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ماهنامه  اکتشاف و تولید/ شماره 96 / آذر ماه 1391

بررسي آسیب وارده به سازند دراثر انسداد فاز آبی در مخازن گازي

مقدمه
انسداد فاز آبي به عنوان یکي از انواع آسیب  های وارده به سازند 
در اثر نفوذ صافاب سیاالت پایه  آبي عملیات حفاري، تکمیل، تعمیر 
و یا انگیزش چاه به ســنگ سازند در پیرامون دهانه چاه اتفاق افتاده 
و مي تواند بهره دهي چاه ها را به شــدت كاهش دهد. این پدیده در 
اكثر مخازن اتفاق مي افتد اما شــدت آن در مخازن گازي كم  تراوا 
و تخلیه شــده2 كم فشــار )بــه دلیل وجــود نیروهای مویینه بســیار 
زیاد( بیشــتر اســت. این پدیده به ورود فاز آبــی امتزاج  ناپذیر با فاز 
هیدروكربنــی به محیط متخلخل پیرامون دهانــه چاه و به دام افتادن 

مقداری از فاز آبی ورودی در محیط متخلخل گفته می  شود.
در اثر این پدیده درصد اشــباع آب اولیــه3 در محیط متخلخل 
پیرامون دهانه چاه تا اشــباع آب كاهش  ناپذیر4 افزایش می  یابد. این 
پدیــده و به تبع آن افزایش درصد آب در حفرات، ســبب آســیب 
بــه تراوایی نســبی فــاز هیدروكربنی مخزن شــده و نوعی آســیب 
فیزیکی به ســازند محسوب می  شود. مخازن متعددی دچار این نوع 
آســیب شــده  اند كه كاتز و الندی به تعدادی از این مخازن اشــاره 
كرده  اند]1[. در ادامه مکانیسم بروز و عوامل مؤثر بر آسیب ناشي از 

پدیده انسداد فاز آبی بیان می  شود.

1- مکانیسم بروز انسداد فاز آبی
دلیــل اصلی انســداد فاز آبی، پایین تر بودن درصد اشــباع اولیه 
آب در حفرات نســبت به درصد اشباع كاهش  ناپذیر این فاز است. 
برای بررســی چگونگی بروز این پدیــده، می توان عملیات حفاری 
در یک مخزن با درصد اشــباع اولیه پایین آب را )برای نمونه یک 
مخزن گازی كم  تراوا( در نظر گرفت. قبل از ورود هر گونه صافاب 
سیال پایه آبی به درون سنگ اطراف دیواره چاه، حفرات در حالت 
اشــباع آب اولیه )مثاًل 10 درصد( قرار دارند )فاز- 1 در شکل-1(. 
در اثر تماس سیاالت پایه  آبی درون چاه با سنگ سازند، فاز آبی به 
درون حفرات وارد شده و پس از مدتی این حفره ها پر از آب شده 
و درصد اشــباع هیدروكربن در آنها به حــد كاهش  ناپذیر )مثاًل 15 

درصد( می  رسد )فاز-2 در شکل -1(.
حفرات تا پیش از جریان دادن چاه )با هدف تخلیه ســتون چاه 
از مواد و ســیاالت مورد اســتفاده در حفاری، تعمیــر، تکمیل و یا 
انگیزش( در چنین شــرایطی باقی می  مانند. در اثر جریان دادن چاه، 
آب ورودی به سیستم حفرات خارج شده و بسته به شرایط مختلف، 
مقــداری از آن )در ایــن حالت 40 درصد( در محیــط متخلخل به 
دام می افتد. بنابرایــن در هنگام تولید درصد آب در حفرات محیط 

انســداد فاز آبي به عنوان یکي از انواع آســیب  های وارده به سازند، در اثر نفوذ سیاالت پایه آبي عملیات حفاري، تکمیل، تعمیر و یا انگیزش 
چاه به ســنگ ســازند پیرامون چاه اتفاق افتاده و مي تواند بهره دهي چاه هاي هیدروكربوري را به شدت كاهش دهد. این پدیده می تواند در بیشتر 
مخازن رخ دهد اما شــدت آن در مخازن گازي كم  تراوا بیشــتر است. در این نوشتار پس از شرح انسداد فاز آبي و مکانیسم و عوامل مؤثر بر آن، 
به بررســي آزمایشگاهي عوامل مؤثر بر انســداد فاز آبي پرداخته مي شود. مهم  ترین عوامل مؤثر بر انسداد فاز آبي شامل اشباع اولیه آب، تراوایي، 
لزجت صافاب و فشــار اختالفي هســتند. نتایج این مطالعه در شناخت مخازن گازي مستعد حساسیت به انسداد فاز آبي و تالش در جهت كاهش 

میزان آسیب مربوطه مفید و كاربردي است.

محسن مسیحي، جمشید مقدسي  دانشگاه صنعتي شریفابوذر میرزائي پیامن1  شرکت ملي مناطق نفت  خیز جنوب

آسیب سازند، انسداد فاز آبی، نسبت آسیب تراوایی، اشباع اولیه آب، تراوایی، لزجت صافاب، فشار اختالفی
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سنگی پیرامون دهانه چاه برابر با مجموع درصد اشباع اولیه و درصد 
آب بــه دام افتــاده خواهد بــود )50 درصد، فاز-3 در شــکل-1(. 
صرف  نظر از ســایر انواع آسیب ها ســازند كه در اثر تماس فاز آبی 
خارجی با ســنگ و ســیال مخزن به وجود می  آید، افزایش درصد 
اشــباع آب در حفرات سبب كاهش تراوایی فاز هیدروكربنی شده 
)رجوع شــود به منحنی های تراوایی نسبی معمول( كه این مورد از 

انواع آسیب به سازند محسوب می  شود.
مخازنی كه دارای میزان كم اشــباع اولیه آب هستند به دو دسته 

تقسیم بندي مي شوند:
1. مخازن گازی خشــک شده5 )مخازني كه در طول عمر زمین 
شناسي به دالیل مختلف مقدار زیادي از آب موجود در حفراتشان 

بخار شده است(
2. مخازن نفتی به شدت نفت  دوست

بنابرایــن اگر مخزنی هم دارای تراوایی اندک بوده و هم دارای 
اشــباع اولیه آب كمی باشد، این مخزن مســتعد حساسیت شدید به 
انســداد فاز آبی است. انســداد فاز آبی به دو صورت موقت یا دائم 
رخ می  دهد. انســداد موقت هنگامی اســت كه صافاب وارد سازند 

شده و در اثر جریان دادن چاه از محیط متخلخل خارج می  شود.
انســداد دائم هنگامی است كه حتی پس از جریان دادن چاه نیز 
مقدار قابل  توجهی از صافاب نفوذی درون حفرات گیرافتاده و باقی 

می  ماند.

2- عوامل مؤثر بر انسداد فاز آبی
2-1- اختالف بین اشباع کاهش  ناپذیر آب و اشباع اولیه آب

برای یک مخزن، مقدار اشــباع كاهش  ناپذیر آب ثابت اســت. 
بنابراین اگر اشــباع اولیه آب كمتر از اشباع كاهش  ناپذیر آن باشد، 
در هنــگام جریــان دادن چــاه، اشــباع آب تنها می  تواند تا اشــباع 
كاهش  ناپذیــر كــم شــود. بنابراین هر چقــدر اختالف بین اشــباع 
كاهش  ناپذیر آب و اشــباع اولیه آن بیشتر باشد، مقدار آب بیشتری 

به دام افتاده و میزان آسیب وارده به سازند بیشتر خواهد بود.
اشباع كاهش  ناپذیر آب عموماً تابعی از هندسه مویینگی سیستم 
حفرات اســت. به طور كلي ســنگ های با تراوایی كم، قطر حفره 
و قطر گلوگاه كوچک، میزان اشــباع كاهش  ناپذیر آب بیشتری از 
خود نشان می  دهند. مقدار اشباع كاهش  ناپذیر آب در آزمایشگاه را 
می  توان از طریق آزمایــش ریزش6 تعیین كرد. این مقدار را نباید با 

اشباع اولیه آب اشتباه گرفت.

2-2- وضعیت منحنی های تراوایی نسبی گاز یا نفت
این پارامتر بر میزان آسیب وارده به سازند كه ناشی از انسداد فاز 
آبی اســت مؤثر خواهد بود. هر چقدر منحنی تراوایی نسبی گاز یا 
نفت به سمت روند خطی میل كند، افزایش ناچیز درصد اشباع آب 
تأثیر چندانی بر كاهش تراوایــی فاز هیدروكربنی ندارد. بر خالف 
حالت پیشین، هر چقدر تقعر منحنی تراوایی نسبی گاز یا نفت بیشتر 
باشــد، افزایش ناچیز درصد اشباع آب سبب كاهش شدید تراوایی 

نسبی فاز هیدروكربنی می  شود.
بنابراین می  توان گفت كه هر چقدر تقعر منحنی تراوایی نســبی 
گاز یا نفت بیشــتر باشد میزان آسیب وارده ناشی از انسداد فاز آبی 
نیز بیشــتر اســت. تقعر زیاد منحنی تراوایــی هیدروكربن اغلب در 
مخازن كم  تراوا و مخازنی كه به شــدت نفت  دوســت هستند اتفاق 

می  افتد.

2-3- عمق فیزیکی نفوذ صافاب
این پارامتر به ّشدت توانایی فشار مخزن در به حركت درآوردن 
و خــارج كردن آبی كــه به تله افتاده را كنتــرل می  كند؛ هر چقدر 
عمق نفوذ صافاب بیشــتر باشــد، خارج كردن آبی كــه به تله افتاده 
دشوارتر و میزان كاهش در تراوایی نسبی فاز هیدروكربنی و در اثر 
آن آسیب سازند بیشتر خواهد بود. زیرا در یک اختالف فشار معین 
)كه اختالف بین فشــار مخزن و فشار ته چاه است( هر چقدر عمق 
نفوذ صافاب بیشتر باشد گرادیان فشار اعمال شده جهت به حركت 

درآوردن آب كمتر خواهد بود.

2-4- فشار مخزن 
معموالً هر چقدر فشــار مخزن بیشتر باشــد میزان اختالف میان 
فشــار مخزن و فشار ته چاهی بیشتر و درنتیجه درصد نهایی بازیافت 
آبی كه به وارد محیط متخلخل شــده اســت نیز بیشــتر خواهد بود. 

فشار مخزن با عمق فیزیکی نفوذ صافاب مرتبط است.
هر چقدر فشــار مخزن بیشــتر و عمق نفوذ صافاب كمتر باشد، 
گرادیان فشاری بیشتری را می  توان اعمال كرد كه این سبب خروج 

  1    فازهای مختلف بروز انسداد فاز آبی

 2صفحه  –يي رزايم _بررسي آسيب به سازند ناشي از انسداد  _07

  
 مكانيسم بروز انسداد فاز آبي -1

 ناپـذير   اشـباع كـاهش   در حفرات از درصـد آب بودن درصد اشباع اوليه تر  پاييندليل اصلي انسداد فاز آبي، 
عمليات حفاري در يك مخزن با درصـد اشـباع اوليـه     ،اين پديدهبراي بررسي چگونگي بروز . است اين فاز
قبـل از ورود هـر گونـه صـافاب      .گرفتدر نظر توان  مي) تراوا  زن گازي كمبراي نمونه يك مخ( راآب پايين 

 10بـه عنـوان نمونـه    (در حالت اشباع آب اوليـه  حفرات  ،سنگ اطراف ديواره چاهسيال پايه آبي به درون 
آبي درون چاه با سنگ سازند، تهـاجم فـاز     در اثر تماس سياالت پايه). 1-در شكل 1فاز (قرار دارند ) درصد

آبي به درون حفرات اتفاق افتاده و پس از مدتي حفـرات پـر از آب شـده و درصـد اشـباع هيـدروكربن در       
 چـاه  نحفرات تا پيش از جريـان داد ). 2فاز (رسد   مي) درصد 15اي نمونه بر(ناپذير   حفرات به حد كاهش

هدف از جريان دادن چاه تخليه ستون چاه از مواد و سياالت مورد استفاده در حفاري، تعمير، تكميل و يا (
آب ورودي بـه سيسـتم حفـرات     ،در اثر جريان دادن چاه. مانند  در چنين شرايطي باقي مي )انگيزش است

در محيط متخلخـل بـه دام   ) درصد 40در اين حالت (بسته به شرايط مختلف، مقداري از آن  وشده  خارج
بنابراين در هنگام توليد درصد آب در حفرات محيط سنگي پيرامون دهانه چـاه برابـر بـا مجمـوع     . افتد مي

انـواع آسـيب    از سايرنظر   صرف). 3درصد، فاز  50(درصد اشباع اوليه و درصد آب به دام افتاده خواهد بود 
آيد، افزايش درصـد اشـباع آب     وجود ميه سازند كه در اثر تماس فاز آبي خارجي با سنگ و سيال مخزن ب

) رجوع شود به منحني هاي تراوايي نسـبي معمـول  (در حفرات سبب كاهش تراوايي فاز هيدروكربني شده 
  .شود  سازند محسوب ميبه آسيب  انواع و نوعي از

  

  
  هاي مختلف بيان چگونگي بروز انسداد فاز آبيفاز 1-شكل

  
  شوند؛ بندي مي به دو دسته زير تقسيم اشباع اوليه آب هستندكم ميزان مخازني كه داراي 

مخازني كه در طول عمر زمين شناسي به داليل مختلف مقدار زيادي ( 5مخازن گازي خشك شده .1
 )موجود در حفراتشان بخار شده استاز آب 

 دوست  شدت نفتمخازن نفتي به  .2
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بهتر و بیشــتر آب از محیط متخلخل است. هم  چنین هر چقدر فشار 
مخزن كمتر و عمق نفوذ صافاب بیشــتر باشد، گرادیان اعمال شده 

كمتر و در نتیجه خروج آب كمتر و دشوارتر خواهد بود.

2-5- ترشوندگی
میــزان كم اشــباع اولیه آب در مخازن با ســنگ آب  دوســت 
كه بیشــتر در مخازن گازی خشــک شــده وجود دارد، سبب بروز 
مشکالت اساسی در آشام خود  به  خودی و نیز انسداد فازی می  شود. 
معمــوالً در مخازن نفتی، میزان اشــباع اولیه آب مقداری به اشــباع 

كاهش  ناپذیر آب نزدیک است.
البته در اعماقی كه همراه با نفت، آب تولید مي شود اشباع اولیه 
آب بیشتر از اشباع كاهش  ناپذیر آن است. این بدین معنی است كه 
چنین مخازنی مســتعد انســداد فاز آبی دائمی نیستند. مخازنی كه به 
شدت آب  دوست هســتند غالباً اشباع اولیه آب بسیار كمی داشته و 

حساسیت زیادی به انسداد فاز آبی دارند.
یوو و كانگ به موارد اختالف بین فشار مخزن و فشار مویینگی، 
تركیب كانی  های ســنگ و رفتار ســطحی آنها و ســاختار حفرات 
سنگ اشاره كرده و تأثیر آنها بر انسداد فاز آبی را به صورت كیفی 

بیان كرده  اند]3[. 

2-6- اختالف بین فشار مخزن و فشار مویینگی
مدت زمان خروج صافاب از محیط متخلخل متناسب با لزجت 
صافــاب، كشــش بین  ســطحی و عمق نفــوذ صافاب بوده و فشــار 
اختالفی و شعاع مویینه نسبت عکس دارد. اگر فشار مخزن نتواند بر 

فشــار مویینه غلبه كند، آنگاه صافاب به دام افتاده سبب انسداد دائم 
محیط متخلخل می  شود.

2-7- ترکیب کانی های سنگ و رفتار سطحی آنها 
این اثر كه توسط یوو و كانگ ذكر شده سبب آسیب شیمیایی 
به سازند می  شود و بنابراین نمی توان آنرا بر انسداد فاز آبی كه یک 

آسیب فیزیکی سازند است مؤثر دانست]3[.

2-8- ساختار حفرات سنگ
هر چقدر حفرات ســنگ و گلوگاه  ها قطر كمتری داشته باشند، 
فشار مویینگی بیشتر خواهد بود كه این سبب افزایش انسداد فاز آبی 
می  شود. پژوهشگران متعددي به بررسی عوامل مؤثر بر حذف تأثیر 
انسداد فاز آبی طی فرآیند جریان  دادن و تمیزسازی چاه پرداخته  اند. 

از آن جمله می  توان به پارخ و شارما اشاره كرد]2[.
پارخ و شــارما با اســتفاده از یک نرم  افزار شبیه  ســاز عددی، به 
بررســی عوامل مؤثر بر انسداد فاز آبی در چاه  های عمودی شکاف 
خورده و شــکاف نخورده در دو چــاه   گازی و نفتی پرداختند. در 
این شبیه  ساز به منظور دســت  یابی به عمق نفوذ مدنظر، مقدار كافی 
آب به سازند تزریق و چاه با استفاده از روابط معمول تراوایی نسبی 
و فشــار مویینگی برای ماسه  سنگ  های كم  تراوا جریان داده   شد. در 
مطالعه تأثیر هر پارامتر، مقایســه  ای بین نتایــج حالت تهاجم آب و 

حالت عدم تهاجم آب صورت گرفت.

3- تهیه، آماده  سازی و توصیف نمونه مغزه  ها، سیاالت و دستگاه

  1    ابعاد و جرم خشک نمونه مغزه  ها

قطرلیتولوژیشماره مغزه
)سانتی  متر(

طول 
)سانتی  متر(

جرم خشک
)گرم(

3/946/14180/825ماسه سنگ1

3/956/06178/637ماسه سنگ2

3/956/06174/630ماسه سنگ3

3/956/05177/098ماسه سنگ4

3/836/00176/181ماسه سنگ5

3/966/10188/140ماسه سنگ6

3/966/08184/106ماسه سنگ7

3/965/88175/550ماسه سنگ8

3/976/04182/613ماسه سنگ9

  2    داده  هاي تراوایي و تخلخل نمونه مغزه  ها

تراوایی شماره مغزهدسته
تخلخل )درصد()میلی دارسی(

1

16/379/96

27/1510/37

37/2011/72

45/178/91

2
512/2610/51

612/049/39

374/437/36

481/536/43

598/138/05
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در ابتدا از الشه سنگ  های سازند سطحی ماسه  سنگي آغاجاری 
در شــهر اهواز نمونه  برداری شد. ســپس مغزه  هایی با قطر 1/5 اینچ 
و طول 6 ســانتي متر تهیه شــد. در این مرحله نمونه مغزه ها توســط 
دســتگاه شستشــوی ســوخلت7 به مدت چهار ســاعت تمیز شد. به 
دلیل اینکه مغزه  ها حاوی نفت نبوده و از ســازند  های ســطحی تهیه 
شــده  اند به جای تولوئن از آب برای شستشــو اســتفاده شد. پس از 
پایان شستشــو تنها گل و الی از داخل مغزه ها بیرون آمد. پس از آن 
مغزه  هــا درون تنوری با دمای  96 درجه ســانتي  گراد به مدت 24 تا 
48 ســاعت قرار گرفتند تا كاماًل خشــک شــوند. ابعاد و جرم دقیق 
نمونه مغزه های خشک به ترتیب توسط ریزسنج دیجیتال و ترازوی 

دیجیتال اندازه  گیری شد. 
در ایــن مرحله تراوایــی مطلق نمونه مغزه ها توســط دســتگاه 
تراوایی سنج اندازه گیری شد. از گاز نیتروژن به عنوان سیال عبوری 
اســتفاده شــد. پس از اندازه گیری تراوایی در هر فشار اختالفی، با 
اســتفاده از روش تصحیح كلینکنبرگ8 تراوایی مایع محاســبه شد. 
به منظور تعیین تخلخل نمونه مغزه ها از روش اشــباع سازی مجدد9 
اســتفاده شــد. نتایج اندازه گیري ابعــاد، جرم خشــک، تراوایي و 

تخلخل نمونه مغزه ها در جدول-1 نشان داده شده است. در نهایت با 
 توجه به مقادیر تراوایي، نمونه مغزه ها به پنج گروه تقسیم بندي شد
)جدول-2(. دسنه بندی و شماره گذاري نمونه مغزه ها فرضي است. 

میانگین تخلخل و تراوایي هر گروه نیز مطابق جدول-3 است.
بــه دلیل اینکــه نمونه مغزه  ها پــس از انجام برخــي آزمایش  ها 
خشــک مي  شــوند و به منظور جلوگیري از تشکیل رسوبات نمکي 
در نمونه مغزه، در آزمایش  ها به جاي اســتفاده از آب نمک از آب 
مقطر استفاده شــد. از گاز نیتروژن نیز به عنوان سیال گازي استفاده 
شده است. خواص هر كدام از این سیاالت در جدول-4 نشان داده 

شده است.
برای تهیه آب با لزجت  های مختلف نیز از شکر و پودر شوینده 

  2    نمایش شماتیک سیستم مورد استفاده

 8صفحه  –يي رزايم _بررسي آسيب به سازند ناشي از انسداد  _07

3 49/3  
4 37/5  

  هاي مختلف  نمونه آب با لزجت 5- جدول
  

كننـده    مينأمخزن ذخيره آب، پمپ تزريق اصـلي، پمـپ تزريـق تـ     ،10نگهدار  مغزهسيستم مورد استفاده از 
شماتيك سيستم مورد . كننده سيال خروجي تشكيل شده است  ظرف ذخيرهها و   فشار جانبي، جريان سنج

  .نشان داده شده است 2-استفاده در شكل
  

  
  نمايش شماتيك سيستم مورد استفاده 2-شكل

  
  نتايج آزمايشگاهي و بحث -4
  ثير اشباع آب اوليهأت -4-1

. شـود   سازند ناشـي از انسـداد فـاز آبـي بررسـي مـي      به بر ميزان آسيب  ثير اشباع آب اوليهأدر اين بخش ت
بدين منظور بايد در هر آزمـايش، اشـباع اوليـه    . پام انجام شد 170و  120ها در دو فشار اختالفي   آزمايش

بـه منظـور يكسـان    . ها يكسـان باشـد    آب متغير و ساير عوامل سنگ، سيال و سيستم براي تمامي آزمايش
مشخصات ثابت سـنگ،  . استفاده شد 1-هاي گروه  ها از نمونه مغزه  سنگ براي تمامي آزمايش بودن خواص

نتـايج ايـن   . نشـان داده شـده اسـت    6-جدولهاي اين بخش در   سيال و سيستم مورد استفاده در آزمايش
  .نشان داده شده است 4و3-شكل هايبخش در 

  

  3    دسته  بندي نمونه مغزه  ها با توجه به مقادیر تراوایي

میانگین تخلخل )درصد(میانگین تراوایی )میلی دارسی(دسته

16/4710/24

212/159/95

34/437/36

41/536/43

58/138/05

  4    خواص سیاالت مورد استفاده

مقدارخاصیت

1/05چگالی آب )گرم بر میلی  لیتر(

1/00لزجت آب )سانتی  پویز(

72کشش میانرویه آب - نیتروژن )دین بر سانتی  متر(

0/02لزجت نیتروژن

  5    نمونه آب با لزجت  هاي مختلف

لزجت )سانتي  پویز(شماره نمونه آب

11/00

20/84

33/49

45/37

مشخصات ثابت سنگ، سیال و سیستم مورد استفاده در آزمایش  های 
بررسي تاثیر اشباع آب اولیه

    6  

مقدارپارامتر

6/47تراوایی )میلی  دارسی(

10/24تخلخل )درصد(

55/7 در 120 پاماشباع آب کاهش  ناپذیر )درصد(
52/8 در 170 پام

تراوایی نسبی در اشباع آب
کاهش  ناپذیر )میلی  دارسی(

0/11 در 120 پام
0/13 در 170 پام

0/02لزجت سیال هیدروکربنی )سانتی  پویز(

72کشش بین  سطحی )میلی  نیوتن بر داین(

آب  دوستترشوندگی

1/00لزجت آب )سانتی  پویز(
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بــه ترتیب به عنوان افزودني هاي افزاینده و كاهنده لزجت اســتفاده 
شــد. نمونه هــاي آب بــا لزجت  هــاي مختلف در جدول-5 نشــان 
داده شــده اســت. براي سادگي كار فرض شــد كه افزودن شکر و 
 پــودر شــوینده بــه آب تأثیر قابل مالحظــه  اي بر كشــش میانرویه

 آب-نیتروژن ندارد.
سیستم مورد استفاده از مغزه  نگهدار10، مخزن ذخیره آب، پمپ 
تزریق اصلي، پمپ تزریق تأمین  كننده فشــار جانبي، جریان سنج  ها 
و ظرف ذخیره  كننده ســیال خروجي تشــکیل شده است. شماتیک 

سیستم مورد استفاده در شکل-2 نشان داده شده است.

 4- نتایج آزمایشگاهی و بحث
4-1- تأثیر اشباع آب اولیه

در ایــن بخش تأثیر اشــباع آب اولیه بر میزان آســیب وارده به 
ســازند در اثر انســداد فاز آبی بررسی می  شــود. آزمایش  ها در دو 
فشــار اختالفی 120 و 170 پام انجام شــد. بدیــن منظور باید در هر 
آزمایش، اشــباع اولیه آب متغیر و ســایر عوامل ســنگ، ســیال و 
سیســتم برای تمامی آزمایش  ها یکسان باشد. به منظور یکسان بودن 

خواص ســنگ برای تمامی آزمایش  ها از نمونه مغزه  های گروه-1 
اســتفاده شد. مشخصات ثابت سنگ، ســیال و سیستم مورد استفاده 
در آزمایش  های این بخش در جدول-6 نشان داده شده است. نتایج 

این بخش نیز در شکل هاي-3و4 نشان داده شده است.
داده هاي به دســت آمده از بررســي هاي آزمایشگاهي با هدف 
ســنجش میزان تأثیر اشباع اولیه آب بر میزان آسیب وارده به سازند 
دراثر انســداد فازي آبي بیان  گر تغییرات نســبت آســیب تراوایي با 
اشــباع اولیه آب است. با كاهش اشــباع اولیه آب، تراوایي پیش از 
آســیب افزایش مي  یابد كه دلیل آن زیاد شدن سطح مقطع عبوري 
براي گاز اســت. با كاهش اشــباع اولیه آب، میزان نســبت آسیب 
تراوایي ناشي از انسداد فاز آبي افزایش مي  یابد. به دلیل اینکه براي 
هر نوع سنگ خاص، اشــباع كاهش  ناپذیر آب ثابت است بنابراین 
كاهش اشــباع اولیه آب به معني افزایش اختالف بین مقدار اشــباع 
كاهش  ناپذیر و اشــباع اولیه آب است. در نتیجه با افزایش اختالف 
بین اشــباع كاهش  ناپذیر و اولیه آب، میزان آســیب سازند ناشي از 

انسداد فاز آبي افزایش مي  یابد )شکل  های-3و4(.
دلیل پدیده باال این اســت كه نیروهاي مویینه موجود در محیط 
متخلخل، تابعي از اشــباع آب هستند. با در نظر گرفتن این نکته كه 
برای یک سنگ میزان اشباع كاهش  ناپذیر آب ثابت است، هر قدر 
اشــباع اولیه آب كمتری در حفرات وجود داشــته باشــد، نیروهای 
مویینه بیشتری در سنگ حضور دارد. این نیروها هر قدر بیشتر باشند 
سبب شدت یافتن آشام خودبه  خودی می  شوند. به عبارت دیگر این 
نیروها ســبب جذب و به دام  افتادن میزان بیشــتری از آب در محیط 
متخلخل شده و در نهایت به آسیب تراوایی بیشتر منتهي می  شود.

4-2- تأثیر تراوایی
برای بررسی تأثیر تراوایی بر شدت انسداد فاز آبی از نمونه  های 

تغییرات نســبت آســیب تراوایي با اختالف بین اشباع کاهش  ناپذیر و 
اولیه آب در فشار اختالفی 120 پام

    3  
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  مقدار پارامتر
  47/6  )دارسي  ميلي(تراوايي 
  24/10  )درصد( لتخلخ

  پام 120در  7/55  )درصد(ناپذير   اشباع آب كاهش
  پام 170در  8/52

 ي در اشباع آبتراوايي نسب
  )دارسي  ميلي(ناپذير   كاهش

  پام 120در  11/0
  پام 170در  13/0

  02/0  )زيپو  سانتي( لزجت سيال هيدروكربني
  72  )نيوتن بر داين  ميلي( سطحي  كشش بين

  دوست  آب  ترشوندگي
  00/1  )زيپو  سانتي( لزجت آب

  هاي بررسي تاثير اشباع آب اوليه  مشخصات ثابت سنگ، سيال و سيستم مورد استفاده در آزمايش 6- جدول
  

  
  پام 120ناپذير و اوليه آب، فشار اختالفي   تغييرات نسبت آسيب تراوايي با اختالف بين اشباع كاهش 3-شكل

  
تغییرات نســبت آســیب تراوایي با اختالف بین اشباع کاهش  ناپذیر و 

اولیه آب در فشار اختالفی 170 پام
    4  
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  پام 170ناپذير و اوليه آب، فشار اختالفي   راوايي با اختالف بين اشباع كاهشتغييرات نسبت آسيب ت 4-شكل

  
ثير اشباع اوليه آب بر ميـزان آسـيب سـازند ناشـي از     أهاي آزمايشگاهي ت دست آمده از بررسيبه  هاي داده

اوليـه آب،  با كاهش اشـباع  . گر تغييرات نسبت آسيب تراوايي با اشباع اوليه آب است  انسداد فازي آبي بيان
با كاهش . دليل زياد شدن سطح مقطع عبوري براي گاز استه يابد كه ب  تراوايي پيش از آسيب افزايش مي

به دليـل اينكـه بـراي    . يابد  اشباع اوليه آب، ميزان نسبت آسيب تراوايي ناشي از انسداد فاز آبي افزايش مي
ن كاهش اشباع اوليه آب بـه معنـي افـزايش    ناپذير آب ثابت است بنابراي  اشباع كاهش ،خاص سنگ هر نوع

در نتيجه بـا افـزايش اخـتالف بـين اشـباع      . ناپذير و اشباع اوليه آب است  اشباع كاهشمقدار اختالف بين 
  ).4و3-هاي  شكل(يابد   ناپذير و اوليه آب، ميزان آسيب سازند ناشي از انسداد فاز آبي افزايش مي  كاهش

بـا در  . هستندبعي از اشباع آب يروهاي مويينه موجود در محيط متخلخل، تاست كه نا دليل پديده باال اين
ناپذير آب ثابت است، هر قدر اشباع اوليـه آب    نظر گرفتن اين نكته كه براي يك سنگ ميزان اشباع كاهش

اين نيروها هـر قـدر   . كمتري در حفرات وجود داشته باشد، نيروهاي مويينه بيشتري در سنگ حضور دارد
به عبارت ديگر اين نيروها سبب جـذب و بـه   . دنشو  خودي مي  د سبب شدت يافتن آشام خودبهنباش بيشتر

افتـادن ميـزان بيشـتر آب در     جذب و به دام. دنگرد  افتادن ميزان بيشتري از آب در محيط متخلخل مي  دام
  .شود  مي منتهيحفرات در نهايت به آسيب تراوايي بيشتري 

  
  ثير تراواييأت -4-2
ه مختلـف اسـتفاده شـد    هاي هاي مغزه با تراوايي  نمونه از ثير تراوايي بر شدت انسداد فاز آبيأاي بررسي تبر

سـاير خصوصـيات آزمـايش    . ها با يكـديگر تراوايـي آنهـا اسـت     در اين بخش از كار، تنها تفاوت مغزه. است

مشــخصات ثابــت ســنگ، ســیال و سیســتم مــورد اســتفاده در 
آزمایش  های بررسي تأثیر تراوایی

    7  

مقدارپارامتر

20آب اولیه )درصد(

0/02لزجت نیتروژن)سانتی  پویز(

72کشش بین  سطحی )میلی  نیوتن بر داین(

آب  دوستترشوندگی

1/00لزجت آب )سانتی  پویز(
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مشــخصات ثابــت ســنگ، ســیال و سیســتم مــورد اســتفاده در 
آزمایش  های بررسي لزجت صافاب

    8  

مقدارپارامتر

12/15تراوایی نمونه خشک)میلی  دارسی(

9/95تخلخل)درصد(

0/02لزجت سیال گازی)سانتی  پویز(

72کشش بین  سطحی)میلی  نیوتن بر داین(

آب دوستترشوندگی

20آب اولیه)درصد(

مغــزه با تراوایی هاي مختلف اســتفاده شــده اســت. در این بخش، 
تنها تفاوت مغزه ها با یکدیگر تراوایی آنهاســت. سایر خصوصیات 
آزمایش هم  چون خواص آب تزریقی، ســیال گازی، و مشخصات 
سیســتم برای تمامــی آزمایش  های این بخش یکســان خواهد بود. 
خواص یکسان سیاالت، سنگ و سیستم استفاده شده در این بخش 
از كار در جدول-7 نشــان داده شده اســت. افزون بر این به منظور 
بررسی تأثیر فشار اختالفی نیز آزمایش  ها در دو فشار اختالفی 120 
و 170 پام انجام شــد. در ایــن بخش از نمونه مغزه  های شــماره 9، 
6، 1، 7 و 8 اســتفاده شــد. هركدام از این مغزه  هــا متعلق به یکی از 
دسته  های تراوایی یاد شده در بخش  های پیشین هستند. نتایج مربوط 
به اندازه  گیری تراوایی نســبی پیش و پس از آســیب ســازند و نیز 

نسبت آسیب در شکل  هاي-5و6 نشان داده شده است.
مطابق شکل  هاي-5و6 در بررسي تأثیر تراوایي بر آسیب سازند 
ناشي از انسداد فاز آبي، نتیجه   می گیریم كه با افزایش تراوایي میزان 
اشــباع كاهش  ناپذیر آب كاهش مي  یابد. بــه طور طبیعی هر چقدر 
مقدار این اشــباع كمتر باشد تراوایی گاز بیشتر خواهد بود. بنابراین 

نتیجه می  گیریم با افزایش تراوایي، نســبت آســیب ســازند ناشي از 
انسداد فاز آبي كاهش مي  یابد.

دلیل مشاهده باال این اســت كه نیروهای مویینه درون حفرات، 
تابعــی از تراوایــی هســتند. هر قدر تراوایی بیشــتر باشــد نیروهای 
مویینگــی درون حفرات كمتر خواهند بــود. كمتر بودن این نیروها 
ســبب جذب و به دام افتادن مقدار كمتری از آب   شــده و در نتیجه 
میزان آســیب تراوایی كمتر خواهد بود. در ســنگ  های كم  تراوا به 
دلیل قابل  توجه بودن نیروهای مویینه، میزان آب بیشتری جذب و در 
حفرات باقی می  ماند كه در نهایت منجر به افزایش آسیب می  شود.

4-3- تأثیر لزجت صافاب
در این بخش تأثیر مقدار لزجت صافاب بر میزان آســیب سازند 
ناشی از انسداد فاز آبی بررسی می  شود. بدین منظور باید در تمامی 
آزمایش  هــا تنها لزجت صافاب را تغییر داد و ســایر عوامل ســیال، 
ســنگ و سیستم را ثابت نگه داشت. بدین منظور از نمونه مغزه  های 
دســته دوم كه دارای مقادیر تراوایی یکســانی هســتند استفاده شد. 
مشخصات ثابت سیال، سنگ و سیستم ثابت برای تمامی آزمایش  ها 
در جدول-8 نشان داده شده است. در این بخش نیز به منظور بررسی 
تأثیر فشــار اختالفی، آزمایش  ها در دو فشــار اختالفی 120 و 170 
پام انجام شــد. داده  هاي به دست آمده از بررسي  هاي آزمایشگاهي 
تأثیر لزجت صافاب بر میزان آسیب سازند ناشي از انسداد فاز آبي، 
بیان  گر تغییرات نسبت آسیب تراوایي با لزجت صافاب است. نتایج 
این بررسي در دو فشار اختالفي انجام شده در شکل  هاي-7و8 نشان 

داده شده است.
در بررســي تأثیر لزجت صافاب بر آســیب وارد شده به سازند 
دراثر انسداد فاز آبي، نتیجه می  گیریم كه با افزایش لزجت صافاب، 
میزان اشــباع كاهش  ناپذیر آب افزایش مي  یابد. این به معني كاهش 

  5    تغییرات نسبت آسیب تراوایي با تراوایي در فشار اختالفي 120 پام
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هاي اين بخش يكسـان    چون خواص آب تزريقي، سيال گازي، و مشخصات سيستم براي تمامي آزمايش  هم
نشـان   7-خواص يكسان سياالت، سنگ و سيستم استفاده شده در اين بخش از كار در جـدول . خواهد بود

هـا در دو فشـار اختالفـي      ثير فشار اختالفي نيـز آزمـايش  أافزون بر اين به منظور بررسي ت. داده شده است
كـدام از  هر. استفاده شد 8و  7، 1، 6، 9ماره هاي ش  در اين بخش از نمونه مغزه. پام انجام شد 170و  120

مربـوط بـه    نتـايج . هـاي پيشـين اسـت     هاي تراوايي ياد شده در بخـش   ها متعلق به يكي از دسته  اين مغزه
نشـان داده   6و5-هـاي   شـكل گيري تراوايي نسبي پيش و پس از آسيب سازند و نيز نسبت آسيب در   اندازه

  .شده است
  

  مقدار پارامتر
  20  )درصد(ليه آب او

  02/0 )زيپوسانتي(لزجت نيتروژن
  72 )نيوتن بر داينميلي(سطحيكشش بين
  دوست  آب ترشوندگي
  00/1 )زيپوسانتي(لزجت آب

  ثير تراواييأهاي بررسي ت  مشخصات ثابت سنگ، سيال و سيستم مورد استفاده در آزمايش 7- جدول
  

  
  6    تغییرات نسبت آسیب تراوایي با تراوایي در فشار اختالفي 170 پام  پام 120تراوايي در فشار اختالفي  تغييرات نسبت آسيب تراوايي با 5-شكل
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  پام 170تغييرات نسبت آسيب تراوايي با تراوايي در فشار اختالفي  6-شكل

  
گيـري    ثير تراوايي بر آسيب سـازند ناشـي از انسـداد فـاز آبـي، نتيجـه      أدر بررسي ت 6و5-هاي  مطابق شكل

مقدار هر چقدر  يطبيعبه طور  .يابد  مي ناپذير آب كاهش  شود كه با افزايش تراوايي ميزان اشباع كاهش  مي
بـا افـزايش تراوايـي، نسـبت     م گيري  ميبنابراين نتيجه  .بيشتر خواهد بود گاز باشد تراوايي كمتراين اشباع 

  .يابد  آسيب سازند ناشي از انسداد فاز آبي كاهش مي
هـر قـدر تراوايـي    . هسـتند  تابعي از تراوايي ،ست كه نيروهاي مويينه درون حفراتا دليل مشاهده باال اين

نيروهـا سـبب جـذب و بـه     اين كمتر بودن . د بودنباشد نيروهاي مويينگي درون حفرات كمتر خواهبيشتر 
هـاي    در سـنگ . در نتيجه ميزان آسيب تراوايي كمتر خواهـد بـود   و شود  مقدار كمتري آب مي ندام افتاد

مانـد كـه     زان آب بيشتري جذب و در حفرات باقي ميتوجه بودن نيروهاي مويينه، مي  تراوا به دليل قابل  كم
  .شود  ميبه افزايش آسيب در نهايت منجر 

  
  ثير لزجت صافابأت -4-3

ثير مقدار لزجت صافاب بر ميزان آسـيب سـازند ناشـي از انسـداد فـاز آبـي بررسـي        أدر اين بخش از كار ت
عوامل سيال،  ديگرب را تغيير داد و تمامي ها تنها لزجت صافا  بدين منظور بايد در تمامي آزمايش. شود  مي

كـه داراي مقـادير تراوايـي     2هـاي دسـته     بدين منظور از نمونه مغـزه . سنگ و سيستم را ثابت نگه داشت
هـا در    مشخصات ثابت سيال، سنگ و سيسـتم ثابـت بـراي تمـامي آزمـايش     . يكساني هستند استفاده شد

هـا در دو    آزمـايش  ،ثير فشار اختالفيأبه منظور بررسي ت در اين بخش نيز. نشان داده شده است 8-جدول
ثير لزجـت  أهاي آزمايشگاهي تـ   دست آمده از بررسيه هاي ب  داده. پام انجام شد 170و  120فشار اختالفي 
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هم  زمان تراوایي گاز در اشــباع كاهش  ناپذیر آب اســت. این امر به 
دلیل آن است كه در این حالت اشباع كاهش  ناپذیر آب و به تبع آ ن 
تراوایي نســبي گاز در این اشباع براي تمامي حاالت یکسان است. 
بنابراین با افزایش لزجت صافاب، نســبت آســیب تراوایي ناشي از 

انسداد فاز آبي افزایش مي  یابد.
برای بیان دلیل افزایش نســبت آسیب تراوایی با افزایش لزجت 
صافــاب می  توان گفت كه هر چقدر لزجت صافاب بیشــتر باشــد، 
توانایی ســیال مخزن در جابجایی و خارج كــردن صافاب ورودی 
كمتــر خواهد بود. در نتیجه میزان بیشــتری از آب در حفرات باقی 
مانده و نســبت آسیب تراوایی نیز بیشتر خواهد بود. بدیهی است در 
صــورت پایین بودن لزجت صافاب، ســیال مخزن به راحتی قادر به 
خارج كردن آب از محیط متخلخل بوده و در نهایت آسیب مربوطه 

نیز كمتر خواهد بود.

4-4- تأثیر اختالف فشار
در این بخش تأثیر مقدار اختالف فشــار دو ســر نمونه مغزه بر 
میزان آسیب سازند ناشی از انســداد فاز آبی بررسی می  شود. بدین 
منظور باید در تمامی آزمایش  ها تنها اختالف فشــار دو ســر نمونه 
مغزه را تغییر داد و ســایر عوامل ســیال، ســنگ و سیســتم را ثابت         
نگه داشــت. پیش از این در بررسی تأثیر اشباع اولیه آب، تراوایی و 
لزجت صافاب به صورت ضمنی تأثیر اختالف فشار نیز بررسی شده 

است. نتایج در شکل  هاي-9، 10و11 نشان داده شده است. 
داده  هاي به دست آمده از بررسي  هاي آزمایشگاهي تأثیر اختالف 
فشار بر میزان آســیب سازند ناشي از انسداد فاز آبي بیان  گر تغییرات 
نســبت آسیب تراوایي با اختالف فشار است. نتایج این بررسي در دو 

فشــار اختالفي انجام شده در شــکل  هاي-9، 10و11 نشان داده شده 
است.

مطابق شــکل  هاي یاد شــده در بررســي تأثیر اختالف فشار بر 
آسیب سازند ناشي از انسداد فاز آبي، نتیجه می  گیریم كه با افزایش 
مقدار اختالف فشار، میزان اشباع كاهش  ناپذیر آب كاهش مي  یابد. 
این بــه معني افزایش هم  زمان تراوایي گاز در اشــباع كاهش  ناپذیر 
آب است. به دلیل اینکه در این حالت اشباع كاهش  ناپذیر آب و به 
تبع آن تراوایي نســبي گاز در این اشباع براي تمامي حاالت یکسان 
است، بنابراین با افزایش اختالف فشار، نسبت آسیب تراوایي ناشي 

از انسداد فاز آبي كاهش مي یابد.
هر چقدر فشار اختالفی بیشتر باشد توانایی مخزن در جابجایی و 
خارج كردن آب ورودی به حفرات بیشتر خواهد بود. این امر سبب 

كاهش مقدار انسداد آب در محیط متخلخل می  شود.

جمع  بندی و نتیجه  گیری
در این مطالعه تأثیر مهم  ترین عوامل مؤثر بر آسیب وارد به سازند 
در اثر انســداد فاز آبي در مخازن گازي به صورت آزمایشــگاهي 
بررسي شد. عوامل مورد مطالعه عبارت از اشباع اولیه آب، تراوایي، 
لزجت صافاب و فشــار اختالفي هســتند. نتایج آزمایشگاهي كه با 
استفاده از نمونه مغزه  هاي ماسه سنگي به دست آمد بیان  گر وابستگي 

شدید آسیب وارده به عوامل مورد مطالعه است.
بــه طور كلي هر چقدر اختالف بین اشــباع اولیه آب و اشــباع 
كاهش  ناپذیر آب بیشتر باشد، شــدت انسداد فاز آبي بیشتر خواهد 
بود. این بدین معني اســت كه در مخــازن گازي كه داراي درصد 
اشــباع آب اولیه بســیار كمی هســتند بروز پدیده انسداد فاز آبي و 

  7    تغییرات نسبت آسیب تراوایي با لزجت صافاب در فشار اختالفي 120 پام
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گر تغييـرات نسـبت آسـيب تراوايـي بـا لزجـت         صافاب بر ميزان آسيب سازند ناشي از انسداد فاز آبي، بيان
  .نشان داده شده است 8و7-هاي  ج اين بررسي در دو فشار اختالفي انجام شده در شكلنتاي. صافاب است

  
  

  مقدار پارامتر
  15/12 )دارسيميلي(تراوايي نمونه خشك

  95/9 )درصد(تخلخل
  02/0 )زيپوسانتي(لزجت سيال گازي

  72 )نيوتن بر داينميلي(سطحيكشش بين
  آب دوست ترشوندگي
  20 )درصد(آب اوليه

  هاي بررسي لزجت صافاب  مشخصات ثابت سنگ، سيال و سيستم مورد استفاده در آزمايش 8- جدول
  
  

  
  پام 120تغييرات نسبت آسيب تراوايي با لزجت صافاب در فشار اختالفي  7-شكل

  

تغییرات اشــباع کاهش  ناپذیر آب با لزجت صافاب در فشار اختالفي 
170 پام

    8  
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  پام 170ناپذير آب با لزجت صافاب در فشار اختالفي   تغييرات اشباع كاهش 8-شكل

  
كه بـا   مگيري  ميسازند ناشي از انسداد فاز آبي، نتيجه وارد شده به صافاب بر آسيب  ثير لزجتأدر بررسي ت

زمان تراوايـي    اين به معني كاهش هم. يابد  ناپذير آب افزايش مي  افزايش لزجت صافاب، ميزان اشباع كاهش
ناپـذير آب و    اهشدر اين حالت اشباع كـ آن است كه به دليل اين امر . ناپذير آب است  گاز در اشباع كاهش

بنابراين با افزايش لزجت صافاب،  .به طبع تراوايي نسبي گاز در اين اشباع براي تمامي حاالت يكسان است
  .يابد  نسبت آسيب تراوايي ناشي از انسداد فاز آبي افزايش مي

كرد كـه هـر   چنين بيان   توان اين  براي بيان دليل افزايش نسبت آسيب تراوايي با افزايش لزجت صافاب مي
صـافاب ورودي كمتـر    كـردن  جـايي و خـارج  باشد، توانايي سيال مخزن در جاب چقدر لزجت صافاب بيشتر

و نسبت آسيب تراوايي نيز بيشتر خواهد  هدر نتيجه ميزان بيشتري از آب در حفرات باقي ماند. خواهد بود
دن آب از كـر قادر به خـارج  راحتي ه بديهي است در صورت پايين بودن لزجت صافاب، سيال مخزن ب. بود

  .محيط متخلخل بوده و در نهايت آسيب مربوطه نيز كمتر خواهد بود
  

  ثير اختالف فشارأت -4-4
ميزان آسيب سازند ناشي از انسداد فـاز   اختالف فشار دو سر نمونه مغزه برثير مقدار أدر اين بخش از كار ت

ها تنها اختالف فشار دو سر نمونه مغـزه را تغييـر     بدين منظور بايد در تمامي آزمايش. شود  آبي بررسي مي
ثير اشـباع  أپيش از ايـن در بررسـي تـ   . داد و تمامي ساير عوامل سيال، سنگ و سيستم را ثابت نگه داشت

نتـايج در  . نيز بررسـي شـده اسـت   اختالف فشار ثير أاوليه آب، تراوايي و لزجت صافاب به صورت ضمني ت
  . شده است نشان داده 11و10، 9-هاي  شكل



82

مقــــالـــــات

آسیب مربوطه بسیار زیاد خواهد بود. در مخازن معمولي كه در آنها 
اشــباع اولیه آب نزدیک به اشــباع كاهش  ناپذیر آب است احتمال 

بروز انسداد فاز آبي بسیار ناچیز خواهد بود.
هر چقدر تراوایي ســنگ بیشــتر باشــد انســداد فازي و آسیب 
مربوطه كمتر خواهد بود. مســلماً در مخازن كم  تــراوا مثل مخازن 
گازي عمیق با مشکل جدي آسیب سازندي ناشي از انسداد فاز آبي 
روبــرو خواهیم بود. در مخازن با تراوایــي باال )تراوایي ماتریکس( 
احتمال بروز انسداد فاز آبي ناچیز است. لزجت صافاب یکي دیگر 
از عوامل مؤثر بر آسیب وارده به سازند در اثر انسداد فاز آبي است. 
هر چقدر لزجت صافاب بیشــتر باشــد میزان این آســیب نیز بیشتر 

خواهد بود.
هم  چنین با افزایش فشار اختالفي، نسبت آسیب وارده به تراوایي 
در اثر انســداد فاز آبي كاهش مي  یابد. پیشــنهاد می  شــود مطالعات 
آزمایشــگاهی در زمینه انســداد فاز آبی در مخــازن نفتی نیز انجام 
شود. با در دست داشتن داده  های آزمایشگاهی كافی در این زمینه، 

می توان به معرفی روابط تجربی جهت حل این معضل پرداخت.
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تغییرات نســبت آســیب تراوایی با اختالف فشــار بــرای لزجت  های 
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  هاي گوناگون  يبراي تراواياختالف فشار تغييرات نسبت آسيب تراوايي با  10-شكل

  

  
  هاي صافاب گوناگون  براي لزجتاختالف فشار تغييرات نسبت آسيب تراوايي با  11-شكل

  
تغییرات نسبت آسیب تراوایی با اختالف فشار برای اشباع  های اولیه 

آب گوناگون
    9  
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بـر ميـزان آسـيب سـازند ناشـي از      اختالف فشـار  ثير أهاي آزمايشگاهي ت  دست آمده از بررسيه هاي ب  داده
نتايج اين بررسـي در دو فشـار   . استاختالف فشار گر تغييرات نسبت آسيب تراوايي با   انسداد فاز آبي بيان

  .تنشان داده شده اس 11و10، 9-هاي  شكلاختالفي انجام شده در 
  

  
  هاي اوليه آب گوناگون  براي اشباع اختالف فشارتغييرات نسبت آسيب تراوايي با  9-شكل
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  هاي گوناگون  يبراي تراواياختالف فشار تغييرات نسبت آسيب تراوايي با  10-شكل

  

  
  هاي صافاب گوناگون  براي لزجتاختالف فشار تغييرات نسبت آسيب تراوايي با  11-شكل

  


