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محمدصادق شرفی*، شرکت توســعه ی  فناوری همیار مهندسی )تفاهم(

پدیده ی انتشار مولکولی یک نوع مکانیزم انتقال جرم در غیاب اختالط یا جریان همرفتی است که به دلیل 
اختالف غلظت یک جزء در دو نقطه از یک سیال رخ می دهد. این مکانیزم در مدل های نفت سیاه نیز فعال 
اســت به طوری که در مخازن گاز میعانی معکوس در اثر مکانیزم انتشــار مولکولی، گاز از ناحیه ای با نسبت 
نفت محلول به گاز کمتر به ناحیه ای با نسبت نفت محلول به گاز بیشتر جریان می یابد و نفت نیز در جهت 
مخالف جریان می یابد. در مخازن نفتی نیز، نفت از ناحیه ای با نســبت گاز محلول به نفت کمتر به ناحیه ای 
با نســبت گاز محلول به نفت بیشتر جریان می یابد و گاز نیز در جهت مخالف جریان می یابد. همچنین، بین 

فاز گاز و نفت نیز، مولکول های ســیال می توانند مســتقیما از فاز گاز به نفت نفوذ مولکولی داشته باشند. 
در این مقاله، شــرح مدل سازی عددی این مکانیزم در شبیه ساز بومی رتینا ارائه شده است.
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اطالعات مقاله

معرفی شبیه ساز بومی رتینا 
شبیه ســاز رتینا، شبیه ســاز بومی مخازن نفتی و گازی به شمار می رود که 
قابلیت شبیه ســازی مدل    های نفت سیاه1 و ترکیبی2 را دارد. این شبیه ساز، 
توســط متخصصیــن ایرانی شــرکت توســعه ی فناوری همیار مهندســی 
)تفاهم(3، متناســب با مخازن نفت و گاز کشور و در راستای نیاز مهندسین 
شــرکت ملی نفت ایران، توسعه داده شده است. روش حل معادالت جریان 
حاکم بر محیط متخلخل در شبیه ســاز رتینــا، مبتنی بر روش حل عددی 
کامال ضمنی4 می باشــد و مدل های ســه فازی و ســه بُعدی با شبکه بندی 
بی سازمان5 را نیز پشــتیبانی می کند. همچنین به منظور باال بردن سرعت 

انجام شبیه ســازی امکان انجام محاسبات موازی6 نیز فراهم شده است. 

1- مدل سازی مکانیزم انتشار مولکولی7 در مدل های نفت سیاه
روش حــل عددی کامال ضمنــی به منظور حل معــادالت جریان حاکم بر 
محیط متخلخل در شبیه ســاز رتینا پیاده ســازی شده است. در این روش، 
پنج متغیر فشــار نفت، اشــباع آب، اشباع نفت، فشــار حباب و نسبت نفت 
محلول به گاز )Po,Sw,So,Pb,Rv( در هر گام زمانی8 محاســبه می شــوند. 
معادالت جریــان حاکم بر محیــط متخلخل به صورت عبــارت غیرخطی 
باقی مانده )R( مطابق معادله ی1 برای هر ســه فاز )گاز، نفت و آب( و برای 
هر سلول شبیه ســازی یا چاه، در هر گام زمانی به صورت حلقه های تکرار9 

حل می شوند تا همگرایی الزم به دست آید.

معادله ی )1(:                                                  
برای سلول های شبیه سازی:

شــبیه dM: برابر با جرم تجمع  یافته در واحد چگالی ســیال در ســطح 
مشترک دو سلول مجاور )m 3( در بازه ی زمانی 

)m 3/s( میزان خالص دبی بین دو سلول مجاور :F
)m 3/s( میزان خالص دبی ورودی به چاه در بازه ی زمانی :Q

)m 3/s( برای هر ســلول شبیه سازی و هر فاز تعریف می شود :R
جرم تجمع یافته در واحد چگالی ســیال در سطح مشترک دو سلول مجاور 

)dM=M t+dt-M t(، مطابق معادله ی2 تعریف می شود: 
معادله ی )2(:                                        

که در آن، PV حجم فضای خالی سلول  ، B ضریب حجمی سازند فاز 
، S اشــباع فاز مربوطــه و همچنین Rs و Rv به ترتیب  مربوطه1۰ 
نسبت گاز محلول به نفت و نسبت نفت محلول به گاز  )sm 3/sm 3( هستند.

همچنیــن، میزان خالص دبی ســیال بین دو ســلول مجــاور )F(، مطابق 
معادله ی3 متشــکل از دو جریان همرفتی11، ناشــی از اختالف پتانسل بین 
دو سلول مجاور و جریان انتشــار مولکولی، ناشی از اختالف غلظت بین دو 
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سلول مجاور است. به طوری که میزان جریان از سلول n به سلول i از طریق 
معادله ی3 به دست می آید:

معادله ی )3(:
 

بخــش اول این معادله، جریــان همرفتی و اندیس u بــه کار رفته در آن، 
نشــان دهنده ی این اســت که عبارت هــای درون ماتریکس برای ســلول 

باالدستی12 که پتانسل بیشتری دارد، در نظر گرفته می شوند. 
همچنین، بخش دوم این معادله، جریان انتشــار مولکولی اســت که شامل 
شش نوع جریان مختلف است که در قسمت بعد ارائه می شوند. تشریح تمام 

عبارت های این معادله در جدول1 ارائه شده است.

1-1- تشریح معادالت انتشار مولکولی 
پدیده ی انتشــار مولکولی یک نوع مکانیزم انتقال جرم در غیاب اختالط14 
یــا جریان همرفتی15 و به دلیل اختالف غلظت یک جزء در دو نقطه از یک 
ســیال ساکن می باشد که توسط قانون فیک16 مطابق معادله ی4 مدل سازی 

شده است.
معادله ی )4(:                                                           

، D ضریب  که در آن F i دبی مولی انتقال جزءi  در واحد سطح 
انتشــار مولکولی  و  گرادیان غلظت جز i  است.

پدیده ی انتشــار مولکولی در مدل های نفت سیاه که شامل سه فاز آب، نفت 
و گاز و متشــکل از پنــج جزء آب، نفــت آزاد، گاز آزاد، گاز محلول و نفت 

محلول هســتند، در سه حالت زیر در شبیه ساز رتینا مدل سازی می شود.

1-1-1- انتشار مولکولی در فاز گاز
در این حالت، گاز آزاد از ناحیه با نســبت نفــت محلول به گاز )R v( کمتر 
به ناحیه با نســبت نفت محلول به گاز بیشتر جریان می یابد و نفت محلول 
 )F og( و جریان نفت )F gg( نیز در جهت مخالف جریان می یابد. جریان گاز
بین دو بلوک مجاور n و i در درون فاز گاز توسط معادالت5 و 6 مدل سازی 

می شوند.
در شــرایط استاندارد، با در نظر گرفتن اینکه حجم فضای خالی سلول برابر 

با واحد است، تعداد مول های سیال برابر است با:
معادله ی )5(: 

  

کــه در آن، n g.sc و n o.sc به ترتیب، تعداد مول گاز و نفت، در درون فاز گاز 
هســتند. بنابراین، تعداد مول های کل فاز گاز برابر است با: 

     

بنابراین، کسر مولی گاز، درون فاز گاز برابر است با:

  1   تعریف متغیرهای به کار رفته در محاســبه ی میزان خالص دبی بین دو ســلول مجاور در معادله ی3

متغیرواحد

m 3   i و n ضریب گذردهی13 بین سلول های

m 3/sm 3)Bo,Bw,Bg( ضریب حجمی سازند فازهای نفت، آب و گاز

Pa∙s)μo,μw,μg( گرانروی فازهای نفت و آب و گاز

Pa)dP( اختالف پتانسیل بین دوس سلول مجاور

sm3/s)F gg( دبی ناشی از انتشار مولکولی گاز درون فاز گاز

sm3/s)F og( دبی ناشی از انتشار مولکولی نفت درون فاز گاز

sm3/s)F oo( دبی ناشی از انتشار مولکولی نفت درون فاز نفت

sm3/s)F go( دبی ناشی از انتشار مولکولی گاز درون فاز نفت

sm3/s)F gx( دبی ناشی از انتشار مولکولی گاز بین فازهای گاز و نفت

sm3/s)F ox( دبی ناشی از انتشار مولکولی نفت بین فازهای گاز و نفت
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معادله ی )8(:                          

که در آن، عبارت بدون بعد  می باشــد و Mw و ρ به ترتیب 
جرم مولکولی و چگالی فازهای مربوطه هستند.

جریان انتشار مولکولی گاز درون فاز گاز، )sm 3/s(، عبارت است از:

                                                    
که در آن، Jg دبی مولی گاز در واحد ســطح است که مطابق قانون فیک 

از رابطه ی1۰ به دست می آید: 
معادله ی )1۰(:                                                    

که در آن، Dgg ضریب انتشــار مولکولی گاز در فاز گاز است. همچنین با 
استفاده از معادله ی8 داریم:

معادله ی )11(:                                                    
با جای گذاری، معادالت1۰ و 11 در معادله ی9، معادله ی انتشار مولکولی 

گاز در فاز گاز )Fgg(، مطابق معادله ی12 به دست می آید:
معادله ی )12(:                                                    

در شبیه ســاز رتینا، معادله ی انتشــار مولکولی گاز در فاز گاز )Fgg(، از 
سلول n  به سلول i مطابق معادله ی13 است:

معادله ی )13(:                                                    
که در آن، Td=Aφ/d است. به طور مشابه، معادله ی انتشار مولکولی نفت 
در فــاز گاز )Fog(، از ســلول n  به ســلول i مطابــق معادله ی14 اثبات 

می شود:
معادله ی )14(:                                                    

که در آن، Dog ضریب انتشــار مولکولی نفت در فاز گاز می باشــد. در 
 i، φ و n برابــر با فاصله ی بین مراکز ســلول های d ،14 معــادالت13 و
تخلخل، A ســطح مقطع جریان بین دو بلوک، Rvi و Rvj نســبت نفت 
محلــول به گاز ســلول های مربوطه، Sg برابر با مقدار کمینه ی اشــباع 
گاز ســلول های n و i، Bg برابــر با میانگین ضریب حجمی گاز ســازند 
ســلول های n و i و Rv برابــر با میانگین نســبت نفــت محلول به گاز 

سلول های n و i می باشد.

2-1-1- انتشار مولکولی در فاز نفت
در این حالت، نفت آزاد از ناحیه با نسبت گاز محلول به نفت )Rs( کمتر به ناحیه با 
نسبت گاز محلول به نفت بیشتر جریان می یابد و گاز محلول نیز در جهت مخالف 
 i و n بین دو بلوک مجاور )Foo( و جریان نفت )Fgo( جریان می یابد. جریان گاز

در درون فاز نفت توسط معادالت15 و 16 مدل سازی می شوند.
در شــرایط استاندارد، با در نظر گرفتن اینکه حجم فضای خالی سلول برابر 

با واحد است، تعداد مول های سیال برابر است با:
معادله ی )15(: 

                                                   

معادله ی )16(: 
                                                   

که در آن، n g.sc و n o.sc به ترتیب، تعداد مول گاز و نفت، در درون فاز نفت 
هســتند. بنابراین، تعداد مول های کل فاز نفت برابر است با: 

معادله ی )1۷(:                                   

، عبارت است از:   Foo ،جریان انتشــار مولکولی نفت درون فاز نفت
                                             

که در آن، Jo دبی مولی نفت در واحد سطح است که مطابق قانون فیک از 
رابطه ی19 به دست می آید:

معادله ی )19(:                                             
که در آن، Doo ضریب انتشــار مولکولی نفت در فاز نفت اســت. همچنین 

داریم  ، پس داریم:
معادله ی )2۰(:                                             

با جای گذاری، معادالت19 و 2۰ در معادله ی18، معادله ی انتشار مولکولی 
نفت در فاز نفت )Foo(، از سلول n به سلول i، مطابق معادله ی21 به دست 

می آید:
معادله ی )21(:                                             

به طور مشــابه، معادله ی انتشار مولکولی گاز در فاز نفت )Fgo(، از سلول 
n  به سلول i مطابق معادله ی22 اثبات می شود:

معادله ی )22(:                                             
که در آن، Dgo ضریب انتشار مولکولی گاز در فاز نفت است. در معادالت21 
و Rsi ،22 و Rsj نســبت گاز محلول به نفت سلول های مربوطه، So برابر 
با مقدار کمینه ی اشباع نفت سلول های n و i، Bo برابر با میانگین ضریب 
حجمی نفت ســازند ســلول های n و i و Rs برابر با میانگین نســبت گاز 

محلول به نفت سلول های n و i می باشد.

3-1-1- انتشار مولکولی بین فاز گاز و نفت17
در ایــن حالت، گاز یا نفت به صورت مســتقیم از فــاز گاز به فاز نفت و یا 
برعکــس، جریان می یابند. به عنوان مثال، در مخازن شــکافدار در صورتی 
که شــکاف، شامل گاز و بخش عمده ای از بلوک مجاور آن شامل نفت باشد، 
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گاز از شــکاف به بلوک مجاور و نفت از بلوک به شکاف مجاور، در اثر انتشار 
مولکولی جریان می یابند. جریان گاز )Fgx( و جریان نفت )Fox( از ســلول 
n به سلول i که بلوک n عمدتا از گاز و بلوک i عمدتا از نفت پر شده است، 

توسط معادالت23 و 24 مدل سازی می شوند:
معادله ی )23(:                                             

معادله ی )24(:                                             

همچنین، در صورتی که ســلول n عمدتا از نفت و ســلول i عمدتا از گاز پر 
 i به سلول n از سلول )Fox( و جریان نفت )Fgx( شــده باشــد، جریان گاز

توسط معادالت25 و 26 مدل سازی می شوند:
                                             

                                              

کــه در این معادالت، Dox و Dgx ضریب انتشــار مولکولی بین فازهای گاز 
و نفت، 'Rsn و'Rsi نســبت گاز محلول به نفت اشــباع18 بلوک های n و i و 

 است.

2- مقایسه ی نتایج شبیه سازهای رتینا و اکلیپس
نتایج شبیه سازی مکانیزم انتشار مولکولی بین دو شبیه ساز رتینا و اکلیپس، 

بر روی مدلی که توصیف می شــود، مقایسه و صحت سنجی شد. 

1-2- خصوصیات مدل
مدل مورد استفاده در این مطالعه، مدلی نقطه ی مرکزی19 با تخلخل یگانه، 
با اجزای نفت، آب، گاز و گاز محلول، تخلخل و تراوایی همگن در کل مدل، 
دارای دو ناحیه خواص ســیال با نســبت گاز محلول به نفت متفاوت دارای 
264 سلول، با ابعاد 16۰۰×16۰۰×4۰۰ متر، دارای ضریب انتشار مولکولی 
نفت در فاز نفت )Doo=15۰ m 2/s(، فشــار اولیــه ی 22۰ در واحد متریک 
)Bar( و اشــباع اولیه ی گاز صفر دارای ساختمان سه بُعدی مطابق شکل1، 
فشــار موئینگی صفر و تراوایی نسبی آب، نفت-آب، گاز، و نفت-گاز مطابق 

شکل2 می باشد.
همچنین، چاهی در مرکز مدل قرار دارد که در هر چهار الیه مشبک کاری 
شده است و با محدودیت های دبی نفت 1۰هزار استاندارد مترمکعب در 
روز و حداقل فشــار ته چاهی 14۰ در واحد متریک )Bar( به مدت هشت 

سال تولید می کند.

 1    ساختمان سه بُعدی مدل مورد استفاده در این مطالعه
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 2    نمودار های تراوایی نسبی آب، نفت-آب، گاز و نفت-گاز

 4    مقایســه ی نتایج تولید نفت بین شبیه ســاز رتینا و اکلیپس با فعال ســازی مکانیزم انتشار مولکولی )Doo=150 m 2/s( و بدون فعال سازی این مکانیزم

)Doo=150 m 2/s( با فعال سازی مکانیزم انتشار مولکولی )( بین شبیه ساز رتینا )قرمز( و اکلیپس )آبیBottom hole pressure( 3    مقایسه ی نتایج فشار ته چاهی 
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)Doo=150 m 2/s( با فعال سازی مکانیزم انتشار مولکولی )6    مقایســه ی نتایج تولید آب بین شبیه ســاز رتینا )قرمز( و اکلیپس )آبی 

)Doo=150 m 2/s( با فعال سازی مکانیزم انتشار مولکولی )5    مقایسه ی نتایج تولید گاز بین شبیه ساز رتینا )قرمز(  و اکلیپس )آبی 

2-2- نتایج و راستی آزمایی با شبیه ساز اکلیپس
مدل توصیف شــده در بخش قبل، با اســتفاده از شبیه ساز رتینا اجرا و نتایج 
آن با شبیه ساز اکلیپس مقایسه شــد. شکل3 مقایسه ی نتایج فشار ته چاهی 
بین اکلیپس و رتینا با فعال ســازی مکانیزم انتشار مولکولی نفت در فاز نفت 

را نشان می دهد. 
شکل4، نتایج تولید نفت از چاه تولیدی را نشان می دهد که با نتایج شبیه ساز 
اکلیپس مقایسه شده است. در این شکل، تاثیر وجود و یا عدم وجود مکانیزم 
انتشار مولکولی نشان داده شــده است. همان طور که از شکل مشخص است 
مکانیزم انتشار مولکولی نفت در فاز نفت باعث افزایش تولید نفت شده است.

همچنین اشــکال5 و 6، بــه ترتیب نتایج تولیــد گاز و آب از چاه تولیدی با 

فعال سازی مکانیزم انتشار مولکولی را نشــان می دهند که با نتایج شبیه ساز 
اکلیپس مقایسه شده اند.

همچنین اشــکال۷ و 8 به ترتیب نتایج فشار و اشباع نفت بلوک )2-4-4( با 
در نظر گرفتن مکانیزم انتشــار مولکولی، برای دو شبیه ساز اکلیپس و رتینا را 

نشان می دهند. 
همچنین شــکل9 نتایج مقایسه ی فشار میدانی )FPR( دو شبیه ساز اکلیپس 
و رتینــا، برای دو حالت بدون مکانیزم انتشــار مولکولی و با مکانیزم انتشــار 
مولکولی )Doo=15۰ m 2/s( را ارائه می کند. همان طور که مشــاهده می شود 
برای هر دو حالت، نتایج دو شبیه ساز با یکدیگر تطابق دارند. همچنین، تاثیر 

مکانیزم انتشار مولکولی در فشار میدانی در شکل1 نشان داده می شود.
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)Doo=150 m 2/s( بین شبیه ساز رتینا و اکلیپس در دو حالت بدون مکانیزم انتشار مولکولی و با مکانیزم انتشار مولکولی )FPR( 9    مقایسه ی نتایج فشار میدانی 

)Doo=150 m 2/s( با فعال سازی مکانیزم انتشار مولکولی )8    مقایسه ی اشباع نفت بلوک )2-4-4( بین شبیه ساز رتینا )قرمز( و اکلیپس )آبی 

)Doo=150 m 2/s( با فعال سازی مکانیزم انتشار مولکولی )7    مقایسه ی فشار بلوک )2-4-4( بین شبیه ساز رتینا )قرمز( و اکلیپس )آبی 

پانویس هاپانویس ها
1. Black oil models
2. Compositional
3. Engineering Support and 
Technology development (ES tD) 

Company
4. Fully implicit
5. Uns tructured gridding
6. Parallel calculations

7. Molecular diffusion
8. Time s tep
9. Iterative process
10. Formation volume factor

11. Convective flow

 ادامــه پانویس هــا در )دبیرخانه( موجود 
است.


