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شبیه سازهای متداول مخزن در ایران؛ نقاط قوت و ضعف

مقدمه
امــروزه مطالعات جامع مخازن با به كار گیری 
شبیه سازها یکي از دقیق ترین روش هاي پیش بیني 
عملکرد مخزن و برآورد ذخیره آن است. به  عالوه 
نقش شبیه ســازي در كّمي كردن عدم قطعیت2 و 
آنالیز اقتصادي بر كسي پوشــیده نیست. اطمینان 
از نتایج شبیه ســازی تا حدی اســت كه مؤسسات 
ســرمایه گذار در حوزه نفت ماننــد بانک ها براي 
اطمینان از سرمایه گذاري خود، از نتایج شبیه سازها 

استفاده مي كنند.
ایران به عنوان یکي از بزرگترین كشــورهاي 
دارای ذخایــر نفتي دنیا به داشــتن مخازن كربناته 
پیچیده و شکاف دار مشــهور است. به عالوه اكثر 
مخازن بزرگ ایران به نیمه دوم عمر خود رســیده 
و ضرورت تصمیم در مورد روش ازدیاد برداشت3 
از این مخازن هر روز بیشــتر احســاس می شود. با 
توجه به این موارد شبیه سازی دقیق مخازن كشور 
امری اجتناب ناپذیر و بسیار مهم می نماید. مهم ترین 
ویژگي مخازن جنوب غربي ایران كه عمده تولید 
نفت كشور از آنها صورت مي گیرد سیستم شکاف 

بسیار گســترده و پیچیده ای است كه نمودارهاي 
تصویر گر در برخي نواحي آنها تا 20 شــکاف در 
هر متر از چاه را ثبت كرده اند. این سیستم شکاف 
گسترده باعث وجود تراوایي به شدت جهت دار در 
مخزن شده و شبیه سازي توسط مدل هاي موجود را 
مشکل مي كند. در چنین شرایطی چاه ها در مخزن 
افت فشــار ناچیز و تولید باالیي دارند و تولید چاه 
به طور مستقیم به شبکه شکاف اطراف آن وابسته 
اســت. هم چنین وجود نواحي بدون شــکاف در 
مخزن و گسل هاي پیچیده آن باعث وجود نواحي 
فشاري و تعادلي متعدد در برخي مخازن شده كه بر 

پیچیدگي شبیه سازی آنها مي افزاید.
شرایط بین المللي چند سال اخیر كه باعث قطع 
یا دشــواري ارتباط میان شركت هاي تولید كننده 
نرم افزارهــاي شبیه ســازي دنیــا بــا صنعت نفت 
ایران شــده، دشــواري هایي را در مســیر استفاده 
از ایــن شبیه ســازها ایجاد كرده اســت. هم چنین 
بــا ویژگي هایي كــه از مخــازن ایران بیان شــد، 
روش هاي مرسوم در شبیه سازهاي تجاري موجود 
نیز نمي تواند پاســخگوی تمام نیاز های مطالعه این 

مخازن باشد. موارد عنوان شده، ضرورت پژوهش 
براي تولید شبیه ســاز مناسب جهت مطالعه مخازن 

ایران را بر همگان آشکار مي سازد.
مرحله اول انجام چنین پژوهشــی، شناخت 
نرم افزارهای موجود شبیه ســازي در بازار ایران 
و بررســی نقــاط قوت و ضعف آنها اســت. در 
همین راســتا در نوشــتار حاضر ســعی شــده تا 
مقدمه این شــناخت ایجاد شــود؛ لذا مقایسه اي 
بین شبیه ســازهاي متداول در صنعت نفت ایران 
صــورت گرفته و نقاط قــوت و ضعف هر یک 
در مدل  ســازي پدیده هاي رایج در مخازن ایران 
بررســي شده است. شایان ذكر است از آنجا كه 
شبیه ســازهاي تجاري موجود قادر به مدل سازي 
پدیده هــاي زیــاد و پیچیــده اي هســتند كه هم 
اكنون در مخازن ایران مصداق ندارد، از مقایسه 
شبیه ســازها در این موارد خودداري شده است. 
از جملــه ایــن فرآیندها می توان به مدل ســازی 
روش های ازدیادبرداشــتی از نوع تزریق پلیمر، 
حالل، فوم و روش هــای مربوط به مخازن فوق 

سنگین اشاره كرد.

ابراهیم شریفی دارانی1  شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
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1- تاریخچــه ایجاد نرم افزارهای مدل ســازي 
مخازن در ایران

دهه 70 میــالدي را مي توان درخشــان ترین 
ســال هاي تولید نرم افزارهای مدل سازي مخازن 
در ایران دانســت. شــركت OSCO كــه نماینده 
شركت ملي نفت ایران در تولید از مخازن كشور 
بود، تفاوت مکانیزم هــاي حاكم بر مخازن ایران 
را درک كــرده، درصــدد توســعه نرم افزار هایي 
براي مطالعه این مخازن برآمد. البته این شــركت 
خــود را به یک روش مدل ســازي نیــز محدود 
نکــرد، به نحوي كه به طور مثال تنها براي مطالعه 
مــوردي یکي از مخازن كه پیش بیني ها نشــان از 
ســه فازي شدن حركت ســیاالت در آن داشت، 
دست به توســعه نرم افزاری مبتني بر موازنه مواد 
زد كه هنوز هم تنهــا نرم افزاراز نوع خود در دنیا 
اســت. حاصل تالش های این شــركت باعث به 
وجود آمدن نرم افزارهایی مانند »مدل ســه بعدي 
ماسه سنگي«، »مدل ســه بعدي تخلخل دوگانه«، 
»مــدل موازنه مــواد مخازن شــکاف دار«، »مدل 
بلوک هاي انباشته« و چندین نرم افزار دیگر شد. 
این نرم افزار ها به طور عمده با نگاهي به تحقیقات 
صورت گرفتــه درخصوص مکانیزم هاي موجود 
در مخازن ایــران به خصوص ریزش ثقلي نفت-
گاز و پدیده هــاي بلوک به بلوک توســعه داده 
شــده اند و بعضي از آنها هم اكنون نیز در شركت 
مناطق نفت خیز جنوب استفاده مي شوند. به طور 
مثــال نرم افزار »موازنــه مواد مخازن شــکافدار« 
كه توســط آقای اســتوارت ایونز نوشته شده، در 
مدل ســازي مخازن شــکاف دار دقت قابل قبولي 
)حتي در مقایســه با شبیه سازهاي تجاري كنوني( 
دارد. این دقت به  ویــژه در مواقعي كه اطالعات 
كمتري از مخزن و سیســتم شکاف آن در دست 

است بیشتر به چشم مي خورد.
پس از انقالب اسالمي و خروج شركت هاي 
خارجي، توســعه این نرم افزار ها كه برخي از آنان 
هنوز نهایي نشــده بودند متوقف شد. وقوع جنگ 
تحمیلي و شرایط حساس شركت ملی نفت ایران 
در آن ســال ها مجالي براي توســعه نرم افزار های 
جدید باقی نگذاشــت و نرم افزار هاي توسعه داده 
شده موجود نیز به روز نشدند. بدین ترتیب با وجود 
اینکه شركت ملي نفت ایران خود صاحب تعدادي 

از اولین شبیه سازهاي نوشته شده دنیا بود، ناگزیر به 
استفاده از شبیه سازهاي وارداتی شد. این شبیه سازها 
كه از لحاظ قدمت حتي جوان تر از شبیه ســاز هاي 
موجود در ایران بودند، به دلیل پشــتیباني و توسعه 
مداوم تبدیل به شبیه سازهایي تجاري و شناخته شده 
در سطح دنیا شدند و صنعت نفت ایران نیز ناگزیر 

به استفاده از آنها شد.

2- شبیه سازهاي وارداتي موجود
هــم اكنــون ســه شــركت در بــازار رقابتی 
شبیه ســازهاي مخــازن ایران حضــور دارند كه به 

ترتیب سهمشان از بازار ایران عبارتند از:
Eclipse شرکت شلمبرژه با خانواده شبیه سازهای •
شبیه ســاز Eclipse توسط شــركت ECL و 
در دهه 80 میالدي توســعه داده شد. این شبیه ساز 
پس از مدتي توسط شــركت شلمبرژه خریداري 
و به یکــي از رایج ترین شبیه ســازهاي دنیا تبدیل 
گردید. به عالوه شركت شلمبرژه یک تیم بزرگ 
توســعه دهنده را نیز مســئول به روزرســاني و رفع 
اشــکاالت آن كرد و با داشــتن شــبکه وسیعي از 
نیروهاي پشتیبان در سراسر دنیا، این شبیه ساز را در 
تمام شــركت هاي دنیا به نرم افزاری فراگیر تبدیل 
نمــود. Eclipse هم اكنــون یکــی از متداول ترین 

شبیه سازها در شركت های نفتی دنیا است.
• شرکت CMG با شبیه سازهاي IMEX، GEM و 

STARS

شركت CMG در ســال 1978 و توسط دكتر 
خالد عزیز، استاد دانشکده مهندسي شیمي دانشگاه 
Calgary كانادا به منظور توســعه شبیه ســاز مخزن 
تأسیس شد و از همان زمان تحت پشتیباني علمي این 
دانشگاه قرار گرفت. این شركت طي 19 سال نخست 
فعالیت خود، مؤسسه اي غیرانتفاعي بود كه با پشتیباني 
دولت كانادا و برخي از بزرگ ترین شــركت هاي 
نفتــي دنیا از جمله شــركت ملي نفت ایــران اداره 
مي شد. در مقابل، این شركت تمام جزئیات توسعه 
نرم افزارها را در اختیار ســرمایه گذاران می گذاشت 
كه گزارش هاي آن نیز هم اكنون در مناطق نفت خیز 
جنوب موجود است. شركت CMG در سال 1997 
با تغییر نوع شركت به شركتی تجاري، رسماً اقدام به 
فروش نسخه هاي تجاري نرم افزار خود كرد و از آن 
زمان تاكنون توانسته سهم قابل توجهي از بازار را به 

خود اختصاص دهد.
PumaFlow با شبیه ساز Beicip Franlab شرکت •

 IFP نیزكه توســط دانشگاه Beicip شركت
فرانســه تأسیس شــده، وظیفه توســعه و بازاریابي 
براي شبیه ساز معروف این دانشگاه با نام Athos را 
به عهده گرفته است. این شركت هم اكنون ضمن 
تغییر نام شبیه ســاز به PumaFlow آن را به همراه 
بسته كاملي از نرم افزارهاي آنالیز و شبیه ساز مخزن 

به فروش مي رساند.
هم اكنون با وجود حضور هر سه شركت یاد 
شده در ایران، بیشــتر مطالعات شبیه سازي توسط 
شبیه ســاز Eclipse انجام مي شود. به نحوي كه در 
سال هاي اخیر به جز یک یا دو مورد تمام مطالعات 
جامــع تعریف شــده در مناطــق نفت خیز جنوب 
توســط این شبیه ساز انجام شــده اند. این دو مورد 
هم توســط شبیه ساز شركت CMG مطالعه شده  و 
شبیه ساز شركت Beicip تاكنون نتوانسته سهمي از 

مطالعات را به خود اختصاص دهد.

3- قابلیت ها و نقاط قوت شبیه سازها
Eclipse 3-1- خانواده شبیه سازهای

این شبیه ســاز به دلیل ســابقه طوالني و اینکه 
توسط شــركت هاي بزرگ و معتبري براي انواع 
مخازن مورد اســتفاده قرار گرفته اســت، به نوعي 
امتحان خود را در حل مسائل مهندسي مخازن پس 
داده و در برخي كشــورها به شبیه سازي استاندارد 
و مبنــاي تصمیم گیــري بانک هــا و مؤسســات 
ســرمایه گذاري تبدیل شده اســت. این شبیه ساز 
دارای یکي از بهترین پشــتیباني ها در دنیاست؛ به 
نحوی كــه عالوه بر كتابچه هــاي راهنمایي كه با 
Technical De� و Reference Manualنام هــای 
scription انتشار یافته اند و به تنهایي تمام نیازهاي 
كاربر را برآورده مي كنند، تیم پشتیبانی شلمبرژه نیز 
با تربیت مهندسان پشــتیبان و اعزام آنان به سراسر 
جهان زمینه اســتفاده راحت تر كاربــران را از این 

نرم افزار فراهم كرده است.
خانواده شبیه ســازهای Eclipse دارای چهار 
شبیه ســاز با نام های اكلیپس نفت ســیاه4، اكلیپس 
تركیبی5، اكلیپس حرارتی6 و FrontSim می باشد 
كه به ترتیب برای شبیه ســازی با روش نفت سیاه، 
تركیبی و حرارتی توسط روش تفاضل محدود7 و 
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روش خطوط جریان8 توسعه داده شده اند.
مهم تریــن مــوارد برتری این شبیه ســاز برای 

مطالعه مخازن ایران در زیر آورده شده است:
الف( همان گونه كه گفته شد مهم ترین برتری 
این شبیه ساز پشتیبانی گســترده شركت شلمبرژه 
اســت. این پشتیبانی عالوه بر اینکه باعث سهولت 
اســتفاده از آن توســط كاربران شــده، بــا انتقال 
تجربیات، اشــکاالت و نیازهای شركت های نفتی 
استفاده كننده به تیم توسعه دهنده شلمبرژه، باعث 
رفع اشکاالت درونی شبیه ســاز و وجود امکانات 

متنوع در آن شده است.
ب( نقطه قــوت دیگر این شبیه ســاز روش 
مؤثــر آن در گــزارش خطاهای هنــگام اجرای 
مدل به كاربر است. متن خطاهای این شبیه ساز از 
گویاترین متون در بین رقبای آن است؛ به نحوی 
كه در اكثر مواقع كاربر تنها با داشتن متن اشکال 
و مراجعــه به كتابچه راهنمــا می تواند به تنهایی 
مشکالت موجود در فایل داده را برطرف كند.

ج( این خانواده شبیه ساز بر خالف دو رقیب 
خود دارای شبیه ســازی از نــوع خطوط جریان 
اســت كه به كاربر توانایی اجــرای مدل ریزدانه 
جهت صحت سنجی روش درشت نمایی خواص9 

سلول ها را می دهد.
د( ســرعت اجرای این شبیه ســاز قابل قبول 
بــوده و توانایــی آن در اســتفاده از هســته های 
پردازشی رایانه توسط قابلیت اكلیپس موازی10 بر 
این برتری افزوده است. البته در استفاده از قابلیت 
موازی این شبیه ساز محدودیت هایی وجود دارد 
كه در بخش نقاط ضعف به آنها اشــاره خواهد 

شد.
هـ( پشــتیبانی این شبیه ســاز از نوع خاصی 
از شــبکه های بی ســازمان11 به نام PEBI بوده و 
هم چنین امکان اجرای مدل توسط تنسور كامل 
تراوایی12 نیز یکی از برتری های این شبیه ســاز به 
شمار می رود كه امکان مدل سازی مخازن پیچیده 

مانند مخازن ایران را فراهم می سازد.
و( این شبیه ســاز هم چنین قادر به استفاده از 
روش نه نقطــه ای در گسسته ســازی معادالت، 
توسط روش تفاضل محدود است كه می توان از 
آن برای كاهش میزان خطای به وجود آمده بر اثر 

راستای سلول های شبکه استفاده نمود.

CMG 3-2- خانواده شبیه سازهای شرکت
شركت CMG به دلیل پشــتوانه آكادمیک 
قــوی در بســیاري از مــوارد مبــدع روش هــای 
مدل سازی جدید و پدیده های نوظهور در مخازن 
بوده اســت. این مســأله بــه ویژه در مدل ســازی 
پدیده های مرتبط با روش های ازدیاد برداشــت و 
حرارتی توسط شبیه ســازهای تركیبی و حرارتی 
این شركت بیشتر به چشم می خورد. این شركت 
دارای سه شبیه ســاز با نام های IMEX ، GEM و 
STARS اســت كه به ترتیب برای شبیه ســازی با 
روش نفت ســیاه، تركیبی و حرارتی توسعه داده 

شده اند.
مهم ترین برتری های این خانواده شبیه ساز در 

مطالعه مخازن ایران به شرح زیر است:
الف( پیاده سازی مؤثر روش تقسیم عمودی 
 Sub�Domain بــه بلوک های ماتریس معروف 
برای مدل ســازی دقیق فرآیند ریزش ثقلی یکی 
از مهم ترین ویژگی های این شبیه ســاز اســت كه 
در دو شبیه ســاز دیگر با این دقــت وجود ندارد. 
این قابلیت كه امکان شبیه ســازی دقیق مهم ترین 
مکانیزم رایج در مخازن شکاف دار ایران را فراهم 
كرده، بیان گــر كاربرد مؤثر این شبیه ســاز برای 

مطالعه این گونه مخازن است.
ب( ویژگی دیگری كه در این شبیه ســاز به 
خوبی پیاده  شده و مورد آزمایش نیز قرار گرفته، 
توانایی مدل ســازی فرآیندهای موسوم به بلوک 
به بلوک13 اســت. این شبیه ســاز از طریق روشی 
به نــام SDDK14 توانســته عالوه بر مدل ســازی 
فرآیند جذب مجــدد15، پیوســتگی موئینگی16 
بین بلوک های ماتریــس را نیز به صورت كامل 

و جزئی شبیه سازی كند.
ج( داشــتن ویژگی شــبکه بندی دینامیک17 
نیــز یکی از برتری های این شبیه ســاز اســت كه 
دو رقیب دیگر فاقد آن هســتند. ایــن قابلیت به 
شبیه ســاز اجازه می دهد اندازه سلول ها را مطابق 
فرآیندی خاص در مخزن تغییر داده و اســتفاده 
از آن باعث تســریع در اجرای مدل مخازن بسیار 

بزرگ خواهد شد.
د( این شبیه ســاز نیز توانایی اجــرا به صورت 
موازی بر روی چندین هسته پردازشی را دارد كه البته 
به اندازه Eclipse مورد آزمایش قرار نگرفته است.

Beicip 3-3- شبیه سازهای شرکت
شــركت Beicip دارای یــک بســته كامــل 
نرم افزاری در زمینه مدل ســازی مخزن اســت كه 
در ایــن بخش تنهــا به ذكر قابلیت های شبیه ســاز 
این شــركت با نام PumaFlow خواهیم پرداخت. 
این شبیه ســاز قادر به اجرا در سه حالت نفت سیاه، 
تركیبی و حرارتی است. همان گونه كه اشاره شد، 
شبیه ســاز PumaFlow در واقع نسخه توسعه یافته 
شبیه ساز معروف دانشگاه IFP به نام Athos است.
مهم ترین ویژگی های این شبیه ساز برای مطالعه 
مخازن ایران را می توان در موارد زیر خالصه كرد:
الف( اصلی ترین برتری این شبیه ساز كه البته 
میراث شبیه ســاز Athos اســت، قابلیت محاســبه 
ضریب شــکل18 با دقت بــاال در تابــع انتقال بین 
ماتریس و شــکاف در مدل هــای تخلخل دوگانه 
اســت. این شبیه ســاز مدعی اســت برای محاسبه 
خودكار ضریب شــکل بر اساس اندازه ماتریس و 
مکانیزم حاكم بر جریان بین ماتریس و شــکاف، 
روش جدیدی ابداع كرده كه وابسته به زمان است. 
بنابراین پیش بینی ســرعت تخلیه ثقلی ماتریس به 
ویــژه در مکانیزم ریزش ثقلی گاز-نفت و آشــام 
آب-نفت توسط این شبیه ساز به واقعیت نزدیک تر 

است.
ب( برتــری دیگر این شبیه ســاز اســتفاده از 
الگوریتمــی جهت تصحیح بازیافت نهایی ریزش 
ثقلــی گاز-نفــت در مدل های تخلخــل دوگانه 
اســت. این توانایی باعث می شــود میزان بازیافت 
نهایی ریزش ثقلی كه معموالً در مدل های تخلخل 
دوگانه به طور اشــتباه محاســبه می شود تصحیح 
شــده، پیش بینی دقیق تری از میزان بازیافت نهایی 
مخزن انجام گیرد )شــکل-1(. عــدم وجود دقت 
در مدل های تخلخل دوگانه برای محاسبه بازیافت 
نهایی ریزش ثقلی، ناشــی از محاسبه پارامترها در 
مركز سلول و غیرخطی بودن نمودار فشار مویینگی 
نسبت به اشباع است كه توضیح دقیق آن از حوصله 

این نوشتار خارج است.
ج( این شبیه ســاز هم چنین مدعی مدل سازی 
پدیده جذب مجدد در مخازن شــکاف دار است. 
قابلیتی كه در صــورت صحت عملکرد می تواند 
در شبیه سازی دقیق تر فرآیندهای حاكم بر مخازن 

ایران نقشي پررنگ ایفا كند.
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د( این شبیه ساز هم چنین توانایی اجرای موازی 
بر روی چند هسته پردازش را نیز داراست.

4- اشکاالت فنی و نقاط ضعف
Eclipse 4-1- خانواده شبیه سازهای

همان گونه كه برای اطمینان از صحت عملکرد 
یک شبیه ساز در مدل سازی یک فرآیند مشخص 
نیاز به آزمایش عملکرد آن در شــرایط گوناگون 
اســت، برای پی بردن به نقاط ضعف و اشکاالت 
فنی آن نیز بایســتی از شبیه ساز در شرایط مختلف 
و برای مدل سازی پدیده های گوناگون در مخازن 

استفاده كرد.
با توجه به این مسأله و از آنجایی كه شبیه ساز 
Eclipse بیشــترین استفاده را در ایران داشته، نقاط 
ضعف و اشکاالت فنی این شبیه ساز بیشتر مشخص 
شــده و بنابراین قسمت اعظم بخش حاضر به بیان 
نقاط ضعف عمومی و اشــکاالت فنی شبیه ســاز 

Eclipse اختصاص یافته است.
نقاط ضعف Eclipse را می توان به شرح زیر 

برشمرد:
الف( شركت شــلمبرژه مدت مدیدی است 
شبیه ساز Eclipse را پشتیبانی می كند. استراتژی این 
شركت در توسعه این شبیه ساز همواره حفظ كلیت 
آن و تنهــا افزودن قابلیت هــای جدید و تصحیح 
مدل هــای موجود بوده اســت. این مســأله باعث 
شده كه این شبیه ســاز دارای كلیدهای بسیار زیاد 
و متنوعی باشــد كه برخی مواقع برای فعال سازی 
یک قابلیت باید كلیدهای زیادی تغییر داده شوند. 
هم چنین در موارد زیادی چندین كلید كار مشابهی 
انجام می دهنــد. در ضمن افزودن كلیدهای متنوع 
مطابق با نیاز و سالیق كاربران باعث شده استاندارد 
مشــخصی كه قابل تعمیم به تمام موارد باشــد در 
نوشــتن فایل داده ای این شبیه ســاز وجود نداشته 
باشــد. همین امر باعث ســردرگمی كاربران برای 
كار با Eclipse در بار نخســت می شود. البته ذكر 
این نکته نیز ضروری اســت كه بــا وجود دفترچه 
راهنمای بســیار قوی این شبیه ساز، مقداری از این 
سردرگمی كاسته شــده و اخیراً با توسعه نرم افزار 
Petrel، كار با این شبیه ساز بسیار ساده تر شده است.
ب( تعــدادی از مخازن ایــران از نوع مخازن 
بسیار بزرگ هســتند كه اكثر این مخازن به دلیل 

شــکاف دار بــودن باید بــا اســتفاده از مدل های 
تخلخل یا تراوایی دوگانه مدل ســازی شوند و به 
همین دلیل زمان های اجرای بسیار طوالنی دارند. 
بنابرایــن اســتفاده از قابلیت اجرای مــوازی برای 
مطالعه این گونه مخازن اجتناب ناپذیر اســت. طبق 
تجربه ای كه در شــركت مناطق نفت خیز جنوب 
به خصوص در سال های اخیر و پس از مدل سازی 
اكثر مخازن این شــركت با Eclipse وجود دارد، 
این نرم افزار كماكان در اجرای موازی به ویژه در 
مــورد مدل های تخلخل دوگانــه دارای خطاهای 
زمان اجرا19 اســت. این خطاها در برخی موارد و با 
توجه به قطع ارتباط با شركت سازنده باعث ایجاد 

تأخیر در مطالعات مذكور شده است.
ج( الگوریتم موازی سازی Eclipse كارآیی 
مناســبی به ویژه هنگام استفاده از تعداد هسته های 
پردازشی زیاد )بیشتر از 32 هسته( ندارد. این مسأله 
باعث شــده استفاده از كالســترهای بزرگ مانند 
آنچه در ابر رایانه ملی وجود دارد برای اجرای این 

شبیه ساز كارآیی الزم را نداشته باشد.
د( مدل هــای ریزش ثقلی اســتفاده شــده 
 ،Gilman�Kazemi )مــدل   Eclipse در 
مــدل و   Quandalle and Sabathier  مــدل 
Subdomain( به خوبی قادر به مدل سازی این 

پدیده نیستند.
مهم ترین اشــکال موجود در دو مدل نخست 
عــدم توانایــی آنهــا در پیش بینی صحیــح میزان 
بازیافت نهایی این مدل هاســت كــه البته به دلیل 
حل معادالت بــرای مركز ماتریس اتفاق می افتد. 
در برخی شبیه ســازها، با ترفندهایی این عدم دقت 
تصحیح شــده كه در Eclipse نیز امکان تصحیح 

خــودكار این نقــص از طریق تغییــر نمودارهای 
IN�  فشار موئینگی وجود دارد )اســتفاده از كلید
TPC(. ولی متأسفانه استفاده از این كلید می تواند 
خطای زیادی در محاســبه ســیاالت درجای اولیه 
بــه خصــوص در مخازنی با ســنگ های فشــرده 
)مخــازن معمول در ایــران( به وجــود آورد. این 
امر ناشــی از آن اســت كه نرم افزار Eclipse برای 
تصحیح بازیافت نهایی ریزش ثقلی از تغییر فشــار 
موئینگی گاز-نفت و آب-نفت اســتفاده می كند 
و این نمودارها به طور مستقیم بر روی اشباع اولیه 
سیاالت در مدل تأثیرگذار هستند. مواردي از این 
نقص در گزارشات درونی شركت مناطق نفت خیز 
 Eclipse جنوب وجــود دارد. بنابراین اســتفاده از
برای مدل ســازی پدیده ریزش ثقلی گاز-نفت در 
تخمین بازیافت نهایی همراه با خطای محاســباتی 

خواهد بود.
از لحاظ تئوری، عدم وجود دقت در مدل های 
معمــول ریزش ثقلــی را می توان با تقســیم یک 
بعــدی ماتریس به چند ســلول در جهت عمودی 
 جبران كرد. این مدل در شبیه سازها به عنوان مدل 
Subdomain شــناخته می شــود. بنابرایــن انتظار 
مــی رود اســتفاده از این مــدل در Eclipse بتواند 
سبب تخمین درســت بازیافت نهایی ریزش ثقلی 
گاز-نفت گردد. ولی طی آزمایشــی كه اخیراً در 
شركت مناطق نفت خیز انجام شد مشخص گردید 
كه استفاده از این قابلیت عماًل امکان پذیر نبوده و 
فعال سازی آن باعث عدم همگرایی شبیه سازی و 
در نتیجه عدم اجرای آن می شــود. )از آنجایی كه 
مطالعه حاضر هنوز به اتمام نرســیده، گزارش آن 
نیز منتشر نشده اســت.( این مسأله احتماالً به دلیل 

PumaFlow در مورد فرمول ویژه شبیه ساز Beicip 1    نمودارهای شرکت  
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نسـخه  در واقـع   PumaFlow سـاز  شـبيه گونه كه اشـاره شـد،    همان. سياه، تركيبي و حرارتي است حالت نفت
  .است Athosبه نام  IFPساز معروف دانشگاه  يافته شبيه توسعه
  :توان در موارد زير خالصه كرد ا ميرمخازن ايران  مطالعهبراي  ساز شبيههاي اين  ترين ويژگي مهم
بـا   18ضريب شكلقابليت محاسبه  است، Athosساز  شبيه ميراثساز كه البته  ترين برتري اين شبيه مهم) الف

ساز مدعي است كه  اين شبيه. دوگانه است لهاي تخلخ انتقال بين ماتريس و شكاف در مدلدر تابع دقت باال 
مكانيزم حـاكم بـر جريـان بـين      و روش جديدي براي محاسبه خودكار ضريب شكل بر اساس اندازه ماتريس

به ريس سرعت تخليه ثقلي ماتبيني  پيشبنابراين . ابداع كرده استوابسته به زمان  به شكلماتريس و شكاف 
  .تر است واقعيت نزديكساز به  توسط اين شبيهنفت -نفت و آشام آب-در مكانيزم ريزش ثقلي گاز ويژه
نفـت در  -استفاده از الگوريتمي جهت تصحيح بازيافت نهايي ريزش ثقلـي گـاز   ساز اين شبيهديگر برتري ) ب

در  ايي ريـزش ثقلـي كـه معمـوالً    شود ميزان بازيافت نهـ  اين توانايي باعث مي. است هاي تخلخل دوگانه مدل
تري از ميزان بازيافـت   بيني دقيق شود تصحيح شده، پيش اشتباه محاسبه مي به طور هاي تخلخل دوگانه مدل

دوگانه براي محاسبه بازيافت نهـايي   هاي تخلخل دقت در مدلوجود عدم  .)1-شكل( گيردانجام نهايي مخزن 
ينگي نسـبت بـه   يخطي بودن نمـودار فشـار مـو   مركز سلول و غيربه پارامترها در ناشي از محاس ،ريزش ثقلي

  .خارج است نوشتاراشباع است كه توضيح دقيق آن از حوصله اين 
 

 
  PumaFlowساز  در مورد فرمول ويژه شبيه Beicipنمودارهاي شركت  1-شكل

  

قـابليتي كـه در   . دار اسـت  ازن شكافپديده جذب مجدد در مخ سازي مدلچنين مدعي  ساز هم اين شبيه) ج
پررنـگ ايفـا    يتر فرآيندهاي حاكم بر مخازن ايـران نقشـ   سازي دقيق تواند در شبيه صورت صحت عملكرد مي

  .كند
 .چنين توانايي اجراي موازي بر روي چند هسته پردازش را نيز داراست ساز هم اين شبيه) د
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وجود خطای برنامه نویسی اتفاق افتاده كه متأسفانه 
در شــرایط حاضر امکان انتقال مشکل به شركت 
شلمبرژه و درخواست رفع آن در نسخه های بعدی 

وجود ندارد.
پس از اینکه برخی شــركت ها قابلیت جذب 
مجدد را )اكثراً بنا به درخواست شركت ملی نفت 
ایران( در شبیه سازهای خود گنجاندند، شلمبرژه هم 
در صدد مدل سازی این فرآیند در Eclipse برآمد. 
 Eclipse 2008 این قابلیت به طور رسمی در نسخه
توسط كلیدی با نام BTOBALFA گنجانده شده 
است. اما پس از بررسی دقیق كارآیی این مکانیزم 
در شبیه ســاز Eclipse توســط مهندســان  بخش 
مخازن مناطق نفت خیز جنوب مشــخص شد این 
كلید نه تنهــا نمی تواند مکانیزم جذب مجدد را به 
درستی مدل كند بلکه در برخی موارد عماًل امکان 
اجراي مدل با آن نیز وجود ندارد. )گزارش منتشر 
شــده در این زمینه از گزارشــات داخلی شركت 
مناطق نفت خیز جنوب بوده و در دســترس عموم 
قرار ندارد( این مسأله به مهندسان شركت شلمبرژه 
نیز منعکس شده و ایشــان نیز به نقص موجود در 

شبیه ساز اعتراف كرده اند.
از آنجایی كه دو شبیه ساز یاد شده دیگر كمتر 
مورد اســتفاده قرار می گیرند در این نوشــتار تنها 
مواردی از نقاط ضعف آنها ذكر خواهد شــد كه 

تاكنون مورد آزمایش قرار گرفته اند.

CMG 4-2- خانواده شبیه سازهای شرکت
نقاط ضعف نرم افزار CMG را به شــرح زیر 

می توان برشمرد.
الــف( اگرچــه شبیه ســازهای این شــركت 
كتابچه راهنمای مفصلی دارند ولی شیوه نگارش 
و فصل بندی این كتابچه ها، امکان استفاده مؤثر از 
آنها را دشــوار كرده اســت. این موضوع ناشي از 
آن اســت كه كتابچه راهنمای این شبیه سازها تنها 
بر اســاس كلیدهای مورد استفاده در فایل داده ای 
مرتب شــده اند و كاربر برای یافتن قابلیت یا مدل 
خاصی در كتابچه باید كلید مربوط به آن را بداند.
ب( شــركت CMG به دلیل كوچکتر بودن 
نســبت به شــركت شــلمبرژه، خدمات پشتیبانی 
مناســبی ندارد. این شــركت تعــداد كمی مركز 
پشتیبانی در سراسر دنیا دارد كه نزدیک ترین مركز 

آن به ایران در دوبی واقع شــده اســت. )ذكر این 
نکته نیز خالی از لطف نیست كه مسؤل این مركز 
فردی ایرانی اســت.( نداشــتن پشتیبانی حضوری 
باعث شــده استفاده از شبیه ســازهای این شركت 
كمــی با دشــواری همراه باشــد و شــاید یکی از 
مهم ترین دالیلی كه موجب عدم اســتفاده زیاد از 
شبیه سازهای این شــركت در ایران شده نیز همین 

مسأله باشد.
ج( شبیه سازهای ا ین شركت در برخی مواقع 
ســرعت اجرا را فدای دقت محاســبات می كنند. 
از آنجایی كه در مطالعات مخــازن، زمان اجرای 
شبیه ســازی )به خصــوص در مخــازن بزرگ و 
پیچیده ایــران( یکی از عوامل مؤثــر انجام پروژه 
بــوده و در اكثــر مواقع مقداری خطای محاســبه 
قابــل پذیــرش اســت، كارآیی این شبیه ســاز در 
صنعت نفت ایران نســبت به Eclipse كمتر است. 
به عنوان نمونه می تــوان به تصمیمی كه هر كدام 
از این شبیه ســازها هنگام عدم همگرا شدن نتایج 
در حداقل پله زمانی20 مجاز می گیرند اشاره كرد. 
Eclipse هنگامی كه از طریق كوچک كردن پله 
زمانی قادر به حل مسأله نباشد، تنها پیغام اخطاری 
به كاربر نشان داده و شبیه سازی را با پذیرفتن نتایج 
غیر دقیق محاسبه شــده ادامه می دهد، در صورتی 
كه در نقطه مقابل، شبیه سازهای شركت CMG در 

این مواقع از اجرا باز می ایستند.
د( گزینه هایــی كه برای گرفتن خروجی های 
مختلف از این شبیه ســاز وجود دارد به گستردگی 

آنچه در Eclipse وجود دارد نیست.
هـ( الگوریتم موازی ســازی این شبیه ســاز نیز 
مانند آنچه در مورد Eclipse ذكر شــد، با افزایش 
تعداد پردازنده ها كارایی خود را از دست می دهد.

)Beicip شرکت( PumaFlow 4-3- شبیه ساز
نقاط ضعف نرم افزار PumaFlow را به شرح 

زیر می توان برشمرد:
الف( كتابچــه راهنمای این شبیه ســاز نیز از 
ســاختار مناسبی برخوردار نبوده، بسیاری از موارد 

موجود در شبیه ساز را در بر نمی گیرد.
ب( بــا وجود اینکــه این شبیه ســاز خدمات 
پشــتیبانی حضوری در ایران ارائه می دهد، ولی به  
دلیل عدم كارآیی مناسب این پشتیبان، شركت در 

دریافت و رفع اشکاالت توسط تیم توسعه دهنده، 
كارآیی كمتری نسبت به شركت شلمبرژه دارد.

 PumaFlow ج( از آنجایــی كــه شبیه ســاز
نســخه بازنویسی شــده شبیه ســاز Athos است و 
توســعه آن هم چنان ادامه دارد، این شبیه ساز هنوز 
تمامی قابلیت هــای Athos را در خود نگنجانده و 
بنابراین در حال حاضر اســتفاده از این شبیه ســازبا 

محدودیت هایی روبرو است.
د( با توجه به اینکه این شبیه ســاز هم چنان در 
حال توسعه می باشد، اشکاالت متعدد برنامه نویسی 
و عدم كنترل خطاهای هنگام اجرای آن، كاربررا 

آزار می دهد.

5- نیازهای امروزه شبیه سازی
آنچه تاكنون گفته شــد مربوط به شبیه سازی 
در  بــود.  شبیه ســازها  در  مختلــف  پدیده هــای 
صورتی كــه امروزه جهت اتخاذ تصمیم درســت 
برای مخازن، عالوه بر شبیه ســاز دقیق و مناســب، 
نیازمند ابزارهای كمکی برای انجام محاســبات و 
تحلیل نتایج به دســت آمده هستیم. در این بخش 
به برخی از نیازها و میزان تحقق آنها در بســته های 
نرم افزاری شــركت های مورد بحث اشاره خواهد 

شد.
از آنجایی كه امروزه اخذ تصمیم صحیح در 
خصوص یک روش توسعه یا افزایش برداشت از 
مخزن در گرو انجام محاسبات عدم قطعیت برای 
نتایج بدست آمده است و تنها داشتن یک جواب 
قطعی برای مسأله نمی تواند پاسخ گوی نیاز مدیران 
و سرمایه گذاران باشد، شــركت های تولیدكننده 
شبیه سازهای تجاری به سمت ایجاد ابزارهایی برای 
دست یابی به این هدف حركت كرده اند. هم اكنون 
شركت شلمبرژه با معرفی نرم افزار Petrel  بستری 
فراهم نموده كه تمام عملیات پیش و پس پردازشی 
به عــالوه تعدادی الگوریتم بهینه ســازی، طراحی 
آزمایش و تحلیل عدم  قطعیت را در بر مي گیرد. از 
آنجایی كه تمام مراحل ایجاد مدل و تحلیل نتایج 
شبیه سازی )از تفســیر اطالعات لرزه ای تا ساختن 
مــدل زمین شناســی و اجرای شبیه ســازی جریان 
ســیال( در این نرم افزار قابل انجام است می توان از 
آن به شــکل مؤثری در محاسبه تأثیر تمام عوامل 
شبیه  ســازی بر نتایج پیش بینی مدل و كّمی سازی 
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عدم قطعیت استفاده كرد.
در خصــوص قابلیــت گفتــه شــده، یعنــی 
كّمی سازی و تحلیل عدم قطعیت مدل های مخازن 
دو شــركت دیگر نیز امکاناتی را ارائه می دهند. 
 Easysense با ارائه نرم افزارهای Beicip شركت
و CougarFlow كه امکان اجرا در بستر نرم افزار 
OpenFlow را دارند آنالیز عدم قطعیت را برای 
شبیه سازی مخازن ممکن كرده است. از آنجایی 
كه لحاظ كردن پارامترهای زمین شناسی توسط 
 Petrel این نرم افزار كمی دشــوار است، نرم افزار
در این زمینه رقیب توانمندتری محسوب مي شود. 
قابل ذكر است كه ســابقه نرم افزارهای شركت 
Beicip در انجــام آنالیــز عدم قطعیت بیشــتر از 
شركت شلمبرژه بوده و نرم افزار Petrel در ابتدای 
راه خود برای توسعه روش های مختلف انجام این 

امر قرار دارد.
شركت CMG نیز برای جبران عقب ماندگي 
خــود در این زمینه اخیراً اقدام به توســعه و معرفی 
نرم افــزار CMOST كــرده كه عالوه بــر توانایی 
انجام تطابق خــودكار تاریخچه، قــادر به تحلیل 
عدم قطعیت نیز است. البته این نرم افزار جدید بوده 
و هنوز به اندازه كافی مورد آزمایش قرار نگرفته و 
به اندازه نرم افزارهای یاد شده پیشرفت نکرده است. 
در ضمــن نقطه ضعف عدم امــکان لحاظ كردن 
پارامترهای مؤثر در تهیه مدل زمین شناسی در آنالیز 

عدم قطعیت در این نرم افزار نیز وجود دارد.
موضوع دیگر، نرم افزارهای تطابق خودكار 
تاریخچه است. نرم افزار CondorFlow شركت 
Beicip از پرســابقه ترین این نرم افزارها به شمار 
 OpenFlow می آید كه با امکان اجرا تحت بستر
می تواند تطابق خودكار تاریخچه را با استفاده از 
شبیه ساز شــركت )PumaFlow( یا هر شبیه ساز 

دیگر انجــام دهد. تمام الگوریتم های موجود در 
این نرم افزار از نوع الگوریتم های مبتنی بر شیب21 

بوده و سرعت تطابق خوبی دارند.
شركت CMG نیز كه اخیراً با معرفی نرم افزار 
CMOST به طور رسمی وارد بازار نرم افزارهای 
تطابق خــودكار تاریخچه شــده و هنوز مراحل 
توسعه را  پشت ســر می گذراند و الگوریتم های 
مورد اســتفاده در این نرم افزار نیز مبتنی بر شیب 

هستند. 
 شــركت شــلمبرژه در این زمینــه نرم افزار 
SimOpt را معرفی كــرده كه البته قادر به انجام 
تطابق تاریخچه به صورت كاماًل خودكار نیست. 
این شــركت با معرفــی تابع هــدف تاریخچه22 
در نســخه 2011 نرم افــزار Petrel عماًل در حال 
تبدیل این نرم افزار به یک نرم افزار تطابق كامل و 
پیشرفته تاریخچه است. نرم افزار Petrel شلمبرژه 
را قادر می كند تا به سادگی با توسعه قابلیت تطابق 
مطلوب تاریخچه، از رقبای خود پیشــی بگیرد. 
زیرا همان طوركه پیش تر نیز اشاره شد، نرم افزار 
Petrel ایــن امــکان را فراهم می كنــد كه تمام 
پارامترهای مدل سازی از تفسیر اطالعات لرزه ای 
تــا اطالعات دینامیک مخزن در تطابق تاریخچه 
یا هر آنالیز دیگری دخیل شوند و این قابلیت در 

نرم افزارهای دیگر به سادگی امکانپذیر نیست.

نتیجه گیری
گرچــه رتبه بندی شبیه ســازهای موجود در 
ایران به ظاهر می تواند بــه عنوان راهنمایی برای 
اســتفاده بهینه از این نرم افزارها تلقي شــود، ولی 
دست یابی به این رتبه بندی احتیاج به مطالعه عمیق 
و مقایســه ای وســیع در خصوص تمام امکانات 
شبیه ســازها داشته و از لحاظ علمی نیز رتبه بندی 

مطلق در این خصوص امکان پذیر نســیت. آنچه 
می توان در خصوص شبیه ســازهای مورد بحث 
گفت این است كه هر كدام از آنها دارای قابلیت ها 
و نواقصی هستند و انجام مطالعات مخازن باید با 
نگاه بــه این محدودیت هــا و توانایی ها صورت 
پذیرد. به نظر نگارنده با سامان دهی بررسی های 
صورت گرفته در این زمینه، در آینده ای نزدیک 
می توان در خصوص شبیه ســاز مورد استفاده در 
مدل ســازی انواع مخازن قضاوتی روشن داشت. 
بدین معنی كه برای شبیه سازی هر نوع مخزنی، با 
نگاه به نقاط قوت و ضعف شبیه سازها، شبیه ساز 
مناسب انتخاب شود. این مقاله می تواند به عنوان 
نقطه آغازی در چنین بررسی هایی مورد استفاده 
قرار گیرد. هم اكنون در اداره مهندســی مخازن 
شــركت ملی مناطق نفت خیــز، چنین مطالعاتی 
آغاز شده و طبق برنامه باید در آینده ای نزدیک 

به هدف یاد شده منتهی شود.
به عالوه با وجود اینکه شبیه سازهای تجاری 
موجود قابلیت های زیادی دارند، ولی از آنجایی 
كه شــركت های ســازنده این نرم افزارها تمركز 
خود را بر توسعه مدل هایی متمركز كرده اند كه 
ممکن است در مخازن ایران كمتر كاربرد داشته 
باشــد، هم چنان نیاز به توسعه شبیه ساز مخازن با 
رویکردی متفاوت جهت رفع نقایص موجود در 
شبیه سازها و متناســب با نیازهای مخازن ایران به 
خوبی احساس می شــود. باعث خوشوقتی است 
كه در ســال های اخیر، این نیاز به خوبی احساس 
شده و توسعه شبیه ســاز توسط برخی گروه های 
دانشــگاهی و صنعتــی در حال پیگیری اســت. 
اگرچه راه زیادی تا رســیدن به شبیه ساز مطلوب 
باقی مانده، ولی فعالیت های انجام شــده در خور 

تحسین است.
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