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مخازن به مربوط بعدي دو مقطع هاي سطح سیال انتشار
سه بعدي

نجفی نطاق مرتضی

چکیده
زمینه، این در که می آید شمار به نفت مهندسی بررسی هاي مهم ترین از نفتی مخازن سازي شبیه
کمی موفقیت است، شده انجام مخزنها فیزیکی خواص فهم با رابطه در که زیادي تالشهاي علی رغم
منظور به نفتی مخزنهاي به سیال بهینه ي تزریق مقدار و نحوه به شبیه سازي هایی چنین است. آمده بدست
توصیف p اشغال پارامتر با که متخلخل سیستم در تراوش احتمال می نماید. شایانی کمک استخراج،
که است جابجایی روش استخراج، روش هاي از یکی دارد. راستا این در کننده اي تعیین نقش می شود،
ازدیاد باعث مخزن در فشار تغییرات مخزن، از نقطهاي در آب) (مانند سیال مقداري تزریق با آن در
تراوش مدل عادي، تراوش مدل مانند بسیاري مدل هاي با سیستم، این شد. خواهد شده استخراج نفت
یک اخیرا دارد. را خودش قدرت و ضعف نقاط کدام هر که است گرفته قرار بررسی مورد و... تهاجمی
تراوش شبکه ي روي بر BTW مدل و متخلخل محیط در سیال انتشار براي دارسی مدل بین همزادي
سازگاري یکدیگر با مدل دو این بحرانی نماهاي است شده داده نشان عددي بطور و است شده پیشنهاد
چنین می کند. بیشتري کمک مسئله شدن واضح تر به بحرانی نماهاي این دقیق تر هرچه تعیین دارند.
خودساماندهیت مفهوم از استفاده با ما است. نشده انجام بحال تا سه بعدي سیستم هاي براي تحلیلی
متخلخل سیستم هاي در را سیال حرکت بحرانی نماهاي بعدي، سه تراوش شبکه ي روي بر بحرانی
سیال بعدي دو حرکت مسئله ي هستیم، آن دنبال به طرح این در ما که جالبی مسئله ي می کنیم. حساب
(یا هم ارتفاع نفت استخراج و سیال تزریق نقاط می دانیم که همانطور است. سه بعدي سیستم این در
مرز روي بر سیال حرکت مواقعی، چنین در که می رسد ذهن به مسئله این هستند. هم ارتفاع) تقریبا
و می پردازیم اساسی بطور مسئله این بررسی به طرح این در ما دارد. بسزایی اهمیت مخزن هم ارتفاع

می آوریم. بدست را شده گفته بعدي دو القایی مدل بحرانی نماهاي
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چکیده
زمینه، این در که می آید شمار به نفت مهندسی بررسی هاي مهم ترین از نفتی مخازن سازي شبیه
کمی موفقیت است، شده انجام مخزنها فیزیکی خواص فهم با رابطه در که زیادي تالشهاي علی رغم
به نفتی مخزنهاي به سیال بهینه ي تزریق مقدار و نحوه به شبیه سازي هایی چنین است. آمده بدست
p اشغال پارامتر با که متخلخل سیستم در تراوش احتمال می نماید. شایانی کمک استخراج، منظور
جابجایی روش استخراج، روش هاي از یکی دارد. راستا این در کننده اي تعیین نقش می شود، توصیف
باعث مخزن در فشار تغییرات مخزن، از نقطهاي در آب) (مانند سیال مقداري تزریق با آن در که است
عادي، تراوش مدل مانند بسیاري مدل هاي با سیستم، این شد. خواهد شده استخراج نفت ازدیاد
را خودش قدرت و ضعف نقاط کدام هر که است گرفته قرار بررسی مورد و... تهاجمی تراوش مدل
روي بر BTW مدل و متخلخل محیط در سیال انتشار براي دارسی مدل بین همزادي یک اخیرا دارد.
مدل دو این بحرانی نماهاي است شده داده نشان عددي بطور و است شده پیشنهاد تراوش شبکه ي
کمک مسئله شدن واضح تر به بحرانی نماهاي این دقیق تر هرچه تعیین دارند. سازگاري یکدیگر با
از استفاده با ما است. نشده انجام بحال تا سه بعدي سیستم هاي براي تحلیلی چنین می کند. بیشتري
در را سیال حرکت بحرانی نماهاي بعدي، سه تراوش شبکه ي روي بر بحرانی خودساماندهیت مفهوم
مسئله ي هستیم، آن دنبال به طرح این در ما که جالبی مسئله ي می کنیم. حساب متخلخل سیستم هاي
و سیال تزریق نقاط می دانیم که همانطور است. سه بعدي سیستم این در سیال بعدي دو حرکت
مواقعی، چنین در که می رسد ذهن به مسئله این هستند. هم ارتفاع) تقریبا (یا هم ارتفاع نفت استخراج
مسئله این بررسی به طرح این در ما دارد. بسزایی اهمیت مخزن هم ارتفاع مرز روي بر سیال حرکت

می آوریم. بدست را شده گفته بعدي دو القایی مدل بحرانی نماهاي و می پردازیم اساسی بطور
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است. زیاد بسیار طبیعی رفتارهاي توصیف در بحرانی خودسامانده هاي پدیده عمیق کاربرد
متخلخل محیطهاي در سیال وانتشار تکامل پدیده زلزله، نورونی، هاي سلول شلیک مانند مثالهایی
کاربردهاي متخلخل محیطهاي در سیال انتشار با شنی هاي تپه مانستگی هستند. باب این در مثالهایی
بحث در است. گرفته قرار بررسی مورد وسیعی بطور که دارد نفت استخراج بحث در وسیعی
استخراج محتمل سناریوهاي تعیین براي روشی بعنوان مخزن شبیه سازي نفت، مهندسی در استخراج
به عمده اي توجه زمینه این در می نماید. بازي را عمده اي نقش مقتصدانه استخراج همچنین و
عددي حل نظیر مختلفی رهیافت هاي و است شده متخلخل محیط در سیال حرکت مدل سازي
است. شده ارائه تراوش[7] تئوري و [4 فرج[3، و خلل شبکه اي شبیه سازي ،[2 مخزن[1، معادالت
عموما کاري چنین براي می باشد. نفت استخراج بهینه سازي زمینه این در چالش ها مهم ترین از یکی
روش باب این در مرسوم روش هاي از یکی می شود. استفاده نفت1 بازیافت بهبودیافته روش از
از شده تزریق سیال می شود[7]. تزریق مخزن دیواره ي یک به گاز یا و آب آن در که است جابجایی2
می تواند حرکت این می کند. حرکت استخراج دیواره ي سمت به تزریق) (دیواره ي مذکور دیوراه ي
کسري چه کند پیش بینی می تواند تئوري این گیرد. قرار بررسی مورد تراوش تئوري چارچوب در
تاثیر بخاطر سیال، این حرکتی الگوي .[8 ،6 می رسد[7، استخراج دیواره ي به شده تزریق سیال از
می شود[8]. بررسی استخراج بهینه سازي مسئله ي در مستقیما نفت، استخراج نرخ روي بر آن بسزاي
زمانیکه تا متخلخل محیط از خانه یک در آب) این جا (در شده تزریق سیال سیال، حرکتی الگوهاي در
حد این از آن اشباع آن که از بعد و است ثابت باشد نکرده تجاوز بحرانی حدي از آن اشباع مقدار
گفته آب بحرانی اشباع حد، این به می شود. سرریز خود همسایه ي خانه هاي به آزادانه شد بیشتر
اتفاق فروریزش آن در که خانه اي به و آب فروریزش آب) شدن (سرریز فرایند این به ما می شود.
به می افتد، اتفاق زیادي فروریزش هاي تزریق، فرایند یک در میگوییم. شده فروریخته خانه ي افتاده
چنین پیش بینی براي می شود. گفته بهمن3 یک تزریق فرایند یک در شده فروریزش نقاط مجموعه ي
یک همچنین و مخزن زمین شناسی و جغرافیا از دقیقی اطالعات عموما مخزن، یک در دینامیکی
.[10 ،9 می شود[2، ممکن مخزن شبیه سازي شرایطی چنین در است. نیاز مورد سیال حرکتی مدل
موارد اکثر در بنابراین است. زمان گیر و سنگین بسیار عموما محاسباتی لحاظ به مذکور پروسه ي
بسیاري پیشرفت هاي وجود با نیست. اعتماد قابل که می یابد چشم گیري کاهش نمونه سازي ها تعداد
دقیقی مکانیزم همچنین .[11 ،12 ،5 پابرجاست[4، هنوز مسئله این شده، حادث زمینه این در که
پروژه این هدف است. نشده پیش بینی هنوز سیال رفتاري الگوي براي فروریزش ها این از منتجه
اشغال عدد کمیت حسب بر استخراج، نرخ بر آن تاثیر و نفتی مخزن در آب حرکتی الگوي بررسی

است. p
خواص بر تاکید با و دارسی معادالت از استفاده با دو-بعدي متخلخل محیط در را آب انتشار ابتدا ما
در می نامیم. مخزن5 جریان شبیه سازي را شبیه سازي این می نماییم4. عددي شبیه سازي آن هندسی
خانه ي می افتد: اتفاق شرط دو به و است پیوسته همسایه خانه هاي به آب انتقال دارسی معادالت
اصلی خانه ي در آب محتواي و می کند) وارد داستان در را اشغال عدد شرط (این باشد فعال همسایه

کرد. خواهیم بررسی را بهمن ها خارجی مرز آماري بطور ما کند. تجاوز بحرانی اشباع از
1enhanced oil recovery (EOR)
2displacement
3Avalanche

نظر در دو-بعدي موثر بصورت می توان را باشد) باریک عمودي بعد یک از (که مسطح باریک مخزن یک 4معموال
گرفت.

5Reservoir flow (RF) model
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نمود. خواهیم معرفی انتشار این کاندیداي بعنوان را بحرانی6 خودساماندهی مدل ما موازي، بطور
بعنوان است) بک-تنگ-وایسنفلد7 مدل همان عادي، شبکه ي روي بر (که مدل این مخم جنبه ي
برخالف می باشد. خارجی پارامتر تنظیم بدون بحرانی رفتارهاي دادن نسان تعادلی، غیر مدل یک
بمانند. بحرانی تا دارند انرژي ورود و خروج به نیاز سیستم ها نوع این دیگر، بحرانی سیستم هاي
کالس یک در و دارند یکسانی خواص p = pc در مدل دو این که می دهند نشان قبلی یافته هاي
بحرانی آیزینگ مدل هم ارزي کالي در مدل دو این این که نتیجه این از مهم تر دارند. قرار هم ارزي
سمت به p > pc دور-بحرانی حالت در کالس این که است شده داده نشان دارند. قرار بعدي دو

است. ناپایدار BTW هم ارزي کالس
دو حرکت بررسی به سه بعدي، متخلخل مخازن کردن مدل از استفاده با داریم قصد ما پروژه این در
یک در سیال حرکت می کند بیان که جدیدي پیشنهاد از منظور این براي بپردازیم. آن در سیال بعدي
دو مقطع سطوح و کرده استفاده است تراوش شبکه ي روي بر BTW مدل با متناظر متخلخل سیستم
سطح این که یکی گرفت: خواهیم نظر در را امکان دو می گیریم. نظر در سیستم ها این در را بعدي
مشاهده پذیرهاي باشد. داشته قرار آن مرز روي بر این که دومی و باشد مخزن درون در مذکور مقطع
طراحی منظور این براي افزاري نرم همچنین نمود. خواهیم بررسی راستا این در را مختلفی آماري

دهد. بدست را مخزن جرم آمار و تراوش احتمال مانند نفتی، مخازن دیگر خواص که میکنیم
پدیده بیان به 3 فصل می پردازیم. دارسی مدل تعاریف و هاص جنبه هاي بیان و معرفی به 2 فصل در
بطور شنی تپه هاي نظریه ي و بحرانی پدیده هاي فصل این در است. یافته اختصاص بحرانی هاي
دو-بعدي آماري مدل هاي براي نفوذپذیري ضریب آوردن بدست چگونگی شده اند. معرفی مختصر
پروژه این نتایج 4 فصل در آخر، در است. شده داده توضیح فصل این در عددي بصورت بحرانی

شده اند. ارایه

6Self organized criticality (SOC)
7Bak-Tang-Weisenfeld (BTW)
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همچنین و نفت استخراج در آن کارایی پیش بینی نفتی مخازن به مربوط مطالعات اصلی هدف
از مخزن در سیال حرکت مدل هاي کلی حالت در می باشد. استخراج مختلف سناریوهاي حدس
محیط از سیال حرکت فیزیکی قانون دوم و سیال جرمی پایستگی اول شده اند: تشکیل فرض دو
آن را به مربوط معادالت و قانون این داریم قصد ما قسمت این در دارسی. قانون به موسوم متخلخل
سپس و نمود خواهیم ارائه را مخزن فیزیک در اساسی تعاریف ابتدا منظور این براي دهیم. توضیح
حل عددي روش هاي مورد در نیز آخر در می کنیم. بیان را دارسی قانون و جرم پیوستگی معدله ي

کرد. خواهیم بحث معادالت گسسته سازي و فضا-زمان مش بندي مانند معادالت این

اساسی تعاریف 1 . 2
تخلخل1

می شود. تعریف سنگ تهی کسر بصورت و است متخلخل) محیط (در سنگ از خاصیتی ϕ تخلخل
:[1] داریم

ϕ =
Vp

Vb

(1 . 2)

تحقیق این در می باشند. سنگ کل حجم و سنگ (متخلخل) تهی حجم بترتیب Vb و Vp آن در که
گرفته ایم. نظر در را 0.2 برابر و یکنواخت تخلخل ما

نفوذپذیري2
می دهد نشان خود از سیال عبور براي آن را توانایی که است سنگ از خاصیتی K نفوذپذیري
میلی واحد نفت مهندسی در است. m2 مربع متر کمیت این واحد SI دستگاه در .[13 ،2 ،1]
در K .(1mD = 9.86923 × 10−13m2) می شود استفاده آن براي millidarcy(mD) دارسی
یک کمیت این بعد) 2) پروژه این در مطالعه مورد موضوع در است. قطري ماتریس یک کلی حالت
هستند، همسان گرد و همگن ما عالقه ي مورد مخازن که آن جایی از می باشد. 2× 2 قطري ماتریس
ما تحقیق این در داریم. نفوذپذیري براي پارامتر یک تنها ما یعنی یکسانند، ماتریس این مولفه هاي

می دهیم. قرار 100mD با برابر را نفوذپذیري
اشباع3

در فرج و خلل فضاي در که می دهد نشان را α سیال ممکنه حجم ماکزیمم از کسري Sα اشباع
می دهیم) نشان α با را فازي هر باشد، فازي چند می تواند سیال (چون است موجود متخلخل محیط

:[1]

Sα =
Vα

Vp

=
Vα

ϕVb

(2 . 2)

1Porosity
2Permeability
3Saturation
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را زیر رابطه ي فازي چند سیستم یک براي می دهد. نشان را α فاز به مربوط حجم Vα آن در که
داریم:

n∑
α=١

Sα = ١ (3 . 2)

نسبی4 نفوذپذیري
طبیعتا و می شود ایجاد آن ها بین رقاتی باشند، حرکت حال در محیط در فاز یک از بیش که مواقعی در
نفوذپذیري و سیال سرعت مانند مطالعه مورد کمیت هاي تمام بنابراین نمی کنند. حرکت یکدیگر با
متخلخل محیط نفوذپذیري از عبارتست موثر، نفوذپذیري شود. تعریف باید فاز هر براي مجزا بطور
بر موثر نفوذپذیري کسر بصورت نسبی نفوذپذیري دیگر. فازهاي حضور در فازها از یکی براي

می شود: تعریف مطلق نفوذپذیري

krα =
kα
K

(4 . 2)
نشان تجربه و نیست ثابت مقداري موثر نفوذپذیري است. یک از کمتر عموما نسبی اشباع هاي جمع
محیط در سیال دینامیک .[13 ،2] دارد بستگی فاز آن اشباع مقدار به مالحظه اي قابل بطور که داده
که دارد وجود بحرانی اشباع یک متخلخل محیط هر براي دارد. دیگر ظریف مالحظه ي یک متخلخل
نمی شود سرریز همسایه خانه هاي به سیال و است صفر سیال نفوذپذیري آن، از کمتر اشباع هاي بازاي
این به می شود. شروع مجاور خانه هاي با حرکت شد، بیشتر بحرانی مقدار این از سیال اشباع وقتی و
می گیریم نظر در را نفت و آب همزمان حرکت پروژه این در ما می شود. گفته بحرانی اشباع اشباع،
نظر در S اشباع و kr نسبی نفوذپذیري بین است استفاده پر رابطه اي که را زیر خطی رابطه ي و

می گیریم:

krw =

{ ٠ Sw < ٠٫٢
Sw − ٠٫٢ Sw ≥ ٠٫٢ (5 . 2)

می کنیم: فرض را زیر رابطه ي همچنین و
kro = ١− Sw (6 . 2)

می کنند. تشریح را کمیت دو این بین روابط کري5 مدل هاي است. شده فرض 0.2 آب بحرانی اشباع
می دهد. نشان را رابطه این 1 . 2 شکل ببینید. را [14] مرجع مورد این در بیشتر مطالعه ي براي

(مویینگی)6 کپیالري فشار
دارد. وجود تفاوت متخلخل محیط در حرکت حال در مخلوط نشدنی سیال دو فشارهاي بین عموما

:[2] می شود تعریف زیر بصورت که می گویند (مویرگی) کپیالري فشار فشار، این به
Pc = Pnw − Pw (7 . 2)

4Relative Permeability
5Corey models
6Capillary pressure
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این در می رود. بکار در آب فشار و (نفت) آبی غیر فاز فشار براي بترتیب Pw و Pnw آن در که
گرفته ایم. نظر در صفر کپیالري فشار ما پروژه

اشغال7 پارامتر
آن به مربوط سنگ که دارند وجود خانه هایی متخلخل، سیستم یک در موجود خانه هاي بین در
تعیین کننده اي نقش سنگ هایی چنین وجود) احتمال یا (و وجود نمی دهد. عبور خود از را شاره اي
نامیده اشغال پارامتر است، سنگ ها این وجود نشان دهنده ي که کمیتی دارد. مخزن رفتار تعیین در
(عبور شده اشغال خانه هاي نسبت مخزن. در ناخالصی8 به خالصی نسبت با معادلست که می شود
p اشغال پارامتر با که شده بیان ناخالصی به خالصی نسبت با است برابر خانه ها تعداد کل به دهنده)

می شود. داده نشان

دارسی قانون 2 . 2
از تک فازي سیال متوسط سرعت که داد نشان بسیاري آزمایشات طی 1856 سال در دارسی9 هنري

:[13 ،2] می آید بدست زیر رابطه ي از متخلخل محیط مقطع سطح یک

v =
−K

µ
(∇p− ρg∇d) (8 . 2)

قانون است. عمودي فاصله d و زمین سطح روي گرانشی ثابت g سیال، گرانروي µ رابطه این در
حالت براي باشد. هم دما و آشوبی غیر باید سیال مثال براي است. حاکم خاصی شرایط در دارسی

داریم: چندفازي

vα =
−krα
µα

(∇pα − ρg∇dα) (9 . 2)

جرم پیوستگی معادله ي 1 . 2 . 2
ترتیب این به جرم پایستگی قانون بگیرید. نظر در 2 . 2 شکل مطابق را ∂Ω مرز با Ω بسته ي حجم

است:
∂

∂t

∫
Ω

(ϕρ)dV +

∫
Ω

(ρv).n̂dA =

∫
Ω

qdV (10 . 2)

واحد بازاي خروجی یا ورودي سیال نسان گر که می دهد نشان را چاه یا چشمه q معادله این در
می توان را 10 . 2 معادله ي می دهد. نمایش را سطح بر نرمال بردار n̂ و سیال چگالی ρ است. حجم

نوشت: نیز زیر دیفرانسیلی بصورت
∂

∂t
(ϕρ) +∇.(ρv⃗) = q (11 . 2)

7Occupancy parameter
8Net to Grass Ratio
9Henry Darcy
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مخزن. یک کنترل حجم :2 . 2 شکل

می شود: نوشته زیر بصورت فازي چند سیستم یک براي و است جرم پایستگی معادله ي 11 . 2 معادله ي

∂

∂t
(ϕραSα) +∇.(ραv⃗α) = qα (12 . 2)

متخلخل محیط در سیال دو-فازي حرکت 2 . 2 . 2
جاگذاري با می پردازیم. متخلخل محیط در سیال دو توام حرکت موضوع به زیر-بخش این در

می آید: بدست زیر شده ي کوپل دیفرانسیلی معادالت مجموعه ،12 . 2 معادله ي در 9 . 2 رابطه ي
∂

∂t
(ϕραSα) +∇.(

−krαρα
µα

(∇pα − ραg∇dα)) = qα (13 . 2)

مجهول 4 براي می آوریم بدست معادله دو بنویسیم، جداگانه فاز هر براي را معادالت این ما وقتی
نیزامندیم. نیز دیگر معادله ي دو کنیم حل را معادالت این بتوانیم این که براي اشباع). 2 و فشار (دو

:[2] است مرسوم زیر دلخواه) (البته معادله ي دو از استفاده
So + Sw = ١ (14 . 2)

po − pw = Pc(Sw) (15 . 2)
و است توصیف قابل هم دما تراکم پذیري ضریب حسب بر سیال چگالی تراکم پذیر، سیال هاي براي

شود. نوشته مجزا بطور فازي هر براي ضریب این حسب بر باید باال معادالت

شبکه بندي 3 . 2 . 2
که می شوند انتخاب خانه هر موقعیت بعنوان نقاطی سنگ ها خواص و مخزن حجم دادن نشان براي
بلوك را نظر) مورد خانه ي یا سنگ (بعنوان آن اطراف حجم و می شود گفته شبکه اي نقاط آن ها به
به شبکه بندي .[13] 3 . 2 می شود گفته شبکه بندي10 فرایند این کل به می گویند. کنترل حجم یا شبکه

شود: انجام می تواند طریق دو
10Gridding
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آن. اطراف شبکه ي بلوك و شبکه اي نقاط :3 . 2 شکل

بلوك-مرکز. روش با شبکه ساختن :4 . 2 شکل

سپس و می شود انتخاب بلوك ها اندازه ي ابتدا روش، این در بلوك-مرکز: 1-طرح
.4 . 2 می شود تعبیه آن ها بین مرزهاي بین در و آن ها مرکز در شبکه نقاط

مخزن زمین شناسی ساختارهاي به توجه با طرح، این در شده: توزیع نقاط 2-طرح
بلوك هاي مرزهاي سپس و می شود ساخته شبکه اي نقاط گرفتن نظر در با شبکه اي

.5 . 2 می شود گرفته نظر در نقاط بین در شبکه
شبکه بندي الگوهاي .[13] می گیرد قرار استفاده مورد بیشتر بلوك-مرکز روش مخازن شبیه سازي در
در سیال حرکت آنجاییکه از دارند. خوبی سازگاري تراوشی11 شبکه با بخش این در شده گفته
مناسبی نمایش تراوشی شبکه شود، شبیه سازي تراوشی شبکه از استفاده با می تواند متخلخل محیط

می شود. محسوب متخلخل محیط در حرکت تشریح براي

گسسته سازي 4 . 2 . 2
ندارد. وجود آن ها براي تحلیلی حل کلی حالت در و هستند کوپل شده و خطی غیر دارسی معادالت
این باي منظور این براي بشویم. عددي روش هاي دامان به دست باید آن ها از استفاده براي بنابراین

11Percolation lattice
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شده توزیع نقاط روش با شبکه ساختن :5 . 2 شکل

قدم دو می شود. گفته سازي12 گسسته مرحله این به کنیم. جایگزین گسسته معادالت با را معادالت
از: عبارتند راه این در اصلی

مناسب شبکه ي ساختن -1
جبري. معادالت به اصلی معادالت تبدیل -2

منجر متناهی13 اختالف روش به منجر که است شده بنا تیلور سري پایه ي بر عمدتا گسسته سازي
می شود منجر کنترل14 حجم اختالف روش به که است استوار انتگرالی فرمایزم پایه ي بر یا و می شود
در می شود. منجر متناهی15 عنصر روش به که شده نهاده بنا وردشی فرمالیزم پایه ي بر نهایتا یا و
دارند. شبکه اي نقاط اطراف کنترل حجم تعریف به نیاز روش ها این تمام جرم، انتقال شبیه سازي
روش ها این بر کنترل17 حجم محدود عنصر و 16 کنترل حجم محدود اختالف کلی نام بنابراین
کاهش محدود بعد با جبري معادالت به را دیفرانسیلی معادالت روش دو هر می شود. گذاشته
بدست را شبکه خواص و می شوند حل مجزا زمانی قدم هاي در معادالت مجموعه این می دهند.

می دهند18.

12discretization
13Finite difference method (FDM)
14Control volume difference(CVDE)
15Finite element method (FEM)
16Control Volume Finite Difference (CVFD)
17Control Volume Finite Element (CVFE)

MATLAB برنامه (toolbox)هاي جعبه ابزار از یکی از ما نفتی، مخازن به سیال حرکت و تزریق شبیه سازي 18براي
موسوم MATLAB برنامه مخزن شبیه سازي جعبه ابزار است. شده تشریح بخوبی [15] مرجع در که نموده ایم استفاده
داده توسعه SINTEF Applied Mathematics گروه بوسیله ي MATLAB Reservoir Simulation Toolbox (MRST) به

نمایید. رجوع [16] سایت به بیشتر آشنایی براي است. شده
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بحرانی پدیده هاي
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تبدیل تحت سیستم رفتار بررسی آماري هاي سیستم فازهاي بررسی اصلی روش
روي در خصوص به شود. می داده بازبهنجارش گروه معادالت با که است مقیاس
مقیاس تبدیل تحت سیستم و است بینهایت همبستگی طول آن در که ثابت نقطه ي
می ارائه بحرانی نماهاي محاسبه براي مناسبی روش بهنجارش باز گروه است. ناوردا
کند. می ارائه نیز شمولی جهان از مناسبی تعبیر بهنجارش باز گروه دیگر سوي از کند.
که هستند مقیاس گروه نمایش وزنهاي مقیاسی نماهاي بهنجارش باز گروه دیدگاه از
یک در سیستم دو ترتیب این به دارند. بعد و سیستم هاي تقارن به شدید وابستگی
یکدیگر با بهنجارش باز گروه تبدیالت با که صورتی در دارند قرار جهانشمولی کالس
در و هستند ناوردا انتقال و دوران تبدیل تحت که سیستمهایی مورد در باشند. مرتبط
مقیاس تبدیل تحت که صورتی در هستند کوتاه برد همکنش هاي بر داراي حال عین
تبدیالت بزرگتر گروه تحت سیستم که کرد ادعا توان می کلی طور به باشند ناوردا نیز
نظریه یک با بحرانی نقطه در هایی سیستم چنین نتیجه در است. ناوردا نیز همدیس
هاي میدان نظریه و شوند می توصیف است ناوردا همدیس هاي گروه تحت که میدان
پولیاکوف ، بالوین مهم مقاله با همدیس هاي میدان نظریه می شوند. نامیده همدیس
این بر مروري ابتدا ما فصل این در .[19] شد شروع 1984 سال در زامولودچیکوف و
لگاریتمی همدیس میدان هاي نظریه ي از خاص مثال یک سپس داشت. خواهیم نظریه
بیان را است c = −2 همدیس میدان نظریه ي اصطالحا که شنی تپه هاي مدل نام به

نمود. خواهیم

بحرانی پدیده هاي 1 . 3
بین گذارهاي قبیل از کوانتومی و آماري مدل هاي رفتارهاي توضیح فاز، گذارهاي نظریه ي هدف
فیزیکی اولیه ي اصول حسب بر پیوسته گذارهاي در بحرانی رفتارهاي همچنین و آن مختلف فازهاي
تغییرات با دیگر فاز به فاز، یک از کوانتومی) غیر یا و کوانتومی از (اعم سیستم یک گذار است.
نمود مشخص گونه اي به را پارامترها فضاي می توان بنابراین می باشد. پارامتر چند یا یک کوچک
سیستم هاي می توان مثال براي باشد. مشخص سیستم فاز پارامترها، از مقدار هر ازاي به آن در که
و می کند تغییر آن فاز مغناطیسی، میدان و دما خارجی پارامتر در تغییر با که نمود عنوان را مغناطیسی
بعنوان شود. فرومغناطیس آنتی یا و فرومغناطیس فاز وارد پارامغناطیسی فاز از مثال براي تواند می
مایع، فاز داراي تواند می فشار، و دما مختلف مقادیر بازاي که کرد عنوان را آب توان می دیگر مثال
فاز دو در که شود می معرفی نظم پارامتر بنام کمیتی مختلف، فازهاي براي شود. جامد یا و گاز
از که است هوشمندانه اي تعریف کمیت، این تعریف داراست. را متفاوتی کامًال مقادیر مختلف،
در است، نظم پارامتر مغناطش مغناطیسی، گذارهاي در مثال براي گیرد. می نشئت مسئله فیزیک
جفت شدگی همبستگی تابع ابررسانایی در و سیستم چگالی یا و ویژه حجم آب، به مربوط گذارهاي
می شود. مشخص نظم پارامتر تغییر به توجه با دیگر، فاز به فاز یک از گذار نوع دارد. را نقش این
گسسته بطور اگر و پیوسته را گذار این کند، تغییر بعدي فاز به فاز یک از پیوسته بطور کمیت این اگر
مشاهده ي دارند. متفاوتی هاي فیزیک گذار، نوع دو این نامند. می ناپیوسته گذار آنرا کند، تغییر
به دهند می نشان خود از توانی رفتارهاي پذیرها مشاهده پیوسته، گذارهاي در که است این جالب
این از توانی تابعیتی گرمایی ظرفیت مانند مشاهده پذیرهایی خارجی، پارامترهاي تغییر با که معنی این
این که میدهند نشان را مشترکی رفتارهاي پیوسته گذارهاي در سیستمها کلی بطور دارند. پارامترها

13



مقیاسی رفتارهاي میشود. وجهانشمولی مقیاسی رفتارهاي توانی، رفتارهاي شامل بحرانی رفتارهاي
گزارش را نتایجی ویدم1 1965 سال در مینماییم. معرفی مقیاسی رفتار مشاهدهی اولین از مثالی با را
توصیف H ∼ M δΦ( t

M
1
β
) صورت به مغناطیسی سیستم ها  ي حالت معادله ي آن طی که نمود

دماي Tc و t ≡ T−Tc

Tc
سیستم مغناطش M است، خارجی مغناطیسی میدان H رابطه این (در میشد

داده هاي Tc δو و β مناسب انتخاب با که بود این ویدم بزرگ کشف .[21 ،20] است) سیستم بحرانی
مقیاسی روابط روابط، این به میشوند. برازش یکسان Φ با (... و Ne ، Fe) متفاوت کامال سیستمهاي
همراه به بزرگ، کشف این آورد. بدست نیز را نماها بین رابطه ي میتوان آنها بوسیله ي که میگویند
آورد بوجود را جهانشمولی فرضیه ي هستند، یکسان سیستمها این بحرانی نماهاي که مشاهده این
آنها در که میگیرند قرار مجزایی هم ارزي کالسهاي در بحرانی سیستمهاي میشود گفته آن طی که
ناشی را مقیاسی رفتارهاي این [23 ،22] کادانوف میدهند. نشان خود از را مشابهی بحرانی رفتارهاي
شدن بینهایت بعلت بحرانی نقطه ي نزدیکی هاي در که معنی این به دانست سیستم شدن بی مقیاس از
سیستم گرین تابع جمله از همبستگی، توابع آن در که طولی بیشینه ي با است (برابر همبستگی طول
باشد)، ناچیز همبستگی طول از بزرگتر طول هاي بازاي همبستگی توابع بعبارتی باشد، توجه قابل
این دهند. بروز خود از مقیاسی رفتارهاي که میشود باعث این و ندارند مرجحی مقیاس سیستم ها
ویلسون توسط بعدها که بینشی آورد، بوجود را بازبهنجارش گروه اولیه ي بینش کادانوف، رهیافت
در آورد. بوجود باال انرژیهاي فیزیک و چگال مادهی فیزیک در را تحولی و شد پیگیري [25 ،24]
سیستم، کردن دانه درشت با باشد، بی مقیاس سیستم اگر که کرد بحث چنین کادانوف رهیافت، این

کنند. تغییر نباید سیستم مشاهد ه پذیرهاي
بعد و تقارن مانند سیستم از محدودي جنبه هاي به تنها بحرانی، سیستمهاي جهانشمولی خاصیِت
کامال میکروسکپیکی خواص با بحرانی سیستمهاي که است معنی این به این دارد. بستگی سیستم
قرار هم ارزي کالس یک در اصطالحا و باشند داشته مشابه ماکروسکوپیکی خواص میتوانند متفاوت،
میافتد. اتفاق فاز فضاي از خاصی نقاط حوالی در پیوسته، گذارهاي در جهانشمولی رفتارهاي گیرند.
بینهایت مغناطیسی، پذیرفتاري و گرمایی ظرفیت مانند مشاهده پذیرهایی معموًال آن در که نقاط این
هستند. بررسی مورد همواره که هستند غنی فیزیکی داراي شوند) می تحلیلی غیر یا (و شوند می
هر بنابراین و میشود بینهایت سیستم همبستگی طول شوند، می نامیده بحرانی نقاط که نقاط این در
می دیده نقطه آن از سیستم) طول مرتبه ي (از دور فاصله هاي در سیستم، از نقطه یک در خیز و افت
جهانشمولی .[30 ،26] شوند می شناخته بحرانی نماهاي با جهانشمولی کالسهاي خاص بطور شود.
سیستم یک توصیف آن در زیرا است، بوده امروز به تا گذشته از فیزیکدانان خواسته هاي از یکی
میشود. امکانپذیر سیستم تقارنهاي و پارامتر محدودي تعداد بوسیله ي زیاد، میکروسکپی جزئیات با
بسیار میکروسکپی لحاظ به که مدل یک بررسی براي که کند می کمک ما به جهانشمولی فرضیه ي
استفاده هستند هم ا  رزي کالس همان در که ساده تري بسیار مدلهاي از بحرانی، نقطه در است، پیچیده
O(n) مدل ، شنی هاي تپه تراوش، ، حالته Q پاتس مدل آیزینگ، مدل مدلهایی، چنین مثال نماییم.
حالت به خارجی پارامتر یک تنظیم با بحرانی، مدل هاي از بسیاري اینکه دیگر نکته ي است. ... و
بدون که میشود دیده سیستم هایی طبیعت در نیست. صحیح مدل ها تمام در این اما میروند، بحرانی
بحرانی خودساماندهی پدیده، این به میکنند. حفظ بحرانی حالت در را خود پارامتري، هیچ تنظیم
کار سرو آن با عمدتا پروژه این در ما که است پدیده این از ساده مثالی شنی، تپه هاي مدل میگویند.

داریم.
1B. Widom
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مشاهده پذیرهایی مثال بطور است. توانی بحرانی نقطه ي نزدیکی در سیستمها رفتار شد بیان که همانطور
در که (T − Tc)

−α کمیت با بود خواهند متناسب مغناطیسی، پذیرفتاري یا و گرمایی ظرفیت مانند
رابطه، این تناسب ضریب به است. وابستگی این نماي α و است سیستم بحرانی دماي Tc و دما T آن
مدلهاي و شوند می مشخص نماها این با جهانشمولی مختلف کالسهاي شود. می گفته بحرانی دامنه ي
همچنین و نماها این که است این بر عقیده میگیرند. قرار ارزي هم کالس یک در یکسان نماهاي با
و هامیلتونی تقارنهاي -2 سیستم بعد -1 شود: می کنترل عامل 4 توسط بحرانی دامنه هاي نسبت
نقطه ي نزدیکی هاي در آماري مدل هاي پارامترنظم. مؤلفه هاي تعداد -4 همکنشها بر برد -3 سیستم
نزدیک بحرانی نقطه ي به چه هر و دهند می نشان نظم پارامتر در را زیادي خیزهاي و افت بحرانی،
که گفت توان می معنی این به گیرند. می بیشتري شدت خیزها و افت این میشویم، نزدیکتر و
حقیقت در نظم پارامتر خیز و (افت شود می بردتر بلند سیستم، گرین تابع جمله از همبستگی، توابع
شدن برد بلند معنی به نظم پارامتر خیز و افت شدن زیاد بنابراین دارد، گرین تابع با مستقیم ارتباط
مدل یک در همبستگی طول شود. می بینهایت بحرانی نقطه ي روي در و است) سیستم گرین تابع
با توانی صورت به سیستم گرین تابع بحرانی، نقطه ي روي در است. برد این براي معیاري آماري،
بی است. مدلهایی چنین در جمعی پذیرفتاریهاي شدن بینهایت معناي به این و می کند تغییر فاصله
تقارنی سیستم حالتی، چنین در دارد. جالبی نتایج بحرانی نقطهی در همبستگی طول شدن نهایت
مقیاس بی بخاطر کنیم، عوض را سیستم مقیاس ما وقتی که معنی این به کند، می پیدا را اضافی
آنها رفتار بررسی سیستمها این بررسی براي متداول روش نمیشویم. متوجه تغییري سیستم، بودن
آن بوسیله ي که است بازبهنجارش گروه مطالعه، این براي اصلی ابزار میباشد. مقیاس تبدیالت تحت
منجر مطالعه این کرد. مطالعه بحرانی نقاط نزدیکی در را مختلف سیستمهاي بحرانی نماهاي میتوان
استفاده با فاز، فضاي در ثابت (نقاط میشود فاز فضاي در آنها ثابت نقاط و مختلف فازهاي تعیین به
همبستگی طول و میشود بی مقیاس سیستم نقاط این در تعریف، بنابر میشود. تعریف �� خطوط از
گروه زبان به نمیکند). تغییر نقاط این بازبهنجارش گروه تبدیالت تحت بنابراین میشود. بینهایت آن
به بازبهنجارش تبدیالت با که شرطی به دارند، قرار بازبهنجارش کالس یک در مدل دو بازبهنجارش،
میدان ها  یی نظریهی از که میدارد آن به را ما بحرانی، نقطه ي روي در مقیاس تقارن باشند. مرتبط هم
وقتی دارد. نیز مقیاس تقارن میدانها، نظریه ي در معمول تقارنهاي بر عالوه که آوریم میان به صحبت
داریم. همدیس تقارن بنام بزرگتري تقارن بدهیم، گسترش موضعی مقیاس تقارن به را مقیاس تقارن
1+1 کوانتومی و بعدي 2 آماري مدلهاي کالسه بندي براي قوي ابزاري همدیس، میدانهاي نظریه ي
بحرانی نقطهی روي مدلها این درونی ساختار از کاملی بینش نظریه ها، این دانستن با میباشد. بعدي
نگرش همدیس، میدان هاي نظریه ي در هستند. شده شناخته بخوبی نظریه ها این داشت. خواهیم
موجودات آن در که است شده مطرح نگرش این موازي نگرشی اخیر سال چند در است. موضعی
معروف شرام-لونر تحول نظریه ي به که نظریه این در حقیقت در هستند. ماکروسکپیک بررسی مورد
حقیقت در خمها این بحرانی آماري مدلهاي در که میباشد بحرانی تصادفی خمهاي به توجه است،

است. مدل جداکننده ي خطوط

بحرانی آیزینگ مدل 1 . 1 . 3
از میکنیم. شروع بعد دو در ببینید) را [9] مرجع بیشتر آشنایی (براي آیزینگ مثال با را بخش این
پرداخته آیزینگ مدل و متخلخل محیط در سیال حرکت بین تناظر بیان به پروژه این در آنجاییکه
است غنی ساختاري داراي اینکه بر عالوه مدل این میرسد. بنظر الزم مدل این اولیه معرفی میشود،
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است، دقیق حل داراي و دارد سادهاي تعریف میشود، دیده آن در بحرانی رفتارهاي از بسیاري و
تعریف زیر هامیلتونی با مدل این است. پیگیري قابل بیشتري مقدار به دیگر مدلهاي به نسبت بنابراین

میشود:

H = −J
∑
⟨i,j⟩

SiSj + h
∑
i

Si (1 . 3)

خارجی مغناطیسی میدان h و کوپلشدگی ضریب J و میباشد iام خانهی به مربوط اسپین Si آن در که
میدان (بدون 1944 سال در انساگر توسط مدل این آزاد) انرژي (محاسبهی دقیق حل از پس است.
مدل براي شد. گشوده بعدي دو شبکهاي آماري مدلهاي دقیق حل بسوي دریچهاي مغناطیسی)،
حوالی در و میشوند تکینه دما آن در سیستم پذیرفتاري توابع که دارد وجود بحرانیاي دماي آیزینگ،
به پارامغناطیس فاز از سیستم دما این در [؟]. میدهد نشان خود از توانی رفتارهاي سیستم دما، این

آید: می بدست زیر رابطهی از دما این میرود. فرومغناطیس فاز

sinh

(٢J
Tc

)
= ١ (2 . 3)

.(h = است(0 متناهی مقداري پائینتر، دماهاي در و صفر سیستم مغناطیس دما، این از باالتر دماهاي در
: Tc حوالی دماهاي در

M ∼ (Tc − T )
١
٨ (3 . 3)

بصورت (χ) سیستم مغناطیسی پذیرفتاري اما است، پیوسته M گذار این در است، واضح که همانطور
کند: می تغییر زیر

χ =
∂M

∂h
∼ (Tc − T )−

٧
۴ (4 . 3)

فاصله با Γ(x) سیستم همبستگی توابع همچنین میباشد. دوم مرتبهی گذار گذار، این بنابراین،
با: است متناسب سیستم اسپین-اسپین همبستگی تابع مثال براي نمایند. می پیدا افت نمایی بصورت

⟨SiSj⟩ ∼ exp

[
−|i− j|

ζ(T )

]
(5 . 3)

بصورت ζ ،T → Tc وقتی گویند. می سیستم همبستگی طول دارد) دمایی تابعیت (که ζ(T ) به که
شود: می تکینه توانی

ζ(T ) ∼ ١
|T − Tc|

(6 . 3)

در همبستگی طول ویژهی اهمیت باشد. می پیوسته فازهاي گذر مشخصهی اساسیترین تکنیکی، این
تشکیل شبکه، ثابت از بزرگتر و آن از کوچکتر هاي طول براي که است سیستم براي مقیاسی تعیین

16



وقتی دهد. می نشان را خود-تشابهی اي گونه به که است مختلف سایزهاي با مختلف، اسپینی مناطق
در و میدهد دست از را مقیاس این سیستم بنابراین و میرسد شبکه فیزیکی سایز به ζ ،T → Tc

سیستم سایز به ،ζ به شدن محدود جاي به همبستگی توابع حد این در میشود. مقیاس بدون اصطالح
شود: می محدود

Γ(n) ∼ ١
|n|d−٢+η

(7 . 3)

Γ به مربوط نماي η و است سیستم بعد d آن در که

آیزینگ مدل در بندي مقیاس روابط
این به کنیم، معادل قبلی سیستم با و کنیم مقیاس باز دادیم، توضیح قبل بخش در که را سیستمی اگر
بازمقیاس نیز را هستند) h و t ≡ T−Tc

Tc
اینجا در (که را مسئله خارجی پارامترهاي که است معنی

}کنیم.
t → λat
h → λbh

(8 . 3)

نمی تغییر است، سیستم هامیلتونی تابع تنها و است پذیر مشاهده یک آزاد، انرژي تابع که آنجایی از
کند. می تغییر اینگونه آزاد انرژي چگالی بنابراین کند،

f(λat, λbh) = λf(t, h)

⇒ t−
١
af(t, h) → f(t, h)

(9 . 3)

داریم: بنابراین . h

t
b
a

از باشد تابعی باید f بنابراین

f(t, h) = t
١
a g

(
h

t
b
a

)
⇒ M ≡ −∂f

∂h
|h=٠ = t

١−b
a g′(٠)

C ≡ −T
∂٢f
∂h٢ = − ١

T
t

١
a
−٢g′′(٠)

(10 . 3)

:[8-7] کرد برقرار را زیر روابط مختلف، نماهاي بین توان می روابط این از استفاده با
α = ٢− νd

β =
١
٢νd(d− ٢+ η)

δ =
d+ ٢− η

d− ٢+ η

(11 . 3)

نماي دو به را مدل این در موجود مختلف نماهاي که هستند آیزینگ مدل مقیاسی روابط روابط، این
در شده لیست نماهاي از h = 0 Tو = Tc وقتی بحرانی نقطهی روي در میدهند. کاهش مستقل
میباشد 1

4
برابر آن مقدار که آورد، بدست سیستم اسپینی همبستگیهاي از استفاده با میتوان را η باال

.(1 (جدول
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آیزینگ براي مقدار تعریف نما
٠ C ∼ (T − Tc)

−α α
١
٨ M ∼ (T − Tc)

β β
٧
۴ χ ∼ (T − Tc)

−γ γ

١۵ M ∼ h
١
δ δ

١ ζ ∼ (T − Tc)
−ν ν

١
۴ Γ(n) ∼ |n|٢−d−η η

آیزینگ. مدل بحرانی نماهاي :1 . 3 جدول

آبلی شنی تپه هاي و بحرانی خودسامانده هاي پدیده 2 . 3
نظریه ي کنیم. می بیان را لگاریتمی همدیس میدان هاي نظریه از مهم بسیار مثال یک قسمت این در
بحرانی خودسامانده ي هاي سیستم از مثالی بعنوان BTW ویزنفلو و تنگ بک، توسط شنی، هاي تپه
این دهند. می نشان خود از بحرانی رفتار خارجی، پارامتر تظیم بدون ها سیستم این .[34] شد بیان
آمده بدست آن عددي و تحلیلی خواص از بسیاري و شود می تعریف اي ساده بسیار بصورت مدل
این دهد. می نشان خود از را اي غنی و توجه جالب خواص ساده، تعریف علیرغم مدل این است.
در مربعی ي شبکه روي بر را مدل این ما نمود. تعریف مختلفی هاي شبکه روي بر توان می را مدل
طبیعی عدد شبکه این از اي خانه هر به و داریم L × L مربعی شبکه ي کنید فرض می گیریم. نظر
دارد قرار شن تعدادي خانه اي هر در که شد متصور توان می 1 < hi < 4 که دهیم می دانست hi

هر بنابراین است. خانه آن در موجود شن ها ي ارتفاع خانه، آن به شده داده نسبت hi عدد بطوریکه
خانه تصادفی صورت به توانیم می حال شبکه. روي hiهاي آرایش با است متناظر سیستم، حالت
کمتر آن ارتفاع اگر hi → hi + 1 بصورتیکه کنیم، اضافه شن یک خانه آن به و کنیم انتخاب را اي
می فروریزش خانه این شد، hi > 4 واگر ماند می پایدار نظر مورد خانه آنگاه شد، 4 با مساوي یا
4 ام� خانه ارتفاع و شود می زیاد واحد یک آن نزدیک هاي همسایه از کدام هر ارتفاع بطوریکه کند
این کند. فروریزش و شود ناپایدار تواند می همسایه هاي خانه از کدام هر حال شود. می کم واحد
انتخاب دیگر تصادفی ي خانه یک دوباره نماند. ناپایدار اي خانه هیچ تا افتد می اتفاق آنقدر فرایند
می را فروریزش فرایند شود. می تکرار دوباره فرایند همین کنیم. می اضافه آن به را شنی و کنیم

نماییم: بیان پایین معادله ي با خالصه صورت به توانیم

∆i,j =


+١ همسایه j و i
−۴ i = j
٠ بقیه

(12 . 3)

تکرار آنها از برخی حالتها، این از .N = L × L که دارد وجود پایدار حالت 4N کلی حالت در
ادامه را شن ریزي فرایند ما وقتی که شود می گفته حالت هایی به شونده تکرار حالتهاي هستند. شونده
در تنها و هستند گذرا حالتهاي شوند، نمی تکرار که حالتهایی میان این در شوند. تکرار بارها دهیم،
سیستم وقتی که است صورت این به ها سیستم این کلی فرایند شوند می دیده سیستم اولیه ي شرایط
پایاي حالت به هنوز سیستم و هستند گذرا حالتهاي سیستم حالتهاي است. خود اولیه ي شرایط در
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حالت به سیستم مدتی از پس می کند. رشد سیستم میانگین ارتفاع مثال براي است. نرسیده خود
پذیرهاي مشاهده ترتیب این به بود. خواهد شونده تکرار حالتهاي سیستم، حالتهاي و میرسد پایا
می اضافه سیستم به که ذراتی تعداد همان میانگین بطور و دهند نمی نشان چشمگیري نمو سیستم
به [35] است شده اثبات دار توسط مدل این بودن آبلی شود. می اتالف سیستم هاي گوشه از شود.
jام ي خانه به ذره یک بعد کنیم اضافه iام خانه به شن یک ابتدا ما که نمی کند تفاوتی که معنی این
c = −2 همدیس میدان نظریه بوسیله ي خود پیوستار حد در آبلی، شنی تپه هاي مدل بالعکس. یا و
شبحی کنش با و است لگاریتمی همدیس میدان نظریه ي یک میدان، نظریه این شود. می توصیف

:[37] می شود توصیف

S =

∫
d٢z(∂θ∂̄θ̄) (13 . 3)

این به مربوط این پارش تابع که دید توان می براحتی میباشند. گراسمنی متغیرهاي θ̄ و θ آن در که
حالتهاي تعداد det∆ واقع در شد. معرفی 13 . 3 رابطه ي در ∆ ماتریس که است det∆ همان کنش
اینجا در ما و هستند شده شناخته نظریه این در موجود اولیه ي میدانهاي هستند. سیستم تکرارپذیر
هر بازاي کنیم می قرارداد که معنی این به کنیم اتالفی را مدل این توانیم می نمی پردازیم. آنها به
براي آستانه حد ترتیب این به شود. اتالف شن یک و شود داده ها همسایه به شن چهار فروریزش
است زیر بصورت اتالفی مدل این با متناظر کنش که شود می اثبات بود. خواهد a = 5 فروریزش

:[35]

S =

∫
d٢z(∂θ∂̄θ̄ +

m٢

۴ θθ̄) (14 . 3)

ي پیوسته جرم تعمیم است. m2 = x − 4 آن در و 13 . 3 کنش نمودن جرمدار با است معادل که
می اتالف ذره 1 و یابد می انتقال همسایه هاي خانه به ذره 4n آن در که دارد وجود نیز مدل این
رابطه ي در موجود جرم حالت این در است. x = 4n+1 فروریزش ي آستانه ترتیب این به شود.
به شده اضافه جرم توانیم می مختلف nهاي انتخاب با ترتیب این به .m2 = 1

n
از عبارتست 14 . 3

کنیم. کنترل را 13 . 3 کنش
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4 فصل
شبیه سازي نتایج
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پیشین قسمت هاي در شده بیان شبیه سازي هاي از حاصل نتایج بیان به بخش این در
خودسامانده پدیده هاي براي شده پیشنهاد مدل اولین BTWبه عنوان مدل می پردازیم.
عدد و تحلیلی خواص از بسیاري می شود. تلقی پرکاربرد مدل هاي از یکی بحرانی،
جالب خواص ساده، تعریف علی رغم BTW مدل است. آمده بدست BTW مدل
تعریف مختلفی هاي شبکه روي بر می تواند و می دهد نشان خود از را غنی اي و توجه
بحرانی حالت در را خود سیستم پارامتري، هیچ دقیق تنظیم بدون مدل، این در شود.
است. ناشناخته بعد سه در BTW مدل اهمیت پر جنبه هاي از بسیاري می کند. حفظ
تصادفی شبکه هاي روي بر BTW مدل بحرانی رفتار هاي بررسی به بخش این در
پرداخت خواهیم SOC مدل از استفاده براي خود شهود مورد در کمی می پردازیم.ابتدا
بعد سپس می دهیم. توضیح مکعبی بعدي سه تراوش شبکه ي روي بر را مدل این و
بدست را بعدي دو مقطعهاي سطح به مربوط مقیاس-ناورداي حلقه هاي فرکتالی هاي
مقایسه هم با و آورن بدست مختلف هاي p براي را نتایج آخر در آورد. خواهیم

مینماییم.

که است شنی تپه هاي مدل در شن فروریزش یادآور متخلخل محیط هاي در آب فروریزش مکانیزم
شن ارتفاع وقتی که دارد وجود آن در بحرانی ارتفاع یک شد گفته پیشین بخش هاي در که همانطور
شنی تپه هاي مورد در کمی ما می کند. فروریزش همسایه خانه هاي به شد آن از بیشتر خانه یک در
مدل همان مدل این p → 1 حد در که است واضح نمود. خواهیم صحبت تراوش شبکه ي روي در

بود. خواهد BTW
محیط آرایش یک بطوریکه دهیم نسبت hi تصادفی اشباع یک ،i فعال خانه ي هر به کنید فرض
اشباع است. فعال خانه هاي کل تعداد N آن در که شود مشخص {hi}Ni=1 مجموعه ي با متخلخل
تزریق مخزن (i0) تصادفی خانه اي در را آب حال است. شده فرض بحرانی اشباع کمتر خانه ها تمام
با بطوریکه می کنیم فرض گسسته بصورت را خانه هر به آب انتقال ما مدل سازي این در می کنیم.
اشباع آیا می کنیم نگاه حال .Si0 → Si0 +1 می یابد، افزایش واحد یک آن اشباع شده انجام تزریق
و می کنیم تزریق آب دیگري تصادفی خانه ي به بود کمتر اگر خیر. یا شده بیشتر بحرانی اشباع از آن
فعال همسایه ي Zi0 تعداد به i0 خانه ي کنید فرض می افتد. اتفاق فروریزش عملیات بود بیشتر اگر
از یک هر و می دهد دست از را آب) (بسته ي ذره Zi0 خانه این فروریزش فرایند طی باشد. داشته
خانه این فعال همسایه هاي از یک هر بنابراین می نمایند. دریافت را ذره یک آن فعال همسایه هاي
یابد ادامه آن قدر فرایند این و شود) بیشتر بحرانی مقدار از آن اشباع (مقدار شوند ناپایدار می توانند
به مرزي خانه هاي از می تواند آب که است گفتنی نباشد. ناپایدار شبکه خانه هاي از هیچ کدام که

شود. خارج سیستم از و شده ریخته بیرون
از مجموعه اي با ما باشد، نداشته وجود ناپایداري خانه ي هیچ اینکه از پس دینامیکی، چنین نتیجه ي در
مجموعه ي به شد گفته نیز قبال که همان طور هستیم. مواجه نخورده دست و شده فروریزش خانه هاي
به مربوط آمار تحقیق این در ما می شود. گفته بهمن تزریق، یک از پس شده فروریزش نقاط تمام
بخش در و پردازیم می بعدي دو سیستمهاي توصیف به زیر در می نماییم. بررسی را بهمن ها این

میدهیم. اختصاص بعدي سه سیستم یک به را بعد
شروع تصادفی اشباع هاي با تراوشی شبکه یک از کنید فرض است: صورت این به مدل این کلی رفتار
بیشتر رفته رفته مخزن میانگین اشبلع که بصورتی نماییم تزریق آب سیستم به متوالی بصورت و کنیم
خاصی زمان تا ازدیاد این می باشد. تزریق تعداد با خطی بصورت ازدیاد این که کردیم مشاهده شود.
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تغییر بیشتر تزریق هاي با و می ماند ثابت میانگین بطور میانگین اشباع زمان، این از بعد و می افتد اتفاق
شونده1 تکرار حالت هاي می شوند، تکرار دائما آب تزریق با که چنینی این حالت هاي به نمی کند.
جبهه ي پیوستار حد می شود اثبات که میرسیم BTW مدل به ما p = 1 وقتیکه براي می شود. گفته

.[17]c = −2 همدیس میدان نظریه ي با است معادل که می شود توصیف SLEκ=2 با آن خارجی
اشباع هاي با تراوشی شبکه ي با کنید فرض دوباره تعریف اند. قابل نیز RF مدل براي بهمن ها این
دارسی معادالت از استفاده با می نماییم. تزریق تصادفی خانه اي به را آب و می کنیم شروع تصادفی
واهلش2 فرایند فرایند، این به بماند. ثابت جاییکه تا می کند حرکت سیستم این در سیال 13 . 2
می دهیم اجازه و می کنیم تزریق آنجا به را سیال و می نماییم انتخاب را دیگر نقطه اي حال می گوییم.
می ماند. ثابت جاییکه تا می شود بیشتر و بیشتر مخزن میانگین اشباع تزریق با شود. واهلیده سیستم
فرایند از پس و قبل آن ها اشباع که نقاطی مجموعه می کنیم تعریف را بهمن تزریق، فرایند هر در
ناحیه هایی جداکننده ي حلقه هاي بصورت را همدیس حلقه هاي باشند. کرده محسوسی تغییر واهلش
که خانه هایی ما که شود توجه می کنیم. تعریف خانه ها بقیه ي از است، کرده عبور آن ها از شاره که
بعد و قبل را خانه ها تمام اشباع مقدار که می کنیم رصد صورت این به را است گذشته آن از سیال
این اگر می آوریم. بدست را آن ها ارتفاع اختالف و می گیریم نظر در واهلش و تزریق فرایند یک از

می کنیم. تلقی شده فروریزش خانه را آن باشد δ کمینه مقدار یک از بیشتر اختالف
تکرار (حالت هاي اشباع از پس را RF مدل و SOC مدل بهمن هاي هندسی خواص قبلی مقاالت در
فروریزش نقاط جداکننده ي خطوط خاص بطور گرفتند. قرار بررسی مورد پایا) حالت هاي یا شونده
همدیس حلقه هاي این و شده گرفته نظر در را هستند خود-پرهیز حلقه هاي که نکرده تغییر و شده

گرفتند. قرار آماري بررسی مورد را
از یکی فضایی، بُعد حسب بر آماري مدل هاي رفتار میپردازیم. بعدي سه مساله بررسی به حال
این نمایانگر بحرانی ابعاد کم ترین و بیش ترین وجود است. زمینه این در موضوعات مهم ترین
ما سه بعدي، متخلخل شبکه ي یک روي بر مدل این آماري تحلیل بررسی این براي است. موضوع
تحلیل این می دهیم. قرار تحلیل مورد تراوش شبکه ي روي بر فروریزش قواعد از حاصل بهمن هاي
کمیت هاي از یکی بهمن ها خارجی مرز می شود. بهمن ها به مربوط هندسی آماري کمیت هاي شامل

می باشد. ما هندسی
اشغال p احتمال با آن خانه ي هر که داریم بعدي) (سه L × L × L مکعبی شبکه ي کنید فرض
را hi طبیعی عدد شبکه این از خانه اي هر به می باشد. (غیرفعال) خالی ١ − p احتمال با و (فعال)
دارد، قرار شن تعدادي خانه اي هر در که شد متصور می توان .١ ≤ hi ≤ ۶ که می دهیم نسبت
هر بنابراین است. خانه آن در موجود شن هاي ارتفاع خانه، آن به شده داده نسبت hi عدد بطوریکه
را خانه اي تصادفی صورت به می توانیم حال است. شبکه روي آرایش هاي با متناظر سیستم، حالت
کمتر آن ارتفاع اگر .hi → hi + ١ به صورتی که کنیم، اضافه شن یک خانه آن به و کنیم انتخاب
می کند فروریزش خانه این شد، بیشتر اگر و می ماند پایدار نظر مورد خانه آنگاه باشد، 6 مساوي یا
iام خانه ي ارتفاع و می شود زیاد واحد یک آن نزدیک فعال همسایه هاي از کدام هر ارتفاع بطوریکه
هاي خانه از کدام هر حال می باشد. خانه این همسایه هاي تعداد z آن در که شود می کم واحد z

اي خانه هیچ تا می افتد اتفاق آنقدر فرایند این کنند. فروریزش و شوند ناپایدار تواند می همسایه
1Recurrent states
2Relaxation process
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همین کنیم. می اضافه آن به را شنی و کنیم انتخاب دیگر تصادفی ي خانه یک دوباره نماند. ناپایدار
شود. می تکرار دوباره فرایند

حالت ها از برخی است. سیستم خانه هاي تعداد N که دارد وجود پایدار حالت ۶N کلی حالت در
شن ریزي فرآیند ما وقتی که شود می گفته حالت هایی به شونده تکرار حالت هاي هستند. شونده تکرار
هستند گذرا حالت هاي نمی شوند، تکرار که حالت هایی میان این در شوند. تکرار بارها دهیم، ادامه را
که است صورت این به سیستم ها این کلی فرآیند می شوند. دیده سیستم اولیه ي شرایط در تنها و
هنوز سیستم و هستند گذرا حالت هاي سیستم حالت هاي است. خود اولیه ي شرایط در سیستم وقتی
مدتی از پس می کند. رشد سیستم میانگین ارتفاع مثال براي است. نرسیده خود پایاي حالت به
ترتیب این به بود. خواهد شونده تکرار حالت هاي سیستم، حالت هاي و میرسد پایا حالت به سیستم
به که ذراتی تعداد همان میانگین به طور و نمی دهند نشان چشمگیري نمو سیستم مشاهده پذیرهاي
اثبات دار توسط مدل این بودن آبلی می شود. اتالف سیستم گوشه هاي از می شود. اضافه سیستم
ذره یک بعد کنیم اضافه iام خانه به شن یک ابتدا ما که نمی کند تفاوتی که معنی این به است شده

بالعکس. یا و jام ي خانه به
حدود p مقدار هر براي گرفتیم. نظر در L = ۶۴, ١٢٨, ٢۵۶, ۵٠٠ را شبکه اندازه ي اینجا در ما
متوسط گیري کرده تراوش نمونه ي 100 روي بر ،p مقدار هر براي و نمودیم تولید بهمن ٣ × ١٠۶

بهمن ها ژیراسیون شعاع ، (mV ) بهمن ها جرم از: عبارتند ما بررسی مورد کمیت هاي دادیم. انجام
محاسبه کمیت ها این توزیع تابع ابتدا . (ntoppling) بهمن یک در فروریزش ها تعداد همچنین و (rV )

است. شده استخراج آن ها به مربوط بحرانی نماي سپس و شدند
توانی بصورت آماري مشاهده پذیرهاي توزیع تابع که است این بر انتظار بحرانی سیستم هاي در
دیگر مطلوب کمیت می باشد. بررسی مورد آماري کمیت x آن در که نماید رفتار N(x) ∼ x−τx

و تعریف y ∼ xγyx بصورت کمیت این است. کمیت ها این به مربوط فرکتالی هاي بعد اینجا، در
آنالیز، این در فرکتالی بعد مهم ترین می باشند. آماري مشاهده پذیر دو y و x آن در که می شود محاسبه
می شود. گزارش بخش این در که می باشد آن ها ژیراسیون شعاع حسب بر بهمن ها جرم فرکتالی بعد
مختلف شبکه هاي طول براي و p = pc براي ژیراسیون شعاع براي کمیت این ٣ · ۶ شکل در

که می آید دست به است، شده کشیده شکل این در که محدود طول اثر از است. شده کشیده
τrV (p = pc, L → ∞) = ١٫۶٢

حالت در است. شده کشیده تصویر به کمیت ها این به مربوط بحرانی نماهاي زیر جدول در می باشد.
بصورت بحرانی نماهاي رفتار که است شده دیده کلی

τx(pc, L) = τx(pc, L → ∞) +
αx

L

برخی می شود دیده جدول این در که همانطور شده اند. گزارش باال جدول در پارامترها این که است
در مربوطه نماهاي با اما دارند، اساسی تفاوتی منظم شبکه ي در نظر مورد نماهاي با چه اگر نماها، از

دارد. بیشتري تحلیل هاي جاي و است جالب بسیار که دارند شباهت منظم بعدي دو شبکه ي
در است. شده داده نشان ژیراسیون شعاع حسب بر بهمن ها جرم فرکتالی بعد ٣ · ٨ شکل در
روي بر مربوطه فرکتالی بعد با فاحشی تفاوت که است شده محاسبه γmv ,rv فرکتالی بعد شکل این
به صورت شبکه اندازه ي با کمیت این رفتار دارد. بعدي دو شبکه ي همچنین و منظم مکعبی شبکه ي

γx,y(pc, L) = γx,y(pc, L → ∞) +
βx

L
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مختلف. شبکه هاي طول براي و بحرانی نقطه ي روي بر ژیراسیون شعاع توزیع تابع لگاریتمی نمودار :1 . 4 شکل
می دهد. نشان سیستم این براي را محدود طول اثر داخلی نمودار

دو BTW مدل محاسباتی، و تحلیلی منظم بعدي سه شبکه ي براي به ترتیب بحرانی نماهاي جدول :2 . 4 شکل
.p = pc در تراوش شبکه ي روي بر BTW مدل و بعدي
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آن، شیب که آن ها ژیراسیون شعاع متوسط لگاریتم حسب بر بهمن ها جرم لگاریتم متوسط نمودار :3 . 4 شکل
نشان که است شده رسم نیز شبکه طول معکوس حسب بر نما این می دهد. بدست را γmv ,rv فرکتالی بعد

. γmv,rv(pc, L → ∞) می دهد

آن ژیراسیون شعاع و بهمن جرم فرکتالی بعد براي شده محاسبه و نظري مقادیر جدول :4 . 4 شکل

نیز دیگري کمیت جدول این اول ستون در است. شده داده نشان زیر جدول در پارامترها این است.
در که همانطور است. γx,y = τy−١

τx−١ فرکتالی بعد نظري مقدار حقیقت در که است شده داده نشان
دارد. وجود شده پیش بینی مقدار و نظري کمیت این بین خوبی نسبتا توافق می شود دیده شکل

بحرانی مقدار در را سه بعدي تراوش شبکه ي روي بر BTW مدل آماري خواص ما بخش این در
سه بعدي مدل مانند نیز مدل این که بود این ما ابتدایی مشاهده دادیم. قرار بررسی مورد p = pc
بررسی را شده تشکیل سه بعدي بهمن هاي هندسی خواص ما می دهد. نشان بحرانی رفتارهاي منظم
بهمن ها فروریزش هاي تعداد و ژیراسیون شعاع جرم، توزیع توابع بحرانی نماهاي و نموده آماري
منظم مدل در مربوطه نماهاي با شباهت هایی آمده بدست بحرانی نماهاي اگرچه کردیم. بیان را
و سه بعدي منظم شبکه هاي با عمده اي تفاوت بهمن ها جرم-شعاع فرکتالی بعد اما داشتند، دوبعدي

دارند. دوبعدي
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سیستم. در ها حلقه به مربوط فرکتالی بعد :5 . 4 شکل

بعدي دو مقطعهاي سطح 1 . 4
فرض میگیریم. نظر در را سیستم این بعدي دو مقطع سطح در سیال انتشار مساله قسمت این در
باشد. داشته قرار z = Lz/٢ در مربوطه مقطع سطح و باشد z جهت در صفحه نرمال بردار میکنیم
نمودار 5 . 4 شکل در .(r و l) ها حلقه ژیراسیون شعاع و طول از عبارتند بررسی مورد کمیتهاي
ي رابطه طریق از (γlrl ≡ DF ) فرکتالی بعد است. شده ترسیم سیستم فرکتالی بعد به مربوط
فرکتالی بعد واقع در نمودارها شیب شکل، این در میشود. تعریف ⟨log(l)⟩ = DF ⟨log(r)⟩
٠٫٨۵ و p = ٠٫٣٢, ٠٫٣۵, ٠٫۴, ٠٫۵, ٠٫۶, ٠٫٧ براي فرکتالی بعد شکل این در است. سیستم این
بر مختلف هاي شبکه طول براي فرکتالی بعد شکل، این داخلی نمودار دو است. شده داده نمایش
میانی مقدار یک در فرکتالی بعد شود می دیده شکل این در که همانطور است. شده رسم p حسب

میدهد. نشان شکستگی p
خاصیتی و است شده دیده نیز بعدي دو تراوش هاي شبکه روي بر BTW مدل براي خاصیت این
که است آمده بدست ١٫٢۵ فرکتالی بعد p = pc در که داریم توجه شود. می تلقی سیستمها این از
اهمیت با کمیتها از دیگر یکی است. منظم هاي شبکه روي بر آبلی شنی هاي تپه مدل با توافق در
به مربوط نمودار 6 . 4 شکل در است. بعدي دو هاي خوشه جرم به مربوط توزیع تابع راستا این در
مقدار در جهش یک p میانی مقادیر در که میشود دیده شکل این در است. شده ترسیم شکل این
DF شکستگی حوالی در است فرکتالی بعد مانند رفتاري حقیقت در جهش این افتد. می اتفاق τma

میشود. حادث
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5 فصل
پیشنهادها و نتیجه گیري

این براي گرفت. قرار بررسی مورد بعدي سه متخلخل محیط در سیال حرکتی طرح پروژه، این در
شبکه ي روي بر BTW مدل با را آن ارتباط و پرداختیم بعدي دو دارسی مدل بررسی به ابتدا منظور
بدست بهمن هاي فرکتالی بعد بررسی و هندسی خواص ي واسطه به یکسانی این شد. بیان متخلخل
براي شود. می باالتر ابعاد در BTW مدل بیشتر چه هر بررسی براي است اي انگیزه موضوع این آمد.
بررسی مورد بعدي سه تراوش ي شبکه روي بر مدل این هندسی خواص بررسی به موضوع این
پارامتر مکعبی بعدي سه تراوش مدل براي شود. می کنترل p اشغال پارامتر با شبکه این گرفت. قرار

.pc ≈ ٠٫٣٢ با است برابر آستانه اشغال
rV مثال براي شود. می دیده آماري پذیرهاي مشاهده تمام براي توانی رفتارهاي سیستم، این در
گرفتندکه قرار بررسی مورد ها) بهمن به مربوط (جرم mV همچنین و بعدي) سه ژیراسیون (شعاع
مورد که است γmV rV مهم، فرکتالی ابعاد از یکی شدند. گزارش پروژه این در آنها به مربوط نماهاي
فرکتالی بعد همان با متفاوت بسیار مقداري p = pc روي بر فرکتالی بعد این گرفت. قرار بررسی

دارد. p = ١ براي
توزیع توابع رفتار خاص بطور گرفت. انجام بعدي دو هاي مقع سطح براي مشابهی تحلیلهاي
که گرفت قرار بررسی مورد خوشه ها جرم و حلقه ها طول ژیراسیون، شعاع مانند هندسی کمیت هاي
مربوطه نماهاي p > pc در نمی باشد. بعدي دو BTW مدل با سازگار که شد داده نشان p = pc در
محاسبه نماهاي براي تکینه رفتاري p براي میانی مقدار یک بازاي میکند. تغییر p با لگاریتمی بصورت
pc < p < ٠٫۵٩ بعدي دو هاي مقطع سطح در که است واقعیت این به مربوط که شود می دیده شده
BTW مدل فرکتالی بعد با که Dp=pc

F = ١٫٢۵ فرکتالی بعد p = pc در ندارد. ترمودینامیکی حد
است. سازگار منظم بعدي دو

است: زیر شرح به آینده تحقیقات براي طرح این نویسنده پیشنهاد
همان طور است. سوال مورد p > pc بحرانی نقطه ي از دور نقاط در دارسی مدل هندسی خواص -
مدل این این که اما می رود. بین از بازه این در BTW و دارسی مدل بین همزادي شد بیان باال در که

باشد. بعدي تحقیقات موضوع می تواند می کند رفتار چگونه دقیقا حد این در
شبکه هاي روي بر هستند تصادفی موضعی دینامیک شامل که تصادفی شنی تپه هاي مدل هاي خواص -
این شنی تپه هاي مدل هاي در شده شناخته موضوعات از یکی است. بدیهی غیر سوالی متخلخل
براي است. متفاوت منظم شبکه هاي برروي منظم مدل هاي با مدل ها این هم ارزي کالس که است
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قابل بعدي تحقیق بعنوان و است بحث مورد موضوع این تراوش) شبکه ي (مانند فرکتالی شبکه هاي
می باشد. تامل

نتایج این که است. ناهمبسته تراوش شبکه ي گرفت، قرار بررسی مورد تحقیق این در که شبکه اي -
تغییر چگونه آیزینگ شبکه ي مانند همبسته تراوش شبکه هاي براي پژوهشی طرح این از مستخرج

باشد. بعدي تحقیقات موضوع می تواند که است بدیهی غیر سوال می کنند
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Fluid Propagation in two-dimensional cross-sections of

three-dimensional reservoirs

Morteza Nattagh Najafi

Abstract

The simulation of the petroleum reservoirs is one of the most important investigations in the
field, for which despite of many attempts concerning the understanding of the physics of the reser-
voirs, a little success has been achieved. Such a simulation leads to optimal injection for oil
extraction. The percolation probability which is tunned by the occupation probability p has a
vital role. One of the extraction methods is the displacement method in which with the fluid (e.g.
water) injection in some point, the change in the system pressure cause to larger extraction. This
is simulated by means of percolation and invasion percolation,... each has its own strengths and
weaknesses. Recently a duality has been suggested between the Darcy model and the BTW model
for the propagation of the fluid in the porous media, and it was numerically shown that the critical
exponents of these two models are the same. The determination of these exponents helps to a
more deep understanding of the problem. Such an investigation has not been performed for three-
dimensional systems. Using the notion of self organization criticality upon the percolation lattice,
we calculate the critical exponents of the problem. The interesting problem which is considered in
this project is the two-dimensional movement of the fluid in the three-dimensional system. As we
know the injection and extraction points in the reservoirs are usually are at the same level. In these
situations one thinks about the movement of the fluid in the two-dimensional cross-sections. In
this project we investigate this problem and calculate the critical exponents of the two-dimensional
induced model.

Key words:
Three-dimensional petroleum reservoirs, Sand-pile models, Percolation lattice, Self-organized crit-
icality
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