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امیر مسعود فوالدگر*، اسماعیل سواری، مسعود رضایی، محمد علی اژدری  شرکت مهندسی و توسعه نفت 

در اغل��ب میادین بزرگ نفتی، نفت تولیدی مخازن مختلف با ویژگی های ناهمس��ان، در چندراهه های مش��ترک 
اختالط یافته و از طریق خطوط لوله مشترک به واحد بهره برداری منتقل می شود که نتیجه آن، تأثیر و برهمکنش 
جریان چاه ها بر یکدیگر و در نتیجه، پیچیدگی بیشتر رفتار جریان چندفازی در شبکه گسترده تولید میدان می باشد. 
این موضوع، شناس��ایی و ارزیابی راهکارهای بهینه افزایش و نگهداش��ت تولید به عنوان یکی از الزامات مدیریت 
صیانتی، میادین نفتی را پیچیده و پرچالش می سازد. یکی از ابزارهای قدرتمند متخصصان برای غلبه بر این چالش، 
شبیه سازی شبکه تولید میدان می باشد. خوشبختانه امروزه با پیشرفت های روزافزون علمی، نرم افزارهای قدرتمندی 
برای این منظور توس��عه یافته اس��ت. در این تحقیق، یکی از میادین توس��عه ای جنوب غربی کشور که هم زمان با 
توسعه در مدار تولید زودهنگام قرار دارد، جهت شناسایی و ارزیابی راهکارهای افزایش و نگهداشت تولید مورد 
مطالعه قرار گرفته و پس از س��اخت و تطابق گیری مدل شبیه ساز یکپارچه ش��بکه تولید، تأثیر اجرای سناریو های 
مختلف بهینه سازی تولید بر سقف تولید میدان مورد ارزیابی قرار گرفته است. از سناریو های مورد بررسی می توان 
ب��ه نصب پم��پ چندفازی در چندراهه های زودهنگام، تعمیر و راه اندازی تفکیک گر خط گراویتی کالس��ترها، 
اسیدکاری گسترده مجدد 10 حلقه چاه کاندیدا ، نصب پمپ درون چاهی در 10 حلقه چاه کاندیدا، کاهش فشار 
تفکیک گر واحد بهره برداری و جابجایی مس��یر تولید برخی چاه ها اش��اره نمود. یکی از ویژگی های منحصر به 
فرد این مدل، اس��تفاده از رابطه اختصاصی پیش بینی نرخ جریان کاهنده های سرچاهی در مدل شبکه می باشد که 

موجب افزایش دقت مدل در پیش بینی نرخ تولید چاه هاي شبکه گردیده است.
براس��اس نتایج حاصل از این مطالعه پیش بینی می ش��ود، اجرای راهکارهای پیش��نهادی بهینه سازی تولید، افزایش 

سقف تولید زودهنگام میدان به میزان 24630 بشکه در روز را به همراه داشته باشد. 
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بهینه سازی تولید یکي از میادین نفتی جنوب غربی ایران از طریق شبیه سازی شبکه 
یکپارچه تولید 

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

)Fuladgar@gmail.com( نویسند   ه ي عهد   ه  د   ار مکاتبات *

با توج��ه به هزینه های س��رمایه ای کالن مورد نیاز برای توس��عه یک 
میدان، تحقق تولید زودهنگام از میادین تحت توسعه، به عنوان یکی از 
راهکارهای تسریع بازگشت سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
تولید زودهن��گام از طریق تولیدی نمودن تعداد محدودی از چاه های 
توس��عه ای میدان به کمک راه اندازی س��ریع تر بخش��ی از تأسیس��ات 
سطح االرضی مطابق طرح جامع توس��عه میدان1، محقق می گردد. در 
شرایطی که میدان تحت توسعه از میادین مشترک باشد، تحقق تولید 
زودهنگام با هدف حفاظت از منابع ملی اهمیتی دوچندان می یابد. لذا 
افزایش و نگهداشت سقف تولید زودهنگام میادین مشترک در حین 
توس��عه یکی از دغدغه های دائمی مدیریت طرح می باش��د. بنابراین 
الزم اس��ت عالوه ب��ر اقدامات توس��عه ای که برای افزای��ش تولید از 
طریق افزایش تعداد چاه های تولیدی صورت می پذیرد، اقدامات فنی 
مهندس��ی الزم برای افزایش یا نگهداشت تولید چاه های زودهنگام از 

طریق رفع موانع تولید نیز در دستور کار قرار گیرد.]1[

نگهداش��ت تولید یک می��دان در گام اول نیازمند شناس��ایی عوامل 
بالفعل و بالقوه محدود کننده تولید می باش��د. شناسایی عوامل بالفعل 
در ص��ورت وجود تجهیزات و امکانات س��خت اف��زاری مورد نیاز، 
 از طری��ق انجام تس��ت ه��ای میدانی مانن��د اندازه گیری ن��رخ تولید، 
چاه آزمای��ی یا س��نجش ش��اخص بهره ده��ی2، نمونه گیری س��یال 
درون چاه��ی3 و س��رچاهی، پیمایش های فش��ار و دما، نم��ودار نگار 
تولی��د4 و غیره حاصل می گردد لیکن شناس��ایی عوامل بالقوه نیازمند 
ش��ناخت کامل و قابلیت پیش بینی رفتار جریانی سیال در کلیه اجزای 
س��امانه تولی��د از جمله ، مخزن، رش��ته تکمیلی، کاهنده س��رچاهی، 
خطوط لوله به صورت انف��رادی و همچنین تأثیر و برهمکنش جریان 
هریک از اجزا س��امانه تولید یک چاه با اجزای س��امانه تولید س��ایر 
چاه ها می باشد.]2[ نظر به پیچیدگی روابط تحلیلی و یا تجربی حاکم 
بر رفتار جریانی س��یاالت در ش��بکه های گس��ترده تولی��د، پیش بینی 
رفتار جریانی س��امانه تولید از طریق محاسبات دستی بسیار زمان بر و 
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 1  شمای شبکه تولید میدان مورد مطالعه 2  شمای کلی مدل شبیه ساز شبکه میدان مورد مطالعه

طاقت فرسا می باش��د اما امروزه با پیشرفت های علمی، نرم افزار های 
مختلف��ی با قابلیت شبیه س��ازی و پیش بینی رفتار جریانی ش��بکه های 
پیچیده تولید در میادین بزرگ نفتی در دس��ترس قرار گرفته اس��ت. 
یکی از نرم افزارهای صنعتی شبیه س��از جریان چندفازی س��یاالت در 
ش��بکه تولید، نرم افزار پایپسیم5 شرکت شلمبرژه6 است. با تغییراتی که 
در نسخه جدید این نرم افزار صورت گرفته ، قابلیت های این نرم افزار 
در شبیه سازی ش��بکه های پیچیده تولید بس��یار افزایش یافته است. از 
جمل��ه قابلیت های این نرم افزار، می توان به قابلیت شبیه س��ازی جریان 
چندفازی در چاه و خط لوله، شبیه س��ازی ف��رازآوری با گاز و انواع 
پمپ های درون چاهی، شبیه سازی جریان درون کاهنده های سرچاهی، 
شبیه سازی انواع پمپ های چندفازی، شبیه سازی تفکیک نفت و گاز 
در کالسترها، شبیه سازی چاه های تزریقی و تولیدی، شبیه سازی مدل 
سیال به صورت نفت س��یاه7 و یا ترکیبی8 و به طور خالصه شبیه سازی 
انواع روش های تولید در شبکه پیچیده تولید میادین نفتی اشاره نمود. 
یکی از قابلیت های منحصربه فرد این نرم افزار ، قابلیت استفاده از رابطه 
شخصی سازی شده محاسبه دبی کاهنده سرچاهی می باشد که در این 

تحقیق، این قابلیت به کارگرفته شده است]4[.
 در این تحقیق، ش��بکه پیچیده تولید میدان م��ورد مطالعه از مخزن تا 
کارخانه بهره برداری، به صورت یکپارچه شبیه س��ازی ش��ده و پس از 
تنظیم و انطباق نتایج پیش بینی مدل شبیه س��از با داده های اندازه گیری 
ش��ده، عوامل محدودکننده تولید ش��بکه و پتانس��یل های بهینه سازی 
تولید این میدان از طریق بررس��ی س��ناریوهای مختلف بهینه س��ازی 
تولید شناس��ایی و ارزیابی شده اس��ت. تعدادی از ابهامات موجود در 
خصوص ش��بکه تولید این میدان که می توان پاس��خ آنها را از طریق 

شبیه سازی مشخص نمود، عبارتند از:
1. نامش��خص ب��ودن ن��رخ تولی��د چاه ب��ه چ��اه به دلیل ع��دم وجود 
جریان س��نج های چندفازی س��رچاهی و یا تفکیک گ��ر آزمایش در 

چندراهه ها
2. نامش��خص بودن سهم تولید 6 حلقه چاه میدان مجاور از تولید کل 

میدان
3. نامشخص بودن عوامل محدودکننده تولید چاه ها در حالت اتصال 

به شبکه
4. نامشخص بودن نرخ تولید چاه های دارای شرایط کاهنده زیربحرانی 
)30 درصد از چاه ها در اثر فش��ار زیاد پایین دست کاهنده و افت فشار 

جریانی سرچاهی در حالت زیر بحرانی قرار دارند(.
5. حداکثر ظرفیت تولید خطوط لوله موجود برای دریافت نفت بیشتر 

از چاه های جدید ) خارج از چارچوب این مقاله(
6. مشخصات نفت اختالط یافته در نقاط مختلف شبکه جهت طراحی 

تجهیزات مورد نیاز مانند پمپ چندفازی، خطوط لوله و ...

1- تاریخچه و فرضیات تحقیق
میدان مورد مطالعه در این مقاله با ابعاد 42در 18 کیلومتر، بزرگ ترین 
میدان نفتی مش��ترک ایران است. این میدان از یک دهه قبل با استفاده 
از ت��وان داخلی، از طری��ق راه اندازی 20 حلقه چ��اه تولیدی نفت، با 
دب��ی اولیه نزدیک به 50 ه.ب.ر. در مدار تولید زودهنگام قرار گرفت 
اما با توج��ه به تعلل پیمانکار بیع متقابل در اج��رای تعهدات و خلع ید 
وی در س��ال 1393، توس��عه این میدان با استفاده از منابع داخلی آغاز 
گردید. در س��ال 1396، ب��ا راه اندازی 50 حلقه چ��اه تولیدی جدید 
و ب��ا دریافت نفت 6 حلقه چ��اه تولیدِی میدان مجاور، س��قف تولید 
زودهن��گام می��دان، رک��ورد 102 ه.ب.ر. را ثبت نم��ود.  برنامه های 
افزای��ش مرحله به مرحله ي  س��قف تولید می��دان از طریق راه اندازی 
چاه های جدید، به س��رعت در حال اجرا می باشد. نفت این میدان، از 
چهار مخزن مجزا به نام های مستعار "آ"، "ب" ، "پ" و "ت" به ترتیب  
از طریق 48 ، 8، 9 و 5 حلقه چاه تولیدی استحصال می گردد]4[. سهم 
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ه��ر یک از این مخ��ازن در تولید روزانه ي مجموع می��دان به ترتیب، 
52، 15 ،19 و 14 درصد می باش��د. نفت تولیدی مخازن فوق با داشتن 
ش��اخص س��بکی با مقادیر تقریبی، به ترتیب 20 ، 30 ، 32 و 33 درجه 
API در چندراهه های9 تولیدی میدان مخلوط شده و برای فرآورش 
به واحد بهره برداری ارس��ال می گردد. فش��ار اولیه مخازن چهارگانه 
فوق در عم��ق مبنا به ترتیب مع��ادل 4700، 5500، 6100 و 8500 پام 
بوده اس��ت که این اختالف فش��ار زیاد مخزن موج��ب اختالف زیاد 
فشار جریانی سرچاهی و به تبع آن، برهم کنش فشاری چاه های متصل 
به چندراهه ها می ش��ود. نمودار تأسیسات س��طح االرضی تولیدی این 

میدان در شکل-1 نمایش داده شده است.
 

2- شبیه سازی
پس از جمع آوری اطالعات مورد نیاز شبیه س��ازی شبکه تولید میدان، 
شامل اطالعات مسیر، ابعاد و مشخصات کلیه خطوط لوله های جریانی، 
اطالعات مش��خصات کامل چاه هاي تولیدی، اطالعات خواص سیال 
ناحیه ای مخازن مختلف، اطالعات آزمایش های اندازه گیری شاخص 
بهره دهی چاه ها، پیمایش های فش��ار جریانی10 و ایستا11، آزمایش های 
اندازه گیری فش��ار مخزن و ...، مدل شبیه س��از تمامی چاه هاي میدان 

س��اخته شد و سپس، با در نظر گرفتن تاریخ شروع مطالعه )19 خرداد 
ماه 1397(، به عن��وان تاریخ مبنای مدل س��ازی، خروجی مدل تمامی 
چاه ها با اطالعات فش��ار و نرخ تولید ای��ن چاه ها در تاریخ مبنا منطبق 
گردید. سپس با استفاده از مدل تطابق یافته چاه ها و اضافه نمودن مدل 
خطوط لوله، کاهنده های سرچاهی و سایر تاسیسات مانند چندراهه ها 
و کالس��ترها ) ش��امل تفکیک گر و پمپ(، مدل فیزیکی شبکه برای 
تاریخ مبنا س��اخته ش��د. برای محاسبه افت فش��ار چندفازی در ستون 
چاه ها، با توجه به تطابق گیری های پیشین انجام شده در مرحله ساخت 
مدل چاه ها از روابط تجربی لدا فلو12 ]5[، الگا13  ]6[ و دانس – راس14  
]7[ و برای محاس��به افت فش��ار چندف��ازی در خطوط لول��ه افقی از 
معادله اولیمانز15 و لدا فلو استفاده گردید. همچنین برای افزایش دقت 
محاس��بات نرخ تولید چاه ها در مدل شبکه،  رابطه اختصاصی توسعه 
داده ش��ده برای پیش بینی نرخ تولید کاهنده های سرچاهی این میدان 
تحت عنوان پ.س.س.ا.پ.16 از طریق کلیدواژه های موتور نرم افزار17  
به مدل معرفی گردید. ]8[ شمای کلی مدل فیزیکی شبکه در شکل-2 

ارائه شده است.
جهت ارزیابی دقت پیش بینی مدل شبیه س��از پایه، نتایج فش��ار و نرخ 
تولید پیش بینی ش��ده با اطالعات اندازه گیری ش��ده در نقاط مختلف 
ش��بکه تولید مقایسه گردید. بر این اس��اس، مدل شبیه ساز پایه، پیش 
از تطابق گی��ری دارای خط��ای 6/4 % در پیش بینی نرخ تولید میدان و 
خطای متوس��ط 4/7 % در پیش بینی فش��ار جریانی سرچاهی چاه هاي 

میدان می باشد )جداول- 1 و 2 (.

باتوج��ه به کمتر بودن ن��رخ تولید پیش بینی مدل پایه نس��بت به تولید 
اندازه گیری ش��ده و اختالف کم فشارهای اندازه گیری شده در نقاط 
مختلف ش��بکه ب��ا مقادیر پیش بینی مدل، می توان دریافت که ش��بکه 
تولید این میدان فاقد محدودیت های جریانی بوده و علت کمتر بودن 
نرخ تولید پیش بینی مدل نس��بت به میزان اندازه گیری ش��ده می تواند 

ناشی از عدم قطعیت اطالعات ورودی  باشد.

 3  مقایسه فشار اندازه گیری شده و پیش بینی مدل در نقاط مختلف شبکه تولید

8 
 

 
مدل در نقاط مختلف شبكه توليد پيش بينيشده و  اندازه گيريمقايسه فشار   3 شكل  

  مدل تطابق يافته پيش بينيايج بررسي نت-4
شبكه ميدان، در شرايط مختلف توليد، مدل شبكه بر اساس  شبيه سازجهت اطمينان از اعتمادپذيري نتايج مدل 

 نرخ توليد مدل شبكه پيش بينيهاي مختلف بعد از تاريخ مبنا نيز ساخته و اجرا گرديد و نتايج تاريخ اطالعات 
برداري مقايسه گرديد. اين مقايسه مبين دقت بهره  واحدسنج جريان شده توسط  اندازه گيريبا نتايج نرخ توليد 

نرخ توليد و فشار سيال در نقاط  پيش بينيدر  شبكه يكپارچه توليد ميدان شبيه سازقبول مدل قابل  پيش بيني
پذيري مناسبي براي اطمينان توان دريافت مدل ساخته شده از بنابراين مي )4( شكل. باشدمي ف شبكهمختل

هاي مختلف با استفاده از  توليد برخوردار بوده و امكان اجراي سناريو بهينه سازيهاي مختلف  اجراي سناريو
بهره واحد  گرهايتفكيك نمودار پروفايل فشار تمامي اجزاء شبكه از مخزن تا  اشد.بمحيا مي شبيه سازاين مدل 

  داده شده است.مايش ن 5شماره  برداري در شكل

 
مختلف يها خيتار يبرا شده يريگ اندازه اطالعات با سهيمقا در مدل ياجرا از حاصل جينتا يابيارز 4 شكل  

 4  ارزیابی نتایج حاصل از اجرای مدل در مقایس��ه با اطالعات اندازه گیری ش��ده 
برای تاریخ های مختلف

8 
 

 
مدل در نقاط مختلف شبكه توليد پيش بينيشده و  اندازه گيريمقايسه فشار   3 شكل  

  مدل تطابق يافته پيش بينيايج بررسي نت-4
شبكه ميدان، در شرايط مختلف توليد، مدل شبكه بر اساس  شبيه سازجهت اطمينان از اعتمادپذيري نتايج مدل 

 نرخ توليد مدل شبكه پيش بينيهاي مختلف بعد از تاريخ مبنا نيز ساخته و اجرا گرديد و نتايج تاريخ اطالعات 
برداري مقايسه گرديد. اين مقايسه مبين دقت بهره  واحدسنج جريان شده توسط  اندازه گيريبا نتايج نرخ توليد 

نرخ توليد و فشار سيال در نقاط  پيش بينيدر  شبكه يكپارچه توليد ميدان شبيه سازقبول مدل قابل  پيش بيني
پذيري مناسبي براي اطمينان توان دريافت مدل ساخته شده از بنابراين مي )4( شكل. باشدمي ف شبكهمختل

هاي مختلف با استفاده از  توليد برخوردار بوده و امكان اجراي سناريو بهينه سازيهاي مختلف  اجراي سناريو
بهره واحد  گرهايتفكيك نمودار پروفايل فشار تمامي اجزاء شبكه از مخزن تا  اشد.بمحيا مي شبيه سازاين مدل 

  داده شده است.مايش ن 5شماره  برداري در شكل

 
مختلف يها خيتار يبرا شده يريگ اندازه اطالعات با سهيمقا در مدل ياجرا از حاصل جينتا يابيارز 4 شكل  

 2  مقایسه نرخ تولید پیش بینی شده توسط مدل تطابق نیافته با نرخ 
تولید واقعی میدان

منبع نتایج
پیش بینی مدل شبکه از 

نرخ تولید کل شبکه
خطای مطلق  %

(STB/DAY) 95402اندازه گیری

6.4%(STB/DAY) 89256مدل پایه شبکه

 1  حداقل، حداکثر و میانگین خطای مدل پایه در پیش بینی فشار 
جریانی سرچاهی چاه ها

تاریخ مبنای 
شبیه سازشبیه سازی

متوسط خطای فشار 
جریانی سرچاهی %

کمینه خطای فشار 
جریانی سرچاهی %

بیشینه خطای فشار 
جریانی سرچاهی %

97-3-19 4.7% 0.1%19
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3-  تنظیم و تطابق گیری مدل شبکه
یک��ی از عوامل��ی که موجب بُ��روز اختالف نتایج م��دل با اطالعات 
اندازه گیری ش��ده می گردد، عدم قطعیت و خطای اطالعات ورودی 
است. یکی از داده های ورودی که از بیشترین عدم قطعیت برخوردار 
اس��ت، اندازه کاهنده چاه هاس��ت که در اثر خوردگی یا تغییر شکل 
کاهن��ده در اثر فرس��ایش و ی��ا به هم خوردن کالیبراس��یون )در مورد 
کاهنده های متغیر( ، دچار تغییر می ش��ود. از آنجایی که بررس��ی های 
میدانِي اندازه واقعی و کالیبراس��یون کاهنده س��رچاهی ، تغییر اندازه 
کاهنده برخی چاه ها در اثر خوردگی  و یا تغییر کالیبراس��یون را تأیید 
می نمود، جه��ت افزایش انطباق نتایج مدل ب��ا اطالعات اندازه گیری 
شده، اندازه کاهنده چاه ها به تناسب اختالف نرخ تولید پیش بینی مدل 
با نرخ تولید اندزه گیری ش��ده تصحیح گردی��د. باتوجه به اینکه این 
تغییر موجب افزایش جزئی میزان خطای فشار پیش بینی مدل گردید، 
اختالف فشار پیش بینی مدل با داده های اندازه گیری شده نیز از طریق 
تنظی��م روابط تجربی پیش بینی  کننده افت فش��ار جریان چندفازی، تا 
حدی کاهش داده ش��د تا تطابق مطلوب بین نتای��ج پیش بینی مدل و 
اطالعات واقعی حاصل ش��ود. مقایسه نتایج پیش بینی مدل تطابق یافته 
و اطالعات اندازه گیری شده در جداول3- و 4 ارائه شده است. بر این 
اس��اس، میزان خطای مدل تطابق یافته در پیش بینی نرخ تولید شبکه از 
6/4 درصد به کمتر از 0/4 درصد در تاریخ مبنا کاهش یافت اما میزان 
خطای متوس��ط پیش بینی فشارهای جریانی سرچاهی مدل شبیه ساز به 
میزان یک درصد افزایش پیدا کرد )از 4/7 % به 5/7 %( و میزان بیشینه 
وکمینه خطای فشار در نقاط مختلف شبکه به طور قابل توجهی کاهش 
یافت که با توجه به گستردگی شبکه و حجم انبوه اطالعات ورودی، 
این میزان خطا مطلوب و قابل قبول می باش��د. مقایسه نتایج فشار مدل 
در  سایر نقاط شبکه با داده های اندازه گیری شده نیز مبین تطابق بسیار 

مناسب پیش بینی مدل با نتایج اندازه گیری شده می باشد ) شکل-3(.

4- بررسی نتایج پیش بینی مدل تطابق یافته
جهت اطمینان از اعتمادپذیری نتایج مدل شبیه س��از ش��بکه میدان، در 
شرایط مختلف تولید، مدل شبکه بر اساس اطالعات تاریخ های مختلف 
بعد از تاریخ مبنا نیز ساخته و اجرا گردید و نتایج پیش بینی نرخ تولید 
مدل ش��بکه با نتایج نرخ تولید اندازه گیری ش��ده توس��ط جریان سنج 
واحد بهره برداری مقایس��ه گردید. این مقایس��ه مبی��ن دقت پیش بینی 
قابل قب��ول مدل شبیه س��از ش��بکه یکپارچه تولید می��دان در پیش بینی 
نرخ تولید و فش��ار سیال در نقاط مختلف ش��بکه می باشد)شکل-4(. 
بنابراین می توان دریافت مدل ساخته ش��ده از اطمینان پذیری مناسبی 

برای اجرای س��ناریوهای مختلف بهینه س��ازی تولی��د برخوردار بوده 
و امکان اجرای س��ناریوهای مختلف با اس��تفاده از این مدل شبیه ساز 
محیا می باش��د. نمودار پروفایل فش��ار تمامی اجزاء شبکه از مخزن تا 

تفکیک گرهای واحد بهره برداری در شکل-5 نشان داده شده است.
 

5- اجرای سناریوهای بهینه سازی تولید
با توجه به نتایج حاصل از مرحله تطابق گیری و اطمینان از عدم وجود 
عوامل محدودکننده در ش��بکه تولید، در مرحله بعدی ضمن بررسی 
س��ناریوهای مختلف پیش روی توس��عه میدان، میزان تأثیر اجرای این 
برنامه ها بر افزایش یا نگهداش��ت تولید بررس��ی گردید. سناریوهای 

 4  نتایج دبی و خطای آن نسبت به دبی کل اندازه گیری شده مدل 
انطباق داده شده

منبع نتایج
پیش بینی مدل شبکه از 

نرخ تولید کل شبکه
خطای مطلق  %

(STB/DAY) 95402اندازه گیری

0.4%(STB/DAY)  95785مدل پایه شبکه

 3  خطای میانگین فشار سرچاهی مدل انطباق داده شده
تاریخ مبنای شبیه سازی

تاریخ مبنای 
شبیه سازشبیه سازی

متوسط خطای فشار 
جریانی سرچاهی %

کمینه خطای فشار 
جریانی سرچاهی %

بیشینه خطای فشار 
جریانی سرچاهی %

97-3-195.7 %0.02 %12.7

 5  نتایج نصب پمپ چندفازی در منیفولد های 2و 7 به همراه بهینه 
سازی سایز کاهنده

نرخ تولید اندازه گیری عنوان سناریو
شده مبنا در تاریخ مبنا

97-3-19

نرخ تولید پیش بینی 
شبکه برای سناریو

(بشکه در روز)

میزان افزایش تولید 
( بشکه در روز)

نصب پمپ چندفازی در 
چندراهه های   بهمراه 

بهینه سازی اندازه 
X2&X1 کاهنده چاه ها

95402994754074

 5   نمودار پروفایل فش��ار تمامی اجزاء شبکه تولید میدان از مخزن تا تفکیک گر 
واحد بهره برداری
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بررسی شده عبارتند از: 
1. نصب پمپ های چندفازی در چندراهه های تولید زودهنگام

2. اسیدکاری گسترده18 مجدد  10 حلقه چاه کاندیدا

3. کاهش فشار تفکیک گر واحد بهره برداری
4. نصب پمپ های الکتریکی شناور19 بر روی 10 حلقه چاه کاندیدا

5. تعمیر و راه اندازی تفکیک گر و پمپ خط گراویتی کالس��ترهای 
شماره 1 و 2

6. جابه ج��ا نمودن مس��یر چاه ه��اي W-1 و W2  با چاه W-3 در کالس��تر  
شمالی

همچنین با اس��تفاده از مدل شبکه نرخ تولید 6 حلقه چاه میدان مجاور 
محاسبه گردید. 

6- نصب پمپ چندفازی در چندراهه های 2 و 7 به همراه بهینه سازی اندازه 
کاهنده های زیر بحرانی 

  X2 و X1 در این س��ناریو دو عدد پمپ چندف��ازی در چندراهه های
نصب و به گونه ای تنظیم گردید که فشار چندراهه های فوق از حدود  
180 پام نس��بی به حدود 65 پام نس��بی کاهش یاب��د. در این حالت با 
توجه به کاهش فشار پایین دست چاه ها، امکان افزایش تولید چاه ها از 
طریق افزایش اندازه کاهنده های سرچاهی 11 حلقه از چاه هاي دارای 
شرایط مناس��ب افزایش تولید بوسیله مدل شبیه ساز بررسی گردید. بر 
اس��اس نتایج حاصل از اجرای این س��ناریو، نرخ تولید شبکه در این 
حالت به میزان 4074 بشکه در روز، افزایش خواهد یافت) جدول-5(. 

7- اسیدکاری گسترده و مجدد  10 حلقه چاه کاندیدا
یکی از روش های بهینه س��ازی تولید چاه مح��ور، انگیزش چاه هاي تولیدی 
دارای ضریب پوس��ته مثبت20 می باشد. با توجه به افت تولید مستمر چاه هاي 
تولی��دِی یکی از مخازن چهارگانه این میدان در اثر افزایش ضریب پوس��ته 
و کاهش ش��اخص بهره دهی، پیش بینی می ش��ود اس��یدکاری چاه ها بتواند 
به عنوان یکی از راهکارهای نگهداشت تولید این میدان موثر واقع گردد. از 
این رو در این سناریو، تأثیر اسیدکاری گسترده مجدد 10 حلقه از چاه هاي 
می��دان ک��ه به مرور زمان، دچار افزایش افت فش��ار تحتان��ی21 و افت تولید 
ش��ده اند، بر افزایش تولید چاه ها بررس��ی گردید. بر اساس نتایج حاصل از 
این شبیه سازی که در جدول-6 ارائه شده است، اجرای این سناریو، افزایش 

تولید میدان به میزان 3148 بشکه در روز را به هممراه خواهد داشت. 

 6   نتایج حاصل از اجرای سناریو اسیدکاری گسترده 10 حلقه چاه 
کاندیدا

نام چاه

نرخ تولید پیش بینی مدل نرخ تولید کنونی
پس از اسیدکاری گسترده

افزایش تولید

بشکه در روزبشکه در روزبشکه در روز
ACID 1– 8261383558چاه

ACID 2– 233570337چاه

ACID 3– 622889266چاه

ACID 4– 385557172چاه

ACID 5– 374681308چاه

ACID 6– 526697171چاه

ACID 7– 186549364چاه

ACID 8– 405842436چاه

ACID 9– 8451121276چاه

ACID 10– 656916260چاه

505782053148مجموع

 7  نتایج مدل شبکه با اعمال کاهش فشار تفکیک گر کارخانه به

نرخ تولید اندازه گیری عنوان سناریو
شده در تاریخ مبنا 

97-3-19

نرخ تولید پیش بینی 
شبکه برای سناریو 

(بشکه در روز)

 میزان افزایش تولید
( بشکه در روز)

کاهش فشار تفکیک گر 
واحد بهره برداری به 

65 پام نسبی

95402971941792

 8   نتایج حاصل از اجرای سناریو نصب پمپ الکتریکی شناور در ده 
حلقه چاه کاندیدا

نرخ تولید پیش بینی مدل نرخ تولید کنونینام چاه
ESP پس از نصب پمپ

افزایش تولید

بشکه در روزبشکه در روزبشکه در روز

ESP 1– 191535061591چاه

ESP 2– 136224001038چاه

ESP 3– 13251867542چاه

ESP 4– 184335111668چاه

ESP 5– 83523281493چاه

ESP 6– 10231957934چاه

ESP 7– 8261649823چاه

ESP 8– 143325431110چاه

ESP 9– 84519751130چاه

ESP 10– 109034422352چاه

124962517712681مجموع

 9  مقایسه نرخ تولید شبکه پس از نصب پمپ در ده حلقه چاه با نرخ 
تولید اندازه گیری شده مبنا

عنوان سناریو
نرخ تولید اندازه گیری 
شده مبنا در تاریخ مبنا

97-3-19

نرخ تولید پیش بینی 
شبکه برای سناریو

(بشکه در روز)

میزان افزایش تولید 
( بشکه در روز)

نصب پمپ الکتریکی 
شناور درون چاهی در 
10 حلقه چاه کاندیدا

9540210796212560
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8- کاهش فشار تفکیک گر واحد بهره برداری 
یکی از عوامل محدود کننده تولید چاه ها در حالتی که به شبکه تولید 
متصل می ش��وند، اِعمال پس فشار  از سوی تأسیس��ات پایین دست به 
چاه هاس��ت. این پس فشار از اضافه ش��دن افت فشار هیدروستاتیک و 
اصطکاکی مس��یر تولید چاه تا واحد بهره برداری، به فشار تفکیک گر 
واح��د بهره ب��رداری حاص��ل می گ��ردد. بنابراین ب��رای کاهش این 
پس فشار22 الزم است افت فشارهای مسیر تولید و یا فشار تفکیک گر 
واحد بهره برداری کاهش داده شود. با توجه به اینکه کاهش افت فشار 
مس��یر تولید مستلزم تغییر ابعاد خطوط لوله یا مشخصات سیال تولیدی 
و یا س��ایر تغییرات فیزیکی هزینه بر در تأسیس��ات میدان می باشد، لذا 
در این مطالعه راهکار س��اده تِر بهینه س��ازی تولید شبکه یعنی کاهش 

فش��ار تفکیک گر واح��د بهره برداری تا حداقل می��زان ممکن،  مورد 
شبیه سازی و بررس��ی قرار گرفت. بر اساس نتایج شبیه سازی، کاهش 
فش��ار تفکیک گر واحد بهره برداری از 130 پام نسبی به 65 پام نسبی 
) حداقل فش��ار مکش پمپ های خروجی تفکیک گر( ، افزایش تولید 
به می��زان 1792 بش��که در روز را به همراه خواهد داش��ت. این میزان 
افزایش تولید ناش��ی از افزایش نرخ تولید چاه هایی اس��ت که فش��ار 
جریانی س��رچاهی آنها کمتر از میزان الزم برای ایجاد جریان بحرانی 

در کاهنده سرچاهی می باشد.

9- نصب پمپ های الکتریکی شناور  بر روی 10 حلقه چاه کاندیدا
یک��ی دیگ��ر از روش های بهب��ود بازیاف��ت چاه محور ک��ه می تواند نقش 
به س��زایی در افزایش تولی��د چاه ها و به دنبال آن، نگهداش��ت تولید میدان 
داشته باشد، نصب پمپ های درون چاهی است. بنابراین با توجه به اینکه در 
مطالع��ات غربالگرِی فنی-اقتصادِی چاه محوِر پیش��ین، 10 حلقه از چاه هاي 
میدان به عن��وان کاندیدای نصب پمپ درون چاهی انتخاب ش��دند، در این 
س��ناریو، تأثیر نصب پم��پ درون چاهی در این چاه ها بر نرخ تولید ش��بکه 

چاه ها توسط مدل شبکه شبیه سازي و بررسی گردید.
بر اس��اس نتایج شبیه س��ازی که در جدول-9 ارائه شده است، نصب 
پمپ الکتریکی ش��ناور در 10 حلقه چاه کاندیدا، افزایش تولید شبکه 
چاه هاي میدان به میزان 12560 بشکه در روز را به همراه خواهد داشت 
که به میزان 121 بشکه در روز کمتر از حاصل جمع افزایش نرخ تولید 
10 حلقه چاه بوده و نشان دهنده اثر برهم کنش تولید این چاه ها بر نرخ 

تولید سایر چاه هاي شبکه می باشد.

10- تعمی�ر و راه ان�دازی تفکیک گ�ر و پم�پ الی�ن گراویتی کالس�تر های 
قدیمی میدان

یک��ی از محدودیت های تولید موجود در ش��بکه که از طریق بررس��ی 
مدل ش��بکه محرز گردید، باال بودن فش��ار پایین دست کاهنده چاه هاي 

 12  نتایج محاسبات مدل شبکه برای نرخ تولید چاه به چاه میدان مجاور

نام چاه
فشار جریانی سرچاه، پام 

مطلق
نرخ تولید ، بشکه در روز

Neighbor well-1371739

Neighbor well-24631104

Neighbor well-35901468

Neighbor well-45731434

Neighbor well-56811649

Neighbor well-66091507

7901مجموع تولید

 11  مقایسه نتایج تغییر مسیر تولید چاه هاي W -1و W -2 با چاه 
W -3 در کالستر شماره 1

سناریو مورد بررسیآرایش کنونیآرایش پیشنهادی

مسیر چاه شماره W-1 خط گراویتیخط تفکیک گر

مسیر چاه شماره W-2 خط گراویتیخط تفکیک گر

مسیر چاه شماره W-3 خط تفکیک گرخط گراویتی

فشار جریانی سرچاهW-1پام629689

فشار پایین دست کاهندهW-1پام112490

شرایط جریان در کاهنده W-1پامزیر بحرانیبحرانی

نرخ تولید چاه W-1بشکه در روز19981868

فشار جریانی سرچاهW-2پام406648

فشار پایین دست کاهندهW-2پام112490

شرایط جریان در کاهنده W-2 زیر بحرانیبحرانی

نرخ تولید چاه W-2بشکه در روز28791947

فشار جریانی سرچاهW-3پام875875

فشار پایین دست کاهندهW-3پام490125

شرایط جریان در کاهنده W-3 بحرانیمرزی بحرانی

نرخ تولید چاه W-3بشکه در روز4275.6774374.299

نرخ تولید شبکهبشکه در روز9662995402

افزایش تولید شبکهبشکه در روز1227

 10  نتایج نصب پمپ و تفکیک گر در الین گراویتی کالسترها به 
همراه بهینه سازی اندازه کاهنده

عنوان سناریو
نرخ تولید اندازه گیری 
شده مبنا در تاریخ مبنا

97-3-19

نرخ تولید پیش بینی 
شبکه برای سناریو

(بشکه در روز)

میزان افزایش تولید 
( بشکه در روز)

تعمیر و راه اندازی 
تفکیک گر و پمپ خط 
گراویتی کالستر های 

شماره 1 و 2

95402972311829
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متصل ش��ده به مس��یر گراویتی کالسترهای ش��مالی و جنوبی می باشد. 
به طوری ک��ه در الین گراویتی نفت تولی��دی چاه ها با کنارگذر نمودن 
تفکیک گر موجود در کالس��تر ) بدلیل خرابی پمپ خروجی تفکیک 
گر(، مس��تقیما به س��مت واحد بهره برداری هدایت می شوند و با توجه 
به فاصله بس��یار طوالنی کالس��تر ها تا و احد بهره ب��رداری ) حدود 30 
کیلومتر( ، نفت تولیدی این چاه ها دچار افت فش��ار زیادی ش��ده و به 
تبع آن حداقل فشار سرچاهی مورد نیاز این چاه ها برای جریان یافتن به 
بی��ش از 450 پام و برای ایجاد جریان بحرانی به 850 - 900 پام افزایش 
می یابد. این مس��ئله موجب می ش��ود جریان چاه هایی که با فش��ار های 
جریانی کمتر از این میزان به خط گراویتی کالس��تر ها متصل می شوند 
با محدودیت تولید و زیربحرانی ش��دن جریان در کاهنده مواجه شوند. 
برای یافتن راهکار مناس��ب این معضل، سناریو تعمیر و راه اندازی پمپ 
و تفکی��ک گر قدیمی موجود بر روی خط گراویتی کالس��ترها که از 
مدت ها قبل به دلیل خراب ش��دن پمپ از س��رویس خارج ش��ده اند، 
بررس��ی گردید. بر اس��اس نتایج حاصل از شبیه سازی در صورت تعمیر 
و راه اندازی ای��ن پمپ و تفکیک گر و هدایت چاه هاي متصل به خط 
گراویتی به مس��یر تفکیک گر و پمپ، امکان کاهش فشار پایین دست 
چاه هاي متصل به این خط به کمتر از 100 پام نس��بی مهیا ش��ده و نرخ 
تولید کل ش��بکه به میزان 1829 بش��که در روز  افزایش خواهد یافت. 
بررس��ی دقیق تر نتایج مدل شبکه نش��ان داد، 827 بشکه در روز از این 
میزان افزایش تولید در اثر بحرانی ش��دن جریان عبوری از کاهنده های 
سرچاهی این چاه ها و 1002 بشکه در روز در اثر افزایش اندازه کاهنده 
س��ه حلقه از چاه هایی است که پس از کاهش فشار پایین دست، اندازه 

کاهنده بهینه آنها قابل افزایش خواهد بود. 

11- جابه ج�ا نم�ودن مس�یر چاه هاي W-1 و W2  با چاه W-3 در کالس�تر 
شماره 1

بررس��ی وضعیت چاه هاي کالستر ش��ماره 1 در مدل شبکه نشان 
داد، دو حلق��ه از چاه های��ی که در حال حاضر ب��ه خط گراویتی 
این کالس��تر )چاه هاي ش��ماره W-1  و W-2( متصل هستند، با 
وجود برخورداری از پتانس��یل تولید مخزنی مناسب، به دلیل پس 

فشار زیاد در پایین دس��ت کاهنده، در شرایط جریان غیر بحرانی 
و غیر بهینه قرار گرفته اند. لذا با توجه به محدودیت ظرفیت پمپاژ 
خ��ط تفکیک گر این کالس��تر، امکان جایگزینی مس��یر این دو 
چاه با چاه هاي دیگر متصل به مس��یر تفکیک گر کالستر بررسی 
گردید. چاه جایگزین الزم است از پتانسیل تولید و فشار جریانی 
باالتری نس��بت به این دو چاه برخوردار ب��وده تا در زمان اتصال 
به خط گراویتی و افزایش پس فش��ار پایین دس��ت کاهنده، دچار 
افت تولید نش��ود. پس از بررس��ی تمامی چاه هاي متصل به خط 
تفکیک گر، چاه ش��ماره 3 برای این منظور مناس��ب ارزیابی شد. 
  W-2 و  W-1 لذا این تغییر و جایگزینی مس��یر چاه هاي شماره
با چاه ش��ماره W-3 ، در مدل ش��بکه شبیه سازی و اجرا گردید. 
بر اس��اس نتایج حاصل شده، این تغییر موجب کاهش شدید پس 
فشار پایین دس��ت کاهنده چاه هاي W-1 و  W-2 ) از 490 پام 
 W-1 به 125 پام ( و فراهم ش��دن امکان، افزایش نرخ تولید چاه
بمیزان 1227 بش��که در روز از طری��ق افزایش اندازه کاهنده این 
چاه می گردد. از طرفی با وجود افزایش فش��ار پایین دس��ت چاه 
W-3 از 125 پ��ام به 490 پام، پ��س از اتصال به خط گراویتی، 
این چاه کماکان در مرز ش��رایط بحرانی قرار داشته و دچار افت 
تولید محسوس��ی نخواهد شد. مقایسه شرایط این سه چاه و میزان 
تولید ش��بکه پیش و پس از اعمال این تغیی��ر در جدول 11 ارائه 

شده است. 

12- محاسبه نرخ تولید چاه هاي میدان مشترک مجاور
همانگونه که اشاره شد، نفت تولید زودهنگام، 6 حلقه از چاه هاي 
یکی از میادین مجاور از طریق اتصال به چندراهه –X2 این میدان 
به واحد بهره برداری ارس��ال می ش��ود اما با توجه به عدم وجود 
جریان س��نج مجزا ب��ر روی خط لوله یا چاه ه��اي میدان مجاور، 
ام��کان اندازه گیری دقیق س��هم میدان مج��اور از تولید کل این 
می��دان وجود ندارد، از طرفی با توجه به زیر بحرانی بودن جریان 
کاهنده اکثر این چاه ها، نرخ های محاس��به ش��ده برای هر چاه با 
اس��تفاده از رابطه کاهنده ممکن اس��ت تا حدی  متفاوت از نرخ 
مجموع چاه ها باشد. بنابراین جهت دستیابی به تخمینی دقیق تر از 
نرخ تولید چاه به چاه و مجموع این 6 حلقه چاه، مدل تطابق یافته 
ش��بکه در دو حالت باز و بسته بودن تمامی چاه هاي میدان مجاور 
اجرا گردید. بر اساس نتایج شبیه س��ازی، مجموع تولید چاه هاي 
میدان مجاور ، 7901 بش��که در روز محاس��به شده است )جدول 
-12(، اما با توجه به نتایج ارائه ش��ده در جدول-13 اختالف نرخ 

 13  نتایج محاسبات مدل شبکه برای نرخ تولید کل میدان در حالت باز 
و بسته بودن چاه هاي میدان مجاور

وضعیت چاه هاي میدان مجاور در 
اختالف نرخ تولیدنرخ تولید، بشکه در روزهنگام اجرای مدل

97875باز
7756

88032بسته
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تولید مدل ش��بکه در حالت باز بودن تمامی این چاه ها نس��بت به 
حالت بس��ته بودن آنها ، معادل 7756 بشکه در روز می باشد. این 
تفاوت 145 بشکه در روز نش��ان دهنده تأثیر برهم کنش چاه هاي 
میدان مجاور در ش��بکه میدان و کاهش پتانس��یل تولید چاه هاي 
میدان در اث��ر اختالط تولید آنها با تولی��د چاه هاي میدان مجاور 

می باشد.

نتیجه گیری
1. با استفاده از مدل شبکه ساخته شده امکان محاسبه فشار، دما و سایر 
متغیره��ا و پیش بینی نرخ تولید و رژیم جریانی در تمامی نقاط ش��بکه 

فراهم گردید.
2.  ام��کان شناس��ایی کام��ل و جزئی عملک��رد ش��بکه تولید تحت 
س��ناریوهای مختلف، با اس��تفاده از مدل ش��بکه فراه��م گردید و لذا 
ابهامات موجود در خصوص نرخ تولید چاه هاي زیر بحرانی، ظرفیت 
خطوط لوله برای دریافت نفت بیش��تر، مشخصات نفت اختالط یافته 
در نقاط مختلف ش��بکه، محدودیت های تولید شبکه و غیره برطرف 

گردید.
3. می��زان نفت دریافتی روزان��ه از چاه هاي میدان مج��اور با حداکثر 

دقت ممکن محاسبه گردید اما این محاسبات نافی اهمیت و ضرورت 
اندازه گیری دقیق نرخ تولید چاه ها نمی باشد.

4. کاهنده های متغیر نصب شده بر روی برخی چاه ها فاقد کالیبراسیون 
و دقت مناس��ب  می باش��د به طوری که  اندازه کاهن��ده واقعی برخی 
چاه ها بزرگ تر از اندازه ظاهری کاهنده هاس��ت و الزم است تمامی 
کاهنده های متغیر نصب شده بر روی چاه ها بررسی و در صورت نیاز 

کالیبره شوند.
5. یکی از عوامل محدود کننده تولید چاه ها در حالتی که به شبکه تولید 
چاه ها متصل می شوند، اعمال پس فشار  از سوی تأسیسات پایین دست 
ب��ه چاه ها می باش��د که می توان��د از طریق نصب پم��پ چندفازی در 
چندراهه ها و یا کاهش فش��ار تفکیک گر واح��د بهره برداری کاهش 

یابد.
6. اس��تفاده از رابطه اختصاصی توس��عه داده ش��ده برای محاسبه نرخ 
تولی��د بر اس��اس اندازه کاهن��ده چاه ه��ا ) پ.س.س.ا.پ.( ، موجب 

افزایش دقت پیش بینی نرخ تولید در مدل شبکه گردید.
7. در صورت اجرای کلیه س��ناریوهای بهینه سازی تولید مورد اشاره 
در این تحقیق پیش بینی می ش��ود، تولید میدان به میزان 24630 بشکه 

در روز افزایش یابد.

پانویس هاپانویس ها
1. Master Development Plan )MDP(
2. Productivity Index Test
3. Bottomhole PVT Sampling
4. Production Logging Tool )PLT(
5. PIPESIM
6. Schlumberger
7. Black Oil
8. Compositional
9. Manifold
10. Flowing Pressure Survey
11. Static Pressure Survey

12. LEDA Flow
13. OLGA
14. Duns & Ros
15. Oliemans
16. PESSAP )Production Engineering Studies SAP(
17. Engine Keyword Tools )EKT(
18. Matrix Acidizing
19. Electrical Submersible Pumps)ESP(
20. Positive Skin Factor
21. Draw Down
22. Back Pressure
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