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 دمه مولفقم 
لیددد و الددالیت ادت ددا ی بینی تو سازی مخازن به منظور پیشسناریوهای مختلف تولید و شبیهبررسی 

 ر این زمیندده ادددداماع مت ددد ی توسدد   هیدروکربنی است. مخازن ارزیابیترین مراحل ان از مهم
 :جملدده الجام گرفته که منجر به تولید لددرم افتارهددای متنددو ی شدددز اسددت  ازهای مختلف شرکت 
CMG (Computer Modeling Group) ،MRST  شرکت(Sintef  که بر پایه محی  برلامدده لوی ددی

ایرالددی شددرکت توسدد ه فددن اوری همیددار  )شبیه ساز لفت سددیاز Retina، متلب لوشته شدز است(
 (Schlumberger)شرکت   Petrelو  Eclipse،مهندسی )تفاهم((

 برای الزم اطال اع کر ن اما ز شو ، الجام باید لفتی نمخاز سازیشبیه از پیش که مراحلی از یکی
 امددا ز بایددد سددازیشددبیه از پددیش که اطال اتی ترین مهم از. است  سازشبیه افتار لرم به کر ن وار 
 مح ددوالع از یکددی کدده PVTi افددتار لددرم. است  مختن سیاالع خواص به مربوط اطال اع شو ،

 ایددن سازیاما ز وظیفه پر ازشگر، پیش یک  نوان هب است  (Schlumberger) شلمبرژز لفتی شرکت 
های کلیدی سازی سیال مختن و ارزیابی  دیق خواص ان از د مت شبیه . ار   هدز بر را اطال اع

سددازی  دیددق سددیاالع و سازی مخازن هیدروکربنی است. ت ل  بر این مهارع و شددبیهو مهم شبیه
کتددا  و کاهش خطاهای محاسباتی خواهد شد.  مخازنسازی ها منجر به بهبو  شبیهارزیابی فنی ان

بدده را  PVTiو بددا اسددتفا ز از مدداژول   Eclipseتوس  لددرم افددتار  سیال مختنپیش رو شبیه سازی 
  اموزش خواهد  ا . شمابه  های مختن واد یصورع گام به گام و جامع به کمک  ا ز

 دددا ر افددتار لددرم این از استفا ز با و ازمایشگاهی هایت ت  از حاصل لتایج کمک با لفت  مهندسان
  مایی شرای  هر  ر مختلی سیاالع خواص محاسبه برای را حالت  م ا له ترینمناسب  بو  خواهند

 ورو ی اطال دداع از بخشددی  نددوان به افتار لرم این هایخروجی لهایت،  ر. ت یین کنند فشاری و
 ب ددیار هددایهتیندده به توجه با .شو می فا زتسا  (Eclipse) اکلیپس مالند سازشبیه افتاهای لرم برای

 لیددت و  ار  هالموله این روی ازمایشگاهی هایت ت  الجام و سیال هایلموله اوریجمع که زیا ی
 همچون افتارهایی لرم یا گیری مخازن، سازیشبیه  ر اطال اع این باالی اهمیت  گرفتن لظر  ر با

PVTi باشد. کار بازار به ورو  برای مناسب  توالایی یک  نوان به توالدمی 
 تنها هاان تمرکت که  ه تند هایی پارتمان  ارای لفتی، بترگ هایشرکت  از یک هر حاضر حال  ر
 موضددو  ایددن و اسددت  مخددازن سددازیشددبیه بددرای مختلی سیاالع خواص سازیاما ز و تحلیل بر

 . هدددمددی لشددان وحوضدد  بدده را سددیاالع خددواص تحلیل افتارهایلرم یا گیری اهمیت  و ضرورع
 مخددازن سددازیشبیه بر که م تقیمی تاثیر  لیل به مختلی سیاالع خواص صحیح سازیمدل اهمیت 

 کددامال ،باشددد  اشددته اشددنایی سازی شبیه با الدکی حتی که ک ی هر بر ، ار  لفت  بازیافت  میتان و

 



 و طراحددی  ر رفتدده کددار به مفاهیم با اشنایی لیازمند افتار لرم یک  میق یا گیری. است   رک  دابل
 .است  افتار لرم ساخت 

 …و مددولی ل بت  ل بی، حجم  ما، فشار، لظیر ازمایشگاهی های ا ز از استفا ز با افتار لرم این  ر
 رسددم افددتار لددرم خددو  محاسباع اساس بر سیال مختلف لمو ارهای حالت، م ا له از استفا ز با و

 توس  شدز رسم لمو ارهای  اریم، اختیار  ر که ازمایشگاهی های ا ز از استفا ز با سپس. شو می
 ایددن. شو می گفته گیریMatch ح اصطال به کار این به .شو می منطبق واد ی های ا ز بر افتار لرم

 التخددا  امکددان افددتار لرم این  ر. گیر می الجام  هیوزن و پارامترها  ر تغییر از استفا ز با الطباق
 لمددو ن (tune) تنظددیم امکان لیت و گرالروی برای مختلف م ا الع از استفا ز حالت، م ا له چندین

های مختلف این کتا  بدده موار  مذکور  ر ف ل.  ار  وجو  لیت ازمایشگاهی های ا ز با م ا الع،
 تفضیل بررسی و توضیح  ا ز شدز است.

ا  بندز را یاری  ر اخر برخو  واجب میدالم از تمام ک الی که  ر راستای تألیف و لگارش این کت
 ریددن لکر لددد تقدددیر و تشددکر  خو  را از بندزکر لد و لظراع و پیشنها اع و التقا اع سازلدز ی 

کنم. همچنین از جنا  ادای مهندس میال  مق و ی اکبری مدیریت محتددرم خالدده مهندسددی لفددت 
ا  ارم. امیددد های  وستاله و زحماع  ل وزاله ایشان لهایت تشکر رایران به سبب پشتیبالی و کمک

 ر پیشددرفت صددن ت لفددت کشددورمان  است این کتا  بتوالد گامی هرچند کوچک امددا سددازلدز را
پیشنها اع سددازلدز خددو  را  لظراع و  شو ز همه خوالندگان  تیت  رخواست می ر پایان ا بر ار .

 به ما التقال  هند.

 
 مهدی رضوی فر

  کتری مهندسی لفت  الشگاز شیراز

Petedep.info@gmail.com 
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