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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره 110 / اسفند ماه 1392- فروردین ماه 1393

 مهدي قسامي پور*، سعید خواجوئي  کارشناس ارشد مهندسي مخازن 

نقش و اهمیت مطالعه آب سازند در اکتشاف، توسعه و تولید
 از مخازن هیدروکربوري

معموالً آب س��ازند به عنوان یک سیال ناخواس��ته و بي ارزش در هنگام تولید از میادین هیدروکربوري شناخته شده است؛ در صورتي که نمونه گیري و 
آنالیز دقیق آن مي تواند اطالعات ارزش��مندي را جهت توس��عه میدان به منظور بهینه س��ازي و طراحي تکمیل چاه  ها، انتخاب جنس لوله ها و تجهیزات 
در اختیار متخصصان قرار دهد. همچنین، آب س��ازند به خاطر اینکه در طي مدت ها در تماس با خود س��ازند بوده اس��ت، حاوي اطالعات ارزشمندي 
از لحاظ زمین شناس��ي، ژئوش��یمي و مهندسي نفت مي باشد. این اطالعات مي تواند به عنوان یک ابزار قوي در کنار اطالعات دیگر در حل مشکالت و 
سواالت مربوط به مخازن مختلف مفید باشد. همچنین، از این اطالعات مي توان به عنوان داده هاي ورودي جهت آنالیزهاي مختلف در هر دوره از عمر 

مخزن استفاده کرد. بنابراین، مطالعه خواص آب سازند که عمدتاً وابسته به ترکیبات موجود در آب مي باشد، بسیار حائز اهمیت است.
در این مطالعه، آب هاي مختلف مانند آب شیرین، آب دریا و آب سازند، از لحاظ میزان شوري، طبقه بندي شده و عوامل مختلفي که باعث تغییر در 
میزان شوري آب در مناطق مختلف شده اند، مورد بررسي قرار گرفتند. یکي از روش هاي شناخته شده در آنالیز ترکیب شیمیایي آب سازند، استفاده 
از الگوهایي است که عالوه بر میزان یون ها، تأثیر ترکیب شیمیایي آب سازند را در نظر بگیرند. رایج ترین الگو در این زمینه، الگوي استیف است که 
در این مطالعه معرفي گردیده و اطالعاتي که مي توان از تفسیر آن استخراج نمود، به طور کامل تشریح شده است. در ادامه، اطالعات آب هاي سازندي 
در میادین دش��ت آبادان مورد اس��تفاده قرار گرفته و با استفاده از الگوي استیف آنالیز شده است. در پایان نیز مجموعه اي از  نکات و قواعد سرانگشتي 

که در اکثر موارد مي توان با استناد به آن ها، اطالعات مفیدي را در یک نگاه به دست آورد؛ بیان شده است.
آب سازند، الگوي استیف، شوري آب، یون   

مقدمه
آب س��ازند ب��ا توجه ب��ه اینکه اولین س��یال موج��ود در مخازن 
هیدروکرب��وري ب��وده، مي توان��د ب��ا ترکی��ب خ��ود اطالعات 
ارزشمندي را در اختیار زمین شناسان و مهندسان مخازن قرار دهد. 
منظور از ترکیبات موجود در آب، یون هایي است که به صورت 
محل��ول در آب وج��ود دارند. ای��ن یون ها ش��امل کاتیون هایي 

 ،)K+( پتاس��یم ،)Ca2+( کلس��یم ،)mg2+( منیزیم ،)Na+( مث��ل س��دیم
 )Fe2+ , Fe3+( و آهن )Ba2+( باریم ،)Sr2+( استرانس��یوم ،)Mn2+(منگنز
 ،)HCO3-( بي کربنات ،)SO4

و آنیون هایي مثل کلر )-Cl(، سولفات )-2
BO3(، برماید )-Br( و 

CO3(، هیدرکساید )-OH(، بورات )-3
کربنات )-

PO4( مي باش��د. مجموع تمام این یون ها به عنوان "کل 
فس��فات )-3

جامدات حل شده)TDS(" در نظر گرفته مي شوند. طبق تعریف، 

 1  وجود ناپیوستگي و تاثیر آن روي شوري آب

5 
 

 

آب شوري روي آن تاثري و ناپيوستگي وجود-1 شکل

ميزان شوري آب سازند گنبدهاي منكي باعث افزايش : وجود گنبد منكي-2-5
تواند دليلي  مينيز هاي سطحي  افزايش ميزان منك در آب. شوند جماور مي

 جوي، هاي آب ورود ثريأت 2-شكل .وجود گنبد منكي در اطراف باشد بر
. دهد خوبي منايش مي ها را به شيل غربالگري اثر و منكي گنبد با جماورت

 شوري با منطقه دو توانند مي آننده سيل هاي گسل آه الزم به ذآر است
 .آنند اجياد متفاوت

 

[3] سازند آب شوري بر گذار تاثري عوامل-2 شکل

 ،آند آه گاز از يك اليه عبور مي هنگامي: جماورت با مسري عبور گاز-2-6
آند و  مقداري از آب موجود در آن اليه را به صورت خبار با خود محل مي

، چرا آه شودشود آب باقيمانده داراي شوري بيشرتي  مي اين امر باعث
اين  3-شكل .[6]صورت خالص از دست داده است مقداري از آب خود را به

 :دهد پديده را به صورت مشاتيك نشان مي

 2  عوامل تاثیر گذاری بر شوری آب سازند]3[
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مقاالت علمي - پژوهشی

TDS برابر اس��ت با جرم مواد جامدي که پس از تبخیر آب نمک 

باقي مي مانند]1,2[.
از آنجایي که ته نش��ین ش��دن رس��وبات در دریاها انجام مي شده 
اس��ت، انتظار مي رود که ش��وري آب هاي س��ازندي با ش��وري 
آب دریاه��ا همخوان��ي داش��ته باش��د، در صورتي ک��ه در اکثر 
موارد این گونه نیس��ت. این اخت��الف به دلیل پدیده هاي مختلف 
زمین شناس��ي مي باش��د ک��ه در ط��ول دوره هاي زمین شناس��ي 
مختل��ف در این س��ازندها اتفاق افتاده و در این مطالعه، بخش��ي 
از این پدیده ها مورد بررس��ي قرار گرفته اند. مطالعه آب س��ازند 
از دیدگاه مهندس��ي مخازن نیز اهمیت ویژه اي دارد. تزریق آب 
در س��ازندهاي هیدروکربوري به منظور افزایش تولید، مي تواند 
باعث تش��کیل رسوبات و در نتیجه کاهش تولید گردد؛ همچنین 
تش��خیص منشأ آب تولیدي در چاه هاي نفتي و یا گازي به منظور 
کنترل آن ها از اهمیت ویژه اي برخوردار اس��ت. آب تولیدي در 
چاه هاي نفتي و ی��ا گازي در صورتي که کنترل نگردد، مي تواند 
خس��ارات جبران ناپذیري را به تأسیس��ات سرچاهي و واحدهاي 
بهره ب��رداري وارد ک��رده و همچنین باعث افزای��ش هزینه تولید 
گردد. بررس��ي این گونه موارد مي تواند از طریق تفسیر الگوهاي 
آب س��ازند که مشهورترین آن ها الگوي استیف مي  باشد، انجام 

گیرد]1[.

1-طبقه بندي آب ها بر اساس شوري آن ها
آب ه��اي مختلف را مي ت��وان از لحاظ ش��وري به چن��د نمونه 

قسمت بندي کرد]3[:
1- آب ش��یرین1 : آبي که قابل شرب اس��ت و شوري آن تقریباً 
کمتر از هزار قدم مي باشد. البته در جاهاي مختلف، استانداردهاي 
خاص��ي ب��راي آب قابل ش��رب اس��تاندارد در نظ��ر مي گیرند؛ 
به طوري که در برخي موارد کمتر از 500 قدم هم لحاظ می گردد. 
2- آب لب ش��ور2 : ای��ن ن��وع آب ها غیر قابل ش��رب بوده ولي 
شوري آن کمتر از آب دریاست و در برخي موارد براي مصارف 

کشاورزي مناسب است.
3- آب دریا3 : ش��وري آب دریاهاي امروزي بین 34 تا 37 هزار 
قدم است. البته آب برخي دریاچه ها به دلیل تبخیر باال مي توانند، 

شوري باالتري داشته باشند.
4- آب سیس��تم هاي تبخی��ري4 : در این سیس��تم ها ش��وري آب 
مي تواند بیشتر از آب هاي سازندي باشد و معموالً بین 35 تا 350 

هزار قدم است.
5- آبهاي س��ازندي5 : معموالً ش��وري آب هاي سازندي بین 7 
هزار تا 270 هزار قدم اس��ت. در برخي موارد که آب س��ازند با 
آب هاي جوی مخلوط ش��ده، داراي شوري کمتر و درجاهایي 
که نزدیک به گنبد نمکي اس��ت، داراي شوري بیشتري خواهد 

 4   الگــوي آب ســازندي مخــازن گــروه Arbuckle در میادین مختلف ایالت 
كانزاس ]1[
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در ظرفيت يون  مول بر ليرت ضرب عرف مقدار ميليميلي اآووااللن بر ليرت ُم
ليرت به ميلي  گرم بر براي تبديل ميلي ،بنابراين. باشد نظر مي مورد

 : شود استفاده مي 3-اآوواالن بر ليرت از رابطه

)3( 1meq mg V
L L MW

= × ×

 ،براي مثال. استظرفيت آن يون  V، وزن مويل يون و  MWآه در آن 
 .باشد مي 1و  1، 2ترتيب  ها به ، ظرفيت +Na+, Cl- ,Ca 2براي يون هاي 

 ميادين خمتلفبررسي ارتباط سازندهاي توليدي در  -3-1
صورتي  آه در باال گفته شد، الگوي استيف براي هر آب سازند به طور مهان

 .آندشكل خود را حفظ  ،رغم تغيري غلظت عليمتايل دارد است آه 
 .آردعنوان مشخصه سازند استفاده  توان از اين الگو به مي ،بنابراين

هاي  مشخصه اليهتوان الگوي  با مطالعه تعداد زيادي از الگوهاي آب مي
ها را در يك  ارتباط بني آن ،دست آورد و مهچنني هتوليدي خمتلف را ب

گروه هاي  سازندعنوان مثال، در ايالت آانزاس،  به. ناحيه بررسي منود
توان با استفاده از الگوي آب سازند از خبش  را مي) Arbuckle( آربوآل

Ellswoth  به مست خبشBarton  و سپس به مست خبشStafford 4-شكل. دنبال آرد 
خبش ( Stoltenbergهاي  را در ميدان Arbuckle گروه زناي خمالگوهاي آب سازند

Ellsworth( ،Bloomer ) خبشBarton( ،Drach  وSt. John ) خبشStafford (دهد منايش مي . 

 

[1] آانزاس ايالت خمتلف ميادين در Arbuckleگروه  زناخم سازندي آب الگوي -4 شکل

در  ،نظر منايش داده شده است، آب سازندي خمزن مورد 4-آه در شكل طور مهان
اين الگوها از . استمتامي ميادين مورد مطالعه داراي الگوي يكساني 

 ،آنند باشد، تبعيت مي مي Arbuckle هاي گروهروند خاصي آه مشخصه سازند
وها در نتيجه اندازه الگ ها و درظرغم اينكه ميزان شوري آب علي

 .[1]ميادين خمتلف متفاوت است

 هاي سطحي تشخيص منشأ آالينده آب -3-2
و در  حميط متخلخلتوان عبور آب از  با استفاده از الگوي معريف شده مي

 5- در موردي آه در شكل. آردهاي سطحي را مطالعه  نتيجه آلودگي آب
منك از خمزن آب  توسط آبهاي شريين سطحي  منايش داده شده، آلودگي آب

 .باشد مورد سؤال مي12آلوده 

                                                            
12.Disposal pit 

 5  بررسي آلوده شدن آبهاي سطحي با استفاده از الگوي استیف ]1[
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[1] استيف الگوي از استفاده با سطحي آهباي شدن آلوده بررسي-5 شکل

بني چاه آب شريين و منبع  ما Bو  Aعمق  هاي آم چاهدر اين مطالعه، 
منبع هاي سطحي توسط  تا پديده آلودگي آب ندحفاري گرديدآالينده 

هاي حفاري شده منونه گرفته  از چاه ،پس از مدتي .آالينده بررسي شوند
و چاه آب  Bو  Aالگوي آب موجود در چاه هاي شد و مشخص گرديد آه 

ها  اندازه آن ،بوده و تنها منبع آاليندهمشابه الگوي آب  ،شريين
از  .باشد هاي آب شريين مي دهنده آلوده شدن آب چاه نشان آهتر شده  آوچك

آب شريين توسط آب ديگري  هرگاه توان نتيجه گرفت آه اين مطالعه مي
الگوي هر دو منونه مشابه يكديگر بوده و هر چه ميزان  ،آلوده گردد

به اندازه الگوي آب آلوده نزديك آلودگي بيشرت باشد، اندازه الگو 
ست آه ترآيب شيميايي خملوط آب ادليل  ايناين پديده به . خواهد بود

در زمان  .است تر شريين و آب آلوده به ترآيب شيميايي آب آلوده نزديك
گاز ممكن است با مسأله مشاهبي برخورد  و هاي نفت آزمايي در چاه اليه

شريين  گري آه معموًال اگر آب سازند با آب ضربه ،عنوان مثال به. آنيم
 ،و تنها آردهخملوط گردد، الگوي آب سازندي شكل خود را حفظ  ،است

 .[1]شود تر مي اندازه آن آوچك

 آزمايي  عمليات اليه -3-3
 ههاي ساق دليل عدم قطعيت در مورد آلودگي آب توليدي در آزمايش به

هاي گرفته شده در  گل حفاري، الزم است آه منونه همته با فيلرت
 ،در بعضي موارد .شودها مشخص  د تا منشأ آننها بررسي گرد آزمايي اليه

 ،عنوان مثال به. استبسيار مفيد  استيفدست آمده از الگوي  هاطالعات ب
 در چاه. باشد مشخص مي 1-از چاه Cokfield ي خمزنالگوي آب سازند 6-در شكل

منونه آب توليدي گرفته  Cokfieldسازند  آزمايِي در زمان عمليات اليه 3-
 هالگوي آن رسم گرديد ،شأ آب توليديمنظور مشخص شدن من شده و به

ي خمزن با الگوي آب سازند 3-الگوي آب توليدي از چاه با مقايسه .است
Cokfield آب  ،شود آه آب توليدي مشخص مي، دست آمده است هب 1-آه از چاه

 .[1]گل حفاري ندارد هگونه آلودگي با فيلرت سازند بوده و هيچ

6 
 

 

 [6] دارد قرار گاز حرآت مسري در آه سازندي آب شوري روي گاز مهاجرت ثريأت-3 شکل

، آب مسري مهاجرت گاز قرار گرفته باشددر اين موارد اگر يك خمزن در 
هاي هيدروآربين داراي شوري باال و ميزان اشباع آن نيز  موجود در اليه

 .باشد آمرت از مقادير مورد انتظار مي

يابد، مقدار  هرگاه دما افزايش مي: تارخيچه دما و فشار آب سازند-2-7
 شوند و باعث نشني مي آاهش يافته و ته CaSo4و  CaCo3حالليت موادي مثل

آربنات و آلسيم در سيستم آاهش  هاي سولفات و بي شود غلظت يون مي
فشار، آب در مورد اثر فشار هم بايد در نظر داشت آه با آاهش . يابد

سازندي مقداري از گاز دي اآسيدآربن موجود در خود را از دست داده 
نسبت به وجود  ،افزايش يافته و سيستم آب pH شود آه مقدار و باعث مي

صورت فوق اشباع در آمده و اين ماده در آب رسوب  آربنات آلسيم به
 . آند

مهمرتين رسوبات . استبسيار مهم  موضوع رسوب مواد موجود در آب
، سولفات )BaSO4( سولفات بارمي: عبارتند ازشناخته شده 

 معروف به رسوبات سختآه -)CaSO4( و سولفات آلسيم )SrSO4( اسرتاسنيوم
رسوبات ها  به آنآه  -)NaCl( و هاليت )CaCO3( و آربنات آلسيم -هستند

آه نسبت به آن اشباع  يهاليت در آب ،در اين ميان. شود گفته مي نرم
آربنات آلسيم نيز در اسيد آلريدريك حل . شود راحيت حل مي ه بهنشد
و مشكالت و نه در اسيد د نشو مياما رسوبات ديگر نه در آب حل  .شود مي

آه در برخي موارد باعث  طوري به ؛توانند به وجود آورند فراواني مي
برطرف 9اي  و يا فواره 8سايشآه با عمليات  شدهانسداد جزئي لوله 

اما در برخي موارد آه رسوبات داراي ضخامت زيادي هستند، . شوند مي
زياد جايگزين تنها راه چاره اين است آه لوله را با صرف هزينه 

ها تشكيل  سازند يا درون لولهتوانند در خود  اين رسوبات مي. آنند
آه با يكديگر  يشوند آه دو آب زماني تشكيل مي ،معموًال رسوبات. شوند

نشني شدن سولفات  ته ،براي مثال. با هم خملوط شوند ،نيستند 10سازگار
هاي تزريق آب  در پروژه مولمع اتفاقبارمي و سولفات اسرتانسيم يك 

آه آب دريا آه در بردارنده سولفات است، به سازندي آه  طوري به ؛است
و اين  شود مي تزريق ،هاي اسرتانسيوم و بارمي است داراي آب حاوي يون
اين  .شوند ميتشكيل شده و باعث آاهش تراوايي  ،رسوبات در سازند

سازند نيز  گل حفاري با آب هتواند در مورد خملوط شدن فيلرت پديده مي

                                                            
8.Abrasive
9.Jetting

10.Compatible 

 3  تأثیر مهاجرت گاز روي شوري آب سازندي كه در مسیر حركت گاز قرار دارد ]6[
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بود. البته استثناهایي در دنیا وجود دارد که آب هاي شیرین هم در 
مخازن مختلف دیده شده اند؛ به عنوان مثال در میدان کورکوره 
در ونزوئال، آبي با ش��وري 1400 قدم و در میدان السکروس در 
ونزوئال، آبي با ش��وري 323 قدم گزارش شده که دومین مورد 
حتي براي مصارف داخلي هم مي تواند مورد استفاده قرار گیرد. 
در ایران آب هاي گروه بنگستان در منطقه لرستان داراي کمترین 
میزان ش��وري هستند که حدوداً بین 35 تا 50 هزار قدم گزارش 
مي ش��وند. البته، این میزان، بر اساس مطالعه در مورد سازندهاي 

حفاري شده تا زمان انجام مطالعه مي باشد]3,4,5[.

2- عوامل تأثیر گذار بر شوري آب
با توجه به اینکه در زمان تشکیل الیه هاي زمین شناسي، رسوبات در 
آب دریاها ته نشین مي شده اند، انتظار مي رود که شوري آب هاي 
سازندي به شوري آب دریاها نزدیک باشد، در صورتي که در اکثر 
مناطق، اختالف زیادي بین آن ها وجود دارد. بنابراین، عواملي که 
روي ش��وري آب هاي س��ازندي تأثیر دارند، در این بخش مورد 

مطالعه قرار گرفته اند]3[:

2-1-تبادل یوني بین کاني های رس�ی و آب درون س�ازند: به خاطر 
اینک��ه آب س��ازند در مجاورت با خود س��ازند اس��ت، در طي 
مدت ه��ا مي تواند تبادل یوني از س��ازند به آب و برعکس انجام 

شود. علت اصلي اینکه آب هاي س��ازند نسبت به آب دریاهاي 
امروزي ش��وري بیشتري دارند، نیز مي تواند به همین دلیل باشد. 
البته کاني ه��اي مختلف داراي قدرت متف��اوت در تبادل یوني 
 هس��تند. براي مثال کاني رس��ي گلوکونایت با فرم��ول تقریبي

مقاب��ل  در   K0.6 Na0.05 Fe1.3
3+ mg0.4 Fe0.2

2+ Al0.3 Si3.8 O10)OH(2  
تبادل یون با آب، بسیار قوي عمل کرده و خیلي راحت یون هاي 
موجود در خود را در صورتي که آب موجود از آن یون اش��باع 
 SiO2نباش��د، به آب مي دهد. در مقابل، کان��ي کوارتز با فرمول
نسبت به تبادل یوني بسیار مقاوم بوده و همیشه به عنوان یک دانه 
ماتریس باقي مي ماند. کاني هاي کائولینیت و ایلیت نیز به ترتیب 
یون هاي پتاس��یم و منیزیم را به آب مي دهند و هر جا مقادیر این 
یون ها زیاد باش��د، مي تواند دلیلي ب��ر وجود این نوع کاني ها در 

سیستم باشد.
2-2-غربالگري شیل ها: شیل ها مي توانند به عنوان یک غربال عمل 

کرده و برخي از یون ها را بیش��تر از دیگر یون ها از خود عبور 
داده، روي ش��وري آب اطراف خود تاثیر گذارند. براي مثال، 
ش��یل ها یون سدیم را بیشتر از کلسیم عبور داده و مي توانند دو 
سیستم اطراف خود را نسبت به وجود این دو یون متمایز کنند.

2-3-دولومیت�ه ش�دن6: کربنات کلسیم بر اس��اس رابطه-1 مي تواند 

به دولومیت تبدیل ش��ود که در طي آن، یون منیزیم در سیستم، 
کاهش یافته و یون کلسیم نیز افزایش پیدا مي کند.

 6  مقایســه الگوي آب تولیــدي در الیه آزمایي با الگوي آب ســازندي مخزن  
]1[Cokfield

10 
 

 

   ]Cokfield]1  خمزن سازندي آب الگوي با آزمايي اليه در توليدي آب الگوي مقايسه-6 شکل

 وجود آب خارجي و يافنت منبع آن-3-4
مهراه  ،آه آمرتين ميزان آب گردندصورتي تكميل  بهبايد هاي نفيت  چاه 

با نفت توليد گردد؛ اما گاهي اوقات به دليل نشت از سيمان و يا 
چاه ها و يا سازندهاي ديگر وارد  هاي جداري، آب خارجي از خبش لوله
 آب توليدي مهراه نفت معموًال از خبش پايني سازند هيدروآربوري. شود مي

از طريق نشيت آه ويل آبي  .گردد توليد مي شود، آه آبده ناميده مي
از سازندهاي ديگر توليد  ،شود سيمان و يا لوله جداري وارد چاه مي

هاي  آبهاي موجود در  آه اطالعات آايف از ترآيب يون صورتي در. گردد مي
توليدي و سازندي در دسرتس باشد، منبع و ميزان آب خارجي قابل تشخيص 

. شد مانع از ادامه توليد آن ،توان با آمرتين هزينه بوده و مي
موردي ارائه شده است آه با استفاده از  7-عنوان مثال در شكل به

آب . ، منبع آب ورودي به چاه تشخيص داده شده استاستيف الگوي
از زمان تكميل چاه داراي الگوي مشخصي  Aاز سازند  1-چاه توليدي از

طور ناگهاني  الگوي آب بهگذرد،  مي آه از توليدپس از مدتي . است
فوت  150آه  Bچاه ديگري در مهني ميدان از سازند . تغيري آرده است

آب با الگوي مشخص ديگري توليد  ،قرار گرفته است Aباالتر از سازند 
. آاري شده است در زمان تكميل چاه سيمان 1-در چاه Bسازند . دآن مي
دليل اينكه الگوي آب آلوده تا حدي شبيه به الگوي آب توليدي از  به

خملوط  Aبا آب سازند  Bبوده است، حدس زده شد آه آب سازند  Bسازند 
هاي  نشان داده شده است، الگوي منونه 7-آه در شكل طور مهان. شده است

مقايسه . رسم شده است Bو  Aهاي توليدي از سازندهاي  خمتلف از خملوط آب
 آردهاي خمتلف مشخص  الگوي خملوط با 1-الگوي آب آلوده توليدي از چاه

 Bآب سازند  درصد 75و  Aآب سازند  درصد 25آه آب آلوده خملوطي از 
دليل نشيت  به Bمشخص شد آه آب خارجي از سازند  ،بنابراين. باشد مي

عمليات  ،در ادامه. وارد چاه شده است ،داريسيمان و يا لوله ج
سيمانكاري پشت لوله جداري مدنظر قرار گرفت و پس از اجنام اين 
عمليات و گذشت چند ماه از توليد چاه، الگوي آب توليدي آامًال مشابه 

 .[1]گرديد Aالگوي آب سازند 

 7  تشــخیص میزان و منشــأ آب خارجي در چاه تولیدي با اســتفاده از الگوي 
استیف ]1[ 
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[1] استيف الگوي از استفاده با توليدي چاه در خارجي آب منشأ و ميزان تشخيص-7 شکل  

 )دشت آبادان( مطالعات موردي در ميادين ايران-4
در اينجا چندين مطالعه موردي آه با استفاده از الگوي معريف شده 

  :دنگرد معريف مي ،توسط آقاي استيف، بر روي ميادين ايران اجنام شده

 در دشت آبادانالگوي مشخصه آب سازند خمازن فهليان و سروك -1-4
الگوي آب سازندهاي فهليان و سروك براي  ،در مطالعه موردي اول

. اند رسم گرديده 8-دي و اآتشايف دشت آبادان در شكلميادين تولي
دهد آه  هاي سازند فهليان در اين ميادين نشان مي مقايسه بني الگوي آب

ديگر با يك شوريمهگي از يك روند خاص تبعيت منوده و تنها در ميزان 
 . اختالف دارند

 
 

 

 دشت ميادين در )مست چپ(و خمزن سروك ) مست راست( فهليان خمزن سازندي آهباي استيف الگوي-8 شکل
 آبادان

هاي سازند سروك در دشت آبادان آمرت  دست آمده در مورد آب هاطالعات ب
ها نيز از روند خاص خود  آه آن آرددست آمده مشخص  هنتايج ببوده ويل 

ها در اين سازند خيلي آمرت  البته ميزان اختالف شوري .اند تبعيت منوده
تر الگوهاي آب سازندي خمزن  بررسي دقيق .از سازند فهليان بوده است

دهد آه ميزان شوري آب از مشال به جنوب دشت آبادان  فهليان نشان مي
 .يابد ميافزايش 

آه سازندهاي فهليان و  دريافتتوان  دست آمده مي هبا مطالعه نتايج ب
باشند و  سروك در اين منطقه داراي الگوي مشخصه آب سازندي خود مي

ندهاي توليدي ديگر در دسرتس آه اطالعات آايف از ساز صورتي احتماًال در

 8  الگوي استیف آبهاي سازندي مخزن فهلیان )سمت راست( و مخزن سروك )سمت چپ( در میادین دشت آبادان

11 
 

 

[1] استيف الگوي از استفاده با توليدي چاه در خارجي آب منشأ و ميزان تشخيص-7 شکل  

 )دشت آبادان( مطالعات موردي در ميادين ايران-4
در اينجا چندين مطالعه موردي آه با استفاده از الگوي معريف شده 

  :دنگرد معريف مي ،توسط آقاي استيف، بر روي ميادين ايران اجنام شده

 در دشت آبادانالگوي مشخصه آب سازند خمازن فهليان و سروك -1-4
الگوي آب سازندهاي فهليان و سروك براي  ،در مطالعه موردي اول

. اند رسم گرديده 8-دي و اآتشايف دشت آبادان در شكلميادين تولي
دهد آه  هاي سازند فهليان در اين ميادين نشان مي مقايسه بني الگوي آب

ديگر با يك شوريمهگي از يك روند خاص تبعيت منوده و تنها در ميزان 
 . اختالف دارند

 
 

 

 دشت ميادين در )مست چپ(و خمزن سروك ) مست راست( فهليان خمزن سازندي آهباي استيف الگوي-8 شکل
 آبادان

هاي سازند سروك در دشت آبادان آمرت  دست آمده در مورد آب هاطالعات ب
ها نيز از روند خاص خود  آه آن آرددست آمده مشخص  هنتايج ببوده ويل 

ها در اين سازند خيلي آمرت  البته ميزان اختالف شوري .اند تبعيت منوده
تر الگوهاي آب سازندي خمزن  بررسي دقيق .از سازند فهليان بوده است

دهد آه ميزان شوري آب از مشال به جنوب دشت آبادان  فهليان نشان مي
 .يابد ميافزايش 

آه سازندهاي فهليان و  دريافتتوان  دست آمده مي هبا مطالعه نتايج ب
باشند و  سروك در اين منطقه داراي الگوي مشخصه آب سازندي خود مي

ندهاي توليدي ديگر در دسرتس آه اطالعات آايف از ساز صورتي احتماًال در
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 گذار بر شوري آب ثريأعوامل ت-2
رسوبات در آب  ،شناسي هاي زمني با توجه به اينكه در زمان تشكيل اليه

هاي سازندي به  رود آه شوري آب اند، انتظار مي شده نشني مي درياها ته
اختالف  ،در اآثر مناطق آه صورتي نزديك باشد، درشوري آب درياها 

 هاي عواملي آه روي شوري آب ،بنابراين. ها وجود دارد زيادي بني آن
 :[3]اند در اين خبش مورد مطالعه قرار گرفته ،ثري دارندأسازندي ت

به خاطر اينكه : و آب درون سازندهای رسی  تبادل يوني بني آاني-2-1
تواند تبادل  ها مي در طي مدت ،خود سازند استآب سازند در جماورت با 
هاي  علت اصلي اينكه آب. و برعكس اجنام شود يوني از سازند به آب

تواند  مي نيز ،سازند نسبت به آب درياهاي امروزي شوري بيشرتي دارند
هاي خمتلف داراي قدرت متفاوت در تبادل  البته آاني. به مهني دليل باشد

براي مثال آاني رسي گلوآونايت با فرمول تقرييب . يوني هستند
����Na����Fe�����mg���Fe�����Al���Si���O���O��� بسيار قوي  ،در مقابل تبادل يون با آب
آه آب موجود  صورتي هاي موجود در خود را در عمل آرده و خيلي راحت يون

آاني آوارتز با  ،در مقابل. دهد به آب مي، باشدنشباع از آن يون ا
عنوان  و مهيشه به هنسبت به تبادل يوني بسيار مقاوم بود ����فرمول 

هاي آائولينيت و ايليت نيز  آاني .ماند ماتريس باقي ميدانه يك 
دهند و هر جا مقادير  هاي پتاسيم و منيزمي را به آب مي ترتيب يون به

در ها  وجود اين نوع آاني تواند دليلي بر مي ،زياد باشدها  اين يون
.سيستم باشد

و  عنوان يك غربال عمل آرده توانند به ها مي شيل: ها غربالگري شيل-2-2
روي شوري  داده،ها از خود عبور  ها را بيشرت از ديگر يون برخي از يون

بيشرت از ها يون سدمي را  شيل ،براي مثال. آب اطراف خود تاثري گذارند
توانند دو سيستم اطراف خود را نسبت به وجود  آلسيم عبور داده و مي

.يون متمايز آنند اين دو

تواند به  مي 1-اساس رابطه آربنات آلسيم بر: 6دولوميته شدن-2-3
يون منيزمي در سيستم آاهش يافته و  ،دولوميت تبديل شود آه در طي آن

 .يون آلسيم نيز افزايش پيدا مي آند

)1( 2 2
3 3 22CaCO mg Ca mg(CO ) Ca+ ++ ⇒ +

شدن آربنات آلسيم، مقدار ختلخل  هالزم به ذآر است آه براثر دولوميت
 .يابد سنگ نيز افزايش مي

و  شتهدر جاهايي آه سازند مورد نظر رخنمون دا: هاي جوي ورود آب-2-4
توانند وارد حميط متخلخل  ها مي هاي جوي قراردارد، اين آب در مسري آب

در بعضي جاها آب سازندهاي  .شوري آب سازند را آاهش دهندشده و 
داراي شوري آمرت نسبت به سازندهاي بااليي اي  مالحظه قابل  طور به زيرين
 شناسي چينهتواند در جاهايي اتفاق افتد آه ستون  اين امر مي ؛هستند

ترتيب آه پس از پسروي آب  بدين. باشد 7ناپيوستگي موجود شامل يك
، هاي جوي وارد سازند مربوطه شده ، آبها حني فرسايش اليهدريا و در 

گذاري با پيشروي دريا  شوري آن را آاهش داده و سپس مرحله بعدي رسوب
 ):1-شكل(شود  ميآغاز 

                                                            
6.Dolomitization
7.Unconformity

 الزم به ذکر است که براثر دولومیته شدن کربنات کلسیم، مقدار 
تخلخل سنگ نیز افزایش مي یابد.

2-4-ورود آب هاي جوي: در جاهایي که س��ازند مورد نظر رخنمون 

داش��ته و در مس��یر آب هاي جوي قراردارد، این آب ها مي توانند 
وارد محیط متخلخل شده و شوري آب سازند را کاهش دهند. در 
بعضي جاها آب س��ازندهاي زیرین به طور  قابل مالحظه اي داراي 
ش��وري کمتر نسبت به سازندهاي باالیي هستند؛ این امر مي تواند 
در جاهایي اتفاق افتد که س��تون چینه شناسي موجود شامل یک 
ناپیوس��تگي7  باشد. بدین ترتیب که پس از پسروي آب دریا و در 
حین فرس��ایش الیه ها، آب هاي جوي وارد سازند مربوطه شده، 
شوري آن را کاهش داده و سپس مرحله بعدي رسوب گذاري با 

پیشروي دریا آغاز مي شود )شکل-1(.
2-5-وجود گنبد نمکي: گنبدهاي نمکي باعث افزایش میزان شوري 

آب س��ازند مجاور مي ش��وند. افزایش می��زان نمک در آب هاي 
سطحي نیز مي تواند دلیلي بر وجود گنبد نمکي در اطراف باشد. 
شکل-2 تأثیر ورود آب هاي جوي، مجاورت با گنبد نمکي و اثر 
غربالگري ش��یل ها را به خوبي نمایش مي دهد. الزم به ذکر است 
که گس��ل هاي س��یل کننده مي توانند دو منطقه با شوري متفاوت 

ایجاد کنند.
2-6-مج�اورت ب�ا مس�یر عب�ور گاز: هنگامي ک��ه گاز از یک الیه عبور 

مي کن��د، مقداري از آب موجود در آن الیه را به صورت بخار با 
خود حمل مي کند و این امر باعث مي ش��ود آب باقیمانده داراي 
شوري بیشتري ش��ود، چرا که مقداري از آب خود را به صورت 
خالص از دس��ت داده است]6[. شکل-3 این پدیده را به صورت 

شماتیک نشان مي دهد.
در این موارد اگر یک مخزن در مس��یر مهاجرت گاز قرار گرفته 
باش��د، آب موجود در الیه هاي هیدروکربني داراي شوري باال و 

میزان اشباع آن نیز کمتر از مقادیر مورد انتظار مي باشد.
2-7-تاریخچه دما و فش�ار آب سازند: هرگاه دما افزایش مي یابد، مقدار 

حاللی��ت م��وادي مث��لCaCo3  و CaSo4 کاهش یافته و ته نش��ین 
مي ش��وند و باعث مي شود غلظت یون هاي سولفات و بي کربنات 
و کلس��یم در سیس��تم کاهش یابد. در مورد اثر فشار هم باید در 
نظر داش��ت که با کاهش فشار، آب سازندي مقداري از گاز دي 
اکسیدکربن موجود در خود را از دست داده و باعث مي شود که 
مقدار pH آب افزایش یافته و سیس��تم، نس��بت به وجود کربنات 
کلس��یم به صورت فوق اشباع در آمده و این ماده در آب رسوب 

کند. 
موضوع رس��وب مواد موجود در آب بسیار مهم است. مهمترین 
 ،)BaSO4( رس��وبات ش��ناخته ش��ده عبارتند از: س��ولفات باریم
س��ولفات استراس��نیوم )SrSO4( و سولفات کلس��یم )CaSO4(-که 
 )CaCO3( معروف به رسوبات س��خت هستند- و کربنات کلسیم
و هالی��ت )NaCl(- که به آن ها رس��وبات نرم گفته مي ش��ود. در 

B 11  نمودار استیف آب سازندي افق آسماري در میدان 

13 
 

 

 B ميدان در افق آمساري سازندي آب استيف منودار-11 شکل

 Excelتوانيم از نرم افزار  مي هآب آالينددست آوردن درصد  هحال براي ب
و ترآيب  Fترآيب يوني آب سازندي را در يك ستون مثل . استفاده آنيم

سپس در يك ستون . دهيم قرار مي Gيوني فيلرته گل حفاري را در ستون 
طبق  .دهيم مجع جربي ضريب هر دو ترآيب را قرار مي حاصل Hديگر مثل 

 :4رابطه 

)4( 
حال . است) در اينجا گل حفاري( ، مقدار درصد سيال آاليندهvآه در آن 

و مقايسه آن با منودار استيف منونه آب  Hبا رسم منودار استيف ستون
را به روش حدس و خطا حماسبه  vتوان مقدار  مي vغيري ضريب تنظر و  مورد
 ).12-شكل(شدحماسبه  42/0، مقدار vضريب  ،اي در اين مورد مطالعه. آرد
گل  هدرصد فيلرت 42دهد آه منونه آب گرفته شده شامل  نشان مي ،اين

 .درصد آب سازندي است 58حفاري و 

 

شده حماسبه حملول و آب منونه منودار-12 شکل

 هاي گازي آب توليدي از اليه-3-4
آبي آه داراي  ،در بسياري از موارد ،هاي گازي زمان آزمايش چاهدر 

آه  صورتي در گردد؛ باشد، توليد مي مي) هزار قدم 100زير  معموًال( منك پايني
داراي منك باال بوده آه با  ،اگر از اليه آبده آن منونه آبي اخذ شود

 ديدحال بايد . نظر در آن منطقه مهخواني دارد آب سازندي اليه مورد
قبل از  ؛منك پاييين دارند ،مهراه با گاز ي توليدِيها چرا اين منونه آب

توانند  گازها در شرايط خمزن ميآه  شودبه اين نكته توجه الزم است آن 
آب به مهراه  اين خباراِت. دارند خبار در خود نگه شكل مقداري آب را به

به . شوند تبديل ميبا آاهش دما به مايع  ،توليد شده و در سطح ،گاز
 13-در شكل. ]10[اسبه آردمايع را حم توان مقدار اين مي روابط جتربيآمك 

گازي  خبشهاي گرفته شده در حني آزمايش  منودار الگوي استيف برخي از آب

 12  نمودار نمونه آب و محلول محاسبه شده

13 
 

 

 B ميدان در افق آمساري سازندي آب استيف منودار-11 شکل

 Excelتوانيم از نرم افزار  مي هآب آالينددست آوردن درصد  هحال براي ب
و ترآيب  Fترآيب يوني آب سازندي را در يك ستون مثل . استفاده آنيم

سپس در يك ستون . دهيم قرار مي Gيوني فيلرته گل حفاري را در ستون 
طبق  .دهيم مجع جربي ضريب هر دو ترآيب را قرار مي حاصل Hديگر مثل 

 :4رابطه 

)4( 
حال . است) در اينجا گل حفاري( ، مقدار درصد سيال آاليندهvآه در آن 

و مقايسه آن با منودار استيف منونه آب  Hبا رسم منودار استيف ستون
را به روش حدس و خطا حماسبه  vتوان مقدار  مي vغيري ضريب تنظر و  مورد
 ).12-شكل(شدحماسبه  42/0، مقدار vضريب  ،اي در اين مورد مطالعه. آرد
گل  هدرصد فيلرت 42دهد آه منونه آب گرفته شده شامل  نشان مي ،اين

 .درصد آب سازندي است 58حفاري و 

 

شده حماسبه حملول و آب منونه منودار-12 شکل

 هاي گازي آب توليدي از اليه-3-4
آبي آه داراي  ،در بسياري از موارد ،هاي گازي زمان آزمايش چاهدر 

آه  صورتي در گردد؛ باشد، توليد مي مي) هزار قدم 100زير  معموًال( منك پايني
داراي منك باال بوده آه با  ،اگر از اليه آبده آن منونه آبي اخذ شود

 ديدحال بايد . نظر در آن منطقه مهخواني دارد آب سازندي اليه مورد
قبل از  ؛منك پاييين دارند ،مهراه با گاز ي توليدِيها چرا اين منونه آب

توانند  گازها در شرايط خمزن ميآه  شودبه اين نكته توجه الزم است آن 
آب به مهراه  اين خباراِت. دارند خبار در خود نگه شكل مقداري آب را به

به . شوند تبديل ميبا آاهش دما به مايع  ،توليد شده و در سطح ،گاز
 13-در شكل. ]10[اسبه آردمايع را حم توان مقدار اين مي روابط جتربيآمك 

گازي  خبشهاي گرفته شده در حني آزمايش  منودار الگوي استيف برخي از آب

A-1 9  نمونه آب اخذ شده در حین آزمایش چاه 

12 
 

صورت هتيه يك در  .ها را نيز تعيني منود بتوان الگوي مشخصه آنباشد، 
توان  هاي سازندي در مناطق خمتلف مي بانك اطالعاتي جامع از الگوي آب

چه در عمليات -هاي توليدي مشكوك  ها منشأ آب با استفاده از آن
 .را تشخيص داد -آزمايي و چه در حني عمليات توليد اليه

 آالينده سيالحماسبه درصد  -2-4
وش استيف پيدا آردن سيال گفته شد، آاربرد ديگر ر تر پيشآه  طور مهان

يك در اينجا  ،براي منونه ؛باشد در آب سازندي و درصد آن مي 13آالينده
در افق آمساري  A-1در حني آزمايش چاه . گردد مياي بررسي  مطالعه مورِد

. يك منونه آب از سرچاه گرفته و ترآيبات آن در آزمايش تعيني شد
 .آورده شده است 9-ر شكلمنودار استيف آن د

 

A-1 چاه آزمايش حني در شده اخذ آب منونه-9 شکل

 g/l(  آه در اين منونه آب، يون سولفات قابل مالحظه وجود داشت از آجنايي
. شود آه با فيلرته گل حفاري آلوده شده باشد ، حدس زده مي) 34/1

موجود بوده و منودار استيف آن در ترآيبات آب فيلرته گل حفاري نيز 
 .ده استمنايش داده ش 10-شكل

 

A-1 چاه در حفاري گل فيلرته يوني ترآيب استيف منودار-10 شکل

سازندي را حال براي پيدا آردن درصد آب آالينده الزم است ترآيب آب 
مهني  به. است نبودهسفانه در اين ميدان موجود نيز داشته باشيم آه متأ

آه در  )B( ديگريخاطر جمبور شدمي از آب سازندي افق آمساري در ميدان 
 11-استفاده آنيم آه منودار استيف آن در شكل ،مهان منطقه قرار دارد

 .آمده است

                                                            
13.Contaminating fluid 

A -110  نمودار استیف تركیب یوني فیلتره گل حفاري در چاه 

12 
 

صورت هتيه يك در  .ها را نيز تعيني منود بتوان الگوي مشخصه آنباشد، 
توان  هاي سازندي در مناطق خمتلف مي بانك اطالعاتي جامع از الگوي آب

چه در عمليات -هاي توليدي مشكوك  ها منشأ آب با استفاده از آن
 .را تشخيص داد -آزمايي و چه در حني عمليات توليد اليه

 آالينده سيالحماسبه درصد  -2-4
وش استيف پيدا آردن سيال گفته شد، آاربرد ديگر ر تر پيشآه  طور مهان

يك در اينجا  ،براي منونه ؛باشد در آب سازندي و درصد آن مي 13آالينده
در افق آمساري  A-1در حني آزمايش چاه . گردد مياي بررسي  مطالعه مورِد

. يك منونه آب از سرچاه گرفته و ترآيبات آن در آزمايش تعيني شد
 .آورده شده است 9-ر شكلمنودار استيف آن د

 

A-1 چاه آزمايش حني در شده اخذ آب منونه-9 شکل

 g/l(  آه در اين منونه آب، يون سولفات قابل مالحظه وجود داشت از آجنايي
. شود آه با فيلرته گل حفاري آلوده شده باشد ، حدس زده مي) 34/1

موجود بوده و منودار استيف آن در ترآيبات آب فيلرته گل حفاري نيز 
 .ده استمنايش داده ش 10-شكل

 

A-1 چاه در حفاري گل فيلرته يوني ترآيب استيف منودار-10 شکل

سازندي را حال براي پيدا آردن درصد آب آالينده الزم است ترآيب آب 
مهني  به. است نبودهسفانه در اين ميدان موجود نيز داشته باشيم آه متأ

آه در  )B( ديگريخاطر جمبور شدمي از آب سازندي افق آمساري در ميدان 
 11-استفاده آنيم آه منودار استيف آن در شكل ،مهان منطقه قرار دارد

 .آمده است

                                                            
13.Contaminating fluid 
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این میان، هالیت در آبي که نس��بت به آن اش��باع نشده به راحتي 
حل مي ش��ود. کربنات کلس��یم نی��ز در اس��ید کلریدریک حل 
مي شود. اما رسوبات دیگر نه در آب حل مي شوند و نه در اسید 
و مش��کالت فراواني مي توانند به وج��ود آورند؛ به طوري که در 
برخي موارد باعث انسداد جزئي لوله شده که با عملیات سایش8  
و یا فواره اي9  برطرف مي شوند. اما در برخي موارد که رسوبات 
داراي ضخامت زیادي هس��تند، تنها راه چاره این است که لوله 
را ب��ا صرف هزینه زیاد جایگزین کنند. این رس��وبات مي توانند 
در خود س��ازند یا درون لوله ها تشکیل شوند. معموالً رسوبات، 
زماني تش��کیل مي ش��وند که دو آبي که با یکدیگر س��ازگار10  
نیس��تند، با هم مخلوط ش��وند. براي مثال، ته نشین شدن سولفات 

باریم و س��ولفات استرانس��یم یک اتفاق معم��ول در پروژه هاي 
تزریق آب است؛ به طوري که آب دریا که در بردارنده سولفات 
اس��ت، به س��ازندي که داراي آب حاوي یون هاي استرانسیوم و 
باریم اس��ت، تزریق مي شود و این رس��وبات در سازند، تشکیل 
ش��ده و باعث کاهش تراوایي مي ش��وند. این پدیده مي تواند در 
مورد مخلوط شدن فیلتره گل حفاري با آب سازند نیز رخ دهد. 
همچنی��ن در جاهایي که آِب چند چ��اه از میادین مختلف با هم 
ترکیب مي ش��وند )مثل میادین دریایي( خطر تش��کیل رسوبات، 
درون خط لوله وجود دارد. الزم به ذکر اس��ت که ته نشین شدن 
رس��وبات را مي توان از طریق مدل سازي یا انجام آزمایش ها در 
آزمایش��گاه-در صورتي که ترکیب آب س��ازند معلوم باش��د- 

 13  نمودار استیف برخي از نمونه هاي آب گرفته شده از چاههاي فارس ساحلي

14 
 

آورده  خبش فارس ساحليميادين  برخي آنگان، داالن و نار در گازي زناخم
 . شده است

 

 
 فارس ساحلي چاههاي از شده گرفته آبهاي  منونهاز  برخي استيف منودار-13 شکل

شومي آه مهگي آهنا  متوجه مي 13-در بررسي الگوهاي ارائه شده در شكل
آه مربوط به سازند  استشكل آخر مست چپ متفاوت  ،مشابه بوده و تنها

منونه آب ديگري از قسمت آبده اين افق در ميدان . باشد نار مي
الگوي . آناليز قرار گرفته است داخذ شده و مور )Cميدان ( يديگر

منايش داده شده و مشخص است آه مشابه  14-استيف اين منونه در شكل
 . باشد الگوي آب گرفته شده از افق نار مي
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مقاالت علمي - پژوهشی

پیش بیني کرد]7,8,9[.

3-معرفي الگوي استیف
یکي از روش هاي شناخته شده مطالعه آب هاي سازندي، استفاده 
از الگوهایي اس��ت که عالوه بر میزان شوري آب، ترکیب آن را 
نیز مورد توجه قرار مي دهند. مش��هورترین الگو که در مطالعات 
مرب��وط به آب هاي مخ��ازن هیدروکربوري مورد اس��تفاده قرار 
مي گیرد، الگوي اس��تیف اس��ت که از دیدگاه مهندسي مخازن، 

کاربردهاي مختلفي دارد. 
در س��ال 1951، هنري اس��تیف یک روش گرافیکي جدید ارائه 
داد که نس��بت به روش هاي قدیمي تر مزیت هاي خاصي داشت. 
تاکن��ون، چندین روش گرافیکي جهت نمای��ش داده هاي آنالیز 
آب توس��عه پیدا کرده و مورد استفاده قرار گرفته اند. روش ارائه 
ش��ده توسط اس��تیف، تصویر بهتري از غلظت یون هاي نمکي را 
نمای��ش مي دهد. اثر تغیی��رات غلظت بر روي الگ��و به کمترین 
مقدار کاهش پیدا کرده و در عین حال، تفاوت بین انواع مختلف 
آب به خوبي مش��خص مي گردد. همچنین، ای��ن نمودار در عین 
س��ادگي، بر روي کاغذهاي معمولي قابل رس��م ب��وده و داراي 
کاربردهاي بس��یار گسترده اي است. یکي از مشخصه هاي واضح 
الگوي جدید، تمایل آن به حفظ شکل مشخصه ي الگو علي رغم 
رقیق شدن و یا غلیظ ش��دن آب نمک مي باشد؛ به این معني که 
با تغییر میزان ش��وري آب، در صورتي که ترکیب شیمیایي تغییر 

چنداني نکند، ش��کل الگو عوض نش��ده و تنها، اندازه آن تغییر 
مي نماید. مشخصه با ارزش دیگر این الگو، ساده بودن آن است، 
به طوري که بر روي هر کاغذ معمولي قابل رسم است. با استفاده 
از این سیس��تم مي توان مجموع��ه اي از الگو ها را در یک فضاي 

کوچک رسم نمود]1[.
کاربردهاي الگوي ارائه ش��ده بسیار زیاد و متنوع است. این الگو 
مي تواند به حل مش��کالتي که در آن ها آنالیز آب نقش اساس��ي 
دارد، کم��ک کند. مثال هاي زیر نمونه های��ي از کاربردهاي این 
الگو در مس��ائلي اس��ت که در مهندس��ي نفت به آن ها برخورد 

مي کنیم:
قبل از بررس��ي کاربردها الزم اس��ت که برخي مفاهیم در مورد 
محاس��به غلظت مواد جامد معرفي گردن��د. غلظت مواد جامد به 
روش ه��اي مختلفي مانن��د: میلي گرم برلیت��ر )mg/L(، مواللیته، 
موالریته، نرمالیته، میلي اکووالن  بر لیتر )meq/L( ، قدم ) قسمت 
در میلیون ی��ا ppm ( و ... گزارش مي گردند؛ که از همه این ها 
مهم تر، میلي گرم بر لیتر، ق��دم و میلي اکووالن بر لیتر را مي توان 
نام برد. معموالً میلي گرم بر لیتر در گزارش هاي آزمایش��گاهي، 
ق��دم در مقیاس میداني و میل��ي اکوواالن11 بر لیتر جهت رس��م 
نمودارهاي گرافیکي اس��تفاده مي شوند. طبق تعریف، قدم همان 
گرم جامدات در هر میلیون گرم آب نمک مي باشد. براي تبدیل 

قدم به میلي گرم بر لیتر از رابطه -2 استفاده مي شود:

                )2(
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چند چاه از ميادين خمتلف با هم  مهچنني در جاهايي آه آِب .رخ دهد
درون خط  ،نيز خطر تشكيل رسوبات) مثل ميادين دريايي( شوند ترآيب مي

توان  نشني شدن رسوبات را مي الزم به ذآر است آه ته. لوله وجود دارد
تي آه صوردر -در آزمايشگاه ها سازي يا اجنام آزمايش از طريق مدل

 .[7,8,9]پيش بيين آرد -ترآيب آب سازند معلوم باشد

 الگوي استيفمعريف -3
استفاده از  ،هاي سازندي هاي شناخته شده مطالعه آب يكي از روش

بر ميزان شوري آب، ترآيب آن را نيز مورد  الگوهايي است آه عالوه
اي ه مشهورترين الگو آه در مطالعات مربوط به آب. دهند توجه قرار مي

آه  استگريد، الگوي استيف  خمازن هيدروآربوري مورد استفاده قرار مي
  . داردآاربردهاي خمتلفي  ،از ديدگاه مهندسي خمازن

هنري استيف يك روش گرافيكي جديد ارائه داد آه نسبت  ،1951در سال 
چندين روش گرافيكي  تاآنون،. هاي خاصي داشت تر مزيت هاي قدميي به روش

هاي آناليز آب توسعه پيدا آرده و مورد استفاده قرار  جهت منايش داده
هاي  تصوير هبرتي از غلظت يون ،روش ارائه شده توسط استيف. اند گرفته

اثر تغيريات غلظت بر روي الگو به آمرتين مقدار . دهد منكي را منايش مي
خوبي مشخص  نواع خمتلف آب بهتفاوت بني ا ،حال در عني و آاهش پيدا آرده

قابل بر روي آاغذهاي معمويل  سادگي،اين منودار در عني  ،مهچنني. گردد مي
هاي  يكي از مشخصه. استاي  داراي آاربردهاي بسيار گسرتده بوده ورسم 

دن علريغم رقيق ش الگو ي واضح الگوي جديد، متايل آن به حفظ شكل مشخصه
به اين معين آه با تغيري ميزان شوري  باشد؛ و يا غليظ شدن آب منك مي

شكل الگو عوض  ،آه ترآيب شيميايي تغيري چنداني نكند صورتي آب، در
ارزش ديگر اين  مشخصه با. منايد اندازه آن تغيري مي ،نشده و تنها

 مآه بر روي هر آاغذ معمويل قابل رس طوري به ،ساده بودن آن است ،الگو
 ها را در توان جمموعه اي از الگو يبا استفاده از اين سيستم م. است

  .[1]يك فضاي آوچك رسم منود

اين الگو . استآاربردهاي الگوي ارائه شده بسيار زياد و متنوع 
آمك  ،ها آناليز آب نقش اساسي دارد تواند به حل مشكالتي آه در آن مي

در مسائلي است هايي از آاربردهاي اين الگو  ونههاي زير من مثال. آند
 :آنيم برخورد مي ها مهندسي نفت به آنآه در 

قبل از بررسي آاربردها الزم است آه برخي مفاهيم در مورد حماسبه 
هاي خمتلفي  غلظت مواد جامد به روش. غلظت مواد جامد معريف گردند

، موالليته، موالريته، نرماليته، ميلي )mg/L( گرم برليرت ميلي: مانند
... و )  ppmقسمت در ميليون يا  (، قدم ) meq/L(بر ليرت  11اآووالن

گرم بر ليرت، قدم و  تر، ميلي ها مهم گردند؛ آه از مهه اين گزارش مي
گرم بر ليرت در  معموًال ميلي. توان نام برد را ميميلي اآووالن بر ليرت 

آزمايشگاهي، قدم در مقياس ميداني و ميلي اآوواالن بر ليرت  هاي گزارش
طبق تعريف، قدم مهان . شوند جهت رسم منودارهاي گرافيكي استفاده مي

براي تبديل قدم به . باشد منك مي گرم جامدات در هر ميليون گرم آب
 :شود استفاده مي 2- گرم بر ليرت از رابطه ميلي

)2( g mgppm brine density
cc L
⎛ ⎞× =⎜ ⎟
⎝ ⎠

گرم بر ليرت  هاي با شوري آم، مقادير قدم و ميلي بنابراين براي آب
سي  گرم بر سي 1تقريبًا يكي هستند چرا آه چگايل آب منك نزديك به عدد 

 .است
                                                            

11.Milliequivalents 

بنابراین براي آب هاي با ش��وري ک��م، مقادیر قدم و میلي گرم بر 
لیتر تقریباً یکي هستند چرا که چگالي آب نمک نزدیک به عدد 

1 گرم بر سي سي است.
میل��ي اکووااللن بر لیتر مُعرف مق��دار میلي مول بر لیتر ضرب در 
ظرفیت یون مورد نظر مي باشد. بنابراین، براي تبدیل میلي گرم بر 

لیتر به میلي اکوواالن بر لیتر از رابطه-3 استفاده مي شود:   C 14  نمودار استیف آب افق نار در میدان 
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B 15  نمودار استیف آب سازندي افق آسماري در میدان 

ميعان  
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 .ت

جود در 
چند  يف

اهبي با 
 آب منك 
 ،ر شود
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منودار-14 شکل
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 چپ در شك

يد گفت آ
 ديگري خم

فاري را
از. رند

 اندازه
ت آه در
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منونه-15 شکل

 نكات و
 استناد ب
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ا واحد قد
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من آب 14صوص
براي ؛بد
خواهد 1/1

مكعب خوا

         

ش

 اين دو
جود در ق
ر آخر مست

 ديگر باي
با آب ،ي

رته گل حف
دا 13-كل
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يجه گرفت
ميعان خبار

 . است

 : ي
ش يك سري
توان با

 :د

گرم  ميلي
با)  قدم

هزار 27 
.باشد مي

خمصر چگايل
ياب يش مي
68 حدود
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در ظرفيت يون  مول بر ليرت ضرب عرف مقدار ميليميلي اآووااللن بر ليرت ُم
ليرت به ميلي  گرم بر براي تبديل ميلي ،بنابراين. باشد نظر مي مورد

 : شود استفاده مي 3-اآوواالن بر ليرت از رابطه

)3( 1meq mg V
L L MW

= × ×

 ،براي مثال. استظرفيت آن يون  V، وزن مويل يون و  MWآه در آن 
 .باشد مي 1و  1، 2ترتيب  ها به ، ظرفيت +Na+, Cl- ,Ca 2براي يون هاي 

 ميادين خمتلفبررسي ارتباط سازندهاي توليدي در  -3-1
صورتي  آه در باال گفته شد، الگوي استيف براي هر آب سازند به طور مهان

 .آندشكل خود را حفظ  ،رغم تغيري غلظت عليمتايل دارد است آه 
 .آردعنوان مشخصه سازند استفاده  توان از اين الگو به مي ،بنابراين

هاي  مشخصه اليهتوان الگوي  با مطالعه تعداد زيادي از الگوهاي آب مي
ها را در يك  ارتباط بني آن ،دست آورد و مهچنني هتوليدي خمتلف را ب

گروه هاي  سازندعنوان مثال، در ايالت آانزاس،  به. ناحيه بررسي منود
توان با استفاده از الگوي آب سازند از خبش  را مي) Arbuckle( آربوآل

Ellswoth  به مست خبشBarton  و سپس به مست خبشStafford 4-شكل. دنبال آرد 
خبش ( Stoltenbergهاي  را در ميدان Arbuckle گروه زناي خمالگوهاي آب سازند

Ellsworth( ،Bloomer ) خبشBarton( ،Drach  وSt. John ) خبشStafford (دهد منايش مي . 

 

[1] آانزاس ايالت خمتلف ميادين در Arbuckleگروه  زناخم سازندي آب الگوي -4 شکل

در  ،نظر منايش داده شده است، آب سازندي خمزن مورد 4-آه در شكل طور مهان
اين الگوها از . استمتامي ميادين مورد مطالعه داراي الگوي يكساني 

 ،آنند باشد، تبعيت مي مي Arbuckle هاي گروهروند خاصي آه مشخصه سازند
وها در نتيجه اندازه الگ ها و درظرغم اينكه ميزان شوري آب علي

 .[1]ميادين خمتلف متفاوت است

 هاي سطحي تشخيص منشأ آالينده آب -3-2
و در  حميط متخلخلتوان عبور آب از  با استفاده از الگوي معريف شده مي

 5- در موردي آه در شكل. آردهاي سطحي را مطالعه  نتيجه آلودگي آب
منك از خمزن آب  توسط آبهاي شريين سطحي  منايش داده شده، آلودگي آب

 .باشد مورد سؤال مي12آلوده 

                                                            
12.Disposal pit 

 ک��ه در آن MW ، وزن مول��ي یون و V ظرفیت آن یون اس��ت. 
ب��راي مثال، براي یون هاي +Na+, Cl- ,Ca 2 ، ظرفیت ها به ترتیب 2 

،1 و 1 مي باشد.

3-1- بررسي ارتباط سازندهاي تولیدي در میادین مختلف
همان طور که در باال گفته شد، الگوي استیف براي هر آب سازند 
به صورتي است که تمایل دارد علي رغم تغییر غلظت، شکل خود 
را حفظ کند. بنابراین، مي توان از این الگو به عنوان مشخصه سازند 
اس��تفاده کرد. با مطالعه تعداد زی��ادي از الگوهاي آب مي توان 
الگوي مش��خصه الیه هاي تولیدي مختلف را به دس��ت آورد و 
همچنین، ارتباط بین آن ها را در یک ناحیه بررسي نمود. به عنوان 
 )Arbuckle( مثال، در ایالت کانزاس، س��ازند هاي گروه آربوکل
 Ellswoth را مي توان با اس��تفاده از الگوي آب س��ازند از بخش
به س��مت بخش Barton و سپس به س��مت بخش Stafford دنبال 
 Arbuckle کرد. ش��کل-4 الگوهاي آب س��ازندي مخازن گروه
را در می��دان Barton ,Ellsworth, stoltenberg و St. John )بخ��ش 

Stafford( نمایش مي دهد. 

 همان طور که در شکل-4 نمایش داده شده است، آب سازندي 
مخ��زن مورد نظر، در تمامي میادین م��ورد مطالعه داراي الگوي 
یکساني است. این الگوها از روند خاصي که مشخصه سازندهاي 
گروه Arbuckle مي باش��د، تبعیت مي کنند، علي رغم اینکه میزان 
ش��وري آب ه��ا و در نتیجه ان��دازه الگوه��ا در میادین مختلف 

متفاوت است]1[.

3-2- تشخیص منشأ آالینده آب هاي سطحي
با اس��تفاده از الگوي معرفي ش��ده مي توان عب��ور آب از محیط 
متخلخ��ل و در نتیجه آلودگي آب هاي س��طحي را مطالعه کرد. 
در موردي که در ش��کل-5 نمایش داده شده، آلودگي آب هاي 

شیرین س��طحي توس��ط آب نمک از مخزن آب آلوده12  مورد 
سؤال مي باشد.

در این مطالعه، چاه هاي کم عمق A و B ما بین چاه آب ش��یرین و 
منبع آالینده حفاري گردیدند تا پدیده آلودگي آب هاي سطحي 
توس��ط منبع آالینده بررس��ي ش��وند. پس از مدتي، از چاه هاي 
حفاري ش��ده نمونه گرفته ش��د و مش��خص گردید که الگوي 
آب موجود در چاه هاي A و B و چاه آب ش��یرین، مشابه الگوي 
آب منب��ع آالینده بوده و تنها، اندازه آن ها کوچک تر ش��ده که 
نشان دهنده آلوده شدن آب چاه هاي آب شیرین مي باشد. از این 
مطالعه مي توان نتیجه گرفت که هرگاه آب ش��یرین توسط آب 
دیگري آلوده گردد، الگوي هر دو نمونه، مش��ابه یکدیگر بوده 
و هر چه میزان آلودگي بیش��تر باشد، اندازه الگو به اندازه الگوي 
آب آلوده نزدیک خواهد بود. این پدیده به این دلیل اس��ت که 
ترکیب ش��یمیایي مخلوط آب ش��یرین و آب آل��وده به ترکیب 
ش��یمیایي آب آلوده نزدیک تر اس��ت. در زم��ان الیه آزمایي در 
چاه هاي نفت و گاز ممکن اس��ت با مسأله مشابهي برخورد کنیم؛ 
به عنوان مثال، اگر آب سازند با آب ضربه گیر که معموالً شیرین 
اس��ت، مخلوط گردد، الگوي آب سازندي شکل خود را حفظ 

کرده و تنها، اندازه آن کوچک تر مي شود]1[.

3-3- عملیات الیه آزمایي 
به دلیل عدم قطعیت در مورد آلودگي آب تولیدي در آزمایش هاي 
س��اقه مته با فیلتره گل حفاري، الزم اس��ت که نمونه هاي گرفته 
ش��ده در الیه آزمایي ها بررس��ي گردند تا منش��أ آن ها مشخص 
شود. در بعضي موارد، اطالعات به دست آمده از الگوي استیف 
بسیار مفید است. به عنوان مثال، در شکل-6 الگوي آب سازندي 
مخزن Cokfield از چاه-1 مشخص مي باشد. در چاه -3 در زمان 
عملی��ات الیه آزمایِي س��ازند Cokfield نمونه آب تولیدي گرفته 
شده و به منظور مشخص شدن منشأ آب تولیدي، الگوي آن رسم 
گردیده اس��ت. با مقایسه الگوي آب تولیدي از چاه-3 با الگوي 
آب س��ازندي مخزن Cokfield که از چاه-1 به دست آمده است، 
مشخص مي ش��ود که آب تولیدي، آب سازند بوده و هیچ گونه 

آلودگي با فیلتره گل حفاري ندارد]1[.
 

3-4-وجود آب خارجي و یافتن منبع آن
 چاه هاي نفتي باید به صورت��ي تکمیل گردند که کمترین میزان 
آب، هم��راه با نفت تولید گردد؛ اما گاهي اوقات به دلیل نش��ت 
از س��یمان و ی��ا لوله هاي جداري، آب خارج��ي از بخش ها و یا 
س��ازندهاي دیگر وارد چاه مي ش��ود. آب تولی��دي همراه نفت 
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هاي اآسيژن  يون ،در اعماق آم و نزديك به سطح زمني ،در جمموع-3
آربنات و سولفات نسبت به اعماق زياد درصد بيشرتي  دار مثل بي

غلظت يون آلر نيز  ،از طريف. دهند آب را تشكيل مي اتاز ترآيب
 ،مهني منظور در برخي مطالعات ژنتيكي به. دبيا با عمق افزايش مي

آربنات به  هاي سازندي از آسر نسبت ميزان يون آربنات و بي آب
3آلر 3HCO CO

Cl
+ آنند آه  بر حسب ميلي اآوواالن بر ليرت استفاده مي ))

نيز  سطحيهاي  در آب. حسب عمق آاهش يابد اين نسبت بايد بر
هاي  آربنات و سولفات بيشرت از آب داري مثل بي هاي اآسيژن يون

ها  پس اگر در يك منونه آب، ميزان اين يون. سازندي وجود دارند
بر آلوده شدن آب سازندي با فيلرته  تواند دليلي زياد بود، مي

مرز به طور قطع توان  براي آن مني. باشد گري يا آب ضربه گل حفاري
طور جتربي اگر ميزان يون سولفات  ، اما بهمشخصي را تعيني منود

توان نسبت به آلوده بودن آن با  گرم بر ليرت باشد، مي 1بيش از 
آه معموًال يون البته شايان ذآر است . ترديد داشتگل حفاري 

.شود بيشرت مشاهده ميآربنات  به بيسولفات در گل حفاري نسبت 
.آورده شده است 16-شكلآب خليج فارس در منودار استيف -4

 

فارس خليج آب استيف منودار منونه-16 شکل

اين است آه آب خليج فارس  ،در اينجا قابل حبث استآه اي  نكته
هايي آه در  پس در مورد چاه. استداراي مقدار يون منيزمي بااليي 

بايد در  ،شوند فارس حفاري و آزمايش مي ميادين دريايي در خليج
نظر گرفت آه اگر يون منيزمي منونه آب گرفته شده باال باشد، 

ي تواند دليلي بر آلوده شدن آب سازند با فيلرته گل حفار مي
ها گل حفاري را پايه آبي و با  چرا آه در اآثر چاه( باشد

. )آنند استفاده از آب دريا هتيه مي
شوند  آاري گرفته مي هايي آه بعد از اجنام عمليات اسيد منونه آب-5

توان  براي اين مقدار نيز مني. هستندداراي يون آهن بااليي 
يزان يون آهن طور جتربي اگر م طور قطع حمدوديت گذاشت، اما به به

توان نسبت به  باشد، مي) گرم برليرت ميلي 500( قدم 500بيشرت از 
ترديد آلوده شدن آب سازندي با مايعات حاصل از اسيدآاري 

آاري شده از نوع آربناته باشد،  اگر سازند اسيد ،از طريف .داشت
ميزان آلسيم نيز بيش از حد معمول خواهد بود؛ البته در 

يون منيزمي بيش از حد  بر يون آلسيم، عالوههاي دولومييت  سنگ
الزم به ذآر است آه ميزان آلسيم گل . شود مشاهده مي معمول

 . حفاري معموًال پائني است



94

مقاالت علمي - پژوهشی

معم��والً از بخش پایین س��ازند هیدروکربوري ک��ه آبده نامیده 
مي ش��ود، تولید مي گردد. ولي آبي که از طریق نش��تي س��یمان 
و یا لوله جداري وارد چاه مي ش��ود، از س��ازندهاي دیگر تولید 
مي گ��ردد. در صورتي که اطالعات کاف��ي از ترکیب یون هاي 
موجود در آب هاي تولیدي و س��ازندي در دسترس باشد، منبع 
و میزان آب خارجي قابل تش��خیص بوده و مي توان با کمترین 
هزین��ه، مانع از ادامه تولید آن ش��د. به عنوان مثال در ش��کل-7 
موردي ارائه ش��ده است که با اس��تفاده از الگوي استیف، منبع 
آب ورودي به چاه تش��خیص داده ش��ده است. آب تولیدي از 
چاه-1 از س��ازند A از زمان تکمیل چاه داراي الگوي مشخصي 
اس��ت. پس از مدتي که از تولی��د مي گذرد، الگوي آب به طور 
ناگهاني تغییر کرده است. چاه دیگري در همین میدان از سازند 
B ک��ه 150 فوت باالتر از س��ازند A قرار گرفته اس��ت، آب با 
الگوي مش��خص دیگري تولید مي کند. سازند B در چاه-1 در 
زمان تکمیل چاه س��یمان کاري شده است. به دلیل اینکه الگوي 
 B آب آلوده تا حدي ش��بیه ب��ه الگوي آب تولیدي از س��ازند
 A با آب سازند B بوده اس��ت، حدس زده ش��د که آب س��ازند
مخلوط ش��ده است. همان طور که در ش��کل-7 نشان داده شده 
است، الگوي نمونه هاي مختلف از مخلوط آب هاي تولیدي از 
س��ازندهاي A و B رسم شده است. مقایس��ه الگوي آب آلوده 
تولیدي از چاه-1 با الگوي مخلوط هاي مختلف مش��خص کرد 
که آب آلوده مخلوطي از 25 درصد آب سازند A و 75 درصد 
آب سازند B مي باشد. بنابراین، مشخص شد که آب خارجي از 
س��ازند B به دلیل نشتي س��یمان و یا لوله جداري، وارد چاه شده 
اس��ت. در ادامه، عملیات سیمانکاري پشت لوله جداري مدنظر 
ق��رار گرفت و پس از انجام این عملیات و گذش��ت چند ماه از 
تولید چاه، الگوي آب تولیدي کاماًل مش��ابه الگوي آب سازند 

A گردید]1[.

 4- مطالعات موردي در میادین ایران )دشت آبادان(
در اینجا چندین مطالعه موردي که با اس��تفاده از الگوي معرفي 
ش��ده توس��ط آقاي اس��تیف، بر روي میادین ایران انجام شده، 

معرفي مي گردند: 

4-1-الگوي مش�خصه آب س�ازند مخازن فهلیان و س�روک در دشت 
آبادان

در مطالعه موردي اول، الگوي آب سازندهاي فهلیان و سروک 
براي میادین تولیدي و اکتش��افي دشت آبادان در شکل-8 رسم 
گردیده اند. مقایس��ه بین الگوي آب هاي س��ازند فهلیان در این 

میادین نش��ان مي دهد ک��ه همگي از یک رون��د خاص تبعیت 
نموده و تنها در میزان شوري با یکدیگر اختالف دارند. 

 اطالعات به دس��ت آمده در مورد آب هاي س��ازند سروک در 
دش��ت آبادان کمتر بوده ولي نتایج به دست آمده مشخص کرد 
که آن ها نی��ز از روند خاص خود تبعی��ت نموده اند. البته میزان 
اختالف ش��وري ها در این س��ازند خیلي کمتر از سازند فهلیان 
بوده است. بررسي دقیق تر الگوهاي آب سازندي مخزن فهلیان 
نش��ان مي دهد که میزان شوري آب از ش��مال به جنوب دشت 

آبادان افزایش مي یابد.
با مطالعه نتایج به دس��ت آمده مي توان دریافت که س��ازندهاي 
فهلیان و س��روک در ای��ن منطقه داراي الگوي مش��خصه آب 
سازندي خود مي باشند و احتماالً در صورتي که اطالعات کافي 
از س��ازندهاي تولیدي دیگر در دس��ترس باش��د، بتوان الگوي 
مش��خصه آن ها را نیز تعیین نمود. در ص��ورت تهیه یک بانک 
اطالعاتي جامع از الگوي آب هاي س��ازندي در مناطق مختلف 
مي توان با اس��تفاده از آن ها منش��أ آب هاي تولیدي مش��کوک 
-چه در عملیات الیه آزمای��ي و چه در حین عملیات تولید- را 

تشخیص داد.

4-2- محاسبه درصد سیال آالینده
همان طور که پیش تر گفته شد، کاربرد دیگر روش استیف پیدا 
کردن سیال آالینده13  در آب س��ازندي و درصد آن مي باشد؛ 
ب��راي نمون��ه، در اینجا یک مورِد مطالعه اي بررس��ي مي گردد. 
در حی��ن آزمایش چاه A-1 در افق آس��ماري ی��ک نمونه آب 
از س��رچاه گرفته و ترکیبات آن در آزمایش تعیین شد. نمودار 

استیف آن در شکل-9 آورده شده است.
 از آنجایي ک��ه در این نمونه آب، یون س��ولفات قابل مالحظه 
وجود داش��ت ) g/l 1/34 (، حدس زده مي شود که با فیلتره گل 
حفاري آلوده ش��ده باش��د. ترکیبات آب فیلتره گل حفاري نیز 
موجود بوده و نمودار استیف آن در شکل-10 نمایش داده شده 

است.
 ح��ال براي پیدا کردن درصد آب آالینده الزم اس��ت ترکیب 
آب س��ازندي را نیز داش��ته باش��یم که متأس��فانه در این میدان 
موجود نبوده است. به همین خاطر مجبور شدیم از آب سازندي 
افق آسماري در میدان دیگري )B( که در همان منطقه قرار دارد، 

استفاده کنیم که نمودار استیف آن در شکل-11 آمده است.
 حال براي به دس��ت آوردن درصد آب آالینده مي توانیم از نرم 
افزار Excel استفاده کنیم. ترکیب یوني آب سازندي را در یک 
 G و ترکیب یوني فیلتره گل حفاري را در س��تون F س��تون مثل
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قرار مي دهیم. س��پس در یک س��تون دیگر مثل H حاصل جمع 
جبري ضریب هر دو ترکیب را قرار مي دهیم. )رابطه- 4(.

H=v×G+)1-v(×F                                                        )4(
که در آن v، مقدار درصد سیال آالینده )در اینجا گل حفاري( 
است. حال با رسم نمودار استیف ستونH  و مقایسه آن با نمودار 
 v مي توان مقدار v اس��تیف نمونه آب مورد نظر و تغیی��ر ضریب
را به روش حدس و خطا محاس��به کرد. در این مورد مطالعه اي، 
ضریب v، مقدار 0/42 محاس��به شد)ش��کل-12(. این، نش��ان 
مي دهد که نمونه آب گرفته ش��ده ش��امل 42 درصد فیلتره گل 

حفاري و 58 درصد آب سازندي است.

4-3-آب تولیدی از الیه های گازی
در زمان آزمایش چاه هاي گازي، در بسیاري از موارد، آبي که 
داراي نمک پایین )معموالً زیر 100 هزار قدم( مي باش��د، تولید 
مي گ��ردد؛ در صورتي که اگر از الیه آب��ده آن نمونه آبي اخذ 
شود، داراي نمک باال بوده که با آب سازندي الیه مورد نظر در 
آن منطقه همخواني دارد. حال باید دید چرا این نمونه آب هاي 
تولیدِي همراه با گاز، نمک پاییني دارند؛ قبل از آن الزم اس��ت 
ب��ه این نکته توجه ش��ود که گازها در ش��رایط مخزن مي توانند 
مقداري آب را به ش��کل بخار در خ��ود نگه دارند. این بخاراِت 
آب به همراه گاز، تولید ش��ده و در سطح، با کاهش دما به مایع 
تبدیل مي شوند. به کمک روابط تجربي مي توان مقدار این مایع 
را محاسبه کرد]10[. در شکل-13 نمودار الگوي استیف برخي 
از آب هاي گرفته ش��ده در حین آزمایش بخش گازي مخازن 
گازي کنگان، داالن و نار در برخي میادین بخش فارس ساحلي 

آورده شده است. 
 در بررسي الگوهاي ارائه شده در شکل-13 متوجه مي شویم که 
همگي آنها مش��ابه بوده و تنها، شکل آخر سمت چپ متفاوت 
اس��ت که مربوط به س��ازند نار مي باش��د. نمونه آب دیگري از 
قس��مت آبده این افق در می��دان دیگري )میدان C( اخذ ش��ده 
و م��ورد آنالیز قرار گرفته اس��ت. الگوي اس��تیف این نمونه در 
شکل-14 نمایش داده ش��ده و مشخص است که مشابه الگوي 

آب گرفته شده از افق نار مي باشد. 
از مقایس��ه این دو نمودار مي توان نتیجه گرفت که آب حاصل 
از میعان بخار  آب موجود در قسمت گازي با آب سازندي افق 
نار مخلوط شده و آب نمک حاصل )نمودار آخر سمت چپ در 

شکل-13( داراي شوري پایین تري شده است.
در م��وارد دیگر باید گفت که آب حاص��ل از میعان بخار آب 
موجود در قس��مت گازي، با آب دیگري مخلوط ش��ده است. 

شکل-15 نمودار استیف چند نمونه فیلتره گل حفاري را نمایش 
مي دهد که تقریباً الگوي مش��ابهي با الگوهاي شکل-13 دارند. 
از آنجایي که مخلوط ش��دن آب شیرین با یک آب نمک، تنها 
باعث مي ش��ود اندازه الگو )با حفظ ش��کل اصلي( کوچک تر 
ش��ود، مي توان نتیج��ه گرفت که در این چاه ه��اي گازي، آب 
ش��یرین )در اینجا آب حاص��ل از میعان بخ��ار آب موجود در 

قسمت گازي( ، با فیلتره گل حفاري مخلوط شده است. 

4-4- نکات عمومي
در این بخش یک سري نکات و قواعد سرانگشتي بیان مي شود 
که در اکثر موارد مي توان با استناد به آن ها، اطالعات مفیدي را 

در یک نگاه به دست آورد:
 واح��د میلي گرم بر لیتر براي آب هاي با ش��وري کم )حدوداً 
کمتر از 35 هزار قدم( با واحد قدم برابر اس��ت؛ براي مثال، آبي 
که داراي شوري 27 هزار قدم است، یعني شوري آن حدود 27 

هزار میلي گرم بر لیتر مي باشد.
 مق��دار چگالي مخصوص14  آب نمک ها، به ازاء هر 100 هزار 
قدم حدود 0/07 افزایش مي یابد؛ براي مثال، چگالي مخصوص 
آب��ي با ش��وري 240 هزار قدم، ح��دود 1/168 خواهد بود یا به 
عبارتي چگالي آن برابر 72/9 پوند بر فوت مکعب خواهد شد.

 در مجم��وع، در اعم��اق کم و نزدیک به س��طح زمین، یون هاي 
اکسیژن دار مثل بي کربنات و سولفات نسبت به اعماق زیاد درصد 
بیشتري از ترکیبات آب را تشکیل مي دهند. از طرفي، غلظت یون 
کل��ر نیز با عمق افزایش مي یابد. به همین منظور در برخي مطالعات 
ژنتیکي، آب هاي س��ازندي از کس��ر نس��بت میزان یون کربنات و 
HCO3 بر حسب میلي اکوواالن بر لیتر استفاده  بي کربنات به کلر 
مي کنند که این نسبت باید بر حسب عمق کاهش یابد. در آب هاي 
سطحي نیز یون هاي اکسیژن داري مثل بي کربنات و سولفات بیشتر از 
آب هاي سازندي وجود دارند. پس اگر در یک نمونه آب، میزان این 
یون ها زیاد بود، مي تواند دلیلي بر آلوده شدن آب سازندي با فیلتره 
گل حفاري یا آب ضربه گیر باشد. براي آن نمي توان به طور قطع مرز 
مش��خصي را تعیین نمود، اما به طور تجربي اگر میزان یون سولفات 
بیش از 1  گرم بر لیتر باشد، مي توان نسبت به آلوده بودن آن با گل 
حفاري تردید داشت. البته شایان ذکر است که معموالً یون سولفات 

در گل حفاري نسبت به بي کربنات بیشتر مشاهده مي شود.
 نمودار اس��تیف آب خلیج فارس در ش��کل-16 آورده ش��ده 

است.
نکته اي که در اینجا قابل بحث اس��ت، این اس��ت که آب خلیج فارس 
داراي مقدار یون منیزیم باالیي اس��ت. پس در م��ورد چاه هایي که در 
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میادین دریایي در خلیج فارس حفاري و آزمایش مي شوند، باید در نظر 
گرفت که اگر یون منیزیم نمونه آب گرفته شده باال باشد، مي تواند دلیلي 
بر آلوده شدن آب سازند با فیلتره گل حفاري باشد)چرا که در اکثر چاه ها 

گل حفاري را پایه آبي و با استفاده از آب دریا تهیه مي کنند(. 
 نمون��ه آب هایي که بعد از انجام عملیات اس��ید کاري گرفته 
مي ش��وند داراي یون آهن باالیي هس��تند. براي این مقدار نیز 
نمي توان به طور قطع محدودیت گذاشت، اما به طور تجربي اگر 
میزان یون آهن بیش��تر از 500 قدم )500 میلي گرم برلیتر( باشد، 
مي توان نس��بت به آلوده شدن آب س��ازندي با مایعات حاصل 
از اس��یدکاري تردید داش��ت. از طرفي، اگر سازند اسید کاري 
ش��ده از نوع کربناته باشد، میزان کلسیم نیز بیش از حد معمول 
خواهد بود؛ البته در سنگ هاي دولومیتي عالوه بر یون کلسیم، 
یون منیزیم بیش از حد معمول مش��اهده مي شود. الزم به ذکر 

است که میزان کلسیم گل حفاري معموالً پائین است. 

نتیجه گیري 
  الگوي ارائه ش��ده توس��ط آقاي اس��تیف در این مطالعه یک 

روش س��اده و ابزار عملي به منظور مشخصه س��ازي، مقایس��ه و 
بررس��ي ارتباط آب هاي سطحي است. این الگو مي تواند به حل 
مش��کالتي که در آن ه��ا آنالیز آب، نقش اساس��ي دارند، مانند 
مس��ائل مربوط به تولی��د و الیه آزمایي در چاه ه��اي نفت و گاز 

کمک کند.
 تغییرات ش��دید در خصوصیات آب سازندي بر حسب عمق، 

نشانه اي از تغییر در محیط زمین  شناختي است. 
 مخازن فهلیان و سروک در میادین دشت آبادان داراي الگوي 
مشخصي از آب سازندي بوده که از یکدیگر قابل تمایز هستند. 
 با محاسبات ساده اي مي توان منشأ و میزان آلودگي یک نمونه 
آب را ب��ا داش��تن اطالعات کاف��ي به دس��ت آورد و مي توان با 

کمترین هزینه، مانع از ادامه تولید آب خارجي گردید. 
 آب ش��یرین تولید ش��ده همراه با گاز در اکثر چاه هاي گازي، 
آب س��ازند نبوده، بلکه بخارات آب همراه با گاز هستند که در 
س��طح زمین به مایع تبدیل شده اند. الگوي استیف آن ها شبیه به 
الگوي آبي است که در حین تولید از چاه با آن مخلوط شده اند. 

این آب مي تواند آب سازند و یا فیلتره گل حفاري باشد.

       پا نویس ها
1.Fresh water
2. Brackish water
3.Sea water
4.Evaporate system
5.Formation water
6.Dolomitization
7.Unconformity

8.Abrasive
9.Jetting
10.Compatible
11.Milliequivalents
12.Disposal pit
13.Contaminating fluid
14.Specific gravity
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