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بررسي و مقایسه مدل هاي ریزش ثقلي آزاد به منظور پیش بیني نمودار تولید در 
شرایط مختلف

از  برداشت  ازدیاد  پژوهشكده    بشیري،  غالمرضا  گنجه قزویني،  مصطفي        امیرکبیر  دانشگاه صنعتي  ساعدي*،  بنیامین 
مخازن نفت و گاز  

ــي  ــد. پیش بین ــکافدار مي باش ــازن ش ــد در مخ ــاي تولی ــن مکانیزم ه ــي از مهم تری ــي یک ــزش ثقل ری
ــوده اســت.  نمــودار تولیــد و مدل ســازي ریــزش ثقلــي از گذشــته مــورد توجــه محققــان بســیاري ب
ایــن مطالعــات شــامل حــل تحلیلــي بــا فرضیــات ســاده کننده و یــا اســتفاده از ابزارهــاي شبیه ســازي 
و عــددي بــراي مدل ســازي آن بــوده اســت. در صــورت وجــود دقــت کافــي در نتایــج حــل تحلیلــي 
مي تــوان از اعــداد بــدون بعــد مرتبــط بــا فیزیــك مســئله بــراي پیش بینــي نمــودار تولیــد در شــرایط 
مختلــف اســتفاده کــرد. در یکــي از مطالعــات قبلــي و جامــع ریــزش ثقلــي یــك مــدل تحلیلــي بــراي 
ــق  ــت. در تحقی ــده اس ــه ش ــد ارائ ــدون بُع ــان ب ــاس زم ــر اس ــم و ب ــن مکانیس ــرد ای ــي عملک پیش بین
حاضــر، نتایــج مــدل تحلیلــي مذکــور در شــرایط مختلــف بــا نتایــج مدل هــاي عــددي ریــزش ثقلــي 
ــود.  ــه مي ش ــوند، مقایس ــازي مي ش ــول شبیه س ــس و کامس ــاري اکلیپ ــاي تج ــط نرم افزاره ــه توس ک
مقایســه نشــان مي دهــد کــه نتایــج مــدل تحلیلــي و مــدل عــددي شبیه ســازي شــده توســط اکلیپــس 
ــاي  ــول در زمان ه ــزار کامس ــده از نرم اف ــت آم ــج به دس ــا نتای ــد، ام ــر دارن ــا یکدیگ ــي ب ــق خوب تطاب

اولیــه خطــا دارد. 

مهم تریـن  از  ثقلـي  ریـزش  کـه  مي دهـد  نشـان  موجـود  بررسـي هاي 
مکانیزم هـاي فعـال در ناحیـه مـورد تهاجـم گاز در مخـازن شـکافدار 
فرآینـد  ایـن  ریاضـي  مدل سـازي  جهـت  متعـددي  مطالعـات  اسـت. 
موجـود یافـت مي شـود. در اکثر ایـن مطالعـات فرضیات سـاده کننده اي 
انجـام شـده تـا بتـوان حـل تحلیلـي بـراي آن ارائـه کـرد و یـا اینکـه از 
ابزارهـاي عـددي براي مدل سـازي آن اسـتفاده شـده اسـت. اگرچه حل 
تحلیلـي از مزایـاي سـادگي و سـرعت بهـره مي بـرد، امـا با توجه بـه نیاز 

بـه فرضیـات سـاده کننده شـاید از دقـت کافـي برخـوردار نباشـد.
از طـرف دیگـر، بـا توجه به اختالف در شـرایط مطالعات آزمایشـگاهي 
بـا شـرایط واقعـي، نمي تـوان از نتایـج یـك آزمایـش به صورت مسـتقیم 
بـراي پیش بینـي رفتـار واقعي مخزن اسـتفاده کرد. بنابرایـن نیازمند راهي 
بـراي ارتقـاي مقیـاس و تعمیـم نتایـج مقیـاس آزمایشـگاهي و یـا نتایـج 
حـل تحلیلـي بـه شـرایط واقعي مخـزن هسـتیم. در ایـن مطالعـه، یکي از 
جامع تریـن مطالعـات تحلیلـي در زمینـه ریـزش ثقلي آزاد بررسـي شـده 
و نتایـج آن بـا نتایـج دو مدل عددي کامسـول و شبیه سـاز اکلیپس-نفت 

سـیاه مقایسـه مي شود.

1-  مدل تحلیلي
دي دوناتـو و همـکاران )2006( تولیـد نفـت بـا مکانیـزم ریـزش ثقلي را 
به صـورت تحلیلـي و عددي بررسـي کردنـد]1[. آنان طي ایـن مطالعات 
در شـرایط مختلـف، عباراتـي را بـراي نمـودار ضریـب برداشـت نفت با 

اسـتفاده از اعـداد بـدون بُعد ثقلي و موئینه نوشـتند. آنهـا دریافتند که در 
زمان هـاي اولیـه، ضریـب برداشـت به صـورت خطـي بـا زمان بـدون بُعد 
تغییـر مي کنـد. پـس از گذشـت زمـان اولیـه )زمانـي کـه جبهـه سـیال به 
ارتفـاع آسـتانه سـنگ برسـد(، نیز رفتـار ضریب برداشـت یا بـه صورت 
توانـي1 )غالـب بـودن نیروي ثقلي( اسـت و یـا به صورت نمایـي2 )غالب 
بـودن نیـروي موئینگـي( اسـت. بدین ترتیـب دو زمان بدون بعـد ثقلي و 

موئینـه را تعریـف کردند.

  )1(

                                                          )2(
  

در ایـن روابـط، tDg  و tDc بـه ترتیـب زمـان بـدون بعـد ثقلـي و موئینـه 
هسـتند. همچنیـن K تراوایـي،  تراوایـي نسـبي نفـت در اشـباع نفت 
بیشـینه، ϕ تخلخـل، H ارتفـاع موثـر ماتریکـس )یعنـي ارتفاع بخشـي از 
بلـوک ماتریکـس کـه در آن ریزش ثقلي رخ مي دهـد(، و *J  خاصیت 
موئینـه سـنگ هسـتند. Δp تفـاوت چگالـي نفـت و گاز، γ تـوان تابـع 
موئینـه کـوري 3،  گرانـروي نفـت، μ0 کشـش بیـن سـطحي بیـن نفـت و 

گاز، و g شـتاب گرانـش و t زمـان اسـت. 
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ایـن محققـان معـادالت جریـان در زمان هـاي اولیـه را بـا صرف نظـر از 
فشـار موئینگـي با کمك تحلیـل باکلي-لورت حل کـرده و مکان جبهه 
و توزیع اشـباع را در هر زمان یافتند. سـپس از مفهوم اشـباع میانگین در 
بخشـي از سـنگ کـه شـامل ارتفاع آسـتانه موئینگي نمي شـود، اسـتفاده 

کـرده و رابطـه-3 را بـراي ضریب برداشـت پیشـنهاد کردند.
 

  )3(

ایـن معادلـه بـراي زمان هـاي اولیه و قبل از رسـیدن جبهه سـیال به ارتفاع 
آسـتانه کاربـرد دارد. نویسـندگان بـا توجـه بـه معـادالت، زمـان بـي بُعد 

رابطـه-4 را بـراي رسـیدن جبهه بـه ارتفاع آسـتانه به دسـت آوردند. 

  )4(

کـه در ایـن رابطـه پارامتـر α تـوان تابـع تراوایـي نسـبي نفت اسـت. آنها 
سـپس بـا توجـه بـه اینکـه اثـر نیـروي موئینـه لحـاظ نشـده بـود و در این 
روابـط فـرض شـده بود ضریـب برداشـت نهایي بـه یك خواهد رسـید، 

رابطـه ضریـب برداشـت را بـه صـورت معادلـه-5 اصـالح کردند.

  )5(
کـه در ایـن رابطـه ، ضریب برداشـت نهایـي، ضریب برداشـت در 
زمـان بسـیار طوالني اسـت کـه بر اسـاس تعـادل نیروهاي ثقلـي و موئینه 
به دسـت مي آیـد. بـا توجـه به مفهـوم این تعـادل، توزیـع اشـباع در زمان 

بسـیار طوالنـي به صـورت رابطه-6 خواهـد بود.

  )6(

کـه در آن S مقـدار اشـباع در هـر ارتفـاع، h ارتفـاع از پایین تریـن نقطـه 
بلـوک، و تابـع معکوس فشـار موئینه سـنگ اسـت.

در زمان هـاي پـس از رسـیدن جبهـه سـیال بـه ارتفـاع آسـتانه، بر اسـاس 
نـوع نیـروي غالـب بـر حرکت سـیال )نیـروي ثقلـي یـا موئینگـي( رفتار 
تابـع ضریـب برداشـت تغییـر مي کند. اگر نیـروي ثقلي بر سیسـتم حاکم 
باشـد، تابـع به صـورت توانـي خواهـد بـود. البتـه ایـن محققـان، رابطـه 
به دسـت آمـده را بـراي زمان هـاي دیگـر نیـز تعمیـم داده و با اسـتفاده از 

ضریـب برداشـت نهایـي آن را اصـالح کردند.
اگـر نیـروي موئینـه حاکـم باشـد، رفتـار ضریـب برداشـت نفـت از تابـع 
نمایـي پیـروي مي کنـد. آنهـا بـراي به دسـت آوردن رابطـه موردنظـر، از 
تکنیکـي کـه پیش از این براي آشـام اسـتفاده شـده بود، اسـتفاده کردند 
و بـه رابطه اي مشـابه آن رسـیدند که بعـدا لي و هورن )2008( نیز مشـابه 
آن را بـراي ریـزش ثقلـي معرفـي کردنـد و بـا مقایسـه آن در شـرایط 
مختلفـي کـه در همـه موارد نیـروي غالب نیروي موئینه بـود، آن را تأیید 

کردنـد]2[. دي دوناتـو و همـکاران بـا اسـتفاده از نتایـج عـددي، ضریب 
برداشـت نفـت در شـرایط حاکمیـت نیـروي موئینگـي را بـا معادلـه-7 

بیـان کردند.

  )7(

بلـوک  ارتفـاع کل  نسـبت  بـه صـورت   r پارامتـر  رابطـه  ایـن  در  کـه 
ماتریکـس بـه ارتفـاع آسـتانه آن تعریـف شـده اسـت. ارتفـاع آسـتانه، 
ارتفـاع بخشـي از سـنگ اسـت کـه در آن، اشـباع همیشـه بـه مقـدار 
حداکثـر باقـي مي مانـد و در ایـن رابطـه به صـورت اختالف بیـن ارتفاع 

کل و ارتفـاع موثـر بلـوک ماتریکـس تعریـف شـده اسـت. 

2-  مدل هاي عددي
2- 1-  مدل سازي در نرم افزار کامسول

معـادالت جریـان  بایـد  در کامسـول،  ثقلـي  ریـزش  شبیه سـازي  بـراي 
دوفـازي بـا نیـروي ثقلـي را بر اسـاس یك دسـتگاه معاالت دیفرانسـیلي 
جزئي نوشـت، تا با تعیین شـرایط اولیه، مرزي و هندسـه مسـئله، نرم افزار 
آن معـادالت را حـل کنـد. ایـن معـادالت حاکم براي مدلسـازي ریزش 

ثقلـي در مطالعـه ]3[ موجود اسـت.
در ایـن مطالعـه ماتریکـس به صـورت محیطـي همگـن و متخلخـل بـا 
تراوایـي برابـر در همـه جهـات فـرض شـد. بـراي مدل سـازي محیـط 
ماتریـس و شـکاف، یك هندسـه سـاده متشـکل از دو اسـتوانه هم مرکز 
در نظر گرفته شـد. اسـتوانه داخلي )ماتریس(، خـواص فیزیکي متفاوتي 
از اسـتوانه خارجي )شـکاف( دارد. در مرز بین این دو بخش پیوسـتگي 
متغیرهـاي اصلـي مطالعـه، یعني فشـار فازهاي نفـت و گاز، در نظرگرفته 

شماتیك مدل ریزش ثقلي کامسول ]3[1
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شـد. شـماتیك هندسـه مسـئله به صورت شـکل-1 اسـت. 
در شـرایط اولیه اشـباع نفت کل محیط در میزان بیشـینه )sw-1( و فشـار 
درون محیـط به صـورت خطـي بـر اسـاس چگالـي سـیال متغیـر در نظـر 
گرفتـه شـد. در شـماتیك مسـئله، 5 مـرز مشـخص اسـت کـه بـراي مرز 
داخلي شـرایط پیوسـتگي فشـار در نظر گرفته شـد. در مرز محور تقارن 
هـم شـرایط تقـارن و در مـرز 2، کـه دیـواره عمـودي سیسـتم اسـت، 

شـرایط بـدون جریـان فـرض شـد. مرزهـاي اصلـي سیسـتم، مرزهـاي 1 
و 3 هسـتند کـه باعـث ریـزش ثقلـي نفـت مي شـوند. بـا توجـه بـه محاط 
شـدن سیسـتم در یـك محیـط بـا فشـار ثابـت، در هـر دو مـرز باالیـي و 

پایینـي )مرزهـاي 1 و 3( فشـار گاز برابـر بـا فشـار محیـط تنظیم شـد.
 

2- 2- مدل سازي در نرم افزار اکلیپس-نفت سیاه
مدل تعریف شـده در اکلیپس از جهاتي مشـابه مدل کامسـول اسـت اما 
از طـرف دیگـر، معادالت جریانـي را نرم افزار اکلیپـس در نظر مي گیرد 
و صرفـاً برخـي مـوارد توسـط کاربـر مي توانـد کنتـرل شـود. از آنجایي 
متخلخـل همگـن کامـاًل  یـك محیـط  ثقلـي در  کـه مي تـوان ریـزش 
عمـودي را به صـورت یك بُعـدي فرض کـرد، بنابراین تفاوتـي بین یك 
مـدل اسـتوانه اي و مکعب مسـتطیلي نخواهـد بـود. بـراي مدل سـازي در 
اکلیپـس مشـابه کامسـول یك بلـوک عمـودي به عنوان ماتریـس با یك 
الیـه از محیطـي بـا خـواص فیزیکـي متفـاوت، به عنـوان شـکاف احاطـه 
مي شـود. امـا بـا توجـه بـه متفـاوت بـودن شـرایط مـرزي و عـدم امـکان 
تعریـف یـك مـرز تولیدي، باید یـك الیه فرضـي اضافه بـا تراوایي باال 
در مرزهـاي مورد نیـاز تعریـف کـرد و در آن، بـا اسـتفاده از تعریف چاه 
تولیـدي یـا تزریقـي بـا شـرایط مشـخص در مرکـز الیـه شـرایط مـرزي 
مورد نیـاز را اعمـال کـرد. شـرایط مـرزي در ایـن مـدل هـم مشـابه مـدل 
کامسـول در نظـر گرفتـه شـد. در مـرز باالیـي یـك چـاه تزریـق گاز بـا 
فشـار ثابـت محیطـي و در مـرز پایینـي یـك چـاه تولیـدي با فشـار ثابت 
محیطـي تعریـف شـد. در ایـن مـدل در شـرایط اولیـه ماتریس اشـباع از 
نفـت بـوده، اما شـکاف اشـباع از گاز در نظر گرفته شـد. همچنین فشـار 
در شـرایط اولیـه به صـورت خطي و بر اسـاس چگالي سـیال فرض شـد. 

شـماتیکي از مدل سـاخته شـده در شـکل-2 قابل مشـاهده اسـت. 
 

3- نتایج
بـا توجـه بـه وابسـتگي تابعیـت ضریـب برداشـت بـه نـوع نیـروي غالـب 
)ثقلـي یـا موئینگـي(، دو حالـت فرضـي متفـاوت در نظـر گرفته شـده و 
نتایـج مـدل هاي تحلیلـي، شبیه سـاز کامسـول و شبیه سـاز اکلیپس-نفت 
سـیاه بـا یکدیگـر مقایسـه مي شـوند. ایـن دو حالـت فرضـي بـه گونه اي 
تولیـد شـدند کـه در یك حالـت، نیروي ثقلـي حاکم باشـد و در حالت 
دیگـر نیـروي موئینگـي. نتایـج این نمونه ها بـه همراه بحـث آن در ادامه 

آمده اسـت.

3- 1- حاکمیت نیروي ثقلي
تحلیلـي  نهایـي  برداشـت  ضریـب  و   ،71 برابـر   r پارامتـر  بـا  نمونـه اي 
77 درصـد، نمونـه اي اسـت کـه در آن نیروهـاي ثقلـي حاکـم هسـتند. 
پارامترهـاي ایـن نمونه به صورت تصادفي و بر اسـاس روش مونت کارلو 
به دسـت آمده انـد. در ایـن نمونـه، تراوایـي 1051 میلي دارسـي، تخلخل 
14 درصـد، اختـالف چگالي نفـت و گاز 809 کیلوگرم بـر متر مکعب، 

شماتیك مدل ریزش ثقلي تعریف شده در  نرم افزار اکلیپس2
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گرانـروي نفـت 167 سـانتي پویز، کشـش سـطحي بیـن نفـت و گاز 14 
  J* میلي نیوتـون بـر متـر، ارتفـاع بلـوک ماتریکـس 10/9 متـر، و پارامتـر
برابـر 0/24 به دسـت آمدنـد. همچنیـن تـوان تابـع موئینه )ضریـب توزیع 
انـدازه حفـرات( برابـر 2، تراوایـي نسـبي نفـت در اشـباع حداکثـر نفـت 
برابـر 0/43 و تـوان رابطـه تراوایـي نسـبي نفـت برابـر 3/1 در نظـر گرفته 
شـدند. بـر اسـاس ایـن داده هـا ارتفـاع آسـتانه برابـر 0/15 متـر به دسـت 
مي آیـد. در ادامـه، ابتـدا مقایسـه اي از تابـع تحلیلـي در زمـان هـاي اولیه 
بـا نتایـج کامسـول و اکلیپـس نشـان داده مي شـود و پـس از آن، نمـودار 

کلـي به صـورت نیمه لگاریتمـي نشـان داده خواهـد شـد.
همانطـور کـه در شـکل-2 مشـاهده مي شـود، نتایـج اکلیپـس و مـدل 
تحلیلـي تقریبـاً مشـابه هسـتند، امـا نتایـج کامسـول تفـاوت زیـادي بـا 
دو مـدل دیگـر دارد. در زمـان اولیـه، یعنـي قبـل از اینکـه جبهـه نفـت 
بـه ارتفـاع آسـتانه ي موئینگـي برسـد، سـهم عمـده اي از تولیـد، ناشـي 
از ریـزش سـتون نفـت اسـت و بنابرایـن، در ایـن بـازه، نمـودار ضریـب 
بازیافـت به صـورت خطـي بـا شـیب ثابـت اسـت. ایـن موضـوع بـه ایـن 
دلیـل اتفـاق مي افتـد کـه در ایـن بـازه زمانـي نـرخ تولیـد ثابـت اسـت و 
مي تـوان تخمینـي از آن را بـا اسـتفاده از قانـون دارسـي به دسـت آورد. 
البتـه اگـر بخواهیـم به صـورت دقیق تر نرخ اولیـه ریزش ثقلـي را تخمین 
بزنیـم، مي تـوان از رابطـه معرفـي شـده توسـط ژو4  و بالنـت5  اسـتفاده 

کـرد کـه مطابـق معادلـه-8 اسـت ]4[.

  )8(

hc ارتفـاع آسـتانه موئینگـي در  L ارتفـاع ماتریـس و  در ایـن رابطـه، 
ماتریـس اسـت کـه اختالف ایـن دو متغیـر برابـر پارامتر H خواهـد بود. 
بـا مقایسـه ایـن معادله با معادله هاي-1 و 5 مشـخص مي شـود کـه پارامتر 
ضریـب برداشـت نهایـي کـه بالنـت و همـکاران از آن بـراي تصحیـح 
نتایـج بـه علـت درنظـر گرفتـن فرضیات اسـتفاده کـرده بودنـد، در واقع 
تصحیـح دو مـورد اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه بـراي ساده سـازي عبـارت 
زمـان بـدون بُعـد انتهاي زمـان اولیه و همچنیـن عبارت ضریـب بازیافت 
نسـبت بـه زمـان در ایـن بازه زمانـي، در زمان بـدون بُعد معرفي شـده، از 
پارامتـر H بـه جـاي L در مخـرج کسـر اسـتفاده شـدو همچنیـن انتگرال 
اشـباع در ارتفاع H به جاي ارتفاع کل بلوک محاسـبه شـد، خطایي در 
نتایـج حاصـل شـد. رفع این خطـا از طریـق جابه جایي طـول کل بلوک، 
L، بـه جـاي طـول H در عبـارت زمـان بـدون بُعـد انجـام مي شـود. امـا 
تصحیـح دومـي کـه بـراي رفع خطـاي ناشـي از در نظـر نگرفتـن نیروي 
موئینـه اسـت، بـا توجه به معادلـه-8 با در نظـر گرفتن ضریبـي به صورت 
نسـبت طـول موثر H بـه طول کل بلوک، L، رفع مي شـود. البتـه با توجه 
بـه نتایـج مشـخص در شـکل-2 و بررسـي هاي تحلیلـي، پارامتـر ضریب 
بازیافـت نهایـي نیز تأثیر مشـابهي با تأثیـر مجموعه ایـن دو اصالح دارد.
شـکل-3 نشـان مي دهـد کـه نتایـج کامسـول بـا مـدل تحلیلـي اختـالف 

معنـاداري داشـته و مدت زمـان بیشـتري طـول مي کشـد تـا جبهـه نفت به 
ارتفـاع آسـتانه برسـد. ایـن موضـوع به دلیـل به کارگیـري مشـتق اشـباع 
نسـبت به فشـار موئینه در معادالت فشـاري اسـت. اشباع در فشـار موئینه 
پایین تـر از فشـار موئینـه آسـتانه همـواره برابـر یـك اسـت و بنابرایـن 
مشـتق اشـباع بـه فشـار موئینـه به طـور ناگهانـي از مقـدار زیادي بـه صفر 
مي رسـد. بـا توجـه بـه روش هاي حـل نرم افـزار کامسـول، ایـن تغییرات 
ناگهانـي باعـث واگرایي نتایـج مي شـود. بنابراین براي رفع این مشـکل، 
در ایـن مـدل مشـتق اشـباع به فشـار موئینه در فشـار موئینه کمتر از فشـار 
موئینـه آسـتانه برابـر آخریـن نقطـه آن، یعنـي مشـتق در فشـار موئینـه 

آسـتانه در نظـر گرفته شـد ]3[.
نتایـج مدل هـا پـس از زمـان اولیـه همانطـور کـه در شـکل-4 مشـخص 
اسـت از تشـابه نسـبتاً خوبـي برخـوردار اسـت. ضریـب بازیافـت نهایـي 
مدل هـاي کامسـول و اکلیپـس نیـز بـا دقـت مناسـبي ضریـب بازیافـت 
نهایـي حاصـل از مـدل تحلیلـي را بازتولیـد کرده انـد. بـا توجه بـه اینکه 
ضعف موجود در مدل سـازي کامسـول مربوط به رفتار سـیال در اشـباع 
بیشـینه اسـت، و اینکـه در زمان هـاي پـس از زمـان اولیـه تولیـد ناشـي از 
حرکـت نفـت در پشـت جبهـه مي باشـد، خطاي کمـي در نتایـج مربوط 

بـه مـدل کامسـول در ایـن بـازه زماني مشـاهده مي شـود.

3- 2-  نمونه با حاکمیت نیروي موئینه
نمونـه اي بـا پارامتـر r برابـر 2/77، و ضریـب برداشـت نهایـي تحلیلـي 
33 درصـد، نمونـه اي اسـت کـه در آن، نیروهـاي موئینـه حاکم هسـتند. 
پارامترهـاي ایـن نمونـه نیز به صـورت تصادفـي و بر اسـاس روش مونت 
تراوایـي 601 میلي دارسـي،  نمونـه،  ایـن  به دسـت آمده انـد. در  کارلـو 
تخلخـل 29 درصـد، اختـالف چگالـي نفـت و گاز 404 کیلوگرم بر متر 
مکعب، گرانروي نفت 10 سـانتي پویز، کشـش سـطحي بین نفت و گاز 
 J* 9/6 میلي نیوتـون بـر متـر، ارتفـاع بلـوک ماتریکـس 2 متـر، و پارامتـر
برابـر 0/39 به دسـت آمدنـد. همچنیـن تـوان تابـع موئینه )ضریـب توزیع 
انـدازه حفـرات( برابـر 2، تراوایـي نسـبي نفـت در اشـباع حداکثـر نفـت 
برابـر 0/85 و تـوان رابطـه تراوایـي نسـبي نفـت برابـر 3 در نظـر گرفتـه 
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شـدند. بـر اسـاس ایـن داده هـا ارتفـاع آسـتانه برابـر 0/72 متـر به دسـت 
مي آیـد. به طـور مشـابه ابتـدا مقایسـه اي از تابـع تحلیلـي در زمان هـاي 
اولیـه بـا نتایـج کامسـول و اکلیپـس نشـان داده مي شـود و پـس از آن، 

نمـودار کلـي به صـورت نیمه لگاریتمـي مـورد بررسـي قـرار مي گیـرد.
همان طـور کـه در بخـش قبلـي گفتـه شـد، در زمـان اولیـه تمـام تولیـد 
ناشـي از ریـزش سـتون نفـت اسـت و بنابرایـن، معادلـه ضریـب بازیافت 
مشـابه حالـت قبـل خواهـد بـود و تفاوتـي بیـن نمونه هـاي بـا حاکمیـت 
نیـروي ثقلـي و یـا حاکمیـت نیـروي موئینـه وجـود نـدارد. ایـن موضوع 
مشـاهده  کـه  همان طـور  اسـت.  مشـخص  به خوبـي  نیـز  شـکل-4  در 
مي شـود، نتایـج مـدل اکلیپـس و معادلـه تحلیلـي کامـاًل مشـابه هسـتند. 
نتایـج کامسـول در ایـن بـازه زماني به طور مشـابه بخش قبـل داراي خطا 

باشـد. مي 
در ایـن نمونـه پـس از گذشـتن زمـان اولیـه و رسـیدن جبهـه نفـت بـه 
ارتفـاع آسـتانه، نمـودار ضریـب بازیافت رفتـاري نمایـي دارد و متفاوت 
از رفتـار نمـودار ضریـب بازیافـت در حالتـي اسـت کـه نیروهـاي ثقلـي 
حاکـم باشـند. همانطـور کـه در شـکل-5 دیـده مي شـود، در ایـن نمونه 
نیـز مشـابه نمونـه قبـل زمـان رسـیدن جبهـه بـه ارتفـاع آسـتانه در مـدل 
کامسـول بیشـتر از زمـان پیش بیني شـده توسـط مطالعات تحلیلي اسـت. 
مطالعـه انجـام شـده توسـط اکلیپـس به خوبي توانسـته اسـت کـه ضریب 

برداشـت نهایـي را شبیه سـازي کنـد، در حالـي که در کامسـول مقداري 
خطـا در ایـن زمینـه دیـده مي شـود کـه به نظـر مي رسـد به دلیـل خطـاي 
محاسـباتي ناشـي از روش حـل باشـد. به جـز خطـاي مشـاهده شـده در 
ضریـب بازیافـت نهایـي نتایـج کامسـول، رونـد مشـابهي بیـن ایـن نتایج 
نتایـج مـدل تحلیلـي و  و مـدل تحلیلـي و اکلیپـس مشـاهده مي شـود. 
اکلیپـس تفـاوت اندکـي پـس از زمان هـاي اولیـه دارنـد. از آنجایـي که 
نتایـج تحلیلـي در زمـان اولیـه و پـس از آن پیوسـته نیسـت و بیـن آنهـا 
نیـز اختـالف مشـاهده مي شـود، مي تـوان دلیـل ایـن اختـالف را در ایـن 

بخـش مـورد بررسـي قـرار داد.
بــا توجــه معادلــه-7، از آنجایــي کــه تــوان تابــع به صــورت نیمه تجربــي 
ــن  ــج آنالیزهــاي عــددي به دســت آمــده اســت، در ای ــر اســاس نتای و ب
ــوان  ــده )3tDc( و ت ــي به دســت آم ــوان تحلیل ــن ت بخــش مقایســه اي بی
دیــده  معادلــه-7  در  کــه  همانطــور  مي شــود.  انجــام  نیمه تجربــي 
ــدون  ــان ب ــك زم ــوان ی ــع را به عن ــوان تاب ــه ت ــي ک ــود، در صورت مي ش
بُعــد جدیــد در نظــر بگیریــم، در شــرایط و نمونه هــاي مختلــف در 
زمــان بــدون بُعــد یکســان نســبت ضریــب بازیافــت بــه ضریــب بازیافــت 
ــودار   ــر، نم ــي دیگ ــود؛ به عبارت ــل مي ش ــان حاص ــي یکس نهای
بــر حســب ایــن زمــان بــدون بُعــد بــراي همــه حالت هــا یکســان خواهــد 
شــد. بنابرایــن بــراي بررســي توان هــاي تحلیلــي و نیمه تجربــي مي تــوان 
از ایــن ویژگــي اســتفاده کــرد. بدیــن منظــور 4 نمونــه به صــورت 
تصادفــي و بــر اســاس روش مونــت کارلــو تولیــد شــد، بــه نحــوي کــه 
ــدل  ــیله م ــس از آن به وس ــند؛ پ ــم باش ــه حاک ــروي موئین ــا نی در آن ه
ــا  ــه ه ــن نمون ــه ای ــي ک ــد. از آنجای ــت آم ــا به دس ــج آنه ــس نتای اکلیپ
به صــورت تصادفــي تولیــده شــده اند، تمامــي پارامترهــاي آنهــا بــا هــم 
تفــاوت دارنــد امــا مقــدار پارامتــر r بــراي آنهــا تقریبــاً یکســان اســت. 
ســپس زمــان رســیدن بــه ضریــب بازیافــت برابــر 0/9 ضریــب بازیافــت 
نهایــي به دســت آمــد و بــر اســاس آن بــراي هــر نمونــه تــوان تحلیلــي و 
نیمه تجربــي محاســبه شــدند. نتایــج ایــن بررســي در شــکل-6 مشــاهده 
مي شــود. در ایــن شــکل، بــراي مشــاهده بهتــر نتایــج و رونــد تغییــرات، 
ــد6  رســم شــده اســت.  ــد بان ــدون بُع ــدار عــدد ب ــر اســاس مق ــا ب داده ه
عــدد بــدون بُعــد بانــد در ریــزش ثقلــي بــه صــورت معادلــه-9 تعریــف 

مي شــود]5[. 

  )9(

بـا در نظـر گرفتـن نسـبت ضریـب بازیافـت 0/9 و حل معادلـه به صورت 
تحلیلـي، تـوان محاسـبه شـده بایـد بـراي همـه نمونـه هـا یکسـان و برابر 
2/3 باشـد. همانطـور کـه در شـکل-6 مشـخص اسـت، تـوان تحلیلي در 
ایـن نسـبت ضریـب بازیافـت تغییـرات زیـادي بیـن نمونه هـاي مختلـف 
دارد، امـا تـوان نیمه تجربـي در نظـر گرفتـه شـده تقریبـاً در همـه مـوارد 

ضریب بازیافت نمونه با حاکمیت نیروي موئینه6

زمان بدون بعد رسیدن به نسبت ضریب بازیافت 0/9 در 7
نمونه هاي مختلف با نیروي حاکم موئینه
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یکسـان اسـت و مي تـوان آن را ثابـت فـرض کـرد؛ امـا این مقـدار ثابت 
بـا مقـدار 2/3 اختـالف داشـته و تقریبـاً برابـر 1/8 به دسـت آمـده اسـت. 
پژوهش هـاي بیشـتري بـراي اصـالح و بهبـود مـدل تحلیلي موجـود نیاز 

است.

3- 3-  بحث
همـان طـور که مشـاهده شـد، نتایج تحلیلـي بسـیار امیدوار کننـده بودند 
و مي تـوان از ایـن مـدل تحلیلـي بـراي پیش بیني نمودار ضریـب بازیافت 
بـر اسـاس زمان بـدون بعد اسـتفاده کـرد. البتـه همان طور که گفته شـد، 
بـا توجـه بـه اینکه این مطالعـه کاماًل تحلیلي نبـوده و بخشـي از پارامترها 
بـا اسـتفاده از نتایـج شبیه سـازي هاي عـددي تعییـن شـده اند، نسـبت بـه 
نتایـج شبیه سـاز اکلیپـس داراي اختـالف مي باشـند. لـذا بـراي کاهـش 

ایـن اختـالف مي تـوان تغییراتـي در مـدل ارائه شـده انجام شـود.
مدل سـازي انجـام شـده توسـط کامسـول نیـز به طور کلـي رونـد نمودار 
ضریـب بازیافـت را به خوبي شبیه سـازي کـرد، اما این مـدل داراي خطا، 
بـا مدل سـازي  البتـه ممکـن اسـت  خصوصـاً در زمـان اولیـه مي باشـد. 
پیچیده تـر توسـط نرم افـزار کامسـول ایـن خطـا کاهـش داده و یا حذف 
از  اسـتفاده  بـا  را  معـادالت  کامسـول  نرم افـزار  آنجایي کـه  از  شـود. 
روش هـاي مبتنـي بـر روش المـان محدود  حـل مي کند، بـراي مدل هاي 
داراي جریـان سـیال داراي خطـا خواهـد بـود و از طرفـي ممکـن اسـت 
در شـرایط زیـادي حـل ایـن معـادالت همگرا نشـده و بـه نتیجه نرسـند. 
نرم افـزار کامسـول به دلیـل داشـتن ابـزار قـوي براي شبیه سـازي هندسـي 
و همچنیـن آنالیـز نتایـج پـس از حـل معـادالت و همچنیـن سـاده بـودن 

محیـط کاربـري، مي توانـد گزینـه مناسـبي براي تحقیق و بررسـي باشـد 
امـا بـه دالیـل مختلفـي از جملـه امـکان وجـود خطـا در مـدل به دلیـل 
محدودیت هـاي مدل سـازي، امـکان همگرا نشـدن معـادالت و همچنین 
زمـان حل بسـیار بـاال براي ابعـاد بزرگ تـر نمي توانـد گزینه مناسـبي در 

باشـد. صنعت 

نتیجه گیري
در ایـن مطالعـه، یکـي از جامع تریـن مطالعـات تحلیلـي در زمینـه ریزش 
ثقلـي آزاد در کنـار مدل هـاي عـددي کامسـول و شبیه سـاز اکلیپـس-

نفت سـیاه مـورد بررسـي قـرار گرفتند.
کمـي  نسـبتاً  داراي خطـاي  آزاد  ثقلـي  ریـزش  تحلیلـي  معـادالت   -1
مي باشـد و مي تـوان از آنهـا بـا دقـت مناسـبي بـراي پیش بینـي نمـودار 

تولیـد در مکانیـزم ریـزش ثقلـي آزاد اسـتفاده کـرد.
2- نرم افزار کامسول براي تحقیق و بررسي مدل هاي تولید مختلف مناسب 

مي باشد، اما نمي تواند گزینه مناسبي براي استفاده در صنعت باشد.
3- تولیـد نفـت در زمـان اولیـه و قبـل از رسـیدن جبهـه نفـت بـه ارتفـاع 
آسـتانه بـا نـرخ مشـخص و ثابتي انجـام مي شـود و در مدت زمـان بدون 
بُعـد مشـخصي کـه زمـان کوتاهـي از کل تولیـد یـك مخـزن محسـوب 

مي شـود حـدوداً 30درصـد بازیافـت نهایـي را حاصـل مي کنـد.
4- وابسـته بـه اینکـه نیروي حاکم بر سیسـتم چـه نیرویي باشـد، مي توان 
نمـودار ضریـب بازیافـت در نمونه هـاي مختلـف مشـابه را بـا اسـتفاده از 
زمـان بـدون بُعـد تعریـف شـده هـم مقیـاس کـرد و یا بـه عبارتـي، نتایج 

شـرایط مشـخصي را بـا اسـتفاده از نتایج دیگـري پیش بینـي نمود.

1. Power-law
2.  Exponential
3. Corey

4. Zhou
5. Blunt
6. Bond number

7. FEM
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