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يادداشت پژوهشي

بهینهسازی روابط تجربی و تحلیلی تراوایی نسبی
در سیستمهای نفت– آب
زهرا سخایی ،رضا آذین* و شهریار عصفوری
دانشکده مهندسی نفت ،گاز و پتروشیمی ،دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ،ایران

تاريخ دريافت94/10/24 :

تاريخ پذيرش95/3/10 :

چكيده
در ایــن تحقیــق کلیــه روابــط تجربــی و تحلیلــی ارائــه شــده جهــت تخمیــن مقادیــر تراوایــی نســبی در سیســتمهای دو فــازی نفــت
آب بررســی میشــود 11 .رابط ـ ه متــداول و پرکاربــرد در مدلســازی جریانهــای دو فــازی نفــت  -آب در محیــط متخلخــل شــاملروابــط تجربــی هنرپــور و همــکاران ،ابراهیــم و کودریتــز و الفتــاح و همچنیــن روابــط دارای پارامترهــای قابــل تنظیــم کــه شــامل رابطــه
تعمیــم یافتــه کــوری ،رابطــه تعمیــم یافتــه بروکــس و کــوری ،ســیگموند و مــک کافــری ،چیرســای ،ون جینوچتــن -مولــم LET ،و
لــی و همــکاران مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .دقــت روابــط فــوق بــا اســتفاده از  644داده آزمایشــگاهی مرتبــط بــا سیســتمهای
نفــت – آب بررســی و ارزیابــی شــدند .در تعییــن پارامترهــای قابــل تنظیــم روابــط ،از روش بهینهســازی غیرخطــی گرادیــان کاهشــی
تعمیــم یافتــه بهصــورت محلــی و کلــی بهــره گرفتــه شــده اســت .نتایــج حاصــل نشــان میدهنــد کــه در مجمــوع دو رابطــه ســیگموند
و مــک کافــری و  LETبــه ترتیــب دارای نزدیکتریــن پیشبینــی از مقادیــر آزمایشــگاهی تراوایــی نســبی فــاز نفــت و آب میباشــند.
م بــرای بهتریــن رابطــه جهــت تخمیــن مقادیــر تراوایــی نســبی در دو نــوع ســنگ کربناتــه و ماســه ســنگ و نیــز بــرای
درخــت تصمیـ 
ی آب دوســت ،میانــه و نفــت دوســت ارائــه شــده اســت .همچنیــن بــا توجــه بــه ضعــف روابــط دارای پارامتــر قابــل
ســه حالــت ترشــوندگ 
تنظیــم در وابســته بــودن بــه دادههــای تجربــی تراوایــی نســبی در تعییــن مقادیــر پارامترهــای آنهــا ،از طریــق بهینهســازی کلــی بــر
روی گســتره وســیعی از دادههــای تجربــی ،بهتریــن مقادیــر پارامترهــای روابــط دارای پارامتــر قابــل تنظیــم تعییــن و نتایــج بــرای 4
رابطــه دارای باالتریــن دقــت گــزارش شــدهاند.
كلمات كليدي :تراوایی نسبی ،روابط تجربی و تحلیلی ،سیستم نفت -آب ،بهینهسازی غیرخطی

مقدمه

عــددی و مهندســی مخــزن میباشــد .عامــل اصلــی

ی مخــزن معمــوالً جهــت پیشبینــی
از شبیهســاز 

عملکــرد مخــزن تحــت ســناریوهای مختلــف اســتفاده
میشــود .عــدم قطعیــت یــک چالــش در شبیهســازی
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

reza.azin@pgu.ac.ir

کــه باعــث عــدم قطعیــت در پیشبینــی عملکــرد
مخــزن توســط شبیهســازهای عــددی میشــود ،دقــت

در تخمیــن مقادیــر خــواص ســنگ و ســیال مخــزن،

بهعنــوان دادههــای ورودی شبیهســاز میباشــد [.]1
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یکــی از مهمتریــن خــواص پتروفیزیکــی ،تراوایــی نســبی

دادنــد کــه رابطــه  1 LETدر مخــازن کربناتــه و ناهمگــون

دارد [ .]2بنابرایــن ،تعییــن دقیــق منحنیهــای تراوایــی

[ .]5لــی و هــورن نیــز در مطالعــات خــود بــه مقایســه

اســت کــه اثــر قابــل توجهــی در ارزیابــی عملکــرد مخــزن

نســبی جهــت توصیــف حرکــت چنــد فــازی ســیال

نتایــج بهتــری نســبت بــه روابــط دیگــر ارائــه میدهــد
ســه رابطــه جهــت تخمیــن مقادیــر تراوایــی نســبی بــا

درون محیــط متخلخــل ضــرروی میباشــد .معمــوالً

اســتفاده از دادههــای فشــار مویینگــی بــرای محیطهــای

از آنالیــز اطالعــات شــدت جریــان و افــت فشــار جریــان
عمدتــاً دو فــازی ســیال درون مغــزه تعییــن میشــوند.

در ایــن تحقیــق ابتــدا بــه معرفــی کلیــه روابــط تجربــی
و تحلیلــی ارائــه شــده جهــت تخمیــن منحنیهــای

نســبی را میتــوان بــه دو گــروه پایــا و ناپایــا تقســیم

میشــود .ســپس الگوریتــم بهینهســازی مــورد اســتفاده

و نیــز پراکندگــی کمتــر دادههــا اســت و از معایــب ایــن

پارامتــر قابــل تنظیــم تشــریح داده شــده اســت .روابــط

کــرد .در روش ناپایــا بــر خــاف حالــت پایــا نیــازی

نســبی سیســتمهای نفــت– آب مقایســه شــده اســت .بــه

منحنیهــای تراوایــی نســبی بــر حســب اشــباع در

تجربــی و تحلیلــی پرکاربــردی اســتفاده شــده اســت کــه

دادههــا مشــکلتر اســت .بــرای تعییــن تراوایــی نســبی
دو فــازی معمــوالً از روشهــای ناپایــا اســتفاده میگــردد.

مطلــق ،منحنیهــای تراوایــی نســبی حاصــل میگردنــد.

روابــط تجربــی و ســپس روابــط دارای پارامترهــای قابــل

نســبی بــا اســتفاده از آزمایشهــای مغــزه امــکان پذیــر

اســت .پــس از انجــام محاســبات مربوطــه ،خطــای هــر

بســیار کــم و سیســتمهای خــاص ســیال میباشــد کــه

اســت کــه در مقایســه روابــط دارای پارامترهــای قابــل

بــا تغییــرات فشــار صــورت میگیــرد [ .]3عــاوه بــر

آزمایشــگاهی و نیــز بهینهســازی آنهــا ،هــم بهصــورت

منحنیهــای تراوایــی نســبی در آزمایشــگاه بــا اســتفاده

متخلخــل آب دوســت و مســتحکم پرداختنــد [.]3

در حالــت کلــی روشهــای آزمایشــگاهی تعییــن تراوایــی

تراوایــی نســبی سیســتمهای دو فــازی پرداختــه

کــرد .از مزیــت روشهــای پایــا ،آســانی تحلیــل دادههــا

جهــت تعییــن پارامترهــای روابــط تراوایــی نســبی دارای

روشهــا میتــوان بــه طوالنــی بــودن آزمایشهــا اشــاره

پرکاربــرد بــا اســتفاده از  644داده مربــوط بــه تراوایــی

بــه رســیدن بــه حالــت تعــادل نمیباشــد .در نتیجــه

ایــن منظــور از بیــن کلیــه روابــط بررســی شــده ،از روابــط

مــدت زمــان کوتاهــی بــه دســت میآیــد ،امــا تحلیــل

تنهــا بــا اســتفاده از دادههــای اشــباع ،تخلخــل و تراوایــی

در بســیاری از مــوارد ،بــه دســت آوردن دادههــای تراوایــی

تنظیــم بــرای هــر دســته داده مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه

نمیباشــد .ایــن مــوارد شــامل ســنگها بــا تراوایــی

رابطــه بــه طــور مجــزا محاســبه شــده اســت .الزم بــه ذکر

در آنهــا تبدیلهــای فــازی و انتقــال جــرم بیــن دو فــاز،

تنظیــم ،ایــن پارامترهــا از طریــق تطابــق بــا دادههــای

ایــن ،اندازهگیــری آزمایشــگاهی منحنیهــای تراوایــی
نســبی معمــوالً بســیار زمانبــر و کمــی گــران میباشــند

بهینهســازی محلــی 2و هــم بهینهســازی کلــی ،3تعییــن
میشــوند.

یــک نیــاز مهــم اســت.

روابط تجربی و تحلیلی تراوایی نسبی سیستمهای دو

[ .]4بنابرایــن ،تخمیــن ایــن دادههــا از روشهــای دیگــر
همتپــور و همــکاران بــا انجــام آزمایــش در حالــت

فازی

ناپایــا و در شــرایط مخــزن بــر روی نمونــه ســنگهای

محققــان تاکنــون روابــط تجربــی و تحلیلــی مختلفــی

اندازهگیــری کردنــد .ســپس بــا اســتفاده از ایــن دادههــا و

ارائــه نمودهانــد کــه هرکــدام دارای ویژگیهــای مختــص

کربناتــه تراوایــی نســبی سیســتم دو فــاز نفــت – آب را

جهــت تخمیــن تراوایــی نســبی سیســتمهای دو فــازی

بــرازش شــش رابطــه تراوایــی نســبی دارای پارامتــر قابــل

بــه خــود میباشــد.

تنظیــم بــر روی آنهــا ،منحنیهــای تراوایــی نســبی را
تخمیــن زدنــد و بــا هــم مقایســه نمودنــد .آنهــا نشــان

1. Lomeland- Ebeltoft- Thomas
2. Local
3. Global
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بهطــور کلــی ،ایــن روابــط بــا بــه کارگیــری روشهــای

1396-1

دوم مربــوط بــه روابــط دارای پارامترهــای قابــل تنظیــم

آنالیــز رگرســیون خطــی و غیرخطــی [ 4و  ]6و یــا برخــی

میباشــد .ایــن دو دســته بهترتیــب در جــداول شــماره

مدلهــای آمــاری 2و مدلهــای شــبکه ،3بــا فــرض اینکــه

روابــط نــوع سیســتم ،جنــس و نیــز نــوع ترشــوندگی

از روشهــای تحلیلی/عــددی از قبیــل مدلهــای مویینــه،1
محیــط متخلخــل متشــکل از یــک دســته لولــه مویینــه

میباشــد [ 7و  ،]8بهصــورت توابعــی از اشــباع فــاز تــر

4

 1و  2معرفــی شــدهاند .همچنیــن بــرای هریــک از ایــن
ســنگ مخــزن در صــورت ذکــر شــدن در مراجــع،

مشــخص شــدهاند .از بیــن ایــن روابــط ،رابطــه هنرپــور

توســعه داده شــدهاند .در ادامــه نمونههایــی از روابــط

و همــکاران [ ،]6ابراهیــم و کودریتــز [ ،]9الفتــاح [،]4

میشــوند .ایــن روابــط بــه دو دســته تفکیــک شــدهاند.

بروکــس و کــوری [ ،]11ســیگموند و مــک کافــری [،]12

تجربــی و تحلیلــی ارائــه شــده بــه اختصــار معرفــی

رابطــه تعمیــم یافتــه کــوری [ ،]10رابطــه تعمیــم یافتــه

دســته اول مربــوط بــه روابــط تجربــی و تحلیلــی هســتند

چیرســای [ ،]13ون جینوچتــن -مولــم [،]15[ LET ،]14

ســیال ،تخلخــل ،تراوایــی مطلــق و  ،...منحنیهــای تراوایی

در تخمیــن منحنیهــای تراوایــی نســبی سیســتم آب-

کــه بــا اســتفاده از دادههــای فشــار مویینگــی ،اشــباع

نســبی سیســتمهای دو فــازی حاصــل میگردنــد .دســته

کــه [ ]16و لــی و همــکاران [ ]17پــر کاربردتریــن روابــط

نفــت میباشــند.

جدول  1روابط تراوایی نسبی فاقد پارامتر قابل تنظیم (دسته اول).
سال

روابط تراوایی نسبی

سیستم دو فاز

جنس سنگ مخزن

ترشوندگی سنگ خزن

منبع

1949

پرسل

نفت-آب /گاز -مایع

-

-

[]8

1951

فات و دایکسترا

نفت -آب

ماسه سنگ

-

[]19

1953

بردین

نفت -آب /گاز -مایع

ماسه سنگ

-

[]7

1954

کوری

گاز -مایع

ماسه سنگ

-

[]10

1958

وایلی و گاردنر

نفت -آب /گاز -مایع

ماسه سنگ

-

[]20

1958

وال

گاز -مایع

ماسه سنگ

-

[]21

1958

تورکسو و وایلی

گاز -مایع

ماسه سنگ

-

[]22

1958

پیرسن

نفت -آب

ماسه سنگ

آب دوست

[]23

1966

بروکس -کوری

نفت-آب /گاز-مایع

ماسه سنگ

-

[]11

1982

هنرپور و همکاران

نفت-آب /گاز-مایع

ماسه سنگ/کربناته

هر نوع ترشوندگی

[]6

2000

ابراهیم و کودریتز

نفت-آب /گاز-مایع

ماسه سنگ/کربناته

هر نوع ترشوندگی

[]9

گاز -مایع

ماسه سنگ

-

[]24

2003

کام و روزن

گاز -مایع

بستر ماسهای

-

[]25

2003

الفتاح

نفت -آب

ماسه سنگ

-

[]4

2006

شن و همکاران

نفت -آب

ماسه سنگ

ترشوندگی میانه

[]26

2013

مساوات و همکاران

نفت -آب

ماسه سنگ

-

[]27

2015

زو و همکاران

نفت -آب

ماسه سنگ

آب دوست

[]28

2001

MAK

5

1. Capillary Models
2. Statistical Models
3. Network Models
4. Wetting Phase
5. Mulyadi- Amin- Kennaird
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جدول  2روابط تراوایی نسبی دارای پارامتر قابل تنظیم (دسته دوم).
سال

روابط تراوایی نسبی

سیستم دو فاز

جنس سنگ مخزن

1954

رابطه تعمیم یافته کوری

ترشوندگی سنگ مخزن منبع

نفت-آب /گاز-مایع

-

-

[]10

 1966بردین(رابطه تعمیم یافته بروکس و کوری) نفت-آب /گاز-مایع

-

-

[]11

1979

سیگموند و مک کافری

نفت-آب /گاز-مایع

کربناته

-

[]12

1984

چیرسای

نفت-آب /گاز-مایع

ماسه سنگ

-

[]13

1999

ون جینوچتن -مولم

نفت-آب /گاز-مایع

-

-

[]14

2005

LET

-

[]15

2006

که

نفت-آب

-

-

[]16

2014

لی و همکاران

نفت-آب

-

-

[]17

نفت-آب /گاز-مایع سنگ مخزن کامپوزیت

در ایــن تحقیــق بــه بررســی و ارزیابــی ایــن روابــط

نیــز ارائــه شــدهاند .از بیــن  8رابطــه دارای پارامتــر قابــل

بــا اســتفاده از تعــداد زیــادی دادههــای آزمایشــگاهی بــا

تعمیــم یافتــه بروکــس و کــوری تابــع توزیــع انــدازه منافــذ

پرداختــه میشــود .هنرپــور و همــکاران در ســال 1982

تنظیــم مــورد بررســی در ایــن تحقیــق ،تنهــا  λدر رابطــه

گســتره خواص ســنگ و اشــباع ســیال ،0/065>φ> 0/371

میباشــد و بــا اســتفاده از منحنــی فشــار مویینگــی حاصل

یــک دســته روابــط تجربــی بــرای تراوایــی نســبی آب-

تابــع ریاضــی توســعه داده شــدهاند و پارامترهــای قابــل

 0/036 >Sw>0/7 ،0/04>Ka>4000و ،0/073>S or>0/56
نفــت در فرآینــد آشــام ،از طریــق بــه کارگیــری یــک روش

میگــردد [ .]11امــا ســایر روابــط پارامتــری براســاس یــک

تنظیــم تنهــا بــرای پیشبینــی دقیــق رفتــار  Sشــکل،

رگرســیون خطــی و براســاس جنــس ســازند و ترشــوندگی

انهنــای نمــودار ،نقــاط ابتدایــی و انتهایــی منحنیهــای

توســط ابراهیــم و کودریتــز در ســال  ،2000بــا اســتفاده

تحقیــق  λدر رابطــه تعمیــم یافتــه بروکــس و کــوری نیــز

توســعه دادنــد [ .]6همچنیــن روابــط تجربــی مشــابهای

از  416دســته داده گــزارش شــده در متــون

تراوایــی نســبی تعریــف شــدهاند [ 12و  .]13در ایــن

و

هماننــد ســایر روابــط پارامتــری بهعنــوان پارامتــر قابــل

> 0/036و  0/066>Sor>0/57ارائــه شــده اســت [.]9

معــادالت کلیــه روابــط تجربــی بــه همــراه روابــط دارای

SPE

گســتره Sw>0/675 ،0/27>Ka>10600 ،0/059>φ>0/632

تنظیــم در نظــر گرفتــه شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت،

الفتــاح نیــز از طریــق آنالیــز خطــی و غیرخطــی رگرســیون

پارامتــر قابــل تنظیــم در پژوهــش جامــع صــورت گرفتــه

تراوایــی نســبی آب -نفــت در فرآینــد آشــام و در ماســه

پارامتــر قابــل تنظیــم ،وابســتگی آنهــا بــه دادههــای

چندگانــه حداقــل مربعــات ،روابــط تجربــی جهــت تخمین
ســنگ ارائــه نمــود .گســتره خــواص ســنگ و اشــباع
ســیال مــورد اســتفاده در توســعه روابــط الفتــاح بهصــورت
0/117 >Sw>0/938 ،25/3>Ka>4790 ،0/231>φ>0/338
و  0/062>Sor>0/398میباشــد [ .]4همانطــور کــه
مشــخص اســت ،اینگونــه روابــط تجربــی معمــوالً براســاس

بــازه مشــخصی از خــواص ســنگ و ســیال توســعه داده
شــدهاند و انتظــار مــیرود کــه در همــان بــازه نتایــج
قابــل قبولــی از خــود نشــان دهنــد کــه ایــن از مهمتریــن
محدودیــت ایــن روابــط میباشــد .عــاوه بــر اینگونــه

روابــط تجربــی ،روابــط دارای پارامترهــای قابــل تنظیــم

[ ]18آمــده اســت .مهمتریــن نقطــه ضعــف روابــط دارای

تجربــی جهــت تعییــن مقادیــر ایــن پارامترهــا میباشــد.

بــه طــوری کــه در نبــود دادههــای تجربــی ایــن روابــط
قابــل کاربــرد نیســتند.
روش کار

در ایــن کار ،بهینهســازی بــا هــدف یافتــن بهتریــن مقــدار
قابــل دس ـتیابی از یــک تابــع هــدف 1تعریــف شــده بــر

یــک دامنــه معیــن از مقادیــر صــورت میگیــرد.

1. Objective Function

شماره ،92
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در ســادهترین حالــت ،هــدف حداقــل یــا حداکثرســازی

بهــره گرفتــه شــده اســت .مراحــل کلــی موجــود در ایــن

حقیقــی یــا اعــداد صحیــح از یــک مجموعــه از مقادیــر

نشــان داده شــده اســت [ .]30در ایــن روش ابتــدا بــا

یــک تابــع حقیقــی ،بــا انتخــاب نظاممنــد مقادیــر
ممکــن میباشــد .شــکل کلــی مســئله بهینهســازی در
روابــط  1تــا  4آمــده اســت [.]29
()1

((xϵRn

()2

k=1,2,...,L

()3
()4

max(min) F(x):
hk(x)=0

gj(x)≤0 j=1,2,...,m
i = 1, 2, …, P

max

<x i < x i

min

xi

الگوریتــم بهینهســازی بهصــورت فلوچــارت در شــکل 1

انتخــاب مقادیــر مناســب بــرای پارامترهــای یــک مــدل

ریاضــی بهعنــوان حــدس اولیــه ،تراوایــی نســبی در
اشــباعهای مختلــف محاســبه میگــردد .ســپس بــا

تعریــف متوســط خطــای مطلــق 3بهعنــوان تابــع هــدف

و اســتفاده از روش بهینهســازی غیرخطــی گرادیــان

کاهشــی تعمیــم یافتــه ،ســعی در کمینهســازی میــزان

کــه در آن  xبــردار تصمیــم و رابطــه  2الــی  4بهترتیــب

خطــا (تابــع هــدف) از طریــق تغییــر مقادیــر پارامترهــا

بــرای متغیرهــای تصمیــم میباشــند .اگــر تابــع هــدف

ریاضــی بــه نحــوی محاســبه میشــوند کــه کمتریــن

محدودیــت مســاوی ،نامســاوی و محــدوده قابــل قبــول

( )Fیــا حداقــل یکــی از محدودیتهــا غیرخطــی باشــند،

مســئله بهینهســازی غیرخطــی خواهــد بــود [ .]29یکــی
از روشهــای بهینهســازی غیرخطــی ،روش گرادیــان

کاهشــی تعمیــم یافتــه میباشــد .ایــن روش بــر پایــه
خطــی کــردن توابــع هــدف و محدودیتهــا بــا اســتفاده

از بســط تیلــور( 1روابــط  5و  )6و بــه کار بــردن روشهــای

بهینهســازی خطــی اســتوار اســت.
()5
()6

=F ( x
) , x 1 ) F ( x 1 ) + ∇F ( x 1 )( x − x 1

شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر پارامترهــای مدلهــای
میــزان خطــا بیــن نتایــج آزمایشــگاهی و مقادیــر حاصــل
از روابــط وجــود داشــته باشــد .متوســط خطــای مطلــق

مــورد اســتفاده بهعنــوان تابــع هــدف بــا اســتفاده از
تســاوی  7تعریــف شــده اســت.

()7

) − K riExp .

Pred .
ri

N

∑ (K
N

i =1

=F
=
E
( x ) MA

کــه در آن  Nتعــداد دادههــای آزمایشــگاهی میباشــد.
ایــن روش بهینهســازی بهصــورت بهینهســازی محلــی

) hk ( x , x 1=) hk ( x 1 ) + ∇hk ( x 1 )( x − x 1

تعریــف میشــود کــه بــر روی هــر یــک از دســته دادههای

مراحــل اعمــال ایــن روش بهطــور خالصــه بــه شــرح زیــر

مقادیــر پارامترهــای هــر رابطــه بــرای هــر دســته داده

خطــی کــردن تمــام محدودیتهــای تابــع هــدف حــول

حــدس اولیــه مناســب بــرای پارامترهــای یــک مــدل

بهینهســازی خطــی تبدیــل شــود .ســپس اســتفاده

کلیــه دادههــای موجــود بــا اســتفاده از همــان مقادیــر

تکــرار روش بهینهســازی خطــی بــرای رســیدن بــه

متوســط خطــای مطلــق بــرای هــر دســته داده محاســبه

و تابــع هــدف .چنانچــه بــه جــواب مناســب نرســید بــا

محلــی ،تابــع هــدف بهصــورت مجمــوع متوســط خطــای

=
k 1,2,…, L

تجربــی بهصــورت مجــزا صــورت گرفتـه اســت و بهتریــن

اســت :الــف) بهدســت آوردن مــدل بــا نقــاط عملیاتــی و

تعییــن میشــود .در بهینهســازی کلــی پــس از انتخــاب

نقــاط عملیاتــی بــه گونــهای کــه مســئله بــه شــکل

ریاضــی ،تراوایــی نســبی در اشــباعهای مختلــف بــرای

از بهینهســازی خطــی بــرای حــل مســئله خطــی .ب)

حــدس اولیــه پارامترهــا محاســبه میگــردد .ســپس

جــواب مناســب بــا خطــی کــردن توابــع محدودیتهــا

میشــود .در بهینهســازی کلــی بــر خــاف بهینهســازی

خطــی کــردن دوبــاره محدودیتهــا و توابــع هــدف حــول

مطلــق هــر دســته داده تعریــف شــده اســت.

نقطــه جدیــد مقــدار بهینــه مســئله پیــدا میشــود .در
ایــن مطالعــه جهــت تعییــن مقادیــر پارامترهــای روابــط
تراوایــی نســبی دارای پارامتــر قابــل تنظیــم ،از روش

بهینهســازی غیرخطــی گرادیــان کاهشــی تعمیــم یافتــه

2

1. Taylor Expansion
2. Generalized Reduced Gradient Method
3. Mean Absolute Error
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شکل  1الگوریتم بهینهسازی گرادیان کاهشی

تابــع هــدف بهینهســازی کلــی بهصــورت معادلــه 8

تعریــف میشــود:
()8

n

) = ∑MA E j

F (x

j =1

کــه در آن  nتعــداد کل دســته دادههــای آزمایشــگاهی
مــورد بررســی تعریــف شــده اســت .ســپس بــا اســتفاده از

روش بهینهســازی غیرخطــی گرادیــان کاهشــی تعمیــم
یافتــه ،بهتریــن مقادیــر پارامترهــای رابطــه مــورد نظــر

از طریــق کمینــه کــردن تابــع هــدف تعریــف شــده

تعییــن میشــود .بنابرایــن مقــدار پارامترهــای محاســبه

شــده هــر رابطــه بــرای دادههــای موجــود قابــل اســتفاده

میباشــد و بهتریــن نتایــج را نشــان میدهــد.

نتایج و بحث

در ایــن بخــش بــه ارائــه نتایــج و مقایســه روابــط ارائــه
شــده جهــت تخمیــن مقادیــر تراوایــی نســبی سیســتم دو
فــاز نفــت– آب پرداختــه میشــود .بــه ایــن منظــور 11

رابطــه تجربــی و تحلیلــی متــداول و پرکاربــرد بررســی
شــده اســت .ایــن روابــط شــامل رابطــه تجربــی هنرپــور

و همــکاران [ ،]6ابراهیــم و کودریتــز [ ]9و الفتــاح [ ]4و

همچنیــن روابـط دارای پارامترهــای قابــل تنظیــم شــامل
رابطــه تعمیــم یافتــه کــوری [ ،]10رابطــه تعمیــم یافتــه

بروکــس و کــوری [ ،]11ســیگموند و مــک کافــری [،]12
چیرســای [ ،]13ون جینوچتــن -مولــم [،]15[ LET ،]14

کــه [ ]16و لــی و همــکاران [ ]17میباشــد.
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ســه رابطــه تجربــی ذکــر شــده تنهــا بــا اســتفاده از

مقادیــر تراوایــی نســبی در نظــر گرفتــه شــده اســت .در

آشــام ،تراوایــی مطلــق و تخلخــل ،قــادر بــه تخمیــن

دادههــای آزمایشــگاهی و بهینهســازی محلــی جهــت

مقادیــر اشــباع فــاز تــر(آب) و فــاز ناتر(نفــت) در فرآینــد

ایــن بخــش ،ابتــدا از تطابــق روابــط بــا هــر یــک از دســته

منحنیهــای تراوایــی نســبی فــاز آب و نفــت میباشــند.

تعییــن مقادیــر پارامترهــا اســتفاده شــده اســت .در ایــن

بهصــورت یــک ســری روابــط عمومــی مطــرح شــدهاند و

آزمایشــگاهی مربــوط بــه تراوایــی نســبی سیســتمهای دو

در حالــی کــه روابــط دارای پارامترهــای قابــل تنظیــم

تحقیــق از  21دســته داده کــه در مجموع شــامل  644داده

بــا توجــه بــه ســاختار آنهــا ابتــدا بایــد برخــی از پارامترها

فــاز نفــت– آب میباشــند؛ جهــت بررســی روابــط تراوایــی

مقادیــر ایــن پارامترهــا بــه گونــهای تعییــن میشــوند

دادههــای مــورد اســتفاده در جــدول  3ارائــه شــده اســت.

تعییــن شــوند .همانطــور کــه در بخــش قبــل ذکــر شــد،

کــه بهتریــن تطابــق بــا منحنیهــای مربــوط بــه نتایــج
آزمایشــگاهی حاصــل گــردد .الزم بــه ذکــر اســت کــه کلیه
محدودیتهــای  3رابطــه تجربــی ذکــر شــده در محاســبه

نســبی بهــره گرفتــه شــده اســت .مشــخصات مربــوط بــه
الزم بــه ذکــر اســت کــه کلیــه دادههــای جمـعآوری شــده

مربــوط بــه فرآینــد آشــام میباشــند .نتایــج حاصــل از
روابــط بــا مقادیــر آزمایشــگاهی مقایســه میشــوند.

جدول 3مشخصات پتروفیزیکی دادههای مورد استفاده.
دسته داده تعداد دادهها

.

 Kro, maxمنبع

جنس مغزه

ترشوندگی

0/321 0/250 20/80

0/351

]31[ 0/933

1

22

ماسه سنگ

ترشوندگی میانه

0/269

0/111

]32[ 0/759

2

18

ماسه سنگ

آب دوست

0/362 11/00 10/59

]33[ 1/000

3

20

ماسه سنگ

نفت دوست

0/538 0/090 25/35 2890

0/007

4

30

ماسه سنگ

نفت دوست

0/513 0/115 25/35 2730

0/003

]33[ 1/000

5

28

ماسه سنگ

نفت دوست

0/468 0/138 25/35 2770

0/025

]33[ 1/000

6

30

ماسه سنگ

نفت دوست

0/513 0/127 25/35 2820

0/003

]33[ 1/000

7

26

ماسه سنگ

نفت دوست

2690

0/246 0/198 25/35

0/051

]33[ 1/000

8

16

ماسه سنگ

نفت دوست

0/360 0/113 33/70 3370

0/398

]34[ 1/000

9

22

ماسه سنگ

آب دوست

782

0/220 0/351 28/80

0/326

]28[ 1/000

10

32

ماسه سنگ

ترشوندگی میانه

132

0/108 0/081 23/00

0/500

]35[ 0/758

11

28

ماسه سنگ

ترشوندگی میانه

132

0/140 0/081 23/00

0/802

]35[ 0/760

12

26

کربناته

نفت دوست

2/52

0/431 0/185 13/30

0/098

]36[ 0/559

13

68

ماسه سنگ

آب دوست

398

0/120 0/230 25/51

0/053

]37[ 1/000

14

50

ماسه سنگ

آب دوست

0/244 0/099 30/20 10585

0/341

]38[ 0/925

15

28

ماسه سنگ

آب دوست

290

0/203 0/148 22/50

0/190

]39[ 0/880

16

30

ماسه سنگ

ترشوندگی میانه

20

0/300 0/351 30/00

0/502

]40[ 0/751

17

36

ماسه سنگ

آب دوست

0/122 0/000 39/40 5300

0/468

]41[ 1/000

18

36

کربناته /دولومیت

نفت دوست

23

9/85

0/243 0/157

0/114

]42[ 0/693

19

32

کربناته /دولومیت

نفت دوست

130

0/327 0/189 24/90

0/107

]42[ 0/223

20

30

کربناته /آهک

نفت دوست

1/5

8/20

0/318 0/204

0/100

]42[ 0/823

21

36

کربناته /آهک

نفت دوست

17

0/124 0/228 12/00

0/386

]42[ 0/670

Swi

134

Sor

Krw, max
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عــاوه بــر متوســط خطــای مطلــق ذکــر شــده در بخــش

روابــط تجربــی و تحلیلــی نتایــج نزدیکتــری بــه مقادیــر

نیــز خطــای  R2جهــت ارزیابــی روابــط اســتفاده شــده

میدهنــد .بــا ایــن وجــود رابطــه  ]15[ LETبــا میــزان

قبــل ،از متوســط خطــای مجمــوع مربعــات ریشــهها 1و
اســت .فرمــول ایــن خطاهــا نیــز در معادلههــای  9و

 10آمــده اســت .نحــوه ارزیابــی روابــط بــا اســتفاده از
ایــن خطاهــا بــه ایــن گونــه اســت کــه هــر چــه مقــدار

عــددی متوســط خطــای مطلــق و یــا متوســط خطــای
مجمــوع مربعــات ریش ـهها کمتــر و خطــای  R2بــه یــک

نزدیکتــر باشــد ،نتایــج حاصــل از هریــک از روابــط بــه
مقادیــر آزمایشــگاهی نزدیکتــر میباشــند.

()9

()10

1

2
2
− K riExp . ) 


N


Pred .
ri

2

) − K riExp .

Pred .
ri

(K

∑

N
i =1


RMSE = 



∑ (K
N

2

i =1

)K riPred . − average )K riExp . (( 2

N

i =1

∑

R = 1−

پــس از انجــام محاســبات مربوطــه و بررســی مجموعــه
خطــای بهدســت آمــده ،مشــاهده شــد کــه در مجمــوع
 4رابطــه دارای پارامترهــای قابــل تنظیــم شــامل رابطــه
تعمیــم یافتــه کــوری [ ،]10ســیگموند و مــک کافــری

[ ،]12چیرســای [ ]13و  ،]15[ LETنســبت بــه ســایر

تجربــی تراوایــی نســبی در سیســتم نفــت  -آب ارائــه

میانگیــن خطــای  RMSEبرابــر بــا  0/002818و میانگیــن
خطــای

MAE

برابــر بــا  0/002586و نیــز رابطــه

ســیگموند و مــک کافــری [ ]12بــا میانگیــن خطــای
 RMSEبرابــر بــا  0/016419و میانگیــن خطــای

MAE

برابــر بــا  0/009031بــه ترتیــب دارای نزدیکتریــن

نتایــج بــه مقادیــر آزمایشــگاهی تراوایــی نســبی فــاز آب

و نفــت میباشــند .مقادیــر میانگیــن متوســط خطــای
مطلــق و متوســط خطــای مجمــوع مربعــات ریشــهها

بــرای ســایر روابــط در جــدول  4ارائــه شــده اســت .الزم
بــه ذکــر میباشــد کــه ایــن مقایســه روابــط بــر روی
کلیــه دادههــای مربــوط بــه تراوایــی نســبی صــورت

گرفتــه اســت .شــکل  2نیــز مقایســه دادههــای تجربــی بــا
مقادیــر تخمیــن زده شــده بــرای رابطــه دارای کمتریــن

و بیشتریــن خطــای پیشبینــی تراوایــی نســبی دو
فــاز آب و نفــت بــرای کل  644داده تجربــی ( 322داده
مربــوط بــه فــاز نفــت و  322داده مربــوط بــه فــاز آب)

بهصــورت نمــودار پراکندگــی نشــان میدهــد.

جدول  4مقادیر میانگین خطای  MAEو  RMSEبا در نظر گرفتن کل دادههای آزمایشگاهی در بهینهسازی محلی.
روابط تراوایی نسبی

فاز نفت

فاز آب
MAE

RMSE

MAE

RMSE

هنرپور و همکاران

0/104348

0/127274

0/079764

0/121889

ابراهیم و کودریتز

0/043479

0/059028

0/051662

0/077921

الفتاح

0/031276

0/036588

0/068264

0/113995

رابطه تعمیم یافته کوری

0/005338

0/007964

0/019493

0/035352

رابطه تعمیم یافته بروکس و کوری

0/021541

0/029267

0/048436

0/061533

سیگموند و مک کافری

0/004954

0/007691

0/009031

0/016419

چیرسای

0/003369

0/005415

0/011775

0/019219

ون جینوچتن -مولم

0/124280

0/163419

0/104270

0/130624

LET

0/002586

0/002818

0/010408

0/017681

که

0/012369

0/018535

0/063588

0/113228

لی و همکاران

0/004995

0/007952

0/021822

0/047743
1. Root Mean Squared Error
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الف

مقدار تراوایی نسبی از
رابطه سیگموند و مک کافری

0/2
0/4
0/6
0/8
0/1
مقادیر تجربی تراوایی نسبی فاز نفت

0

ت
مقدار تراوایی نسبی از
رابطه ون جینوچتن -مولم

پ

1
0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0

0/2
0/4
0/6
0/8
0/1
مقادیر تجربی تراوایی نسبی فاز آب

0

0/2
0/4
0/6
0/8
0/1
مقادیر تجربی تراوایی نسبی فاز آب

0

1
0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0

مقدار تراوایی نسبی از
رابطه ون جینوچتن -مولم

0/2
0/4
0/6
0/8
0/1
مقادیر تجربی تراوایی نسبی فاز نفت

0

ب

1
0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0

مقدار تراوایی نسبی از
رابطه LET

1
0/9
0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1
0
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شکل 2مقایسه مقادیر تراوایی نسبی تخمین زده شده با مقادیر تجربی در بهینهسازی محلی برای روابط با :الف وب کمترین ،پ و ت
بیشترین خطا .

تأثیــر گــذار خواهــد بــود [ .]23در ایــن بیــن دو پارامتــر،

همانطــور کــه مشــخص میباشــد دو رابطــه ســیگموند
و مــک کافــری و  LETدارای بهتریــن تطابــق بــا نتایــج
تجربــی بهترتیــب بــرای دو فــاز نفــت و آب میباشــند.

بــر رفتــار منحنیهــای تراوایــی نســبی تأثیــر خواهــد

مقادیــر تخمیــن زده شــده توســط رابطــه ون جینوچتــن-

پیشبینــی منحنیهــای تراوایــی نســبی در ســنگ بــا

نســبت بــه ســایر روابــط بیشــتر اســت .تراوایــی نســبی
عمدتــاً تابــع توزیــع اشــباع ســیال در یــک محیــط

رو ،جهــت بررســی دقیقتــر روابــط بــا تفکیــک دادههــای
جم ـعآوری شــده براســاس جنــس ســنگ (ماســهســنگ

ســازند ،ســاختار منافــذ ،تاریخچــه اشــباع ،ترشــوندگی

دوســت ،میانــه و نفــت دوســت) ،بــه ارزیابــی و مقایســه

جریــان و  ...بــر نحــوه توزیــع اشــباع ســیال در یــک

پرداختــه شــده اســت.

جنــس ســازند و نیــز ترشــوندگی ســطح بــه میــزان زیادی

همچنیــن ایــن شــکل نشــان میدهــد کــه میــزان انحــراف

گذاشــت [ 5و  .]9بنابرایــن انتخــاب بهتریــن رابطــه جهت

مولــم از مقادیــر تجربــی بــرای هــر دو فــاز آب و نفــت

جنــس و ترشــوندگی مختلــف ضــروری میباشــد .از ایــن

متخلخــل میباشــد .عوامــل مختلفــی از قبیــل جنــس

و کربناتــه) و حالتهــای مختلــف ترشــوندگی (آب

ســطوح ،کشــش ســطحی ،گرانــروی ســیال ،دمــا ،دبــی

نتایــج روابــط در تخمیــن منحنیهــای تراوایــی نســبی

محیــط متخلخــل و در نتیجــه مقادیــر تراوایــی نســبی
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بــرای ایــن منظــور از  484و  160داده آزمایشــگاهی

خطــای

همچنیــن  112 ،222و  310داده آزمایشــگاهی بهترتیــب

نســبی بــه ترتیــب فــاز آب و نفــت در نمونههــای ماســه

بهترتیــب بــرای نمونههــای ماســه ســنگ و کربناتــه و

RMSE

بهترتیــب  0/159486و 0/122886

ضعیفتریــن روابــط در تخمیــن منحنیهــای تراوایــی

ســنگ شــناخته شــدهاند .بررســی مجموعــه خطــای

بــرای حالــت ترشــوندگی آب دوســت ،میانه و نفت دوســت

محاســبه شــده در جــدول  6نیــز نشــان میدهــد کــه

بهــره گرفتــه شــده اســت .نتایــج میانگین متوســط خطای

روابــط چیرســای [ ]13و ســیگموند و مــک کافــری

مجمــوع مربعــات ریش ـهها ،محاســبه شــده بــرای هــر دو

[ ]12بــا مقادیــر میانگیــن خطــای  RMSEبهترتیــب

نــوع ســنگ و نیــز حالتهــای ترشــوندگی مختلــف در

 0/002302و  0/015154در ســنگ بــا ترشــوندگی نفــت

بهینهســازی محلــی ،در جــداول  5و  6گــزارش شــدهاند.

دوســت ]15[ LET ،بــا مقادیــر میانگیــن خطــای ،RMSE

بــا توجــه بــه جــدول  ،5رابطــه  ]15[ LETبــا مقادیــر

 0/010225و  0/016525در ســنگ بــا ترشــوندگی

میانگیــن خطــای  0/002900 ،RMSEو 0/010380

بــه ترتیــب بــرای فــاز آب و نفــت دارای باالتریــن دقــت

میانــه و  ]15[ LETبــا مقادیــر میانگیــن خطــای ،RMSE

ســنگهای کربناتــه میباشــد .در حالــی کــه رابطــه

دوســت دارای بهتریــن پیشبینــی از مقادیــر تجربــی

 0/003410و  0/008933در ســنگ بــا ترشــوندگی آب

در تخمیــن منحنیهــای تراوایــی نســبی در نمونــه

تراوایــی نســبی بهترتیــب فــاز آب و نفــت میباشــند.

هنرپــور و همــکاران [ ]6بــا مقــدار میانگیــن خطــای

در نهایــت خالصـهای نتایــج حاصــل از ارزیابــی مجموعــه

 0/194820 ،RMSEو رابطــه ون جینوچتــن -مولــم

خطــای محاســبه شــده براســاس جنــس ســنگ و نــوع

[ ]14بــا مقــدار میانگیــن خطــای 0/233700 ،RMSE

بهترتیــب دارای کمتریــن دقــت در تخمیــن مقادیــر

ترشــوندگی بهصــورت درخــت تصمیــم جهــت انتخــاب

میباشــند .همچنیــن روابــط  ]15[ LETو ســیگموند و

 3نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه پیشتــر ذکــر
شــد ،مهمتریــن محدودیــت روابــط دارای پارامتــر قابــل
تنظیــم ،وابســتگی آنهــا بــه دادههــای تجربــی جهــت
تعییــن مقادیــر ایــن پارامترهــا میباشــد.

بهتریــن رابطــه (رابطــه دارای کمتریــن خطــا) در شــکل

تراوایــی نســبی فــاز آب و نفــت در نمونههــای کریناتــه

مــک کافــری [ ]12بــا مقادیــر میانگیــن خطــای
بهترتیــب  0/004455و  0/016778بهتریــن و روابــط ون
RMSE

جینوچتــن -مولــم [ ]14و کــه [ ]16بــا مقادیــر میانگیــن

جدول  5مقادیر میانگین خطای  RMSEبرای نمونههای کربناته و ماسه سنگ در بهینهسازی محلی.

روابط تراوایی نسبی

ماسه سنگ

سنگ کربناته
فاز آب

فاز نفت

فاز آب

فاز نفت

هنرپور و همکاران

0/194820

0/142420

0/103150

0/114557

ابراهیم و کودریتز

0/045280

0/044420

0/059732

0/089886

الفتاح

0/042120

0/062620

0/034612

0/114121

رابطه تعمیم یافته کوری

0/004206

0/014860

0/008751

0/045200

رابطه تعمیم یافته بروکس و کوری

0/043150

0/065680

0/028612

0/049325

سیگموند و مک کافری

0/004451

0/014920

0/009226

0/016778

چیرسای

0/003301

0/014500

0/005864

0/021564

ون جینوچتن -مولم

0/181700

0/233700

0/159486

0/104707

LET

0/002900

0/010380

0/004455

0/021314

که

0/015140

0/133680

0/010767

0/122886

لی و همکاران

0/005520

0/025140

0/009064

0/060057
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جدول  6مقادیر میانگین خطای  RMSEبرای حالتهای ترشوندگی مختلف در بهینهسازی محلی.
روابط تراوایی نسبی

آب دوست
فاز آب

فاز آب

فاز نفت

هنرپور و همکاران

0/126000 0/113133 0/117180 0/058880

0/162218

0/122909

ابراهیم و کودریتز

0/036067 0/125033 0/100260

0/030831

0/079182

الفتاح

0/056650 0/100125 0/158833 0/025350

0/023879

0/096618

رابطه تعمیم یافته کوری

0/023900 0/018750 0/023683 0/007953

0/002902

0/045882

رابطه تعمیم یافته بروکس و کوری

0/030500 0/031167 0/077050 0/037325

0/010300

0/077050

سیگموند و مک کافری

0/023300 0/026800 0/014150 0/003525

0/003015

0/015154

چیرسای

0/017650 0/012475 0/021033 0/006414

0/002302

0/018800

ون جینوچتن -مولم

0/123525 0/100725 0/055417 0/154199

0/191245

0/174227

LET

0/016525 0/010225 0/008933 0/003410

0/002465

0/022554

که

0/086825 0/030200 0/103033 0/019018

0/008666

0/147482

لی و همکاران

0/022100 0/020925 0/067200 0/007388

0/003543

0/046454

0/08146

فاز نفت

میانه
فاز آب

نفت دوست
فاز نفت

م گیری برای انتخاب بهترین رابطه تخمین تراوایی نسبی با بهینهسازی محلی.
شکل 3درخت تصمی 

در ایــن بخــش از طریــق بهینهســازی کلــی روابــط دارای
پارامترهــای قابــل تنظیــم بــر روی کل دادههــای موجــود،

بهتریــن مقادیــر هریــک از پارامترهــای ایــن روابــط تعییــن
میشــوند .هــدف از بهینهســازی کلــی ،تعییــن بهتریــن

مقــدار پارامترهــای قابــل تنظیــم روابــط از طریــق کمینــه

کــردن مقــدار مجمــوع متوســط خطــای مطلــق هــر دســته
داده میباشــد .پــس از انجــام محاســبات مربوطــه و بررسـی
مجموعــه خطــای بهدســت آمــده در بهینهســازی کلــی،

مشــاهده شــد کــه همچنــان  4رابطــه دارای پارامترهــای
قابــل تنظیــم شــامل رابطــه تعمیــم یافتــه کــوری [،]10
ســیگموند و مــک کافــری [ ،]12چیرســای [ ]13و LET

[ ،]15نســبت بــه ســایر روابــط تجربــی و تحلیلــی نتایــج
نزدیکتــری بــه مقادیــر تجربــی تراوایــی نســبی در
سیســتم نفــت -آب ارائــه میدهنــد .نتایــج حاصــل بــرای
ایــن  4رابطــه در جــدول  7ارائــه شــده اســت .اندیــس
 wو  oدر ایــن جــدول بهترتیــب بیانگــر فــاز آب و نفــت
میباشــند.
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جدول  7بهترین مقادیر پارامترهای قابل تنظیم  4رابطه دارای کمترین خطا در سیستم نفت– آب برای بهینهسازی کلی
پارامترهای قابل تنظیم

رابطه
رابطه تعمیم یافته کوری
سیگموند و مک کافری
چیرسای
LET

Nw

No

2/502222

2/419085

Nw

No

A

B

2/678736

2/580454

0/085555

0/064790

A

B

L

M

1/602256

2/107074

0/816292

1/000000

1/773746

2/581845

1/000000

1/000000

Lw

Tw

Ew

Lo

Eo

To

7/423856

1/625596

ســایر روابــط تجربــی و تحلیلــی نتایــج نزدیکتــری بــه

نتیجهگیری

در ایــن تحقیــق بــه بررســی دقــت پیشبینــی روابــط
تجربــی و تحلیلــی تراوایــی نســبی بــرای سیســتمهای دو
فــاز نفــت  -آب در فرآینــد آشــام پرداختــه شــده اســت .از

بیــن کلیــه روابــط تجربــی و تحلیلــی موجــود 11 ،رابطــه
متــداول و پرکاربــرد بــا اســتفاده از  644داده تجربــی

مربــوط بــه سیســتم نفــت -آب مــورد بررســی و مقایســه
قــرار گرفــت .نتایــج محاســبات گویــای ایــن اســت کــه

در مجمــوع  4رابطــه دارای پارامتــر قابــل تنظیــم شــامل

رابطــه تعمیــم یافتــه کــوری [ ،]10ســیگموند و مــک
کافــری [ ،]12چیرســای [ ]13و  ،]15[ LETنســبت بــه

مقادیــر تجربــی تراوایــی نســبی در بهینهســازی محلــی

و کلــی ارائــه میدهنــد .همچنیــن ،بــا توجــه بــه اهمیــت
جنــس و نــوع ترشــوندگی ســنگ در رفتــار منحنیهــای
تراوایــی نســبی ،درخــت تصمیــم جهــت انتخــاب بهتریــن

رابطــه در هریــک از ایــن حالتهــا ارائــه شــده اســت .بــا

توجــه بــه نقطــه ضعــف روابــط دارای پارامتــر قابــل تنظیــم

در وابســتگی آنهــا بــه دادههــای تجربــی جهــت تعییــن

مقادیــر ایــن پارامترهــا ،بــا اســتفاده از بهینهســازی کلــی
روابــط بــر روی بــازه وســیعی از دادههــای جمعآوری شــده،
بهتریــن مقادیــر هریــک از پارامترهــای روابــط تعییــن و
بــرای  4رابطــه بــا باالتریــن دقــت گــزارش شــدهاند.
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