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شبیهسازهای متداول مخزن در ایران؛ نقاط قوت و ضعف
ابراهیم شریفی دارانی

1

مقدمه

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

امــروزه مطالعات جامع مخازن با بهکارگیری
شبیهسازها يكي از دقيقترين روشهاي پيشبيني
عملكرد مخزن و برآورد ذخيره آن است .به عالوه
نقش شبيهســازي در ك ّمي كردن عدم قطعيت 2و
آناليز اقتصادي بر كسي پوشــيده نيست .اطمینان
از نتایج شبیهســازی تا حدی اســت كه مؤسسات
ســرمايهگذار در حوزه نفت ماننــد بانكها براي
اطمينان از سرمايهگذاري خود ،از نتايج شبيهسازها
استفادهميكنند.
ايران به عنوان يكي از بزرگترين كشــورهاي
دارای ذخایــر نفتي دنيا به داشــتن مخازن کربناته
پيچيده و شکافدار مشــهور است .به عالوه اكثر
مخازن بزرگ ايران به نيمه دوم عمر خود رســيده
3
و ضرورت تصمیم در مورد روش ازدیاد برداشت
از اين مخازن هر روز بیشــتر احســاس میشود .با
توجه به این موارد شبیهسازی دقیق مخازن کشور
امری اجتنابناپذیر و بسیار مهم مینماید .مهمترين
ويژگي مخازن جنوبغربي ايران كه عمده توليد
نفت كشور از آنها صورت ميگيرد سيستم شكاف
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بسيار گســترده و پيچيدهای است كه نمودارهاي
تصويرگر در برخي نواحي آنها تا  20شــكاف در
هر متر از چاه را ثبت کردهاند .اين سيستم شكاف
گسترده باعث وجود تراوايي به شدت جهتدار در
مخزن شده و شبيهسازي توسط مدلهاي موجود را
مشكل ميکند .در چنین شرایطی چاهها در مخزن
افت فشــار ناچيز و توليد بااليي دارند و توليد چاه
به طور مستقیم به شبكه شكاف اطراف آن وابسته
اســت .همچنین وجود نواحي بدون شــكاف در
مخزن و گسلهاي پيچيده آن باعث وجود نواحي
فشاري و تعادلي متعدد در برخي مخازن شده كه بر
پيچيدگي شبیهسازی آنها ميافزايد.
شرايط بينالمللي چند سال اخير که باعث قطع
یا دشــواري ارتباط ميان شركتهاي توليدكننده
نرمافزارهــاي شبيهســازي دنيــا بــا صنعت نفت
ايران شــده ،دشــواريهايي را در مســير استفاده
از ايــن شبيهســازها ايجاد كرده اســت .همچنین
بــا ويژگيهايي كــه از مخــازن ايران بيان شــد،
روشهاي مرسوم در شبيهسازهاي تجاري موجود
نيز نميتواند پاســخگوی تمام نیازهای مطالعه این

مخازن باشد .موارد عنوان شده ،ضرورت پژوهش
براي توليد شبيهســاز مناسب جهت مطالعه مخازن
ايران را بر همگان آشکار ميسازد.
مرحله اول انجام چنین پژوهشــی ،شناخت
نرمافزارهای موجود شبیهســازي 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 مقايسهاي
بين شبيهســازهاي متداول در صنعت نفت ايران
صــورت گرفته و نقاط قــوت و ضعف هر يك 
در مدلســازي پديدههاي رايج در مخازن ايران
بررســي شده است .شایان ذکر است از آنجا كه
شبيهســازهاي تجاري موجود قادر به مدلسازي
پديدههــاي زيــاد و پيچيــدهاي هســتند كه هم
اكنون در مخازن ايران مصداق ندارد ،از مقايسه
شبيهســازها در این موارد خودداري شده است.
از جملــه ایــن فرآیندها میتوان به مدلســازی
روشهای ازدیادبرداشــتی از نوع تزریق پلیمر،
حالل ،فوم و روشهــای مربوط به مخازن فوق
سنگین اشاره کرد.
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 -1تاريخچــه ایجاد نرمافزارهای مدلســازي
مخازن در ايران

دهه  70ميــادي را ميتوان درخشــانترين
ســالهاي تولید نرمافزارهای مدلسازي مخازن
در ايران دانســت .شــركت  OSCOكــه نماينده
شركت ملي نفت ايران در توليد از مخازن كشور
بود ،تفاوت مكانيزمهــاي حاكم بر مخازن ايران
را درك كــرده ،درصــدد توســعه نرمافزارهايي
براي مطالعه اين مخازن برآمد .البته این شــرکت
خــود را به يك روش مدلســازي نيــز محدود
نكــرد ،به نحوي كه به طور مثال تنها براي مطالعه
مــوردي يكي از مخازن كه پيشبينيها نشــان از
ســه فازي شدن حركت ســياالت در آن داشت،
دست به توســعه نرمافزاری مبتني بر موازنه مواد
زد كه هنوز هم تنهــا نرمافزاراز نوع خود در دنيا
اســت .حاصل تالشهای این شــركت باعث به
وجود آمدن نرمافزارهایی مانند «مدل ســه بعدي
ماسهسنگي»« ،مدل ســه بعدي تخلخل دوگانه»،
«مــدل موازنه مــواد مخازن شــكافدار»« ،مدل
بلوك هاي انباشته» و چندين نرمافزار ديگر شد.
اين نرمافزارها به طور عمده با نگاهي به تحقيقات
صورت گرفتــه درخصوص مكانيزمهاي موجود
در مخازن ايــران به خصوص ريزش ثقلي نفت-
گاز و پديدههــاي بلوك به بلوك توســعه داده
شــدهاند و بعضي از آنها هماكنون نيز در شركت
مناطق نفتخيز جنوب استفاده ميشوند .به طور
مثــال نرمافزار «موازنــه مواد مخازن شــكافدار»
که توســط آقای اســتوارت ایونز نوشته شده ،در
مدلســازي مخازن شــكافدار دقت قابل قبولي
(حتي در مقايســه با شبيهسازهاي تجاري كنوني)
دارد .اين دقت به ویــژه در مواقعي كه اطالعات
كمتري از مخزن و سيســتم شكاف آن در دست
است بيشتر به چشم ميخورد.
پس از انقالب اسالمي و خروج شركتهاي
خارجي ،توســعه اين نرمافزارها كه برخي از آنان
هنوز نهايي نشــده بودند متوقف شد .وقوع جنگ
تحميلي و شرایط حساس شرکت ملی نفت ایران
در آن ســالها مجالي براي توســعه نرمافزارهای
جديد باقی نگذاشــت و نرمافزارهاي توسعه داده
شده موجود نيز به روز نشدند .بدین ترتیب با وجود
اينكه شركت ملي نفت ايران خود صاحب تعدادي

از اولين شبيهسازهاي نوشته شده دنيا بود ،ناگزير به خود اختصاص دهد.
• شركت  Beicip Franlabبا شبيهساز PumaFlow
استفاده از شبيهسازهاي وارداتی شد .اين شبيهسازها
شركت  Beicipنيزكه توســط دانشگاه IFP
كه از لحاظ قدمت حتي جوانتر از شبیهســازهاي
موجود در ايران بودند ،به دليل پشــتيباني و توسعه فرانســه تأسيس شــده ،وظيفه توســعه و بازاريابي
مداوم تبديل به شبيهسازهايي تجاري و شناخته شده براي شبيهساز معروف اين دانشگاه با نام  Athosرا
در سطح دنيا شدند و صنعت نفت ايران نيز ناگزیر به عهده گرفته است .این شركت هماکنون ضمن
تغییر نام شبيهســاز به  PumaFlowآن را به همراه
به استفاده از آنها شد.
بسته كاملي از نرمافزارهاي آناليز و شبيهساز مخزن
به فروش ميرساند.
 -2شبيهسازهاي وارداتي موجود
هم اكنون با وجود حضور هر سه شركت ياد
هــم اكنــون ســه شــركت در بــازار رقابتی
شبيهســازهاي مخــازن ايران حضــور دارند كه به شده در ايران ،بيشــتر مطالعات شبيهسازي توسط
شبيهســاز  Eclipseانجام ميشود .به نحوي كه در
ترتيب سهمشان از بازار ايران عبارتند از:
• شركت شلمبرژه با خانواده شبيهسازهای  Eclipseسالهاي اخير به جز يك یا دو مورد تمام مطالعات
شبيهســاز  Eclipseتوسط شــركت  ECLو جامــع تعريف شــده در مناطــق نفتخيز جنوب
در دهه  80ميالدي توســعه داده شد .این شبیهساز توســط این شبیهساز انجام شــدهاند .این دو مورد
پس از مدتي توسط شــركت شلمبرژه خريداري هم توســط شبيهساز شرکت  CMGمطالعه شده و
و به يكــي از رايجترين شبيهســازهاي دنيا تبديل شبيهساز شركت  Beicipتاکنون نتوانسته سهمي از
گردید .به عالوه شركت شلمبرژه يك تيم بزرگ مطالعات را به خود اختصاص دهد.
توســعهدهنده را نيز مســئول بهروزرســاني و رفع
اشــكاالت آن کرد و با داشــتن شــبكه وسيعي از  -3قابليتها و نقاط قوت شبيهسازها
نيروهاي پشتيبان در سراسر دنيا ،این شبيهساز را در  -1-3خانواده شبیهسازهای Eclipse
تمام شــركتهاي دنيا به نرمافزاری فراگير تبدیل
اين شبيهســاز به دليل ســابقه طوالني و اينكه
نمــود Eclipse .هماکنــون یکــی از متداولترین توسط شــركتهاي بزرگ و معتبري براي انواع
شبیهسازها در شرکتهای نفتی دنیا است.
مخازن مورد اســتفاده قرار گرفته اســت ،به نوعي
• شركت  CMGبا شبيهسازهاي  IMEX، GEMو امتحان خود را در حل مسائل مهندسي مخازن پس
STARS
داده و در برخي كشــورها به شبيهسازي استاندارد
شركت  CMGدر ســال  1978و توسط دكتر و مبنــاي تصميمگيــري بانكهــا و مؤسســات
خالد عزيز ،استاد دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه ســرمايهگذاري تبديل شده اســت .اين شبيهساز
 Calgaryكانادا به منظور توســعه شبيهســاز مخزن دارای يكي از بهترين پشــتيبانيها در دنياست؛ به
تأسيس شد و از همان زمان تحت پشتيباني علمي اين نحوی کــه عالوه بر كتابچههــاي راهنمايي كه با
دانشگاه قرار گرفت .اين شركت طي  19سال نخست نامهـ�ا ی  Reference Manualو �Technical De
فعاليتخود،مؤسسهايغيرانتفاعيبودكهباپشتيباني  scriptionانتشار یافتهاند و به تنهايي تمام نيازهاي
دولت كانادا و برخي از بزرگترين شــركتهاي كاربر را برآورده ميكنند ،تيم پشتیبانی شلمبرژه نيز
نفتــي دنیا از جمله شــركت ملي نفت ايــران اداره با تربيت مهندسان پشــتيبان و اعزام آنان به سراسر
ميشد .در مقابل ،این شرکت تمام جزئیات توسعه جهان زمينه اســتفاده راحتتر كاربــران را از اين
نرمافزارها را در اختیار ســرمایهگذاران میگذاشت نرمافزار فراهم کرده است.
که گزارشهاي آن نيز هماکنون در مناطق نفتخیز
خانواده شبیهســازهای  Eclipseدارای چهار
4
جنوب موجود است .شركت  CMGدر سال  1997شبیهســاز با نامهای اکلیپس نفتســیاه  ،اکلیپس
با تغيير نوع شركت به شركتی تجاري ،رسماً اقدام به ترکیبی ،5اکلیپس حرارتی 6و  FrontSimمیباشد
فروش نسخههاي تجاري نرمافزار خود کرد و از آن که به ترتیب برای شبیهســازی با روش نفت سیاه،
زمان تاكنون توانسته سهم قابلتوجهي از بازار را به ترکیبی و حرارتی توسط روش تفاضل محدود 7و
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روش خطوط جریان 8توسعه داده شدهاند.
مهمتریــن مــوارد برتری این شبیهســاز برای
مطالعه مخازن ایران در زیر آورده شده است:
الف) همانگونه که گفته شد مهمترین برتری
این شبیهساز پشتیبانی گســترده شرکت شلمبرژه
اســت .این پشتیبانی عالوه بر اینکه باعث سهولت
اســتفاده از آن توســط کاربران شــده ،بــا انتقال
تجربیات ،اشــکاالت و نیازهای شرکتهای نفتی
استفاده کننده به تیم توسعهدهنده شلمبرژه ،باعث
رفع اشکاالت درونی شبیهســاز و وجود امکانات
متنوع در آن شده است.
ب) نقطه قــوت دیگر این شبیهســاز روش
مؤثــر آن در گــزارش خطاهای هنــگام اجرای
مدل به کاربر است .متن خطاهای این شبیهساز از
گویاترین متون در بین رقبای آن است؛ به نحوی
که در اکثر مواقع کاربر تنها با داشتن متن اشکال
و مراجعــه به کتابچه راهنمــا میتواند به تنهایی
مشکالت موجود در فایل داده را برطرف کند.
ج) این خانواده شبیهساز بر خالف دو رقیب
خود دارای شبیهســازی از نــوع خطوط جریان
اســت که به کاربر توانایی اجــرای مدل ریزدانه
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جهت صحتسنجی روش درشتنمایی خواص
سلولها را میدهد.
د) ســرعت اجرای این شبیهســاز قابل قبول
بــوده و توانایــی آن در اســتفاده از هســتههای
پردازشی رایانه توسط قابلیت اکلیپس موازی 10بر
این برتری افزوده است .البته در استفاده از قابلیت
موازی این شبیهساز محدودیتهایی وجود دارد
که در بخش نقاط ضعف به آنها اشــاره خواهد
شد.
هـ) پشــتیبانی این شبیهســاز از نوع خاصی
از شــبکههای بیســازمان 11به نام  PEBIبوده و
همچنین امکان اجرای مدل توسط تنسور کامل
تراوایی 12نیز یکی از برتریهای این شبیهســاز به
شمار میرود که امکان مدلسازی مخازن پیچیده
مانند مخازن ایران را فراهم میسازد.
و) این شبیهســاز همچنین قادر به استفاده از
روش نه نقطــهای در گسستهســازی معادالت،
توسط روش تفاضل محدود است که میتوان از
آن برای کاهش میزان خطای به وجود آمده بر اثر
راستای سلولهای شبکه استفاده نمود.
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 -2-3خانواده شبیهسازهای شرکت CMG

شرکت  CMGبه دلیل پشــتوانه آکادمیک
قــوی در بســياري از مــوارد مبــدع روشهــای
مدلسازی جدید و پدیدههای نوظهور در مخازن
بوده اســت .این مســأله بــه ویژه در مدلســازی
پدیدههای مرتبط با روشهای ازدیاد برداشــت و
حرارتی توسط شبیهســازهای ترکیبی و حرارتی
این شرکت بیشتر به چشم میخورد .این شرکت
دارای سه شبیهســاز با نامهای  IMEX ، GEMو
 STARSاســت که به ترتیب برای شبیهســازی با
روش نفت ســیاه ،ترکیبی و حرارتی توسعه داده
شدهاند.
مهمترین برتریهای این خانواده شبیهساز در
مطالعه مخازن ایران به شرح زیر است:
الف) پیادهسازی مؤثر روش تقسیم عمودی
بلوکهای ماتریس معروف بــه Sub-Domain
برای مدلســازی دقیق فرآیند ریزش ثقلی یکی
از مهمترین ویژگیهای این شبیهســاز اســت که
در دو شبیهســاز دیگر با این دقــت وجود ندارد.
این قابلیت که امکان شبیهســازی دقیق مهمترین
مکانیزم رایج در مخازن شکافدار ایران را فراهم
کرده ،بیانگــر کاربرد مؤثر این شبیهســاز برای
مطالعه اینگونه مخازن است.
ب) ویژگی دیگری که در این شبیهســاز به
خوبی پیاده شده و مورد آزمایش نیز قرار گرفته،
توانایی مدلســازی فرآیندهای موسوم به بلوک
به بلوک 13اســت .این شبیهســاز از طریق روشی
به نــام  SDDK14توانســته عالوه بر مدلســازی
16
فرآیند جذب مجــدد ،15پیوســتگی موئینگی
بین بلوکهای ماتریــس را نیز به صورت کامل
و جزئی شبیهسازی کند.
17
ج) داشــتن ویژگی شــبکهبندی دینامیک
نیــز یکی از برتریهای این شبیهســاز اســت که
دو رقیب دیگر فاقد آن هســتند .ایــن قابلیت به
شبیهســاز اجازه میدهد اندازه سلولها را مطابق
فرآیندی خاص در مخزن تغییر داده و اســتفاده
از آن باعث تســریع در اجرای مدل مخازن بسیار
بزرگ خواهد شد.
د) این شبیهســاز نیز توانایی اجــرا به صورت
موازی بر روی چندین هستهپردازشی را دارد که البته
به اندازه  Eclipseمورد آزمایش قرار نگرفته است.

 -3-3شبیهسازهای شرکت Beicip

شــرکت  Beicipدارای یــک بســته کامــل
نرمافزاری در زمینه مدلســازی مخزن اســت که
در ایــن بخش تنهــا به ذکر قابلیتهای شبیهســاز
این شــرکت با نام  PumaFlowخواهیم پرداخت.
این شبیهســاز قادر به اجرا در سه حالت نفتسیاه،
ترکیبی و حرارتی است .همانگونه که اشاره شد،
شبیهســاز  PumaFlowدر واقع نسخه توسعه یافته
شبیهساز معروف دانشگاه  IFPبه نام  Athosاست.
مهمترین ویژگیهای این شبیهساز برای مطالعه
مخازن ایران را میتوان در موارد زیر خالصه کرد:
الف) اصلیترین برتری این شبیهساز که البته
میراث شبیهســاز  Athosاســت ،قابلیت محاســبه
ضریب شــکل 18با دقت بــاال در تابــع انتقال بین
ماتریس و شــکاف در مدلهــای تخلخل دوگانه
اســت .این شبیهســاز مدعی اســت برای محاسبه
خودکار ضریب شــکل بر اساس اندازه ماتریس و
مکانیزم حاکم بر جریان بین ماتریس و شــکاف،
روش جدیدی ابداع کرده که وابسته به زمان است.
بنابراین پیشبینی ســرعت تخلیه ثقلی ماتریس به
ویــژه در مکانیزم ریزش ثقلی گاز-نفت و آشــام
آب-نفت توسط این شبیهساز به واقعیت نزدیکتر
است.
ب) برتــری دیگر این شبیهســاز اســتفاده از
الگوریتمــی جهت تصحیح بازیافت نهایی ریزش
ثقلــی گاز-نفــت در مدلهای تخلخــل دوگانه
اســت .این توانایی باعث میشــود میزان بازیافت
نهایی ریزش ثقلی که معموالً در مدلهای تخلخل
دوگانه به طور اشــتباه محاســبه میشود تصحیح
شــده ،پیشبینی دقیقتری از میزان بازیافت نهایی
مخزن انجام گيرد (شــکل .)1-عــدم وجود دقت
در مدلهای تخلخلدوگانه برای محاسبه بازیافت
نهایی ریزش ثقلی ،ناشــی از محاسبه پارامترها در
مرکز سلول و غیرخطی بودن نمودار فشار مویینگی
نسبت به اشباع است که توضیح دقیق آن از حوصله
این نوشتار خارج است.
ج) این شبیهســاز همچنین مدعی مدلسازی
پدیده جذب مجدد در مخازن شــکافدار است.
قابلیتی که در صــورت صحت عملکرد میتواند
در شبیهسازی دقیقتر فرآیندهای حاکم بر مخازن
ایران نقشي پررنگ ایفا کند.
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د) این شبیهساز همچنین توانایی اجرای موازی شــکافدار بــودن باید بــا اســتفاده از مدلهای خــودکار این نقــص از طریق تغییــر نمودارهای
تخلخل یا تراوایی دوگانه مدلســازی شوند و به فشار موئینگی وجود دارد (اسـ�تفاده از کلی د �IN
بر روی چند هسته پردازش را نیز داراست.
همین دلیل زمانهای اجرای بسیار طوالنی دارند .)TPC .ولی متأسفانه استفاده از این کلید میتواند
بنابرایــن اســتفاده از قابلیت اجرای مــوازی برای خطای زیادی در محاســبه ســیاالت درجای اولیه
 -4اشکاالت فنی و نقاط ضعف
مطالعه اینگونه مخازن اجتنابناپذیر اســت .طبق بــه خصــوص در مخازنی با ســنگهای فشــرده
 -1-4خانواده شبیهسازهای Eclipse
همانگونه که برای اطمینان از صحت عملکرد تجربهای که در شــرکت مناطق نفتخیز جنوب (مخــازن معمول در ایــران) به وجــود آورد .این
یک شبیهساز در مدلسازی یک فرآیند مشخص به خصوص در سالهای اخیر و پس از مدلسازی امر ناشــی از آن اســت که نرمافزار  Eclipseبرای
نیاز به آزمایش عملکرد آن در شــرایط گوناگون اکثر مخازن این شــرکت با  Eclipseوجود دارد ،تصحیح بازیافت نهایی ریزش ثقلی از تغییر فشــار
اســت ،برای پی بردن به نقاط ضعف و اشکاالت این نرمافزار کماکان در اجرای موازی به ویژه در موئینگی گاز-نفت و آب-نفت اســتفاده میکند
فنی آن نیز بایســتی از شبیهساز در شرایط مختلف مــورد مدلهای تخلخل دوگانــه دارای خطاهای و این نمودارها به طور مستقیم بر روی اشباع اولیه
و برای مدلسازی پدیدههای گوناگون در مخازن زمان اجرا 19اســت .این خطاها در برخی موارد و با سیاالت در مدل تأثیرگذار هستند .مواردي از این
باعث 6ایجاد نقص در گزارشات درونی شركت مناطق نفتخیز
شرکت
ﻳﺮان؛ با
ارتباط
ﻣﺘﺪاولقطع
توجه به
سازنده -ﺻﻔﺤﻪ
ﻗﻮت_ ﺷﺮﻳﻔﻲ
ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و
ﻣﺨﺰن در ا
 _09ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزﻫﺎي
استفاده کرد.
جنوب وجــود دارد .بنابراین اســتفاده از Eclipse
با توجه به این مسأله و از آنجایی که شبیهساز تأخیر در مطالعات مذکور شده است.
گاز-نفت
ﺳـﺎزریزش ثقلی
ﺷـﺒﻴﻪپدیده
ســازی
اﺷـﺎرهمدل
 کارآییﻛﻪ برای
Eclipse
موازی
ﺳﻴﺎه،الگوریتم
ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻔﺖج)
 Eclipseبیشــترین استفاده را در ایران داشته ،نقاط
ﺷـﺪ،
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
سازیاﺳﺖ.
ﺣﺮارﺗﻲ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و
واﻗـﻊدرﻧﺴـﺨﻪ
 PumaFlowدر
تخمین بازیافت نهایی همراه با خطای محاســباتی
ﻧﺎمهای
هسته
ضعف و اشکاالت فنی این شبیهساز بیشتر مشخص مناســبی به ویژه هنگام استفاده از
 Athosاﺳﺖ.
تعداد ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز ﻣﻌﺮوف داﻧﺸﮕﺎه IFP
شــده و بنابراین قسمت اعظم بخش حاضر به بیان پردازشی زیاد (بیشتر از  32هسته) ندارد .این مسأله خواهد بود.
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺨﺎزن اﻳﺮان را ﻣﻲﺗﻮان در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد:
از لحاظ تئوری ،عدم وجود دقت در مدلهای
نقاط ضعف عمومی و اشــکاالت فنی شبیهســاز باعث شــده استفاده از کالســترهای بزرگ مانند
ﺷﻜﻞ 18ﺑـﺎ
ﺿﺮﻳﺐ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
اﺳﺖ،
اﻟﻒ( ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮي اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺮاث ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز Athos
آنچه در ابر رایانه ملی وجود دارد برای اجرای این معمــول ریزش ثقلــی را میتوان با تقســیم یک
 Eclipseاختصاص یافته است.
اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺪﻋﻲ
ﺳﺎز
ﺷﺒﻴﻪ
اﻳﻦ
.
اﺳﺖ
دوﮔﺎﻧﻪ
ﻞ
ﺗﺨﻠﺨ
ﻫﺎي
ﻣﺪل
در
ﺷﻜﺎف
و
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ
ﺑﻴﻦ
اﻧﺘﻘﺎل
ﺗﺎﺑﻊ
در
ﺑﺎﻻ
دﻗﺖ
بعــدی ماتریس به چند ســلول در جهت عمودی
نقاط ضعف  Eclipseرا میتوان به شرح زير شبیهساز کارآیی الزم را نداشته باشد.
مدل
عنوان
به
سازها
ه
شبی
در
مدل
این
جبران کرد.
شــده
اســتفاده
ریزش
هــای
ﺟﺪﻳﺪيمدل
روش د)
ثقلی ﺿﺮﻳﺐ ﺷﻜﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ ﺟﺮﻳـﺎن ﺑـﻴﻦ
ﺧﻮدﻛﺎر
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮاي
برشمرد:
انتظار
بنابرایــن
شــود.
ی
م
شــناخته
Subdomain
،
Gilman-Kazemi
(مــدل
Eclipse
در
الف) شرکت شــلمبرژه مدت مدیدی است
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ و ﺷﻜﺎف ﺑﻪ ﺷﻜﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺑﺪاع ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺛﻘﻠﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﻪ
بتواند
شبیهساز  Eclipseرا پشتیبانی میکند .استراتژی این مــدل  Quandalle and Sabathierو مــدل مــیرود اســتفاده از این مــدل در Eclipse
وﻳﮋه در ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم رﻳﺰش ﺛﻘﻠﻲ ﮔﺎز-ﻧﻔﺖ و آﺷﺎم آب-ﻧﻔﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ.
شرکت در توسعه این شبیهساز همواره حفظ کلیت  )Subdomainبه خوبی قادر به مدلسازی این سبب تخمین درســت بازیافت نهایی ریزش ثقلی
ب( ﺑﺮﺗﺮي دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ رﻳﺰش ﺛﻘﻠـﻲ ﮔـﺎز-ﻧﻔـﺖ در
گاز-نفت گردد .ولی طی آزمایشــی که اخیرا ً در
آن و تنهــا افزودن قابلیتهــای جدید و تصحیح پدیده نیستند.
ﻣﻌﻤـﻮﻻً در
ﻛـﻪ
ﺛﻘﻠـﻲ
رﻳـﺰش
ﺎﻳﻲ
ﻧﻬـ
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻴﺰان
ﺷﻮد
ﻣﻲ
ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
اﻳﻦ
.
اﺳﺖ
دوﮔﺎﻧﻪ
ﺗﺨﻠﺨﻞ
ترین اشــکال موجود در دو مدل نخست شرکت مناطق نفتخیز انجام شد مشخص گردید
ﻣﺪلﻫﺎي مهم
مدلهــای موجود بوده اســت .این مســأله باعث
ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ
ﻣﻴﺰان
از
ﺗﺮي
دﻗﻴﻖ
ﺑﻴﻨﻲ
ﭘﻴﺶ
ﺷﺪه،
ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺷﻮد
ﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
اﺷﺘﺒﺎه
ﻃﻮر
ﺑﻪ
دوﮔﺎﻧﻪ
ﺗﺨﻠﺨﻞ
ﻫﺎي
ﻣﺪل
ً
شده که این شبیهســاز دارای کلیدهای بسیار زیاد عــدم توانایــی آنهــا در پیشبینی صحیــح میزان كه استفاده از این قابلیت عمال امکانپذیر نبوده و
شبیهسازی
همگرایی
باعث
سازی آن
دلیل در فعال
هاســت کــه البته
مدل
نهایی این
و متنوعی باشــد که برخی مواقع برای فعالسازی
ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖوﻧﻬـﺎﻳﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
عدمﺑﺮاي
دوﮔﺎﻧﻪ
ﺗﺨﻠﺨﻞ
ﻣﺪلﻫﺎي
وﺟﻮدبهدﻗﺖ
ﺷﻜﻞ .(1-ﻋﺪم
ﮔﻴﺮد )
بازیافتاﻧﺠﺎم
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺨﺰن
آنجایی که
(از
شــود.
ی
م
آن
اجرای
عدم
نتیجه
در
افتد.
ی
م
اتفاق
ماتریس
مرکز
بــرای
معادالت
حل
یک قابلیت باید کلیدهای زیادی تغییر داده شوند.
رﻳﺰش ﺛﻘﻠﻲ ،ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻠﻮل و ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺑﻮدن ﻧﻤـﻮدار ﻓﺸـﺎر ﻣـﻮﻳﻴﻨﮕﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
همچنین در موارد زیادی چندین کلید کار مشابهی در برخی شبیهســازها ،با ترفندهایی این عدم دقت مطالعه حاضر هنوز به اتمام نرســیده ،گزارش آن
اﺷﺒﺎع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻗﻴﻖ آن از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺧﺎرج اﺳﺖ.
انجام میدهنــد .در ضمن افزودن کلیدهای متنوع تصحیح شــده که در  Eclipseنیز امکان تصحیح نیز منتشر نشده اســت ).این مسأله احتماالً به دلیل
مطابق با نیاز و سالیق کاربران باعث شده استاندارد
مشــخصی که قابل تعمیم به تمام موارد باشــد در
نوشــتن فایل دادهای این شبیهســاز وجود نداشته
باشــد .همین امر باعث ســردرگمی کاربران برای
کار با  Eclipseدر بار نخســت میشود .البته ذکر
این نکته نیز ضروری اســت که بــا وجود دفترچه
راهنمای بســیار قوی این شبیهساز ،مقداری از این
سردرگمی کاسته شــده و اخیرا ً با توسعه نرمافزار
 ،Petrelکار با این شبیهساز بسیار سادهتر شده است.
ب) تعــدادی از مخازن ایــران از نوع مخازن
ﺷﻜﻞ 1-ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ  Beicipدر ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﻮل وﻳﮋه ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز PumaFlow
 1نمودارهای شرکت  Beicipدر مورد فرمول ویژه شبیهساز PumaFlow
بسیار بزرگ هســتند که اکثر این مخازن به دلیل
ج( اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﺪﻋﻲ ﻣﺪلﺳﺎزي ﭘﺪﻳﺪه ﺟﺬب ﻣﺠﺪد در ﻣﺨﺎزن ﺷﻜﺎفدار اﺳـﺖ .ﻗـﺎﺑﻠﻴﺘﻲ ﻛـﻪ در

اﻳﻔـﺎ
ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزي دﻗﻴﻖﺗﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺨﺎزن اﻳـﺮان ﻧﻘﺸـﻲ ﭘﺮرﻧـﮓ 9
ﻛﻨﺪ.

د( اﻳﻦ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎز ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺟﺮاي ﻣﻮازي ﺑﺮ روي ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﭘﺮدازش را ﻧﻴﺰ داراﺳﺖ.

سرفصل ویژه

وجود خطای برنامه نویسی اتفاق افتاده که متأسفانه
در شــرایط حاضر امکان انتقال مشکل به شرکت
شلمبرژه و درخواست رفع آن در نسخههای بعدی
وجود ندارد.
پس از اینکه برخی شــرکتها قابلیت جذب
مجدد را (اکثرا ً بنا به درخواست شرکت ملی نفت
ایران) در شبیهسازهای خود گنجاندند ،شلمبرژه هم
در صدد مدلسازی این فرآیند در  Eclipseبرآمد.
این قابلیت به طور رسمی در نسخه Eclipse 2008
توسط کلیدی با نام  BTOBALFAگنجانده شده
است .اما پس از بررسی دقیق کارآیی این مکانیزم
در شبیهســاز  Eclipseتوســط مهندســان  بخش
مخازن مناطق نفتخیز جنوب مشــخص شد این
کلید نه تنهــا نمیتواند مکانیزم جذب مجدد را به
درستی مدل کند بلکه در برخی موارد عم ً
ال امکان
اجراي مدل با آن نیز وجود ندارد( .گزارش منتشر
شــده در این زمینه از گزارشــات داخلی شرکت
مناطق نفتخیز جنوب بوده و در دســترس عموم
قرار ندارد) این مسأله به مهندسان شرکت شلمبرژه
نیز منعکس شده و ایشــان نیز به نقص موجود در
شبیهساز اعتراف کردهاند.
از آنجایی که دو شبیهساز یاد شده دیگر کمتر
مورد اســتفاده قرار میگیرند در این نوشــتار تنها
مواردی از نقاط ضعف آنها ذکر خواهد شــد که
تاکنون مورد آزمایش قرار گرفتهاند.
 -2-4خانواده شبیهسازهای شرکت CMG

نقاط ضعف نرمافزار  CMGرا به شــرح زير
میتوان برشمرد.
الــف) اگرچــه شبیهســازهای این شــرکت
کتابچه راهنمای مفصلی دارند ولی شیوه نگارش
و فصلبندی این کتابچهها ،امکان استفاده مؤثر از
آنها را دشــوار کرده اســت .این موضوع ناشي از
آن اســت که کتابچه راهنمای این شبیهسازها تنها
بر اســاس کلیدهای مورد استفاده در فایل دادهای
مرتب شــدهاند و کاربر برای یافتن قابلیت یا مدل
خاصی در کتابچه باید کلید مربوط به آن را بداند.
ب) شــرکت  CMGبه دلیل کوچکتر بودن
نســبت به شــرکت شــلمبرژه ،خدمات پشتیبانی
مناســبی ندارد .این شــرکت تعــداد کمی مرکز
پشتیبانی در سراسر دنیا دارد که نزدیکترین مرکز
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آن به ایران در دوبی واقع شــده اســت( .ذکر این
نکته نيز خالی از لطف نیست که مسؤل این مرکز
فردی ایرانی اســت ).نداشــتن پشتیبانی حضوری
باعث شــده استفاده از شبیهســازهای این شرکت
کمــی با دشــواری همراه باشــد و شــاید یکی از
مهمترین دالیلی که موجب عدم اســتفاده زیاد از
شبیهسازهای این شــرکت در ایران شده نیز همین
مسأله باشد.
ج) شبیهسازهای ا ین شرکت در برخی مواقع
ســرعت اجرا را فدای دقت محاســبات میکنند.
از آنجایی که در مطالعات مخــازن ،زمان اجرای
شبیهســازی (به خصــوص در مخــازن بزرگ و
پیچیده ایــران) یکی از عوامل مؤثــر انجام پروژه
بــوده و در اکثــر مواقع مقداری خطای محاســبه
قابــل پذیــرش اســت ،کارآیی این شبیهســاز در
صنعت نفت ایران نســبت به  Eclipseکمتر است.
به عنوان نمونه میتــوان به تصمیمی که هر کدام
از این شبیهســازها هنگام عدم همگرا شدن نتایج
در حداقل پله زمانی 20مجاز میگیرند اشاره کرد.
 Eclipseهنگامی که از طریق کوچک کردن پله
زمانی قادر به حل مسأله نباشد ،تنها پیغام اخطاری
به کاربر نشان داده و شبیهسازی را با پذیرفتن نتایج
غیر دقیق محاسبه شــده ادامه میدهد ،در صورتی
که در نقطه مقابل ،شبیهسازهای شرکت  CMGدر
این مواقع از اجرا باز میایستند.
د) گزینههایــی که برای گرفتن خروجیهای
مختلف از این شبیهســاز وجود دارد به گستردگی
آنچه در  Eclipseوجود دارد نیست.
هـ) الگوریتم موازیســازی این شبیهســاز نیز
مانند آنچه در مورد  Eclipseذکر شــد ،با افزایش
تعداد پردازندهها کارایی خود را از دست میدهد.
 -3-4شبیهساز ( PumaFlowشرکت )Beicip

نقاط ضعف نرمافزار  PumaFlowرا به شرح
زير میتوان برشمرد:
الف) کتابچــه راهنمای این شبیهســاز نیز از
ســاختار مناسبی برخوردار نبوده ،بسیاری از موارد
موجود در شبیهساز را در بر نمیگیرد.
ب) بــا وجود اینکــه این شبیهســاز خدمات
پشــتیبانی حضوری در ایران ارائه میدهد ،ولی به  
دلیل عدم کارآیی مناسب این پشتیبان ،شرکت در

دریافت و رفع اشکاالت توسط تیم توسعه دهنده،
کارآیی کمتری نسبت به شرکت شلمبرژه دارد.
ج) از آنجایــی کــه شبیهســاز PumaFlow
نســخه بازنویسی شــده شبیهســاز  Athosاست و
توســعه آن همچنان ادامه دارد ،این شبیهساز هنوز
تمامی قابلیتهــای  Athosرا در خود نگنجانده و
بنابراین در حال حاضر اســتفاده از این شبیهســازبا
محدودیتهایی روبرو است.
د) با توجه به اینکه این شبیهســاز همچنان در
حال توسعه میباشد ،اشکاالت متعدد برنامه نویسی
و عدم کنترل خطاهای هنگام اجرای آن ،کاربررا
آزار میدهد.
 -5نیازهای امروزه شبیهسازی

آنچه تاکنون گفته شــد مربوط به شبیهسازی
پدیدههــای مختلــف در شبیهســازها بــود .در
صورتیکــه امروزه جهت اتخاذ تصمیم درســت
برای مخازن ،عالوه بر شبیهســاز دقیق و مناســب،
نیازمند ابزارهای کمکی برای انجام محاســبات و
تحلیل نتایج به دســت آمده هستیم .در این بخش
به برخی از نیازها و میزان تحقق آنها در بســتههای
نرمافزاری شــرکتهای مورد بحث اشاره خواهد
شد.
از آنجایی که 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 نمیتواند پاسخگوی نیاز مدیران
و سرمایهگذاران باشد ،شــرکتهای تولیدکننده
شبیهسازهای تجاری به سمت ایجاد ابزارهایی برای
دستیابی به این هدف حرکت کردهاند .هماکنون
شرکت شلمبرژه با معرفی نرمافزار   Petrelبستری
فراهم نموده كه تمام عملیات پیش و پسپردازشی
به عــاوه تعدادی الگوریتم بهینهســازی ،طراحی
آزمایش و تحلیل عدم قطعیت را در بر ميگیرد .از
آنجایی که تمام مراحل ایجاد مدل و تحلیل نتایج
شبیهسازی (از تفســیر اطالعات لرزهای تا ساختن
مــدل زمینشناســی و اجرای شبیهســازی جریان
ســیال) در این نرمافزار قابل انجام است میتوان از
آن به شــکل مؤثری در محاسبه تأثیر تمام عوامل
شبیهســازی بر نتایج پیشبینی مدل و ک ّمیسازی
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عدمقطعیت استفاده کرد.
در خصــوص قابلیــت گفتــه شــده ،یعنــی
ک ّمیسازی و تحلیل عدمقطعیت مدلهای مخازن
دو شــرکت دیگر نیز امکاناتی را ارائه میدهند.
شرکت  Beicipبا ارائه نرمافزارهای Easysense
و  CougarFlowکه امکان اجرا در بستر نرمافزار
 OpenFlowرا دارند آنالیز عدم قطعیت را برای
شبیهسازی مخازن ممکن کرده است .از آنجایی
که لحاظ کردن پارامترهای زمینشناسی توسط
این نرمافزار کمی دشــوار است ،نرمافزار Petrel
در این زمینه رقیب توانمندتری محسوب ميشود.
قابل ذکر است که ســابقه نرمافزارهای شرکت
 Beicipدر انجــام آنالیــز عدمقطعیت بیشــتر از
شرکت شلمبرژه بوده و نرمافزار  Petrelدر ابتدای
راه خود برای توسعه روشهای مختلف انجام این
امر قرار دارد.
شرکت  CMGنیز برای جبران عقبماندگي
خــود در اين زمینه اخیرا ً اقدام به توســعه و معرفی
نرمافــزار  CMOSTکــرده که عالوه بــر توانایی
انجام تطابق خــودکار تاریخچه ،قــادر به تحلیل
عدمقطعیت نیز است .البته این نرمافزار جدید بوده
و هنوز به اندازه کافی مورد آزمایش قرار نگرفته و
به اندازه نرمافزارهای یاد شده پیشرفت نکرده است.
در ضمــن نقطه ضعف عدم امــکان لحاظ کردن
پارامترهای مؤثر در تهیه مدل زمینشناسی در آنالیز
عدمقطعیت در این نرمافزار نیز وجود دارد.
موضوع دیگر ،نرمافزارهای تطابق خودکار
تاریخچه است .نرمافزار  CondorFlowشرکت
 Beicipاز پرســابقهترین این نرمافزارها به شمار
میآید که با امکان اجرا تحت بستر OpenFlow
میتواند تطابق خودکار تاریخچه را با استفاده از
شبیهساز شــرکت ( )PumaFlowیا هر شبیهساز
پا نویس ها
re-imbibition
16.
capillary continuity
17.
)dynamic gridding (dynagrid
18.
shape factor
19.
bug
20.
time step
21.
gradient based
22.
�history match objective func
tion
15.

دیگر انجــام دهد .تمام الگوریتمهای موجود در
21
این نرمافزار از نوع الگوریتمهای مبتنی بر شیب
بوده و سرعت تطابق خوبی دارند.
شرکت  CMGنیز که اخیرا ً با معرفی نرمافزار
 CMOSTبه طور رسمی وارد بازار نرمافزارهای
تطابق خــودکار تاریخچه شــده و هنوز مراحل
توسعه را  پشت ســر میگذراند و الگوریتمهای
مورد اســتفاده در این نرمافزار نیز مبتنی بر شیب
هستند.
شــرکت شــلمبرژه در این زمینــه نرمافزار
 SimOptرا معرفی کــرده که البته قادر به انجام
تطابق تاریخچه به صورت کام ً
ال خودکار نیست.
22
این شــرکت با معرفــی تابع هــدف تاریخچه
در نســخه  2011نرمافــزار  Petrelعم ً
ال در حال
تبدیل این نرمافزار به یک نرمافزار تطابق کامل و
پیشرفته تاریخچه است .نرمافزار  Petrelشلمبرژه
را قادر میکند تا به سادگی با توسعه قابلیت تطابق
مطلوب تاریخچه ،از رقبای خود پیشــی بگیرد.
زیرا همانطورکه پیشتر نیز اشاره شد ،نرمافزار
 Petrelایــن امــکان را فراهم میکنــد که تمام
پارامترهای مدلسازی از تفسیر اطالعات لرزهای
تــا اطالعات دینامیک مخزن در تطابق تاریخچه
یا هر آنالیز دیگری دخیل شوند و این قابلیت در
نرمافزارهای دیگر به سادگی امکانپذیر نیست.
نتیجهگیری

گرچــه رتبهبندی شبیهســازهای موجود در
ایران به ظاهر میتواند بــه عنوان راهنمایی برای
اســتفاده بهینه از این نرمافزارها تلقي شــود ،ولی
دستیابی به این رتبهبندی احتیاج به مطالعه عمیق
و مقایســهای وســیع در خصوص تمام امکانات
شبیهســازها داشته و از لحاظ علمی نیز رتبهبندی
finite difference method
8.
stream line simulation method
9.
property up-scaling
10.
parallel ECLIPSE
11.
unstructured grid
12.
permeability full tensor
13.
block to block interaction
14.
�sub-domain dual perme
ability
7.

مطلق در این خصوص امکانپذیر نســیت .آنچه
میتوان در خصوص شبیهســازهای مورد بحث
گفت این است که هر کدام از آنها دارای قابلیتها
و نواقصی هستند و انجام مطالعات مخازن بايد با
نگاه بــه این محدودیتهــا و تواناییها صورت
پذیرد .به نظر نگارنده با سامان دهی بررسیهای
صورت گرفته در این زمینه ،در آیندهای نزدیک
میتوان در خصوص شبیهســاز مورد استفاده در
مدلســازی انواع مخازن قضاوتی روشن داشت.
بدین معنی که برای شبیهسازی هر نوع مخزنی ،با
نگاه به نقاط قوت و ضعف شبیهسازها ،شبیهساز
مناسب انتخاب شود .این مقاله میتواند به عنوان
نقطه آغازی در چنین بررسیهایی مورد استفاده
قرار گیرد .هم اکنون در اداره مهندســی مخازن
شــرکت ملی مناطق نفتخیــز ،چنین مطالعاتی
آغاز شده و طبق برنامه بايد در آیندهای نزدیک
به هدف یاد شده منتهی شود.
به عالوه با وجود اینکه شبیهسازهای تجاری
موجود قابلیتهای زیادی دارند ،ولی از آنجایی
که شــرکتهای ســازنده این نرمافزارها تمرکز
خود را بر توسعه مدلهایی متمرکز کردهاند که
ممکن است در مخازن ایران کمتر کاربرد داشته
باشــد ،همچنان نیاز به توسعه شبیهساز مخازن با
رویکردی متفاوت جهت رفع نقایص موجود در
شبیهسازها و متناســب با نیازهای مخازن ایران به
خوبی احساس میشــود .باعث خوشوقتی است
که در ســالهای اخیر ،این نیاز به خوبی احساس
شده و توسعه شبیهســاز توسط برخی گروههای
دانشــگاهی و صنعتــی در حال پیگیری اســت.
اگرچه راه زیادی تا رســیدن به شبیهساز مطلوب
باقی مانده ،ولی فعالیتهای انجام شــده در خور
تحسین است.
ebrahim.sh@gmail.com
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