
ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 200 

39

تولید از مخازن شــکافدار طبیعی همواره با پیچیدگی ها و عدم قطعیت های 
باالیی همراه اســت. مشخصه سازی1، مدل ســازی و شبیه سازی این مخازن 
همــواره با چالش هایی روبرو بوده، بــه طوری که عالوه بر تعیین خصوصیات 
شــکاف و ماتریکــس، ارتباط بین بلوک های شــکاف و ماتریکــس نیز باید 
به خوبی بررســی شــود. به دلیل اینکه حدود 27درصــد از مخازن جهان و 
70درصد از مخازن نفتی ایران از نوع شــکافدار هستند، بررسی مکانیزم های 
تولید از این مخازن از اهمیت زیادی برخوردار اســت.]1[ پیوستگی موئینگی 
بیــن بلوک های ماتریکس و جذب مجدد که به صورت جریان ســیال از یک 
بلوک ماتریکس به بلوک ماتریکس دیگر تعریف می شود، از مکانیزم های مهم 
جریان در مخازن شــکافدار طبیعی اســت.]2[ مدل تخلخل یگانه به عنوان 
مدلی دقیق و موثر در بررســی مکانیزم های تولید از مخازن شکافدار شناخته 
می شود. در این روش، بلوک های ماتریکس و شکاف با استفاده از بلوک های 
دانه ریز2 و به صورت صریح3 تعریف می شــوند.]3و4[ روش تخلخل یگانه با 
دقتی باال، توانایی پیش بینی تولید از محیط های شکافدار را دارد. اما، به دلیل 
افزایش قابل توجه در مدت زمان اجرای شبیه سازی، استفاده از این روش در 
شبیه سازی موردهای میدانی، کاربردی نیست. به همین دلیل، مدل تخلخل 
دوگانه به طور گسترده ای در شبیه سازهای تجاری با هدف پیش بینی تولید 
نفت از مخازن شــکافدار مورد استفاده قرار می گیرد. در این مدل، شکاف ها 

به صورت یک محیط متصل به هم که مسیر اصلی جریان در مخزن را فراهم 
می کنند فرض می شوند. همچنین بلوک های ماتریکس با هم غیرمرتبط بوده 
و حاوی سیاالت ذخیره در مخزن هستند که توسط شکاف ها احاطه شده اند. 
نتایج به دســت آمده با اســتفاده از مدل تخلخل دوگانه، باعث شده است که 
این روش به عنوان روشــی قابل قبول و کاربردی در مدل سازی تولید مخازن 
شــکافدار استفاده شود. اما، مدل تخلخل دوگانه دارای ضعف هایی است. این 
مدل در شبیه سازی مواردی همچون جدایش ثقلی4، انتقال گرما5، وجود چاه 
با نرخ6 تولید کم در مدل، یا هر پدیده ی گذرایی7 که در بلوک های ماتریکس 
اتفــاق بیفتد، عملکرد کارآمدی ندارد. برای مثال، در مدل هایی با بلوک های 
بزرگ که دارای چاه های بســته یا با نرخ تولید کم هستند، جریان سیال در 
هر بلوک مستقل ماتریکس فرآیندی با اهمیت و موثر بر تولید می باشد که با 
استفاده از مدل تخلخل دوگانه به درستی مدل نمی شود.]5[ همچنین مدل 
تخلخل دوگانه به تنهایی قابلیت مدل کردن فرآیند جذب مجدد یا پیوستگی 
موئینگــی را ندارد. پیوســتگی موئینگی بین بلوک هــای ماتریکس و جذب 
مجــدد که به صورت جریان از یک بلوک ماتریکس به بلوک دیگر آن تعریف 
می شــوند، از موثرترین مکانیزم های جریان در مخازن شکافدار هستند. ]2[ 
جذب مجدد، توزیع اشــباع سیاالت در بلوک های ماتریکس و همچنین نرخ 
تولید نفت توسط ریزش ثقلی را کنترل می کند.]6[ پیوستگی موئینگی بین 
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با توجه به اینکه بیشــتر مخازن نفتی ایران از نوع شــکافدار هستند، بررسی مکانیزم های تولید از این مخازن 
از اهمیت زیادی برخوردار اســت. از آنجایی که فرآیندهای جذب مجدد و پیوستگی موئینگی از مکانیزم های 
مهم توليد از مخازن شکافدار طبیعی است، مدل سازی برهم کنش بلوک به بلوک با هدف باال بردن دقت نتایج 
شبیه سازی محیط متخلخل شکافدار در شبیه ساز رتینا توسعه داده شده است. در این مقاله با هدف مقایسه ی 
عملکرد مدل بلوک به بلوک شبیه ســاز رتینا )BtoB( و مدلsubdomain  شبیه ســاز CMG با مدل تخلخل 
یگانه، به بررسی فرآیند بلوک به بلوک و اثر پدیده های جذب مجدد و پیوستگی موئینگی پرداخته شده است. 
بر اســاس نتایج به دســت آمده، مدل BtoB شبیه ســاز رتینا با دقت باال به مدل سازی فرآیند جذب مجدد و 
 ،CMG شبیه ساز subdomain شبیه ساز رتینا در مقایسه با مدل BtoB پیوســتگی موئینگی می پردازد. مدل
 56 ،BtoB به طور چشــمگیری مدت زمان اجرای بسیار کمتری دارد. در این مطالعه، مدت زمان اجرای مدل

برابر سریع تر از مدل subdomain است.
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بلوک های ماتریکس با اســتفاده از پل مایع10 اتفــاق می افتد. پل مایع بین 
دو بلوک ماتریکس به آســانی در محیط های متخلخل شکافدار با بازشدگی 
شــکاف کم ایجاد می شود.]7[ پیوستگی موئینگی به عنوان یکی از مهم ترین 
پدید  شــود. بنابراین، درک درستی از عملکرد این فرآیند، به درک بهتری از 
رفتار جریــان در محیط متخلخل شــکافدار و در نتیجه طراحی روش هایی 
کارآمدتر برای ازدیاد برداشــت از این نوع مخازن می شود. بنابراین، با هدف 
رفع محدودیت های مدل تخلخل دوگانه، مدل subdomain برای مدل سازی 
مخازن شکافدار طبیعی با اســتفاده از گریدبندی هر بلوک  ماتریکس11 ارائه 
شد.]8[ این مدل برای اولین بار در سال 1983 معرفی]9[ و پس از آن توسط 

محققین بسیاری، مدل های اصالح شده ی مختلفی از آن ارائه شد. 

1- مدل بلوک به بلوک )BtoB( شبیه ساز رتینا
با توجه به اهمیت فرآیندهای جذب مجدد و پیوستگی موئینگی در شبیه سازی 
مخازن شکافدار، مدل سازی برهم کنش بلوک به بلوک، با هدف باال بردن دقت 
نتایج شبیه سازی محیط متخلخل شــکافدار در شبیه ساز رتینا توسعه داده 
شده است. جذب مجدد و پیوستگی موئینگی اثر قابل توجهی بر حجم و سرعت 
تخلیه ی نفت از بلوک های ماتریکس ناحیه ی کالهک گازی به شــکاف های 
ناحیــه ی نفتی مخزن و چاه های تولیــدی دارد. بنابراین، در نظر گرفتن اثر 
فرآیندهای جذب مجدد و پیوستگی موئینگی در بررسی نتایج شبیه سازی و 
پیش بینی تولید از مخازن شکافدار از اهمیت باالیی برخوردار است. در مدل 
BtoB شبیه ساز رتینا فرض می شود که هر بلوک ماتریکس به دو شکاف که 
یکــی در اطراف و دیگری در پایین بلوک ماتریکس قرار دارد، متصل اســت. 
شکل1 شــماتیکی از مدل BtoB شبیه ساز رتینا را نمایش می دهد. در این 
مدل، نفت از بلوک ماتریکس باالیی به شکاف متصل به پایین آن، تخلیه شده 
و ســپس بر اساس پارامتر ضریب جذب مجدد به بلوک ماتریکس پایینی و یا 
شکاف های اطراف آن وارد می شــود. در این شبیه ساز، ضریب جذب مجدد 

توسط مقدار بازشــدگی شکاف افقی و شیب شــکاف افقی تعیین می شود.

2- مدل سازی
بــا هدف مقایســه ی عملکرد مدل بلــوک به بلوک شبیه ســاز رتینا و مدل

subdomain  شبیه ســاز CMG با مدل تخلخل یگانه، به بررســی فرآیند 
بلوک به بلوک و اثر پدیده های جذب مجدد و پیوســتگی موئینگی پرداخته 
شده اســت. به این منظور، مدل های تخلخل یگانه و تخلخل دوگانه ایجاد و 
 BtoB اجرا شدند. همچنین، مدل CMG در ســه شبیه ساز رتینا، اکلیپس و
در رتینا و subdomain در CMG اجرا و نتایج با مدل تخلخل یگانه مقایسه 

شد. 
 

1-2- مدل تخلخل یگانه
در ابتــدا یک مدل تخلخل یگانه دارای ســه بلــوک ماتریکس که به صورت 
عمودی روی هم قرار گرفته و توســط دو شــکاف در دو طرف و یک شکاف 
افقی در زیر هر بلوک ماتریکس احاطه شده اند ساخته شد. شکل2، شماتیکی 

از مدل ساخته شده را نشان می دهد.
در شــرایط اولیه، بلوک های ماتریکس اول و دوم به طور کامل اشباع از نفت 
بوده و شکاف ها و بلوک ماتریکس سوم اشباع از گاز هستند. با شروع فرآیند 
شبیه ســازی، ریزش ثقلی سبب جابجایی نفت موجود در بلوک های باال و گاز 
موجود در بلوک آخر می شــود. فرآیند جابجایی ســیاالت تا زمان به تعادل 
رسیدن مدل ادامه پیدا می کند و امکان بررسی جریان سیال و مفاهیم جذب 
مجدد و پیوســتگی موئینگی را فراهم می کند. الزم به گفتن است که اشباع 
آب در تمام مدل برابر صفر اســت. شکل3، توابع اشباع و موئینگی بلوک های 
ماتریکس و شــکاف را نشــان می دهد. همچنین، مقدار فشــار موئینگی در 
شــکاف ها برابر با صفر در نظر گرفته شــده اســت. جزییات مربوط به مدل 

تخلخل یگانه ساخته شده در جدول1 آورده شده است.

 2   شماتیکی از مدل تخلخل یگانه )مدل پایه( 1   شماتیکی از مدل بلوک به بلوک شبیه ساز رتینا

بنابراین،  هاي تولیدي دارد.نفتی مخزن و چاه يهاي ناحیهبه شکافکالهک گازي  يهاي ماتریکس ناحیهبلوك
بینی تولید از سازي و پیشنظر گرفتن اثر فرآیندهاي جذب مجدد و پیوستگی موئینگی در بررسی نتایج شبیهدر 

شود که هر بلوك ساز رتینا فرض میشبیه BtoBدر مدل مخازن شکافدار از اهمیت باالیی برخوردار است. 
 1شکل .استماتریکس به دو شکاف که یکی در اطراف و دیگري در پایین بلوك ماتریکس قرار دارد، متصل 

دهد. در این مدل، نفت از بلوك ماتریکس باالیی به شکاف ساز رتینا را نمایش میشبیه BtoBمدل شماتیکی از 
ضریب جذب مجدد به بلوك ماتریکس پایینی و یا اساس پارامتر  ، تخلیه شده و سپس برآنمتصل به پایین 

ساز، ضریب جذب مجدد توسط مقدار بازشدگی شکاف افقی و در این شبیهشود. هاي اطراف آن وارد میشکاف
 شود.شیب شکاف افقی تعیین می

 
 ساز رتیناشماتیکی از مدل بلوك به بلوك شبیه -1شکل 

 سازيمدل -2

مدل  با CMGساز شبیه  subdomainمدل وساز رتینا عملکرد مدل بلوك به بلوك شبیه يبا هدف مقایسه
هاي جذب مجدد و پیوستگی موئینگی پرداخته شده فرآیند بلوك به بلوك و اثر پدیدهبه بررسی  ،تخلخل یگانه

 CMGساز رتینا، اکلیپس و هاي تخلخل یگانه و تخلخل دوگانه ایجاد و در سه شبیهمدلاست. به این منظور، 
اجرا و نتایج با مدل تخلخل یگانه مقایسه  CMGدر  subdomainدر رتینا و  BtoBاجرا شدند. همچنین، مدل 

 شد. 
  

 مدل تخلخل یگانه -1-2
دو  در ابتدا یک مدل تخلخل یگانه داراي سه بلوك ماتریکس که به صورت عمودي روي هم قرار گرفته و توسط

، شماتیکی از 2اند ساخته شد. شکلو یک شکاف افقی در زیر هر بلوك ماتریکس احاطه شده شکاف در دو طرف
 دهد. مدل ساخته شده را نشان می

 
 تخلخل یگانه (مدل پایه)شماتیکی از مدل  -2شکل 

 
ها و بلوك ماتریکس سوم هاي ماتریکس اول و دوم به طور کامل اشباع از نفت بوده و شکافدر شرایط اولیه، بلوك

گاز و هاي باال سبب جابجایی نفت موجود در بلوك ریزش ثقلیسازي، با شروع فرآیند شبیهند. هستاشباع از گاز 
کند و امکان فرآیند جابجایی سیاالت تا زمان به تعادل رسیدن مدل ادامه پیدا می شود.موجود در بلوك آخر می

است که اشباع  گفتنالزم به کند. بررسی جریان سیال و مفاهیم جذب مجدد و پیوستگی موئینگی را فراهم می
دهد. نشان می راو شکاف هاي ماتریکس بلوكتوابع اشباع و موئینگی ، 3آب در تمام مدل برابر صفر است. شکل

یات مربوط به مدل تخلخل یها برابر با صفر در نظر گرفته شده است. جزهمچنین، مقدار فشار موئینگی در شکاف
 آورده شده است.  1یگانه ساخته شده در جدول
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 3     نمودار تراوایی نسبی و فشار موئینگی گاز ـ نفت در الف( بلوک های ماتریکس ب( شکاف

 
 (الف)

 
 (ب)

 ب) شکافماتریکس هاي نفت در الف) بلوكـ  گازفشار موئینگی  تراوایی نسبی و نمودار -3شکل 

 
 اطالعات مربوط به مدل ساخته شده -1جدول 

 مقدار پارامتر
 x )ft( 10بلوك ماتریکس در جهت  ياندازه

 x )ft( 3125/0بلوك شکاف در جهت  ياندازه
 y )ft( 10بلوك ماتریکس در جهت  ياندازه

 y )ft( 10بلوك شکاف در جهت  ياندازه
 z )ft( 10بلوك ماتریکس در جهت  ياندازه

 z )ft( 3125/0بلوك شکاف در جهت  ياندازه
 3/0 تخلخل ماتریکس
 1 تخلخل شکاف
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مدل ساخته شده و فایل داده ی شبیه ساز اکلیپس بدون نیاز به هیچ تغییر یا 
تصحیحی قابل اجرا در شبیه ســاز رتینا است. ولی امکان اجرای فایل داده ی 
اکلیپس در شبیه ساز CMG وجود ندارد. برای تبدیل فایل داده ی اکلیپس به 
فایل داده ی IMEX از نرم افزار Data-Importer استفاده شد. در این مدل، 

نیازی به تصحیح در فایل داده ی IMEX وجود نداشت.

2-2- مدل تخلخل دوگانه
با هدف مقایســه ی نتایج، مدل تخلخل دوگانه ای معادل با مدل تخلخل 
یگانه ســاخته شــده اســت. تعداد بلوک های این مدل، 6×1×1 بوده و 
ابعاد هر بلوک آن در ســه جهت xyz برابر با 10 فوت اســت. کلیدواژه ی 
GRAVDR در مدل فعال بوده و کلیدواژه ی DZMTRX برابر با 10 فوت 
)معــادل با ارتفاع بلــوک ماتریکس در مدل تخلخل یگانه( اســت. برای 
معادل سازی مدل تخلخل یگانه و تخلخل دوگانه باید حجم فضای خالی 
و تراوایی ماتریکس و شــکاف در دو مدل با هم برابر باشــد. سایر شرایط 
اولیه ی مدل تخلخل دوگانه مشابه با مدل تخلخل یگانه است.)جدول1(  
در شبیه ســازهای اکلیپــس و رتینا مقدار ضریب شــکل با اســتفاده از 
رابطه ی1 محاســبه می شــود. از مقدار ضریب شــکل برای محاسبه ی 

انتقال پذیری12 جریان ماتریکسـ  شکاف  استفاده می شود. انتقال پذیری 
جریان ماتریکس و شکاف در شبیه سازهای اکلیپس و رتینا با استفاده از 
رابطه ی2 محاسبه می شــود. در این روابط، L نشان دهنده ی ابعاد بلوک 
ماتریکــس، kmx تراوایی بلوک ماتریکس در جهــت x و v حجم بلوک 

ماتریکس است.
σ = 4

L2
x

L2
y

L2
z

1 1 1 (( + + رابطه ی )1(                                   

Tr = 0.001127vσkmx                                            )2( رابطه ی
همان طور که گفته شــد، مدل ســاخته شــده و فایل داده ی شبیه ساز 
اکلیپس بدون نیاز به هیچ تغییر یا تصحیحی قابل اجرا در شبیه ساز رتینا 
اســت. ولی برای اجرای مدل تخلخل دوگانــه در IMEX، نیاز به اعمال 
تغییراتی در فایل داده اســت. در فایل داده ی IMEX باید از کلیدواژه ی 
TRANSFER برابر با یک استفاده کرد که کلیدواژه ی معادل با کلیدواژه ی 
GRAVDR در اکلیپس و رتینا اســت. کلیدواژه ی TRANSFER، مدل 
مورد اســتفاده برای شبیه سازی جریان فازهای مختلف بین ماتریکس و 
شــکاف را مشخص می کند. اگر مقدار این کلیدواژه برابر با یک قرار داده 
شــود، جدایش ثقلی بین فازهای آب، نفت و گاز فعال شده و اثر مکانیزم 
ریزش  ثقلی بر نتایج در نظر گرفته می شود. همچنین کلیدواژه ی معادل 
با DZMTRX در IMEX، کلیدواژه ی DKFRAC اســت. الزم به گفتن 
است که برای معادل بودن تراوایی شکاف در دو شبیه ساز رتینا و اکلیپس 
با IMEX از کلیدواژه ی NODPPM در دیتا فایل اکلیپس استفاده شده 
اســت. در حالت کلی، در شبیه ســازهای اکلیپس و رتینا، مقدار تراوایی 
شکاف داده شــده به شبیه ساز در تخلخل شکاف ضرب شده و به عنوان 
تراوایی شــکاف اســتفاده می شود. ولی شبیه ســاز CMG تراوایی داده 
شده توســط کاربر را مستقیما به عنوان تراوایی شکاف استفاده می کند. 
 IMEX عالوه بر این، مقدار انتقال پذیری جریان ماتریکس ـ شــکاف در
با استفاده از رابطه ی3 محاسبه می شود. برای برابر ساختن مقدار ضریب 
  TRANSMFبا اکلیپس و رتینا می توان از کلیدواژه ی IMEX شــکل در
در دیتافایــل CMG اســتفاده کرد که ضریبــی از انتقال پذیری جریان 

ماتریکس ـ شکاف است.
Tr = 4رابطه ی  )3( ΔxΔyΔz

L2
x

k
x

L2
y

k
y

L2
z

k
z (( + +

Subdomain 3-2- مدل
روش subdomain در شبيه ساز IMEX نوعی از مدل تخلخل دوگانه است 
که در آن هر بلوک ماتریکس به تعدادی زیرسلول تقسیم می شود. در این 
حالت، جریان بین هر زیرســلول یک بلوک ماتریکس و بین هر زیرسلول 
و شکاف عمودی محاسبه می شــود. برای تعیین ضخامت زیرسلول ها از 
کلیدواژه ی FRACVOL استفاده می شود. برای مدل سازی بهتر فرآیند 

  1   اطالعات مربوط به مدل ساخته شده

مقدارپارامتر

(ft)x 10اندازه ی بلوک ماتریکس در جهت

(ft)x  135/ 0اندازه ی بلوک شکاف در جهت

(ft)y 10اندازه ی بلوک ماتریکس در جهت

(ft)y  10اندازه ی بلوک شکاف در جهت

(ft)z 10اندازه ی بلوک ماتریکس در جهت

(ft)z  135/ 0اندازه ی بلوک شکاف در جهت

3/ 0تخلخل ماتریکس

1تخلخل شکاف

)md( 10تراوایی ماتریکس

)md( 10000تراوایی شکاف

)Psi( 2000فشار مدل

)Psi( 800فشار حباب

DRSDT0
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جذب مجدد الزم اســت حجم زیرســلول انتهایی هر بلوک ماتریکس را 
ناچیز در نظر گرفت. برای مدل ســازی فرآیند جذب مجدد و پیوســتگی 
موئینگی، عالوه بر کلیدواژه هــای SUBDOMAIN و FRACVOL به 
دو کلیــدواژه ی TRANSD و SD-REINF نیز نیاز اســت. اســتفاده از 
کلیدواژه ی TRANSD سبب برقراری جریان بین آخرین زیرسلول بلوک 
ماتریکس باالیی و اولین زیرسلول بلوک ماتریکس پایین آن می شود. به 
عبارتی دیگر، این کلیدواژه پیوستگی موئینگی را بین دو بلوک ماتریکس 
برقرار می کند. حال با اســتفاده از کلیدواژه ی SD_REINF و قرار دادن 
مقدار یک برای آن، فشــار موئینگی آخرین زیرسلول هر بلوک ماتریکس 

برابر با صفر شده و آن زیرسلول به شکاف تبدیل می شود.  

)BtoB( 4-2-  مدل بلوک به بلوک
فایل داده ی مدل بلوک به بلوک کامال مشابه با مدل تخلخل دوگانه است 
 SIGMA در کنــار کلیدواژه ی SIGMAGD و تنهــا به یک کلیدواژه ی
نیاز دارد. در مدل BtoB شبیه ساز رتینا، کلیدواژه ی SIGMA مربوط به 
 SIGMAGD انتقال جریان بین ماتریکس و شکاف عمودی و کلیدواژه ی
مربوط به انتقال جریان بین ماتریکس و شکاف افقی است. روابط4 و 5 به 
ترتیب انتقال پذیری بین ماتریکس و شکاف عمودی و انتقال پذیری بین 
ماتریکس و شــکاف افقی در مدل بلوک به بلوک شبیه ساز رتینا را نشان 
می دهند. در این روابــط، v حجم بلوک و kmx، kmz به ترتیب تراوایی 
ماتریکس در جهت x و z هستند. بعد از فراخوانی فایل داده در شبیه ساز 
رتینا، در قسمت Dual Options، گزینه ی مدل سازی شکاف را از تخلخل 
دوگانه به بلوک به بلوک تغییر داده و با تعیین مقدار بازشــدگی شــکاف 
افقــی، می توان مدل را اجرا کرد. با فعال کردن روش BtoB، بخشــی از 
حجم بلوک شــکاف به حجم شــکاف افقی متناظر با بلوک ماتریکس آن 
تبدیل می شــود. به عبارت دیگر، مجموع حجم شکاف عمودی و شکاف 
افقــی در مــدل BtoB برابر با حجم یک بلوک شــکاف در مدل تخلخل 
دوگانه اســت. الزم به گفتن است، در این حالت تغییری در حجم اولیه ی 

درجای سیاالت13 موجود در شکاف به وجود نخواهد آمد و مجموع حجم 
سیال موجود در شــکاف عمودی و افقی مدل BtoB برابر با حجم سیال 

شکاف مدل تخلخل دوگانه خواهد بود.
Tr = SIGMA × kmx v                                  )4( رابطه ی
Trh = SIGMAGD × kmz v                                      )5( رابطه ی

3- نتایج و بحث
در این بخش نتایج به دست آمده از هر مدل بررسی و نتایج سه شبیه ساز 
اســتفاده شده مقایسه می شــود. در ابتدا نتایج مربوط به بررسی فرآیند 
جذب مجــدد در مدل تخلخل یگانه و تخلخل دوگانه بیان و ســپس به 
بررســی نتایج مدل های subdomain و BtoB و مقایســه ی نتایج آنها با 
مدل تخلخل یگانه پرداخته می شود. همچنین پیوستگی موئینگی در دو 
شبیه ساز رتینا و CMG بررسی و با مدل تخلخل یگانه مقایسه می شود. 

1-3- بررسی فرآیند جذب مجدد
 1-1-3- مدل تخلخل یگانه

شکل4 نتایج مربوط به مدل تخلخل یگانه در سه شبیه ساز رتینا، اکلیپس 
و CMG را نشان می دهد. نتایج به دست آمده از هر سه شبیه ساز کامال 
بر هم منطبق می باشــد. واضح است که ســرعت تخلیه ی گاز در بلوک 
ماتریکس باالیی بیشتر از بلوک ماتریکس پایینی بوده و اشباع نهایی هر 
دو بلوک برابر با 0/49 اســت. دلیل تفاوت اشباع های دو بلوک ماتریکس 
در زمان هــای اولیــه، جذب مجدد نفت تخلیه شــده از بلوک ماتریکس 
باالیی توســط بلوک ماتریکس پایینی است. در صورتی که بین دو بلوک 
ماتریکس شــکافی وجود نداشــته باشــد، به عبارت دیگر، بین دو بلوک 
ماتریکس پیوستگی موئینگی کامل وجود داشته باشد، اختالف اشباع گاز 
)بازیابی نفت( در بلوک های باالیی و پایینی در تمام زمان شبیه ســازی 

 4   اشباع گاز بلوک های اول و دوم در مدل تخلخل یگانه در سه شبیه ساز 

موردنظر بدون در نظر گرفتن پیوستگي موئینگي
 5    اشباع گاز بلوک های اول و دوم در مدل تخلخل یگانه با پیوستگی موئینگی 

کامل در سه شبیه ساز موردنظر با در نظر گرفتن پیوستگي موئینگي

هاي باالیی و ماتریکس پیوستگی موئینگی کامل وجود داشته باشد، اختالف اشباع گاز (بازیابی نفت) در بلوك
اع و ، عالوه بر جداول اشب5) در حالت بررسی شده در شکل5(شکل.سازي مشهود استپایینی در تمام زمان شبیه

است، نتایج  گفتنالزم به  موئینگی، تخلخل و تراوایی شکاف افقی نیز برابر با ماتریکس در نظر گرفته شده است.
رتینا و ساز شبیه BtoBنتایج مدل به دست آمده از مدل تخلخل یگانه به عنوان مدل پایه براي مقایسه بین 

subdomain سازشبیه CMG .در نظر گرفته شده است 

 
گرفتن  نظر بدون در ساز موردنظرهاي اول و دوم در مدل تخلخل یگانه در سه شبیهاشباع گاز بلوك -4شکل 

 ینگیئستگی موپیو
 

 
 نظر با در ساز موردنظرهاي اول و دوم در مدل تخلخل یگانه با پیوستگی موئینگی کامل در سه شبیهاشباع گاز بلوك -5شکل 

 ینگییوستگی موئپگرفتن 
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هاي باالیی و ماتریکس پیوستگی موئینگی کامل وجود داشته باشد، اختالف اشباع گاز (بازیابی نفت) در بلوك
اع و ، عالوه بر جداول اشب5) در حالت بررسی شده در شکل5(شکل.سازي مشهود استپایینی در تمام زمان شبیه

است، نتایج  گفتنالزم به  موئینگی، تخلخل و تراوایی شکاف افقی نیز برابر با ماتریکس در نظر گرفته شده است.
رتینا و ساز شبیه BtoBنتایج مدل به دست آمده از مدل تخلخل یگانه به عنوان مدل پایه براي مقایسه بین 

subdomain سازشبیه CMG .در نظر گرفته شده است 
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 ینگیئستگی موپیو
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مشهود است.)شکل5( در حالت بررسی شده در شکل5، عالوه بر جداول 
اشباع و موئینگی، تخلخل و تراوایی شکاف افقی نیز برابر با ماتریکس در 
نظر گرفته شده اســت. الزم به گفتن است، نتایج به دست آمده از مدل 
 BtoB تخلخــل یگانه به عنوان مدل پایه برای مقایســه بین نتایج مدل
شبیه ساز رتینا و subdomain شبیه ساز CMG در نظر گرفته شده است.

2-1-3- مدل تخلخل دوگانه

مدل تخلخل دوگانه به تنهایی قابلیت مدل کردن فرآیند جذب مجدد را 
ندارد. به همین دلیل در شــکل6 اشباع گاز در بلوک های ماتریکس باال و 
پایین منطبق بر هم می باشد. نتایج دو شبیه ساز رتینا و اکلیپس یکسان 
بوده و مقدار اشــباع نهایی گاز را 0/45 نشان می دهند که کمتر از اشباع 
نهایی گاز در مدل تخلخل یگانه است. شبیه ساز CMG برای مدل تخلخل 
دوگانه ی ســاخته شــده در این مطالعه، مقدار اشباع نهایی گاز را برابر با 
اشــباع نهایی گاز در مدل تخلخل یگانه یعنی 0/48 به دســت می آورد.

Subdomain 3-1-3-  مدل

در مدل subdomain می توان با تغییر تعداد زیرســلول ها، به بررســی 
ریزش ثقلی و فرآیند جذب مجدد پرداخت. شکل7 نتایج این مدل را در 
سه حالت 3، 5 و 10 زیرسلول نشــان می دهد. مقایسه ی نتایج این سه 

حالت با نتایج مدل تخلخل یگانه نشــان می دهد که مدل با 3 زیرسلول 
نزدیک تریــن نتایج را با مدل تخلخل یگانه مورد بررســی در این مطالعه 
دارد. در این مدل، مقدار اشباع نهایی گاز با مدل تخلخل یگانه برابر بوده 
ولی ســرعت ریزش به طور دقیق پیش بینی نشده است. با افزایش تعداد 
زیرســلول ها نیز اشــباع نهایی گاز و ســرعت ریزش از مدل پایه فاصله 
می گیرد. بنابراین در ادامه ی این مطالعه، از مدل دارای 3 زیرســلول به 

عنوان مدل subdomain استفاده می شود.

4-1-3- مدل بلوک به بلوک )BtoB( شبیه ساز رتینا
همان طور که گفته شــد، برای اجرای مدل BtoB در شبیه ســاز رتینا، 
پــس از فراخوانی فایل داده ی مدل تخلخل دوگانه، تنها با تغییر گزینه ی 
مدل ســازی شکاف در قسمت Dual Options از تخلخل دوگانه به بلوک 
به بلوک و با تعیین مقدار بازشــدگی شــکاف افقی، می توان مدل را اجرا 
کرد. با توجه بــه ابعاد کوچک مدل مورد بررســی در این مطالعه، برای 
شبیه سازی فرآیند جذب مجدد با دقت باال، مقدار بازشدگی شکاف افقی 
باید به اندازه ی کافی کوچک باشــد. با تعییــن مقدار 0/001 فوت برای 
بازشــدگی شکاف افقی، تطابق کامل نتایج مدل BtoB شبیه ساز رتینا با 
مدل تخلخل یگانه قابل مشاهده است. با توجه به شکل8 واضح است که 
مدل BtoB شبیه ســاز رتینا به خوبی قادر به شبیه سازی فرآیند جذب 

مجدد است.

 6     مقدار تخلیه ی بلوک های اول و دوم در مدل تخلخل دو گانه در سه شبیه ساز موردنظر

 مدل تخلخل دوگانه -3-1-2
اشباع  6مدل تخلخل دوگانه به تنهایی قابلیت مدل کردن فرآیند جذب مجدد را ندارد. به همین دلیل در شکل

ساز رتینا و اکلیپس یکسان بوده و باشد. نتایج دو شبیههاي ماتریکس باال و پایین منطبق بر هم میگاز در بلوك
ساز دهند که کمتر از اشباع نهایی گاز در مدل تخلخل یگانه است. شبیهنشان می 45/0مقدار اشباع نهایی گاز را 

CMG ساخته شده در این مطالعه، مقدار اشباع نهایی گاز را برابر با اشباع نهایی گاز  يبراي مدل تخلخل دوگانه
 آورد.به دست می 48/0در مدل تخلخل یگانه یعنی 

 
 نظرساز موردگانه در سه شبیهدوهاي اول و دوم در مدل تخلخل بلوك يمقدار تخلیه -6شکل 

 
 Subdomainمدل   -3-1-3

ها، به بررسی ریزش ثقلی و فرآیند جذب مجدد پرداخت. توان با تغییر تعداد زیرسلولمی subdomainمدل در 
نتایج این سه حالت با نتایج  يدهد. مقایسهزیرسلول نشان می 10و  5، 3مدل را در سه حالت  این نتایج 7شکل

نتایج را با مدل تخلخل یگانه مورد بررسی در ترین زیرسلول نزدیک 3دهد که مدل با مدل تخلخل یگانه نشان می
دارد. در این مدل، مقدار اشباع نهایی گاز با مدل تخلخل یگانه برابر بوده ولی سرعت ریزش به طور این مطالعه 
اشباع نهایی گاز و سرعت ریزش از مدل پایه فاصله  نیز هاا افزایش تعداد زیرسلولبینی نشده است. بدقیق پیش

 شود.استفاده می subdomainزیرسلول به عنوان مدل  3این مطالعه، از مدل داراي  يبنابراین در ادامه .گیردمی
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2-3- بررسی پیوستگی موئینگی

بررســی اثر پیوستگی موئینگی با استفاده از تغییر مقدار جذب مجدد در 
مدل BtoB شبیه ســاز رتینا و مدل subdomain شبیه ساز CMG انجام 
می شــود. به عبارتی، با تغییر فشــار موئینگی شکاف افقی بین دو بلوک 
ماتریکس به بررســی اثر پیوستگی موئینگی بر مقدار تولید نفت پرداخته 

می شود. 
فشــار موئینگی شکاف افقی در شبیه ســاز رتینا با استفاده از رابطه ی6 

محاسبه می شود. 
PC,HF = β(User defined Pc) + (1-β)PC,SF                   )6( رابطه ی

در ایـن رابطـه، β ضریـب جـذب مجـدد بـوده کـه در شبیه سـاز رتینا با 
عنـوانCapillary Pressure Scaling Factor توسـط کاربـر در پنجره ی 
Dual Options تعریـف می شـود. PC,HF و PC,SF بـه ترتیـب فشـار 

موئینگـی شـکاف افقـی و فشـار موئینگـی شـکاف های اطـراف14 بلـوک 
ماتریکـس یـا به عبارتـی شـکاف های عمودی می باشـند. در شبیه سـاز 

 7    مقدار تخلیه ی بلوک های اول و دوم در مدل subdomain در تعداد زیرسلول های مختلف

 
 هاي مختلفتعداد زیرسلولدر  subdomainهاي اول و دوم در مدل بلوك يمقدار تخلیه -7شکل 

 
 ساز رتیناشبیه )BtoBمدل بلوك به بلوك ( -3-1-4

مدل تخلخل  يپس از فراخوانی فایل داده ساز رتینا،در شبیه BtoB، براي اجراي مدل گفته شدطور که همان
از تخلخل دوگانه به بلوك به بلوك  Dual Optionsدر قسمت سازي شکاف مدل يدوگانه، تنها با تغییر گزینه

توان مدل را اجرا کرد. با توجه به ابعاد کوچک مدل مورد بررسی در و با تعیین مقدار بازشدگی شکاف افقی، می
کافی  يسازي فرآیند جذب مجدد با دقت باال، مقدار بازشدگی شکاف افقی باید به اندازهاین مطالعه، براي شبیه

ساز شبیه BtoBفوت براي بازشدگی شکاف افقی، تطابق کامل نتایج مدل  001/0مقدار با تعیین  کوچک باشد.
ساز رتینا به شبیه BtoBواضح است که مدل  8با مدل تخلخل یگانه قابل مشاهده است. با توجه به شکل رتینا

 است. سازي فرآیند جذب مجددخوبی قادر به شبیه
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 8     مقایسه ی مقدار تخلیه ی بلوک های اول و دوم در مدل بلوک به بلوک شبیه ساز رتینا و مدل تخلخل یگانه

 
 ساز رتینا و مدل تخلخل یگانهبلوك به بلوك شبیههاي اول و دوم در مدل بلوك يمقدار تخلیه يمقایسه -8شکل 

 
 بررسی پیوستگی موئینگی -2-3

مدل  ساز رتینا وشبیه BtoBبررسی اثر پیوستگی موئینگی با استفاده از تغییر مقدار جذب مجدد در مدل 
subdomain سازشبیه CMG با تغییر فشار موئینگی شکاف افقی بین دو بلوك  ،د. به عبارتیشوانجام می

 شود. ماتریکس به بررسی اثر پیوستگی موئینگی بر مقدار تولید نفت پرداخته می
 شود. محاسبه می 6يساز رتینا با استفاده از رابطهفشار موئینگی شکاف افقی در شبیه

)  )6ي (رابطه ), ,(1 )C HF C SFP User defined Pc Pβ β= + −  

 Capillary Pressure Scalingساز رتینا با عنوانضریب جذب مجدد بوده که در شبیه βدر این رابطه، 
Factor يتوسط کاربر در پنجره Dual Options شود. تعریف میC,HFP و C,SFP  به ترتیب فشار موئینگی

باشند. در هاي عمودي میبلوك ماتریکس یا به عبارتی شکاف 14هاي اطرافشکاف افقی و فشار موئینگی شکاف
ساز رتینا، امکان تعریف توابع اشباع و موئینگی جداگانه براي شکاف افقی فراهم شده است. در این حالت شبیه

با استفاده از  استفاده از توابع موئینگی ماتریکس براي شکاف افقی و یا يبا فعال کردن گزینه تواندکاربر می
اي به شکاف افقی تراوایی نسبی و فشارموئینگی جداگانه Regional Array Mapping Manager يپنجره

هاي ساز رتینا، فشار موئینگی شکاف افقی تابعی از فشار موئینگی شکاففرض شبیهاختصاص بدهد. در حالت پیش
 هاي عمودي) است.اطراف (شکاف

ساز، فشار در این شبیه شود.محاسبه می 7ي، فشار موئینگی شکاف افقی با استفاده از رابطهCMG سازدر شبیه
ضریب جذب  REINF-SD. همچنین، است) C,MPموئینگی شکاف افقی تابعی از فشار موئینگی ماتریکس (

 د.شومجدد بوده و توسط کاربر تعیین می
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رتینـا، امـکان تعریـف توابـع اشـباع و موئینگـی جداگانـه بـرای شـکاف 
افقـی فراهـم شـده اسـت. در ایـن حالـت کاربـر می تواند با فعـال کردن 
گزینـه ی اسـتفاده از توابـع موئینگـی ماتریکـس برای شـکاف افقـی و یا 
بـا اسـتفاده از پنجـره ی Regional Array Mapping Manager تراوایی 
نسـبی و فشـارموئینگی جداگانه ای به شـکاف افقی اختصـاص بدهد. در 
حالـت پیش فـرض شبیه سـاز رتینا، فشـار موئینگی شـکاف افقـی تابعی 

از فشـار موئینگـی شـکاف های اطـراف )شـکاف های عمودی( اسـت.
در شبیه ســاز CMG، فشار موئینگی شکاف افقی با استفاده از رابطه ی7 
محاســبه می شود. در این شبیه ساز، فشار موئینگی شکاف افقی تابعی از 
فشار موئینگی ماتریکس )PC,M( است. همچنین، SD-REINF ضریب 

جذب مجدد بوده و توسط کاربر تعیین می شود.
PC,HF = ( 1-SDREINF )PC,M                        )7( رابطه ی

با توجه به توضیحات داده شــده، واضح است که عملکرد دو شبیه ساز در 
مدل سازی فرآیند جذب مجدد متفاوت از هم است. اما، قابلیت شبیه ساز 
رتینا در تعریف فشار موئینگی جداگانه برای شکاف افقی، امکان مقایسه ی 
نتایج دو شبیه ساز را فراهم کرده است. به این منظور، در شبیه ساز رتینا 
توابع فشــار موئینگی و تراوایی ماتریکس به شکاف افقی اختصاص داده 
شد. با توجه به صفر بودن فشــار موئینگی شکاف های عمودی، جمله ی 
دوم رابطه ی6، در تمام حالت های بررسی شده در این مطالعه برابر با صفر 
می باشــد. در این حالت، برای معادل قرار دادن روابط6 و 7 می توان β را 
برابر با )SDREINF-1( در نظــر گرفت. در نتیجه، با این روش می توان 
نتایج دو شبیه ســاز رتینا و CMG را مقایسه کرد. حال، با در نظر گرفتن 
3 مقدار 1 )پیوســتگی موئینگی کامل بین بلوک های ماتریکس(، 0/6 و 
0/3 برای ضریب جذب مجدد ) β ( به مقایســه ی نتایج تغییرات اشــباع 

 9     مقایسه ی تغییرات اشباع گاز نسبت به زمان در دو بلوک ماتریکس اول و دوم در سه مدل تخلخل یگانه، BtoB شبیه ساز رتینا و Subdomain شبیه ساز 

CMG در سه حالت متفاوت: الف( ضریب جذب مجدد برابر 1، پیوستگی موئینگی کامل ب( ضریب جذب مجدد برابر با 0/6 ج( ضریب جذب مجدد برابر 0/3

)7ي (رابطه  , ,(1 )C HF C MP SDREINF P= −  

سازي فرآیند جذب مجدد متفاوت از ساز در مدلبا توجه به توضیحات داده شده، واضح است که عملکرد دو شبیه
نتایج دو  يساز رتینا در تعریف فشار موئینگی جداگانه براي شکاف افقی، امکان مقایسه. اما، قابلیت شبیهاستهم 

ساز رتینا توابع فشار موئینگی و تراوایی ماتریکس به شکاف شبیهرده است. به این منظور، در ساز را فراهم کشبیه
، در تمام 6يدوم رابطه يهاي عمودي، جملهداده شد. با توجه به صفر بودن فشار موئینگی شکافافقی اختصاص 

 7و  6دادن روابط باشد. در این حالت، براي معادل قرارهاي بررسی شده در این مطالعه برابر با صفر میحالت
ساز رتینا و توان نتایج دو شبیهیدر نظر گرفت. در نتیجه، با این روش م (SDREINF-1)را برابر با  βتوان می

CMG  هاي ماتریکس)، (پیوستگی موئینگی کامل بین بلوك 1مقدار  3را مقایسه کرد. حال، با در نظر گرفتن
هاي ماتریکس پرداخته نتایج تغییرات اشباع گاز در بلوك يبه مقایسه)  β(براي ضریب جذب مجدد  3/0 و 6/0

هاي ماتریکس آمده، هر چه فشار موئینگی شکاف افقی به فشار موئینگی بلوكاساس نتایج به دست  بر .شده است
و  BtoBهاي نتایج مدلیابد. تر باشد، ناپیوستگی موئینگی کمتر بوده و مقدار بازیابی نفت افزایش مینزدیک

Subdomain نشان داده شده  9ب جذب مجدد مختلف در شکلیآنها با مدل تخلخل یگانه در ضرا يو مقایسه
ب جذب یساز رتینا با مدل تخلخل یگانه در ضراشبیه BtoBاست. نتایج به دست آمده مطابقت بسیار خوب مدل 

مقادیر مختلف ضریب جذب ، CMGساز شبیه Subdomainدهد. در صورتی که مدل مجدد متفاوت را نشان می
 کند.بینی نمیدرستی پیشبه  ییابتداهاي زماندر را  SD-REINFمجدد یا به عبارتی 
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ساز شبیه Subdomainساز رتینا و شبیه BtoBتغییرات اشباع گاز نسبت به زمان در دو بلوك ماتریکس اول و دوم در سه مدل تخلخل یگانه،  يمقایسه -9شکل 
CMG  3/0رابر ج) ضریب جذب مجدد ب 6/0، پیوستگی موئینگی کامل ب) ضریب جذب مجدد برابر با 1حالت متفاوت: الف) ضریب جذب مجدد برابر  سهدر 

 
 ساز رتیناشبیه BtoBدر مدل  شکاف يزاویه -3-3

. در استشکاف افقی نسبت به محور افقی  يساز رتینا، امکان تغییر زاویهشبیه BtoBهاي مدل یکی از قابلیت
پرداخته شده ساز رتینا شبیه BtoBدر مدل شکاف افقی بر فرآیند جذب مجدد  ياین بخش به بررسی اثر زاویه

، اختالف ارتفاع سیال و سپس اختالف فشار 8يشکاف افقی با استفاده از رابطه يساز، زاویه. در این شبیهاست
 کند. را محاسبه می بین شکاف عمودي و افقی

ي رابطه
)8(  ( )tan

2
dxdh α= 

اختالف ارتفاع بین مرکز سلول  dhشکاف با محور افقی و  يزاویه αطول بلوك ماتریکس،  dxدر این رابطه، 
باال، واضح است که  يمورد بررسی و در نظر گرفتن رابطه يشکاف افقی و عمودي است. با توجه به فیزیک مسئله

 يشکاف به راحتی قابل مشاهده نیست. بنابراین، براي مشاهده يدر این حالت تغییرات اشباع ناشی از تغییر زاویه
فوت  100به  10پایه از  BtoBها در مدل شکاف افقی، مقدار طول بلوك يبهتر تغییرات اشباع گاز با تغییر زاویه

تغییرات  10شکل است این تغییر، بر نتایج اشباع گاز اثري نخواهد داشت. تنگفتغییر داده شده است. الزم به 
دهد. با افزایش صفر درجه) را نشان می يدرجه و شکاف افقی (زاویه 70و  60، 45 ياشباع گاز در سه زاویه

باالیی به ها، نفت کمتري توسط بلوك پایین جذب شده و نفت تخلیه شده از بلوك شکاف افقی بین بلوك يزاویه
دار که داراي فشار موئینگی کمتر از ماتریکس بوده و در جاي ورود به بلوك ماتریکس پایین، در شکاف زاویه

کند. به عبارتی دیگر، وجود شیب در شکاف افقی نسبت به محور افقی، بر راستاي نیروي گرانش است، حرکت می
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گاز در بلوک های ماتریکس پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست 
آمده، هر چه فشــار موئینگی شــکاف افقی به فشار موئینگی بلوک های 
ماتریکس نزدیک تر باشد، ناپیوستگی موئینگی کمتر بوده و مقدار بازیابی 
نفت افزایش می یابد. نتایج مدل های BtoB و Subdomain و مقایسه ی 
آنها با مدل تخلخل یگانه در ضرایب جذب مجدد مختلف در شکل9 نشان 
 BtoB داده شــده است. نتایج به دســت آمده مطابقت بسیار خوب مدل
شبیه ســاز رتینا با مدل تخلخل یگانــه در ضرایب جذب مجدد متفاوت 
 ،CMG شبیه ســاز Subdomain را نشــان می دهد. در صورتی که مدل
مقادیــر مختلف ضریب جــذب مجدد یا به عبارتــی SD-REINF را در 

زمان هاي ابتدايي به درستی پیش بینی نمی کند.

3-3- زاویه ی شکاف در مدل BtoB شبیه ساز رتینا

یکی از قابلیت های مدل BtoB شبیه ســاز رتینا، امــکان تغییر زاویه ی 
شــکاف افقی نســبت به محور افقی اســت. در این بخش به بررسی اثر 
زاویه ی شکاف افقی بر فرآیند جذب مجدد در مدل BtoB شبیه ساز رتینا 
پرداخته شــده است. در این شبیه ساز، زاویه ی شکاف افقی با استفاده از 
رابطه ی8، اختالف ارتفاع سیال و سپس اختالف فشار بین شکاف عمودی 

و افقی را محاسبه می کند. 
dh = tan(α)2

dx رابطه ی )8(                                          
در این رابطه، dx طول بلوک ماتریکس، α زاویه ی شکاف با محور افقی و 

dh اختالف ارتفاع بین مرکز ســلول شکاف افقی و عمودی است. با توجه 

به فیزیک مسئله ی مورد بررسی و در نظر گرفتن رابطه ی باال، واضح است 
که در این حالت تغییرات اشــباع ناشی از تغییر زاویه ی شکاف به راحتی 
قابل مشاهده نیســت. بنابراین، برای مشاهده ی بهتر تغییرات اشباع گاز 
با تغییر زاویه ی شــکاف افقی، مقدار طول بلوک ها در مدل BtoB پایه از 
10 به 100 فوت تغییر داده شده است. الزم به گفتن است این تغییر، بر 
نتایج اشباع گاز اثری نخواهد داشت. شکل10 تغییرات اشباع گاز در سه 
زاویه ی 45، 60 و 70 درجه و شــکاف افقی )زاویه ی صفر درجه( را نشان 
می دهد. با افزایش زاویه ی شکاف افقی بین بلوک ها، نفت کمتری توسط 
بلوک پایین جذب شــده و نفت تخلیه شده از بلوک باالیی به جای ورود 
به بلوک ماتریکس پایین، در شــکاف زاویه دار که دارای فشــار موئینگی 
کمتر از ماتریکس بوده و در راستای نیروی گرانش است، حرکت می کند. 
به عبارتی دیگر، وجود شــیب در شکاف افقی نســبت به محور افقی، بر 
نرخ تخلیه ی نفت از شــکاف افقی به شکاف های اطراف و همچنین آشام 
توســط ماتریکس پایین تر موثر بوده و در نتیجه بر فرآیند جذب مجدد 

اثرگذار است. 
 در انتها، به مقایسه ی مدت زمان اجرا در مدل های BtoB شبیه ساز رتینا 
و subdomain شبیه ساز CMG می پردازیم. جدول2، مدت زمان اجرای 
هر کدام از مدل ها را نشان می دهد. با توجه به نتایج به دست آمده، مدت 
زمان اجرا با اســتفاده از مدل BtoB بسیار کمتر بوده و هزینه های زمانی 

را به شدت کاهش خواهد داد.

 10     تغییرات اشباع گاز در بلوک های ماتریکس با تغییر زاویه ی شکاف افقی در مدل BtoB شبیه ساز رتینا 

ثر بوده و در وتر مهمچنین آشام توسط ماتریکس پایینهاي اطراف و نفت از شکاف افقی به شکاف ينرخ تخلیه
  نتیجه بر فرآیند جذب مجدد اثرگذار است.

 
  ساز رتیناشبیه BtoBشکاف افقی در مدل  يهاي ماتریکس با تغییر زاویهتغییرات اشباع گاز در بلوك -10شکل 

 
 CMGساز شبیه subdomainساز رتینا و شبیه BtoBهاي مدت زمان اجرا در مدل يدر انتها، به مقایسه

مدت با توجه به نتایج به دست آمده، دهد. ها را نشان می، مدت زمان اجراي هر کدام از مدل2پردازیم. جدولمی
 هاي زمانی را به شدت کاهش خواهد داد.بسیار کمتر بوده و هزینه BtoBزمان اجرا با استفاده از مدل 

 
 CMGساز شبیه subdomainساز رتینا و شبیه BtoBهاي مدلمدت زمان اجرا در  -2جدول 

 (ثانیه)  مدت زمان اجرا سازشبیه مدل
BtoB 24/0 رتینا 

Subdomain  CMG 57/13 

 

 گیرينتیجه

سازهاي رتینا، اکلیپس و هاي مختلف شامل تخلخل یگانه و تخلخل دوگانه در شبیهدر این مطالعه، با ساخت مدل
CMG مدل ،subdomain ساز شبیه CMG و مدلBtoB ساز رتینا، پیوستگی موئینگی و فرآیند جذب شبیه

و مدل  subdomainده است. مدل تخلخل یگانه به عنوان مدل پایه براي مقایسه با نتایج مدل شمجدد بررسی 
BtoB :استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه به شرح زیر است 
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نتیجه گیری

در این مطالعه، با ساخت مدل های مختلف شامل تخلخل یگانه و تخلخل 
 subdomain مدل ،CMG دوگانه در شبیه ســازهای رتینا، اکلیپــس و
شبیه ســاز  CMG و مدل BtoB شبیه ســاز رتینا، پیوستگی موئینگی و 
فرآیند جذب مجدد بررسی شده است. مدل تخلخل یگانه به عنوان مدل 
پایه برای مقایســه با نتایج مدل subdomain و مدل BtoB استفاده شده 

است. نتایج به دست آمده در این مطالعه به شرح زیر است:
 مدل BtoB شبیه ساز رتینا با دقت باال توانایی مدل سازی فرآیند جذب 

مجدد را دارا است و نتایجی مشابه با مدل تخلخل یگانه ارائه می دهد. 
 بر اســاس نتایج به دســت آمده، هر چه فشــار موئینگی استفاده شده 

برای شــکاف افقی به فشار موئینگی ماتریکس نزدیک تر باشد، پیوستگی 
موئینگی و در نتیجه بازیابی نهایی نفت افزایش می یابد. 

 در مدل BtoB شبیه ســاز رتینا، با افزایش مقدار زاویه ی شکاف افقی، 
مقدار جذب نفت تخلیه شده از بلوک ماتریکس باالیی به بلوک ماتریکس 
پایینی کاهش می یابد. به عبارتی، افزایش زاویه ی شکاف افقی نسبت به 

سطح افقی سبب کاهش فرآیند جذب مجدد خواهد شد.
 مدل BtoB شبیه ســاز رتینا در مقایسه با مدل subdomain شبیه ساز 
CMG، به طور چشمگیری مدت زمان اجرای کمتری دارد. در این مطالعه، 

 subdomain 56 برابر ســریع تر از مدل ،BtoB مــدت زمان اجرای مدل
 BtoB است. در نتیجه، در شبیه سازی مدل های میدانی، استفاده از مدل

شبیه ساز رتینا پیشنهاد می شود.
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3. Explicit
4. Gravity segregation
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