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آينده يک مخزن و سیاستی که بايد مهندسان برای تولید از آن استفاده کنند، مهمترين مسئله ای است که بايد 
به آن توجه کرد. در همین راستا، پیش بینی آينده تولید برای سناريوهای مختلف و پیدا کردن بهترين سناريوي 
ممكن از لحاظ عملیاتی و اقتصادی، يكی از مهم ترين زمینه ها در ازدياد برداشت از مخازن است. بهینه سازی تزريق و 
پیش بینی تولید با استفاده از روش های ازدياد برداشت موضوعی است که عالوه بر اهمیت فنی، جهت تولید صیانتی 
از مخازن نفتی کشور، در ارزيابی های اقتصادی نیز مورد توجه می باشد. با استفاده از روش سريع "ظرفیت-مقاومت1" 
که بر اساس موازنه جرمی بین ورودی و خروجی يک حجم کنترلی مشخص عمل کرده و تأثیر تغییرات دبی در 
چاه های تزريقی بر روی يک يا چند چاه تولیدی را مورد بررسی قرار می دهد، می توان به اهداف شبیه سازی يک 
مخزن که همان تخمین عملكرد مخزن در روش های ازدياد برداشت است، دست يافت. چون اين روش فقط به 
داده های دبی تزريقی و تولیدی نیاز دارد، لذا نسبت به شبیه سازهای عددی مانند CMG و ECLIPSE سريع تر 
ب��وده و از کاربردهای میدانی فراواني برخوردار اس��ت.در اي��ن پژوهش با بهره گیری از مدل های مخزنی همگن و 
ناهمگن، به بررسی نحوه تغییرات ثابت زمانی در مدل ظرفیت-مقاومت با تغییرات درجه ناهمسانگردی2 مخزن، 
تغییر ضخامت اليه ها و در نهايت، ايجاد نوسان در داده  های تولید با بستن چاه تولیدی در فواصل زمانی مختلف 
پرداخته شده است. بر طبق نتايج مدل ظرفیت-مقاومت و با تعريف يک پارامتر جديد، مناسب ترين شرايط تولید در 
مخزن ضخیم همگن با ناهمسانگردی 0/5به دست آمد. همچنین، با تحلیل ثوابت زمانی می توان به اين نتیجه رسید 

که اين پارامتر از قاعده خاصی پیروی نكرده و برای هر مخزن، مقدار ايده آل خود را داراست.
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ب��ا توجه ب��ه منابع عظی��م هیدروکربوری در کش��ور و ارز آوری 
ای��ن مناب��ع گران بها و نیاز روز اف��زون انرژی در جهان، الزم اس��ت 
بهره برداری از آن ها با اس��تفاده از تکنولوژی روز و با بهره گیری از 
شبیه سازهای مناسب جهت پیش بینی عملکرد مخزن صورت گیرد، 
تا بت��وان به طور بهینه از این مخازن برداش��ت ک��رد و عالوه بر این، 
در صورت نیاز بتوان با انج��ام اقدامات پیش گیرانه، از کاهش میزان 

تولید جلوگیری نمود.
روش های فعلی برای شبیه سازی مخازن دارای مشکالت متعددی 

هستند که مهم ترین این مشکالت عبارتند از:
1. شبیه س��ازهای موجود، نیازمن��د اطالعات زیادی ب��رای انجام 
محاسبات هس��تند که ممکن اس��ت این اطالعات با تمامی جزئیات 

مورد نیاز، در دسترس نباشد.
2. شبیه س��ازهای موجود با توجه ب��ه نحوه کارکرد و حل همزمان 
معادالت برای تمام گره ها، بسیار کند عمل می کنند وبه زمان زیادي 
برای انجام محاسبات نیاز دارند. کاهش تعداد گره ها، اگرچه سرعت 
محاسبات را باالتر می برد، اما از دقت نتایج به میزان قابل توجهی کم 

می کند.
3.کار کردن با نرم افزارهای موجود نیازمند آش��نایی و تس��لط بر 
آن هاست و استفاده از آن ها نیازمند مهندسان متخصص و متبحر بوده 

و دارای پیچیدگی های فراوان است.
عالوه بر مس��ائل ف��وق، به دلیل ع��دم قطعیت ذات��ی در داده های 
ورودی، س��ناریوهای مختلفی که مدل مخ��زن )تاریخچه تولید(3 را 
نقض نکند باید در نظر گرفت تا به طور دقیق و کامل بتوان تأثیر عدم 

قطعیت داده های ورودی را روی تابع مورد نظر اندازه گیري نمود.
روش های مرس��وم برای بهره برداری از مخازن نفتی که تا به حال 
اس��تفاده می ش��دند ترکیب��ی از عل��م پتروفیزی��ک4 ، ژئوفیزیک5 ، 
ترمودینامی��ک6 و همچنی��ن فاکتوره��ای اقتصادی بوده اس��ت]1[. 
شبیه س��ازهای موجود با صرف وقت بسیار زیاد به حل و بهینه سازی 
تولی��د می پردازن��د. ارزش زمان و نیاز به مدیریِت س��ریع و بهینه در 
زمینه تولید نفت موجب حرکت در مس��یر ایجاد شبیه سازهایی شده 
است که عالوه بر هزینه زمانی کم، توانایی بهینه سازی مطلوب را نیز 
دارند. همچنین، مطالعه دقیق عوامل تأثیرگذار بر تزریق آب به عنوان 
یکی از روش های افزایش برداشت از مخازن نفتی عامل کلیدی در 
این زمینه محس��وب می شود. اطالع از شرایط مخزن به عنوان بستری 
که سیال از آن تولید می شود نیز ضروری است. دخالت پارامترهای 
متعدد که توسط محاسبات بسیار زیاد به نتیجه مورد نیاز برسد، بدون 
ش��ک خطای زیادی را به همراه خواهد داش��ت. لذا ایجاد مدلی که 
بتوان��د عالوه بر زماِن کم با انجام محاس��بات کمتر به نتیجه مطلوب 
برس��د، خطای کمتری داش��ته و قابل اعتمادتر اس��ت. به عالوه، کار 

کردن ب��ا چنین نرم افزارهایی ک��ه به اصطالح س��لول-مبنا7  بوده و 
محاسبات زیادی را شامل می شود، نیازمند تسلط کافی بوده که خود 

دلیل دیگری بر نیاز به نرم افزارهای ساده شبیه ساز می باشد.
با استفاده از یک روش سریع که ظرفیت-مقاومت نامیده می شود، 
می ت��وان ب��ه اهداف موردنظر از شبیه س��ازِی یک مخ��زن که همان 
تخمین عملکرد مخزن در روش های ازدیاد برداش��ت اس��ت، دست 
یافت. این روش بر اس��اس موازنه ي جرم��ی بین ورودی و خروجی 
یک حجم کنترلی مشخص عمل می کند. اساس عملکرد این روش 
دریافت تغییرات دبی در چاه های تزریقی به عنوان ورودی و بررسی 
تأثیر آن در چاه های تولیدی به عنوان خروجی می باش��د. این روش 
دو پارامت��ر اصلِی ثاب��ت زمانی8  و ضریب وزن��ِی ارتباط چاه ها9  را 
دارد که نقش حیاتی در شبیه س��ازی مخزن ایفا می کنند. بر اس��اس 
مفاهیم فیزیکِی سیس��تم کنت��رل خطی درجه-1، ثاب��ت زمانی بیان 
می کند که تغییر در ورودی چقدر زمان می خواهد تا تأثیر خود را بر 
روی خروجی نشان دهد. ضریب وزنی هم،  اثر نسبی هر چاه تزریقی 

روی چاه های تولیدِی مجاورش را نشان می دهد.
با اس��تفاده از این روش می توان ضمن تطبیق تاریخچه نرخ تولید 
مخ��زن به کمک پارامترهایی10 که در این م��دل برای هر جفت چاه 
تزریق��ی و تولیدی تعریف می ش��ود، عملکرد تزری��ق را برای زمان 
آینده نیز پیش بینی نمود. عالوه ب��ر این، می توان با تعریف یک تابع 
هدف، از لحاظ اقتصادی تولید مخزن را مطالعه کرد و یا در مخازن 
ش��کافدار به تعیین محل ش��کاف [2] و تعیی��ن تراوایی ها پرداخت. 
اخیراً عده ای از پژوهشگران در مخازن الیه ای به بهینه سازی شرایط 
تزریق آب به کمک CRM پرداخته اند. به این منظور آن ها داده های 
چاه های تزریقی و تولیدی را به همراه داده های ابزارهای نمودارگیرِی 

1  شــماتیک چــاه تولیــدی، فضای ریــزش آن، چاه هــای تزریقی و 
CRM پارامترهای مربوط به روش

5 
 

همگن به بررسي اثر در دو حالت همگن و نا 17با الگوي چاه پنج نقطهساختگي گرفتن يك مخزن با در نظر در اين مطالعه، 
 مخرندر هر دو  پرداخته شده است. هاي مختلف مخزندر ضخامت مقاومت- روش ظرفيت گردي مخزن بر روي عملكردنناهمسا

هاي شديد در داده نوساناتعالوه، با ايجاد به بررسي شده است. 5/0و  1/0اين روش در دو ناهمسانگردي  عملكرد، همگن و ناهمگن
  مقاومت بررسي گرديده است.-ورودي، نحوه تعييرات پارامترها و نتايج روش ظرفيت

  مقاومت- رفيتظرياضيات مدل  -1
در اين بخش ارائه اساس روش موازنه جرمي  برمورد استفاده  مقاومت و چگونگي رسيدن به معادالت-معادالت اساسي روش ظرفيت

  :شوندمي

 
         (1) 

          (2) 

          (3) 

          (4)  
كه بيانگر موازنه   CRMPبر توان معادالت حاكم مي نشان داده شده است، 1-براي حجم كنترلي يك چاه توليدي، كه در شكل

  .دست آوردهباشد را بمي فضاي متخلخل موثر چاه حجمي در

 
 CRM هاي تزريقي و پارامترهاي مربوط به روششماتيك چاه توليدي، فضاي ريزش آن، چاه - 1 شكل

  :]6[عبارتند ازمعادالت ديفرانسيلي حاكم بر اين مدل 

       (5)  

  شود:صورت زير تعريف مياشد كه به jهمان پارامتر ثابت زماني براي چاه توليدي  و 
           (6) 

                                                            
17 Five-spot 
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تولی��د11  در روش CRM اس��تفاده کرده اند. آن ه��ا مطالعات خود را 
در یک مخ��زن فرضی با یک مدل جزء جریانی انج��ام داده اند. این 
گ��روه، در نهایت، مطالعات حاص��ل از CRM را به کمک الگوریتم 
ژنتی��ک حل کرده و نتایج حاصل را با نتایج حاصل از شبیه س��ازهای 
تجاری مقایسه کرده و نش��ان دادند که دقت خوبی در نتایج به دست 
آمده است. همچنین، با بهبود بخشیدن مدل به یک مدل واقعی، بهبود 
بیش��تری در نتایج به دس��ت آورده اند. [1]. مورنو12  برای ایجاد یک 
مدل جدید، به ترکیب معادالت CRM با یک مدل دینامیک س��اده 
پرداخته اس��ت که تغییر ارتباطات س��یال را در زمان در نظر می گیرد. 
در نتیجه، در مخازن نفتي با توجه به ارتباط چاه ها با هم، توانسته نتایج 
قابل اعتمادتری به دس��ت آورد. همچنین، وي ب��ا مطالعه یک مخزن 
الیه ای توانست با توجه به ارتباط بین الیه ها نتایج قابل قبول تری نسبت 
به مطالعات گذشته ارائه نماید[3]. یک گروه تحقیقاتی به بهینه سازی 
تولید در چاه های سکوهای دریایی پرداخته است. در این شبیه سازی، 
مش��کالت عملیاتی تولید در این چاه ها و شرایط تولید در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. درجه آزادی معادالت، محدودیت ه��ای تولید و نحوه 
تولید متفاوت در این چاه ها از  نظر معادالت تولید عواملی اس��ت که 
در این محاس��بات تأثیرگذار بوده است. در نهایت، با مطالعه بر روی 
تعدادی از میادین، صحت س��نجی انجام ش��ده و در نتیجه، توانس��تند 
تولی��د را تا 3 درصد افزایش دهند[4]. در تحقیقی دیگر بر روی یک 
مخزن ساختگی با 5 حلقه چاه تزریقی و 4 حلقه چاه تولیدی، با توجه 
به رابطه متقابل چاه ها با یک دیگر، به مطالعه نحوه ی این روابط با تغییر 
دبی ورودی وخروجی پرداخته شده است. به طور کلی تغییرات درون 
چاه ها و تغیی��ر دبی های آن ها تا مدت طوالن��ی تأثیر خود را خواهد 
داشت[5]. محققان در پژوهش��ی دیگر توانستند با ترکیب آنالیزهای 
منحن��ی کاهش��ی13  و ظرفیت-مقاومت، تولید اولی��ه چاه ها را نیز در 
محاسبات دخیل سازند. آن ها با انجام این محاسبات برای تزریق گاز 
به مخزن کربناته ي ش��کافدار توانس��تند توانایی م��دل جدید خود را 
در انجام محاس��بات نش��ان دهند. آن ها همچنین از داده های آزمایش 

یک س��اله کور14  برای صحت سنجی مدل خود اس��تفاده کردند[6]. 
اخیراً، محققان دانش��گاه آس��تین15  توانس��تند با در نظر گرفتن توزیع 
اش��باع در مخزن، حض��ور گاز را هم در معادالت دخیل س��ازند. در 
نتیجه، به علت محاس��به جریان برای کل سیال و نفت به طور جداگانه، 
میزان خطا به طور چش��مگیری کاهش پیدا کرد و کاربرد میدانی این 
روش وسیع تر از گذشته ش��د[7]. کاویانی و همکاران مدلی  به وجود 
آوردند که  حتی اگر فش��ار های ته چاه��ی و تعداد چاه تولیدی معلوم 
نباشند، قادر به شبیه سازی است. آن ها مدل های ظرفیتی جزء به جزء و 
ظرفیتی جبرانی را معرفی  نمودند تا بتوانند شرایط مذکور را تحلیل و 
ضرایب ارتباط بین چاهی درستي را پیش بینی  نمایند ]8[. در پژوهشی 
از کاویانی و همکاران، پیش��نهاد ش��د یک آنالیز حساسیت قبل از هر 
شبیه س��ازی انجام شود. عالوه بر این، آن ها دو پارامتر C و L را معرفی  
کردن��د که عملک��رد CRM را کنترل می کنند. بر طب��ق این یافته ها، 
کاربران می توانند با وجود نوسان در داده ها با اطمینان بیشتری تصمیم 
بگیرند و درک بهتری نس��بت به تغییرات و تأثیرات آن پیدا کنند[9]. 
در ادامه، مورنو و لیک با طراحی یک س��یگنال ورودی برای کاهش 
خطای��ی که بر اثر نوس��ان تولید به وج��ود می  آمد، توانس��تند ارتباط 
چاه ها را دقیق تر به دس��ت آورند. آن ها نتیجه گرفتند که سیگنال های 
ثابِت قس��مت بندی ش��ده می تواند در صورت تزریق کم، محاسبات 
را بهین��ه کنند [10]. س��روش و همکاران با طراح��ی مدلی  به نام مدل 
مقاومتِی جبرانِی چند چاهی)MCCM( که بر اساس اصول جمع آثار 
زمانی و مکانی طرح ریزی شده اس��ت، توانستند تغییرات خاصی  که 
در مدل رخ می دهد)مانند ضریب پوس��ته، تع��داد چاه های تولیدی و 
تعداد تولیدی های فعال که ممکن اس��ت بس��ته یا نیمه بسته باشند( را 
درک کنند و نهایتاً نتیجه قابل اعتمادتری به دس��ت آورند[11]. سائو 
و همکاران م��دل CRM را با مدل دو فازی جریان تلفیق16  کردند تا 
بتوانند به نتایجی بر اساس موازنه جرمی نفت دست پیدا کنند نه موازنه 
جرمی ُکل. این مدل تغییرات اشباع را در نظر گرفته و مخصوصاً وقتی  
برش آبی کم باش��د، نتیجه دقیق��ی  را حاصل خواهد کرد[12]. اخیراً 

2  مفهوم ثابت زمانی در یک سیستم كنترل خطی درجه-1

6 
 

 jتوليدي به فضاي ريزش چاه  طوري بوده كه همه مربوشاخص بهره Jتراكم پذيري كل و  فضاي متخلخل،  در معادله فوق، 
از لحظه تزريق آب به مخزن چه دهد ثابت زماني نشان مي ،دهد. در واقعخوبي نشان ميوم اين پارامتر را بهمفه 2-شكل باشد.مي

  برد تا اثر آن در چاه توليدي مشاهده شود.مقدار زمان مي

 

  1-مفهوم ثابت زماني در يك سيستم كنترل خطي درجه - 2 شكل

  
كند و بيان مي مي رود را jبه سمت توليدي  iها، ميزان دبي پايداري كه از سمت چاه توليدي پذيري جفت چاهيا همان ارتباط  

  گردد:يمبه روش زير محاسبه 
        (7) 

مقادير آن مثبت  بوده و چاه تزريقي كمتر يا مساوي يك ضرايب وزني براي هرشده در معادله فوق بايد مجموع طبق شرايط بيان 
چاهي به شكل زير تغييرات فشار تهبا در نظر گرفتن  5-حل معادله .براي حل معادله لحاظ شوند دبايها ديتاين محدو؛ باشند

  خواهد بود:

     (8) 

 خواهد شد: تبديل، معادله به شكل زير 8-گيري جزء به جزء از معادلهبا انتگرال

 
       (9) 

 jچاهي براي چاه توليدي و افت فشار ته  كهطوريبه فرض گرددهاي تزريقي ثابت دهي و دبي چاهاگر شاخص بهره
 داريم: 0tتا  tاز زمان  9-گيري از معادله، با انتگرالصورت خطي در نظر گرفته شودبه

     (10) 

  باشد.اين معادله اساس تمام محاسبات انجام شده در اين پژوهش مي

  سازيله و شبيهأتعريف مس  -2
كليدي در مطالعه دقيق مخزن به كمك اين  يشقن بر اينكهعالوه مقاومت-آگاهي دقيق از نحوه تغييرات پارامترهاي مدل ظرفيت

  خواهد كرد.كمك شاياني  نيز گيري دقيق و درستدر تصميم ،كندايفا مي روش
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تائو و برایانت از مدل، CRM برای شبیه س��ازی ذخیره س��ازی کربن 
دی اکسید استفاده کردند. آن ها از این مدل برای بهینه سازی دبی  های 
تولی��د و تزریق بهره بردند و توانس��تند حجم تزریقی و ذخیره گاز را 

به کمک این مدل افزایش دهند[13].
در این مطالعه، با در نظر گرفتن یک مخزن ساختگی با الگوی چاه 
پنج نقطه17  در دو حالت همگن و نا همگن به بررسی اثر ناهمسانگردی 
مخ��زن بر روی عملک��رد روش ظرفیت-مقاوم��ت در ضخامت های 
مختلِف مخزن پرداخته شده است. در هر دو مخرن همگن و ناهمگن، 
عملکرد این روش در دو ناهمسانگردی 0/1 و 0/5 بررسی شده است. 
به عالوه، با ایجاد نوسانات شدید در داده های ورودی، نحوه تعییرات 

پارامترها و نتایج روش ظرفیت-مقاومت بررسی گردیده است.

1- ریاضيات مدل ظرفيت-مقاومت
معادالت اساس��ی روش ظرفیت-مقاومت و چگونگی رس��یدن به 
معادالت مورد اس��تفاده بر اس��اس روش موازنه جرمی در این بخش 

ارائه می شوند:
      
     )1(

      (

 
)2(          (

 

)3(

 )4(

برای حجم کنترلی یک چاه تولیدی، که در ش��کل-1 نش��ان داده 
ش��ده اس��ت، می توان معادالت حاکم بر CRMP  ک��ه بیانگر موازنه 

حجمی در فضای متخلخل موثر چاه می باشد را به دست آورد.
معادالت دیفرانسیلی حاکم بر این مدل عبارتند از[6]:

   
 )5(
������
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و τi همان پارامتر ثابت زمانی برای چاه تولیدی j اس��ت که به صورت 
زیر تعریف می شود:

         
 )6(

                                                                        

در معادله فوق، VP فضای متخلخل، Ct تراکم پذیری کل و J شاخص 
بهره وری بوده که همه مربوط به فضای ریزش چاه تولیدی j می باشد. 
ش��کل-2 مفهوم این پارامتر را به خوبی نشان می دهد. در واقع، ثابت 
زمانی نش��ان می ده��د از لحظه تزریق آب به مخزن چ��ه مقدار زمان 

می برد تا اثر آن در چاه تولیدی مشاهده شود.
   f i j ی��ا همان ارتباط پذی��ری جفت چاه ها، میزان دبی پایداری که 
از سمت چاه تولیدی i به سمت تولیدی j می رود را بیان می کند و به 

روش زیر محاسبه می گردد:
       

 )7(������� � ������
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طبق شرایط بیان شده در معادله فوق باید مجموع ضرایب وزنی برای 
هر چاه تزریقی کمتر یا مس��اوی یک بوده و مقادیر آن مثبت باشند؛ 
این محدودیت ها باید برای حل معادله لحاظ ش��وند. حل معادله-5 با 

در نظر گرفتن تغییرات فشار ته چاهی به شکل زیر خواهد بود:

 1    ابعاد مدل مخزنی استفاده شده در شبیه سازی

تخلخل مخزن همگن 
)درصد(

تراوایی مخزن همگن 
)میلی دارسی(

تعداد اندازه گرید)فوت 19(
گرید20 

جهت

1530015015X

1530015015Y

)ناهمسانگردی=0.1 و Z)0.5 305015 و 15150

 2    مقادیر اولیه در شبیه سازی به روش ظرفیت-مقاومت

ثابت زمانی )بدون واحد(ضرایب وزنی )بدون واحد(دبی اولیه

110 )بشکه در روز(300

EMPR خطای كل
نوع مخزنf4jf3jf2jf1jƮ)روز/بشکه(

نتایج شبیه سازی بدون ایجاد نوسان در داده های تولید 

مخزن همگن با ناهمسانگردی 0.027810.861111224.490/1

مخزن همگن با ناهمسانگردی 0.025804.441111209.970/5

مخزن ناهمگن با ناهمسانگردی0.036203.431111989.960/1

مخزن ناهمگن با ناهمسانگردی0.033194.150.90.940.941776.620/5

نتایج شبیه سازی با افزایش ضخامت الیه ها 

مخزن همگن با ناهمسانگردی 0.0211206.991111190.700/5

مخزن همگن با ناهمسانگردی 0.014886.191111180.850/5

مخزن ناهمگن با ناهمسانگردی0.046588.19111139.680/1

مخزن ناهمگن با ناهمسانگردی0.038454.71111115000/5

نتایج شبیه سازی با افزایش ضخامت الیه ها و ایجاد نوسان در داده های تولید              

مخزن همگن با ناهمسانگردی 0.1016259.261111149.360/5

مخزن همگن با ناهمسانگردی 0.0936077.531111152.540/5

مخزن ناهمگن با ناهمسانگردی0.051739.18111150/1

مخزن ناهمگن با ناهمسانگردی0.0991439.39111150/5

CRM 3    نتایج شبیه ساز 
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5   نمودار تولید مخازن مورد مطالعه 

9 
 

         (11) 

دهد. سناريوها نشان ميمي دبي توليدي نفت را در تما 5- سازي، شكلهاي مختلف شبيهمنظور آگاهي از شرايط توليد در حالتبه
ي قهاي تزريچاه و 22پام 2500چاهي با مقدار شرايط چاه توليدي بر اساس كنترل فشار ته ،مخازن سازيِدر شبيه م به ذكر استالز

  اند.بشكه در روز تنظيم شده 2500نيز با دبي ثابت 

 

  نمودار توليد مخازن مورد مطالعه -5شكل

طبق شرايط تعيين شده  .استتوليد مخزن همگن در تمامي شرايط از مخزن ناهمگن بيشتر  دهدشكل فوق نشان ميهمانطور كه 
تر كردن مخزن سبب بزرگ ،كند. همچنينها با گذشت زمان تغيير ميباشد، دبي چاهصورت فشار ثابت ميكه به هاچاه براي توليد

  .گردددبي توليدي مي تر شدنبيش

 CRM سازنتايج شبيه -3 جدول

مخزننوع   
Ʈ f1j f2j f3j f4j 

 خطاي كل
ه)(روز/بشك  EMPR 

   هاي توليدنوسان در دادهسازي بدون ايجاد نتايج شبيه
0,1مخزن همگن با ناهمسانگردي   224,49  1  1  1  1  810,86  0,027 
0,5مخزن همگن با ناهمسانگردي   209,97  1  1  1  1  804,44  0,025 
0,1مخزن ناهمگن با ناهمسانگردي   989,96  1  1  1  1  203,43  0,036 
0,5مخزن ناهمگن با ناهمسانگردي   776,62  1  0,94  0,94  0,9  194,15  0,033 

ها سازي با افزايش ضخامت اليهنتايج شبيه   
0,1مخزن همگن با ناهمسانگردي   190,70  1  1  1  1  1206,99  0,021 

                                                            
22 Psi 

6  مقایسه ثوابت زمانی در مخازن مطالعه شده

10 
 

0,5مخزن همگن با ناهمسانگردي   180,85  1  1  1  1  886,19  0,014 
0,1اهمگن با ناهمسانگردي مخزن ن  39,68  1  1  1  1  588,19  0,046 

0,5مخزن ناهمگن با ناهمسانگردي   1500  1  1  1  1  454,71  0,038 

   هاي توليدسان در دادهها و ايجاد نوسازي با افزايش ضخامت اليهنتايج شبيه
0,1مخزن همگن با ناهمسانگردي   149,36  1  1  1  1  6259,26  0,101 

0,5ا ناهمسانگردي مخزن همگن ب  152,54  1  1  1  1  6077,53  0,093 
0,1مخزن ناهمگن با ناهمسانگردي   5  1  1  1  1  739,18  0,051 
0,5مخزن ناهمگن با ناهمسانگردي   5  1  1  1  1  1439,39  0,099 

پارامتر عني ميزان ي ؛، باال بودن همگني، ناهمسانگردي و اندازه يك مخزن بهترين شرايط را نتيجه خواهد دادجدولبر طبق اين 
EMPR شده، اما ي مطلق در تخمين توليد ها موجب افزايش خطايش ضخامت اليهافزا ست كه مثالًا يابد. اين در حاليكاهش مي

 ها خطايبستن چاه يا تغيير تعداد چاه ها مثالًدر داده وسانهمچنين، ايجاد ن .كاهش يافته است EMPRخطاي نسبي بر اساس 
  .يابدافزايش زيادي مي نوسانمراه با هاي هبراي داده EMPRهاي طوري كه نسبت، بهكندمدل وارد مي بسيار زيادي به

  ).6-(شكلفوق محاسبه گرديددوازده حالت مقدار اين پارامتر در منظور بررسي نحوه تغييرات ثابت زماني، به

 

  مقايسه ثوابت زماني در مخازن مطالعه شده -6 شكل

. استبيني قابل پيشهمگن در تمامي حاالت تغييرات خاصي نداشته و  در مخزنِ ز نمودار، پارامتر ثابت زمانيطبق نتايج حاصل ا
 روند، به طوري كه افزايش ضخامت مخزن ؛دهداز خود نشان ميبيني مخازن ناهمگن رفتار غير قابل پيشدر ست كه ا اين در حالي

ثابت زماني بهينه را تنها با در نظر گرفتن ميزان توليد متوسط و  ،دليلبه همين  .تغييرات اين پارامتر را به كلي عوض خواهد كرد
، 420تا  370 هاي توليدي با بستن چاه توليدي در فواصل روزهايايجاد نوسان در داده كرد. تعيينتوان خطاي همراه با توليد مي

  صورت گرفته است. 960تا  940و  550تا  500
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ب��ا انتگرال گی��ری جزء به ج��زء از معادله-8، معادله به ش��کل زیر 
تبدیل خواهد شد:
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اگر ش��اخص بهره دهی و دبی چاه ه��ای تزریقی ثابت فرض گردد 
 j و اف��ت فش��ار ته چاه��ی برای چ��اه تولیدی ti )t( =Ii به طوری ک��ه
به صورت خطی در نظر گرفته ش��ود، با انتگرال گیری از معادله-9 از 

زمان t تا t0 داریم:

)10(���� � ������
�������

�� � �� � �
�������

�� � �∑ ���������� ��� � ��� � ��� � � ����� ������
��

����
��� �

این معادله اساس تمام محاسبات انجام شده در این پژوهش می باشد.

2-  تعریف مسأله و شبيه سازی
آگاهی دقیق از نحوه تغیی��رات پارامترهای مدل ظرفیت-مقاومت 

عالوه بر اینکه نقش��ي کلی��دی در مطالعه دقیق مخ��زن به کمک این 
روش ایفا می کند، در تصمیم گیری دقیق و درست نیز کمک شایانی 

خواهد کرد.
در ای��ن مطالعه ابتدا ب��ه کمک شبیه س��از ECLIPSE مدل مخزن 
فرضی س��اخته شده  که هندس��ه مخزن و موقعیت چاه ها در شکل-3 
نمایش داده ش��ده است. سپس، با اس��تفاده از داده های خروجی این 
نرم اف��زار در دو حالت همگن و ناهمگ��ن و در دو ضخامت مختلِف 
مخزن، به بررس��ی نحوه تغییرات پارامترهای مدل شبیه س��از ظرفیت-
مقاومت نس��بت به تغییر ناهمس��انگردی مخزن پرداخته شده است. با 
توجه به اینکه اثر ناهمسانگردی تنها در صورت تأثیر جریان عمودی 
در تولید قابل بررس��ی است، از مجموع 15 الیه ي موجود در مخرن، 
چ��اه تولیدی در 7 الی��ه ي اول و چاه های تزریق��ی در الیه های 9 تا 
15 تکمیل ش��ده اند. مشخصات اس��تاتیک18 مخازن استفاده شده در 
جدول-1 آمده اس��ت. الگ��وی تراوایی در مخ��ازن ناهمگن نیز در 

شکل-4 نشان داده شده است.
همانطور که در شکل-3 مشخص شده است، در مدل مخزنی مورد 
استفاده، چهار حلقه چاه تزریقی و 1 حلقه چاه تولیدی قرار داده شده 
اس��ت. در تمامی شبیه س��ازی ها، چه با نرم اف��زار ECLIPSE و چه به 
روش CRM، مدل برای 1000 روز اجرا ش��ده اس��ت. مقادیر حدس 
اولیه روش CRM برای تمامی مدل های مورد مطالعه در این پژوهش 
به ش��رح ارائه شده در جدول-2 می باش��د. تغییر این مقادیر در زمان 
پردازش شبیه ساز تأثیر گذاش��ته و نتیجه نهایی تا حدود بسیار زیادی 

3    شــکل كلی مخزن مورد مطالعه قبــل از تولید و نمایش موقعیت 
چاه ها 

7 
 

 3-ها در شكلهندسه مخزن و موقعيت چاهساخته شده است. فرضي مدل مخزن  ECLIPSEساز در اين مطالعه ابتدا به كمك شبيه
 و در دو ضخامت مختلف حالت همگن و ناهمگن در دو افزارهاي خروجي اين نرمبا استفاده از داده ،سپسنمايش داده شده است. 

مقاومت نسبت به تغيير ناهمسانگردي مخزن پرداخته شده -ساز ظرفيتشبيهييرات پارامترهاي مدل به بررسي نحوه تغ ،مخزن
 ياليه 15از مجموع  قابل بررسي است،جريان عمودي در توليد ثير أصورت ت نكه اثر ناهمسانگردي تنها دربا توجه به اي است.

مخازن  18مشخصات استاتيك اند.تكميل شده 15تا  9هاي ي در اليههاي تزريقاول و چاه ياليه 7موجود در مخرن، چاه توليدي در 
  نشان داده شده است. 4-الگوي تراوايي در مخازن ناهمگن نيز در شكل آمده است. 1-استفاده شده در جدول

 ابعاد مدل مخزني استفاده شده در شبيه سازي - 1 جدول

مخزن  تخلخل
  )درصدهمگن (

تراوايي مخزن 
همگن (ميلي 

  دارسي)
  جهت  20تعداد گريد  )19اندازه گريد(فوت

15  300  150  15  X 

15  300  150  15  Y  

  Z)0,5و  0,1(ناهمسانگردي=  15  50  150و  30  15

 

  موقعيت چاه ها نمايش و قبل از توليد شكل كلي مخزن مورد مطالعه - 3 شكل

                                                            
18 Static 
19 ft 
20 Grid 

X 4   الگوی تراوایی مخازن نا همگن در جهت

8 
 

 

  Xهت جازن نا همگن در خالگوي تراوايي م - 4 شكل

 چاه توليدي قرار دادهحلقه  1چاه تزريقي و حلقه چهار  ،در مدل مخزني مورد استفاده ،ه استمشخص شد 3- در شكلهمانطور كه 
مقادير  .روز اجرا شده است 1000، مدل براي CRMو چه به روش  ECLIPSEافزار چه با نرم ،هاسازيدر تمامي شبيه شده است.

تغيير اين  باشد.مي 2-ه شده در جدولئهش به شرح اراوژهاي مورد مطالعه در اين پبراي تمامي مدل CRMروش حدس اوليه 
. بايد به اين خواهد بودمستقل از حدس اوليه  تا حدود بسيار زيادي ثير گذاشته و نتيجه نهاييأساز تمقادير در زمان پردازش شبيه

اديري تر است از انتخاب چنين مقبرد و بهدر نواحي مرزي هر پارامتر امكان خطا را باال ميتعريف حدس اوليه  كه نكته توجه كرد
   .سازي پرهيز گردددر شبيه

 مقاومت- تيظرف روش به يسازهيشب در هياول يرمقاد - 2 جدول

  (بدون واحد) ثابت زماني ضرايب وزني (بدون واحد)  دبي اوليه

  10  1  300(بشكه در روز) 

  در شرايط مختلف مطالعه سازيمقايسه نتايج شبيه-1- 2
مخزن در دو حالت  ،در قسمت اول. ه استارائه گرديد 3-و نتايج در جدول صورت گرفتر شرايط مختلف دسازي مخزن شبيه

ها از ها، ضخامت آنثير ضخامت اليهأمنظور بررسي ت. بهسازي شده استشبيه5/0و  1/0هاي ديهمگن و ناهمگن با ناهمسانگر
هاي در داده نوسانبا ايجاد گذاشت. در انتها  يسازي بر جانتايج شبيهتوجهي بر روي ثير قابلأافزايش يافت كه ت 100به  50مقدار 

صورت مجزا پارامتر جديدي به به ،سازيبراي قضاوت در نتايج شبيه .سازي نيز بررسي شدتغييرات نتايج شبيه مجدداً ،دبي توليدي
متوسط در  يبه ميزان توليد روزانه شود كه بيانگر نسبت ميزان خطاي توليديتعريف مي 11-معادله كمكبه EMPR21نام 

  بهترين حالت را از لحاظ توليد نشان خواهد داد. ،. بر طبق اين معادله، كمترين نسبتاستمورد مطالعه هاي حالت

                                                            
21 Error to Mean Production Ratio 
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مس��تقل از حدس اولی��ه خواهد بود. باید به این نکت��ه توجه کرد که 
تعریف ح��دس اولیه در نواحی مرزی هر پارامت��ر امکان خطا را باال 
می برد و بهتر اس��ت از انتخاب چنین مقادیری در شبیه س��ازی پرهیز 

گردد. 

2-1-مقایسه نتایج شبيه سازی در شرایط مختلف مطالعه
شبیه س��ازی مخزن در ش��رایط مختلف صورت گرفت��ه و نتایج در 
جدول-3 ارائه گردیده اس��ت. در قس��مت اول، مخزن در دو حالت 
همگن و ناهمگن با ناهمس��انگردی های 0/1 و 0/5شبیه س��ازی شده 
اس��ت. به منظور بررس��ی تأثیر ضخام��ت الیه ها، ضخام��ت آن ها از 
مق��دار 50 به 100 افزایش یافت که تأثی��ر قابل توجهی بر روی نتایج 
شبیه س��ازی بر جای گذاش��ت. در انتها با ایجاد نوس��ان در داده های 
دبی تولیدی، مجدداً تغییرات نتایج شبیه س��ازی نیز بررسی شد. برای 
قضاوت در نتایج شبیه س��ازی، به صورت مجزا پارامتر جدیدی به نام 
EMPR 21به کمک معادله-11 تعریف می شود که بیانگر نسبت میزان 
خط��ای تولیدی به میزان تولید روزانه ي متوس��ط در حالت هاي مورد 
مطالعه اس��ت. بر طبق این معادله، کمترین نسبت، بهترین حالت را از 

لحاظ تولید نشان خواهد داد.

)11(
كل در توليد خطاي
روزانه توليد متوسط

         )

به منظور آگاهی از شرایط تولید در حالت های مختلف شبیه سازی، 
ش��کل-5 دبی تولیدی نفت را در تمامی سناریوها نشان می دهد. الزم 
به ذکر اس��ت در شبیه س��ازِی مخازن، ش��رایط چاه تولیدی بر اساس 
کنترل فش��ار ته چاهی با مقدار 2500 پ��ام22  و چاه های تزریقی نیز با 

دبی ثابت 2500 بشکه در روز تنظیم شده اند.
همانطور که شکل فوق نشان می دهد تولید مخزن همگن در تمامی 
ش��رایط از مخزن ناهمگن بیشتر است. طبق ش��رایط تعیین شده برای 
تولید چاه ها که به صورت فش��ار ثابت می باشد، دبی چاه ها با گذشت 
زم��ان تغییر می کن��د. همچنین، بزرگ تر کردن مخزن س��بب بیش تر 

شدن دبی تولیدی می گردد.
بر طبق این جدول، باال بودن همگنی، ناهمس��انگردی و اندازه یک 
 EMPR مخزن بهترین شرایط را نتیجه خواهد داد؛ یعنی میزان پارامتر
کاهش می یابد. این در حالی  اس��ت که مثاًل افزایش ضخامت الیه ها 
موجب افزایش خطای مطلق در تخمین تولید ش��ده، اما خطای نسبی 
بر اساس EMPR کاهش یافته است. همچنین، ایجاد نوسان در داده ها 
مثاًل بس��تن چاه یا تغییر تعداد چاه ها خطای بسیار زیادی به مدل وارد 
می کند، به ط��وری که نس��بت های EMPR برای داده ه��ای همراه با 

نوسان افزایش زیادی می یابد.
به منظور بررس��ی نحوه تغییرات ثاب��ت زمانی، مقدار این پارامتر در 

دوازده حالت فوق محاسبه گردید)شکل-6(.

 طب��ق نتایج حاصل از نمودار، پارامتر ثابت زمانی در مخزِن همگن 
در تمامی حاالت تغییرات خاصی نداش��ته و قابل پیش بینی است. این 
در حالی است که در مخازن ناهمگن رفتار غیر قابل پیش بینی از خود 
نش��ان می دهد؛ به طوری که افزایش ضخامت مخزن، روند تغییرات 
ای��ن پارامتر را به کلی عوض خواهد کرد. به همین دلیل، ثابت زمانی 
بهین��ه را تنها با در نظر گرفتن میزان تولید متوس��ط و خطای همراه با 
تولید می توان تعیین کرد. ایجاد نوس��ان در داده های تولیدی با بستن 
چ��اه تولیدی در فواصل روزه��ای 370 تا 420، 500 تا 550 و 940 تا 

960 صورت گرفته است.

3- بحث در نتایج شبيه سازی
هدف از شبیه س��ازی به روش CRM در حقیقت دس��تیابی به نتایج 
قاب��ل اعتم��اد در زمان کمت��ر و آگاهی از ش��رایط مخ��زن به منظور 
تصمیم گیری برای آینده آن اس��ت. با این ابزار، مهندس��ان می توانند 
ب��ا کمترین حجم اطالعات و بدون پردازش قبلِی داده های تولیدی و 
تزریقی و دخالت سایر پارامترهای استاتیک و دینامیک مخزن، برنامه 

مناسبی برای تولید و تزریق به دست آورند.
در ای��ن مطالعه، با بررس��ی ش��رایط مختلف مخزن می��زان دقت و 
کارآمدی مدل ظرفیت-مقاومت بررس��ی ش��ده اس��ت. زیاد ش��دن 
پارامتر ثابت زمانی در یک مخزن نش��ان دهنده این است که در زمان 
مشابه، تأثیرپذیری چاه تولیدی از چاه های تزریقی کمتر خواهد بود. 
با دانس��تن ای��ن مفهوم و بررس��ی نمودارهای-5 و 6 می ت��وان به این 
مطلب پی برد که ب��ا افزایش ناهمگنی محی��ط متخلخل، مقدار ثابت 
زمانی رفتار یکنواختی را از خود نشان نداده و بسته به اندازه مخزن و 

خصوصیات سنگ، تغییرات زیادی خواهد داشت.
ب��ا افزایش تراوایی در جهت عمودی، رس��یدن اثر آب به چاه های 
تولیدی زیاد خواهد ش��د و در نتیجه، ثابت زمانی کمتری را گزارش 
خواهد ک��رد. کاهش ثابت زمانی افزایش تولی��د را به همراه خواهد 

داشت و این امر به نوبه خود منجر به کاهش خطای نسبی می شود. 
در حال��ت مخزن ناهمگن با ناهمس��انگردی 0/5، مجموع ضرایب 
ارتباط بین چاهی برای هر چاهِ تزریقی برابر 1 نشده است؛ زیرا این امر 
تنها در زمانی اتفاق می افتد که مخزن کاماًل همگن باشد. در ادامه، با 
افزایش ضخامت الیه ها از 50 فوت به 100 فوت، تأثیر این پارامتر نیز 
بررس��ی ش��د. تغییر میزان ثابت زمانی با تحلیل میزان خطا امکان پذیر 
اس��ت. با افزایش ضخامت الیه ها، در مقایسه با ش��رایط اولیه، میزان 
خط��ا به طور کل��ی افزایش خواهد یافت، اما این نکت��ه را هم باید در 
نظر گرف��ت که بزرگ کردن حجم مخزن می��زان تولید نهایی را نیز 
افزای��ش خواهد داد. ل��ذا میزان خطا نیز باید ب��ا در نظر گرفتن تولید 
نهایی سنجیده شود. همچنین، ایجاد نوسان در داده های تولید نیز تأثیر 
قابل توجهی بر نتایج شبیه س��ازی از خود بر جای گذاشته به طوری که 
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میزان خطا به مقدار بسیار زیادی افزایش یافته است. با تمام این تفاسیر 
قضاوت در مورد ش��رایط مختلف تنها با مقایسه میزان تولید و خطای 

تولید امکان پذیر می باشد. 

 نتيجه گيری
چندین بررس��ی شبیه سازی در ش��رایط مختلف یک مخزن فرضی 
انجام و تأثیر این ش��رایط بر روی پارامتر ثابت زمانِی مدل شبیه س��از 
CRM تعیی��ن گردید تا بهترین ش��رایط عملکرد مخرن در بین موارد 
مطالعه شده شناسایی شود. بر اس��اس مطالعات انجام شده، نتایج زیر 

حاصل شد:
1- عموم��اً افزای��ش ناهمس��انگردی تأثیر مثبت��ی در تولید خواهد 

داشت به طوری که میزان EMPR را کاهش می دهد.

2-  نمی توان ادعا کرد تفس��یر داده های تولید تنها با تفس��یر پارامتر 
 EMPR ثابت زمانِی مخزن امکان پذیر است. با مقایسه پارامتر خطای
 می توان به طور همه جانبه در مورد عملکرد شبیه ساز برای تاریخچه یک 

مخزن نظر داد.
3- وارد ک��ردن نوس��ان در داده های تولید مثاًل بس��تن چاه در بازه 
زمانی مورد مطالعه، منج��ر به بُروز خطای غیرقابل پیش بینی در نتایج 
شده که برای رفع آن می باید از پردازشگر قوی تری برای حل معادله 
اس��تفاده کرد و همچنین، روش حل دقیق ت��ری انتخاب نمود. به طور 
مثال، می توان از معادالتی در زمینه ظرفیت-مقاومت استفاده کرد که 
به جای شبیه سازِی ناحیه ي تخلیه ي یک چاه تولیدی، به طور جزئی تر 
فضای ریزش سیال بین هر جفت چاه تولیدی و تزریقی را شبیه سازی 

نماید.


