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امروزه یکی از اولویت های مهم صنعت نفت، ازدیاد برداشت نفت است و یکي از روش های متداول افزایش تولید نفت از مخازن، 
تزریق آب است. اما این روش دارای محدودیت هایی است که آن را با چالش هایی روبه رو کرده است. به منظور افزایش بازدهي 
تولید در عملیات تزریق آب، از تزریق آب هوشمند و آب با شوری پایین استفاده می شود. آب هوشمند با تنظیم و بهینه سازی 
ترکیب یون ها در آب تزریقي طراحي مي شود. بخش بزرگی از سنگ های مخزن را سنگ های کربناته تشکیل می دهند که 
دارای پیچیدگی فراوانی هستند. مهم ترین چالش در بهره برداری نفت از مخازن کربناته که سبب کاهش میزان بازیافت نهایی 
نفت خام می شود، پدیده باقي ماندن مقدار زیادی از نفت درون سنگ است. در این مطالعه با بررسي جامع بر عوامل اثرگذار 
بر عملکرد آب هوش��مند مشخص ش��د که یون هاي محلول در آب در تغییر ترشوندگي سنگ از وضعیت نفت دوست۱  به 
آب دوست2  از سازوکارهای مختلفي عمل مي کنند. برای نمونه افزایش غلظت یون هاي دو ظرفیتي و کاهش غلظت نمک 
NaCl موجود در آب، بازیابي نفت از مخازن کربناته را افزایش مي دهد. همچنین نتایج آزمایش ها نشان می دهد، که عالوه بر 
تغییر ترشوندگی سنگ در تماس با آب هوشمند، مکانیسم تشکیل امولسیون آب در نفت نیز سبب افزایش راندمان تولید 
نفت می ش��ود. هر چه آب تزریقی دارای شوری کمتری باشد، امکان تشکیل میکروامولسیون های آب در نفت افزایش یافته 
و مقدار راندمان تولید نفت بیشتر خواهد شد. هدف این مطالعه استفاده مناسب تر از روش تزریق آب برای افزایش راندمان 

تولید نفت از مخازن کربناته است.
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مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

الف( ضرورت ازدیاد برداشت نفت
ب��ا توجه به نی��از روزافزون به ان��رژي و محدود ب��ودن ذخایر نفتی جهان، 
تمرکز بر افزایش تولید از مخازن نفتی ضروری است. ازدیاد برداشت نفت به 
مجموعه تکنیک ها و فرآیندهایی گفته می شود که طی آن با استفاده از انرژی 
یا مواد خارج از میدان نفتی، تولید بخش��ي از نفت خام غیر قابل استخراج که 
با روش های معمولی امکان پذیر یا تولید آن اقتصادی و مقرون به صرفه نیست، 
استخراج می شود. درحال حاضر عمر بیشتر مخازن نفتی دنیا به نیمه دوم خود 
رسیده - که ایران نیز با سابقه بیش از 100 ساله صنعت نفت از این قاعده مستثنا 
نیست- و میزان برداشت نفت از آنها به میزان قابل مالحظه ای کاهش یافته است. 

به همین دلیل لزوم توجه به ازدیاد برداشت از مخازن نفتی ضروری است.

ب( چالش های تولید نفت از سنگ های كربناته
مهم ترین چالش در بهره برداری از مخازن کربناته شکافدار که سبب 
کاهش درصد بازیافت نفت خام می شود، پدیده باقی ماندن مقدار زیادی 
از نفت درون ش��بکه ماتریسی سنگ و چس��بیدن به سطح سنگ است. 
دو عامل اصلی موجب این پدیده می ش��ود. اولی خاصیت ترش��وندگی 
سنگ کربناته که در بیش��تر مخازن نفت دوست است و دیگری تفاوت 
زیاد بین تراوایی پایین در ش��بکه ماتریسی سنگ و تراوایی باالی شبکه 
ش��کاف های س��نگ اس��ت. به دلیل باال بودن تراوایی ش��بکه شکاف 

نسبت به ش��بکه ماتریسی س��نگ، به هنگام جابجایی نفت توسط آب، 
نفت موجود در ش��کاف ها به سرعت تخلیه شده و حجم زیادی از نفت 
در داخل ش��بکه ماتریس س��نگ باقی می ماند. در نتیجه هر فرایندی که 
بتواند حالت ترش��وندگی شبکه ماتریسی س��نگ را به آب دوست تغییر 
ده��د، فراین��دی مؤثر در ازدیاد برداش��ت از مخازن کربناته ش��کافدار 

است ]1 و 3[.

ج( تزریق آب هوشمند در سنگ های كربناته
 یکی از کاربردی ترین روش های نوظهور ازدیاد برداشت برای استفاده 
در مخازن کربناته، اس��تفاده از تزریق آب هوشمنداست. در این روش با 
تغییر درجه شوري آب تزریقي و ترکیب یوني آن، سعي مي شود تا اثرات 
متقابل آب، سنگ و نفت را تحت تأثیر قرار داده و راندمان برداشت نفت 
از مخازن را افزایش داد. آب هوشمند با هدف اصالح شرایط ترشوندگي 
اولیه س��نگ و تنظیم و بهینه سازي ترکیب یون ها در سیال تزریقي ساخته 
مي شود. مطالعات پیشین نشان می دهد که مواد فعال سطحی به تنهایی نیز 
می توانند در تغییر ترشوندگی سطح، کاهش چسبندگی سطحی و ازدیاد 
برداش��ت از مخازن کربناته مؤثر باشند ]2[، اما برای کاربردهای میدانی، 
مقدار زیادی از مواد ش��یمیایی گران قیمت مورد نیاز اس��ت که به دالیل 
اقتصادی شرکت های نفتی تمایل به اجرای این روش در حوزه های میدانی 

 مهدی رضوی فر، دانشجو دكتری مهندسی نفت دانشگاه شیراز     جعفر قاجار، استادیار مهندسی نفت دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز  

 ) Mahdi_razavifar@yahoo.com(نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *
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ندارند و استفاده از افزودنی های ش��یمیایی ارزان قیمت بسیار مورد توجه 
بوده و از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت. بنابراین به نظر می رسد ترکیب 
آب هوش��مند و مقدار کمی از مواد فعال سطحی به عنوان سیال تزریقی 
می تواند در مقیاس میدانی قابل استفاده  باشد. ازاین رو ضرورت این مطالعه 
بررس��ی مکانیسم های مؤثر در تزریق آب هوشمند در سنگ های کربناته 
است و تمام محدودیت ها و چالش های این روش مورد ارزیابی و بررسی 
قرارگرفته است. در این مطالعه به بررسی پیشینه تحقیقات و آزمایش های 
انجام ش��ده درباره تأثیر تزریق آب هوشمند و آب با شوری پایین بر بازده 
تولید نفت خام پرداخته شده است. پیش��ینه تحقیقات مرتبط با سنگ های 
کربناته در 8 بخش تقس��یم بندی شده و هر بخش به صورت مجزا بررسی 
و تحلیل ش��ده است. مکانیس��م ها و عوامل مؤثر به  صورت جامع بررسی 
و ارزیابی ش��ده است. نتایج این تحقیق می تواند بستر مناسبی برای توسعه 
اس��تفاده از تزریق آب هوشمند در عملیات بهره برداری پیشرفته و ازدیاد 

برداشت از مخازن نفت خام  فراهم کند. 

1- آزمایش های آب هوشمند و شوری كم بر سنگ های كربناته
مطالعات آزمایش��گاهي مختلفي از تزریق آب ب��ه مغزه هاي متفاوت و 
نفت خام هاي مختلف در شرایط دمایي و ترشوندگي مختلف انجام شده اند. 
تزریق آب با ش��وری پایین در سنگ های کربناته برخالف ماسه سنگ ها، 
به دلیل تغییر ترش��وندگی ناش��ی از حضور رس ها قابل بیان نیس��ت. تأثیر 
تزریق آب هوش��مند بر بازده تولید نفت در مغزه ها و مقیاس آزمایشگاهی 
به دو صورت آش��ام خود ب��ه خودی3  و مطالعات جری��ان درون مغزه ها4  

انجام گرفته است.

1-1- آزمایش آشام خود به خودی
وب و همکاران��ش )2005( تأثیر یون س��ولفات در بازدهي تولید نفت از 
سنگ کربناته دریای ش��مال را توسط آزمایش آشام خود به خودی بر روی 
مغزه بررسی کردند. نتایج نشان داد که تزریق آب دریا به سنگ کربناته باعث 
تغییر ترش��وندگی سنگ و آب دوست تر شدن آن نسبت به تزریق آب بدون 
سولفات می ش��ود ]4[. ژانگ و همکارانش )2007( تغییر ترشوندگی مخازن 
چالکی دریای شمال در میدان اکوفیسک را مورد مطالعه قرار دادند. آنها تأثیر 
افزودن یون های کلیس��یم و منیزیم به آب تزریق��ی را در بازدهي تولید نفت 
بررس��ی کردند. طبق نتایج حاصله اگر آب تزریقی دارای یون های سولفات 
و کلسیم یا سولفات و منیزیم باشد، به تغییر ترشوندگی سنگ منجر می شود 

]5[. )شکل-1(
استرند و همکارانش )2008( با انجام تست های آشام خود به خودی 
و آش��ام با اعمال نیرو بر روی س��نگ کربناته، بهبود آب دوستی سنگ 

کربنات��ه بعد از تزریق آب دریا در دمای باال را تایید کردندکه منجر به 
افزایش تولید نفت شد ]6[. )شکل-2(

1-2- آزمایش جریان سیال درون مغزه5 
با استفاده از این روش باگسی و همکارانش )2001( افزایش بازده تولید نفت 
تا 35 درصد از نفت درجا را به وس��یله تزریق آب دارای نمک KCL )غلظت 
2 درصد وزنی از آب( در سنگ کربناته مشاهده کردند.آنها همچنین افزایش 
PH آب خروجی از مغزه را نیز به دلیل وجود رس های درون س��نگ و تبادل 

یونی انجام  شده مش��اهده کردند و افزایش تولید نفت در سنگ های کربناته 
به دلیل تزریق آب با شوری پایین را حاصل تغییر ترشوندگی سنگ دانستند 
]7[. یوس��ف و همکارانش )2011( به بررسی کاربرد تزریق آب هوشمند در 
سنگ های کربناته پرداختند.آنها از آب دریا در غلظت های مختلف استفاده 
کردند. نتایج جریان آب درون مغزه کربناته نش��ان داد که با رقیق شدن آب 

 1    تغییر ترشــوندگی ســنگ کربناته و تغییر بــازده تولید نفت در 
حضور یون های کلیسیم و منیزیم و سولفات ]5[

های مختلف در شرایط دمایی و خامنفتی متفاوت و هامغزهمطالعات آزمایشگاهی مختلفی از تزریق آب به 

ها، به دلیل سنگهای کربناته برخالف ماسهاند. تزریق آب با شوری پایین در سنگشدهترشوندگی مختلف انجام

و  هامغزهبیان نیست. تأثیر تزریق آب هوشمند بر بازده تولید نفت در ها قابلرستغییر ترشوندگی ناشی از حضور 

 گرفته است.انجام 4هامغزهو مطالعات جریان درون  3خودیمقیاس آزمایشگاهی به دو صورت آشام خود به 

 آزمایش آشام خود به خودی -1-1
گ کربناته دریای شمال را توسط آزمایش تأثیر یون سولفات در بازدهی تولید نفت از سن( 2۰۰5)وب و همکارانش 

که تزریق آب دریا به سنگ کربناته باعث تغییر . نتایج نشان داد آشام خود به خودی بر روی مغزه بررسی کردند

ژانگ و همکارانش  [.4] دشوتر شدن آن نسبت به تزریق آب بدون سولفات میدوستآبترشوندگی سنگ و 

تأثیر آنها تغییر ترشوندگی مخازن چالکی دریای شمال در میدان اکوفیسك را مورد مطالعه قرار دادند.  (2۰۰7)

ی کلیسیم و منیزیم به آب تزریقی را در بازدهی تولید نفت بررسی کردند. طبق نتایج حاصله اگر آب هایونافزودن 

 [.5]شود منجر میتغییر ترشوندگی سنگ به ، ی سولفات و کلسیم یا سولفات و منیزیم باشدهایونتزریقی دارای 

 (1-)شکل

 
 [5] های کلیسیم و منیزیم و سولفاتتغییر ترشوندگی سنگ کربناته و تغییر بازده تولید نفت در حضور یون: (1شکل )

 

های آشام خود به خودی و آشام با اعماال نیارو بار روی سانگ کربناتاه، با انجام تست (2۰۰8) استرند و همکارانش

د شی سنگ کربناته بعد از تزریق آب دریا در دمای باال را تایید کردندکه منجر به افزایش تولید نفت دوستآببهبود 

 (2-[. )شکل6]

 2    تأثیر تزریق آب دریا در بازده تولید نفت نسبت به آب سازند در 
دو حالت آشام خود به خودی و آشام با اعمال نیرو ]6[

 
 [6و ]حالت آشام خود به خودی و آشام با اعمال نیرتأثیر تزریق آب دریا در بازده تولید نفت نسبت به آب سازند در دو : (2شکل )

 

 5مغزهجریان سیال درون  آزمایش -2-1
وسیله از نفت درجا را به درصد 35افزایش بازده تولید نفت تا  (2۰۰1)با استفاده از این روش باگسی و همکارانش 

 آنها همچنیندرصد وزنی از آب( در سنگ کربناته مشاهده کردند. 2)غلظت  𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾نمك  تزریق آب دارای

ه مشاهده کردند شد های درون سنگ و تبادل یونی انجامآب خروجی از مغزه را نیز به دلیل وجود رس PHافزایش 

ی سنگ های کربناته به دلیل تزریق آب با شوری پایین را حاصل تغییر ترشوندگو افزایش تولید نفت در سنگ

 آنهاهای کربناته پرداختند.به بررسی کاربرد تزریق آب هوشمند در سنگ (2۰11) یوسف و همکارانش [.7] دانستند

ی مختلف استفاده کردند. نتایج جریان آب درون مغزه کربناته نشان داد که با رقیق شدن هاغلظتاز آب دریا در 

 [.8]( 3-)شکلداشت  افزایش درصد 18آب دریا، میزان بازده تولید نفت تا 

 
 [8]سازی منحنی بازده تولید نفت در برابر جریان آب دریا در مراحل مختلف از رقیق: (3شکل )
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دریا، میزان بازده تولید نفت تا 18 درصد افزایش داشت )شکل-3( ]8[.
گاپتا و همکارانش )2011( به بررس��ی جریان آب در مغزه های مربوط به 

س��نگ آهک خاورمیانه و س��نگ دولومیت تگزاس غربی پرداختند. نتایج 
نش��ان دهنده افزایش 5 ت��ا 9 درصدی بازده تولید نفت ب��رای هر دو نمونه به 
دلیل تزریق س��ولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ آهک افزایش 7 تا 
9 درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش س��ختی آب تزریقی6  به دس��ت 
آمد و افزایش 15 و 20 درصدی در بازده تولید نفت در صورت اس��تفاده از 
 مشاهده شد. آنها مکانیسم تغییر 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

و فسفات 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات
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، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود
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کردند ]9[.

2-تأثیر یون های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمند
ژان��گ و همکاران تأثیرهم زمان یون هاي س��ولفات و کلس��یم را به منظور 
افزایش بازیابي نفت در مخازن چالکي مطالعه کردند. این بررسي ها نشان داد، 
، با 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ
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، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

آب دریا با داش��تن یون هاي مؤثر بر پتانسیل سطح همچون
افزایش آب دوستی سطح سنگ هاي چالکي، موجب افزایش فشار موئینگي 
و در نتیجه افزایش آش��ام خودبه خودی آب به ش��بکه ماتریسي حاوي نفت 
 در 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ
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 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
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مي ش��ود )شکل-4(. آنها مشاهده کردند، هنگامی که غلظت یون
سیال آشام تا 4 برابر غلظت آن در آب معمولي دریا افزایش مي یابد، بازیابي 
نف��ت تا 50 درصد نف��ت درجا7  موجود در مخزن افزای��ش مي یابد. بنابراین 
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 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی
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 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 
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غلظت این یون بر بازیابي نفت تأثیر زیادي دارد. به طور مشابه، غلظت 
از 0 تا 4 برابر غلظت آن در آب دریا تغییر داده ش��د. بازیابي نفت پس از 30 
روز آشام خودبه خودی از 28 درصد به 60 درصد افزایش یافت. در این حالت 

غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت حفظ شد ]10[.
ژانگ و همکارانش )2007( با آزمایش هاي آشام خودبه خودی تأثیر یون

 را بر بازیابي نفت در س��نگ چالکي بررسي کردند. نتایج آنها نشان 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

  بازیابي کمي از نفت خام 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

  بدون حضور 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

داد که افزایش مقدار
 بازیابي قابل توجهی از 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

  همراه با  

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

را به همراه داشت. اما وجود
 به تنهایي مقدار 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

  و 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

نفت خام را با آزمایش آشام در پي داشت.
  

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

کمي بازیابي نفت را با آشام خودبه خودی افزایش مي دهند. بنابراین، 
  به منظور بهبود بازیابي 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 یا 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

باید به  صورت هم زمان همراه با یون 
نفت عمل کند ]5[.

استرند و همکاران تأثیر آب دریا را بر روي مخازن کربناته چالکي با استفاده از 
تکنیک کروماتوگرافي استفاده کردند. سازوکار این روش براساس جداسازي 
 در مکان هایی از سطح سنگ که آب تر8  شده 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 و یون 

𝑆𝑆𝑆𝑆4داشت.
دهند. بنابراین، خودی افزایش میبه تنهایی مقدار کمی بازیابی نفت را با آشام خودبه +𝐶𝐶𝐶𝐶2 و −2

𝑆𝑆𝑆𝑆4
 [.5] منظور بهبود بازیابی نفت عمل کندبه +𝑀𝑀𝑀𝑀2یا  +𝐶𝐶𝐶𝐶2زمان همراه با یون هم صورت باید به −2

استرند و همکاران تأثیر آب دریا را بر روی مخازن کربناته چالکی با استفاده از تکنیك کروماتوگرافی استفاده 

𝑆𝑆𝑆𝑆4و یون  −𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆جداسازی ردیاب براساسکردند. سازوکار این روش 
یی از سطح سنگ که هااندر مک −2

𝑀𝑀𝑀𝑀2+ ،𝑆𝑆𝑆𝑆4مشاهده کردند که وجود هر سه یون  آنهاشده است.  8ترآب
موجود در آب دریا،  +𝐶𝐶𝐶𝐶2 و −2

های آزمایشگاهی، تغییر ترشوندگی دلیل اصلی بهبود بازیابی . براساس دادهدهدمیبازیابی نفت را در سنگ افزایش 

ی سولفات بر روی سطح هایون، شودمیکه آب دریا به سیستم تزریق این مدل هنگامی براساسنفت گزارش شد. 

. بنابراین ممکن است مقداری از اسیدهای کربوکسیلیك دندهمیرا تغییر  یو بار سطح شوندمیسنگ جذب 

ی کلسیم نیز به سطح هایونشده بر روی سنگ جدا شوند. به دلیل دافعه الکترواستاتیکی کمتر، جذب خامنفت

درجه  9۰. در دمای باالی کنندمیسنگ نزدیك شده و مقدار بیشتری از نفت را با پیوند یونی از سطح سنگ جدا 

که هنگامی دهدمیگراد، یون منیزیم نیز در فرایند تغییر ترشوندگی مشارکت دارد. نتایج آزمایشگاهی نشان سانتی

جایگزین یون کلسیم بر روی  ،یون منیزیم در دمای باال قادر است ،نجام شودآرامی ابههامغزهتزریق آب دریا به 

 [.1] (5-)شکل سطح سنگ شود

 
𝑆𝑆𝑆𝑆4 و+𝐶𝐶𝐶𝐶2 یهایونسازوکار پیشنهادی با استفاده  واره( طرح4شکل )

2− [1۰] 

 

ردیاب 
  

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 و 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 ، 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

است. آنها مش��اهده کردند که وجود هر سه یون 
موج��ود در آب دری��ا، بازیابي نفت را در س��نگ افزایش مي دهد. براس��اس 
داده هاي آزمایشگاهي، تغییر ترشوندگي دلیل اصلي بهبود بازیابي نفت گزارش 
ش��د. براساس این مدل هنگامی که آب دریا به سیستم تزریق مي شود، یون هاي 

 3    منحنــی بــازده تولیــد نفــت در برابر جریان آب دریــا در مراحل 
مختلف از رقیق سازی ]8[

 
 [6و ]حالت آشام خود به خودی و آشام با اعمال نیرتأثیر تزریق آب دریا در بازده تولید نفت نسبت به آب سازند در دو : (2شکل )

 

 5مغزهجریان سیال درون  آزمایش -2-1
وسیله از نفت درجا را به درصد 35افزایش بازده تولید نفت تا  (2۰۰1)با استفاده از این روش باگسی و همکارانش 

 آنها همچنیندرصد وزنی از آب( در سنگ کربناته مشاهده کردند. 2)غلظت  𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾نمك  تزریق آب دارای

ه مشاهده کردند شد های درون سنگ و تبادل یونی انجامآب خروجی از مغزه را نیز به دلیل وجود رس PHافزایش 

ی سنگ های کربناته به دلیل تزریق آب با شوری پایین را حاصل تغییر ترشوندگو افزایش تولید نفت در سنگ

 آنهاهای کربناته پرداختند.به بررسی کاربرد تزریق آب هوشمند در سنگ (2۰11) یوسف و همکارانش [.7] دانستند

ی مختلف استفاده کردند. نتایج جریان آب درون مغزه کربناته نشان داد که با رقیق شدن هاغلظتاز آب دریا در 

 [.8]( 3-)شکلداشت  افزایش درصد 18آب دریا، میزان بازده تولید نفت تا 

 
 [8]سازی منحنی بازده تولید نفت در برابر جریان آب دریا در مراحل مختلف از رقیق: (3شکل )

 

]10[ 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

و  

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 4    طرح واره سازوکار پیشنهادي با استفاده یون هاي 

𝑆𝑆𝑆𝑆4داشت.
دهند. بنابراین، خودی افزایش میبه تنهایی مقدار کمی بازیابی نفت را با آشام خودبه +𝐶𝐶𝐶𝐶2 و −2

𝑆𝑆𝑆𝑆4
 [.5] منظور بهبود بازیابی نفت عمل کندبه +𝑀𝑀𝑀𝑀2یا  +𝐶𝐶𝐶𝐶2زمان همراه با یون هم صورت باید به −2

استرند و همکاران تأثیر آب دریا را بر روی مخازن کربناته چالکی با استفاده از تکنیك کروماتوگرافی استفاده 

𝑆𝑆𝑆𝑆4و یون  −𝑆𝑆𝐶𝐶𝑆𝑆جداسازی ردیاب براساسکردند. سازوکار این روش 
یی از سطح سنگ که هااندر مک −2

𝑀𝑀𝑀𝑀2+ ،𝑆𝑆𝑆𝑆4مشاهده کردند که وجود هر سه یون  آنهاشده است.  8ترآب
موجود در آب دریا،  +𝐶𝐶𝐶𝐶2 و −2

های آزمایشگاهی، تغییر ترشوندگی دلیل اصلی بهبود بازیابی . براساس دادهدهدمیبازیابی نفت را در سنگ افزایش 

ی سولفات بر روی سطح هایون، شودمیکه آب دریا به سیستم تزریق این مدل هنگامی براساسنفت گزارش شد. 

. بنابراین ممکن است مقداری از اسیدهای کربوکسیلیك دندهمیرا تغییر  یو بار سطح شوندمیسنگ جذب 

ی کلسیم نیز به سطح هایونشده بر روی سنگ جدا شوند. به دلیل دافعه الکترواستاتیکی کمتر، جذب خامنفت

درجه  9۰. در دمای باالی کنندمیسنگ نزدیك شده و مقدار بیشتری از نفت را با پیوند یونی از سطح سنگ جدا 

که هنگامی دهدمیگراد، یون منیزیم نیز در فرایند تغییر ترشوندگی مشارکت دارد. نتایج آزمایشگاهی نشان سانتی

جایگزین یون کلسیم بر روی  ،یون منیزیم در دمای باال قادر است ،نجام شودآرامی ابههامغزهتزریق آب دریا به 

 [.1] (5-)شکل سطح سنگ شود

 
𝑆𝑆𝑆𝑆4 و+𝐶𝐶𝐶𝐶2 یهایونسازوکار پیشنهادی با استفاده  واره( طرح4شکل )

2− [1۰] 

 

 5    طرح واره سازوکار تغییر ترشوندگي توسط آب دریا ]1[
  یون هاي فعال 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 و

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

A: ســازوکار پیشــنهادي هنگامی که 
 یون هاي فعال هستند

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 و

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

هستند. B: هنگامی که 

 

 
 [1] اسازوکار تغییر ترشوندگی توسط آب دری واره(طرح5شکل)

 : A کههنگامیسازوکار پیشنهادی𝐶𝐶𝐶𝐶2+  و𝑆𝑆04
𝑆𝑆𝑆𝑆4 و +𝑀𝑀𝑀𝑀2کههنگامی B:. ی فعال هستندهایون −2

 ی فعال هستند هایون −2
 

 تأثیر دما بر بازدهی تزریق آب هوشمند در مخازن کربناته -3

 
دما یك پارامتر بحرانی در بیشتر مطالعات ازدیاد برداشت بر پایه آب در مخازن کربناته چالکی است. ژانگ و 

 ی برابر بر روی سطح سنگ چالکی کربناته در دماهایهاغلظتبا  +𝑀𝑀𝑀𝑀2 و +𝐶𝐶𝐶𝐶2یهایونهمکاران جذب 

C2۰ تا C13۰  با آزمایش کروماتوگرافی جذبی بررسی کردند. در دمایرا C2۰  کشش یون𝐶𝐶𝐶𝐶2+  به سمت

در محلول خروجی بیشتر از  +𝐶𝐶𝐶𝐶2 غلظت C13۰که در دمای بود، درحالی +𝑀𝑀𝑀𝑀2سنگ چالکی باالتر از یون 

در سیال تزریقی قادر است  +𝑀𝑀𝑀𝑀2 کمتر از مقدار آن در سیال تزریقی بود. یون +𝑀𝑀𝑀𝑀2مقدار آن و غلظت یون 

 [.5] شود +𝐶𝐶𝐶𝐶2جایگزین یون 

بر روی سطح سنگ کربناته آهکی  +𝑀𝑀𝑀𝑀2و  +𝐶𝐶𝐶𝐶2 استرند و همکاران تأثیر دما را بر جذب سطحی رقابتی

سطح کربناته کامالً مشابه بود، اما با افزایش دما  رب +𝑀𝑀𝑀𝑀2 و +𝐶𝐶𝐶𝐶2 جذب  C1۰۰بررسی کردند. در دمای زیر 

 و +𝐶𝐶𝐶𝐶2 های منحنی ،6-شکلاست. در  +𝐶𝐶𝐶𝐶2  بیشتر از یون +𝑀𝑀𝑀𝑀2میزان جذب  C13۰به  C1۰۰از 

𝑀𝑀𝑀𝑀2+  در دماهای زیرC1۰۰ ًاما با افزایش دما منحنی مربوط به است هم منطبقبر تقریبا ،𝑀𝑀𝑀𝑀2+ زیر منحنی 

 𝐶𝐶𝐶𝐶2+ دهنده جذب بیشترگیرد که نشانقرار می  𝑀𝑀𝑀𝑀2+  سنگ کربناته آهکی است. در دماهای باال  سطحبر

𝑀𝑀𝑀𝑀2+  جایگزینقادر است  𝐶𝐶𝐶𝐶2+ [.1] شود 
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س��ولفات بر روي سطح سنگ جذب مي شوند و بار سطحی را تغییر مي دهند. 
بنابراین ممکن اس��ت مقداري از اسیدهاي کربوکسیلیک نفت خام جذب شده 
بر روي سنگ جدا شوند. به دلیل دافعه الکترواستاتیکي کمتر، یون هاي کلسیم 
نیز به س��طح سنگ نزدیک ش��ده و مقدار بیش��تري از نفت را با پیوند یوني از 
س��طح س��نگ جدا مي کنند. در دماي باالي 90 درجه سانتي گراد، یون منیزیم 
نیز در فرایند تغییر ترشوندگي مشارکت دارد. نتایج آزمایشگاهي نشان مي دهد 
هنگامی که تزریق آب دریا به مغزه هابه آرامی انجا م شود، یون منیزیم در دماي 
باال قادر است، جایگزین یون کلسیم بر روي سطح سنگ شود )شکل-5( ]1[.

3- تأثیر دما بر بازدهي تزریق آب هوشمند در مخازن كربناته
دما یک پارامتر بحراني در بیش��تر مطالعات ازدیاد برداشت بر پایه آب در 
  و  

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

مخازن کربناته چالکي اس��ت. ژانگ و هم��کاران جذب یون هاي

  با غلظت هاي برابر بر روي س��طح سنگ چالکي کربناته در دماهای 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

°C 20 ت��ا °C 130 را ب��ا آزمایش کروماتوگرافي جذبي بررس��ي کردند. در 

  

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 به سمت سنگ چالکي باالتر از یون 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

دماي °C 20 کشش یون 
  در محلول خروجي بیشتر از 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

بود، درحالی که در دمای °C 130 غلظت
  کمتر از مقدار آن در سیال تزریقي بود. یون 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ
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افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

مقدار آن و غلظت یون 
 شود ]5[.

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات
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، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی
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 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 در سیال تزریقي قادر است جایگزین یون 
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 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 
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، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 و 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ
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افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود
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ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات
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، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی
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برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 
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را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود
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درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ
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 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

به °C 130 میزان جذب 

 7    بازده تولید نفت درآشام خودبه خودی از سنگ چالکی اشباع از نفت برای 
آب هوشــمند در غلظت های متنوع ازیون Na در دمای °C 90 و اشباع آب 

اولیه 10 درصد و عدد اسیدی 0/5 میلی گرم از KOH در گرم  ]11[

 
 [1] بر سطح سنگ کربناته در دماهای متفاوت +𝑀𝑀𝑀𝑀2و  +𝐶𝐶𝐶𝐶2  ( مقایسه جذب سطحی رقابتی6شکل)

 

𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒 یهایونتأثیر غلظت  -4
 موجود در آب دریا بر بازده تولید نفت 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵و  −𝟐𝟐

 

𝑆𝑆𝑆𝑆4  یهایونبه بررسی تأثیر غلظت  (2۰15) پانترولد و همکارانش
موجود در آب دریا بر بازده تولید   𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁و −2

 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁 نتایج نشان داد که با کاهش مقدار یون خودی بر روی سنگ چالك پرداختند.بهنفت در طی آشام خود

برای رسیدن به بازده تولید بیشتر نفت  بر طبق نتایج آزمایشگاهی( 7-)شکلمیزان بازده تولید افزایش داشته است. 

موجود در آب  𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁از  درصد 9۰بازده بیشتر تولید( نیاز به حذف بیش از  درصد 8دریا ) در حدود نسبت به آب 

𝑆𝑆𝑆𝑆4طی نتایج آزمایشگاهی با افزایش غلظت یون  همچنیندریا است. 
مقدار بازده  𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁در آب دریا بدون  −2

 [.11] (1۰و  9 ،8 -های)شکلیافت.  افزایش درصد 1۰تولید نفت تا 

 
 9    باالتریــن بــازده تولید نفت با اســتفاده از آب دریا تصحیح شــده در 
غلظت هــای مختلــف از NaCl در دمــای °C 90 و اشــباع آب اولیه 10 

درصد و عدد اسیدی 0/5 میلی گرم از KOH در گرم  ]11[

در  𝑁𝑁𝑁𝑁ی متنوع ازیون هاغلظتخودی از سنگ چالکی اشباع از نفت برای آب هوشمند در خودبه ( بازده تولید نفت درآشام7شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰دمای 
 

 
ی مختلف از یون هاغلظتدر  𝑁𝑁𝑁𝑁خودی از سنگ چالکی برای آب هوشمند فاقد یون خودبه ( بازده تولید نفت درآشام8شکل )

𝑆𝑆𝑆𝑆42−  در دمای  برابر غلظت در آب دریا( 4تا  ۰)ازC9۰  گرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیهKOH  در

 [11] گرم

 
و اشباع آب  C9۰در دمای  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ی مختلف از هاغلظتشده در ( باالترین بازده تولید نفت با استفاده از آب دریا تصحیح9شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰اولیه 

 
برابر  4تا  ۰)از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42ی مختلف از یون هاغلظتدر  𝑁𝑁𝑁𝑁آب هوشمند فاقد یون  روز از آشام با 24د نفت بعد از ( بازده تولی1۰شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰در دمای  غلظت آب دریا(

 8    بــازده تولیــد نفت درآشــام خودبه خودی از ســنگ چالکی برای آب 
  )از 0 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

هوشــمند فاقد یون Na در غلظت های مختلــف از یون 
تــا 4 برابر غلظت در آب دریا( در دمای °C 90 و اشــباع آب اولیه 10 

درصد و عدد اسیدی 0/5 میلی گرم از KOH در گرم ]11[

در  𝑁𝑁𝑁𝑁ی متنوع ازیون هاغلظتخودی از سنگ چالکی اشباع از نفت برای آب هوشمند در خودبه ( بازده تولید نفت درآشام7شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰دمای 
 

 
ی مختلف از یون هاغلظتدر  𝑁𝑁𝑁𝑁خودی از سنگ چالکی برای آب هوشمند فاقد یون خودبه ( بازده تولید نفت درآشام8شکل )

𝑆𝑆𝑆𝑆42−  در دمای  برابر غلظت در آب دریا( 4تا  ۰)ازC9۰  گرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیهKOH  در

 [11] گرم

 
و اشباع آب  C9۰در دمای  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ی مختلف از هاغلظتشده در ( باالترین بازده تولید نفت با استفاده از آب دریا تصحیح9شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰اولیه 

 
برابر  4تا  ۰)از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42ی مختلف از یون هاغلظتدر  𝑁𝑁𝑁𝑁آب هوشمند فاقد یون  روز از آشام با 24د نفت بعد از ( بازده تولی1۰شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰در دمای  غلظت آب دریا(

  بر سطح سنگ 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

  و  

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 6    مقایســه جذب سطحي رقابتي 
کربناته در دماهای متفاوت ]1[

 
 [1] بر سطح سنگ کربناته در دماهای متفاوت +𝑀𝑀𝑀𝑀2و  +𝐶𝐶𝐶𝐶2  ( مقایسه جذب سطحی رقابتی6شکل)

 

𝑺𝑺𝑺𝑺𝟒𝟒 یهایونتأثیر غلظت  -4
 موجود در آب دریا بر بازده تولید نفت 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵و  −𝟐𝟐

 

𝑆𝑆𝑆𝑆4  یهایونبه بررسی تأثیر غلظت  (2۰15) پانترولد و همکارانش
موجود در آب دریا بر بازده تولید   𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁و −2

 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁 نتایج نشان داد که با کاهش مقدار یون خودی بر روی سنگ چالك پرداختند.بهنفت در طی آشام خود

برای رسیدن به بازده تولید بیشتر نفت  بر طبق نتایج آزمایشگاهی( 7-)شکلمیزان بازده تولید افزایش داشته است. 

موجود در آب  𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁از  درصد 9۰بازده بیشتر تولید( نیاز به حذف بیش از  درصد 8دریا ) در حدود نسبت به آب 

𝑆𝑆𝑆𝑆4طی نتایج آزمایشگاهی با افزایش غلظت یون  همچنیندریا است. 
مقدار بازده  𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁در آب دریا بدون  −2

 [.11] (1۰و  9 ،8 -های)شکلیافت.  افزایش درصد 1۰تولید نفت تا 
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 در دماهاي زیر °C 100 تقریباً برهم منطبق  است، 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

  و 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

منحنی های 
 قرار می گیرد که 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 زیر منحني

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

اما با افزایش دما منحني مربوط به 
  بر سطح س��نگ کربناته آهکي است. در 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

نش��ان دهنده جذب بیشتر  
 شود ]1[.

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 قادر است جایگزین 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات
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 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی
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 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود
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ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ
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افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

4-تأثیر غلظت یون های 
نفت

  و 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات
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افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 
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NaCl  موجود در آب دریا بر بازده تولید نفت در طی آشام خودبه خودی بر 

 NaCl روی س��نگ چالک پرداختند. نتایج نشان داد که با کاهش مقدار یون

میزان بازده تولید افزایش داش��ته است. )شکل-7( بر طبق نتایج آزمایشگاهی 
برای رسیدن به بازده تولید بیشتر نفت نسبت به آب دریا ) در حدود 8 درصد 
بازده بیش��تر تولید( نیاز به حذف بیش از 90 درصد از NaCl موجود در آب 
  در 
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، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی
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 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

دریا است. همچنین طی نتایج آزمایشگاهی با افزایش غلظت یون
آب دری��ا بدون NaCl مق��دار بازده تولید نفت ت��ا 10 درصد افزایش  یافت. 

)شکل های- 8، 9 و 10( ]11[.

5- تأثیر تزریق آب هوشمند بر كشش بین سطحی آب و نفت
خاکس��ار و همکارانش )2016( به بررسی تأثیر یون های محلول در آب بر 
کشش بین س��طحی آب و نفت در طی فرآیند تزریق آب هوشمند بر سطح 
سنگ کربناته پرداختند. آنها برای 11 نمک مختلف به صورت محلول در آب 
دریا و آب س��ازند در غلظت های مختلف به اندازه گیری کشش بین سطحی 
نفت و آب توسط آزمایش قطره آویزان و بررسی ابعاد قطره براساس تصویر 
گرفته ش��ده از آن در دمای C° 75 و فشار اتمسفریک پرداختند. بر طبق نتایج 
تا مقدار بهینه از غلظت نمک ها کشش بین سطحی آب و نفت کاهش داشته 
است، اما بعد این مقدار بهینه کشش بین سطحی افزایش داشته است. در این 
 پایین ترین کش��ش بین سطحی برای آب و نفت در 
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در طی ی محلول در آب بر کشش بین سطحی آب و نفت هایونبه بررسی تأثیر  (2۰16 )خاکسار و همکارانش 
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ترین کشش بین سطحی برای آب و نفت در پایین 𝐾𝐾2𝑆𝑆𝑆𝑆4 در این آزمایش نمك سطحی افزایش داشته است.

ی هاسنگ، مکانیسم اصلی افزایش تولید نفت در 𝐾𝐾2𝑆𝑆𝑆𝑆4غلظت بهینه داشته است. بنابراین با استفاده از نمك 

 [.12] (11-)شکل مؤثرتر خواهد بود. کربناته ناشی از تزریق آب هوشمند که تغییر در ترشوندگی سنگ است،

 
 [12] ی متنوع در دمای مخزن و فشار اتمسفریكهاغلظت(کشش بین سطحی محلول آب هوشمند در 11شکل )

 

 آنهای مختلف در کشش بین سطحی آب و نفت پرداختند. هایونبه بررسی تأثیر  (2۰14) لشکربلوکی و همکارانش

,NaCl, KCl, Na2So4MgSo4 یهانمكدر این آزمایش از  CaSo4, CaCl2, MgCl2 .بر  استفاده کردند

که این  ،یابدمیمقدار کشش بین سطحی کاهش  ،ی دو ظرفیتی در آب تزریقیهایونطبق نتایج با افزایش غلظت 

آزمایش نمک 
 ، مکانیسم اصلی 
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غلظت بهینه داشته است. بنابراین با استفاده از نمک  
افزایش تولید نفت در سنگ های کربناته ناشی از تزریق آب هوشمند که تغییر 

در ترشوندگی سنگ است، مؤثرتر خواهد بود. )شکل-11( ]12[.
لش��کربلوکی و همکارانش )2014( به بررس��ی تأثیر یون های مختلف در 
کش��ش بین سطحی آب و نفت پرداختند. آنها در این آزمایش از نمک های

NaCl , KCl , Na2 So4 , MgSo4 , CaSo4 , CaCl2, MgCl2 اس��تفاده 

کردند. بر طب��ق نتایج با افزایش غلظت یون های دو ظرفیتی در آب تزریقی، 
 MgCl2 مقدار کش��ش بین س��طحی کاهش می یابد، که ای��ن کاهش برای
بیش��ترین مقدار است. کشش بین س��طحی آب و نفت نیز در صورت وجود 

 12    مقایســه تفاوت نتایج کشــش بین ســطحی برای 7 نمونه نمک 
مورد بررسی با آب دیونیزه شده ]13[

ی دوظرفیتی هایوندر صورت وجود  نیز کشش بین سطحی آب و نفت است.بیشترین مقدار  𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀2 کاهش برای

 ی دوظرفیتی متصل به آنیون کلرید باشندهایونخصوص زمانی که به ،ظرفیتی کمتر استی تكهایوننسبت به 

 [.13] (12-)شکل

 
 [13] بررسی با آب دیونیزه شده نمونه نمك مورد 7( مقایسه تفاوت نتایج کشش بین سطحی برای 12شکل )

 
 بازده تزریق آب هوشمند در مخازن کربناته بر 𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐تأثیر انحالل -6

 

 محلول کرده و دوباره کشش بین سطحی نفت و آب 𝑀𝑀𝐶𝐶2 را در غلظت بهینه با هانمك خاکسار و همکارانش

به آب باعث کاهش محسوس کشش بین سطحی  𝑀𝑀𝐶𝐶2ی کردند. نتایج نشان داد که افزودن گیراندازهکربناته را 

نسبت به نفت بدون  درصد 31کشش بین سطحی  ،𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝1۰۰۰  و فشار C 75عنوان مثال در دمای . بهه استشد

𝑀𝑀𝐶𝐶2  15۰۰کاهش داشته است و در فشار𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  کاهش درکشش بین سطحی آب و نفت دیده  درصد 48میزان

ی دیگر هانمكکمترین میزان کشش بین سطحی آب و نفت را داشته و نسبت به  𝐾𝐾2𝑆𝑆𝐶𝐶4شد. در این آزمایش نیز 

کشش بین سطحی آب و نفت  ،مشاهده شد که با افزایش فشار در دمای معین همچنینبازده تولید بیشتری داشت. 

 [.12] (13-)شکل در آب با افزایش فشار است 𝑀𝑀𝐶𝐶2کاهش داشت که دلیل آن افزایش حاللیت 
 

 11    کشش بین سطحی محلول آب هوشمند در غلظت های متنوع در 
دمای مخزن و فشار اتمسفریک ]12[
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 10    بازده تولید نفت بعد از 24 روز از آشام با آب هوشمند فاقد یون 
)از 0 تــا 4 برابر غلظت آب 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

Na در غلظت هــای مختلــف از یون 

دریا( در دمای °C 90 و اشباع آب اولیه 10 درصد و عدد اسیدی 0/5 
میلی گرم از KOH در گرم ]11[

در  𝑁𝑁𝑁𝑁ی متنوع ازیون هاغلظتخودی از سنگ چالکی اشباع از نفت برای آب هوشمند در خودبه ( بازده تولید نفت درآشام7شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰دمای 
 

 
ی مختلف از یون هاغلظتدر  𝑁𝑁𝑁𝑁خودی از سنگ چالکی برای آب هوشمند فاقد یون خودبه ( بازده تولید نفت درآشام8شکل )

𝑆𝑆𝑆𝑆42−  در دمای  برابر غلظت در آب دریا( 4تا  ۰)ازC9۰  گرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیهKOH  در

 [11] گرم

 
و اشباع آب  C9۰در دمای  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ی مختلف از هاغلظتشده در ( باالترین بازده تولید نفت با استفاده از آب دریا تصحیح9شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰اولیه 

 
برابر  4تا  ۰)از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42ی مختلف از یون هاغلظتدر  𝑁𝑁𝑁𝑁آب هوشمند فاقد یون  روز از آشام با 24د نفت بعد از ( بازده تولی1۰شکل )

 [11] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی  درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰در دمای  غلظت آب دریا(
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یون های دوظرفیتی نس��بت به یون های تک ظرفیتی کمتر است، به خصوص 
زمانی که یون های دوظرفیتی متصل به آنیون کلرید باشند )شکل-12( ]13[.

6- تأثیر انحالل Co2 بر بازده تزریق آب هوشمند در مخازن كربناته
خاکس��ار و همکارانش نمک ها را در غلظت بهینه با Co2 محلول کرده و 
دوباره کش��ش بین س��طحی نفت و آب کربناته را اندازه گیری کردند. نتایج 
نش��ان داد که افزودن Co2 به آب باعث کاهش محسوس کشش بین سطحی 
ش��ده است. به عنوان مثال در دمای C° 75 و فش��ار  psia 1000، کشش بین 
س��طحی 31 درصد نس��بت به نفت بدون Co2 کاهش داشته است و در فشار 
1500psia میزان 48 درصد کاهش درکش��ش بین سطحی آب و نفت دیده 
ش��د. در این آزمایش نیز K2SO4 کمترین میزان کش��ش بین سطحی آب و 
نفت را داشته و نسبت به نمک های دیگر بازده تولید بیشتری داشت. همچنین 
مشاهده شد که با افزایش فشار در دمای معین، کشش بین سطحی آب و نفت 
کاهش داشت که دلیل آن افزایش حاللیت Co2  در آب با افزایش فشار است 

)شکل-13( ]12[.
خاکس��ار و همکارانش )2017( به بررس��ی تأثیر یون های محلول در آب 
بر تغییر ترش��وندگی س��نگ کربناته با اندازه گیری زاویه تماس بین سنگ و 
آب پرداختند تا تأثیر تزریق آب هوش��مند در س��نگ های کربناته را بررسی 
کنن��د. آنها ای��ن آزمایش را با اس��تفاده از چند نمک مختلف انج��ام داده و 
س��پس در شرایط بهینه تأثیر  Co2 در تغییر ترشوندگی سنگ بررسی کردند. 

در مرحله نخس��ت از آزمایش آنها به بررس��ی س��ازگاری مواد با آب سازند 
پرداختند و رس��وب و ته نشست نمک ها در تماس آب سازند را اندازه گیری 
کردند تا نمک های سازگار با آب سازند را شناسایی کنند. برای محلول های 
س��ه نمک Feso4 , Na2 CO3 NaHco3 رس��وب و ته نشس��ت در آب 
س��ازندی مشاهده ش��د. بنابراین این نمک ها با آب سازندی ناسازگار بوده و 
برای عملیات ازدیاد برداشت نفت مناسب نبودند. بر طبق نتایج استفاده از آب 
هوشمند کربناته برای تزریق، بازده تولید باالتر و بیشتری از نفت خواهد داشت 
و تغییر ترش��وندگی سنگ از نفت دوست به آب دوست مؤثرتر خواهد بود و 
ظرفیت افزایش تولید مربوط به هر دو روش در حالت ترکیبی، هم زمان نقش 
خواهند داشت. Co2 باعث افزایش اسیدی شدن آب و حل شدن سنگ و باال 
بردن تخلخل و تراوایی س��نگ می شود و  باعث افزایش تولید نفت می شود 

)شکل های- 14 و 15( ]14[.
نتایج آزمایش ها نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری 
بر می��زان بازیابی نفت از مخازن کربناته با روش آب هوش��مند در آزمایش 

 14    نتایج زاویه تماس محلول های آبی متنوع در غلظت های مختلف 
از نمک ]14[

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

 15    تغییــر درجــه زاویه تماس با تزریق آب هوشــمند کربناته در 
غلظت بهینه در برابر فشار مخزن ]14[

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

 13    تأثیر دما و فشار بر کشش بین سطحی آب هوشمند کربناته و 
نفت: )a( زمانی که فشــار در  psia 1500 ثابت است و )b( زمانی 

که دمای C° 75 ثابت است ]12[.

 
 )b(ثابت است و  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 15۰۰  زمانی که فشار در )a(تأثیر دما و فشار بر کشش بین سطحی آب هوشمند کربناته و نفت:  (13شکل )

 [.12] ثابت است C75 زمانی که دمای

 

ی محلول در آب بر تغییر ترشوندگی سنگ کربناته با هایونبه بررسی تأثیر  (2۰17)خاکسار و همکارانش 

ی کربناته را بررسی هاسنگ ی زاویه تماس بین سنگ و آب پرداختند تا تأثیر تزریق آب هوشمند درگیراندازه

در تغییر  𝐶𝐶𝐶𝐶2 چند نمك مختلف انجام داده و سپس در شرایط بهینه تأثیر با استفاده ازاین آزمایش را  آنهاکنند. 

به بررسی سازگاری مواد با آب سازند پرداختند  آنها کردند. در مرحله نخست از آزمایشترشوندگی سنگ بررسی 

ی سازگار با آب سازند را هانمكدند تا ی کرگیراندازهدر تماس آب سازند را  هانمكنشست و رسوب و ته

نشست در آب سازندی رسوب و ته 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶3, 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑝𝑝𝐶𝐶4 , 𝑁𝑁𝑝𝑝2𝐶𝐶𝐶𝐶3های سه نمك شناسایی کنند. برای محلول

 با آب سازندی ناسازگار بوده و برای عملیات ازدیاد برداشت نفت مناسب نبودند. هانمكمشاهده شد. بنابراین این 

بازده تولید باالتر و بیشتری از نفت خواهد داشت و تغییر  ،استفاده از آب هوشمند کربناته برای تزریقطبق نتایج بر 

و ظرفیت افزایش تولید مربوط به هر دو روش در  مؤثرتر خواهد بود دوستآببه  دوستنفتترشوندگی سنگ از 

آب و حل شدن سنگ و باال بردن  باعث افزایش اسیدی شدن 𝐶𝐶𝐶𝐶2 زمان نقش خواهند داشت.حالت ترکیبی، هم

 [.14] (15و  14 -های)شکل دشوو  باعث افزایش تولید نفت می شودمیتخلخل و تراوایی سنگ 
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   به س��ه 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

آش��ام خودبه خودی دارد. به طوری که با افزایش غلظت یون 
برابر مقدار اولیه، بازیابی نفت تا حدود 58  درصد افزایش می یابد. اما افزایش 

 مقدار بازیابی نفت را اندکی کاهش می دهد و به عبارتی 

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

غلظ��ت یون 
از فعالی��ت یون های مؤثر در آب هوش��مند می کاهد. البته کاهش مقدار یون 
  موجب افزایش چشمگیر برداشت نفت می شود و به عبارتی با کاهش 

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

این یون دسترس��ی یون های فعال به اس��ید چرب جذب شده بر سطح افزایش 
می یابد. در دمای C° 51 هنگامی که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده 
 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا
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برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود
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درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ
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 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 
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 در آب دریا، نرخ آشام خودبه خودی و بازده تولید 
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مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

به ش��دت افزایش داشت.) 5 تا 18 درصد نسبت به آب بدون
دما(. بر طبق نتایج آزمایش ها، افزایش بازده تولید از سنگ کربناته برای این 4 

نمونه به ترتیب زیر است.
 >آب دریا بدون یون 

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

آب س��ازند> آب دریا >آب دریا بدون یون
 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

 و دارای یون 

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

 همچنین آب دوستی سنگ برای این 4 نمونه به ترتیب زیر به دست آمد.
 >آب دریا بدون یون 

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

آب س��ازند> آب دریا >آب دریا بدون یون
 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

  و دارای یون  

 
 [14] ی مختلف از نمكهاغلظتهای آبی متنوع در ( نتایج زاویه تماس محلول14شکل )

 

 
 [14]( تغییر درجه زاویه تماس با تزریق آب هوشمند کربناته در غلظت بهینه در برابر فشار مخزن 15شکل )

 

نشان داد که افزایش غلظت یون سولفات تأثیر چشمگیری بر میزان بازیابی نفت از مخازن کربناته با  هانتایج آزمایش

به سه برابر مقدار  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که با افزایش غلظت یون طوریخودی دارد. بهروش آب هوشمند در آزمایش آشام خودبه

مقدار بازیابی نفت را اندکی  +𝑁𝑁𝑁𝑁غلظت یون افزایش  . امایابدمیافزایش درصد   58بازیابی نفت تا حدود  ،اولیه

موجب  +𝑁𝑁𝑁𝑁کاهش مقدار یون لبته کاهد. ای مؤثر در آب هوشمند میهایونبه عبارتی از فعالیت  و دهدمیکاهش 

ی فعال به اسید چرب هایونبه عبارتی با کاهش این یون دسترسی  و شودمیافزایش چشمگیر برداشت نفت 

که از سیاالت آب هوشمند به تنهایی استفاده شد، مقدار هنگامی C51 . در دماییابدمی شده بر سطح افزایشجذب

تأثیر چندانی بر افزایش برداشت نفت  +𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝐶𝐶𝑁𝑁2ی هایونپایین بوده و افزایش غلظت  هامغزهبازیابی نفت از 

بنابراین در س��نگ های کربناته مهم ترین مکانیس��م افزای��ش تولید نفت، 
مکانیس��م تغییر ترشوندگی س��نگ در تماس با آب هوشمند است و با تغییر 
ترشوندگی سنگ، شرایط الزم برای افزایش برداشت نفت و باال بردن راندمان 

عملیات تزریق آب در مخزن فراهم می شود )شکل-16( ]19-15[.
، 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

فتحي و همکاران پیش��نهاد کردند که نه تنها غلظت یون های فعال
 در بازیابي نفت مؤثر است، بلکه مقدار نمک NaCl نیز بر این 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی
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فرایند تأثیرگذار اس��ت. آزمایشات آشام خودبه خودی روی مغزه با آب دریا 
و آب دریاي عاري از NaCl انجام شد. هر دو نرخ آشام و مقدار بازیابي نفت 
در آب دریا عاري از NaCl بیش��تر از آب دریا گزارش ش��د و سطوح آب تر 
به مقدار 29 درصد بیش��تر از آب دریا افزایش یافت. همچنین کاهش مقدار 

 17   رابطــه بیــن بازده تولید نفت و نســبت آب دوســتی ســنگ در 
]15[ 90 C° فرآیند آشام خود به خودی در دمای

 
 درصد 1۰و اشباع آب اولیه  C9۰( بازده تولید نفت در فرآیند آشام خود به خودی برای مغزه چالکی اشباع با نفت در دمای 16شکل )

 [15] در گرم KOHگرم از میلی 5/۰و عدد اسیدی 

 
در بازیابی نفت مؤثر است،  −𝐶𝐶𝐶𝐶2+،𝑀𝑀𝑀𝑀2+،𝑆𝑆𝑆𝑆42ی فعالهایونتنها غلظت فتحی و همکاران پیشنهاد کردند که نه

خودی روی مغزه با آب دریا و نیز بر این فرایند تأثیرگذار است. آزمایشات آشام خودبه 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁بلکه مقدار نمك 

بیشتر از  𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁انجام شد. هر دو نرخ آشام و مقدار بازیابی نفت در آب دریا عاری از  𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁آب دریای عاری از 

بیشتر از آب دریا افزایش یافت. همچنین کاهش مقدار  درصد 29تر به مقدار آب دریا گزارش شد و سطوح آب

 [.15] (17-)شکل مشاهده شد 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁بازیابی نفت با افزایش مقدار 

 
 C 9۰ [15]ی سنگ در فرآیند آشام خود به خودی در دمایدوستآب( رابطه بین بازده تولید نفت و نسبت 17شکل )

 
 ی کربناته در تزریق آب هوشمند هاسنگمکانیسم جدید افزایش بازده تولید نفت از  -8

 

 18   راندمان تولید نفت از مغزه در تزریق آب دریا و سپس تزریق 
]20[40 C° آب با شوری پایین در دمای

کربناته در صورت استفاده از ی هاسنگهای افزایش تولید نفت از مکانیسم به بررسی (2۰17) ژوئل تته و همکارانش

مهم و اصلی در افزایش تولید از  آب هوشمند و آب با شوری کم پرداختند. در کارهای قبلی تنها مکانیسم

بر این نشان داد که عالوه جدیدتغییر ترشوندگی سنگ در تماس با آب هوشمند بود ولی نتایج  ،ی کربناتههاسنگ

از  آنهاصورت میکرونی نیز سبب افزایش راندمان تولید نفت شده است. مکانیسم، تشکیل امولسیون آب در نفت به

اندمان تولید نتایج نشان داد که پس از تزریق آب دریا در مغزه که ر ه ومایش تزریق در مغزه استفاده کردآز

درصد  5۰درصدی به حدود  1۰اندمان با افزایش تقریباً با تزریق آب با شوری پایین این ر رددرصدی دا 4۰نزدیك

 [.2۰] (18-)شکلاست تغییر در ترشوندگی سنگ کربناته  ،. مکانیسم اصلی در این افزایش راندمانیابدمیافزایش 

 
 C 4۰ [2۰]( راندمان تولید نفت از مغزه در تزریق آب دریا و سپس تزریق آب با شوری پایین در دمای 18شکل )

مکانیسم ترشوندگی در راندمان تولید نفت از سنگ  برای کاهش تأثیر آنهانکته مهم در این مطالعه این بود که 

 ،استفاده کردند که نشان داد درصورت کاهش تأثیر ترشوندگی در راندمان تولید نفت Non-agedکربناته 

مؤثر دیگری  . بنابراین مکانیسمیابدمیهمچنان با کاهش شوری آب تزریقی میزان تولید از مغزه کربناته افزایش 

ی آب در نفت هایونکه ایجاد میکروامولس زایش راندمان تولید نفت نقش داردجز تغییر ترشوندگی در این افبه

 (19-)شکل است.

 

 16    بــازده تولید نفت در فرآیند آشــام خود بــه خودی برای مغزه 
چالکی اشــباع با نفت در دمای °C 90 و اشباع آب اولیه 10 درصد 

و عدد اسیدی 0/5 میلی گرم از KOH در گرم ]15[
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مقاالت علمی - پژوهشی

80

بازیابي نفت با افزایش مقدار NaCl مشاهده شد )شکل-17( ]15[.

8-مکانیس�م جدید افزایش بازده تولید نفت از س�نگ های كربناته در تزریق 
آب هوشمند 

ژوئل تته و همکارانش )2017( به بررس��ی مکانیسم های افزایش تولید نفت 
از س��نگ های کربناته در صورت اس��تفاده از آب هوش��مند و آب با ش��وری 
کم پرداختند. در کارهای قبلی تنها مکانیس��م مه��م و اصلی در افزایش تولید 
از س��نگ های کربناته، تغییر ترشوندگی س��نگ در تماس با آب هوشمند بود 
ولی نتایج جدید نشان داد که عالوه بر این مکانیسم، تشکیل امولسیون آب در 
نفت به صورت میکرونی نیز سبب افزایش راندمان تولید نفت شده است. آنها از 
آزمایش تزریق در مغزه اس��تفاده کرده و نتایج نشان داد که پس از تزریق آب 
دریا در مغزه که راندمان تولید نزدیک40 درصدی دارد با تزریق آب با شوری 
پایین ای��ن راندمان با افزایش تقریباً 10 درصدی به ح��دود 50 درصد افزایش 
می یابد. مکانیس��م اصلی در این افزایش راندمان، تغییر در ترش��وندگی سنگ 

کربناته است )شکل-18( ]20[.
نکته مهم در این مطالعه این بود که آنها برای کاهش تأثیر مکانیسم ترشوندگی 
در راندمان تولید نفت از سنگ کربناته Non-aged استفاده کردند که نشان داد 
درصورت کاهش تأثیر ترشوندگی در راندمان تولید نفت، همچنان با کاهش 
شوری آب تزریقی میزان تولید از مغزه کربناته افزایش می یابد. بنابراین مکانیسم 
مؤثر دیگری به جز تغییر ترش��وندگی در این افزایش راندمان تولید نفت نقش 

دارد که ایجاد میکروامولسیون های آب در نفت است. )شکل-19(
بنابراین در صورت تزریق آب با شوری پایین در سنگ های کربناته، عالوه بر 
مکانیسم تغییر ترشوندگی، مکانیسم تشکیل میکرو امولسیون های آب در نفت 
باعث افزایش راندمان تولید نفت می ش��ود.آنها از آب دریا، آب سازند و آب 
 TG با ش��وری پایین استفاده کردند. آنها محلول آب و نفت را توسط آزمایش
)جرم س��نجی حرارتی( تا دمای 600 درجه سانتی گراد حرارت دادند و کاهش 
وزن نفت محلول با 3 نمونه آب ذکرش��ده را اندازه گیری و ارزیابی کردند. بر 
طبق نتایج همه نمونه ها دارای دو شیب متفاوت در نمودار بودند. از بازه دمایی 
80 تا 350 درجه س��انتی گراد تبخیر آب درون نفت انجام شده و در بازه دمایی 
بیش��تر از 350 درجه س��انتی گراد، تبخیر اجزای س��بک نفت انجام شده بود. با 
مقایسه کاهش وزن نفت محلول با آب در بازه دمایی 80 تا 350 درجه برای هر 
3 نمونه مشخص شد که نفت همراه با آب شوری پایین، دارای آب بیشتری بوده 
و چون در این محدوده دمایی بیشترین کاهش وزن نفت را دارد، نمودار آن با 

شیب شدیدتری در این بازه کاهش یافته است )شکل-20( ]20[.
آنه��ا س��پس از میکروس��کوپ های الکترونی ESEM برای مش��اهده 
دقیق تر محلول نفت و آب در ش��وری های متفاوت استفاده کردند. طبق 
نتایج خروجی میکروس��کوپ، میکرو امولسیون های آب پخش شده در 

نفت به وضوح مش��اهده ش��د. اندازه این میکرو امولسیون ها در حدود 50 
میکرون گزارش شد )شکل-21(.

نتیجه گیری
 در آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

1- با افزایش غلظت یون
از نفت افزایش می یابد.

 در آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

2- با افزایش غلظت یون
از نفت افزایش می یابد ک��ه در صورت وجود دمای باال در مخزن این افزایش 

20  نتایــج آزمایــش TGA برای محلول نفت و آب در شــوری متفــاوت – نمودار 
کاهش وزن نفت برحسب دما – زمان حرارت دهی به نمونه ها تا 2 ساعت ]20[

در صورت تزریق آب سازند پس آب دریا و سپس تزریق آب با شوری  Non-aged( راندمان تولید نفت از مغزه کربناته 19شکل )

 psia 1۰۰۰ [2۰]در فشار  C 4۰پایین در دمای 

 
دگی، مکانیسم نبر مکانیسم تغییر ترشوعالوه ،ی کربناتههاسنگبنابراین در صورت تزریق آب با شوری پایین در 

از آب دریا، آب سازند و  آنها.شودمیی آب در نفت باعث افزایش راندمان تولید نفت هایونتشکیل میکرو امولس

سنجی حرارتی( تا دمای )جرم TGمحلول آب و نفت را توسط آزمایش  آنهاآب با شوری پایین استفاده کردند. 

ی و ارزیابی گیراندازهونه آب ذکرشده را نم 3گراد حرارت دادند و کاهش وزن نفت محلول با درجه سانتی 6۰۰

گراد درجه سانتی 35۰تا  8۰ها دارای دو شیب متفاوت در نمودار بودند. از بازه دمایی طبق نتایج همه نمونهبر کردند. 

ه شدتبخیر اجزای سبك نفت انجام ،گراددرجه سانتی 35۰شده و در بازه دمایی بیشتر از تبخیر آب درون نفت انجام

نمونه مشخص شد که نفت  3درجه برای هر  35۰تا  8۰بود. با مقایسه کاهش وزن نفت محلول با آب در بازه دمایی 

 رد،چون در این محدوده دمایی بیشترین کاهش وزن نفت را داو همراه با آب شوری پایین، دارای آب بیشتری بوده 

 .[20] (2۰-شکل) یافته استنمودار آن با شیب شدیدتری در این بازه کاهش

 
زمان  –نمودار کاهش وزن نفت برحسب دما  –برای محلول نفت و آب در شوری متفاوت  TGA( نتایج آزمایش 2۰شکل )

 [2۰] ساعت 2ها تا دهی به نمونهحرارت

 

21  تصویر خروجی از میکروسکوپ الکترونی ESEM - اشکال درون 
دایره های قرمز رنگ نشانگر وجود میکرو امولسیون های آب درون 

نفت ) برای آب با شوری کم( با 50 میکرون اندازه است ]20[

های متفاوت تر محلول نفت و آب در شوریبرای مشاهده دقیق ESEMهای الکترونی سپس از میکروسکوپ آنها

وضوح مشاهده شده در نفت بهی آب پخشهایونمیکرو امولس ،کردند. طبق نتایج خروجی میکروسکوپاستفاده 

 (.21-)شکل گزارش شدمیکرون  5۰در حدود  هایوند. اندازه این میکرو امولسش

 
ی هایونامولسهای قرمز رنگ نشانگر وجود میکرواشکال درون دایره - ESEM( تصویر خروجی از میکروسکوپ الکترونی 21شکل )

 [2۰] میکرون اندازه است 5۰آب درون نفت ) برای آب با شوری کم( با 

 
 گیرینتیجه

 
𝑆𝑆𝑆𝑆4با افزایش غلظت یون -

 .یابدمیدر آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت از نفت افزایش   −2

که در  یابدمیدر آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت از نفت افزایش  +𝑀𝑀𝑀𝑀2با افزایش غلظت یون -

 صورت وجود دمای باال در مخزن این افزایش تولید شدیدتر است.

که در  یابدمیدر آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت از نفت افزایش  +𝐶𝐶𝐶𝐶2 با افزایش غلظت یون -

 یش تولید شدیدتر است.صورت وجود دمای پایین در مخزن این افزا

برداشت از مخزن افزایش بیشتری ، 𝐶𝐶𝑆𝑆2در صورت تزریق آب هوشمند به صورت ترکیبی با آب دارای  -

 خواهد داشت و بازده تولید بیشتر است.

د شوتزریق آب هوشمند به مخزن کربناته باعث تغییر ترشوندگی سنگ از نفت دوست به آب دوست می -

 .شودمیکه موجب بهبود بازده تولید از مخزن نفتی 

 19   راندمان تولید نفت از مغزه کربناته Non-aged در صورت تزریق 
آب سازند پس آب دریا و سپس تزریق آب با شوری پایین در دمای 

]20[ 1000 psia 40 در فشار C°

کربناته در صورت استفاده از ی هاسنگهای افزایش تولید نفت از مکانیسم به بررسی (2۰17) ژوئل تته و همکارانش

مهم و اصلی در افزایش تولید از  آب هوشمند و آب با شوری کم پرداختند. در کارهای قبلی تنها مکانیسم

بر این نشان داد که عالوه جدیدتغییر ترشوندگی سنگ در تماس با آب هوشمند بود ولی نتایج  ،ی کربناتههاسنگ

از  آنهاصورت میکرونی نیز سبب افزایش راندمان تولید نفت شده است. مکانیسم، تشکیل امولسیون آب در نفت به

اندمان تولید نتایج نشان داد که پس از تزریق آب دریا در مغزه که ر ه ومایش تزریق در مغزه استفاده کردآز

درصد  5۰درصدی به حدود  1۰اندمان با افزایش تقریباً با تزریق آب با شوری پایین این ر رددرصدی دا 4۰نزدیك

 [.2۰] (18-)شکلاست تغییر در ترشوندگی سنگ کربناته  ،. مکانیسم اصلی در این افزایش راندمانیابدمیافزایش 

 
 C 4۰ [2۰]( راندمان تولید نفت از مغزه در تزریق آب دریا و سپس تزریق آب با شوری پایین در دمای 18شکل )

مکانیسم ترشوندگی در راندمان تولید نفت از سنگ  برای کاهش تأثیر آنهانکته مهم در این مطالعه این بود که 

 ،استفاده کردند که نشان داد درصورت کاهش تأثیر ترشوندگی در راندمان تولید نفت Non-agedکربناته 

مؤثر دیگری  . بنابراین مکانیسمیابدمیهمچنان با کاهش شوری آب تزریقی میزان تولید از مغزه کربناته افزایش 

ی آب در نفت هایونکه ایجاد میکروامولس زایش راندمان تولید نفت نقش داردجز تغییر ترشوندگی در این افبه

 (19-)شکل است.
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تولید شدیدتر است.
  در آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت 

ی مربوط به سنگ آهك خاورمیانه و سنگ دولومیت هامغزهبه بررسی جریان آب در  (2۰11) گاپتا و همکارانش

درصدی بازده تولید نفت برای هر دو نمونه به دلیل تزریق  9تا  5دهنده افزایش تگزاس غربی پرداختند. نتایج نشان

درصدی تولید نفت درجا به دلیل کاهش سختی  9تا  7آهك افزایش سولفات بود. همچنین طبق نتایج، در سنگ

 هاییون درصدی در بازده تولید نفت در صورت استفاده از 2۰و  15و افزایش به دست آمد  6ب تزریقیآ

مکانیسم تغییر در ترشوندگی سنگ را عامل افزایش تولید آنها مشاهده شد.  (−P𝐵𝐵43)و فسفات  (−𝐵𝐵𝐵𝐵33)بورات

 [.9] کردند های کربناته معرفینفت در سنگ

 

 های دوظرفیتی در بازده تولید نفت با تزریق آب هوشمندتأثیر یون -2
 

افزایش بازیابی نفت در مخازن چالکی مطالعه منظور ی سولفات و کلسیم را بههایونزمان ژانگ و همکاران تأثیرهم

، با افزایش +𝑆𝑆𝑆𝑆42−, 𝐶𝐶𝑎𝑎2ی مؤثر بر پتانسیل سطح همچونهایونها نشان داد، آب دریا با داشتن کردند. این بررسی

خودی آب به آشام خودبه های چالکی، موجب افزایش فشار موئینگی و در نتیجه افزایشی سطح سنگدوستآب

 4در سیال آشام تا  −𝑆𝑆𝑆𝑆42که غلظت یونهنگامی ،مشاهده کردند آنها (.4-)شکلشود میوی نفت شبکه ماتریسی حا

موجود در مخزن افزایش  7نفت درجا درصد 5۰، بازیابی نفت تا یابدمیافزایش  دریا برابر غلظت آن در آب معمولی

برابر غلظت  4تا  ۰از  +𝐶𝐶𝑎𝑎2طور مشابه، غلظت . بنابراین غلظت این یون بر بازیابی نفت تأثیر زیادی دارد. بهیابدمی

افزایش  درصد 6۰به  درصد 28خودی از روز آشام خودبه 3۰آن در آب دریا تغییر داده شد. بازیابی نفت پس از 

 [.1۰] شد حفظیافت. در این حالت غلظت یون سولفات مشابه غلظت آن در آب دریا ثابت 

را بر بازیابی نفت در سنگ  +𝑀𝑀𝑀𝑀2تأثیر یون خودیهای آشام خودبهبا آزمایش (2۰۰7)ژانگ و همکارانش 

 خامنفتبازیابی کمی از  −𝑆𝑆𝑆𝑆42بدون حضور  +𝑀𝑀𝑀𝑀2نشان داد که افزایش مقدار  آنهاچالکی بررسی کردند. نتایج 

آشام در پی  خام را با آزمایشنفتتوجهی از بازیابی قابل −𝑆𝑆𝑆𝑆42همراه با  +𝑀𝑀𝑀𝑀2را به همراه داشت. اما وجود

3- با افزایش غلظت یون 
از نفت افزایش می یابد که در صورت وجود دمای پایین در مخزن این افزایش 

تولید شدیدتر است.
 ،

های متفاوت تر محلول نفت و آب در شوریبرای مشاهده دقیق ESEMهای الکترونی سپس از میکروسکوپ آنها

وضوح مشاهده شده در نفت بهی آب پخشهایونمیکرو امولس ،کردند. طبق نتایج خروجی میکروسکوپاستفاده 

 (.21-)شکل گزارش شدمیکرون  5۰در حدود  هایوند. اندازه این میکرو امولسش

 
ی هایونامولسهای قرمز رنگ نشانگر وجود میکرواشکال درون دایره - ESEM( تصویر خروجی از میکروسکوپ الکترونی 21شکل )

 [2۰] میکرون اندازه است 5۰آب درون نفت ) برای آب با شوری کم( با 

 
 گیرینتیجه

 
𝑆𝑆𝑆𝑆4با افزایش غلظت یون -

 .یابدمیدر آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت از نفت افزایش   −2

که در  یابدمیدر آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت از نفت افزایش  +𝑀𝑀𝑀𝑀2با افزایش غلظت یون -

 صورت وجود دمای باال در مخزن این افزایش تولید شدیدتر است.

که در  یابدمیدر آب هوشمند تزریقی، میزان بازده برداشت از نفت افزایش  +𝐶𝐶𝐶𝐶2 با افزایش غلظت یون -

 یش تولید شدیدتر است.صورت وجود دمای پایین در مخزن این افزا

برداشت از مخزن افزایش بیشتری ، 𝐶𝐶𝑆𝑆2در صورت تزریق آب هوشمند به صورت ترکیبی با آب دارای  -

 خواهد داشت و بازده تولید بیشتر است.

د شوتزریق آب هوشمند به مخزن کربناته باعث تغییر ترشوندگی سنگ از نفت دوست به آب دوست می -

 .شودمیکه موجب بهبود بازده تولید از مخزن نفتی 

4- در صورت تزریق آب هوش��مند به صورت ترکیبی ب��ا آب دارای 
برداشت از مخزن افزایش بیشتری خواهد داشت و بازده تولید بیشتر است.

5- تزریق آب هوشمند به مخزن کربناته باعث تغییر ترشوندگی سنگ 
از نفت دوس��ت به آب دوست می شود که موجب بهبود بازده تولید از 

مخزن نفتی می شود.
6- عالوه بر تغییر ترشوندگی سنگ در تماس با آب هوشمند، تشکیل امولسیون 
آب در نفت به صورت میکرونی نیز سبب افزایش راندمان تولید نفت شده است. 
با تشکیل این میکرو امولسیون های آب درنفت، جاروب نفت موجود درسازند 
در صورت تزریق آب هوشمند با بازده باالتری انجام خواهد شد و مقدار نفت 

باقیمانده کمتری در سنگ بعد از اتمام عملیات تزریق آب خواهیم داشت.
7- هر چه آب تزریقی دارای شوری کمتری باشد، امکان تشکیل میکروامولسیون های 

آب در نفت افزایش یافته و مقدار راندمان تولید نفت بیشتر می شود.
پانویس هاپانویس ها

1-  oil wet
2-  water wet

3-  Spontaneous imbibition
4-  Core flooding

5-  Core flooding
6-  Hardness of the injected water 

7-  OOIP
8-  Water Wet
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