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از مهم تري��ن اهداف مديريت مخ��زن، بهينه س��ازي بازيافت نفت از 
مخازن اس��ت. امروزه بحث ازدياد برداش��ت از مخازن به مس��ئله اي 
بس��يار مهم در صنعت نفت تبديل گشته است. مزیت ازدیاد برداشت 
با تزریق آب نس��بت به روش تزريق گاز بهبود نسبت تحرک و بازده 
ماکروس��کوپيک مي باشد. محققان زیادی تاکنون موفق به استفاده از 
نرم افزار متلب برای مدل س��ازی و شبیه سازی مخازن هیدروکربوری 
ش��ده اند. کریمی فرد و هم��کاران ]1[ فرایند تزری��ق آب در محیط 
ش��کافدار را ب��ا اس��تفاده از روش های ع��ددی شبیه س��ازی کردند. 
آرن��س و همکاران ]2[ در س��ال 2007، کتابی با عنوان اس��تفاده از 

روش های حل عددی با اس��تفاده از نرم اف��زار متلب برای جریان در 
محیط متخلخل منتشر نمودند. با وجود اینکه هنر شبیه سازی مخزن 
بی��ش از چهار دهه تکام��ل یافته، هنوز یک فعالیت پژوهش��ی قابل 
توجه اس��ت که هدف آن، شبیه سازی های مخزنی سریع تر، قوی تر و 
دقیق تر باش��د، ارائه نگردیده است. مطالعه انجام شده توسط آرنس و 
همکاران ]2[ با جریان تک فاز غیر متراکم شروع و گام به گام به مدل 
نفت س��یاه و جریان دو فازی فشرده تقسیم می شود. برای هر مورد، 
یک طرح عددی اساس��ی در جزئیات ارائه می گردد. در مطالعه انجام 
شده توسط آرنس و همکاران به مدل مخزن نفتی تحت فرایند ازدیاد 
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در صنایع نفت و گاز معموالً شبیه س��ازی و مدل س��ازی مخازن نفتی با اس��تفاده از نرم افزارهای رایج مانند 
اکلیپس انجام می ش��وند. در این مطالعه یک مخزن نفتی تحت فرایند ازدیاد برداش��ت با استفاده از تزریق آب با 
نرم افزار متلب شبیه س��ازی و مدل سازی شده اس��ت. میدان نفتی واقع شده در جنوب غربی ایران دارای مخازن 
نفتی با ابعاد 14×4 کیلومتر مربع در الیه آس��ماری و 18×5 کیلومترمربع در الیه بنگس��تان می باشد که در این 
مطالعه مخزن بنگس��تان شبیه سازی شده اس��ت. جنس سنگ مخزن کربناته بوده و دارای نفت با درجه سبکی 
API 27/7، فش��ار 5000 پام در عمق مبنای 11.430 فوت زیر س��طح دریا، فاقد کالهک گازی و دمای 238 
درجه فارنهایت می باش��د. از جمله نوآوری های کد متلب ارائه ش��ده، جامعیت این کد جهت مدل سازی مخازن 
نفت��ی و گازی در ابعاد وس��یع و در حالت های همگن و ناهمگن می باش��د به طوری ک��ه اگر در مخزن نفتی و یا 
گازی بلوک های غیرفعال، تغییرات چینه ای، گس��ل در ابعاد وس��یع، اثر پوس��ته، شکاف و سفره آب فعال وجود 
داشته باشد، قابلیت مدل سازی مخزن را دارد. نتایج دقیق ارائه شده و تسهیل فرایند مدل سازی مخازن نسبت 
به نرم افزار اکلیپس از قابلیت های دیگر کد متلب ارائه ش��ده می باش��د. در این مطالعه جهت بررسی عملکرد کد 
متلب ارائه شده برای مدل سازی مخزن نفتی بنگستان، یک مخزن نفتی مستطیل شکل با ابعاد 180×50 بلوک 
مربعی با طول و عرض برابر با 100 متر در نظر گرفته ش��ده اس��ت. مخزن نفتی شکافدار بوده و انتقال پذیری در 
جهات عمودی و افقی برای الیه هایی از مخزن به دلیل تغییرات چینه ای متفاوت می باش��د. چاه های تولیدی و 
تزریقی با اس��تفاده از آرایش پنج نقطه )چهار چاه تولیدی و یک چاه تزریقی( قرار داده ش��ده اند. بر اين اس��اس، 
صحت کد نوش��ته ش��ده با استفاده از آنالیز پایداری1 بررسی ش��د. با توجه اینکه مخزن نفتی شبیه سازی شده، 
ش��کافدار می باشد، با مقایسه نتایج حاصل از کد متلب و اکلیپس مشاهده گردید که اختالف متوسط بین فشار 
چاه های تولیدی در طول عملیات ازدیاد برداشت با تزریق آب کمتر از 3 درصد می باشد که نشان دهنده قابلیت 
باالی کد متلب ارائه ش��ده برای شبیه سازی مخازن شکافدار اس��ت. با مقایسه زمان اجراي کد متلب ارائه شده 
برای شبیه سازی مخزن نفتی بنگستان با زمان اجراي نرم افزار اکلیپس، مشاهده می شود که کد ارائه شده منجر 
به کاهش 31 درصدی زمان اجراي شبیه سازی می شود. با توجه به اینکه در کد متلب ارائه شده برای هر بلوک، 
فالکس های جرمی در نظر گرفته می ش��ود، کد متلب ارائه شده قادر خواهد بود که مخازن نفتی ناهمگن تحت 

تأثیر سفره آب فعال را نیز با دقت باال شبیه سازی کند. 
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برداشت با تزریق آب اشاره ای نشده است. در سال 2010 جعفرپور و 
همکاران ]3[ یک شبیه ساز عددی دوبعدی برای فرایند ریزش ثقلی 
به کمک بخار براساس مدل پیشنهادی Coats و همکاران در محیط 
متلب تولید ش��د. در این مطالعه کاستی های پژوهش های انجام شده 
توس��ط کریمی فرد و همکاران]1[، آرنس و همکاران]2[ و جعفرپور 
و همکاران]3[ ازجمله عدم بررس��ی مخزن نفتی تحت فرایند ازدیاد 
برداش��ِت تزریق آب در حال��ت  همگن و ناهمگن ش��امل بلوک های 
غیر فع��ال ی��ا تغییرات چینه شناس��ی یا وجود ش��کاف های همگن و 
ناهمگن )گس��ل های طویل( و اثر پوس��ته مورد بحث و بررس��ی قرار 
می گی��رد. حالت های مذکور با اس��تفاده از نرم افزار متلب و اکلیپس 
مدل س��ازی ش��ده و پس از بررس��ی نتایج حاصل، عملکرد کد جامع 
متلب ارائه شده برای مدل سازی و شبیه سازی مخزن نفتی با نرم افزار 

اکلیپس سنجیده می شود. 

1- مواد و روش ها
در ابت��دا کد تابع همس��ایگی در نرم افزار متلب نوش��ته ش��د. به این 
صورت که به هر بلوک یک ش��ماره جهت تشخیص در نرم افزار متلب 
ارائه ش��د. با تعریف کلیه کدها به صورت توابع در متلب، می توان این 
توابع را به صورت کلی با ابعاد مختلف مخزن مورد اس��تفاده قرار داد. 
در ای��ن مطالعه مخزن با ابعاد 150×8 مورد بررس��ی قرار گرفت که 
ابعاد بلوک ها در راس��تای x و y و z برابر با 100 می باش��د. به منظور 
تعیین باالدس��ِت2 هر بلوک، مقادیر فش��ار در هر بلوک با بلوک های 
همسایه مقایسه گردید به طوری که بلوک با فشار بیشتر به عنوان بلوک 
باالدس��ت در نظر گرفته شد. تخلخل مخزن در نواحی شکاف نخورده 
براب��ر با 0.16لحاظ گرديد درحالی که برای نواحی ش��کافدار تخلخل 
ماتریکس متأثر از تخلخل ش��کاف نیز می باشد. قابلیت گذردهی هر 

بلوک با استفاده از رابطه-1 تعیین شد]4[. 

=τij Kij
Aij
hij                                                                    )1(

که τij قابلیت گذردهی بین دوبلوک i و j، Kij تراوایی بین دوبلوک  iو
j، Aij سطح مقطع بین دوبلوک i وj و hij طول بین مرکز های دوبلوک 

مجاور می باش��د. پارامتر شعاع موثر چاه با استفاده از رابطه-2 که در 
سال 1994 توسط پیسمن ]5[ ارائه شده، محاسبه گردید. 
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ℎ�� 1994كه در سال  2-با استفاده از رابطه شعاع موثر چاهپارامتر  باشد.هاي دوبلوك مجاور ميطول بين مركز 
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تراوايي  ��و  yتراوايي بلوك در جهت  ��، yطول بلوك در جهت  ��، xطول بلوك در جهت  �� در آن، هك
 yو  xمتوسط هندسي تراوايي در جهات  Kته شد. در نظر گرف 0,1شعاع چاه برابر با  باشد.مي xبلوك در جهت 

طبق رابطه  3ضريب اتصالگيرد. جهت تعيين پارامتر ضريب اتصال مورد استفاده قرار مي 3-باشد كه در رابطهمي
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هاي مجاور هم و هاي جرمي براي بلوكپس از تعريف فالكسباشد. ضريب پوسته چاه توليدي مي S در آن، كه
اي هتعداد سطر :شوندصورت زير تعريف ميو ژاكوبين به g هايماتريسبلوك، دست هرتعيين باالدست و پايين

در ماتريس ژاكوبين  و ستون تعداد سطر باشد.هاي فعال و داراي يك ستون ميدوبرابر تعداد بلوك، gماتريس 
و  psi 7000هاي تزريقي برابر با فشار تزريق چاه. استهاي فعال برابر تعداد بلوك 2ثابت،  چاهيحالت فشار ته

در  4نقطه 5صورت هاي توليدي و تزريقي بهآرايش چاهدر نظر گرفته شد.  psi5000فشار چاه توليدي برابر با 
و براي تعيين ضريب  شد در فشارهاي مختلف داده و آب نفت و ويسكوزيته يب حجمياضر شد.نظر گرفته 

و در فشار  شدبهترين منحني عبوري از اين نقاط گذرانده  .منظور كاربرد در كد متلب نوشته شدحجمي نفت به
تابع اشباع آب و نفت بوده و  تراوايي نسبي نفت و آب نيز د.گردييابي نظر مقدار ضريب حجمي نفت درونمورد

   شوند.تعيين مي 5و  4-روابطصورت به
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 6-حجمي نفت با فشار به صورت رابطهدر اين مطالعه ضريب  .استاشباع آب  ��تراوايي نسبي آب و  ���كه 
  كند.تغيير مي

                                                            
3 Connection factor 
4 Five spot 

     )2(

 ك��ه در آن، dx ط��ول بل��وک در جهت dy ،x طول بل��وک در جهت 
 x تراوایی بل��وک در جهت Kx و y تراوای��ی بل��وک در جه��ت y ،Ky

می باشد. شعاع چاه برابر با 0.1 در نظر گرفته شد. K متوسط هندسی 
تراوایی در جهات x و y می باشد که در رابطه-3 جهت تعیین پارامتر 
ضریب اتصال مورد استفاده قرار می گیرد. ضریب اتصال3 طبق رابطه 

)3( محاسبه گردید]5[. 
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ک��ه در آن، S ضریب پوس��ته چاه تولیدی می باش��د. پس از تعریف 
فالکس ه��ای جرمی برای بلوک های مجاور هم و تعیین باالدس��ت و 
پایین دس��ت هر بلوک، ماتریس های g و ژاکوبین به صورت زیر تعریف 
می شوند: تعداد سطرهای ماتریس g، دوبرابر تعداد بلوک های فعال و 
دارای یک س��تون می باشد. تعداد سطر  و ستون ماتریس ژاکوبین در 
حالت فش��ار ته  چاهی ثابت، 2 برابر تعداد بلوک های فعال است. فشار 
تزریق چاه های تزریقی برابر با psi 7000 و فش��ار چاه تولیدی برابر 
با 5000psi در نظر گرفته ش��د. آرای��ش چاه های تولیدی و تزریقی 
به صورت 5 نقطه4 در نظر گرفته ش��د. ضرایب حجمی و ویس��کوزیته 
نفت و آب در فشارهای مختلف داده شد و برای تعیین ضریب حجمی 
نفت به منظور کاربرد در کد متلب نوشته شد. بهترین منحنی عبوری 
از این نقاط گذرانده ش��د و در فش��ار مورد نظر مقدار ضریب حجمی 
نفت درون یابی گرديد. تراوایی نسبی نفت و آب نیز تابع اشباع آب و 

نفت بوده و به صورت روابط-4 و 5 تعیین می شوند. 

 1  توزیع فشار مخزن نفتی در حالت اولیه )A( و پس از اعمال آشفتگی و همگرا 
)B( شدن چرخه نیوتن-رافسون

4 
 

)۶(  Bo=4e-10*p
   باشد.مي 7-صورت رابطهنفت با فشار به چگاليتغييرات  .كندتغييري نميو ضريب حجمي آب با فشار 

)٧(  =2*1.8e-9p+2.31*e-5 
راي كد شده ب همه شرايط در نظر گرفته شود.و تغييرات چگالي آب با تغيرات فشار ناچيز در نظر گرفته مي

  گيرد.ر ميقراو بحث شود و كليه نتايج با همديگر مورد مقايسه نيز اعمال مي اكليپسافزار متلب در نرم
  

  نتايج و بحث -2
  آناليز پايداري-2-1

آناليز پايداري به . [6]شودافزار متلب از آناليز پايداري استفاده ميمنظور بررسي صحت كد نوشته شده در نرمبه
ي كه با در نظر گرفته شده، در صورت باشد كه در صورت عدم وجود چاه توليدي و تزريقي در مدلِاين صورت مي

هاي توليدي و تزريقي و همگرا دليل عدم حضور چاهايجاد شود، به 5در مدل آشفتگي استفاده از تغييرات فشار
به دليل گردد به اين صورت كه رافسون مخزن به شرايط اوليه و متعادل برمي-ها در چرخه نيوتنشدن جواب

در  .[6]باشديم 2/0اشباع اوليه  برابر با، در مخزن پس از اعمال آشفتگي آباشباع  ،عدم توليد و تزريق
مخزن نفتي در حالت اوليه و پس از اعمال آشفتگي نشان داده و اشباع آب ، توزيع فشار 2و  1-يهاشكل
  شود.مي

B 
  

A  
  )B( رافسون-و همگرا شدن چرخه نيوتن پس از اعمال آشفتگي و )Aمخزن نفتي در حالت اوليه (توزيع فشار -1شكل

                                                            
5 perturbation 

 2  توزیع اشــباع آب مخزن نفتی در حالت اولیه )A( و پس از اعمال آشــفتگی و 
)B( همگرا شدن چرخه نیوتن-رافسون

5 
 

    

  
B  

  
A 

 )Bرافسون (-) و پس از اعمال آشفتگي و همگرا شدن چرخه نيوتنAتوزيع اشباع آب مخزن نفتي در حالت اوليه ( -2شكل

  براي اشباع نفت مخزن نفتي تحت تزريق آب اكليپسمقايسه نتايج حاصل از متلب با  -2-2

و متلب نشان داده شده  اكليپسبه دست آمده با  زمانِنسبت به  1چاهي چاه توليدي شماره فشار ته 3-در شكل
مقدار اختالف متوسط بين فشار باشد، مي 3- دهنده مقادير متناظر با شكلكه نشان 1-با توجه به جدولاست. 

  باشد.مي 2و متلب كمتر از  اكليپسحاصل از  1چاه شماره 
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Kro=)1-Sw(3  )4(
کهKro تراوایی نسبی نفت و Sw اشباع آب می باشد.

Krw=Sw
3  )5(

کهKrw تراوایی نس��بی آب و Sw اش��باع آب اس��ت. در این مطالعه 
ضریب حجمی نفت با فشار به صورت رابطه-6 تغییر می کند.

Bo=4e-10*p  )6(
و ضریب حجمی آب با فش��ار تغییری نمی کند. تغییرات چگالی نفت 

با فشار به صورت رابطه-7 می باشد. 
     =2 *1.8e-9p+2.31*e-5o                       )7(
و تغییرات چگالی آب با تغیرات فش��ار ناچیز در نظر گرفته می شود. 
همه ش��رایط در نظر گرفته شده برای کد متلب در نرم افزار اکلیپس 
نیز اعمال می ش��ود و کلیه نتایج با همدیگر مورد مقایسه و بحث قرار 

می گیرد.

2- نتایج و بحث
2-1-آنالیز پایداری

به منظور بررس��ی صحت کد نوشته ش��ده در نرم افزار متلب از آنالیز 
پایداری  اس��تفاده می ش��ود]6[ . آنالیز پایداری به این صورت اس��ت 
ک��ه در ص��ورت عدم وجود چ��اه تولیدی و تزریق��ی در مدِل در نظر 
گرفت��ه ش��ده، در صورتی که با اس��تفاده از تغییرات فش��ار در مدل 

آشفتگی5  ایجاد شود، به دلیل عدم حضور چاه های تولیدی و تزریقی 
و همگرا ش��دن جواب ها در چرخه نیوتن-رافس��ون مخزن به شرایط 
اولیه و متعادل برمی گردد به طوری که به دلیل عدم تولید و تزریق، 
اش��باع آب در مخزن پس از اعمال آشفتگی، برابر با اشباع اولیه 0/2 
می باش��د]6[. در شکل هاي-1 و 2، توزیع فش��ار و اشباع آب مخزن 
نفتی در حالت اولیه و پس از اعمال آشفتگی نشان داده شده است.

2-2- مقایس�ه نتایج حاصل از متلب با اکلیپس برای اش�باع نفت مخزن 
نفتی تحت تزریق آب

در ش��کل-3 فش��ار ته چاهی چاه تولیدی شماره 1 نس��بت به زماِن 
به دس��ت آمده با اکلیپس و متلب نش��ان داده شده است. با توجه به 
جدول-1 که نش��ان دهنده مقادیر متناظر با شکل-3 می باشد، مقدار 
اختالف متوس��ط بین فش��ار چاه شماره 1 حاصل از اکلیپس و متلب 

کمتر از 2 می باشد.
 مقادیر متناظر با شکل-3 در جدول-1 نشان داده شده است. 

در ش��کل-4 مقدار کل تولید نفت از چاه های تولیدی برحسب زمان 
نش��ان داده ش��ده است. همانطور که در اين ش��کل دیده می شود، با 
افزایش ضریب پوس��ته چاه های تولیدی و تزریق��ی، مقدار کل نفت 
تولی��دی از مخزن کاهش م��ی یابد. در ج��دول-2 مقادیر متناظر با 
شکل-4 نشان داده شده است. با توجه به مقادیر نشان داده شده در 
جدول-2 دیده می ش��ود که میزان متوسط خطا بین نتایج حاصل از 

اکلیپس و متلب با توجه به شکل-4 کمتر از 3 درصد می باشد.
با توجه به ش��کل های-3 و 4 مش��اهده می ش��ود که مقدار متوسط 
اختالف بین نتایج حاصل از اکلیپس و متلب از جمله مقدار کل نفت 
تولیدی از مخزن و فش��ار ته چاهی چاه تولیدی ش��ماره 1، به ترتیب 

کمتر از 3 و 2 درصد می باشد. 

2-3-مقایسه زمان اجرای کد متلب ارائه شده با اکلیپس
در جدول-3، زمان اجرای کد متلب ارائه شده برای مدل سازی مخزن 

 1  مقادیر متناظر با شکل-3

زمان ]day[فشار ته چاهی )متلب(فشار ته چاهی )اکلیپس(

600060000

5994.55904.650

5994.45904.5100

59965906150

5997.65907.6200

5997.95907.9250

59985908300

 3  نمودار فشار ته چاهی چاه تولیدی شماره 1 حاصل از اکلیپس و متلب نسبت به زمان

6 
 

  
 و متلب نسبت به زمان اكليپسحاصل از  1چاهي چاه توليدي شماره فشار ته نمودار -3شكل 

  نشان داده شده است. 1-در جدول 3-مقادير متناظر با شكل

  3-مقادير متناظر با شكل-1جدول 

 [day]زمان   چاهي (متلب)فشار ته  )اكليپسچاهي (فشار ته
6000  6000  0  

5994.5  5904.6 50  
5994.4  5904.5  100  
5996  5906  150  

5997.6  5907.6  200  
5997.9  5907.9  250  
5998  5908 300  

اين  درهمانطور كه هاي توليدي برحسب زمان نشان داده شده است. مقدار كل توليد نفت از چاه 4- در شكل
هاي توليدي و تزريقي، مقدار كل نفت توليدي از مخزن كاهش شود، با افزايش ضريب پوسته چاهشكل ديده مي

نشان داده شده است. با توجه به مقادير نشان داده شده در  4- مقادير متناظر با شكل 2-در جدولمي يابد. 
كمتر از  4-و متلب با توجه به شكل اكليپسميزان متوسط خطا بين نتايج حاصل از شود كه ديده مي 2-جدول

  باشد.ميدرصد  3
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 4  نمودار مقدار کل نفت تولیدی از مخزن با اکلیپس و متلب نسبت به زمان 
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 و متلب نسبت به زمان  اكليپسنمودار مقدار كل نفت توليدي از مخزن با  -4شكل

 

 

 

 

  4-مقادير متناظر با شكل-2جدول

Total FOPR [SM3]  
  MATLAB Eclipse  

Time [day]  S=10 S=1 S=0 S=10  S=1  S=0  
0  0 0 0 0  0  0  

50  1128.6  1206.1  1249.5  1145.8  1224.5  1275  
100  2058.1  2199.4  2278.5  2089.5  2232.9  2325  
150  2379 2542.3 2633.7 2514.2  2581  2687.5  
200  2556  2731.5  2829.7  2594.9  2773.2  2887.5  
250  2677.7  2861.6  2964.5  2718.5  2905.2  3025  
300  2766.3  2956.2  3062.5  2808.4  3001.2  3125  

  

و متلب از  اكليپسشود كه مقدار متوسط اختالف بين نتايج حاصل از مشاهده مي 4و  3-هايتوجه به شكلبا 
درصد  2و  3كمتر از ترتيب به، 1چاهي چاه توليدي شماره جمله مقدار كل نفت توليدي از مخزن و فشار ته
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نفتی شکافدار بنگس��تان با زمان اجرای برنامه اکلیپس مقایسه شده 
اس��ت. با توجه به جدول-3 دیده می ش��ود که کد متلب ارائه ش��ده 
به منظور شبیه س��ازی مخزن نفتی شکافدار بنگس��تان، زمان اجرای 

شبیه سازی را 31 درصد کاهش داده است.

نتیجه گیری
به منظور بررس��ی عملکرد کد متلب ارائه شده جهت شبیه سازی مخازن 
نفتی شکافدار واقعی و مقایسه عملکردی آن با نرم افزار اکلیپس، مخزن 
نفتی بنگس��تان به ص��ورت یک مخزن نفتی مس��تطیل ش��کل با ابعاد 
180×50 بل��وک مربعی با طول و عرض برابر با 100 متر در نظر گرفته 

می ش��ود. مخزن نفتی شکافدار بوده و انتقال پذیری در جهات عمودی و 
افقی برای الیه هایی از مخزن به دلیل تغییرات چینه ای متفاوت می باشد. 
چاه ه��ای تولی��دی و تزریقی با اس��تفاده از آرایش 5 نقط��ه )چهار چاه 
تولیدی و یک چاه تزریقی( قرار داده ش��دند. صحت کد نوش��ته شده با 
اس��تفاده از آنالیز پایداری6 بررس��ی ش��د. با توجه اینک��ه مخزن نفتی 
شبیه سازی شده، شکافدار می باشد، با مقایسه نتایج حاصل از کد متلب 
و اکلیپ��س مش��اهده گردید که اختالف متوس��ط بین فش��ار چاه های 
تولی��دی در ط��ول عملیات ازدیاد برداش��ت با تزری��ق آب کمتر از %3 
می باش��د که نش��ان دهنده قابلی��ت باالی ک��د متلب ارائه ش��ده برای 
شبیه س��ازی مخازن شکافدار می باشد. با مقایسه زمان اجراي کد متلب 
ارائه شده برای شبیه سازی مخزن نفتی بنگستان با زمان اجراي نرم افزار 
اکلیپس، مشاهده می شود که کد ارائه شده منجر به کاهش 31 درصدی 
زمان اجراي شبیه س��ازی می ش��ود. با توجه به اینکه در کد متلب ارائه 
ش��ده برای هر بلوک فالکس ه��ای جرمی در نظر گرفته می ش��ود، کد 
متلب ارائه ش��ده قادر خواهد بود که مخ��ازن نفتی ناهمگن تحت تاثیر 
س��فره آب فعال را نیز با دقت باال شبیه سازی کند. از قابلیت های دیگر 
کد متلب ارائه شده جهت شبیه سازی و مدل سازی مخازن هیدروکربوری 
می ت��وان به ام��کان تعیین نمودن پارامترهای موثر س��نگ و س��یال و 
تغییرات آنها با فش��ار اشاره نمود؛ به این شکلی که می توان پارامتر های 
ضریب حجمی نفت و آب، چگالی نفت و آب و خواص سنگ را به شکلی 
که در واقعیت تغییر می کند، به صورت تابعی از فش��ار مخزن بیان نمود. 
از دستاوردهای این پژوهش می توان به بررسی عملکردی نرم افزار متلب 
برای شبیه س��ازی و مدل س��ازی مخازن نفتی و گازی همگن و ناهمگن 
تحت فرایندهای مختلف ازدیاد برداشت و همچنین توسعه نرم افزارهای 

شبیه ساز مخزن اشاره کرد.

 2  مقادیر متناظر با شکل-4

Total FOPR [SM3]

MATLABEclipse

Time [day]S=10S=1S=0S=10S=1S=0

0000000

501128.61206.11249.51145.81224.51275

1002058.12199.42278.52089.52232.92325

15023792542.32633.72514.225812687.5

20025562731.52829.72594.92773.22887.5

2502677.72861.62964.52718.52905.23025

3002766.32956.23062.52808.43001.23125

 3  مقایسه زمان اجراي کد متلب ارائه شده با زمان اجراي برنامه اکلیپس

EclipseEclipseMATLAB

Run time [seconds]28.2619.51
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