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بازيافت نفت مخازن و ثمر بخشــي پروژه هاي ازدياد توليد، از 

جمله تزريق آب، تحت تأثير گروهي از عوامل مانند تركيبات 

نفت و آب مخزن، درصد تخلخل، قابليت عبوردهي و تركيب 

مينرالوژي سنگ تشكيل دهنده سازند، توزيع فضاي متخلخل و 

اندازه منافذ، درصد اشباع آب و نفت مي باشد كه مهم ترين آنها 

تركيبات نفت و آب مخزن و اثرات متقابل فيزيكي-شــيميايي 

آنهــا در طول توليد به حســاب مي آيد. از اين جهت بررســي 

ـت از اهميتي ويژه اي  تأثير ايــن عامل بر روي ميزان توليد نـف

برخوردار است. در اين تحقيق سعي گرديد كه ميزان توليد سه 

نوع نفت از مخازن كربناته آسماري و بنگستان واقع در ميادين 

شركت ملي نفت خيز جنوب بر اثر تزريق آب در شرايط مخزن 

بازسازي شــده بررســي و تأثير پارامترهاي مختلف و اجزاي 

نفت بر روي ميزان توليد، مشــخص شود. نتايج حاصل بيان گر 

ـت كه ميزان توليد نفت در اثر تزريق آب، بســتگي به  اين اـس

تركيب شــيميايي نفت و اثرات متقابل آب و نفت دارد و غير 

از مقدار آسفالتين موجود در نفت، تحت تأثير مقدار اسيدهاي 

كربوكســيلي آلي موجود در نفت خام نيز مي باشــد. همچنين 

نيروهاي موجود بين سطوح آب و نفت، يعني نيروهاي جذب 

ـت توليد حداكثر نفت  و دفــع بر روي حجم آب تزريقي جـه

رضوان بهين 

پژوهشكده مهندسي نفت پژوهشگاه صنعت نفت
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تأثيرگــذار هســتند. مطالعات و بررســي ها نشــان مي دهد كه 

پارامترهاي مهــم نفت، مانند عدد اســيدي، چهار جزء اصلي 

آن (ســارا) و همچنين كشــش بين ســطحي نفت و آب نمك 

مخــزن، جهت مطالعه رونــد توليد و پيش بينــي آن ضرورت 

دارد. نتايج به دست آمده از مطالعات برخي از مخازن كربناته 

مناطق نفت خيز جنوب همراه با بررسي عوامل تأثيرگذار ديگر 

مي تواند به پيش بيني ميزان توليد و تجزيه و تحليل نتايج تزريق 

آب با هدف ازدياد برداشت كمك نمايد.
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درصد توليد نفت، مهم ترين مشــخصه اقتصادي هر ميدان 

نفتي محســوب مي گردد و در طــول توليد از اهميتي ويژه  

ـت. اين پارامتــر تحت تأثيــر عواملي نظير  برخــوردار اـس

ـت و آب مخــزن، درصد تخلخــل، قابليت  تركيبــات نـف

عبوردهي و تركيب مينرالوژي سنگ تشكيل دهنده سازند،  

توزيع فضاي متخلخل و اندازه منافذ، درصد اشــباع آب
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شماره ۷۱ ۱۲۸

و نفت مي باشــد كه مهم ترين آنها تركيبات نفت و آب مخزن 

و تأثير متقابل فيزيكي- شــيميايي آنها به حســاب مي آيد. به 

گونه اي كه ســرعت جريان ســياالت، فشــار موئينه، پديده 

ترشــوندگي سنگ مخزن نســبت به نفت يا آب، كشش بين 

سطحي فازهاي مختلف، تشكيل امولسيون، لخته شدن ذرات 

ســنگين آسفالتين و رســوب آنها در محيط متخلخل  طبيعي 

ســنگ مخزن، شديداً تحت تأثير تركيبات نفت و آب و تأثير 

متقابل آنها مي باشد [۱-۳]. اهميت افزايش توليد نفت باعث 

شده كه محققين به اين موضوع دقت بيشتري داشته باشند.

تانگ و مورو اثر تركيب شــيميايي آب بر روي توليد نفت و 

تأثير متقابل آنها را بررسي كرده و نشان دادند كه توليد نفت با 

كاهش درصد شوري آب نمك افزايش مي يابد [۴ - ۶].

شــارما و فيلكــو نيز پس از مطالعات آزمايشــگاهي به اين 

نتيجه رسيدند كه نتايج سيالب زني شديداً بستگي به درصد 

شــوري آب دارد و توليــد نفت در شــوري پايين افزايش 

مي يابد. با اين تفــاوت كه در مجاورت با نفت معدني غير 

قطبي اين تأثير مشــاهده نمي شود. اين نتيجه تأثير خواص 

نفت در توليد را تأييد مي كند [۷]. 

زانگ و همكارانش مطالعات آزمايشگاهي در خصوص تأثير 

درصد شــوري آب نمك بــر روي ميزان توليــد نفت انجام 

داده اند. آنها توليد نفت مخزن را در اثر تزريق آب با شــوري 

خيلي پايين و متوســط بررسي كرده و به نتايج مشابه (كاهش 

توليد با افزايش درصد شوري آب) دست يافتند [۸]. 

آب هاي قليايي در تماس با نفت مخزن مي تواند بر اثر فرآيند 

صابون سازي۱ نفت را از سطح سنگ مخزن شسته و توليد را 

افزايش دهد. البته اين فرآيند به نوع نفت نيز بستگي دارد.

به منظور بررســي تأثير نــوع نفت مخزن بــر توليد، تي و 

همكارانش آزمايشات متعددي بر روي سيستم هاي متنوعي 

متشكل از نفت خام- آب- سنگ مخزن انجام داده و به اين 

نتيجه رســيدند كه هنگام افزودن آلكان (مثًال نرمال دكان) 

بــه نفت خام، توليد نفت در ســنگ آهك كاهش مي يابد و 

جا به جايي مســتقيم نفت خام با روغن معدني، جذب آب 

ـط متخلخل تقريبًا به طــور كلي متوقف مي كند  را در محـي

[۹]. ايشان اين رفتار را به توليد سطح نفت دوست قوي در 

سطح سنگ نسبت داده اند. 

1. Saponification
2. API gravity
(اين كميت بدون بعد نشان دهنده سنگين و يا سبك 
بودن نفت نسبت به آب است. چگالى اى پى آى آب 
۱۰ مى باشد و اين كميت هر چه از ۱۰ بيشتر با شدنفت 

سبك تر مى باشد.)

اكسي و همكارانش پس از بررسي تأثير اجزاي نفت بر روي 

ســطح ســنگ مخزن، به اين نتيجه رسيدند كه نفت مخزن با 

درصد آسفالتين متوسط تا باال (بين ۲ تا ۹%)، مي تواند يك اليه 

مقاوم تشكيل داده و توليد نفت را كاهش دهد [۱۰]. 

ترشاتر و همكارانش نيز تاثير خواص سياالت و ترشوندگي 

سنگ مخزن بر روي ميزان توليد نفت را بررسي كردند [۱۱]. 

نتايج تحقيقات آنها نشــان داد كه توليــد نرمال دكان خالص 

ـب آن با اضافه كردن  كمتر از نرمال دكاني مي باشــد كه تركـي

افزودني هاي اسيدي تغيير پيدا مي كند. علت اصلي اين مسأله، 

تغيير نيروهاي بين سطوح آب و نفت مي باشد.

يانــگ و همــكاران يك تحليــل آماري بــر روي ۲۵ نوع 

ـت را بر روي  ـت مخزن انجــام داده و تأثير خواص نـف نـف

خواص تر شــوندگي ســنگ مخزن در سيستم نفت - آب 

- ســنگ ميكا مطالعه كردنــد [۱۲]. در اين تحليل آماري، 

ارتباط پارامترهاي نفت همچون درجه سنگيني و يا چگالى 

۲API، عدد اســيدي و بازي، درصد اشباع، آسفالتين، رزين 

و آروماتيك ها بررســي شده است. اين تحليل آماري نشان 

مي دهــد كه API نفت با درصد آســفالتين ارتباط معكوس 

دارد، ولي بين عدد اســيدي و عدد بازي با آسفالتين ارتباط 

مســتقيم برقرار مي باشــد كه اين ارتباط در شكل هاي ۱ تا 

۳ مشاهده مي شود. همچنين نسبت عدد اسيدي و عدد بازي 

پارامتر مهمي جهت توصيف پديده چسبندگي هنگام ارتباط 

متقابل نفت - آب و آب - سنگ مي باشد. تحليل آنها نشان داد 

كه نفتي كه نسبت عدد اسيدي و عدد بازي و همچنين درصد 

آسفالتين آن باال باشد، سطح سنگ ميكا را به وضعيت نفت تر 

شدن تغيير داده است. 

باكلي و فن بر روي نفت خام ۴۰ حلقه چاه از مخازن آمريكا 

مطالعاتي انجام داده و نقش مقدار آســفالتين، عدد اســيدي و 

عدد بازي را در كاهش كشــش بين سطحي با آب كه يكي از 

عوامل مؤثر در جابجايي ســياالت به حساب مي آيد، بررسي 

كرده اند [۱۳].
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شماره ۷۱ ۱۳۰

نتايج اين تحقيق نشــان مي دهد كه براي نفت خام چاه هاي 

مورد مطالعه، با افزايش مقدار آسفالتين، كشش بين سطحي 

ـت. همچنين با افزايش عدد اســيدي،  نيز افزايش يافته اـس

كشــش بين ســطحي كاهش پيدا مي كند، ولــي براي نفتي 

با گرانــروي خيلي باال مقدار عدد اســيدي بي تأثير بوده و 

كشــش بين ســطحي افزايش مي يابد. همچنيــن با افزايش 

عدد بازي، نيروي دفع بين ســطوح و در نتيجه كشش بين 

سطحي افزايش مي يابد.

كشش بين سطحي نفت مخزن و آب به علت تغيير مساحت 

بين ســطوح در اثــر نفوذ اجزاي نفت، ديناميك مي باشــد. 

جريبي تابع آن را نسبت زمان با معادله زير نشان داده است:

σ=σeq+( σ0 σeq)*et/τ                                                                                     (۱)

در رابطه باال σeq: كشــش بين سطحي تعادلي، σ0: كشش بين 

ســطحي اوليه، t: زمان نهايي تعادل و τ: مدت زمان تا شروع 

تعادل مي باشد [۱۴]. كاهش كشش بين سطحي در اثر جذب 

ســطحي مواد فعال نفت خام مخزن، با منحني شاخص تابع 

كشش بين سطحي و زمان توصيف مي شود (شكل ۴).

از نظر باكلي و فن چگالي API نفت پارامتر مهمي در تعيين 

 API حالليت آســفالتين مي باشــد، چرا كه نفت با چگالي

پايين معموًال آســفالتين زيــادي دارد و درصد آروماتيك و 

رزين آن نيز باال مي باشــد [۱۳]. همچنين باكلي و فن نشان 

دادند كه درصد آســفالتين و درصد اجزاي اشباع در نفت، 

عامل اصلي رســوب آسفالتين در سطح سنگ مي باشد. باال 

بودن درصد اجزاي اشباع، شرايط رسوب آسفالتين بر روي 

ســطح ســنگ را فراهم مي كند. اين محيط براي آسفالتين، 

محيــط ضعيــف هيدروكربوري به حســاب مي آيد. وجود 

حالل آســفالتين نفت، مانند رزين، تأثير معكوســي دارد و 

شــرايط پراكندگي آسفالتين در درون نفت را تأمين مي كند. 

در اين صورت، در ســطح ســنگ چســبندگي نفت ايجاد 

نمي شــود. تحليل آماري يانگ و همكارانش نشــان داد كه 

معموًال نفت با درصد آســفالتين باال، اجزاي اشباع كمتري 

دارد (شــكل ۵). دماي بــاالي محيط نيز در اين مورد نقش 

اساسي داشــته و افزايش دما باعث كاهش اندازه توده هاي 

آسفالتين مي شود [۱۲].

به طور كلي تعداد قابل توجهي از مخازن نفتي ايران داراي 

درصد باالي آسفالتين در تركيب نفت خام و شوري باالي 

آب مخــزن و همچنيــن برخــي از آنها داراي ســفره آبي۱ 

هســتند. از آنجايي كه تركيب شــيميايي نفت مخزن نقش 

اساســي در توليد نفت ايفا مي نمايد و مخــازن نفتي ايران 

كمتر مورد توجه پژوهشگران بوده، ضرورت دارد كه تأثير 

خواص و تركيب شيميايي نفت بر روي ميزان توليد مخازن 

نفتي مورد مطالعه قرار گيرد.

در اين تحقيق آزمايشگاهي، هدف اصلي مطالعه و بررسي 

تأثيــر پارامترهاي مختلــف و اجزاي نفت بــر روي ميزان 

توليد با به كارگيري مكانيزم تزريق آب در شــرايط مخزن 

بازســازي شده مي باشد. همچنين علت تفاوت ميزان توليد 

دو نفت با درصد آســفالتين مشــابه و افزايش توليد نفت با 

درصد آســفالتين باال نســبت به نفت ديگر بررسي و شرح 

داده شده است. نتايج حاصل به همراه بررسي ساير عوامل 

تأثيرگذار، مي توانــد در پيش بيني ميزان توليد بر اثر تزريق 

آب مؤثر باشد.

روش آزمايشات

جهت بررسي اثر تركيب شيميايي و خواص نفت مخزن بر 

روي توليد، پارامترهاي مهم نفت مانند عدد اسيدي، مقدار 

چهار جزء مهم موجود در نفت (شامل اجزاي اشباع، رزين، 

هيدروكربورهاي آروماتيك و آسفالتين) گرانروي و كشش 

بين ســطحي نفت و آب با استفاده از روش هاي استاندارد 

اندازه گيري شــده است. عدد اســيدي نفت مخزن با روش 

UOP565، گرانــروي با روش ASTM D445، مقدار درصد 

چهــار جزء مهم نفت با تفكيــك برش هاي هيدروكربوري 

و خالص سازي آســفالتين توسط روش IP143 اندازه گيري 

شــده اند. كشش بين ســطحي در دماي مخزن با استفاده از 

روش قطره اي اندازه گيري گرديد. 

محققيــن تاكيد بر انجام مطالعات آزمايشــگاهي مغزه هاي 

نفتي بر روي نمونه هاي بازســازي شــده در شرايط مخزن 

دارند، چرا كه به عقيده آنها پس از شستشــو، ترشــوندگي 

سنگ مخزن خنثي مي شود [۱۸-۱۵]. 

1. Aquifer
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۲۰۰۰۱۵۰۰۱۰۰۰۵۰۰۰
زمان (ثانيه)

۲۵

۲۴

۲۳

۲۲

۲۱

۲۰

۲۶

شكل ۴- نمودار شاخص كشش بين سطحي بر حسب زمان براي نفت خام [۲۴]

فرآيند بازسازي نمونه در شرايط مخزن از سه مرحله تشكيل 

شــده است: ۱- شستشوي سنگ مخزن جهت تميز كردن آن 

از نفت و آب، ۲- برقرار كردن اشــباع اوليه آب و نفت و ۳- 

برقراري تعادل جذب سيال به مدت كافي [۲۳-۱۹].

شستشــوي نمونه ها با اســتفاده از حــالل تولوئن به روش 

دين اســتارك، جهت تميز كردن ســنگ مخزن از سياالت 

ـت [۱۵]. اوليه موجود در فضاي متخلخل انجام گرفته اـس

نمونه هاي سنگ مخزن مورد نظر كه به صورت پالگ تهيه 

شده، پس از شستشــو و اندازه گيري خواص پتروفيزيكي، 

تحت فشار باال در دســتگاه اشباع كننده كامًال با آب نمك 

ـت. اين پژوهش نياز به سيســتم تزريق  اشــباع گرديده اـس

سياالت در دما و فشار مخزن دارد كه مجهز به مغزه نگهدار با 

فشار جانبي باال، مخازن آب و نفت، لوله هاي جريان سياالت، 

سيستم گرم كننده و فشار سنج با محدوده مختلف اندازه گيري، 

مي باشد.

در اين پژوهش، تعداد ســه نمونه ســنگ مخزن كربناته از 

مخازن ايران كه داراى خواص پتروفيزيكى مشــابه هستند، 

مورد استفاده قرار گرفته است. مشخصات نمونه هاى سنگ، 

آب نمــك و نفت مخزن مورد اســتفاده در جداول ۱ و ۲ 

ـت. جهت ايجاد درصد اشباع آب اوليه،  ارائه داده شده اـس

ـت مخزن در يك فشــار ثابت بــه نمونه هاي موجود در  نـف

مغزه نگهدار تزريق و پس از تثبيت درصد اشباع آب اوليه، 

عبوردهي سنگ مخزن نسبت به نفت اندازه گيري مي شود. 

۱۰۰۸۰۶۰۴۰۲۰
اجزاء اشباع (درصد وزني)

۰

۱۰

۸

۶

۴

۲

۰

۱۲

۱۴

شكل ۵- ارتباط مقدار آسفالتين و در صد اجزاي اشباع نفت [۱۲]



شماره ۷۱ ۱۳۲

جدول ۱- مشخصات نمونه هاي نفت و آب استفاده شده

شماره نمونه 
نفت و سنگ 
مخزن

درصد 
وزني 
آسفالتين 
نفت

درصد 
وزني 
اجزاى 
اشباع نفت

درصد 
وزني رزين 
نفت

درصد وزني 
آروماتيك ها 

عدد اسيدي
نفت مخزن

KOH mg/gr oil

گرانروي 
نفت در 
دماى مخزن 

(cP)

مقدار شوري 
آب نمك 

(g/lit)

كشش بين 
سطحي در 
مرز آب و 
نفت

 (dyne/cm)

۱۱۱۳۱/۴۴۱۶/۲۸۴۰/۷۸۰/۳۴۲۰۲۰۰۲۰ (بنگستان)

۲ (ميدان اول از 
سازند آسماري)

۲/۹۴۳۰/۹۹/۰۶۵۷۰/۵۴۳/۸۲۰۰۱۶/۵

۳ (ميدان دوم از 
سازند آسماري)

۲/۵۳۵۳/۷۶۱۳/۶۸۲۹/۲۷۰/۱۳۴۲۶۰۲۴

جدول ۲- مشخصات نمونه هاي سنگ استفاده شده و ميزان توليد نفت

شماره نمونه هاي 
سنگ مخزن

درصد تخلخل سنگ 
مخزن

نفوذپذيري مطلق سنگ 
(mD) مخزن

درصد اشباع آب 
اوليه سنگ مخزن 

عبوردهي سنگ 
مخزن نسبت به نفت

(mD)

درصد توليد نفت 
نسبت به نفت
اوليه درجا

۱۱۳/۸۰۲/۲۲۶۲۳۰/۱۸۹۵۸ (بنگستان)

۲۱۴/۹۹۲/۲۰۴۱۷۰/۴۹۹۷۶ (آسماري)

۳۲۵/۲۵۳/۴۷۶۲۰۰/۹۲۰۵۰ (آسماري)

پس از نگه داشــتن نمونه ها تحت فشــار و دماي مخزن به 

مدت حدوداً يك ماه جهت بازســازي ترشوندگي، شرايط 

مغزه ها خيلي نزديك به شــرايط مخزن مي شود. سپس جا  

به جايي نفت توســط تزريق آب انجام شــده و در طول تزريق 

پارامترهاي مهمي چون فشار، زمان و مقدار خروجي سياالت 

اندازه گيري مي شــود. تزريق تا زمانــي ادامه مي يابد كه در 

توليد، برش آب۱ به بيش از ۹۹% برسد. 

نتايج و بحث
نتايج مطالعات آزمايشــگاهى، تأثير نوع نفت بر روى توليد 

را نشان مى دهد. تركيب نفت مخزن، علت اصلي تفاوت در 

ميزان توليد مي باشد. سه نمونه نفت خام مخازن مهم مناطق 

نفت خيز جنوب كه يكي از آنها مربوط به سازند بنگستان و 

دو نمونه ديگر مربوط به دو ميدان نفتي از ســازند آسماري 

مي باشــد، مورد مطالعه قرار گرفته اند. در جا به جايي نفت 

توســط آب، ميزان توليد به مقدار آب تزريقي بستگي دارد 

كه ارتباط بين آنها به صورت منحني در شــكل هاي ۶ تا ۸ 

نشان داده شده است. نتايج اين پژوهش به طور خالصه به 

Water cut .1شرح زير مى باشد:

نفت سازند بنگستان (نمونه نفت شماره۱) 

نمونه نفت سازند بنگســتان داراي ۱۱% آسفالتين است كه 

نفتي با درصد آســفالتين باال محسوب مي شود. معموًال اين 

گونــه نفت ها هنــگام توليد، جريــان در لوله ها و همچنين 

حمل و نقل به پااليشــگاه با تشكيل امولسيون هاي سخت 

(آب- نفت و يا نفت- آب) و يا رسوب آسفالتين مشكالت 

زيــادي ايجاد كــرده و هزينه هاي توليــد و پااليش را باال 

مي برند. تجمع ذرات سنگين آسفالتين و تشكيل امولسيون، 

بستگي به تركيب شيميايي آب و نفت و همچنين دما دارد. 

با توجه بــه تغييرات دما، جريان نفت با درصد آســفالتين 

بــاال در محيط متخلخل و هنــگام حمل و نقل مي تواند دو 

فرآيند با مكانيســم هاي كامًال متفاوت باشد. مقدار اجزاي 

اشــباع، رزين و هيدروكربورهاي آروماتيــك اين نفت به 

ـب ۳۱/۴۴%، ۱۶/۲۸% و ۴۰/۷۸% و عــدد اســيدي آن  ترتـي

۰/۳۴ مي باشــد. كشش بين سطحي نفت ســازند بنگستان 

ـت. اين نفت به سنگ سازند  در مرز آب dyne/cm ۲۰ اـس

بنگستان (سنگ مخزن شماره۱) تزريق و در نهايت ۵۸% از 

نفت اوليه درجا توليد شده است.
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۷۰ ۸۰۶۰۴۰۲۰
ضريب ميزان آب تزريقي به ازاي حجم فضاي متخلخل

۰

شكل ۶- توليد نفت سازند بنگستان بر حسب مقدار آب تزريقي در سنگ مخزن شماره يك

۵۰۳۰۱۰

۵۰
۴۰
۳۰

۲۰
۱۰

۰

۶۰

۱۰۰
۹۰
۸۰

۷۰

شكل ۷- توليد نفت سازند آسماري (ميدان اول سازند آسماري) بر حسب مقدار آب تزريقي در سنگ مخزن شماره دو

۶۰۴۰۲۰
ضريب ميزان آب تزريقي به ازاي حجم فضاي متخلخل

۰ ۵۰۳۰۱۰

۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰

۰

۶۰

۱۰۰
۹۰
۸۰

۷۰

شكل ۸- توليد نفت سازند آسماري (ميدان دوم سازند آسماري) بر حسب مقدار آب تزريقي در سنگ مخزن شماره سه

۸۶۴
ضريب ميزان آب تزريقي به ازاي حجم فضاي متخلخل

۲ ۷۵۳۱۰

۵۰

۴۰
۳۰
۲۰

۱۰

۰

۶۰

۱۰۰

۹۰
۸۰

۷۰
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ـت سـازند آسـماري (نمونه نفت شـماره ۲- ميـدان اول  نف

آسماري)

نمونه نفت سازند آسماري نفت آسفالتيني متوسط محسوب 

مي شــود كه داراي ۲/۹۴% آسفالتين است. اين نفت شرايط 

متفاوتي نســبت به دو نمونه ديگر نفتي دارد. به اين ترتيب 

كه هيدروكربورهاي آروماتيك  درصد قابل توجهي از نفت 

(۵۷%) را تشــكيل مي دهد. همچنين درصد اجزاي اشــباع و 

رزين  اين نفت به ترتيب ۳۰/۹% و ۹/۰۶% و عدد اســيدي آن 

 ۱۶/۵ dyne/cm ۰/۵۴ مي باشد. كشش بين سطحي در مرز آب

ـت. اين نفت به ســنگ سازند شــماره ۲ (سنگ مخزن  اـس

آســماري) تزريق شده و حد اكثر توليد ۷۶% نفت اوليه در 

جا بوده است.

ـت شـماره ۳ - ميدان دوم  نفت سـازند آسـماري (نمونه نف

آسماري) 

مقدار آسفالتين ميدان دوم سازند آسماري (نفت شماره سه) 

۲/۵۳% است كه نفتي با درصد آسفالتين متوسط محسوب 

مي شــود. درصد اجزاي اشــباع، رزين و هيدروكربورهاي 

آروماتيك اين نفت به ترتيب ۵۳/۷۶%، ۱۳/۶۸% و %۲۹/۲۷ 

و عدد اســيدي آن ۰/۱۳ مي باشــد. كشش بين سطحي اين 

ـت. اين نفت به ســنگ  نفت در مرز آب dyne/cm ۲۴ اـس

ســازند آسماري (سنگ مخزن شماره ۳) تزريق شده و حد 

اكثر توليد ۵۰% نفت اوليه درجا بوده است. مقدار آسفالتين 

نفت دو ميدان آسماري (نفت شماره ۲ و ۳) نزديك به هم 

مي باشــد. اما عدد اسيدي نفت شــماره ۳ تقريبًا چهار برابر 

كمتر و كشــش بين سطحي آن در مرز آب تقريبًا ۱/۵ برابر 

بيشتر از نفت شماره ۲ مي باشد.

از آنجايي كه جريان نفت و آب در فضاي  متخلخل سنگ 
مخزن، تحت تاثير خواص اين ســياالت و تعادل نيروهاي 
مكانيكي و كلوئيدي بين ســطوح آنها مي باشــد، بررســي 
پارامترهاي مهم نفت جهت تعييــن نقش اين پارامترها در 
ميزان توليد ضرورت دارد. با توجه به مقدار باالي آسفالتين 
نفت ســازند بنگستان، در اثر رسوب نفت در سطح سنگ، 
به دليل مســدود كردن محيط متخلخل، در ابتدا عبوردهي 
سنگ نسبت به نفت و نهايتًا توليد نفت كاهش پيدا مي كند 
(شــكل ۹). اما نتايج نشــان مي دهد كه وجود درصد باالى 

آروماتيك هــا و رزين نفت به عنوان نگهدارنده۱ آســفالتين 

و همچنين دماى باال، اندازه توده آســفالتين را كاهش داده 

و ثبات سيســتم كولوئيدى آســفالتين را تأمين مي كند. اين 

محيط مي تواند يك سيستم خوب براي پراكندگي آسفالتين 

باشــد و از رســوب آن در ســطح ســنگ مخزن به مدت 

طوالني جلوگيرى كند. در مقايســه با نفت سازند آسماري 

(ميدان دوم آســماري) با اينكه مقدار آسفالتين نفت سازند 

بنگستان خيلي بيشــتر از نفت سازند آسماري مي باشد، به 

علت درصد باالي آروماتيك ها و رزين نفت بنگستان، عدد 

اســيدى اين نفت از نفت سازند آسماري ( نفت شماره۳) 

۲/۵ برابر بيشتر است.

كشش بين سطحى نفت سازند بنگستان ( نفت شماره ۱) در 

مرز آب از نفت ميدان اول سازند آسماري (نفت شماره ۲) 

بيشتر و از نفت ميدان دوم سازند آسماري (نفت شماره۳) 

ـت (جدول ۱). كشش بين ســطحي به تدريج در  كمتر اـس

اثر جذب ســطحي۲ مواد فعال سطحي نفت در محيط آب 

كاهش پيدا مي كند. اما اين كاهش تا غلظت ميسل بحراني۳ 

يعني تا تجمع مولكول هاي آســفالتين و تشكيل توده سفت 

آســفالتيني ادامــه دارد. افزايش بعدي مقــدار اجزاي فعال 

آســفالتين نمي تواند منجر به تغيير كشش بين سطحي شود. 

در اين شــرايط در اثر برتري نيروهاي مويينه، آسفالتين در 

محيط متخلخل رسوب كرده و توليد نفت به تدريج متوقف 

مي شــود. منحني توليد نفت ســازند بنگســتان ( شكل۶ ) 

نشــان مي دهد كه براي توليــد ۵۰% از نفت اوليه، ۲۰ برابر 

ـت و  حجم فضاي متخلخل، آب به نمونه تزريق شــده اـس

ـت  ۸% توليــد بعدي با تزريق ۵۰ برابر حجم مذكور به دـس

آمده است. وجود اسيدهاي كربوكسيلي در اين نمونه نفت، 

مناسب بودن پارامترهاي تست سارا۴ و همچنين دماي باال، 

شــرايطي را فراهم نموده كه آب بيشــتري براي جا به جايي 

نفت مصرف شــود و مدت زمان توليــد طوالني گردد. اما 

آسفالتين زياد در اين نمونه به تدريج منجر به مسدود شدن 

فضاي متخلخل مي گردد. به همين دليل، توليد نفت سازند  

بنگستان  حداكثر ۵۸% مي باشد. 

1. Peptizer
2. Absorption
3.Critical Micelle Concentration (CMC)
4. SARA (Saturates – Aromatics – Resins – Asphal
tene)
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شكل ۹- كاهش عبوردهي سنگ مخزن بنگستان نسبت به نفت در اثر عبور نفت از فضاي متخلخل سنگ

۱۶۱۲۸
ضريب ميزان نفت عبور كرده از سنگ به ازاي حجم فضاي متخلخل

۴ ۱۴۱۰۶۲۰

۰/۳

۰/۲

۰/۱

۰

۰/۴

۰/۸

۰/۷

۰/۶

۰/۵

نتايج تزريق آب در سنگ مخزن ميدان اول سازند آسماري 

نشان مي دهد كه مكانيسم توليد در اين سنگ كامًال متفاوت 

است. تأثير درصد اجزاي اشباع، آروماتيك ها و عدد اسيدي 

در توليد اين نفت بيشتر نمايان مي شود، به طوري كه پايين 

بودن درصد اجزاي اشباع نفت ميدان اول سازند آسماري، 

رســوب آسفالتين در سطح ســنگ و مسدود شدن منافذ را 

ـت. از طرفي بــاال بودن آروماتيك ها و عدد  كاهش داده اـس

اســيدى اين نفت در كاهش ســريع كشش بين سطحى در 

مرز آب تأثيرگذار مي باشــد. به همين دليل براي توليد %۵۰ 

ـت اوليه، كمتر از ۵ برابــر حجم فضاي متخلخل آب  از نـف

ـت (شكل ۷). پس از توليد درصد باالي نفت،  نياز بوده اـس

نيروهــاي مويينه تأثير خود را بر روي جريان نفت نشــان 

مي دهد. ۲۶% توليد بعدي به تدريج با تزريق ۴۸ برابر حجم 

فضاي متخلخل به دست آمده است. 

مقدار آسفالتين نفت ميدان دوم سازند آسماري كمتر از دو 

نمونه ديگر و در حد متوـسـط يعنى ۲/۵۳% است. باال بودن 

درصد اجزاي اشــباع و همچنين درصد باالي شــوري آب 

نمك، باعث شده تا كشش بين سطحى آن در مرز آب بيشتر 

از دو نفت ديگر باشــد. در محيطي كه درصد اجزاي اشباع 

زياد باشــد، بين مولكول هاي غير قطبي نيروهاي پراكندگي 

الندن۱ قوي وجود دارد. در اين شــرايط آســفالتين سريعًا 

در محيط متخلخل موئينه ســنگ مخزن رسوب مي كند. از 

طرف ديگر پايين بودن عدد اسيدي نفت سازند ميدان دوم 

آســماري و پايين بودن رزين و آروماتيك هاي آن منجر به 

برتري نيروهاي دفع نســبت به نيروهاي جذب واندروالس 

بين سطوح آب و نفت مي شود. در اين شرايط، توليد نفت 

پس از تزريق اندكى حجم فضاى متخلخل آب به ســنگ، 

به مقدار نهايي خود مي رسد. با توجه به شرايط بهتر سنگ 

مخزن دوم آســماري از نظر خواص فيزيكي نســبت به دو 

ســنگ ديگر، ميزان توليد نفت در اين سنگ بيشتر از %۵۰  

نبوده است (شكل۸).

خواص پتروفيزيكي اين سنگ در عبوردهي نسبت به نفت 

ـت هنگام تزريق آب  ـت. اما كاهش توليد نـف تاثيرگذار اـس

ـت و آب و همچنين نيروهاي  مبيــن نقش مهم خواص نـف

موجود بين سطوح اين دو سيال مي باشد.

بررســي ارتباط عدد اســيدى با كشش بين سطحى و توليد 

نفت نمونه هاي آزمايش شده در اين پژوهش، نشان مي دهد 

كه عدد اسيدي نفت خام نقش اساسى دارد. همان گونه كه 

در شكل هاي۱۰ و ۱۱ مشاهده مي شود، اين پارامتر به عنوان 

شاخص مقدار اسيدهاى كربوكسيلى در كاهش كشش بين 

سطحي و افزايش ميزان توليد نفت تأثيرگذار مي باشد. 

بنابراين پارامترهاي مهم نفت مانند عدد اســيدي و درصد 

اجــزاي تشــكيل دهنــده آن (آســفالتين، اشــباع، رزين و 

آروماتيك ها) بر روند و ميزان توليد تأثير بسزايي دارند.

1. London Dispersion Forces
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شكل ۱۰- ارتباط كشش بين سطحي آب و نفت و عدد اسيدي نفت خام

۰/۶۰/۴۰/۲
(mg KOH/g) عدد اسيد نفت خام

۱۰
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۰
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۱۵

۰
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۳۰

۶۰
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۰

۸۰
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نتيجه گيري

از مطالعه و بررســي آزمايشگاهي تأثير تركيب نفت مخزن 

بر روي توليد، نتايج زير به دست آمد:

ـت در مقدار توليــد آن تأثيرگذار  ۱- تركيب شــيميايي نـف

بوده و بيشــترين توليد مربوط به نفت ميدان اول از سازند  

آسماري (نفت شماره ۲) با عدد اسيدى باالتر مي باشد.

۲- مقدار آســفالتين موجود در نفت خام مخزن، نمي تواند 

توصيف كننده ميزان توليد نفت باشــد. در اين تحقيق نفت 

سازند بنگستان (نفت شماره۱ ) علي رغم درصد آسفالتين 

باال به دليل مقدار اســيدهاي آلي، توليد بيشــتري نسبت به 

نفت ميدان دوم سازند آسماري (نفت شماره۳) داشته است.  

۳- نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه ارتباط ضعيفي بين 

مقدار آســفالتين و عدد اسيدي نفت خام در موارد بررسي 

شده وجود دارد. 

۴- رســوب آســفالتين در محـيـط متخلخل ســنگ مخزن 

بســتگي به مقدار اجزاي اشباع نفت دارد. باال بودن درصد 

اجزاي اشــباع نفت، محيط نامطلوبي براي آسفالتين ايجاد 

نموده و شــرايط را براي رســوب آسفالتين در سطح سنگ 

مخزن فراهم مي كند. 

۵- تركيب شــيميايي و نيروهاي موجود بين سطوح آب و 

ـت بر روي مقدار آب تزريقــي براي درصد توليد نهايي  نـف

نفت تأثيرگذار هســتند. بــا افزايش شــوري آب مخزن و 

كاهش عدد اســيدي نفت، نيروهاي دفع بين سطوح برتري 

دارد، در نتيجه حجم كمتري آب مصرف خواهد شد. 

۶- نتايج حاصل از مطالعات مخازن كربناته مناطق نفت خيز 

جنوب همراه با بررسي ساير عوامل تأثيرگذار، مي تواند به 

پيش بينــي ميزان توليد بر اثــر تزريق آب و تجزيه و تحليل 

نتايج آن كمك كند.

شكل ۱۱- توليد  نفت بر حسب عدد اسيدي نفت خام



۱۳۷مطالعه و بررسي آزمايشگاهي...

تشكر و قدرداني
نويســنده ايــن مقالــه از واحــد پژوهش مغزه هــاي نفتي 

ـت آن  ـت و همچنيــن مديرـي پژوهشــكده مهندســي نـف

پژوهشــكده جهت پشــتيباني در انجام اين تحقيق تشكر و 

قدرداني مي نمايد.
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