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ترشــوندگی ســنگ مخزن از ابعاد مختلفی مثل محل، جریان و 
توزیع ســیال در مخزن یک خاصیت کلیدی تلقی می شــود.]1[ 
ترشوندگی را می توان با زاویه ی تماس اندازه گیری کرد که توانایی 
اندازه گیری زاویه ی فاز ترشونده نسبت به جامد یا همان سنگ را 
دارد.]2[ زاویه ی تماس می تواند زاویه ای تعریف شــود که نفت و 

آب بین سطحی همدیگر را در سطح سنگ مالقات می کنند. 
این می تواند برای تجزیه وتحلیل تغییر ترشوندگی به عنوان اندازه گیر 
تغییر در وابســتگی سطح سنگ از یک ســیال به طور مداوم مورد 
استفاده قرار گیرد. به بیانی دیگر، زاویه ی تماس می تواند در هر دو 
حالت دینامیک و استاتیک اندازه گیری شود.]۳[ مطالعات بسیاری 
در مورد فرآیندهای تغییر ترشــوندگی با اســتفاده از اندازه گیری 
زاویه ی تماس انجام شــده اســت، با این حال، هیچ پروتکل جهانی 

برای اینکه این تست چگونه باید انجام شود وجود ندارد. 
تکنیک هــای اندازه گیری مقادیر زاویه ی تمــاس می تواند به همان 
سادگی خواندن زاویه ی تماس با استفاده از عکس های دوربین های 
دیجیتال یا به پیچیدگی گرفتن عکس های وضوح باال با استفاده از 

میکروسکوپ الکترونی باشد.]4[
چگونگی تعریف ترشــوندگی با مقادیر زاویه ی تماس و اصطالحات 

مورد اســتفاده برای توصیف میزان ترشــوندگی هنوز بحث برانگیز 
اســت. با این حال، این مورد قبول کلی اســت که از مقدار زاویه ی 
تماس آب بزرگ تر از ۹۰ درجه برای نشان دادن حالت نفت دوست 
و زاویه ی تماس آب کمتر ۹۰ درجه برای توصیف حالت آب دوست 
اســتفاده کنیم. حالت خنثــی با زاویه ی تماس حــدود ۹۰ درجه 

مشخص می شود. 
معموال دو نوع زاویه ی تماس دینامیکی اندازه گیری می شود: زاویه ی 
تمــاس advancing  و زاویه ی تماس receding و این در حالی اســت 
که اغلب زاویه ی  تماس advancing  برای ارزیابی تغییر ترشــوندگی 

استفاده می شود.]5[
هیسترزیس ترشوندگی در صنعت نفت و گاز سابقه ی طوالنی دارد، 
  advancing به طور مثال هنگامی که سطوح بین نفت و آب دو زاویه ی
و receding را برای آب می دهد، ایــن پدیده ی ایجاد دو زاویه برای 
یک سیســتم می تواند به عنوان هیستزیس زاویه ی تماس2 شناخته 
شــود که اصلی ترین پارامتری اســت که بر رفتارهــای قطره تاثیر 
می گذارد.]6[ هیسترزیس زاویه ی تماس را می توان به عنوان تفاوت 
بیشترین و کمترین زوایای تماس تعریف کرد، همچنین همان طور 
که گفته شد در دیدگاه ســایر پژوهشگران عبارت هیسترزیس در 
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 )receding و advancing( ترشــوندگی می تواند به تفاوت این دو زاویه
اطالق شــود.]7[ اغلب از این پدیده به عنوان ناهمگنی سطح،]8[ 
ســختی ســطح،]۹[ واژگونی بخش های مولکولی در سطح،]1۰[ 
جذب و واجذب،]11[ نفوذ]12[ و یا تغییر شکل]1۳[ یاد می شود.

2- بررسی فیزیکی هیسترزیس در ترشوندگی
برای درک جامع از دلیل فیزیکی هیســترزیس در ترشــوندگی، الزم 
است که شناخت خوبی از علت های فیزیکی ترشوندگی داشته باشیم. 
همان طور که اشاره شد، زاویه ی تماس یکی از خصوصیات ترمودینامیکی 
در نظر گرفته می شود و معموال برای اندازه گیری خصوصیات ترشوندگی 
دو سیال غیرقابل امتزاج استفاده می شود.]14[ از نظر فیزیکی، زاویه ی 
تماس را می توان با اســتفاده از اصطالح انرژی ســطح در معادله ی 
یانگ)معادله ی1( اندازه گیری و تعریــف کرد.]15[ معادله ی یانگ 
فهم مناســبی در مورد رفتار یک قطره بر روی ســطوح استاتیک 
همگن فراهم می کند، اگرچه اطالعاتی در مورد چگونگی رفتار یک 
قطــره تحت تاثیر نیروی خارجی یا اطالعاتی در مورد شــکل قطره 
روی یک ســطح غیرهمگن ارائه نمی دهد.]16[ این در حالی است 
که معادله ی یانگ اســاس ترشوندگی در ســطوح مسطح را فراهم 

می سازد. 
زاویه ی  تماس تابعی از سه فاز کشش  بین سطحی است:

1( فاز دوسیال 2( فاز قطره ی جامد 3( فاز شناوری جامد.]2[ 
مطالعات قبلی نشان داده است که زاویه ی تماسی که ماکروسکوپیک 

اندازه گیری می شــود ممکن اســت به دلیل پدیده ی هیسترزیس 
بــا زاویه ی تماس اصلی متفاوت باشــد.]17[ با توجه به شــکل 1، 
دلیل این رویکرد این اســت که در انــدازه ی بزرگ تر قطره، لبه ی

advancing  زاویه ی تماس در برابر مناطق کم انرژی سطح را می دهد 

و برعکس، در اندازه ی کوچک تر قطره، لبه ی receding زاویه ی تماس 
در برابر مناطق پرانرژی سطح را می سازد.]15[ توجیه فیزیکی دیگر 
هیســترزیس زاویه ی تماس هنگامی است که یک قطره تحت تاثیر 
یــک نیروی خارجی قرار می گیرد که انرژی اضافی سیســتم تلقی 
می شــود.]18[ عالوه بر علت های گفته شــده، اندازه ی مولکولی و 
خصوصیات ســیال نیز بر وجود هیســترزیس زاویه ی تماس موثر 
هســتند.]1۹[ یکــی از ویژگی های معروف هیســترزیس زاویه ی 
تماس، رفتار لغزش – چســبندگی۳ خط تماس اســت. هنگامی که 
حجــم قطره افزایش می یابد، به نظر می رســد که خط تماس ابتدا 
ثابت شــده اســت تا زمانی که با رسیدن به حجم مشخصی ناگهان 
حرکــت می کند، همچنین زمانی که حجم قطــره کاهش می یابد، 

رفتار مشابهی دیده می شود.]6[
                                                                                     ϒ LG Cos 𝝦 = ϒ SG - ϒ  SL                                     :)1( معادله ی
بنابر علت های مطرح شده که در بسیاری از مطالعات قبلی گزارش 
شــده بودنــد، پارامترها و خــواص مختلفی بر روی هیســترزیس 
ترشــوندگی تاثیر دارند. این پارامترها نظیر ســختی ســطح،]14[ 
هندسه های ســطح،]18[ اندازه ی قطره،]2۰[ ترکیب سطح جامد 
و ســیال،]15[ اندازه ی مولکولی و خصوصیات ســیال]1۹[ و زمان 

تماس سیال و جامد]21[ هستند.

 1    شــماتیک پارامترهای معادله ی یانگ
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3- تشریح تجربی هیسترزیس در ترشوندگی
در مطالعات گذشــته بسیاری از تکنیک ها و روش های تجربی برای 
بررســی و اندازه گیری پدیده ی هیسترزیس در زوایای تماس ایجاد 
شــده اســت. این تکنیک ها را می توان به روش هایی که در سطوح 
جامد مسطح و سایر هندسه های مختلف )سطوح غیر ایده آل( مانند 
صفحات، الیاف و پودرها اندازه گیری کردند، تقســیم کرد.]22[ از 
جهت دیگــر، این روش ها و تکنیک ها را می تــوان از نظر موقعیت 
استاتیک و دینامیکی با توجه به وضعیت سیاالت هنگام اندازه گیری 
نیز تقسیم بندی کرد.]2[ در ادامه برای بررسی جزئی تر و مشاهدات 
تجربی، هر دو جنبه ی نوع ســطح و نــوع حرکت به طور مختصر و 

مفید مورد بحث قرار خواهند گرفت.
رایج ترین روشــی که بــرای توصیف و اندازه گیــری زاویه ی تماس 
استفاده می شود به مشاهده ی تصویر قطره توسط دستگاه های نوری 
با بزرگنمایی کم بســتگی دارد.]22[ تعیین درجه ی ترشوندگی با 
دســتگاه با بزرگنمایی کم کامال چالش برانگیز است. به  عالوه، تمیز 
نگه  داشــتن یک سطح در یک آزمایشگاه در فضای آزاد تقریبا یک 
کار غیرممکن اســت. یک روش مفید برای تمیــز و غیرآلوده نگه  
داشــتن سطح، سایش و پرداخت زیر آب با استفاده از شرایط کامال 
کنترل شــده ای است که پیشنهاد شــده و کارآیی آن اثبات شده 
است.]22[ یکی از تکنیک های مشهور که برای اندازه گیری زاویه ی 
مماس زاویه ی تماس استفاده می شود، تلسکوپ زاویه سنج4 است و 
همان طور که در شکل 2 مشــاهده می کنید برای تعیین زاویه های 

تماس روی یک سطح جامد مسطح استفاده می شود.]2[ 
بــرای تنظیم نرخ دبی ســیال هنگام اندازه گیــری زاویه ی تماس 
دینامیک، از یک سرنگ با موتور متحرک در تنظیمات آزمایشگاهی 

استفاده شده است. از مزایای این روش می توان به سادگی و سطح 
کم و مقدار ســیال کم که برای انجام این آزمایش نیاز است، اشاره 

کرد. از طرف دیگر معایب این روش عبارتند از:
1- از آنجایی که سطح مورد آزمایش و همچنین اندازه ی سیال کم 
اســت، امکان تاثیر وجود ناخالصی و آلودگی در ســطح که موجب 

خطا در خواندن زاویه می شود باال می باشد.]2و22[
2- این روش کامال به اندازه گیری و تراز زاویه ی خط مماس بستگی 
دارد که در صــورت بروز خطای جزئی منجر بــه اندازه گیری های 

نادرست می شود.]2[
۳- تمرکز دوربین فقط به سمت قابل توجه ترین افت ها است.]2و22[

4- نوســان در اندازه گیری زاویه ی تمــاس هنگامی رخ می دهد که 
سطح، ناهمگن یا ناهموار باشد.]22[

5- اندازه ی کوچک قطره منجر به بروز مشــکالتی در اندازه گیری 
زاویه ی تماس می شود.]2[

روش مشهور دیگری که برای بررسی هیسترزیس استفاده می شود 
صفحه ی کج5 یا صفحه ی مایل6 اســت که در دهه ی 1۹4۰ معرفی 
شــد.]2۳[ این روش به نوعی تکنیک اصالح شــده ی تلســکوپ 
زاویه سنج اســت و از این روش برای مطالعه ی هیسترزیس زاویه ی 
تماس در انواع مختلف ســطوح پلیمر مانند ویفرهای ســیلیکونی7 
و سطوح االســتومتری استفاده شــد.]24[ این روش با استفاده از 
دوربیــن فیلمبرداری با قابلیت ضبط و نوار ویدیویی هر دو زاویه را 
با استفاده از زاویه ســنج در هنگام شروع حرکت قطره اندازه گیری 
می کنــد. اندازه گیری این دو زاویه باید با دقت انجام شــود زیرا در 

بیشتر اوقات آنها می توانند متفاوت باشند.]25[ 
در تاریخچه ی اولیه ی اندازه گیری زاویه ی تماس از یک سیم پالتینی 

 2    شــماتیک تکنیک تلسکوپ زاویه سنج برای اندازه گیری زاویه ی تماس
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برای اندازه گیری هیســترزیس زاویه ی تماس با تشکیل قطره های 
ساکن روی یک سطح جامد اســتفاده شده است. قطره ها از طریق 
گرم  كردن ســیم و ســپس قرار دادن آن در سیال ایجاد می شوند. 
قطره به آرامی و به تدریج بر روی ســطح قرار می گیرد و در نهایت 
یک قطره ی بی حرکت ایجاد می شــود.]2[ علی رغم دقت در تولید 
قطره ی ساکن که ادعا شده است )2±  درجه(،]26[ نگرانی هایی در 
مورد انتقال قطره از سیم به سطح وجود دارد که باعث ایجاد انرژی 
جنبشــی همراه با جریان شــود که ممکن است منجر به زاویه های 

تماس قابل تغییر شود.]27[
روش شناخته شده ی بعدی اندازه گیری هیسترزیس زاویه ی تماس 
تانژومتر8 است که از آینه ای استفاده می کند که در خط مرجع قطره 
قرار گرفته اســت.]2[ نقش آینه چرخش است تا زمانی که تصویر 
کامل قطره تشکیل شــود و با تصویر منعکس شده ی آن می توان از 
زاویه ای که به آینه چســبیده برای اندازه گیری زاویه ی خط مماس 
استفاده کرد. این روش به دلیل چسبندگی درونی تانژومتر مشکل 
خطــای اندازه گیــری دارد.]28[ بازتاب ظاهری از ســطح قطره با 
اســتفاده از منبع نور یکی دیگر از تکنیک هایی اســت که می توان 
برای برآورد هیســترزیس زاویه ی تماس استفاده کرد. منبع نور به 
دور قطــره می چرخد تا زمانی که بازتاب قطره انجام شــود. پس از 
آن، زاویه ی تماس از درجه ی چرخش خوانده می شود که دقت این 

روش )1± درجه( است.]2۹[
تا اینجا ســطوح مســطح، افقی و عمودی به خوبی مورد بحث قرار 
گرفتند و به  طور کلی برای انواع دیگر سطوح، هندسه های مختلف 
و غیــر ایده آل، پرکاربردترین تکنیکی کــه در اغلب موارد می تواند 
اســتفاده شــود ، روش تعادل ویلهلمی۹ اســت چراکه می تواند در 
اندازه گیری های زاویه ی تماس اســتاتیک و دینامیک استفاده شود 
و از نظر اجرا ســاده است.]۳۰[ به عالوه اکثر روش های دیگر نشأت 

گرفته از اصول این روش هستند. 
مطالعات دیگر وابســتگی دما را به اندازه گیری هیسترزیس زاویه ی 
تمــاس، مانند روش حباب محصــور1۰ و افزایش موئینه گی در یک 

روش صفحه عمودی در نظر گرفتند.]۳1و۳2[ 

4- تاثیر هیسترزیس ترشوندگی بر توزیع و تزریق سیال
به طور کلی ترشوندگی بین سنگ و سیال از لحاظ ماکروسکوپیک 
با زاویه ی تماس بیان می شــود که توزیع و خواص جریان ســیال و 

همچنین مکانیزم های جابه جایی را کنترل می کند. 

پدیده ی ترشــوندگی توســط اثرات متقابل نیروهای بین مولکولی 
دینامیکی کنترل می شود که با تعادل بین نیروهای چسبندگی11 و 
نیروی هم دوسی12 مشخص می شود و بر انتقال و توزیع سیال تاثیر 

می گذارد.]۳۳[
یک مرور گســترده که توســط لیو و همکاران انجام شد نشان داد 
توزیع و تزریق سیال در منافذ محیط متخلخل و ضریب جابه جایی 
ســیال به شــدت تحت تاثیر اتفاقات ناپایدارکننده ی موضعی1۳ در 

مقیاس میکرو در شرایط مختلف ترشوندگی است. 
پدیده ی  اصلی بی ثباتی موضعی که در ســه شرایط رایج ترشوندگی 

مختلف رخ می دهد به نحو: 
الف( رویداد پرش هاینز14 ب( رویدادهای اســنپ آف15 ج( وجود 
هم زمان سطوح مشترک محدب و مقعر شناسایی شدند. پرش های 
هاینز پرش های ناگهانی سطحی در سطح سیال هستند که در طی 
فرآیند زهکشــی16 در شرایط ترشــوندگی ضعیف رخ می دهند. در 
شرایط ترشوندگی قوی، وقوع جابه جایی و توزیع سریع و پیستونی 
شــکل سیال در طول فرآیند آشام مشاهده شد، در حالی که وجود 
هم زمان ســطوح مشــترک محدب و مقعر در حالت ترشــوندگی 

متوسط رخ داد.]۳4[
برای بررسی دقیق تر تاثیر هیســترزیس ترشوندگی بر روی تزریق 
سیال به درون مخزن، مطالعات فیگر و همکاران بررسی شد که نشان 
می دهد با تزریق یک سیال امتزاج پذیر با نفت مثل کربن دی اکسید 
فوق بحرانی می توان نفت فوق العاده ای را آزاد کرد و همچنین عمر 

بهره دهی مخزن را افزایش داد. 
در حالــی که این روش اغلب در بازیافت نفــت اضافی موفق عمل 
کرده است ولی همواره با مشــکالتی در ارتباط با ضریب جاروب و 
شــکاف آب17 مواجه بوده است که اکثر آنها به تحرک پذیری باالی 

گاز نسبت داده می شوند. 
برای مثال قسمت تزریق آب در چرخه ی تزریق متناوب آب و گاز18 
شبیه سیالب آب است. با این حال، معموال در یک چرخه ی تزریق 
متنــاوب آب و گاز رفتار تزریق آب از آنچه در طی ســیالب تجربه 

شده تغییر می کند. 
این تغییر به عنوان تاثیر منفی بر میزان تزریق آب را نشان می دهد 
که نشــان دهنده ی تاثیر هیسترزیس اســت. کاهش میزان تزریق 
پس از ســیالب زنی هم به طور معمول به هیسترزیس ترشوندگی 
نسبت داده می شود که این هیسترزیس در روند تغییرات زوایای 
تماس هم قابل مشــاهده است و نشانه ای از تزریق در یک میدان 

نفتی است. 
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همچنین می توان برای درک شهودی از تاثیر هیسترزیس از مخزن 
موردنظر یک مدل تهیه کرد و البته تعریف شاخص تزریق نیز موثر 

است.]۳5[

نتیجه گیری
هیسترزیس یک پدیده ی طبیعی اســت که در بسیاری از رشته ها 
مانند اقتصاد، زیست شناســی، شــیمی، فیزیک، مهندســی برق و 
مهندســی نفت رخ می دهد. در هر رشته تعریف خاص خود را دارد 
و کاربردهای هیســترزیس به ماهیت شرایط بســتگی دارد.]۳6[ 
تعیین کشش سطح جامد یکی از بیشترین کاربردهای اندازه گیری 
ترشوندگی اســت که مورد توجه چندین مطالعه در دهه های اخیر 

قرار گرفته است. 
با این حال، بیشــتر تکنیک های موجود به تغییر شــکل ســطح و 
نه کشــش سطحی متکی هســتند، مگر روش های غیرمستقیم که 
می توانند کشــش سطحی را بررسی کنند. اولین مدل که با زاویه ی 
تماس و کشش بین سطحی ارتباط دارد، توسط یانگ ارائه شد. برای 
آزمایش مایعات روی یک ســطح جامد، ســطح باید صلب، همگن، 

صاف و بی اثر باشد.
مطالعات بی شــماری دلیل وجود هیسترزیس زاویه ی تماس از نظر 
ریاضی و نظری را که شــامل حجم قطره، هندســه های پیچیده ی 

ســطح و اندازه ی قطره است، بررســی کرده و توضیح دادند. با این 
حال، محققان نتیجه گرفتند که مشخصات هندسی سطوح الگو دار 
یکی از عوامل حیاتی در اندازه گیری هیسترزیس ترشوندگی است. 
با وجود همه ی این مطالعات، هیســترزیس زاویه ی تماس هنوز به 

طور کامل شناخته نشده است. 
هدف اصلی اکثر محققان در هنگام بررسی هیسترزیس ترشوندگی، 
امکان نمایش ســریع آب گریزی ســطح بــود. روش های متعددی 
کــه به طور گســترده در اندازه گیری هیســترزیس زاویه ی تماس 
اســتفاده می شوند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت، همچنین تاثیر 
هیسترزیس ترشوندگی بر روی توزیع سیال بررسی شد که می توان 
از آنهــا این نتیجه را گرفت که هیســترزیس در تزریق می تواند به 

خوبی با توزیع فازهای مختلف تزریق شده در ارتباط باشد. 
در نهایت، بحث و بررسی این ویژگی نشان داد که محدودیت ها در 
آزمایــش از هر دو بُعد تئوری یا ریاضی هیســترزیس، به طور کلی 

می تواند در این موارد خالصه شود:
1- محدودیت های مطالعات تجربی مانند شــرایط خاص که آن را 

برای دیگران غیرقابل اجرا می کند.
2- بیشتر آزمایشات در شرایط آزمایشگاهی انجام می شوند و نه در 

شرایط مخزن.
3- راه حل هــای تحلیلی مدل های ریاضی اگر غیرممکن نباشــند، 

بسیار پیچیده هستند.

پانویس هاپانویس ها
1. Hys teresis
2. Contact angle hys teresis )CAH(
3. S tick – slip
4. Telescope-goniometer
5. Tilted plate
6. Inclined plate

7. Silicon wafers
8.  Tangentometer
9. Wilhelmy balance
10. Captive bubble
11. Adhesive forces
12. Cohesive forces

13. Local ins tabilities events
14. Haines jump
15. Snap-off
16. Drainage
17. Breakthrough
18. Water Alternating Gas )WAG(
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