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در صنعت نفت از روش ه��ای کاربردی و عملی متعدد فیزیک آماری 
استفاده می ش��ود. مثاًل برای به دس��ت آوردن متغیرهای جریان در مقیاس 
بزرگ که توصیف زمین شناس��ی جامعی از مخ��زن نفتی ارائه می دهند از 
ایده ه��ای نرمال س��ازی مجدد5 فضای واقعی اس��تفاده می ش��ود. همچنین 
مفاهیمی مثل مدل های پاتز6 برای نش��ان دادن س��اختار دقیق زمین شناسی 
مخازن یا شناخت تش��كیل الگو در مواد دانه ای7 جهت درک فرآیندهای 
زمین شناس��ی، دینامی��ک غیرخط��ی رش��ته های حفاری جه��ت کاهش 
هزینه های حفاری و در نهایت، گداخت8 شبیه سازی شده جهت بهینه سازی 
تصمیمات تجاری و افزایش صدها میلیون دالر به ارزش پروژه ها، از جمله 
مواردی است که اس��تفاده ی فراوان دارد ]2[. بحث کامل این کاربردهای 
بس��یار متعدد در مقال��ه ی حاضر نمی گنجد. بحث ای��ن تحقیق، پیش بینی 

عدم قطعیت9 بازیافت با توجه به بی نظمی مخازن نفتی است.
متداول تری��ن روش بازیافت نفت از طریق جابجائی اس��ت. آب یا گاز 
امتزاج پذیری به چاه تزریق می ش��ود تا نفت را به س��مت چاه های تولیدی 
براند. در نهایت سیال تزریق شده، در چاه های تولیدی نفوذ کرده و با تولید 
هر چه بیشتر سیال تزریقی، نفت قابل تولید کاهش می یابد. به دلیل مالحظات 

فنی و اقتصادی، دانستن زمان نفوذ سیال تزریقی و نرخ کاهش تولید نفت از 
اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله با بهره گیری از فیزیک آماری 
و تئوری پرکوالس��یون، بر تخمین زمان میان گذر تمرکز شده و فقط یک 
جفت چاه تزریقی و تولیدی که با فاصله ی ثابت r جدا شده اند مورد توجه 
و بررس��ی قرار می گیرند و با ایجاد حاالت مختل��ف از این جفت چاه در 
موقعیت های مكانی مختلف در مخزن، احتمال زمان میان گذر برای مخزن 

مورد مطالعه نشان داده خواهد شد.
مخازن هیدروکربني به علت فرآیندهاي رسوبي بسیار پیچیده ای که در 
طول میلیون ها س��ال رخ مي دهد بسیار ناهمگون هستند. ناهمگوني ها10 در 
مخازن هیدروکربني ممكن است در تمام مقیاس ها از میكرون تا کیلومتر 
دیده شود. بنابراین در توزیع فضایي خواص و توزیع هندسي ناهمگوني ها 
عدم قطعیت بسیاري وجود دارد که مي تواند بر پیش بیني رفتار جریان سیال 
و متغیرهاي مخزن تأثیرگذار باش��د. تشخیص صحیح اثر عدم قطعیت هاي 
زمین شناس��ي بر کارآیي مخ��زن مي تواند منجر به روش��ي جهت تخمین 
س��ریع ریسک قابل استفاده در تصمیم گیري هاي مدیریتي شود. این بخش 
امروزه از حوزه هاي فعال تحقیقاتي اس��ت که مي تواند در تجزیه و تحلیل 
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اثرات عدم قطعیت در توزیع فضایي ناهمگوني هاي موجود )مثاَل واحدهاي 
جریاني( بر بازیافت بالقوه ی نفت، بازده جاروبي، زمان گذر و رفتار مخزن بعد 
از زمان گذر11 در چاه های تولیدی یا بین دو وضعیت چاه تولیدي و تزریقي 
و همچنین تصمیم گیري در خصوص حفاري میان چاهي12 مؤثر باش��د ]2[. 
روش متعارف در بررس��ي و ارزیابي تأثیر عدم قطعیت هاي زمین شناسي بر 
بازدهي آینده ی مخزن، ساخت مدل زمین شناسي همراه با جزئیات مخزن با 
به کارگیري تمامی اطالعات زمین شناسي و ژئوفیزیكي در دسترس، افزایش 
مقیاس13 و سپس شبیه سازي جریان سیال در مخزن است. به منظور پیش بیني 
قابل اعتم��اد متغیرهاي بازدهي مخزن یا جهت حساسیت س��نجي متغیرهاي 
مخزني باید  مدل هاي زمین شناس��ي مخزن ساخته شده و سپس شبیه سازي 
جریان س��یال براي هر مدل جداگانه اجرا شود که این فرآیند معموالً بسیار 
زمان بر و مس��تلزم هزینه ی فراواني اس��ت. بنابراین انگی��زه ی کافي جهت 
ارائه ی روش هاي بس��یار س��اده تر بر مبناي فیزیک حاکم بر حرکت سیال 
در محیط متخلخل با هدف تخمین و ارزیابي س��ریع بازدهي مخزن به ویژه 
براي اهداف مهندس��ي وج��ود دارد. در هرحال مشخصه س��ازي و ارزیابي 
مخزن به خصوص در مراحل اولیه ی توس��عه ی مخزن به علت کمبود شدید 
اطالعات، بسیار نامطمئن بوده و با عدم قطعیت زیادی همراه است. در حالي 
که شبیه سازي موفق مخازن هیدروکربني نیازمند جمع آوري تمامی داده هاي 
موجود از هر جنس و اندازه است و معموالً اندازه گیري هاي مستقیم خواص 
جری��ان مخزن معدود هس��تند. از روش هاي مس��تقیم اندازه گیري خواص 
س��نگ مخزن، استفاده از مغزه هاس��ت. مثاًل در آزمایش های مغزه مي توان 
تراوایي را مستقیماً اندازه گیري کرد. اما مقدار حاصل، نشانگر حجم بسیار 
کوچكي در حدود 13-10 از حجم یک مخزن است. این اطالعات محدود 
یک بُعدِی اس��تخراج ش��ده باید به منظور کاربردي ش��دن در ابعاد باالتر، با 
روش هاي مناس��ب برون یابي ش��وند. اطالعات استخراجي از سایر روش ها 
مانند روش هاي لرزه نگاري، نمودارگیري چاه و چاه آزمایي نش��انگر حجم 
بیش��تري )4-10 تا 7-10 از حجم یک مخزن( هس��تند اما جهت دسترسي 
به خواص جریان س��یال، باید نتایج حاصله تفسیر و تشریح شوند. از طرفي 
جریان سیال در مقیاس اندازه ی حفرات )که در حدود 21-10 جزء از حجم 
یک مخزن اس��ت( اتفاق مي افتد. نتیجه ی این امر، عدم قطعیت زیاد توزیع 
فضایي و خواص هندسي ناهمگوني هاس��ت که مي تواند بر رفتار جریان و 

متغیرهاي مرتبط با کارآیي مخزن اثرگذار باشد ]2[.
تا کنون طی موارد متعددي در منابع مختلف، مفاهیم پرکوالسیون جهت 
ارزیابي خواص به هم پیوس��تگي و تراوایي مؤثر مخزن اس��تفاده شده است. 
البته پرکوالس��یون فراتر رفته و می تواند سایر شاخص هاي کارآیي مخازن 
مانند زمان رخنه و رفتار تولیدي )مثاًل میزان برش آب تولیدي( پس از زمان 
رخنه را نیز پیش بیني کند. مطالعات اولیه ی داخلین14 و همكاران، کینگ15 و 

همكاران، لی16 و همكاران و اندرید17 و همكاران نشان مي دهد که استفاده 
از مدلی بر پایه ی پرکوالسیون، پیش بیني هاي مفیدي ارائه مي دهد ]1[. روش 
جدید این مزیت را دارد که مي تواند در نرم افزارهاي صفحه گسترده18 )مانند 
اکسل( در کس��ري از ثانیه نتایج پیش بیني های متغیرهاي بازدهي مخزن را 
به دست دهد؛ در حالی که این امر در روش های متعارف شبیه سازي مخزن 
بسیار زمان بر خواهد بود. با انجام مرحله ی اعتبارسنجي و استفاده از داده هاي 
میداني واقعي مي توان به منظور تخمین س��ریع ریسک و کمک در فرآیند 
تصمیم گیري براي مس��ائل میداني در کاربردهاي عملي مهندسي واقعي از 

این روش بهره برد.

1- فرضيه هاي تحقيق
طبیعت جریان س��یال در مخازن هیدروکربن��ي به دلیل فضاي پیچیده ی 
هندسي تشكیل شده در طول سالیان زیاد در اثر فرآیندهاي رسوب گذاري، 
بسیار پیچیده است. این مسأله به شدت به توزیع فضایي ناهمگوني هایي که 
در تمام مقیاس ها ظاهر مي ش��ود وابسته اس��ت و براي پیش بیني قابل اعتماد 
کارآیي مخزن، ضروری اس��ت مدل س��ازي انجام ش��ود. کانون توجه این 
مقاله کاربرد مدل سازي بر مبناي تئوري پرکوالسیون به منظور تخمین سریع 
عدم قطعیت اس��ت که به ط��ور خاص زمان میان گذر س��یال تزریقی )آب( 
در ی��ک جفت چ��اه تزریقی و تولی��دی را تخمین می زن��د. در این روش 
ک��ه در مقیاس میداني کاربرد دارد ب��راي ارزیابي متغیرهاي کلیدي مخزن 
با ش��كل هندس��ي پیچیده )به ویژه در مراحل اولیه ی توس��عه ی مخزن که 
داده هاي موجود بسیار محدود است(، از اطالعات ساده و پایه ای حاصل از 
زمین شناسي مخزن در چارچوب فرم پیوسته ی تئوري پرکوالسیون استفاده 
مي شود. در روش جدید، فیزیک جریان و مدل زمین شناسی تا حدی ساده 
می ش��ود که بتوان پیش بینی های ش��به تحلیلی عدم قطعیت را با سرعت زیاد 
انجام داد. مزیّت این کار آنست که می توان در کسری از ثانیه تأثیرات ناشی 
از هندس��ه ی پیچیده ی مؤثر بر جریان را در صفحه ای گسترده برآورد کرد. 
اشكال بدیهی این کار آنست که بخش زیادی از فیزیک جریان و ظرایف 
توزیع ناهمگنی ها نادیده گرفته می شوند؛ اما نشان داده خواهد شد که وقتی 
این مدل س��اده برای مجموعه ای از داده ها و اطالعات واقعی اس��تفاده شود 
می تواند برآوردهایی معق��ول از عملكرد تخمین زمان میان گذر ارائه کند. 
در این روش مهندسي از فرضیه اي استفاده مي شود که بر مبناي آن مي توان 
تراوایي مخزن را به عواملی با تراوایي زیاد )مانند ماسه س��نگ ها در مخازن 
معمولي یا ش��كاف ها در مخازن ترک دار( و عواملی بسیار کم تراوا )مانند 
ش��یل در مخازن معمولي ی��ا ماتریكس در مخازن ترک دار( تقس��یم کرد. 
همچنین فرض مي ش��ود که به هم پیوس��تگي واحدهاي جریان )با تراوایي 
زی��اد(، حرکت جریان س��یال در محیط متخلخل را کنت��رل مي کند. مثاًل 
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مي ت��وان به مخازن ش��كاف دار یا مخازنی با می��زان خالص به ناخالص کم 
تا متوسط )سیس��تم هاي توربیدیت ها19 یا رودخانه اي20( یا مخازن با موانع21 
به هم پیوسته ی جریان )مانند شیل ها( اشاره کرد ]2و1[. ثابت شده که تفاوت 
در تراوایی و موانع جریان مثل ش��یل ها یا گس��ل ها تا حد زیادی جریان در 
محی��ط متخلخل ناهمگن را کنترل می کنند. هرچند عوامل دیگر نیز وجود 
دارد اما موارد ذکر شده ویژگی های غالب در جریان سیال هستند. با اطالع 
از ای��ن موضوع، ای��ن فرض که تراوایی را می توان به س��نگ خوب )یعنی 
تراوایی زیاد؛ مانند ماسه سنگ ها در مخازن معمولي یا شكاف ها در مخازن 
ترک دار( و سنگ ضعیف )یعنی تراوایی کم؛ مانند شیل در مخازن معمولي 
یا ماتریكس در مخازن ترک دار( تقس��یم کرد، می توان برای مدل سازی و 
ساده کردن جریان، ناهمگنی سنگ را ساده کرد. برای تمامی شرایط عملی و 
کاربردی، به هم پیوستگي واحدهاي جریان )با تراوایي زیاد(، حرکت جریان 
س��یال را در محیط متخلخل کنترل مي کن��د. در واقعیت هم جریان اصلی 
نفت طی بازیافت، در میان همین ماسه سنگ هاست و جریان میان شیل ها و 

سنگ های با تراوایی کم، از نظر اقتصادی به صرفه نیست ]2و1[.
 دومین ساده س��ازی، ساده کردن فیزیک جریان است. فرض می شود که 
جابجایی، شبیه انتقال ردیاب منفعل22 است. به عبارت دیگر جریانی تک فاز 
از تزریق کننده به تولیدکننده وجود دارد و فرض می شود که سیال تزریقی 
در طول این خطوط اصلی جریان23 توسط جریان همرفتی، به صورت منفعل 

حرکت کرده و جابجا می شود ]2[.
این ش��یوه در حالت هاي زیادي تقریب بس��یار خوبي به دس��ت مي دهد. 
مثاًل ممكن اس��ت مخزن توس��ط یک کمربند رودخانه اي پیچ و خم دار24 
طوري تشكیل ش��ده باشد که ماسه س��نگ هاي خوب به صورت بسته هاي 
قرار گرفته در یک پس زمینه ی غیرقابل نفوذ ته نشین شده باشند. ناهمگوني 
دیگر، شكاف ها هس��تند که جریان در آنها اساس��اً از طریق شبكه ی به هم 
متصل شكاف هاست. این امر را رویه ی تئوري پرکوالسیون در مدل سازي 
مخزن مي نامند؛ چراکه مدل ریاضي اولیه ی به هم پیوستگي در سیستم هاي 

پیچیده ی هندسي، توسط این تئوري ارائه مي شود ]3[.

مدل مخزن نمادیني را تصور کنید که به روش ش��يءگرا25 مدل س��ازي 
ش��ده باشد؛ یعنی در این مدل سازي، اش��یاء هندسي که نماینگر واحدهاي 
مختلف زمین شناسي مانند ماسه سنگ ها هستند به طور تصادفي در فضا قرار 
داده شوند. سپس متغیرهاي به هم پیوستگي و رسانایي جریان )تراوایي مؤثر( 
مستقیماً توس��ط تئوري پرکوالسیون تخمین زده می ش��وند. به طور خاص 
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٨ 
 

 دشو يم فرض انيجر ياصل ريمس نيتر عيدر طول سر 30لورت-يباكل ييله، جابجاأمس نيا هيتوج
 عيتوز بيترت نيدب). نظر شده است صرف انيجر يلگوا و سكوزيو ييجابجا وندياز پ گريعبارت د به(

 يها و فشارها چاه ي فاصله مانند مذكور طيبا انتخاب شرا(مخزن  نيا يگذر برا انياحتمال زمان م
 يراحت هب ونيپركوالس روش قينشان داده شده از طر يصورت منحن هب 2-در شكلكه  )ديو تول قيتزر

ساز  شبيه افزار نرم توسط دانيم نيا يبرا زين يمعمول يعدد يها يساز هيشب نيعالوه بر ا. حاصل شد
 و يقيتزر يها ه جفت چاهگذر مربوط ب انيم يها زمان از يآمار بنابراين. انجام گرفت 100اكليپس

 يها مختلف جفت چاه يها مكان از يكربنديپ 90 تعداد ،يساز هيشب جينتا. شد يآور جمع يديتول
با  آنهاتا را نشان داد اند  گرفته قرار گريكدياز  كيلومتر يكثابت  ي فاصله با كه يديتول و يقيتزر
  .شوند سهيمقا ونيپركوالس يتئور ينيب شيپ
 

 
 يديو تول يقيتزر يها از جفت چاه يكربنديچند پ -1شكل
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 ونيپركوالس يتئور و )ستوگراميه( يعدد يساز هيگذر حاصل از شب انيزمان م جينتا ي سهيمقا -2شكل
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 ي كننده كالستر احاطه كي يرو ريمس نيتر كوتاه ياحتمال برا عين توزافتي يبرا 1-ي رابطهدر واقع 
  f1 تابع ،در فرمول مربوطه 26يدفتصا حركت ستميس يبرا. است) دو چاه يعبارت هب اي(دو نقطه  انيم

 خود حركت در نتواند گريكند د يم حركت به شروع نقطه كي از اليس يست كه وقتآن انگريشده كه ب فيتعر
در . تواند به سه جهت برود يحركت كند م يعددوب يفضا دربخواهد  اليس اگر يعني. گردداز ب يقبل يجا هب

 يريمس خطوط، ستميس كه ستآن انگريدر فرمول ب f2تابع  رو نيا از .ها محدود هستند ستميتمام س قتيحق
 ست،ين تينها يب ستميچون طول س گريعبارت د هب. نديرا برگز ريمس نيتر كوتاه واقع در و ردهنك يط را يطوالن

 
            

در حال حاضر، ضرایب و توان های مختلف موجود در این رابطه عبارتند 
از ]6و5[:
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که پس از تغییر و بهینه سازی متغیرها و ضرایب رابطه ی-1 با صرف نظر از 
جزئیات فرآیند بهینه سازی، بهترین برآوردها به صورت زیر پیشنهاد می شود:
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 خود حركت در نتواند گريكند د يم حركت به شروع نقطه كي از اليس يست كه وقتآن انگريشده كه ب فيتعر
در . تواند به سه جهت برود يحركت كند م يعددوب يفضا دربخواهد  اليس اگر يعني. گردداز ب يقبل يجا هب

 يريمس خطوط، ستميس كه ستآن انگريدر فرمول ب f2تابع  رو نيا از .ها محدود هستند ستميتمام س قتيحق
 ست،ين تينها يب ستميچون طول س گريعبارت د هب. نديرا برگز ريمس نيتر كوتاه واقع در و ردهنك يط را يطوالن

در واقع رابط��ه ی-1 جهت یافتن توزیع احتمال برای کوتاه ترین مس��یر 
روی یک کالستر احاطه کننده ی میان دو نقطه )یا به عبارتی دو چاه( است. 
برای سیس��تم حرکت تصادفی26 در فرمول مربوطه، تابع f1  تعریف شده که 
بیانگر آنس��ت که وقتی س��یال از یک نقطه شروع به حرکت می کند دیگر 
در حرک��ت خود نتواند به جای قبلی باز گردد. یعنی اگر س��یال بخواهد در 
فضای دوبُعدی حرکت کند می تواند به س��ه جهت برود. در حقیقت تمام 
سیس��تم ها محدود هس��تند. از این رو تاب��ع f2 در فرمول بیانگر آنس��ت که 
سیس��تم خطوط، مس��یری طوالنی را طی نكرده و در واقع کوتاه ترین مسیر 
را برگزیده اس��ت. به عبارت دیگر چون طول سیس��تم بی نهایت نیست، اثر 
ان��دازه ی محدود27 اعمال می ش��ود. تابع f3 جهت نمای��ش اندازه ی نمادی 
کالستر احاطه کننده است. یعنی باید دامنه ی حرکت تصادفی در محدوده ی 
اندازه ی کالستر احاطه کننده محدود شود. در غیر این صورت با ایجاد یک 
برش28 محدودکننده نمی گذاریم حرکت آن بیش��تر از محدوده ی کالستر 
احاطه کننده باشد. بنابراین معلوم می ش��ود که نقطه ی حرکت تصادفی در 

خارج از کالستر احاطه کننده نیست ]2[.

در ای��ن مقاله در م��ورد پیش زمینه ی مربوط به اثبات رابطه ی-1و س��ایر 
رابطه ه��ای موجود در این زمینه بحث نمی ش��ود و فقط تمرکز روی میزان 

موفقیت این تئوری در پیش بینی زمان میان گذر است.

3- كارب�رد تئوری پركوالس�يون ب�رای پيش بينی زمان ميان گ�ذر در يک 
ميدان نفتی واقعی

یک میدان نفتی واقعی در جنوب غرب ایران درنظر گرفته می ش��ود. این 
مخزن به طور تقریبی 4 کیلومتر طول، 2/5 کیلومتر عرض و 274 متر ضخامت 
دارد. در فرآیند شبیه سازی این مخزن، در راستای x، y و z به ترتیب 30، 18، 

6 گریدبندی شد.
کانال ه��ای نفوذپذیر ماسه س��نگی ک��ه درصد عمده ای از قس��مت های 
خالص )س��نگ خوب( مخزن را تشكیل می دهند نوعاً یک کیلومتر طول، 
1/5 کیلومت��ر ع��رض و 125 متر ضخامت دارند و تراوای��ی آنها در حدود 
یک دارسی است که این مشخصات توسط مهندسان زمین شناس این میدان 
مشخص و گزارش شده اس��ت. این کانال ها محورهای طویلی دارند که با 

محور طویل مخزن، هم تراز و هم ردیف شده است.
نس��بت خالص به ناخالص در این مخزن 43 درصد است. تراوایی مخزن 
از 1500-500 میلی دارسی متغیر و تقریباً همسانگرد است. یعنی تراوایی آن 
در راس��تای x، y و z تقریباً برابر اس��ت. میانگین تخلخل در این مخزن 22 
درصد اس��ت. در هر پیكربندی فاصله ی هر جف��ت چاه تزریقی و تولیدی 
یک کیلومتر درنظر گرفته شده است )شكل-1(. قطر داخلی چاه ها نیز 0/15 
متر اس��ت. به منظور توضیح و توجیه ناهمسانگردی موجود در شكل میدان 
و توده های ماسه سنگی، ابتدا از طریق مقیاس بندی با بُعد توده ی ماسه سنگی 
در جهت مناسب، تمامی واحدهای طولی بدون بُعد می شوند )بنابراین ابعاد 
میدان عبارتند از Lz, Ly, Lx در جهت های مناس��ب(. می توان رابطه ی-1 
را با حداقل مقدار این س��ه متغیر به کار برد )L=Min(Lx,Ly,Lz(( . س��پس 
این ابعاد در رابطه ی-1 وارد می ش��وند. در ضمن عالوه بر اینها فش��ار چاه 
تزریقی 4600 پام، فش��ار چاه تولیدی 3000 پام )نس��بت به فشار 4100 پام 
مخزن در عمق مبنا29( است که برای تمامی پیكربندی ها ثابت درنظر گرفته 
ش��د. گرانروی نفت مخزن 12/2 س��انتی پویز اس��ت. الزم به ذکر است که 
فرآیند جابجایی واقعی، مانند انتقال ردیاب منفعل س��اده نیس��ت. به منظور 
توجیه این مسأله، جابجایی باکلی-لورت30 در طول سریع ترین مسیر اصلی 
جریان فرض می شود )به عبارت دیگر از پیوند جابجایی ویسكوز و الگوی 
جریان صرف نظر ش��ده اس��ت(. بدین ترتیب توزیع احتمال زمان میان گذر 
برای این مخزن )با انتخاب شرایط مذکور مانند فاصله ی چاه ها و فشارهای 
تزریق و تولید( که در ش��كل-2 به صورت منحنی نشان داده شده از طریق 
روش پرکوالس��یون به راحتی حاصل ش��د. عالوه بر این شبیه س��ازی های 
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عددی معمولی نیز برای این میدان توس��ط نرم افزار شبیه س��از اکلیپس100 
انجام گرفت. بنابراین آماری از زمان های میان گذر مربوط به جفت چاه های 
تزریقی و تولیدی جمع آوری شد. نتایج شبیه سازی، تعداد 90 پیكربندی از 
مكان ه��ای مختلف جفت چاه های تزریقی و تولی��دی که با فاصله ی ثابت 
یک کیلومتر از یكدیگر قرار گرفته اند را نشان داد تا آنها با پیش بینی تئوری 

پرکوالسیون مقایسه شوند.
نتایج زمان های میان گذر حاصل از شبیه س��ازی ای��ن 90 مدل به صورت 
هیستوگرام نیز در شكل-2 نشان داده شده است. بر اساس شكل-2، بیشترین 
زم��ان میان گذر هر دو روش برای مخزن مورد مطالعه نزدیک به یكدیگر و 
حدود 3/5 سال به دست آمده است. این بدان معناست که با شرایط مخزنی 
توضی��ح داده ش��ده در باال، با تزری��ق آب به مخزن، بعد از حدود 3 س��ال 
چاه های تولیدی به زمان میان گذر خود می رس��ند. بدیهی است که شرایط 
تزریق نیز تأثیر مس��تقیمی بر زمان میان گذر خواهد داشت که از طریق این 
روش خیلی س��ریع تر از شبیه س��ازهای تجاری می توان تخمین های س��ریع 
دیگری نیز با ش��رایط مختلف عملیاتی به دست آورد. نكته ی اصلی آنست 
که پیش بینی های این روش )که می توان آنها را در یک صفحه ی گسترده ی 
ساده انجام داد و به نرم افزارهای تخصصی نیز نیاز ندارد( فقط کسری از ثانیه 
زمان پردازنده31 را گرفت؛ در حالی که انجام این کار در شبیه سازی معمولی 

نیازمند ساعت ها یا روزها وقت و صرف هزینه های فراوان است.

نتيجه گيری
نتایج حاصل از روش پرکوالسیون برای تخمین زمان میان گذر با نتایجی 
که از طریق شبیه س��ازی های وقت گیر به دس��ت آمده اند سازگاری خوبی 
دارد. بدیهی است که با یک مثال و چند نمونه، نمی توان این نتایج را جامع 
و قطع��ی تلقی کرد اما با این ح��ال، تاکنون روش مذکور و متغیرهای بهینه 
شده در رابطه ی پرکوالسیون برای تخمین زمان میان گذر، در چند نمونه ی 
حقیقی دیگر از مخازن نفتی ایران نیز آزمایش شده اند که در مقایسه با نتایج 
شبیه س��ازهای تجاری، تطابق قابل قبولی را نشان داده اند ]9و8[. این نتایج در 
حالت کلی نشان می دهند که پیش بینی پرکوالسیون با مدلی ساده، با نتایج 
شبیه س��ازی عددی مدل مخزن پیچیده تر متناسب است. در نتیجه روش ها و 
تئوری هایی مانند پرکوالسیون )که بر مبنای فیزیک آماری است( می توانند 
با سرعت بیشتر و دقتی قابل قبول متغیرهای مخزنی را تخمین بزنند. بنابراین 
می توان از این روش جهت پیش��برد اه��داف مدیریتی و تصمیم گیری های 
س��ریع مهندسی نفت در مس��ائل میدانی بهره برد و با بررسی ها و تحقیقات 
بیش��تر، آنرا به ابزاری کاربردی جهت پیش بینی س��ریع متغیرهای مخزنی و 

اتخاذ تصمیم های مهندسی و مدیریتی تبدیل کرد.


