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ارزیابی عدم قطعیت در پیشبینی ضریب
بازیافت از مخازن گازی تحت رانش آب
میثم نادری ،1بهزاد رستمی 1و مریم خسروی

*2

 -1انستيتو مهندسي نفت ،دانشكده مهندسي شيمي ،پردیس دانشكده فني ،دانشگاه تهران ،ايران
 -2پژوهشكده ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز ،شركت ملي نفت ،تهران ،ايران
تاريخ دريافت93/2/2 :

تاريخ پذيرش93/9/9 :

چكيده
ســرمایهگذاری در صنعــت نفــت بــه دلیــل عــدم قطعیتهــای موجــود در پیشبینــی عملکــرد مخــزن همــواره بــا ریســک مواجــه بــوده
اســت .بنابرایــن ســرمایهگذاران نیــاز بــه بــرآورد دقیــق میــزان عــدم قطعیــت موجــود جهــت کاهــش ریســک ســرمایهگذاری در ایــن
صنعــت هســتند .روشهــای آمــاری تجزیــه و تحلیــل ریســک در صنعــت نفــت بــه دلیــل پیــش فرضهــای مختلــف بــا محدودیتهایــی
روبروســت .در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از چهــار روش مختلــف مشــتمل بــر -1 :تئــوری طراحــی تجربــی و متدولــوژی ســطح پاســخ،
 -2درخــت ادراک چندگانــه -3 ،فاکتــور تغییــرات نســبی و در نهایــت  -4روش عــدم تطابــق یکپارچــه؛ عــدم قطعیــت موجــود در
ضریــب بازیافــت گاز از مخــازن گازی تحــت رانــش آب مــورد بررســی قــرار میگیــرد .ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه بیشــترین عــدم
قطعیــت در تخمیــن ضریــب بازیافــت گاز ناشــی از فاکتورهــای تراوایــی مخــزن ،فشــار ســرچاهی ،تراوایــی ســفره آب و قطــر لولــه مغــزی
میباشــد :لــذا بــا کاهــش عــدم قطعیــت در محاســبه ایــن چهــار فاکتــور میتــوان ریســک ســرمایهگذاری در ایــن مخــازن را کاهــش
داد .همچنیــن روش درخــت ادراک چندگانــه در تخمیــن محتملتریــن میــزان بازیافــت گاز نســبت بــه ســه روش دیگــر از دقــت بســیار
باالیی(خطــای نســبی کمتــر از  )%3برخــوردار اســت.

كلمــات كليــدي :عــدم قطعيــت ،تئــوری طراحــی تجربــی و متدولــوژی ســطح پاســخ ،درخــت ادراک چندگانه،

فاکتــور تغییــرات نســبی ،عــدم تطابــق یکپارچــه و بازیافت گاز

مخــازن گازی تحــت رانــش آب اســت ،وابســته به بســیاری

مقدمه

تکنیکهــای ارزیابــی عــدم قطعیــت ،اطالعــات مفیــد و

ارزشــمندی در اختیــار ســرمایهگذاران قــرار داده تــا بــا

کمتریــن ریســک در صنعــت نفــت ســرمایهگذاری نماینــد.

ذخیــره هیدروکربــور درجا ،درصــد بازیافــت گاز و همچنین
زمــان مــورد نیــاز بــرای دســت یافتــن بــه ضریــب بازیافــت
مشــخصی کــه تعیینکننــده بــازده اقتصــادی تولیــد از
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

khosravi.inbox@gmail.com

از فاکتورهــای زمینشناســی و مهندســی دارای عــدم

قطعیــت بــوده کــه ریســک و ســودآوری مــورد انتظــار از

برنامههــای توســعه اینگونــه از مخــازن را تحــت تاثیــر
قــرار میدهــد .از ایـنرو بــرای کاهــش ریســک برنامههــای

اکتشــافی و توســعه ایــن مخــازن ،الزم و ضروریســت تــا

میــزان و نحــوه تاثیــر هــر یــک از فاکتورهــای دارای عــدم
قطعیــت بــر عملکــرد مخــازن گازی تحــت رانــش آب در
راســتای تولیــد بهینــه و اقتصــادی مطالعــه گــردد.
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مطالعــات اولیــه بــر روی عملکــرد مخــازن گازی تحــت

یانــگ و همــکاران توانســتند بــا اســتفاده از نســبت اشــباع

پذیرفــت .نتایــج کارهــای آزمایشــگاهی آنهــا نشــان داد

نهایــی آب ،فشــار متوســط و تــرک مخـــزن ،رابطــهای

رانــش آب توســط جفــن ،نــار و هندرســون صــورت

باقیمانــده گاز بــه اشــباع اولیــه گاز ،بــازده روبشــی

کــه میــزان بازیافــت گاز بــه هنــگام ســیالبزنی حــدودا ً

را بــرای پیشبینــی تغییــرات ضریــب بازیافــت گاز بــا

درجـــای اولیــه در شــرایط تــرک مخـــزن باقــی خواهــد

ایــن حــال ،از آنجــا کــه ارزیابــی عــدم قطعیــت مســتلزم

 %50بــوده و در نتیجــه کســر قابــل توجهــی از حجــم گاز
مانــد[ .]3-1تحقیقــات هشــیم نشــان داد کــه بــا افزایـــش

انــدازه ســفره آب از دو برابــر انــدازه مخــزن ،میـــزان
بازیافــت گاز کاهـــش مییابــد[ .]4کوهــن بــا شبیهســازی

مخــازن گازی تحــت رانــش آب دریافــت کــه بــا افزایــش

نــرخ تولیــد گاز علیرغــم افزایــش کســر جزئــی آب در
تعــدادی از چاههــای تولیــدی ،ضریــب بازیافــت گاز بــه

میــزان  %2/3افزایــش مییابــد[ .]5هــووار و همــکاران
بــا توســعه یــک مــدل تحلیلــی نتیجــه گرفتنــد کــه بــا

کاهــش نــرخ تولیــد گاز بــه دلیــل افزایــش بــازده روبشــی
آب ضریــب بازیافــت افزایــش مییابــد[ .]6الیــس بــا

اســتفاده از مدلهــای ریاضــی و دادههــای تولیــدی

توانســت پارامترهــای مرتبــط بــا ســفره آب از جملــه
ابعــاد ،تخلخــل ،تراوایــی ،ضریــب تراکمپذیــری و زاویــه

موثــر ســفره آب را بــا دقــت باالیــی تعییــن نمایــد[.]7

میــزان فعالیــت ســفره آب بــه دســت آورنــد[ .]14بــا

درک درســتی از ساختـــار فیزیکــی و رفتـــار دینامیـــکی
مخــزن در طـــول تولیـــد میباشــد ،فرآینــدی پیچیــده
میباشــد .در ایــن مطالعــه ،عــدم قطعیــت موجــود در

ضریــب بازیافــت گاز از چهــار روش مختلــف شــامل
تئــوری طراحــی تجربــی و متدولــوژی ســطح پاســخ،1

روش درخــت ادراک چندگانــه ،2فاکتــور تغییــرات نســبی

3

و روش عــدم تطابــق یکپارچــه  ،بررســی گردیــده و نتایــج
4

هــر یــک از روشهــای مذکــور بــا یکدیگــر مــورد مقایســه
قــرار میگیــرد .همچنیــن تاثیــر انــواع توابــع توزیــع 5در

نظــر گرفتــه شــده بــرای متغیرهــای مســتقل دارای عــدم
قطعیــت بــر روی تابــع توزیــع نهایــی ضریــب بازیافــت گاز

نیــز مطالعــه میگــردد.
توصیف مدل مخزن

در ســال  2001کالــدول و همــکاران بــه بررســی دالیــل

بــرای مـــدلسازی نحـــوه ورود آب بــه مخـــازن گاز و

پرداختــه و نشــان دادنــد کــه عــدم قطعیــت میتوانــد

متــداول مخـــازن استـــفاده میشــود .مخــزن را میتــوان

مـــدل ریـــاضی و عـــدم دسترسی به مجمـوعــهای کامل

کــه تغییــر حجــم ســفره آبــی را میتــوان بــا تولیــد گاز

آرمنتــا و همــکاران بــه مطالعــه تأثیــر نحــوه تکمیــل

محاســبه نمــود .در ایــن مطالعــه یــک مخــزن مکعبــی

 .]11دیپــاک و همــکاران در ســال  2007بــرای توســـعه

عمــود نظــر گرفتــه شــده اســت کــه دارای گســتردگی

ایجــاد عــدم قطعیــت در خروجــی بســیاری از مدلهــا

پیـــشبینی عمـــلکرد میادیـــن گازی از شبـــیهسازهای

ناشــی از عواملــی ماننــد خطــای اندازهگیــری ،خطــا در

بــه دو منطقــه ،منطقــه گازی و ســفره آبــی تقســیم نمــود

از دادههای مـــورد نیـازبـــرای توصـــیف مخـــزن باشد[.]8

و در نتیجــه افــت فشــار در مــرز مخــزن و ســفره آب

چاههــای گازی بــر روی عملکردشــان پرداختنــد[-9

بــا  31×31ســل در صفحــه افقــی و  10ســل در راســتای

مخـــازن گازی غیــر متـــعارف از روش ارزیابــی عــدم

ســطحی معــادل بــا  220ایکــر و شــیب پنــج درجــه

همــکاران اثــر افزایــش نــرخ تولیــد بــر ضریــب بازیافــت

برابــر بــا  0/1در نظــر گرفتــه شــده اســت .دمــای مخــزن

قطعیـــت یکپارچــه اســتفاده نمودنــد[ .]12جکســون و

میباشــد .نســبت تراوایــی عمــودی بــه تراوایــی افقــی

گاز در چاههــای افقــی را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد.

برابــر بــا  220 °Fو تخلخـــل آن  %11میباشــد.

آنهــا دریافتنــد کــه بــا افزایــش نــرخ تولیــد و نســبت
تراوایــی عمــودی بــه تراوایــی افقــی ،ضریــب بازیافــت گاز

بــه دلیــل مخروطــی شــدن آب کاهــش مییابــد[.]13

1. Experimental Design Theory & Response Surface Methodology
2. Multiple Realization Tree
3. Relative Variation Factor
4. Integrated Mismatch Method
5. Probability Distribution Function
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همانطــور کــه در شــکل  1نشــان داده شــده اســت،

1

یــک چــاه عمــودی تولیــدی در مرکــز مــدل قــرار

0/8

دارد ،کــه در آن ،هنگامیکــه نــرخ تولیــد گاز بــه 0/1

0/6

مقــدار ماکزیمــم نــرخ تولیــد اولیــه برســد ،چــاه بســته

0/4
0/2

خواهــد شــد .در ایــن مــدل گـــرانروی گاز بــا اســتفاده از
معـــادالت لـــی و گونزالــس ]15[1و ضریــب انحراف گـــاز

2

بــا اســتفاده از روابــط درانچــک 3محاســبه میشــوند[.]16
تراوایــی نســبی آب و گاز بــر حســب اشــباع آب در
شــکل( )2نشــان داده شــده اســت .در ایــن مطالعــه بــرای

نمودارهــای عملکــرد جریــان عمــودی 4از روابــط توســعه
داده شــده توســط پتــاالس و عزیــز بــه دلیــل جامــع و

دقیقتــر بــودن آن نســبت بــه دیگــر مدلهــا ،اســتفاده
شــده اســت[ .]17ســفره آبــی فتکوویــچ 5از منتهــای الیــه

زیریــن مخــزن بــه آن متصــل شــده اســت .بــا افــت فشــار

در مــرز مخــزن و ســفره آب ،بــه واســطه تولیــد گاز ،آب
در جهــت عمــود و بــه ســمت بــاال حرکــت خواهــد کــرد.

روشهــای مختلــف ارزیابــی عــدم قطعیــت درضریب
بازیافت گاز

روشهــای تجزیــه و تحلیــل عــدم قطعیــت ،روشهــای
جدیــد و جامعــی بــرای ارزیابــی و مقایســه میــزان
ریســک انتخــاب هــر یــک از ســناریوهای ســرمایهگذاری

در اختیــار ســرمایهگذاران قــرار میدهــد .نتیجــه ایــن
اســت کــه تصمیــم گیرنــده بــا بینشــی روشــن احتمــال

دس ـتیابی بــه ســطوح مختلــف از ســودآوری را بررســی
میکنــد[ .]19-18در ادامــه چهــار روش تئــوری طراحــی

تجربــی و متدولــوژی ســطح پاســخ ،روش درخــت ادراک

چندگانــه ،فاکتــور تغییــرات نســبی و روش عــدم تطابــق
یکپارچــه مــورد بررســی قــرار میگیــرد.

1

0/2

0/4 0/6 0/8
اشباع آب
شکل  2تراوایی نسبی آب و گاز.

تراوایی نسبی ()kr

تراوایی نسبی آب
تراوایی نسبی گاز

00

روش تئوری طراحی تجربی و سطح پاسخ

تئــوری طراحــی تجربــی و ســطح پاســخ در طراحیهــا،
توصیــف عملکــرد سیســتمها ،توســعه و آنالیــز اطالعــات

در بســیاری از علــوم جدیــد کاربــرد فراوانــی پیــدا کــرده
اســت .همچنیــن ایــن تئــوری در بهبــود مطالعــات فعلــی

و کاهــش عــدم قطعیــت بســیاری از مدلهــای تجربــی
بــا تغییــر شــرایط غیــر قابــل کنتــرل محیطــی تاثیــر
بهســزایی دارد[ .]22-20تئــوری طراحــی تجربــی یــک

روش بســیار مفیــد بــرای بهدســت آوردن بیشــترین
اطالعــات بــا بــه حداقــل رســاندن تعــداد دفعــات اجــرای

شبیهســازی بــا اســتفاده از روشــی هوشــمند اســت.
از مهمتریــن روشهــای طراحــی میتــوان بــه روش

طراحــي پالکــت -بورمــن ،6مرکــب مرکــزی ،7کســر
فاکتوریــل دو یــا ســه ســطحی ،8فاکتـــوریل کامــل دو یــا
ســه ســطحی 9و باکــس -بنکــن 10اشــاره نمــود .در ایــن

مطالعــه در راســتای کاهــش دفعــات اجــرای شبیهســاز،

کمینــه بــودن خطــای باقیمانــده و همچنیــن بــه دلیــل
ماهیــت غیرخطــی رابطــه بیــن متغیرهــای مســتقل
و ضریــب بازیافــت گاز ،از روش باکــس بنکــن در

شبیهســازی مخــزن اســتفاده خواهــد شــد.

1. Lee & Gonzalez
2. Gas Deviation Factor
3. Dranchuk
4. Vertical Flow Performance Curves
5. Fetkovich Aquifer
6. Plackett-Burman Design
7. Central Composite Design
8. Two or Three Level Fractional Factorial Design
9. Two or Three Level Full Factorial Design
10. Box-Behnken Design

شکل  1مخزن مدل شده در این مطالعه.
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متدولــوژی ســطح پاســخ نیــز مجموع ـهای از تکنیکهــای

بــه ترتیــب بیشــترین تاثیــر را بــر ضریــب بازیافــت گاز

معنــادار بیــن متغیرهــای مستـــقل و وابســته میکوشــد.
معمــوالً بــه دلیــل غیرخطــی بــودن توابــع پاســخ ،از

باکــس -بنکــن 25 ،مــدل مختلــف طراحــی و شبیهســازی

میشــود .جــدول( )1محــدوده تغییــرات و تابــع تبدیــل

مدلهــای درجــه دوم در زیــر نشــان داده شــده اســت.

 x3 ،x2 ،x1و  x4بــه ترتیــب متغیــر کــد شــده بــرای فاکتورهای

آمــاری و ریاضــی بــوده که در راســتای تخمـــین رابـــطهای

مـــدلهای درجــه دوم اســتفاده میشــود .فــرم کلــی
()1

کــه در آن  Fبیانگــر تابــع پاســخ β ،ضرایــب مــدلx ،

دارنــد .بــر مبنــای ایــن چهــار متغیــر بــا اســتفاده از روش
1

هــر کــدام از فاکتورهــا را نشــان میدهــد .در ايــن جــدول،
تراوایــی مخــزن ،فشــار ســرچاهی ،قطــر لولــه مغــزی و
تراوایــی ســفره آب ميباشــند .در متدولــوژی ســطح پاســخ

بــه دلیــل راحتــی کار از توابــع تبدیــل اســتفاده میشــود.

متغیرهــای مســتقل مــدل و  kتعــداد متغیرهــای مــدل

جــدول  2طراحــی باکــس– بنکــن برای چهــار متغیــر x 3 ،x 1

طراحــی تجربــی و متدولــوژی ســطح پاســخ شــامل مراحل

در ایــن جــدول مقادیــر  0 ،-1و  1بــه ترتیــب بیانگــر

میباشــند .ارزیابــی عــدم قطعیــت بــا اســتفاده از تئــوری
زیــر اســت[:]26 -23

 )1ساخت مدل مخزن و تطبیق تاریخچه تولید از آن.

 ،x 2و  x 4بــه همــراه نتایــج شبیهســازی را نشــان میدهــد.

کمتریــن ،حــد وســط و بیشــترین مقــدار متغیرهــای مــورد
مطالعــه میباشــند .بــا در نظــر گرفتــن ســطح اطمینــان

2

 )2حساســیت ســنجی و شناســایی موثرتریــن متغیرهــای

 ،%10آنالیزهــای ســطح پاســخ ،معادلــه زیــر را بــرای ضریــب

 )3طراحــی و اجــرای شبیهســازی بــا اســتفاده از تئــوری

RF=69/865+16/043 X1-4/312X2- 1/068 X3+ 1/117 X4-

مســتقل دارای عــدم قطعیــت بــر ضریــب بازیافــت گاز.

بازیافــت گاز ارائــه میدهــد:

طراحــی تجربــی بــرای ترکیبهــای مختلــف از موثرتریــن

()2

 )4تعییــن معادلــه رگرســیون ضریــب بازیافــت گاز بــا

 X 3قطــر لولــه مغــزی و  X 4تراوایــی ســفره آب میباشــد.

 )5تعییــن توزیــع نهایــی ضریــب بازیافــت گاز بــه کمــک

معادلــه  2بهترتیــب برابــر بــا  98و  %4/97اســت .مرحلــه آخر

در ایــن مطالعــه ابتــدا بــر مبنای مدلهــای تحلیلــی موجود،

ســطح پاســخ تعییــن توزیــع نهایــی ضریــب بازیافــت گاز

تخلخــل ،شــعاع چــاه ،فشــار اولیــه مخــزن ،ضخامت ســتون

روش ،توزیــع نهایــی تابــع پاســخ ،بهطــور مســتقیم بــه توابــع

ضخامــت ســتون ســفره آب بــه همــراه زاویــه موثــر آن بــه

توابــع چگالــی احتمــال مناســب ،تاثیر بهســزایی در راســتای
موفقیــت روش مونــت کارلــو خواهــد داشــت .معمــوالً از

متغیرهــا.

اســتفاده از متدولــوژی ســطح پاســخ.

شبیهســازی مونــت کارلــو.

یــازده فاکتــور شــامل تراوایــی مخــزن و تراوایــی ســفره آب،

گازی ،فشــار ســرچاهی ،قطــر لولــه مغــزی ،شــیب مخــزن،

عنــوان پارامترهــای موثــر در نتیجــه انتخــاب گردیدنــد.

ســپس بــه منظــور غربالگــری و یافتــن درجــه تاثیرگــذاری

نســبی ایــن فاکتورهــا در تغییــر تابــع پاســخ(ضریب بازیافت
گاز) 23 ،مــدل مختلــف شبیهســازی شــد .شــکل()3

میــزان اهمیــت نســبی یــازده فاکتــور ذکــر شــده در میــزان
بازیافــت گاز را پــس از شبیهســازی ایســتا نشــان میدهــد.

شــکل( )3نشــان میدهــد کــه فاکتورهــای تراوایــی مخــزن،
فشــار ســرچاهی ،قطــر لولــه مغــزی و تراوایــی ســفره آب،

8/947 X12+ 3/423 X2 X4

کــه در آن  X 1بیانگــر تراوایــی مخــزن X 2 ،فشــار ســرچاهی،
مقادیــر ضریــب تعییــن 4و ضریب تعییــن تعدیل شــده 5برای

ارزیابــی عــدم قطعیــت بــه روش تئــوری طراحــی تجربــی و

بــه کمــک شبیهســازی مونــت کارلــو میباشــد .در ایــن
چگالــی احتمــال متغیرهــا وابســته اســت .بنابرایــن تخصیص

تـــوزیعهای نـــرمال  ،مثلثــی  ،الگ نـــرمال و یکنواخــت
7

6

8

9

اســتفاده میشــود[.]27

1. Transfer Function
2. Confidence Level
)3. Recovery Factor (RF
4. Coefficient of Determination
5. Adjusted Coefficient of Determination
6. Normal Distribution
7. Triangular Distribution
8. Lognormal Distribution
9. Uniform Distribution

ارزیابی عدم قطعیت در ...
درجه اهمیت نسبی تجمعی
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شکل  3درجه اهمیت نسبی یازده متغیر بر روی ضریب بازیافت گاز.
جدول  1حدود تغییرات و تابع تبدیل فاکتورها.
متغیر

متغیر کد شده

فاکتور

سطوح

تراوایی مخزن

md

KRES

X1

1

فشار سرچاهی

psi

THP

X2

700

10

تابع تبدیل

100

Log(KRES)-1

1300 1000

قطر لوله مغزی

inch

Dt

X3

4

5/5

7

تراوایی سفره آب

md

KAQ

X4

1

10

100

Log(KAQ)-1

جدول  2طراحی باکس -بنکن برای چهار متغیر دارای عدم قطعیت.
اجرا

X1

X2

X3

X4

ضریب بازیافت ()%

اجرا

X1

X2

X3

X4

ضریب بازیافت ()%

1

1

0

0

1

75/75

14

-1

1

0

0

41/33

2

1

0

0

-1

77/29

15

-1

0

1

0

46/56

3

-1

-1

0

0

47/88

16

0

1

-1

0

69/39

4

0

-1

0

-1

74/61

17

0

-1

-1

0

74/71

5

-1

0

0

1

42/66

18

1

0

1

0

76/17

6

0

0

-1

-1

69/84

19

0

1

0

1

71/26

7

-1

0

0

-1

45/9

20

0

-1

0

1

72/35

8

0

0

1

-1

64/54

21

0

0

-1

1

71/7

9

1

0

-1

0

77/7

22

0

1

1

0

62/2

10

0

1

0

-1

59/83

23

-1

0

-1

0

44/92

11

1

-1

0

0

83/38

24

0

0

1

1

71/69

12

1

1

0

0

71/47

25

0

-1

1

0

74/29

13

0

0

0

0

71/83
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در ایــن مطالعــه ،براســاس مطالعــات پیشــین ،قوانیــن

روش درخــت ادراک چندگانــه شــامل مراحــل زیــر اســت:

نرمــال بــرای تـــراوایی مخزن و تراوایی ســفره آب ،تـــوزیع

آن.

آمــاری موجــود و اطالعــات در دســترس ،توزیــع الگ
مثلثــی بــرای دو فاکتــور فشــار ســرچاهی و قطــر لـــوله
مغــزی در نظــر گرفـــته میشــود .بــا اســتفاده از توابــع

چگالــی احتمــال متغیرهــا ،مقــدار ضریــب بازیافــت گاز از
طریــق معادلــه  2بــرای  10000دفعــه تكــرار و بهصــورت

 -1ســاخت مــدل مخــزن و تطبیــق تاریخچــه تولیــد از
 -2حساســیت ســنجی و شناســایی موثرتریــن متغیرهــای
مســتقل دارای عــدم قطعیــت بــر ضریــب بازیافــت گاز.

 -3ایجــاد درخــت ادراک چندگانــه بــرای ضریــب بازیافــت
گاز.

تصادفــی محاســبه میشــود تــا توزیــع نهایــی آن هماننــد

 -4اختصــاص احتمــال بــه شــاخههای درخــت ادراک

احتمــال  50 ،10و  %90بــرای ضریــب بازیافــت گاز بــه

در دســترس.

شــکل  4بهدســت آیــد .بــا توجــه بــه شــکل( )4مقادیــر

ترتیــب برابــر بــا  69/61 ،52/84و  %77/3میباشــد.

بنابرایــن میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ضریــب بازیافــت
گاز بــا احتمــال  ،%80بیــن اعــداد  52/84و %77/3

چندگانــه براســاس مطالعــات پیشــین ،دانــش و اطالعــات
 -5اجــرای شبیهســازی بــرای هــر یــک از شــاخههای

درخــت ادراک چندگانــه.

 -6محاســبه احتمــال هــر یــک از مدلهــای شبیهســازی

خواهــد بــود .همچنیــن جــدول  3مقادیــر احتمــال ،10
 50و  %90ضریــب بازیافــت گاز را در صورتــی کــه صرفـاً از

 -7تجزیــه و تحلیــل نتایــج حاصــل از مراحل پنجم و ششــم

اســتفاده شــود ،نشــان میدهــد.

مراحــل اول و دوم هماننــد ارزیابــی عــدم قطعیــت بــه روش

روش درخـــت ادراک چنـدگـــانه در صنـــعت نفــت بــه

درخــت ادراک چنــد گانــه بــرای ســه متغیــر در شــکل()5

گـــاز استـــفاده میشــود[ .]29 -28ایــن روش یــک روش

 1بهترتیــب بیانگــر مقادیــر حــد پاییــن ،محتملتریــن و

توزیعهــای مثلثــی و یکنواخــت بــرای هــر چهــار متغیــر
روش درخت ادراک چندگانه

شــده در مرحلــه پنجم.

بــه منظــور تعییــن توزیع نهایــی ضریب بازیافــت گاز.

تئــوری طراحــی تجربــی و ســطح پاســخ اســت .نمونـهای از

منظور برآورد بـازیـــافت نـــهایی و ذخـــایر میـادین نفت و

نشــان داده شــده اســت .در ایــن شــکل مقادیــر  0 ،-1و

قدرتمنــد در راســتای کمــک بــه تصمیمگیــری صحیــح

حــد بــاالی متغیرهــا میباشــند .ضریــب بازیافــت بهعنــوان

بــه هنــگام بررســی مطلوبیــت نســبی اجــرای طرحهــای
مختلــف توســعهای اســت .ارزیابــی عــدم قطعیــت بــه

ریشــه درخــت ادراک چندگانــه تعریــف میشــود.
1
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شکل  4توزیع نهایی ضریب بازیافت گاز به روش تئوری طراحی تجربی و متدولوژی سطح پاسخ.
جدول  3تاثیر توابع توزیع مثلثی و یکنواخت بر روی توزیع نهایی ضریب بازیافت گاز.
احتمال %10

احتمال %50

احتمال %90

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

توزیع مثلثی

57/9

69/75

76/3

41/96

82/84

توزیع یکنواخت

51/18

69/4

78/06

37/55

83/8

ارزیابی عدم قطعیت در ...
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شکل  5درخت ادراک چندگانه برای سه متغیر.

موثرتریــن پارامتــر شناســایی شــده در ســطح اول

نشــان میدهــد .ارزیابــی عــدم قطعیــت بــه روش درخــت

دیگــر بهترتیــب اهمیتشــان در ســطوح پایینتــر قــرار

طراحــی فاکتوریــل کامــل در ســه ســطح بــوده کــه تنهــا

درخــت قــرار گرفتــه و تمــام متغیرهــای کلیــدی
میگیرنــد .احتمــاالت بــرای هــر یــک از مقادیرحــد

پاییــن ،محتملتریــن و حــد بــاالی متغیرهــا براســاس

بهتریــن دانــش و اطالعــات در دســترس از مطالعــه
مخــزن تخصیــص داده میشــوند .تعــداد دفعــات اجــرای

شبیهســاز براســاس تعــداد متغیرهــای موثــر شناســایی
شــده در مرحلــه دوم تعییــن میگــردد .تعــداد ســطوح

در درخــت ادراک چندگانــه برابــر بــا تعــداد موثرتریــن

متغیرهــا خواهــد بــود .الزم اســت بــه تعــداد برگهــای

ادراک چندگانــه هماننــد ارزیابــی عــدم قطعیــت بــه روش
در نحــوه محاســبه احتمــال بــرای هــر یــک از مدلهــای
شبیهســازی شــده بــا یکدیگــر اختــاف دارنــد .بررســی

شــکل  6نشــان میدهــد کــه ضریــب بازیافــت گاز بــا
احتمــال  ،%80بیــن اعــداد  44/83و  %77/9خواهــد بــود.

ضریــب بازیافــت گاز در بــازه تغییــرات در نظــر گرفتــه

شــده بــرای چهــار فاکتــور مخزنــی و مهندســی ،بــا

احتمــال  %10کمتــر از  %44/83خواهــد بــود.
روش فاکتور تغییرات نسبی

موجــود در آخریــن ســطح ،شبیهســازی اجــرا گــردد.

ارزیابــی عــدم قطعیــت بــه روش فاکتــور تغییــرات نســبی

وجــود دارد ،در آخـــرین ســطح درخــت ادراک چندگانــه

پــس از شناســایی و تعییــن محــدوده تغییــرات هــر کــدام

دفعـــات اجـــرای شبیهســازی برابــر بــا  3nبــوده کــه در

بازیافــت بــر اســاس محتملتریــن مقادیــر متغیرهــا

بازیافــت گاز اســت .همچنیــن احتمــال بــرای هــر بــرگ

چگالــی هــر کــدام از متغیرهــای ورودی بــه مــدل بایســتی

مرتبــط بــا آن بــرگ در ســطوح قبلــی درخــت محاســبه

و حــد بــاالی مربــوط بــه آن متغیــر در زمانیکــه دیگــر

اطالعــات مــورد نیــاز بــرای محاســبه ضریــب بازیافــت گاز

داشــته شــدهاند ،محاســبه نمــود .مقادیــر محاســبه شــده

شــده ،میتــوان توزیــع نهایــی ضریــب بازیافــت گاز را

پاییــن ،محتملتریــن و حــد بــاال بــر مقــدار مرجــع ضریــب

بــرای هــر یــک از مقادیــر حــد پاییــن ،محتملتریــن و

یــک ،مســاوی بــا یــک و بزرگتــر از یــک بهدســت آیــد.

متناظــر بــا اعــداد  0 ،-1و  1بــوده برابــر بــا  50 ،25و

اســتفاده از ایــن ســه عــدد محاســبه شــده بــرای متغـــیر

بــا توجــه بــا اینکــه بــرای هــر متغیــر ســه احتمــال

بــا انتخــاب موثرتریــن پارامترهــای مخــزن آغــاز میشــود.

بــه تـــعداد  3nبـــرگ خواهیــم داشــت .بنابرایــن تعــداد

از متغیرهــا ،مقــدار پایــه یــا مقــدار مرجــع ضریــب

آن  nبیانگــر تعــداد متغیرهــای تاثیــر گــذار بــر ضریــب

از حاصلضــرب احتمــاالت متناظــر بــا تمــام برگهــای

محاســبه میگــردد .در مرحلــه بعــد بــرای تعییــن توابــع
مقــدار ضریــب بازیافــت گاز را در دو حالــت حــد پاییــن

خواهــد شــد .پــس از اتمــام شبیهســازی و جمــع آوری

متغیرهــای مــدل در مقادیــر حــد وسطشــان ثابــت نگــه

و تعییــن احتمــال هــر یــک از مدلهــای شبیهســازی

بــرای ضریــب بازیافــت گاز را در هــر ســه حالــت حــد

بهدســت آورد .براســاس مطالعــات پیشــین ،احتمــاالت

بازیافــت گاز تقســیم نمــوده تــا ســه عــدد کوچکتــر از

حــد بــاالی مربــوط بــه متغیرهــای مــدل کــه بــه ترتیــب

در ادامــه میتــوان تابــع چگالــی احتمــال مثلثــی را بــا

 %25در نظــر گرفتــه شــده اســت .شــکل  6توزیــع نهایــی

ورودی مورد نـــظر تعییـــن نمـــود[.]23

ضریــب بازیافــت گاز بــه روش درخــت ادراک چندگانــه را
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شکل  6توزیع نهایی ضریب بازیافت گاز به روش درخت ادراک چندگانه.
جدول  4مقادیر  aو  bبرای متغیرهای مستقل.

توزیــع مثلثــی بــا تعریــف ســه عــدد(ا،bا pو  )aکــه در

آن  aبیانگــر کمتریــن b ،بیشــترین و  pمحتملتریــن

متغیر

a

b

تراوایی مخزن

md

0/6423

1/1016

فشار سرچاهی

psi

0/9383

1/0617

قطر لوله مغزی

inch

0/9847

1/0153

تراوایی سفره آب

md

0/984

1/016

مقــدار مربــوط بــه متغیرهــای مــدل اســت ،تعییــن

میشــود .ابتــدا یــک متغیــر تصادفــی ماننــد  uبــا توزیــع

یکنواخــت اســتاندارد ســاخته و ســپس میتــوان متغیــر
تصادفــی  Tرا کــه دارای توزیــع مثلثــی اســت از معــادالت

زیــر محاســبه نمــود .اگــر مقــدار  uکمتــر از عبــارت
()p-a)/(b-a

باشــد از معادلــه  3مقــدار

T

محاســبه

میشــود ،در غیــر اینصــورت بایســتی از معادلــه()4

اســتفاده نمــود.

شــکل( )7توزیــع نهایــی ضریــب بازیافــت گاز را بــه روش
فاکتــور تغییــرات نســبی نشــان میدهــد کــه ضریــب

بازیافــت گاز بــا احتمــال  ،%80بیــن اعــداد  53/59و

 %72/55خواهــد بــود .ضریــب بازیافــت گاز بــا احتمــال 10

()3

و  %50بــه ترتیــب کمتــر از  %53/59و  %64/84اســت.

()4

مقادیــر  a، bبــرای متغیرهــای تراوایــی مخــزن ،فشــار

ســرچاهی ،قطــر لولــه مغــزی و تراوایــی ســفره آب در

جــدول  4نشــان داده شــده اســت .همچنیــن مقــدار

p

بــرای تمــام متغیرهــای مذکــور برابــر بــا یــک میباشــد.
تعـــداد دفـــعات مورد نیاز اجـرای شبـیهسـاز در این روش

بـرابـــر بــا n + 1ا 2خواهــد بــود کــه در آن  nبیانگــر تعــداد
متغیرهــا اســت .تابــع چگالــی احتمــال ضریــب بازیافــت
گاز از معادلــه  5کــه حاصلضــرب مقــدار پایــه ضریــب

بازیافــت گاز و تابــع چگالــی احتمــال موثرتریــن متغیرهای
مــدل اســت ،بهدســت میآیــد.

()5

0

احتمال تجمعی

0/8

RF=RF Base× ∆ x1× ∆ x2 × ∆ x3 ×… ×∆ xn

کــه در آن  RF Baseمقــدار پایــه ضریــب بازیافــت گاز و xiاΔ

تابــع چگالــی احتمــال مثلثــی متغیرهــای ورودی بــه مــدل
اســت RF .توزیــع نهایــی ضریــب بازیافــت گاز بــوده کــه بــا

اســتفاده از شبیهســازی مونــت کارلــو تعییــن میشــود.

روش عدم تطابق یکپارچه

در ایــن روش ،ارزیابــی عــدم قطعیــت براســاس میــزان

عــدم تطابــق دادههــای مشــاهده شــده و رگرســیون
صــورت میپذیــرد[ .]23بــرای تعییــن میــزان عــدم

تطابــق از یــک تابــع هــدف 1یــا تابــع عــدم تطابــق 2در

راســتای بــه حداقــل رســاندن آن اســتفاده میشــود.
عــدم تطابــق بیــن دادههــای مشــاهده شــده و دادههــای

رگرســیون را میتــوان از طریــق مجمــوع مربعــات

هماننــد رابطــه زیــر نمایــش داد:
()6

کــه در آن  Mبیانگــر عــدم تطابــق N ،تعــداد دادههــای
مشــاهده شــده σ ،انحــراف اســتاندارد اختــاف دادههــا،

 wوزن دادههــا yiobs ،مقــدار مشــاهده شــده و  yicalمقــدار
محاســبه شــده بــرای متغیــر مــورد نظــر اســت.

1. Objective Function
2. Mismatch Function

ارزیابی عدم قطعیت در ...

83

1
0/6
0/4
0/2
0

احتمال تجمعی

0/8

0

20
40 60 80 100
ضریب بازیافت گاز ()%
شکل  7توزیع نهایی ضریب بازیافت گاز به روش فاکتور تغییرات نسبی.

میــزان عــدم تطابــق در حقیقــت بیانگــر فاصلــه بیــن

مســتقل دارای عــدم قطعیــت بــر ضریــب بازیافــت گاز.

اســت .الزم بهذکــر میباشــد کــه در ارزیابــی عــدم

شبیهســاز براســاس آن.

دادههــای شبیهســازی شــده و دادههــای واقعــی تولیــدی

 -3انتخــاب بهینهتریــن روش طراحــی و اجــرای

قطعیــت بــه روش عــدم تطابــق یکپارچــه ،در صــورت

 -3محاســبه عــدم تطابــق بــرای هــر یــک از مدلهــای

از دادههــای خروجــی مــدل پایــه شــامل فشــار ســرچاهی،

 -5تعییــن تابــع پاســخ بــا اســتفاده از رگرســیون چنــد

عــدم دسترســی بــه دادههــای واقعــی تولیــد ،میتــوان
فشــار تــه چاهــی ،نــرخ تولیــد آب و یــا نســبت گاز بــه آب
تولیــدی بهعنــوان تخمینــی از دادههــای واقعــی تولیــد،

اســتفاده نمــود[ .]23بــا کاهــش میــزان عــدم تطابــق

شبیهســازی شــده طبــق معادلــه .6

متغیــره بــرای ضریــب بازیافــت گاز و عــدم تطابــق.

 -6محاســبه تابــع پاســخ بــرای ضریــب بازیافــت گاز و

عــدم تطابــق در تمــام محــدوده متغیرهــا.

مــدل شبیهســازی شــده مخــزن بــه مــدل واقعــی مخــزن

 -7محاســبه احتمــال بــرای هــر یــک از مدلهــای

بیانگــر میــزان اهمیــت نســبی انــواع دادههــای تولیــدی

 -8تعییــن توزیــع نهایــی ضریــب بازیافــت گاز براســاس

نزدیکتــر میشــود .فاکتــور وزن در تابــع عــدم تطابــق

در دســترس بــوده کــه میــزان عــدم تطابــق براســاس
آن محاســبه میگــردد .بــه عنــوان مثــال ،میــزان عــدم

تطابــق میتوانــد ناشــی از عــدم تطابــق در مقادیــر فشــار
ســرچاهی ،فشــار تــه چاهــی ،نــرخ تولیــد آب و نســبت

گاز بــه آب تولیــدی واقعــی بــا مقادیــر شبیهســازی
شــده باشــد .پــس از تعییــن میــزان عــدم تطابــق مــدل

شبیهســازی شــده میتــوان احتمــال آن مــدل را از

شبیهســازی شــده طبــق معادلــه .7
نتایــج مراحــل  6و .7

تابــع پاســخ بهدســت آمــده بــرای عــدم تطابــق بــا در

نظــر گرفتــن ســطح اطمینــان  %10بــه صــورت زیــر
میباشــد:

M = 2 . 6 4 3 + 0 . 9 4 1 X 1+ 0 . 4 3 3 X 2- 0 . 2 1 5 X 3+ 1 . 3 6 7
X4+1.202X12+1.31 X22+1.333 X32+1.925 X1 X2+2.523

()8

X1 X4-3.838 X2 X3+1.44 X2 X4

رابطــه زیــر محاســبه نمــود.

کــه در آن

کــه در آن  Lبیانگــر احتمــال M ،عــدم تطابــق N ،تعــداد

آب میباشــد .در ایــن مطالعــه ،میــزان عــدم تطابــق هــر

احتمــاالت را برابــر بــا یــک میکنــد .بهطــور کلــی

براســاس تفــاوت در مقادیــر فشــار تــه چاهی محاســبه شــده

مراحــل زیــر میشــود:

شــده" بــرای معادلــه  8بهترتیــب برابــر بــا  88و  %78اســت.

()7

X1

بیانگــر تراوایــی مخــزن،

X2

فشــار

ســرچاهی X3 ،قطــر لولــه مغــزی و  X4تراوایــی ســفره

دادههــا و  Cعــددی ثابــت بــوده کــه مجمــوع تمــام

یــک از مدلهــای شبیهســازی شــده بــا مــدل پایــه مخــزن

ارزیابــی عــدم قطعیــت بــا اســتفاده از روش مذکــور شــامل

اســت" .مقادیــر ضریــب تعییــن" و "ضریــب تعییــن تعدیــل

 -1ساخت مدل مخزن و تطبیق تاریخچه تولید از آن.

شــکل( )8توزیــع نهایــی ضریــب بازیافــت گاز را بــا اســتفاده
از روش عــدم تطابــق یکپارچــه نشــان میدهــد.

 -2حساســیت ســنجی و شناســایی موثرتریــن متغیرهــای

شماره ،87
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شکل  -8توزیع نهایی ضریب بازیافت گاز به روش عدم تطابق یکپارچه

بــا بررســی شــکل( )8میتــوان نتیجــه گرفــت کــه

بــازه کمتــری را بــرای ضریــب بازیافــت گاز متناظــر بــا

و  %82/2خواهــد بــود .ضریــب بازیافــت گاز در بــازه

تغییــر در احتمــال تجمعــی ضریــب بازیافــت گاز مربــوط

ضریــب بازیافــت گاز بــا احتمــال  ،%80بیــن اعــداد 59/6
تغییــرات در نظــر گرفتــه شــده بــرای چهــار فاکتــور
مخزنــی و مهندســی ،بــا احتمــال  %10کمتــر از %59/6

احتمــاالت  10و  %90پیشبینــی میکنــد .بیشــترین

بــه نمــودار عــدم تطابــق یکپارچــه بــوده کــه نشــان از

کاهــش میــزان عــدم قطعیــت اســت .در روش عــدم تطابق

خواهــد بــود .محتملتریــن مقــدار برابــر بــا %66/03

یکپارچــه بــه مدلهایــی کــه دارای میــزان عــدم تطابــق

آمــده بــرای ضریــب بازیافــت گاز پــس از  10000دفعــه

درجــه عــدم قطعیــت در پیشبینــی ضریــب بازیافــت گاز

اســت .همچنیــن کمتریــن و بیشــترین مقــدار بهدســت

تکــرار محاســبات بــه ترتیــب برابــر بــا  38/17و %82/92

باالیــی بــوده وزن کمتــری تعلــق گرفتــه و در نتیجــه
کاهــش مییابــد .خطــای نســبی هــر یــک از چهــار روش

خواهــد بــود .همچنیــن جــدول( )5مقادیــر احتمــال ،10
 50و  %90ضریــب بازیافــت گاز را در صورتــی کــه صرفـاً از

روشهــای تئــوری طراحــی تجربــی و متدولــوژی ســطح

اســتفاده شــود ،نشــان میدهــد.

و عــدم تطابــق یکپارچــه بــه ترتیب برابــر بــا ،2/77 ،3/09

توزیعهــای مثلثــی و یکنواخــت بــرای هــر چهــار متغیــر

مقایسه انواع روشهای ارزیابی عدم قطعیت

در تخمیــن محتملتریــن ضریــب بازیافــت گاز براســاس

پاســخ ،درخــت ادراک چندگانــه ،فاکتــور تغییــرات نســبی
 9/73و  8/07اســت .کمتریــن و بیشــترین خطــای نســبی

بــه ترتیــب مربــوط بــه روش درخــت ادراک چندگانــه

شــکل  9توزیــع نهایــی ضریــب بازیافــت گاز بــا اســتفاده

و روش فاکتــور تغییــرات نســبی اســت .بررســی نتایــج

گرچــه ایــن چهــار نمــودار تفاوتهایــی بــا یکدیگر داشــته

مقــدار محاســبه شــده ضریــب بازیافــت گاز بــا احتمــال

از چهــار روش ارزیابــی عــدم قطعیــت را نشــان میدهــد.

امــا هــر چهــار روش مقــدار محتمــل ضریــب بازیافــت گاز
را بــا کمتریــن خطــای نســبی پیشبینــی مینماینــد.

نمودارهــای بهدســت آمــده از تئــوری طراحــی تجربــی

و فاکتــور تغییــرات نســبی همــوار بــوده ،حــال آنکــه
نمودارهــای مربــوط بــه درخــت ادراک چندگانــه و روش

عــدم تطابــق یکپارچــه ایــن طــور نیســتند .روش درخــت
ادراک چندگانــه نســبت بــه روشهــای دیگــر بــرای

ضـــریب بـــازیافتهای کمتــر از  %59/61بهطــور میانگیــن
 %11احتـــمال بیشــتری را پیشبینــی مینمایــد .روش
فاکتــور تغییــرات نســبی ،نســبت بــه دیگــر روشهــا

حاصــل از ارزیابــی عــدم قطعیــت نشــان میدهــد کــه

 50و  %90بــه ترتیــب از روشهــای تئــوری طراحــی
تجربــی و عــدم تطابــق یکپارچــه ،مســتقل از توابــع

توزیــع احتمــال در نظــر گرفتــه شــده بــرای متغیرهــا

میباشــد .همچنیــن در روش عــدم تطابــق یکپارچــه،

در نظــر گرفتــن تابــع توزیــع یکنواخــت بــرای متغیرهــا،

نتیجــه بســیار دقیقتــری نســبت بــه توزیــع مثلثــی

ارائــه میدهــد خطــای نســبی ایــن روش در تخمیــن
محتملتریــن مقــدار ضریــب بازیافــت گاز در صــورت
اســتفاده از توزیعهــای یکنواخــت و مثلثــی بــه ترتیــب

برابــر بــا  10/9و  %22/04اســت.
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جدول  5تاثیر توابع توزیع مثلثی و یکنواخت بر روی توزیع نهایی ضریب بازیافت گاز به روش عدم تطابق یکپارچه.
احتمال %10

احتمال %50

احتمال %90

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

توزیع مثلثی

50/43

56

82/1

41/96

82/84

توزیع یکنواخت

48/64

64

82/4

37/55

83/8

1
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شکل  9توزیع نهایی ضریب بازیافت گاز به چهار روش مختلف.

نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه عــدم قطعیــت موجــود در ضریــب بازیافت
گاز از مخــازن گازی تحــت رانــش آب بــا اســتفاده از چهــار

روش تئــوری طراحــی تجربــی و متدولــوژی ســطح پاســخ،

درخــت ادراک چندگانــه ،فاکتــور تغییــرات نســبی و روش

عــدم تطابــق یکپارچــه مــورد بررســی قــرار گرفــت و
نتایــج زیــر حاصــل گردیــد:

 -1در ارزیابــی عــدم قطعیــت بــه روش تئــوری طراحــی

تجربــی و متدولــوژی ســطح پاســخ ،عــدم قطعیتهــای

موجــود در متغیرهــای تراوایــی مخــزن ،فشــار ســرچاهی،
تراوایــی ســفره آب و قطــر لولــه مغــزی بهترتیــب

بیشــترین تاثیــر را در پیشبینــی ضریــب بازیافــت گاز از
مخــازن گازی تحــت رانــش آب خواهنــد داشــت.

 -2ارزیابــی عــدم قطعیــت بــه روش درخــت ادراک

0

0

پیشبینــی نمــوده ولــی در تخمیــن محتملتریــن
ضریــب بازیافــت گاز خطــای نســبی باالیــی دارد.

 -4عــدم تطابــق یکپارچــه بــه دلیــل تاثیــر دادن میــزان

اختــاف بیــن دادههــای مربــوط بــه مـــدل پایــه و دیگــر
مدلهــای شبیهســازی شــده ،در تخمیــن محتملتریــن

مقــدار ضریــب بازیافــت گاز نســبت بــه روش فاکتــور

تغییــرات نســبی خطــای کمتــری دارد.

 -5اختصــاص توابــع چگالــی احتمــال بــرای متغیرهــای
مــدل در تمــام روشهــای مطالعــه شــده بــه غیــر از روش

عــدم تطابــق یکپارچــه مســتلزم نوعــی قضــاوت و درک

ذهنــی بــوده کــه خــود ایــن موضــوع عــدم قطعیتــی را در
پیشبینــی ایجــاد مینمایــد.

عالیم و نشانهها

چندگانــه نســبت بــه روشهــای دیگــر در تخمیــن

 :X1متغیر مستقل کد شده برای تراوایی مخزن

باالیــی برخــوردار اســت.

 :X3متغیر مستقل کد شده برای قطر لوله مغزی

محتملتریــن میــزان ضریــب بازیافــت گاز از دقــت
 -3روش فاکتــور تغییــرات نســبی ،نســبت بــه روشهــای

دیگــر دامنــه محدودتــری را بــرای ضریــب بازیافــت گاز

 :X2متغیر مستقل کد شده برای فشار سرچاهی

 :X4متغیــر مســتقل کــد شــده بــرای تراوایــی ســفره
آب
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 تابــع چگالــی احتمــال مثلثــی بــرای متغیرهــای:Δ xi

 تابع پاسخ:F

مســتقل کــد شــده

 ضرایب مدل:β

 میزان عدم تطابق:M

 تعداد دادههای مشاهده شده:N

 انحراف استاندارد اختالف دادهها:σ

 حد وسط توزیع مثلثی:p  حد پایین توزیع مثلثی:a

 مقدار مشاهده شده برای متغیر مورد نظر:y i obs
 مقدار محاسبه شده برای متغیر مورد نظر:y i

 تعداد متغیرهای مدل:n

cal

 میزان احتمال:L

 حد باالی توزیع مثلثی:b

 متغیر تصادفی با توزیع یکنواخت:u
 متغیر تصادفی با توزیع مثلثی:T

 مقدار پایه ضریب بازیافت گاز:RF Base
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