
w w w. n i o c . i r
[ شماره 79 ] . [خرداد 1390]46

تطابق تاريخچه، شبيه سازى، پارامترهاى داراى عدم قطعيت، سناريو تزريق گاز، مدل مخزنى

CAPE مرتضى شگفت فرد1  پژوهشكده نفت جهاد دانشگاهى          سيدمحمد زمانزاده  پژوهشكده نفت جهاد دانشگاهى          رسول مقدم  شركت مشاور مهندسى نفت

ــت و تطابق تاريخچه2 نيز از مهم ترين مسايل شبيه سازى به حساب مى آيد.  ــازى اس امروزه يكى از ابزارهاى مهم در مديريت مخازن هيدروكربورى، فرايند شبيه س
براى داشتن يك پيش بينى دقيق و قابل اعتماد از عملكرد آينده مخزن با استفاده از سناريوهاى مختلف، انجام تطابق تاريخچه امرى ضرورى است. اين فرايند عموماً 
ــناريوى تزريق  ــود. در اين مقاله، تأثير دقت تطابق تاريخچه بر پيش بينى عملكرد آينده مخزن با اعمال چندين س ــتى و خودكار انجام مى ش به دو صورت متعارف دس
گاز و تخليه طبيعى بر روى دو مدل مخزنى معمولى و شكاف دار بررسى شده است. الزم به ذكر است كه هر دو مدل مخزنى به روش خودكار و با استفاده از نرم افزار 
ــده  ــناريوهاى مختلف انجام ش ــازى س SimOpt، مورد تطابق تاريخچه قرار گرفته اند. در هر مدل با انتخاب دو حالت از تطابق تاريخچه (با دقت هاى متفاوت)، شبيه  س

است. در نهايت، نتايج سناريوها با توجه به ميزان دقت دو حالت تطابق، مورد ارزيابى و مقايسه قرار گرفته اند. 

 ارزيابى تأثير دقت در تطابق تاريخچه بر پيش بينى عملكرد 
مخزن با بررسى سناريوهاى مختلف تزريق 

 مقدمه 
ــت كه اطالعات  ــازى، تعريف يك مدل مخزنى اس يكى از اهداف  مهم شبيه س
ــتاتيكي مخزن را نشان دهد. اصوالً بعد از ساخت مدل مخزنى، بايد  ديناميكي و اس
ــت كه  ــيري موجود مطابقت داد. اين بدان معناس آن را با اطالعات و مدل هاي تفس
مدل مخزنى بايد قادر به بازتوليد كليه اطالعات مورد استفاده در فرآيند شبيه سازى، 
هم چون داده هاى مغزه، اطالعات لرزه نگاري، چاه آزمايي و اطالعات توليد (در صورت 
ــد، اطالعات ميداني و پاسخ هاي  ــد. اگر مدل شناسايي  شده صحيح باش وجود) باش
ــود تا  ــد؛ در غير اين صورت، مدل بايد بازبيني ش ــدل، بر هم منطبق خواهند ش م

اشكاالت موجود در آن شناسايي و رفع گردد [2،1].
ــد، مي توان آن را براي پيش بيني عملكرد آينده  پس از اين كه مدل تأييد ش
ــتفاده قرار داد. رفتار مخزن با  ــناريوهاي مختلف توسعه مورد اس مخزن، تحت س
ــياالت، فشار و دبي جريان توسط  ــبه پارامترهايى از قبيل درصد اشباع س محاس
ــت كه براي پيش بيني رفتار  ــخص مى گردد. الزم به يادآورى اس ــاز مش شبيه س
ــتم (مخزن، چاه ها و تجهيزات سرچاهي) را در نظر گرفت.  ميدان، بايد كل سيس
اين موارد بايد با هم بررسي شوند؛ چرا كه بر هم تأثير متقابل دارند. بعد از اين كه 
ــود كه آيا اين مدل با تاريخچه فشار يا  ــى مى ش ــاخته شد، بررس مدل مخزن س
ــوالً براى تطابق مدل با تاريخچه مخزن،  ــد مخزن مطابقت دارد يا خير. معم تولي
ــود.  ــى مخزن، تغييراتى در مدل داده مى ش ــى و مهندس در محدوده زمين شناس
ــاً مدلى كه ارايه مى گردد بايد كم ترين پيچيدگى و از طرفى، كم  ترين عدم  عموم
ــته باشد و هم زمان، بهترين اطالعات را در  قطعيت در پارامترهاى مخزنى را داش
ــت كه در تطابق تاريخچه، الزم نيست كه تمامى  اختيار قرار دهد. الزم به ذكر اس
چاه هاى مدل با توليد واقعى مطابقت داده شوند، بلكه روند3 تطابق مهم است. در 
ــازى شامل مدل سازى استاتيك و ديناميك مخزن، تعيين و  واقع فرآيند شبيه س

تطابق تاريخچه عملكرد مخزن و پيش بينى رفتار آينده مخزن تحت سناريوهاى 
مختلف مى باشد[2،1]. 

1- تطابق تاريخچه
ــمت هاى ورودى، خروجى و پردازش تشكيل  ــتم از قس به طور كلى يك سيس
ــت و اين قسمت ها مشخص كننده خصوصيات آن سيستم مى باشند. واحد  شده اس
پردازش يك سيستم، با انجام يك سرى اعمال و محاسبات بر روى ورودى، خروجى 
ــودن ورودى و پردازش،  ــايل معمولى، با معلوم ب ــتم را فراهم مى آورد. در مس سيس
خروجى سيستم محاسبه مى گردد؛ اّما در مورد تطابق تاريخچه بايد گفت كه موضوع 
ــخص بوده و  ــت. بدين ترتيب كه ورودى و خروجى مش ــده اس عكس موارد ياد ش
هدف، يافتن بهترين پردازشگر براى سيستم مورد نظر است؛ به طورى كه در صورت 
ــان بودن ورودى ها، همان خروجى از سيستم حاصل شود. مبناى حل مسايل  يكس
معكوس، استفاده از روش سعى و خطاست؛ بدين ترتيب كه در مورد حالت سيستم، 
ــده و با  ــبه ش ــود و با ورودى معلوم، خروجى محاس يك حدس در نظر گرفته مى ش
ــتم مقايسه مى گردد. اين فرايند تا زمانى كه قدر مطلق تفاوت  خروجى واقعى سيس
ــده، در محدوده قابل قبولى باشد ادامه مي يابد. در  ــبه ش بين خروجى واقعى محاس
ــون عمومي در تطابق تاريخچه  ــالح، به اين فرايند تطابق تاريخچه گويند. قان اصط
ــت كه پارامترهايي كه بيش ترين عدم قطعيت و حداكثر تأثير را بر  بدين صورت اس
روي تطابق دارند، تغيير يابند. به عبارت ديگر براى انجام يك شبيه سازى كامل، به 
تطابق مدل ساخته شده با مدل واقعى (مخزن)، از طريق تاريخچه توليد مخزن نياز 
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است. براى مقايسه نتايج حاصل از شبيه سازى با داده هاى واقعى، برنامه شبيه سازى 
ــود. در صورتى كه  ــته مى ش ــروع توليد مخزن تا حال حاضر به اجرا گذاش از زمان ش
اختالف نتايج زياد باشد، بايد با تغيير پارامتر هايى كه در ادامه توضيح داده مى شوند، 
مدل را به مدل واقعى نزديك كرد. اين فرايند تا جايى كه تطابق تاريخچه قابل قبولى 

حاصل شود، ادامه خواهد يافت [7،6]. 
ــتى و خودكار  ــد، تطابق تاريخچه به دو روش متعارف دس هم چنان كه گفته ش
ــت  ــود. به طور كلى اولين مرحله تطابق تاريخچه، يافتن پارامترهايي اس انجام مي ش
ــتند. عموماً در روش متعارف، در هر اجرا مقدار يكي از  كه داراي عدم قطعيت هس
ــپس اثر آن بر توليد و فشار  ــود، س پارامترهاى داراى عدم قطعيت تغيير داده مي ش
مشاهده مي گردد. بر اساس ميزان تغيير فشار شبيه سازي شده با تغيير يك پارامتر، 
مي توان به ميزان حساسيت مدل به آن پارامتر پي برد. اين فرايند كمك مي كند تا 
پارامترهايي كه بيش ترين اثر را بر تاريخچه توليد مي گذارند، مشخص شوند. بعد از 
ــى قرار  ــدند و نتايج آن ها مورد بررس اين كه پارامترها با ضرايب بزرگي تغيير داده ش
گرفت، نوبت به تغييرات كوچك و محلي است تا پارامترها را به مقدار جزيى تغيير 
ــول فرايند تطابق، بايد تغيير  ــت آيد. در ط ــق قابل قبولى از مدل به دس داده و تطاب
ــى و معينى صورت پذيرد؛ در اين  ــا بر مبناي واقعيت و در محدوده منطق پارامتره
ــت.  حالت، معموالً براي تنظيم پارامترهاي مخزني مختلف، به آزمون و خطا نياز اس
ــده و عملكرد واقعي ميدان، تطابق قابل قبولى  ــبه ش تا زمانى كه بين عملكرد محاس
ــد.  ــيار وقت گير باش ــود، آزمون و خطا ادامه مي يابد. اين كار مى تواند بس حاصل ش
ــا اين تفاوت كه در اين  ــت، ب روش خودكار نيز همانند تطابق تاريخچه متعارف اس
ــي براي تنظيم داده هاي مخزن، از منطق و  ــتقيم مهندس روش به جاي دخالت مس

الگوريتم هاى كامپيوتري استفاده مي شود  [7،6]. 
ــاخته شده با مدل واقعى به حداقل برسد، مى توان  براى اين كه خطاى مدل س
پارامترهاى تخلخل، تراوايى Kv و Kn ، نسبت خالص به كل4 ، ضريب پوسته5 (آسيب 
ــازند)، خواص سفره آبى6 ( تخلخل، تراوايى و ...)، داده هاى سيال (PVT)، سطوح  س
ــباع، ضخامت h و خواص  ــبى، تراكم پذيرى، درجه اش ــياالت، تراوايى نس تماس س

شكاف و ماتريكس مخازن شكاف دار را در فرايند تطابق تاريخچه تغيير داد.
ــتند كه براي  ــدادى از پارامترهاى داراى عدم قطعيت هس ــده، تع موارد ياد ش
ــنجى انجام مى شود.  ــيدن به تطابق تاريخچه مطلوب،  روى آن ها حساسيت س رس
ــنجى روى پارامترهاى داراى عدم قطعيت، اطالعات ذيل (در  در فرايند حساسيت س

صورت وجود) به عنوان مبناى مقايسه به كار مى روند: 
- نرخ هاى تزريق 

- نرخ جريان هاى نفت، آب و گاز
- نسبت گاز به نفت توليدى
- نسبت آب به نفت توليدى

- اطالعات فشارى مخزن
ــه، اهميت كيفيت تطابق تاريخچه بر عملكرد آينده مخزن، براى هر دو  در ادام

مدل مورد مطالعه، با چندين سناريوى تزريق گاز بررسي شده است.  

2- مدل شماره 1
ــروك و ايالم از گروه بنگستان  ــازند س ــكاف دار مورد مطالعه از دو س مخزن ش
 4100 Psia  تشكيل شده است و در جنوب غربى ايران قرار دارد. فشار اوليه مخزن

و دماى آن F°150 مي باشد. 
ــد، در  ــده باش ــكاف انجام نش ــكاف دار، مطالعه  ش چنانچه براي يك مخزن ش

ــكاف در همه گريدها، مقدار يكسانى تعميم داده  ــازى براي خصوصيات ش شبيه س
ــود و به  ــكاف هاي مخزن ناديده گرفته مى ش ــه، عدم تجانس ش ــود. در نتيج مي ش
ــنتى تطبيق نمي تواند با دقت  ــت آمده از روش متعارف و س اين ترتيب نتايج به دس
ــاد، عملكرد آينده مخزن را پيش بيني كند. بنابراين براي مدل ديناميكى مخزن  زي
ــكاف دار مورد مطالعه، به وسيله نرم افزار SimOpt، تطابق تاريخچه خودكار انجام  ش
مى شود تا براى پارامترهاى شكاف، مقادير متفاوتى در گريدهاى مختلف اختصاص 
ــتفاده از  ــز حاصل گردد. اين نرم افزار با اس ــه خصوصيت7 آن پارامتر ني ــد و نقش ياب
ــبت به روش متعارف، مدت زمان مورد نياز براى  ــازى، نه تنها نس الگوريتم بهينه س
رسيدن به يك تطبيق قابل قبول را كاهش مى دهد، بلكه دقت پارامترهاى تخصيص 
ــده به مدل را نيز افزايش مى دهد. در اين روش، صرف نظر از جزييات روند  داده ش
بهينه سازى، پارامترهاي مدل مخزن به طور سيستماتيك تا زماني كه تطابق مطلوبى 
به دست آيد، تغيير مي كنند. در اين نرم افزار، تطابق تاريخچه در سه فرايند ارزيابى8، 

گراديان9 و رگرسيون10 خالصه مى شود.
با توجه به اطالعات موجود ميدان، فرايند شبيه سازى و ساخت مدل ديناميكى 
ــنجى بر  ــا انجام آناليز حساسيت س ــد. ب ــزار Eclipse 100 انجام ش ــيله نرم اف به وس
ــون تراوايى و  ــن مدل (پارامترهايى هم چ ــدم قطعيِت اي ــاى داراى ع روى پارامتره
ــكاف)، تطابق تاريخچه براى  ــكاف، ارتفاع شكاف و ماتريكس و عرض ش تخلخل ش
ــارهاى استاتيك اندازه گيرى شده  واقعى به دست آمد. سپس دو حالت از تطابق  فش
ــن RMS 11)، انتخاب گرديد. نتايج  ــد (با توجه به كم تري تاريخچه هايى كه انجام ش
اين تطابق در شكل هاى 1 و 2 ارايه شده است. در حالت اول، تطابقي با دقت حدود 
90 درصد و در حالت دوم، تطابقى با دقت باالى 95 درصد انتخاب گرديد. شكل  1 

تطابق تاريخچه فشار مخزن در هر دو حالت  را نشان مى دهد.
1-2. بررسى سناريوهاى مختلف تزريق گاز و مقايسه نتايج آن نسبت به كيفيت تطابق تاريخچه

بعد از انجام تطابق تاريخچه، چندين سناريوى تزريق گاز تعريف گرديد و روى 
ــت كه مخزن مورد مطالعه،  ــد. الزم به ذكر اس هر دو حالت، تطابق تاريخچه اجرا ش
در طى يك دوره هفت ساله، تحت تخليه طبيعى قرار داشته است. براى پيش بينى 
آينده مخزن و مقايسه نتايج، كليه مطالعات در يك دوره ثابت ده ساله انجام مى شود. 
در مرحله اول براي هر دو مدل مورد مطالعه، سناريوى پيش بينى توليد طبيعى اجرا 
ــناريوهاى مربوط به فرايند تزريق گاز در كالهك گازى بررسى  ــپس س مى گردد؛ س
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ــده و بعد از آن، با چند نمونه گازى، سناريوى تزريق غير امتزاجى گاز درون اليه  ش
ــناريوهاى تزريق در ارزيابى تأثير دقت  ــى انجام مي گردد. در نهايت، از نتايج س نفت

تطابق تاريخچه در هر مدل استفاده مى شود.
1-1-2. پيش بينى توليد طبيعى مخزن

ــناريو، بررسى حداكثر ميزان توليد مخزن به واسطه انرژى  هدف از اجراى اين س
ــان مى دهند كه با توليد  ــاى مربوط به اين حالت نش ــت. نموداره طبيعى مخزن اس
طبيعى، افت فشار بااليى در مخزن ايجاد مى گردد كه اين امر نشان دهنده غير صيانتى 
بودن برداشت است. ميزان توليد تجمعى نفت در حالت اول تطابق با دقت 90 درصد، 
برابر با Stb/d 107 ×1/88 بوده كه از حالت دوم با ميزان 107Stb/d×1/99، كم تر است. 
ــت آمد، از حالت دوم تطابق كه  ــارى كه در حالت اول به دس هم چنين ميزان افت فش
ــد. الزم به ذكر است كه فشار در  ــت، بيش تر مى باش داراى دقتى باالى 95 درصد اس

حالت اول و دوم تطابق به ترتيب 3112 و Psia 3160 بوده است.
2-1-2. تزريق گاز همراه به منظور تثبيت فشار

يكى از داليل تزريق مجدد گاز همراه، مى تواند بررسى حداقل ميزان تزريق گاز 
ــد. براي آگاهى از ميزان تزريق در مخازنى كه هيچ منبعي براي تأمين  در مخزن باش
ــار مخزن  ــد و تا حد امكان از افت فش گاز تزريقي ندارند، اين روش مى تواند مفيد باش
ــده مخزن با نصب كمپرسور، تحت فشار  جلوگيرى كند. در اين حالت، گاز تفكيك ش
قرار مى گيرد و دوباره به مخزن تزريق مى گردد. در اين سناريو با يكسان در نظر گرفتن 
ــبت به حالت تخليه  ــار مخزن نس ــدوده دبى توليدى با حالت تخليه طبيعى، فش مح
طبيعى، افت كم تري دارد كه اين كاهش افت فشار در بازيافت نهايى تأثيرگذار است. 
در اين سناريو نيز ميزان توليد تجمعى حالت اول تطابق تاريخچه نسبت به حالت دوم، 
كم تر و افت فشار مخزن نيز در اين حالت بيش تر است. اين در حالى است كه ميزان 
ــب Stb/d 107×2/00  و  Stb/d  107×2/05 و  ــد تجمعى حالت اول و دوم به ترتي تولي

فشار مخزن در حالت اول Psia 3152 و در حالت دوم Psia  3186 مى باشد.
3-1-2. تزريق گاز همراه به منظور افزايش ضريب بازيافت 

ــزن، ميزان توليد افزايش  ــناريو، هم زمان با تزريق گاز همراه به مخ ــن س در اي
مى يابد تا محدوه افت فشار مخزن با افت فشار در حالت تخليه طبيعى يكسان شود. 
ــه حالت تخليه طبيعى افزايش يافته  ــبت ب در اين حالت، ميزان ضريب بازيافت نس
 2/15×107 Stb/d است. هم چنين ميزان توليد تجمعى در حالت اول تطابق تاريخچه
بوده كه نسبت به حالت دوم با مقدار Stb/d 107×2/28، كم تر است. در اين سناريو 
نيز مانند دو سناريو قبل، افت فشار حالت اول تطابق بيش تر از حالت دوم مي باشد. 

مقادير فشار در حالت اول و دوم تطابق به ترتيب 3114Psia و Psia 3159 است.
4-1-2. شبيه سازى تزريق گاز درون اليه نفتى

براى بررسى تزريق گاز در اليه نفتى، دو نمونه گاز C1 و Lean Gas براى تزريق 
ــدند. هم چنين با شبيه سازى ديناميكى مدل مخزن، الگوى  غيرامتزاجى انتخاب ش
ــار چاه تزريقى و الگوى پنج نقطه اى  ــامل يك چاه توليدى و چه پنج نقطه اى كه ش
ــى قرار  ــت، مورد بررس ــامل يك چاه تزريقى و چهار چاه توليدى اس معكوس كه ش
ــوى پنج نقطه اى انتخاب  ــى مدل واقعى مخزن، الگ ــت و در نهايت، براى بررس گرف

گرديد. داليل انتخاب اين الگو عبارتند از:
1. هزينه عملياتى يك چاه توليدى كم تر از هزينه عملياتى يك چاه تزريقى است.

2. گاز به علت دانسيته كم به سرعت به چاه هاى توليدى رسيده و ميزان GOR را افزايش 
مى دهد. بنابراين بهتر است تعداد چاه هاى تزريقى كم تر از تعداد چاه هاى توليدى باشد. 
ــازى آزمايش لوله قلمى12 ، دو  ــت آمده از شبيه س ــارهاى به دس با توجه به فش
ــيار بااليى با سيال مخزن حالت امتزاج پيدا  ــارهاى بس گاز  C1 و Lean Gas، در فش

ــار امتزاج پذيرى متان با سيال مخزن حدود 8100Psia است؛ بنابراين  مى كنند. فش
عمًال متان با سيال اين مخزن، امتزاج ناپذير مى باشد. مزيت اصلي استفاده از اين گاز 
براى تزريق، بازيافت مجدد آن است. هم چنين با استفاده از اين گاز، مشكل خوردگى 

براى تجهيزات ايجاد نمى گردد. 
ــورت  80 درصد  ــق در مخزن به ص ــد Lean Gas براى تزري ــب درص تركي
متان،15درصد اتان و 5 درصد پروپان مى باشد. فشار امتزاج پذيرى اين تركيب با 
سيال مخزن نيز در حدود 6000Psia است. بنابراين در فشار 4100Psia مخزن، 
اين دو سيال عمًال امتزاج ناپذير خواهند بود؛ بنابراين مى توان از اين دو گاز براى 
تزريق غيرامتزاجى در اليه نفتى استفاده كرد. طبق نتايج جدول1، در اين سناريو 
نيز ميزان توليد تجمعى حالت دوم تطابق تاريخچه نسبت به حالت اول بيش تر و 

افت فشار مخزن نيز در اين حالت كم تر است.

3. مدل شماره 2
در اين مدل، مخزن مورد مطالعه در سازند آسمارى و در جنوب غرب ايران در 
 5500Psia  منتهي اليه ناحيه فروافتادگي دزفول قرار گرفته است. فشار اوليه مخزن

و دماى مخزن F°210 مى باشد.
در اين جا نيز بعد از انجام آناليز حساسيت سنجى بر روى پارامترهاى داراى عدم 
قطعيت (كه عمدتاً پارامترهايى چون خواص سفره آبى، تراوايى در جهت عمود و نوع 
سنگ13 است)، براى فشارهاى استاتيك ميدان نيز توسط نرم افزار SimOpt، تطابق 
ــد. سپس دو حالت از مدل هاى تطابق تاريخچه انتخاب و  تاريخچه خودكار انجام ش
بررسى  شدند. در حالت اول، تطابق تاريخچه با دقتى در حدود 90درصد و در حالت 

دوم، تطابق تاريخچه با دقتى باالى 95درصد انتخاب گرديد.
1-3. بررسى سناريوهاى مختلف تزريق گاز بر روى مدل

مخزن مورد مطالعه در طى يك دوره سى ساله، تحت تخليه طبيعى قرار داشته است و براى 
پيش بينى آينده مخزن و مقايسه نتايج، كليه مطالعات در يك دوره ده ساله انجام  شده  است.

حالت اول تطابق
 (با دقت 90درصد)

توليد تجمعى نفت
 (Stb/d)

فشار مخزن
 (Psia)

N2
4/38×1084635

Lean Gas4/61×1084696
حالت دوم تطابق

 (با دقت درصد 95)
توليد تجمعى نفت

 (Stb/d)
فشار مخزن

(Psia)
N2

4/21×1084598
Lean Gas4/40×1084658

    2   نتايج سناريوى تزريق گاز درون اليه نفتى براى مدل2

حالت اول تطابق
 (با دقت 90درصد)

توليد تجمعى نفت 
(Stb/d)

فشار مخزن
(Psia) 

C11/88×1073178
Lean Gas2/04×1073200

حالت دوم تطابق 
(با دقت 95درصد)

توليد تجمعى نفت
(Stb/d) 

فشار مخزن
(Psia)  

C12/10×1073200
Lean Gas2/20×1073336

    1   نتايج سناريوى تزريق گاز درون اليه نفتى براى مدل1

12 Slim tube
13 Rock type
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1-1-3. پيش بينى توليد طبيعى مخزن
ــناريو  در حالت اول تطابق (با دقت 90درصد)، ميزان توليد تجمعى نفت اين س
كه بيانگر حداكثر توليد مخزن به واسطه انرژى طبيعى مخزن مى باشد، از حالت دوم 
ــت آمده، از حالت دوم  ــارى كه در حالت اول به دس ــت. هم چنين افت فش بيش تر اس
تطابق (با دقت باالى 95درصد) كم تر است. الزم به ذكر است كه مقدار توليد تجمعى 
 3/08×108 Stb/d 108×4/00 و Stb/d ــب ــت اول و دوم تطابق به ترتي ــت در حال نف
 4456 Psia ــد. هم چنين فشار در حالت اول و دوم تطابق به ترتيب 4504 و مى باش

است.
2-1-3.  تزريق گاز همراه به منظور تثبيت فشار

ــناريو در اين مدل نيز به اجرا گذاشته  ــده، اين س با توجه به توضيحات داده ش
شد. در اين جا نيز ميزان توليد تجمعى حالت اول تطابق نسبت به حالت دوم بيش تر 
و افت فشار مخزن كم تر است. اين در حالى است كه مقدار توليد تجمعى حالت اول 
ــار مخزن در حالت اول  و دوم به ترتيب Stb/d 108×4/08 و Stb/d 108×3/90 و فش

Psia 4544 و در حالت دوم Psia 4498 مى باشد.
3-1-3. تزريق گاز همراه به منظور افزايش ضريب بازيافت 

ــق تاريخچه برابر با  ــى در حالت اول تطاب ــدار توليد تجمع ــناريو، مق در اين س
 4/10×108Stb/d  ،ــزان آن ــبت به حالت دوم كه مي ــوده كه نس  108Stb/d×4/30 ب
مى باشد، بيش تر است. هم چنين افت فشار حالت اول تطابق كم تر از حالت دوم است. 

مقادير فشار در حالت اول و دوم تطابق به ترتيب 4505 و Psia 4457 مى باشد.
4-1-3.  تزريق غيرامتزاجى گاز در اليه نفتى

فشار امتزاج پذيرى نيتروژن با سيال مخزن مورد مطالعه طبق نتايج شبيه سازى 
ــت. بنابراين با توجه به فشار مخزن، عمًال  آزمايش لوله قلمى حدود  7100Psia اس
نيتروژن با سيال مخزن امتزاج ناپذير مى باشد. مزيت اصلي استفاده از اين گاز براى 

تزريق، دسترسى آسان و ارزان آن است. 
ــب درصد Lean Gas براى تزريق در مخزن به صورت85 درصد متان، 12  تركي
ــت. فشار امتزاج پذيرى اين تركيب با سيال مخزن  درصد اتان و 3 درصد پروپان اس
حدود Psia 6300 مى باشد. بنابراين در فشار Psia 5600 مخزن، اين دو سيال عمًال 
امتزاج ناپذير خواهند بود؛ بنابراين مى توان از اين دو گاز براى تزريق غيرامتزاجى در 
ــناريو نيز ميزان توليد تجمعى  اليه نفتى بهره برد. مطابق نتايج جدول2، در اين س

حالت دوم تطابق نسبت به حالت اول كم تر و افت فشار مخزن بيش تر است.

 نتيجه گيرى
ــبت به روش  ــد تطابق تاريخچه، مهم ترين مزيت روش خودكار نس 1- در فراين
دستى اين است كه بعد از ساخت مدل  مخزنى، با نرم افزار SimOpt مى توان چندين 
ــتند را انتخاب كرد. با اين كار  ــراى تطابق تاريخچه كه داراى خطاى پايينى هس اج
ــى قرار داد. اين  ــده را ابتدا از لحاظ صحت مورد بررس ــازى ش مى توان مدل شبيه س
ــى از طريق مقايسه روند رفتار واقعى گذشته مخزن با مدل هاى حاصل شده از  بررس
اجراهاى مختلف تطابق صورت مى گيرد. در صورتى كه رفتار تمام حالت هاى تطابق از 
يك روند مشابه  پيروي كنند، مدل مخزنى موجود داراى ساختارى صحيح و منطقى 
ــازى،  ــن مرحله، براى افزايش  دقت و اعتماد به نتايج شبيه س ــد بود. بعد از اي خواه
مى توان آناليز حساسيت سنجى را تا زمانى كه خطا (RMS)  به حداقل ممكن برسد، 
ادامه داد. انجام اين مراحل از طريق نرم افزارهايى چون SimOpt كه تطابق تاريخچه را 
به صورت خودكار انجام مى دهند، ميسر است و با روش دستى بسيار زمان بر مى باشد.

ــكاف دار)، در حالت اول تطابق (دقت90درصد)، نتايج  2- در مدل 1 (مخزن ش

ــناريوهاى تزريق از حالت دوم تطابق (دقت 95  ميزان نفت توليدى تجمعى همه س
ــناريوها  ــار مخزن در حالت اول نيز در تمام س درصد)، كم تر بود. هم چنين افت فش
ــبت به حالت دوم تطابق بيش تر بود. اين در حالى است كه در مدل دوم، عكس  نس
رفتار مدل اول رخ داد؛ به طورى كه نتايج ميزان توليد تجمعى نفت همه سناريوهاى 
تزريق حالت اول (دقت 90درصد) بيش تر از حالت دوم كه دقت آن باالى 95 درصد 
ــت، مى باشد. افت فشار مخزن اين مدل نيز در همه سناريوهاى تزريق در حالت  اس
اول كم تر از حالت دوم است. با حساسيت سنجى روى پارامترهاى داراى عدم قطعيت 
ــابهى روى آن ها اعمال شد، نتيجه  ــناريوهاى مش در دو مدل مخزنى متفاوت كه س
ــتقيمى بر روى كيفيت  ــد كه افزايش دقت در تطابق تاريخچه، تأثير مس گرفته ش
ــدل اول، هر قدر كه دقت  ــده مخزن دارد؛ به طورى كه در م ــى عملكرد آين پيش بين
تطابق افزايش  يابد، توليد تجمعى نيز بيش تر و افت فشار مخزن كم تر مى گردد؛ در 
حالى كه در مدل دوم، با افزايش دقت تطابق، توليد تجمعى كم تر و افت فشار مخزن 
ــت كه صرف نظر از نوع مخزن، هر قدر كه  ــود. اين بدين معنى اس نيز بيش تر مى ش
تطابق تاريخچه مدل مخزنى دقيق تر باشد، نتايج شبيه سازى مطمئن تر خواهد بود و 
عدم دقت كافى تطابق تاريخچه مى تواند در مديريت و محاسبات مربوط به مطالعات 

مخازن خطاهاى بزرگى ايجاد نمايد. 
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