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مخازن نفت و گاز نامتعارف، منابع جدیدی هستند که در سامانه ها 
و شرایط زمین شناســی پیچیده تری یافت می شوند.]1[ اگرچه این 
منابع نســبت به منابع متعارف در حجم بسیار زیاد قابل شناسایی 
و بهره برداری هســتند، ولی استخراج از آنها به دانش و فناوری های 
ویــژه نیاز دارد.]2[ یکی از مهم ترین گازهای نامتعارف، گاز شــیل 
اســت و با توجه به این  که شیل، ســنگ منشأ بیشتر مخازن گاز و 
نفت می باشد، منابع قابل  برداشت )نه لزوما اقتصادی( گاز شیل در 
دنیا بسیار گسترده است.]3[ این منبع جدید گازی از دهه ی 1830، 
بــه  عنوان یک منبع عظیم قابل  فروش گاز طبیعی، توجهات زیادی 

را به خود جلب کرده است.
در حال حاضر بســیاری از کشــورها در حال تولید، توسعه و ایجاد 

دانــش فنی بــرای تولید از ایــن منابع جدید گازی هســتند.]4[ 
گاز شــیل برای کشورهای خاصی پتانسیل کاهش هزینه های انرژی 
و وابســتگی به کشــورهای دیگر را دارد و بــه همین دلیل بر روی 
چشــم انداز اقتصادی و سیاسی تاثیرگذار است.]5[ به منظور انجام 
محاســبات و شبیه سازی های میدانی مربوط به این مخازن، داشتن 
دانش مدل سازی و دید مهندســی نسبت به این مخازن از اهمیت 

باالیی برخوردار است. 
در این مقاله، به ویژگی های پیچیده ی مخازن شــیلی و دیدگاه های 
مختلف در شبیه ســازی عددی این مخازن پرداخته می شــود و در 
نهایــت، مدل های عددی با داده  های مختلف میدانی به  وســیله ی 

روش تطبیق تاریخچه20 صحت سنجی می شوند. 

  سیاوش عاشــوری و بهرام سلطانی سولگانی، عضو هیات علمی مهندسی نفت  رضا دانشــفر* دانشجوی دکتری مهندسی نفت دانشکده ی نفت اهواز  
دانشکده ی نفت اهواز 

مدل سازی دقیق مخزن شــیل گازی یک مبحث مهم روز است که برای آن بایستی ویژگی های متمایز 
شــیل در نظر گرفته شــوند. مهم ترین مشخصاتی که بایســتی در این مخازن به آنها توجه کرد شامل 
سیســتم شــکاف طبیعی3، جذب ســطحی4/ واجذب گاز5، نفوذ مولکولی6 گاز در نانــو حفرات، جریان 
غیر دارســی7 و تغییر شکل سنگ شیل در اثر تنش8 و کرنش9 است. سیستم شکاف طبیعی می تواند به  
مدل های تراوایی دوگانه10 و تخلخل دوگانه11 ســاده شود، همچنین جذب سطحی گاز هیدروکربنی در 
ســطح ماتریکس با منحنی هم دمای النگمویر12 و جریان آشفته ی غیر دارسی در شکاف ها با معادله ی 
فرچهیمر13 محاسبه می شود. به منظور در نظر گرفتن تغییر شکل سنگ شیل، تنش و کرنش با استفاده 
از مدل ژئومکانیکی محاسبه می شود و روابط وابسته به تنش14 برای محاسبه ی تخلخل و تراوایی مخزن 

شیل گازی استفاده می شوند. 
در این مقاله بر اســاس مکانیســم ها و مشخصات کلیدی بیان شــده ی ضروری مخازن شیل گازی، به 
مروری بر روش های مدل ســازی عددی این مخازن و در نهایت، درستی سنجی15 این مدل ها با داده های 
میدان بارنت16 پرداخته می شــود. مطابق با نتایج، در نظر گرفتن اثر تغییر شکل ناشی از تنش در مدل 
ساخته شــده، بسیار مهم اســت به طوری که مدل های ژئومکانیکی با ضرایب نمایی17 و قانون توانی18 
خطای انطباق کمتری نســبت به مدل غیر ژئومکانیکی از خود نشــان دادند. همچنین نشــان داده شد 
زمانی که عالوه بر در نظر گرفتن اثرات ژئومکانیکی، مفهوم حجم مخزنی تحریک  شدهSRV(19( در نظر 

گرفته  شود، مدل سازی و انطباق تاریخچه به شکل دقیق تری انجام می شود.
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1- مدل سازی مخزن شیل گازی
تعدادی از مطالعات، مدل ســازی عددی برای مخازن شــیلی ارائه 
کرده اند.]8-6[ برای مدل ســازی دقیق مخزن شیل گازی، سیستم 
شــکاف طبیعی، چاه افقی شکاف چندگانه21، جذب سطحی متان، 
جریان غیر دارســی، تراکم سازند وابســته به تنش و حجم مخزنی 

تحریک  شده بایستی در نظر گرفته شوند.]9[
مدل تخلخل دوگانه و تراوایی دوگانه می توانند برای شبیه ســازی 
سیســتم شکاف طبیعی اســتفاده شــوند.]10و11[ این مدل های 
مخزنــی، تفاوت در روش های توصیف ماتریکس و شــکاف در یک 
مخزن شــیل گازی را نشان می دهند.]12[ در مدل تخلخل دوگانه 
که به  وســیله ی وارن22 و روت23 )1963( ارائه شــده بود، شکاف ها 

تنها مسیر اتصال به چاه هستند. 
ماتریکس سیســتم تخلخل دوگانه مســتقیما متصل به چاه نیست 
و سیال ماتریکس از طریق شــکاف ها به چاه منتقل می شود.]13[ 
سیستم تراوایی دوگانه شبیه به سیستم تخلخل دوگانه است، به جز 
آنکه بلوک های ماتریکس سیســتم تراوایی دوگانه یک کانال بیشتر 
برای جریان سیال نسبت به سیستم تخلخل دوگانه دارند. سیستم 
تراوایی دوگانه فــرض می کند که هر دوی ماتریکس و شــکاف ها 
مستقیما به چاه متصل هستند. سیال می تواند از شکاف و ماتریکس 
به چاه جریان یابد، همچنین هم زمان سیال می تواند بین ماتریکس 

و شکاف جابجا شود.]14[
در ادامه ، معادالت حاکم بر رویکرد تخلخل دوگانه و تراوایی دوگانه برای 
  )2015CMG(.مدل سازی مخازن دارای شکاف طبیعی تشریح می شود
معادالت حاکم بر مدل تخلخل دوگانه، توســعه  یافته شده ی معادالت 
سیستم های تخلخل یگانه24 هستند.]15و16[ نمایش ماتریکس از مدل 
کاظمی و همکاران)1978( پیروی می کند که شکاف ها در سه جهت 
متعامد فرض می شــوند و به  عنوان مرزهای اجزای ماتریکســی عمل 
می کنند.]17[ فرموالســیون تخلخل دوگانه در بلوک های ماتریکس 

)معادالت1 و 2( و شکاف )معادالت3 و 4( در ادامه آورده شده اند:
معادله ی )1( :

 

معادله ی )2( :
                               

معادله ی )3( :

معادله ی )4( :

که φ تخلخل در معادله ی موازنه ی مواد، τ iomf انتقال ماتریکس ـ  شکاف 
در فازهــای نفتی برای جزء i، τ igmf انتقال ماتریکسـ  شــکاف در 
فازهــای گازی برای جزء i، τ wmf انتقال ماتریکس ـ شــکاف برای 
 i مول های جزء N i ،گام زمانــی t∆ ،حجــم شــبکه ی بلوک V ،آب
در واحد حجم شــبکه ی بلوک، N nc + 1 مول های آب در واحد حجم 
شــبکه ی بلوک، T j عبورپذیری25 فاز j، y ij کسر مولی جزء i در فاز 
 P  cwo فشــار مویینگی گاز ـ نفت و P cog ،عمق j، D گرادیان فاز j، γ j
فشــار مویینگی آبـ  نفت هستند. زیرنویس i باi =  1 ،... ،nc  مربوط به 
جزء هیدروکربنی و زیرنویس n c + 1 جزء آب را مشــخص می کند. 
 o، فاز نفت، گاز و آب را نشــان می دهد که توســط  j زیرنویس های
g و w آورده شــده اند. باالنویس های n وn+ 1 به  ترتیب زمان گذشته 
و حال را نشــان می دهند و باالنویس  s به n برای بلوک های صریح و 
n+ 1  برای بلوک های ضمنی اشــاره دارد. زیرنویس f و m  به ترتیب 

مربوط به شکاف و ماتریکس می باشد.
معادالت تراوایی دوگانه شبیه به معادالت تخلخل دوگانه است، به جز 
آنکه بلوک های ماتریکس به یکدیگر متصل می شــوند و در نتیجه، 
کانال های جایگزینی برای جریان ســیال فراهم می کنند. معادالت 
شــکاف همانند فرموالســیون تخلخل دوگانه می باشــد. معادالت 

جریان ماتریکس حاوی ترم های اضافی به این شرح هستند:]18[

معادله ی )5( :

معادله ی )6( :

چندین روش برای محاسبه ی انتقال ماتریکس ـ شکاف وجود دارد 
و یکی از آنها در نظر گرفتن شــبه فشــار مویینگی26 و ماتریکس تا 

حدی غوطه ور شده27 است که در ادامه آورده شده اند:]19[

معادله ی )7( :                              
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معادله ی )8( :
 

معادله ی )9( :
                               

که در آن σ ضریب انتقال28 است. 
همان طور که در معادله ی10 نشان داده شده است، منحنی هم دمای 
النگمویر برای توصیف ظرفیت جذب سطحی سنگ به  عنوان تابعی 
از تغییرات فشار تحت شرایط هم دما در نظر گرفته می شود.]20[

معادله ی )10( :                                                

 V L حجــم لنگمویر ،P حجم گاز جذب  ســطحی در فشــار V که
حداکثر حجم گاز که می تواند جذب سطحی شود را نشان می دهد 
و فشــار لنگمویر P L  فشاری اســت که در آن، نیمی از گاز حجم 

لنگمویر ذخیره می شود.
برای مدل ســازی واقعی جریــان در شــکاف های هیدرولیکی، اثر 
غیر دارسی نیز بایستی در نظر گرفته شود. معادله ی توسعه  یافته ی 
فرچهیمر)1901( که برای اثر اینرسی به دست آمده، در ادامه آورده 

شده است:]21[ 

معادله ی )11( :                                 

کــه β ضریب جریان غیر دارســی یا ضریب β فرچهیمر می باشــد. 
برای محاســبه ی ضریب جریان غیر دارسی، رابطه ی تجربی اوانز29 
و ســیوان30 )1994( می تواند استفاده شود که در ادامه آورده شده 

است:]22[

معادله ی )12( :                                        

لغــزش گاز یک پدیــده ی مرتبط با اثرات جریــان گاز غیر آرام در 
محیط متخلخل اســت.]23[ در فشــار پایین، سرعت مولکول های 
گاز منفرد، وابســته به  شتاب یا لغزش در امتداد دیوار منافذ محیط 
متخلخل است،]24[ در نتیجه، تراوایی می تواند بدون در نظر گرفتن 
این اثر، بیشتر از حد تخمین زده شود، این پدیده اثر کلینکنبرگ31 

نامیده می شــود)1941( که اثر قابل توجهــی در مخازن با تراوایی 
پایین یا مخازن شــیل گازی با گلــوگاه  حفره ی کوچک دارد.]25[ 
قانون دارسی به یک تصحیح برای فشار میانگین جریانی نیاز دارد. 

تراوایی موثر گاز در فشار مشخص طبق فرمول13 بیان می شود:

معادله ی )13( :                                        

در مخزن شــیل گازی، شــکاف هیدرولیکی32 نه تنها شــکاف های 
جدید ایجاد می کند، بلکه شــکاف های طبیعی موجود را نیز بهبود 
می بخشــد و شبکه ی  شکاف های به هم پیوسته ی اطراف چاه را باز 
می کند.]26[ کیم33 و لی34 شــکاف های بهبودیافته35 و شکاف های 
طبیعی را برای ساختن مدل دقیق تر مخزن شیل گازی، از یکدیگر 
متمایز ســاختند.]6[ شــکاف های بهبودیافته که SRV را می سازند، 
همراه شکاف های هیدرولیکی، نزدیک چاه تشکیل می شوند. به  منظور 
تفاوت قائل شدن بین شکاف های طبیعی و بهبودیافته، مدل مخزن 
به دو بخش تقسیم می شود. ناحیه ی درونی، شکاف های هیدرولیکی 
و شکاف های بهبودیافته را شــامل می شود و ناحیه ی بیرونی شامل 
شــکاف های طبیعی است . بدون شک، تراوایی شــکاف بهبودیافته، 

بیشتر از تراوایی شکاف طبیعی است.
تحقیقــات قبلی با موفقیت ثابــت کرده اند کــه کوپلینگ مکرر36 
بیــن ژئومکانیک و جریان مخزن، اجازه ی کنترل آســان همگرایی 
را می دهد.]27و28[ معادالت پایــه ی مدل ژئومکانیکی را می توان 
به دو مجموعه تقســیم بندی کرد. یک مجموعه شــامل متغیرهای 
جریان اولیه مانند فشــار و دما و مجموعه ی دیگر شامل متغیرهای 
ژئومکانیکــی ماننــد جابجایی، تنش و کرنش می باشــد. معادله ی 
تعــادل، رابطه ی تنش ـ کرنش و رابطه ی  کرنــش ـ جابجایی برای 

اثرات ژئومکانیکی در ادامه آورده شده اند:

معادله ی )14( :                                         
معادله ی )15( :                                 

معادله ی )16( :                                 
که σ تانسور تنش کل، F نیروی بدنه، C تانسور37 سختی مماسی38، 
 u تانســور کرنش و ԑ ،40ثابت ترمو ـ االســتیک η ،39ثابت بایوت α
بردار جابجایی هســتند. معادله ی14 تعــادل بین تنش و نیرو در 
ســنگ را نشان می دهد. از ترکیب این سه معادله، معادله ی17 به 

 دست  آمده است:
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معادله ی )17( :                                 

فشــار به  دست  آمده از مجموعه ی جریان پایه در معادله ی17 برای 
حل کردن بردار جابجایی اســتفاده می شــود. پــس از اینکه بردار 
جابجایی تعیین شد، تانسور کرنش و تنش به ترتیب از معادالت15 و 
16 قابل محاسبه است. سپس تخلخل با این فاکتورهای ژئومکانیکی 
محاســبه می شــود، بنابراین، تخلخل نه تنها تابع فشار و دما است، 

بلکه تابعی از تنش و کرنش سنگ نیز می باشد.
تغییر شــکل مخزن شیلی با روابط وابســته به تنش همراه با مدل 
خطی ـ االستیک، قابل مدل سازی است.]29[ روابط نمایی و قانون 
توانــی به منظور در نظر گرفتن کم شــدن تولید ناشــی از کاهش 
تراوایی و تخلخل در مدل مخزن شــیل گازی اســتفاده می شود. با 
اســتفاده از تنش موثر محاسبه شــده از مدل ژئومکانیکی، ضریب 
تخلخل و تراوایی قابل محاســبه است.]30[ در مخازن معمولی، با 
فرض ثابت بایوت مساوی با یک، تنش کلی σ به این صورت تعریف 

می شود:
معادله ی )18( :                                               

تنش هــای موثر روابط وابســته به تنش )معــادالت19 تا 22( به 
 وســیله ی معادله ی18 جایگــذاری می شــوند و ضرایب تخلخل و 

تراوایی با توجه به فشار به دست می آیند.

معادله ی )19( :                                               
معادله ی )20( :                                               

معادله ی )21( :                                               

معادله ی )22( :                                               

کیــم و همکاران مدل عددی مصنوعــی با در نظر گرفتن اثر تراکم 
سازند وابسته به تنش ارائه کردند.)شکل1(]31[ مخزن شیل گازی 
بــا یک حجم 150×550×550 فوت مکعب )اندازه ی هر شــبکه ی 
بلوک 30×22×22 فوت مکعب است( بدون مرزهای بیرونی جریانی، 
شبیه سازی شد. فرض بر این است که شکاف های طبیعی در هر 25 

فوت در جهت های x و y در سراسر مخزن وجود دارند. 
چــاه افقی در مرکز افقی و عمودی مخــزن برای تولید گاز به  طور 
موثر واقع شــده اســت. شــکاف های هیدرولیکی با یک تکنیک 
ريزشدگي محلي شــبكه هاLGR( 41( برای فرموالسیون بلوک های 
نازک اختصاص داده  شــده با خــواص شــکاف های هیدرولیکی 
مدل ســازی می شوند. ســلول های داخل LGR، افزایش سایزی به 
صورت لگاریتمی به سمت خارج از شکاف دارند و طول سلول های 

LGR نزدیک شکاف ها، 1٫2 فوت است. 

مخزن توســط شــکاف های هیدرولیکی که ارتفاع آن برابر ناحیه ی 

 1   دید شــماتیک از مدل مخزن شیل گازی]31[             
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بهره ده خالص می باشــد، کامال سوراخ شــده است. خواص شکاف 
هیدرولیکی در امتداد شــکاف، ثابت فرض شده اند و قابلیت هدایت 
محدودی دارند. ســیاالت شامل گاز و آب هستند، اما آب به صورت 
باقی مانــده یا بی حرکت می باشــد، به طوری که جریان ســیال به 
 صورت تک فاز گاز فرض می شود. ضرایب جدول1 در روابط وابسته 

به تنش استفاده می شوند. 
ضرایب تخلخل و تراوایی بر اساس داده های  آزمایشگاهی، هم برای 

شــکاف ها و هم برای ماتریکس در شکل2 نشــان داده شده است. 
جذب ســطحی/ واجذب گاز و همچنین جریان غیر دارســی، برای 
به تصویر کشــیدن یک مخزن شیل گازی واقعی مدل می شود و اثر 

انباشتگی چاه42 نادیده گرفته می شود. 
دیگر خواص پایه ای مخزن، شکاف هیدرولیکی و مدل ژئومکانیکی 

مورد استفاده، در جداول2 تا 4 نشان داده شده اند.

 2   منحنی های ضرایب a( تخلخل b( تراوایی برای شــیل]31[      

 1   ضرایب آزمایشــگاهی تخلخل و تراوایی وابســته به تنش برای 
شیل]31[

a0/ 00095 MPa -1

b0/ 0353  MPa -1

c0/033 

d1/478

 2   خواص مخزن اســتفاده  شده در مدل شبیه سازی]31[

مقدارخواص

)pi( 3000فشار مخزن psi

)T( 100دمای مخزن℉

)h( 150 ضخامت مخزنft

)φ m( 0/03تخلخل ماتریکس
)φ f( 10 -  8×5تخلخل شکاف md

)km( 3 - 10×1تراوایی ماتریکس md

)kf( 4 - 10×4تراوایی شکاف طبیعی md

)qsc( 5نرخ تولید گاز Mcf/D  
)rw( 25  / 0شعاع چاه ft

)L( 550طول چاه افقیft

 3   خواص شــکاف هیدرولیکی استفاده  شده در مدل شبیه سازی]31[

مقدارخواص

)k  F( 1000تراوایی شکاف هیدرولیکی md

)x F( 100 نصف طول شکافft

150ft ارتفاع شکاف

ft 001  / 0عرض شکاف

)d( 43176فاصله ی شکاف ها از همft

)n( 3تعداد شکاف ها

 4   خواص ژئومکانیکی اســتفاده  شده در مدل شبیه سازی]31[

مقدارخواص

psi 6000فشار روباره44

psi 3000 تنش موثر اولیه

 GPa 5 مدول یانگ45

2  / 0نسبت پواسون46
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 3   داده ی فشــار و تولید گاز روزانه شــیل بارنت )داده های دوباره به دست آمده47 از کار اندرسون و همکاران، 2010(]32[ 

2- درستی سنجی با داده های میدانی
به  منظور بررســی درستی ســنجی مدل مخزن شــیل گازی تولید 
شده، از داده های چاه گازی شیل بارنت برای انجام انطباق تاریخچه 
اســتفاده شده است. شکل3 داده های دوباره به دست آمده ی تولید 
گاز و فشــار روزانه از اندرسون48 و همکاران را نشان می دهد.]32[ 
چاه افقی مدل عددی با 3250 فوت از پهلو با 19 شکاف هیدرولیکی 

حفر شده است. 
برای به کار بردن روابط قانون توانی و نمایی برای مدل عددی شیل 
بارنت، ضرایب تجربی بایستی تعیین شوند. چو49 و همکاران ضریب 
رابطه50 نمایی تراوایی را برای داده های شــیل بارنت 0/0087 ارائه 
کردنــد.]33[ از آنجایی که هیچ داده ی آزمایشــگاهی برای ضریب 
رابطه ی قانون توانی موجود نیســت، بایستی مقدار آن به  وسیله ی  
همبســتگی بین روابط نمایی و قانون توانی محاسبه شود. ضرایب 
آزمایشــگاهی تعیین  شده با استفاده از روش های برازش منحنی بر 
اساس اندازه گیری تخلخل و تراوایی نمونه های ماسه سنگی و شیلی، 
توســط دونگ و همکارانش تهیه شده اســت.]34[ از این داده های 
آزمایشــگاهی، توابع همبســتگی51 روابط نمایــی و قانون توانی را 

می توان به دست آورد. 
شکل4 نمودارهای ضریب رابطه نمایی بر حسب ضریب همبستگی 
قانون توانی تخلخل و تراوایی نمونه های ماسه سنگ و شیل را نشان 
می دهد. مطابق شــکل4، همه ی نمودارها یک رابطه ی نسبتا خطی 

را نشان می دهند. 

یک ضریب رابطه ی قانون توانی شیل بارنت را می توان از این توابع 
خطی به دســت آورد، بنابراین، با استفاده از رابطه ی به  دست  آمده 
از شکلd-4، یک ضریب رابطه ی قانون توانی برای تراوایی، 0/383 

تعیین می شود. 
با همان شیوه، از شکلc-4، یک ضریب رابطه ی قانون توانی تخلخل 
0/0252 تعیین می شود. شــکل5 یک ضریب تخلخل و تراوایی بر 

پایه ی این ضرایب برای شبیه سازی شیل بارنت ارائه می کند.
شــکل6 نتایج انطباق تاریخچه ی فشــار ته چاهی در مدل های مختلف را 
نشان می دهد. مدل غیر ژئومکانیکی، مدل ژئومکانیکی با رابطه ی نمایی و 

مدل ژئومکانیکی با رابطه ی  قانون توانی مقایسه شده اند. 
مدل های با ضرایب نمایی و  قانون توانی خطای انطباق کمتری نســبت 
به مدل غیر ژئومکانیکی نشان می دهند. مدل عددی که روابط وابسته به 
تنش را در نظر می گیرد، افت تولید چاه ها را در مخازن شــیل گازی بهتر 
از مدلی پیش بینی می کند که تغییر شــکل سنگ را در نظر نمی گیرد. به 
 عالوه، مقادیر منطبق شده ی خواص مخزنی نیز در تمامی موارد متفاوت 
اســت. مقادیر منطبق شده ی تراوایی شــکاف و ماتریکس، فشار اولیه و 
نصف طول شــکاف هیدرولیکی52 در جدول5 آورده شــده اند که مقادیر 
مختلف ناشــی از اثرات تراکم سازند وابسته به تنش را نشان می دهد. به 
 خصوص، نصف طول شــکاف هیدرولیکی مدل های ژئومکانیکی بیشتر از 

مدل غیر ژئومکانیکی است. 
بر اساس مطالعات اندرسون و همکاران، نتایج مدل های ژئومکانیکی قابل  

اعتمادتر از نتایج مدل غیر ژئومکانیکی است.]32[
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 4   ضریب رابطه ی نمایی در برابر ضریب رابطه ی قانون توانی a( تخلخل b( تراوایی در ماسه ســنگ c( تخلخل d( تراوایی در شــیل]31[

 5   منحنی های ضرایب a( تخلخل b( تراوایی برای مدل شــیل بارنت]31[
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 6   نتایج داده های فشار و انطباق تاریخچه ی چاه شیل گازی بارنت با مدل غیر ژئومکانیکی، مدل ژئومکانیکی با مدل رابطه ی نمایی و مدل ژئومکانیکی با مدل رابطه ی 

قانون توانی]35[

7   نتایج داده های فشــار و انطباق تاریخچه ی چاه شــیل گازی بارنت با مدل ژئومکانیکی با مدل رابطه ی نمایی و مدل رابطه ی قانون توانی هنگامی که مفهوم SRV در 
نظر گرفته شود]9[

 برای انطباق تاریخچه ی دقیق تــر، مفهوم SRV نیز در مدل عددی 
قبلی در نظر گرفته می شــود. شــکل7 نتایج انطباق تاریخچه با در 
نظر گرفتن تراکم ســازند وابســته به تنش و SRV را نشان می دهد 
که بیان می کند نتایج دقیق تر زمانی که مفهوم SRV در نظر گرفته 

می شــود، به دســت می آید. در این مورد، مدل با رابطه ی نمایی و 
 SRV نتایج دقیق تری نســبت به مدل با رابطه ی قانون توانی و SRV

نشان می دهد.
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 5   مقادیر انطباق تراوایی شــکاف و ماتریکس، فشــار اولیه و نیمه طول شــکاف هیدرولیکی در مدل غیر ژئومکانیکی، مدل ژئومکانیکی با مدل رابطه ی نمایی و مدل 
ژئومکانیکی با مدل رابطه ی قانون توانی]35[

نصف طول شکاف هیدرولیکی )ft(فشار اولیه )psi(تراوایی ماتریکس )md(تراوایی شکاف )md(مدل

7235790- 10×31- 10×23 /2غیر ژئومکانیکی
62079170- 10×78 /31- 10×98 /2ژئومکانیکی+ نمایی

62037174- 10×95 /34- 10×71 /4ژئومکانیکی+ قانون توانی

نتیجه گیری
 1- به منظور مدل ســازی دقیق مخزن شیل گازی، سیستم شکاف 
طبیعی، چاه افقی شــکاف چندگانه، جذب ســطحی متان، جریان 
غیر دارســی، تراکم سازند وابســته به تنش و حجم مخزنی تحریک 

 شده، بایستی در نظر گرفته شوند.
2- در این مقاله مدل غیر ژئومکانیکی، مدل ژئومکانیکی با رابطه ی 
نمایی و مدل ژئومکانیکی با رابطه ی قانون توانی مقایســه شده اند. 
مدل های بــا ضرایب نمایی و قانون توانی خطــای انطباق کمتری 

نسبت به مدل غیر ژئومکانیکی نشان می دهند. 

3- در نظر گرفتن اثر تغییر شکل ناشی از تنش بسیار مهم است، به 
طوری که مدل عددی که روابط وابسته به تنش را در نظر می گیرد، 
افت تولید چاه ها را در مخازن شــیل گازی بهتر از مدلی پیش بینی 

می کند که تغییر شکل سنگ را در نظر نمی گیرد.
4- زمانی که مفهــوم SRV در نظر گرفته  شــود، نتایج دقیق تری 
به دســت می آید. همچنین، مدل با رابطــه ی نمایی و SRV نتایج 
دقیق تری را نســبت به مدل با رابطه ی قانون توانی و SRV نشــان 

می دهد.
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