
مقاالت علمی - پژوهشی

82

شیما ابراهیم زاده رجائي*، مصطفی گنجه قزوینی، شهاب گرامی، سید مجید هاشمی، پژوهشکده ازدیاد برداشت 

روش تزریق آب کم ش��ور به دلیل دارا بودن مزایایی همچون دسترس��ی آس��ان، سازگاری با محیط زیست و 
مقرون به صرفه بودن، یکی از مهمترین موضوعات تحقیق جهت بهبود بازیافت نفت در صنعت می باشد. امروزه 
در میادین نفتی دنیا از تزریق آب کم شور به عنوان یکی از روش های نوین ازدیاد برداشت، جهت افزایش تولید 
نفت اس��تفاده می شود. مكانيسم هاي متعددي براي توصيف عملكرد تزريق آب كم شور در ازدياد برداشت نفت 
بيان شده است كه مهاجرت ذرات رس، تغییر ترشوندگی، تبادل یونی، انبساط الیه دوگانه، تغيير pH، حالليت 
كاني و اثر نمك از جمله آنهاست. برهم كنش ها و اثر متقابل اين مكانيسم ها و تناقض در نتايج برخي آزمايش ها 

بر پيچيدگي شناخت عملكرد دقيق تزريق آب كم شور افزوده است.
هدف این مقاله، بررس��ی مکانیس��م های حاللیت کانی، اثر افزایش pH و تغییر ترشوندگی است. با توجه به 
اینکه مخزن مورد مطالعه از نوع کربناته ش��کافدار با تراوایی پایین یکی از مخازن جنوب کش��ور می باش��د و 
مکانیزم اصلی در بخش آبزده این نوع مخازن به منظور تولید نفت ، آشام است، لذا در این مطالعه جهت دستیابی 
به اهداف مورد نظر، آزمایش هاي آش��ام ثانویه بر نمونه س��نگ کربناته در بازه های مختلفی از نمک )رقت های  
۲۰،1۰،۰و1۰۰برابرآب دریا( طراحی و اجرا گردید. جهت بررس��ی مکانیس��م های مورد اشاره ، غلظت یون های 
کلسیم، منیزیم و سولفات و مقدار pH در ابتدا و انتهای آزمایش هاي آشام و در فاز آبی، مورد اندازه گیری قرار 
گرفت. نتایج حاصل، غلظت نمک بهینه جهت نمونه س��نگ این نوع مخزن کربناته ش��کافدار )یکی از مخازن 
جنوب کشور( را مشخص و وقوع مکانیسم حاللیت کانی)انیدریت و سنگ کربناته( را تأیید نمود که میزان آن 
pH به نظر می رسد مکانیسم افزایش ،pH وابس��ته به غلظت نمک است. همچنین بر اس��اس نتایج اندازه گیری

تنه��ا در رق��ت باالی آب دریا )در این مطالعه 1۰۰برابر آب دری��ا( رخ می دهد و نتایج اندازه گیری زاویه تماس 
طبق روش اجرایی استاندارد، وابستگی میزان تغییر ترشوندگی از حالت نفت دوستی به آب دوستی را به غلظت 
نمک تأیید می كند. عالوه بر اين، با توجه به افزایش میزان بازیافت نفت در آش��ام آب کم ش��ور در مقایسه با آب 
دریا، در طراحی روش های ازدیاد برداشت جهت مخازن کربناته شکافدار با تراوایی پایین می توان از تزریق آب 

کم شور با رقت بهینه از لحاظ میزان تولید و اقتصادی استفاده نمود.
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در س��ال 199۰ ب��راي اولین ب��ار تزریق آب با غلظ��ت نمک کنترل 
ش��ده توسط محققان دانشگاه وایومینگ مطرح شد. شناخت اثر غلظت 
نمک در تس��ت های آش��ام خودبخودی مش��خص کرد که در ش��رایط 
آزمایش��گاهی، افزای��ش در می��زان تولی��د نفت با کاه��ش نمک اتفاق 
می افتد]1[. مطالعات آس��تاد1 در س��ال های ۲۰1۰ نش��ان می دهد که 
آب دری��ا می تواند به صورت هوش��مند و با کاه��ش غلظت نمک کلرید 
س��دیم و س��ولفات ، موجب افزایش تولید نفت در مخازن کربناته شود 
ک��ه از جمله دالیل افزایش تولید، کاه��ش غلظت یون های الیه اطراف 
سطح س��نگ )الیه دوگانه( و دسترس��ی آس��ان یون های فعال به سطح 
س��نگ می باش��د. وي در ادامه توضیح داد به منظور دفع یون کلسیم از 
سطح س��نگ و بهبود بازیافت نفت، الزم است که آب 1۰ تا1۰۰مرتبه 
رقیق ش��ود که این مقدار غلظت نمک، معادل نمک بهینه جهت تأثیر 

تزریق آب کم شور می باشد]۲[. کیا او3 ۲۰15 در مدل سازی تزریق آب 
کم ش��ور بر اساس س��رعت واکنش ها، واکنش های عمده در تزریق آب 
کم ش��ور را در دسته های واکنش های بین سطحی آب/نفت، بین سطحی 
سنگ کلس��یت/آب ، واکنش های حاللیت و رسوب کانی و واکنش های 

فاز آبی، در نظر گرفت]3[.
به دلی��ل تفاوت ه��ای مرب��وط ب��ه ش��رایط آزمای��ش )نوع س��نگ و 
جنس سنگ( اجماع گسترده ای در زمینه توصیف مکانیسم اصلی تولید 

نفت در تزریق آب کم شور وجود ندارد ]4[.
مکانیس��م های مختلفی در تزریق آب کم ش��ور ارائه شده است که بر 
اس��اس مطالعات از مهمترين مكانيس��م ها مي توان به مكانيس��م تغيير 
ترش��وندگي اش��اره كرد ]5[. عالوه بر آن، بر اس��اس اثر سنگ و سیال 
مکانیس��م ها ش��امل اثر افزای��ش pH، حاللیت کان��ی4، مهاجرت ذرات 
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رس5، تب��ادل یون های چندگانه6، تئوری انبس��اط الی��ه دوگانه7  و بر 
اس��اس اثر س��یال و سیال ش��امل مکانیسم های اثر اس��مزی8، کاهش 
تنش بین س��طحی9 ، پراکندگی میکروس��کوپی، ویسکواالستیسیتی1۰  
بین س��طحی می باش��د]6[. با توجه به نوع بررسی صورت گرفته در این 
 pH مطالعه، به بررسی آزمایشگاهی دو مکانیسم حاللیت کانی و افزایش
بر اس��اس غلظت یون های کلیدی همچون +Ca2+،Mg2+،SO42  و مقدار

pH می پردازیم و با اندازه گیری زاویه تماس بر اس��اس روش استاندارد، 
میزان تغییر ترشوندگی را مورد بررسی قرار می دهیم.

در توضیح مکانیس��م حاللیت کانی، هیورس11 و همكاران در س��ال 
۲۰1۰ نش��ان دادند كه قبل از تزریق آب کم ش��ور، س��نگ کربناته در 
تعادل با آب دريا مي باش��د. لذا کاهش غلظ��ت نمک ها در آب تزریقی 
)آب کم ش��ور( و تشکیل رس��وب نمک های معدنی از جمله انيدريت1۲  
)س��ولفات کلسیم( منجر به کاهش یون كلسيم در فاز آبي مي گردد كه 
جهت برقراری تعادل، كمبود كلسيم از سطح سنگ و از طریق حاللیت 
آن جبران می ش��ود. اين امر موجب رهاي��ي قطرات نفت به دلیل تغییر 

ترشوندگی مي گردد )شکل-1( ]7[.
بر اس��اس نظریوس��ف ۲۰1۰ در اثر حاللیت سنگ، مواد معدنی حل 
ش��ده از سازند عبور نموده و سپس رسوب می کنند. در این صورت این 
رس��وبات می توانند گلوگاه حفرات را ببندند و بر همین اس��اس جریان 
تغییر مسیر داده و به سمت نواحی جاروب نشده13 رفته و موجب بهبود 
راندم��ان جاروبی میکروس��کوبی14 و در نتیجه بهب��ود راندمان بازیافت 
نفت می شود]8[. ماهانی15 در سال ۲۰1۰نتایج دقیق تری برای حاللیت 
کلسیت به عنوان یک مکانیسم بهبود بازیافت ارائه نمود. این مطالعه بر 
اساس اندازه گیری زتا پتانسیل و اندازه گیری زاویه تماس جهت مشاهده 
تغییرات ترش��وندگی بر روی هر دو نوع سنگ آهکی و دولومیتی انجام 
شد. نتایج بررسی های در این مطالعه نشان داد که میزان بازیافت نفت 
در تأثیر آب کم شور بر سنگ کربناته، بدون حاللیت سنگ هم افزایش 
می یابد و بر اس��اس اندازه گیری طیف سنجی اتمی16 کاماًل شفاف است 
ک��ه حاللیت کانی زمانی که رقت آب دریا در تعادل با س��نگ ۲5 برابر 
می شود، اتفاق می افتد. در این صورت غلظت یون های کلسیم و منیزیم 
در آب کم ش��ور افزای��ش می یابد که می توان بر اس��اس این افزایش، از 
روی دادن مکانیس��م حاللیت کانی مطمئن ش��ویم که در این مطالعه 
این مس��أله مورد بررسی قرار گرفت ]9[. بر اساس مطالعه کیا او ۲۰15 

واکنش های موثر در حاللیت کانی  مطابق واکنش های 1و۲می باشد:
CaCO3)S(+ H+→ Ca2+ +HCO3-          جایگزینی یون هیدروژ )1(
CaSO4)S(→Ca+2+SO4 -2               حاللیت انیدریت )۲(

که در این مطالعه حاللیت انیدریت به عنوان ترکیب موثر در مکانیسم 
حاللیت کانی و بر اساس غلظت یون سولفات تولیدی در محیط، مورد 

بررسی قرار گرفت. 
اث��ر افزایش pH به عنوان یکی از مکانیس��م های تزریق آب کم ش��ور 

مطرح می باش��د که در خصوص این مکانیسم اختالف نظر وجود دارد. 
در این بخش به مکانیسم افزایش pH و تفسیر نتایج بررسی های مرتبط 
pH با آن پرداخته می ش��ود. بر اس��اس نظر موهان17 1993این افزایش

به دلی��ل تبادل یونی پروتون های مثبت موجود در آب کم ش��ور )+H( با 
کاتیون های سطح سنگ مانند )+Na( می باشد]1۰[. مک گیور18 ۲۰۰5، 
نش��ان داد که در تزریق آب کم ش��ور به دلیل تبادل یون هیدروژن آب 
کم شور و یون کلسیم جذب شده روی سطح سنگ غلظت یون هیدروژن 
در محی��ط آبی کاهش و بنابراين، مق��دار pH افزایش می یابد]11[. بر 
اس��اس نتایج مطالعات ژانگ و مارو 19 ۲۰۰6، در مکانیس��م تزریق آب 
کم شور در س��نگ کربناته، یون های آب کم شور با مواد معدنی موجود 
 pH ،درس��نگ واکنش مي دهد و با آزاد ش��دن یون های هیدروکس��یل
افزای��ش می یابد. افزایش pH نتیجه ی دو عامل اس��ت:انحالل ترکیبات 
کلسیتی )CaCO3( و یا دولوميتي )CaMgCO3( و تبادل یونی بین سطح 

کانی کربناته و آب کم شور )واکنش 3و4( ]1۲[.
  CaCO3→ Ca2+ + CO3

)3( انحالل کلسیتی                               -2
CO3

2-+ H2O→HCO3-+ OH-                     4( تبادل یونی(
  pH،ژانگ۲۰ در سال ۲۰۰7 گزارش كرد كه بعد از تزريق آب كم شور
گاهی زیاد و گاهی کم می ش��ود]13[و]14[. همچنین اش��اره کرد که 
هي��چ رابطه ی ش��فافي بين مقدار pH و مي��زان بازيافت نفت نمی توان 
برق��رار نمود. آس��تاد ۲۰1۰، یک فرضیه در زمینه تب��ادل کاتیونی در 
نتیجه افزایش pH محلی در نزدیک سطح رس ارائه دادند و بیان کردند 
که تزریق آب کم ش��ور، تعادل ش��یمیایی بین سیال تزریقی و سنگ را 
بر هم می زند که در نتیجه ی آن، کاتیون ها به خصوص یون کلس��یم از 
س��طح س��نگ دفع می گردند و متعاقب آن، یون هیدروژن در ترکیب 
 pH ،آب موجود در نزدیک س��طح رس ها، جذب سطح منفی آنها شده
افزایش می یابد. انحالل س��نگ کربنات��ه از دیگر واکنش های مطرح در 

افزایش pH در محیط می باشد)واکنش های 5 و6(

 1  مکانیسم حاللیت کانی ها]7[
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Ca2+ — Clay + H2O → H+— Clay + Ca2+ + OH -    5(    تبادل کاتیونی(
 CaCO3 + H2O → Ca2+ + HCO3- + OH -               6( انحالل کربنات(

در ادامه یون هیدروکس��یل -OH  و اس��یدیک جذب ش��ده در حضور 
یون های مثبت واکنش می دهد و موجب دفع مواد آلی از س��طح سنگ 
و آب دوس��ت تر شدن سطح و افزایش بازیافت نفت مي گردد. بنابراین با 
افزای��ش مقدارpH و یا به عبارتی، افزایش یون هیدروکس��یل در محیط 
موجب رهایش نفت از س��طح س��نگ و آب دوست تر شدن سطح سنگ 

می شود)شکل-۲، واکنش های 7و8( ]۲[.

Clay—RCOOH + OH- =  Clay + RCOO- +H2O        )7(
Clay—NHR3

+ + OH- = Clay + R3N + H2O   )8(
 ش��نگ ۲۰11، نشان دادند در ش��رایط pH باال، آب کم شور مشابه 
تزری��ق قلیا عمل مي كند و طبق واکنش ه��ای 9و1۰، با صابونی كردن 
اس��یدهای آلی نف��ت، منجر به تولید س��ورفکتانت درجا و به دنبال، آن 
کاهش کشش بین سطحی آب و نفت می گردد که درنهایت، این عوامل 
موج��ب افزاي��ش راندمان جاروبي آب و بازیافت نفت می ش��ود. در اين 

شرايط pH ممکن است به میزان 11 تا 13  برسد]14[.
)RCOO(3 C3 H5 + 3NaOH→3)RCOONa) + C3H5 )OH(3      )9(
2)RCOONA( + Ca)HCO3(

2 → )RCOO)2 Ca + 2 )NaHCO3(          )1۰(
از دیدگاه آس��تاد۲۰13، مشابه آنچه در سيالب زني قلیا رخ می دهد، 
ممك��ن اس��ت مكانيس��م افزای��ش pH در تزري��ق آب كم ش��ور مؤثر 
نباش��د. افزايش يا كاهش pH  وابس��ته به نوع واكنش هاي ش��يميايي 
اس��ت. بنابرای��ن مق��دار pH نمی توان��د به عنوان معی��اری جهت تأیید 
مکانیسم سيالب زني آب كم شور باش��د]15[. بر اساس نتایج مطالعات 
آکسولو۲۰1۲۲۲، افزایش  pH می تواند به دلیل وجود کلسیت و انیدریت 
در ترکیب س��نگ باشد. به عبارتی، با افزایش غلظت یون کلسیم در آب 
آشام شده pH افزایش می یابد]16[. بر اساس نتایج مطالعات زائری۲3  و 
همکاران۲۰18، حاللیت سطح کلسیتی سنگ ، مشابه غلظت کاتیون ها 
در آب کم ش��ور مق��دار pH را تحت تأثیر قرار می ده��د و قطرات نفت 
متصل روی سطح سنگ دفع می گردند. در نتیجه، بازیافت نفت افزایش 
می یابد .وي نش��ان داد که میزان pH در آش��ام رقت های مختلف از 5 

برابر تا4۰ برابر آب دریا افزایش می یابد]17[.
مکانیس��م تغيير ترشوندگي وابسته به حضور يون هاي فعال كلسيم و 
منيزيم و س��ولفات و افزايش دما مي باش��د. مكانيسم شيميايي که طی 
ای��ن فرآیند اتفاق مي افتد واكنش بين يون هاي كلس��يم و س��ولفات و 
بين منيزيم و س��ولفات روي س��طوح کربناته)گچي( است كه منجر به 
منفي تر شدن بار نفت و دفع از سطح با بار مثبت مي گردد)شکل-3(. در 
خصوص واكنش كلس��يم و سولفات، جذب سولفات روي سطح کربناته 
موجب كاهش بار مثبت س��طح و در نتیجه، پيوس��تن يون كلس��يم به 
س��طوح سنگ می ش��ود و نيروي دفع الكترواس��تاتيك كاهش يافته و 

]2[  pH 2  مکانیسم پیشنهادی افزایش 

 3  فعــل و انفعــاالت یون هــا در مکانیســم تغییر ترشــوندگي در تزریــق آب کم 
شور]12[

 1  خواص نمونه سنگهای  مورد استفاده در آزمایش هاي

%Swiآب آشام شده)md( تراوایی مایع)md( تراوایی)%( تخلخل)mm( قطر)mm( طول)gr( نام پالگنوع کانی غالبوزن

12Sea water4.1879.1912.6638.0552.19146.25Mostly DolomiteC1

3110*SW۲7 3.196.3915.4737.651.6138.19Mostly DolomiteC2

2420*SW3.5755.3414.838.0352.31142.9Mostly DolomiteC3

20.4100*SW2.756.814.1738.1152.25143.75Mostly DolomiteC4

27.5100*SW0.61.91312.2638.3152.22142.384Mostly LimestoneC5
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واكنش یون کلس��یم با مواد كربوكس��يليك اتفاق مي افتد .واكنش های 
طی این فرآيند به شرح زير است :

RCOO-–Ca–CaCO3 )s( +Ca2++SO4
2-→RCOO-Ca++Ca-CaCO3+SO4

2-             )11(
RCOO-–Ca–CaCO3 )s( +Mg2++SO4

2-→RCOO-Ca++Mg-CaCO3+SO4
2-                            )1۲(

در واكنش-11، س��ولفات در نزدیک س��طح به عنوان یک کاتالیست 
جهت افزايش فعالیت يون كلس��يم به  منظور جذب یون کربوکسیلیک 
عم��ل مي كن��د. در بر هم كن��ش س��ولفات و منيزيم، منيزي��م توانايي 
جايگزين��ي با يون كلس��يم را روی س��طح کربناته گچ��ی دارد. حضور 

سولفات در اين فرآيند نیز به عنوان كاتاليست مي باشد. 
نتایج مطالعات نش��ان داده که س��ولفات حل ش��ده در آب سازند و 
سولفات در محیط آبی مخزن در تغییر ترشوندگی حضور فعال دارند. بر 
اساس نظر آستاد۲۰11،  غلظت یون سولفات ناشی از حاللیت ترکیب 
انیدریت۲4 در ش��رایط دمای باال و در حضور آب کم شور به دلیل کاهش 
غلظت نمک های کلرید سدیم و نمک های سولفاته ، کاهش می یابد]۲[.

در ادام��ه ب��ه ارائه عملکرد آب کم ش��ور در بازیاف��ت نفت در مخزن 
کربناته مورد مطالعه كه شکافدار با تراوایی پایین مي باشد، می پردازیم. 
همچنین بر اس��اس نتایج حاصل از اندازه گیری آزمایشگاهی یون ها)بر 
اس��اس روش تیتراس��یون( و مق��دار pH و زاویه تم��اس و طبق دانش 
گذشته ، مکانیسم های حاللیت کانی ، اثر افزایش pH و تغییر ترشوندگی 

را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

1. مواد و روش
در ای��ن بخش مش��خصات فیزیکی نمونه س��نگ مورد اس��تفاده در 
آزمایش ه��اي آش��ام خودبخ��ودی که گرفت��ه ش��ده از مغزه های یکی 
از میادین کربناته ش��کافدار جنوب کش��ور می باش��د ، به انضمام خواص 
فیزیکی و ش��یمیایی نفت و آب دریا و آب های کم شور معرفی می گردد 

)دمای مورد مطالعه 75 درجه سانتی گراد می باشد(.
خواص سنگ

خواص نمونه س��نگ ها و آب های کم ش��ور آش��ام ش��ده در هریک از 
س��نگ ها، در جدول-1 آورده شده اس��ت. بر اساس بررسی های صورت 
گرفته بر روی نتایج اس��کن نمونه سنگ ها، میکرو ش��کاف۲5، واگ۲6 در 
نمونه ها وجود نداش��ته وس��نگ ها ناهمگونی کمی دارند. همچنین در 

تمامی پالگ ها وجود انیدریت مشاهده شد.
پالگ ها ی کربناته با نمونه نفت خام مرده گرفته ش��ده از مخزن نفتی 
مورد نظر با API بین ۲9تا3۰، اش��باع شدند. میزان آسفالتین بر اساس 
اس��تاندارد IP143 اندازه گیری گردید. س��ایر خواص نفت در جدول-۲ 

مشخص شده است.
خواص آب نمک

جدول-3 مشخصات فیزیکی آب های کم شور در غلظت های مختلف 

نمک و یا به عبارتی رقت های مختلف آب دریا رانشان می دهد. همانطور 
که مش��خص است با کاهش غلظت نمک دانسیته و ویسکوزیته کاهش 

می یابد.
 ج��دول-4 می��زان غلظ��ت یون ه��ای موثر در آب کم ش��ور ش��امل

 +SO42- ,Mg2- ,Ca2,+ به انضم��ام غلظ��ت کل نمک ه��ا31 در رقت ه��ای 
۲۰،1۰و1۰۰برابر آب دریا را نشان می دهد.

2. بحث و بررسی
آش��ام خودبخودی فرآیندی است که بر اساس آن سیال ترشونده در 
محیط متخلخل توسط نیروی مویینه وارد می شود. آزمايش هاي آشام 
خودبخودی به عنوان یک معرف مهم در ارزیابی ترش��وندگی سیس��تم 
آب/نفت/سنگ مورد توجه می باشد و میزان بازیافت نفت در تزریق آب 
بر اساس ترشوندگی سیستم کنترل می شود. البته نقش مهم و کلیدی 
در این فرآیند ، جهت ارزیابی دقیق نتایج آزمایش هاي آش��ام را فرآیند 

پیرشدگی سنگ دارد.
در این مطالعه قبل از تعیین زمان الزم جهت طی فرآیند پیر شدگی3۲ 
در نمونه س��نگ های کربناته و به منظور اطمینان از تغییر ترش��وندگی 
پالگ های شس��ته شده به سمت نفت دوس��تی، اسلب هایی33  از جنس 

 2  خواص نفت خام

Asphaltin
content%

API )º(Viscosity
)cp( @ 75ºC

Viscosity
)cp( @ 26ºC

density
)gr/cc(@ATM

3.329.44.75619.560.8794

 3  خواص فیزیکی آب نمک

IFT
)dyne/cm(

Viscosity
)cp( @ 75ºC

Viscosity
)cp( @ 26.8ºC

density
)gr/cc(@ATM

Salinity۲8 
)%(

--1.12581.1125- FW۲9  
34.10.480.9691.0274100SW3۰ 
32.60.4660.9260.99941010*SW
32.20.450.9010.989520*SW
320.4130.8950.98671100*SW

 4  ترکیبات آب دریا و آب های کم شور مورد استفاده در آزمایش هاي 
آشام خودبخودی

TDS )ppm(
Key ion component)ppm(

brine
SO42-Mg2+Ca2+

4312031101632440SW

4312311163.24410*SW

2100155.581.62220*SW

431.231.116.324.4100*SW

2240001425528917FW
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کربناته تهیه گردید و پیر ش��دگی آنها بعد از گذشت زمان3۰روز]18[ 
م��ورد بررس��ی قرار گرف��ت . با توجه به ان��دازه زاویه تماس مش��خص 
ش��د)جدول-5( ک��ه پالگ ها بع��د از 3۰ روز ترش��وندگی به س��مت 

نفت دوستی تغییر ترشوندگی می دهند)شکل-4(.
بر اساس نتایج آزمایش هاي آشام خودبخودی و بعد از گذشت 45روز 
و ب��ا توجه به مقدار حجم حفرات و اش��باع آب کاهش نیافتنی ، میزان 
بازیافت نفت در رقت های مختلف آب دریا مطابق جدول-6 می باشد. 

همانطور که مشخص است در این مطالعه میزان بازیافت نفت در رقت 
باالتر آب کم ش��ور )SW*1۰۰( جهت نمونه سنگهای کربناته شکافدار 
مخزن مورد مطالعه در حضور آب کاهش نیافتنی، بیش��تر می باشد. در 
توجیه مکانیسم های موثر در این میزان بازیافتي، دو مکانیسم حاللیت 
کانی و اثر افزایش pH و تغییر ترشوندگی بررسی می شود. بدین منظور 
پس از اتمام آزمایش هاي آشام، غلظت یون های کلیدی شامل یون های 
کلس��یم و منیزیم و س��ولفات ، قبل و بعد از آزمایش آش��ام در حضور 
رقت های مختلف آب کم شور بر روی سنگ کربناته با روش تیتراسیون 

و همچنین زاویه تماس اندازه گیری شد.
درمقایس��ه حاللیت س��نگ نس��بت به غلظت نمک همانطور که در 

جدول-7 مشخص است، غلظت یون کلسیم در آب کم شوردر رقت های 
1۰و 1۰۰ بر نمونه س��نگ های با جنس کان��ی غالباً دولومیتی افزایش 
یافته اس��ت . همانطور که اشاره شد بر اساس هیروس۲۰1۰، با توجه به 
کاهش غلظت یون کلس��یم در آب های کم شور تزریقی و جهت تعادل 
سیستم آب/سنگ کربناته/نفت، کمبود یون کلسیم در محیط از طریق 
حاللیت س��نگ کربناته تأمین می ش��ود که افزایش غلظت این یون در 
تمامی آزمایش هاي انجام ش��ده ، نش��ان دهنده ایجاد مکانیسم حاللیت 

کانی می باشد.  
همچنین مقایس��ه غلظت یون کلس��یم تولیدی در دو رقت متفاوت 
1۰و 1۰۰برابر آب دریا بر س��نگ دولومیتی در جدول-7 و مقدار باالی 
غلظت یون کلسیم در رقت باال، نشان می دهد که حاللیت یون کلسیم 
س��نگ در رقت باالی آب کم شور به مراتب بیشتر از آب کم شور با رقت 
پایین می باش��د که میزان بازیافت نفت در این میزان از رقت ها نش��ان 
می ده��د که حاللیت کانی که طبق نظ��ر ماهانی۲۰1۰ با تولید غلظت 
یون کلس��یم باالتر رابطه مستقیم دارد ، منجر به افزایش میزان بازیافت 
نفت در آب کم ش��ور با رقت باال)1۰۰برابر آب دریا(باشد. وجود ترکیب 
انیدریت در ساختار سنگ های دولومیتی و همچنین وابستگی حاللیت 
انیدری��ت به غلظ��ت نمک ها، و همچنین تولید یون س��ولفات به مقدار 
زیاد در خروجی آشام آب کم شور در رقت باالتر نسبت به رقت پایین تر 
مشخص است که حاللیت انیدریت در رقت های باالتر آب کم شور بیشتر 
بوده و این فرضیه مطابق نظرآستاد۲۰1۰ می تواند موجب افزایش تولید 

نفت در رقت باالتر گردد.
با توجه به اینکه میزان بازیافت نفت بر اساس نتایج آزمایشگاهی در 
جدول-6 در تأثیر آب کم ش��ور با رقت یکس��ان 1۰۰برابر آب دریا، در 
س��نگ آهکی نسبت به سنگ دولومیتی بیشتر است، لذا جهت بررسی 
دالیل این نتیجه بر اس��اس مکانیس��م حاللیت کان��ی به عنوان یکی از 
مکانیس��م های موثر در تولید نفت در آشام آب کم شور، غلظت یون های 

 5  نوع تر شوندگی بر اساس زاویه تماس]19[

0>φ>70سطح آب دوست

115>φ>180سطح نفت دوست

70>φ>115تر شوندگی خنثی

 6  میزان بازیافت نفت برحسب درصد نفت درجا در آزمایش هاي 
آشام خودبخودی با حضور آب های کم شور در رقت های مختلف و در 

نمونه سنگ کربناته

Spontaneous imbibition recovery )%(Low salinity dilution
Limestone rockDolomite rockRock lithology

NA4.5SW    
NA12.210*SW
NA13.520*SW
20.614.9100*SW

 4  زاویه تماس قطره نفت در قبل و بعد از فرآیند پیرشدگی)درجه(

 زاویه تماس بعد از پیرشدگیزاویه تماس قبل از پیر شدگی

 7  تغییرات غلظت یون های کلیدی در قبل و بعد از آزمایش هاي آشام 
) ppm در دمای 75درجه سانتی گراد )واحد

سنگ غالبا دولومیتی34
قبل از آزمایش آشام بعد از آزمایش آشام

Ca+2جنس کانیغلظت یون کلسیم
1804410*SW

2304.4100*SW

Mg+2غلظت یون منیزیم
166.75163.210*SW

4616.32100*SW

SO42غلظت یون سولفات
54331110*SW

58331.1100*SW
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کلیدی در آزمایش هاي آش��ام آب کم ش��ور اندازه گیری شد که نتیجه 
آزمایش ه��ا در ج��دول-8 جهت س��نگ دولومیتی و ج��دول-9 جهت 

سنگ آهکی آمده است .
می دانیم که حاللیت سنگ آهکی در آب به دلیل ناپایداری ، نسبت به 
سنگ دولومیتی بیشتر است]۲۰[ ولی در این مطالعه تولید یون کلسیم 
بیش��تر در حضور سنگ دولومیتی نس��بت به سنگ آهکی مخالف این 
اصل می باشد که می تواند به دلیل اختالف خواص فیزیکی دو نوع سنگ 
باش��د. تراوایی باالی سنگ دولومیتی و در نتیجه افزایش سطح تماس 
بین س��نگ و فاز آبی منجر به حاللیت بیش��تر سنگ و تولید یون های 
کلسیم ، منیزیم و سولفات بیش��تر گردد. بنابراین می توان نتیجه گیری 
کرد که مکانیسم حاللیت کانی)سنگ کربناته( بر روی هر دو نوع سنگ 
اتف��اق افتاده و پارامتر تراوایی و تخلخل باال در س��نگ دولومیتی نقش 

مهمتری در افزایش حاللیت سنگ دارد.
ب��ا توجه به توضیحات فوق الزم اس��ت تولید نفت در آزمايش هاي 
آشام در سنگ دولومیتی بیشتر از سنگ آهکی باشد ولی نتیجه گیری 
عکس می تواند مربوط به فرآیند پیر ش��دگی و تفاوت در میزان تغییر 
ترش��وندگی هر دو نوع س��نگ به دلیل اختالف در تراوایی و تخلخل 
آنها باشد. به عبارت دیگر، در مرحله آماده سازی سنگ با ترشوندگی 
به س��مت نفت دوستی، در شرایط یکس��ان، تغییر ترشوندگی سنگ 
به س��مت نفت دوس��تی در س��نگ آهکی به دلیل تراوایی و تخلخل 
پایین نس��بت به س��نگ دولومیتی کمتر اس��ت و بخش عمده ای از 
س��نگ آهکی با ترشوندگی آب دوس��ت باقی مانده که در این حالت 
تولی��د نفت در س��نگ آهکی به دلیل نیروی مویین��ه مثبت بزرگ تر، 
بیش��تر خواهد بود. ب��ا توجه به منبع تولید یون س��ولفات از ترکیب 
انیدری��ت و اینکه همراهی ترکیب انیدریت در س��نگ های دولومیتی 
بیشتر از س��نگ های آهکی است، علت افزایش یون سولفات تولیدی 
در آزمايش هاي آش��ام در سنگ دولومیتی نسبت به سنگ آهکی به 
دلیل حاللیت ترکیب انیدریت اس��ت، که پیش��نهاد می گردد جهت 

بررسی بیشتر، آزمايش هاي آشام بیشتری بر نمونه سنگ های کربناته 
ب��ا مقدار متف��اوت از ترکیب انیدریت در حضور آب کم ش��ور با رقت 

یکسان انجام شود.
مقایس��ه غلظت یون منیزیم تولیدی در آش��ام آب کم ش��ور با رقت 
یکس��ان بر دو نوع سنگ دولومیتی و آهکی نشان می دهد، غلظت یون 
منیزیم تولیدی در آش��ام آب کم ش��ور بر نمونه سنگ دولومیتی بیشتر 
از سنگ آهکی اس��ت که حاللیت این یون به دلیل وجود آن در ترکیب 

سنگ دولومیتی می باشد)جدول-8(.
در توضیح مکانیسم اثر افزایش pH همانطور که درشکل-5 مشخص 
اس��ت، در آش��ام آب دریا و آب های کم ش��ور با رقت های 1۰و۲۰ برابر 
آب دریا، میزان pH  کاهش می یابد. ولی در آش��ام آب کم ش��ور با رقت 
1۰۰ براب��ر، مقدار pH  از میزان 6/41 ب��ه 6/95 افزایش پيدا مي كند. 
لذا می توان متوجه ش��د هيچ رابطه ی ش��فافي بين مقدار pH و ميزان 
بازيافت نف��ت نمی توان برقرار نمود و به دلیل وابس��تگی مقدار pH به 
نوع واكنش هاي ش��يميايي، مكانيسم افزایش pH در تزريق آب كم شور 
ممکن است مؤثر نباش��د و یا بر اساس نتایج به دست آمده شاید بتوان 
نتیجه گرفت مکانیس��م افزایش در رقت های باالی آب کم ش��ور اتفاق 

می افتد که با نتایج ماهانی۲۰1۰ مطابقت دارد.
 نتایج اندازه گیری زاویه تماس بعد از آزمايش هاي آشام در رقت های 
مختل��ف آب کم ش��ور)1۰،۲۰،1۰۰( نش��ان دهنده تغییر تر ش��وندگی 
س��نگ ها از حالت نفت دوس��ت به س��مت آب دوس��تی ب��وده و مقدار 
پایین تر زاویه تماس در رقت های باالتر، نشان دهنده آب دوست تر شدن 

ترشوندگی است)شکل-6(

نتیجه گیری 
بر اساس بررسی های آزمایشگاهی در این مطالعه طبق شرایط سنگ و 
سیال و نتایج آزمايش هاي آشام بر نمونه سنگ کربناته )غالباً دولومیتی 
و غالب��اً آهکی(، اندازه گیری غلظت یون های کلیدی تولیدی در محیط 

 8  تغییرات غلظت یون های کلیدی در قبل و بعد از آزمایش هاي آشام 
)ppm( بر سنگ غالباً دولومیتی

جنس کانیسنگ غالبا دولومیتی

)md( مشخصات سنگتخلخلتراوایی
6.814.17

مرحلهقبل از آزمایش آشامبعداز آزمایش آشام

Ca+2غلظت یون کلسیم
100*SW                                    4.4                                     230

Mg+2غلظت یون منیزیم
4616.32100*SW

SO42غلظت یون سولفات
58331.1100*SW

 9  تغییرات غلظت یون های کلیدی در قبل و بعد از آزمایش هاي آشام 
)ppm( بر سنگ غالباً آهکی

جنس کانیسنگ غالبا دولومیتی25

)md( مشخصات سنگتخلخلتراوایی
1.91312.26

مرحلهقبل از آزمایش آشامبعداز آزمایش آشام

Ca+2غلظت یون کلسیم

Mg+2غلظت یون منیزیم
8.7416.32100*SW

SO42غلظت یون سولفات
5031.1100*SW

304.4100*SW
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آبی ، میزان pH و زاویه تماس در رقت های مختلف آب دریا و همچنین 
با فرض عدم تشکیل رسوب بر اساس عدم تطابق پذیری36 آب کم شور و 
آب س��ازند)در میزان اشباع آب کاهش نیافتنی سنگ37( و مقدار بسیار 

ناچیز رس، می توان نتایج زیر را اظهار نمود:
 نتایج آزمایش آش��ام آب کم ش��ور در رقت های مختلف بر سنگيهای 
دولومیتی نش��ان دهنده میزان رقت   1۰۰ برابر آب دریا با غلظت نمک 
حدوداً 43۰ppm  ،به عنوان نمک بهینه در ازدیاد برداشت در این مخزن 

کربناته مورد مطالعه می باشد.
 افزایش غلظت یون منیزیم در آش��ام آب های کم شور بر نمونه سنگ 

دولومیتی حاکی از تأیید حاللیت سنگ های دولومیتی می باشد.
 به دلیل افزایش بیشتر یون کلسیم در رقت باالی آب کم شور می توان 
اظهار کرد که حاللیت س��نگ دولومیتی در رقت باال به مراتب بیشتر از 
آب کم ش��ور با رقت پایین می باش��د که نتیجه ب��ا  میزان بازیافت نفت 

مطابقت دارد.
 به دلیل افزایش یون س��ولفات و اطمینان از وجود ترکیب انیدریت در 
نمونه س��نگ ها، می توان اظهار کرد با کاه��ش غلظت نمک ها، حاللیت 
انیدری��ت افزایش یافته و یون س��ولفات بیش��تری تولی��د می گردد که 
به دلیل نقش کاتالیس��تی یون سولفات در رهایش قطرات نفت از سطح 

سنگي، افزایش بازیافت نفت را به همراه دارد.
 با توجه به همراهی بیشتر ترکیب انیدریت در سنگ دولومیتی نسبت 
به س��نگ آهکی، علت افزایش بیش��تر غلظت یون ها در آشام بر سنگ 
دولومیتی نس��بت به س��نگ آهکی می تواند به دلی��ل حاللیت ترکیب 

انیدریت باشد.
 مقدار تخلخل و تراوایی بس��یار پایین س��نگ آهکی در مقایسه 
با س��نگ دولومیت��ی در این مطالعه موجب می ش��ود که در زمان 
انجام مرحله پیر ش��دگی این نوع نمونه س��نگ ب��ا نفت)در بخش 
آزمایش��گاهی آماده س��ازی مغزه(، به دلیل نیروی مقاوم مویینه در 
حف��رات ریز و عدم وج��ود نیروی محرکه، دیگر نف��ت نتواند وارد 
بخش عمده ای از حفرات شود و در نتیجه، تغییر ترشوندگی کامل 
حفرات به سمت نفت دوس��تی صورت نمی گیرد. بنابراین در حین 

انجام آزمايش هاي آش��ام بر نمونه سنگ آهکی به دلیل وجود سهم 
عمده س��نگ با ترشوندگی آب دوستی، آب کم شور با نیروی مثبت 
مویینه وارد س��نگ شده و نفت بیشتري تولید می نماید. همچنين 
در تولید نفت در آش��ام آب کم ش��ور در س��نگ آهکی ، اثر نیروی 
محرک��ه مویینه نس��بت به اثر حاللیت س��نگ و انیدریت بیش��تر 

می باشد.
 علی رغ��م اختالف نظرها در خصوص مکانیس��م افزایشpH  به عنوان 
 pH یکی از مکانیس��م های موثر در تزریق آب کم ش��ور، نتایج آزمایش
نش��ان می دهد که در رقت های باال) 1۰۰برابر آب دریا در این مطالعه( 
مکانیسم افزایش pH می تواند به دلیل جایگزینی یون هیدروژن با یون 

کلسیم حل شده از سنگ)حاللیت کانی( باشد .
 بر اس��اس نتایج این مطالعه در آش��ام آب کم شور ، تغییر تر شوندگی 
س��نگ ها از حالت نفت دوستی به سمت آب دوستی ایجاد می شود و هر 
چه رقت آب کم ش��ور باالتر باشد، تغییرات تر شوندگی سنگ به سمت 

آب دوستی بیشتر خواهد بود.
در راس��تای ارتقا این مطالعه پیشنهاد می گردد جهت بررسی اثر 
حاللیت انیدریت در افزایش تولید نفت ، آزمایش آشام در یک رقت 
یکسان از آب کم شور بر نمونه سنگ های دولومیتی با مقدار متفاوت 
از غلظ��ت انیدریت م��ورد آزمایش قرار گی��رد و کلیه آزمايش هاي 
این مطالعه بر نمونه س��نگ های دولومیتی با خواص نس��بتاً یکسان 
س��نگ و اندازه گیری غلظت یون های کربوکس��یلیک38، هیدروژن و 
هیدروکس��یل39 عالوه بر یون های کلیدی مورد اشاره در این مطالعه 
انجام و نتایج مطالعه در زمینه مکانیس��م اثر افزایش pH در مقایسه 
ب��ا مقدار یون هیدروکس��یل تولی��دی و همچنین مکانیس��م تغییر 
ترش��وندگی بر اس��اس یون کربوکسیلیک تولیدی بیش��تر، مجدداً 
مورد بررسی قرار گیرد. همچنین پیشنهاد می گردد جهت اطمینان 
از ایجاد مکانیس��م حاللیت کانی در آزمايش هاي آش��ام سنگ های 
کربنات��ه و ارتب��اط مس��تقیم آن با غلظ��ت یون کلس��یم تولیدی ، 
آزمايش هاي با تعداد نمونه س��نگ بیش��تر و رقت های آب کم شور 

متفاوت تکرار شود.

١٢ 
 

هاي كربناته با مقدار متفاوت از تركيب انيدريت در حضور آب سنگآشام بيشتري بر نمونه هايآزمايش ،بيشتر
  با رقت يكسان انجام شود. شوركم

شان نآهكي  وبا رقت يكسان بر دو نوع سنگ دولوميتي  ورشكممقايسه غلظت يون منيزيم توليدي در آشام آب 
 كه استآهكي بر نمونه سنگ دولوميتي بيشتر از سنگ شوركمدر آشام آب  توليدي غلظت يون منيزيم ،دهدمي

  ).8-باشد(جدولدولوميتي مي ن در تركيب سنگدليل وجود آحالليت اين يون به
با  شوركمهاي در آشام آب دريا و آب ،مشخص است 5-كه درشكل همانطور pHتوضيح مكانيسم اثر افزايش در 
 مقدار ،برابر 100با رقت  شوركمولي در آشام آب  .يابدكاهش مي  pHميزان  برابر آب دريا، 20و10هاي رقت

pH   ي شفافي بين مقدار هيچ رابطه توان متوجه شدلذا مي .كندپيدا ميافزايش  95/6به  41/6از ميزانpH  و
مكانيسم  ،هاي شيمياييبه نوع واكنش pHگي مقدار وابستو به دليل  توان برقرار نموديزان بازيافت نفت نميم

دست آمده شايد بتوان نتيجه و يا بر اساس نتايج به مؤثر نباشد ممكن است شوردر تزريق آب كم pHافزايش 
 مطابقت دارد. 2010كه با نتايج ماهاني افتداتفاق مي شوركمي باالي آب هامكانيسم افزايش در رقتگرفت 
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