات سنگ و توزیع 

اندازه حفرات استفاده می شود.
1- با اس��تفاده از روش دیجیتال س��نگ و تحلیل تصاویر گرفته شده به 
روشMicro-CT از محیط متخلخل س��نگ و س��یاالت محصور در آن، 
تغییر ترش��وندگی س��نگ به سمت آب دوس��تی در صورت تزریق آب با 

شوری کم، مشاهده و اثبات شده است.
2- مهاجرت و جابه جایی رس ها درون حفرات س��نگ از مکانیس��م های 
اصلی در بهبود تولید از ماسه س��نگ ها به روش تزریق آب با شوری کم 
اس��ت که با تحلیل تصاویر گرفته ش��ده ب��ه روش Micro-CT از محیط 

متخلخل مشاهده و اثبات شده است.
3- با اس��تفاده از روش دیجیتال س��نگ و تصاویر گرفته شده از محیط 
متخلخل، تش��کیل امولسیون آب در نفت در صورت تزریق آب با شوری 

کم مشاهده و اثبات شد.
4- بنابرای��ن در تحقیق��ات انج��ام ش��ده ب��ه روش دیجیتال س��نگ و 
تصویربرداری دوبعدی و س��ه بعدی از سنگ، افزایش راندمان تولید نفت 
در صورت تزریق آب با ش��وری کم طبق دالیل ذکر ش��ده اثبات ش��ده 

است.

 17  تصویر ســطحی Tomogram )0/66 میلی متر ×0/66 میلی متر( برای نمونه 
A،  )a( تزریق آب شور، )b(تزریق آب با شوری کم– دایره های آبی رنگ نشانگر 

نفت جابه جاشده با تزریق آب کم شور است. دایره های سبز رنگ نشان دهنده 
امولسیون های آب در نفت تشکیل شده بعد از تزریق آب کم شور است ]18[

 18  تفاوت در درجه تشــکیل امولســیون آب در نفت برای نفت های Sو C، شکل 
ســمت راست نشــانگر تصویر Micro-CT از نفت C است که نشانگر تشکیل 

قطرات آب در نفت به صورت امولسیون می باشد ]34[.
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