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انتخاب بهترين روش فرازآورى مصنوعى براى يكى از 
ميادين نفتى ايران با استفاده از روش هاى تصميم گيرى

چند معياره

مقدمه
فرازآوري مصــــــنوعي روشــي براي افزايش طول عمر توليدي 
چاه مي باشــد . فرازآوري مصنوعي به عنــوان يكي از روش هاي بهبود 
كيفيــت توليد حداقل  فشـــــــار ته چاه الزم جهــت توليد را كاهش 
مي دهــد و بدين وســيله موجــب افزايش ميــزان برداشــت از مخزن 
مي گردد . انتخاب صــــــحيــح روش فـــــرازآوري مصنوعي براي 
ســود  دهي بلند مدت اغلــب چــــــاه هاي توليــــــــدي خيلي مهم 
مي باشــد . در واقــــــع نامناسب ضعيف مي تواند باعث كاهش توليد 
و افزايــش هزينه هاي عملياتي  شــود. امروزه روش هــاى فرازآورى 
مكمل روش هاى ازدياد برداشت مى باشند كه در جهت افزايش توليد 

استفاده مى شوند.
انچه مــــهم اســــــت اين اســت كه در انتخاب روش مناســب 
براى به كارگيرى فــرازآورى مصــنوعى فقـــــط ميــزان افـــزايش 
توليد مالك نيست بلكه بايــــد مناسب ترين روش با توجه به شرايط 
هــر ميــدان  گزينــــــش شـــــود، به طورى كه باالتريــن بهره ورى 
را داشــته باشــد يعــــــنى افزايــش ميــزان توليـــــد با اســــــتفاده 
از روش هــــــــايــى كــه بيــــــشــترين ميــزان ســــــازگارى را با  

شـــــرايط مخزن دارند. 

 1-انواع روش هاى فرازآورى مصنوعى
* فرازآورى با گاز
* پمپ هاى ميله ايى

* پمپ هاى هيدروليكى
* پمپ هاى الكتريكى شناور

* پمپ هاى خالء پيشرونده[1]

2- انتخاب روش فرازآورى مصنوعى مناسب براى هر  ميدان
انتخــاب روش مناســب فــرازآورى مصنوعى بــراى هر ميدان 
از       اهميت فراوانى برخوردار اســت لذا در انتخاب روش مناسب 
بايد دركنار توليد بيشــتر بايد ميزان بهره ورى بيشتر نيز مالك باشد. 
انتخاب روش مناســب با توجه به پارامترهاى مخزن انجام مى گيرد. 
انتخاب صحيح نيازمند درك كامــل انواع روش هاى فرازآورى و 
شــرايط چاه و مخزن مورد نظر مى باشــد كه بطور كلى اين شرايط 

عبارتنداز:
* مشخصات فرايند توليد، چاه و مخزن هيدروكربورى

* مشخصات سيال توليدى
* مشخصات تاسيسات سر چاه 

فرازآورى مصنوعى ، روش هاى تصميم گيرى چند معياره، فرازآورى با گاز ، پمپ هاى درون چاهي 

نرخ توليد از ميادين نفتى با گذشــت زمان، در اثر عوامل مختلف كاهش پيدا مى كند. لذا نياز اســت از روش هايى اســتفاده شــود كه تا 
حــدى كاهــش نرخ توليد نفت و گاز را جبران كند .فرازآورى مصنوعى جزء روش هاى افزايش ميزان  توليد از طريق كاهش فشــار ته چاهى 
اســت. فرازآورى مصنوعى شــامل پنج روش بوده و انتخاب بهترين روش براى هر ميدان با توجه به شــرايط حائز اهميت اســت. در اين مقاله 
 TOPSIS  ابتدا با اســتفاده از روش هاى تصميم گيرى چند معياره ، روش مناســب براى ميدان مورد نظر انتخاب مى شــود كه مدل مطالعه شده
مى باشــد. (كد نويسى اين روش چند معياره توســط نرم افزار Matlab نوشــته شده اســت) در اين تحقيق از  25پارامتر موثر در انتخاب روش 
فرازآورى براى يكى از ميادين نفتى ايران اســتفاده شــده كه با مقايسه نتايج بدســت آمده از روش هاى تصميم گيرى چند معياره بهترين روش 
فرازآورى در اين ميدان انتخاب گرديد. ســپس  با اســتفاده از برنامه  شبيه ســاز لوله تاثير روش منتخب در افزايش ميزان توليد مورد تحليل و 

ازيابى قرار گرفت.

احسان فتاحى1  دانشجوى كارشناسى ارشد مهندسى  نفت گرايش حفارى و بهره بردارى دانشگاه 
شهيد باهنر كرمان

دكتر حسين جاللى فر(دكتراى مكانيك سنگ)  عضو هيت علمى دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دكتر پيمان پور افشارى(دكتراى نفت)  انستيتو مهندسى نفت دانشگاه تهران
مهندس بابك مرادى(كارشناس ارشد مهندسى مخازن)  شركت نفت مركزى

مهندس افشين جنت رستمى(كارشناس ارشد مهندسى مخازن)  شركت نفت مركزى
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3- روش هاى تصميم گيرى چند معياره
مدل هاى تصميم گيرى به دو دسته عمده تقسيم مى شوند مدل هاى 
چند هدفه3 و مدل هاى چند شــاخصه4 به طور كلى مدل هاى چند هدفه 
به منظــور طراحى به كار برده مى شــوند در حالى كــه مدل هاى چند 

شاخصه جهت انتخاب گزينه برتر استفاده مى گردند.[3]

3-1 مدل هاى چند شاخصه 
مدل هــاى چنــد شــاخصه (MODM) انتخاب گر مى باشــند و 
به منظور انتخاب مناســب ترين گزينه از بين m گزينه موجود به كار 
 n مى روند، تصميم گيرى چند شــاخصه معموال توســط ماتريسى با

شاخص و m گزينه فرموله مى گردند[3].

5TOPSIS 3-2- روش
ماتريس تصميم گيرى موجود بــه يك ماتريس بدون مقياس با 

استفاده از رابطه 1 تعيين مي گردد:
2

1 (1)

ابتدا ماتريس (pij)  طبق رابطه 2 محاسبه مى شود:   

1 (2)

براى Ej از مجموعه Pij به ازاى هر مشخصه از رابطه 3 خواهيم 
داشت:

1

1
(3)

     
عــدم اطمينان يا درجــه انحراف (dj) از اطالعات ايجاد شــده 

توسط رابطه 4 تعيين مي شود:
1  (4)

ســرانجام براى (wj) از شــاخص هاى موجود از رابطــه 5 خواهيم 
داشت:

1
 (5)
    V=ND.Wn*n از طريق رابطه V بدين ترتيب ماتريس -

تعيين مى گردد
مشــخص نمودن راه حل ايدآل مثبــت و راه حل ايدآل منفى براى 

گزينه ايدآل (+A) و ايدآل منفى(-A) تعريف كنيم.

1 2

1 2 3

1 2

1 2 3

محاســبه انــدازه جدايى فاصله گزينه iام با ايدآل با اســتفاده از 
روش اقليدسى به قرار زير مى باشد.

2
1  i=1,2……m 

فاصله گزينه iام از ايدآل  منفى عبارتند از:

2
1  , i=1,2,…….m

0 1 1 2

رتبه بندى گزينه ها بر اساس ترتيب نزولى  +cli مى باشد.[3]

  1    پارامترهاى ميدان مورد نظر
شرايط مخزن ، توليد و چاه ها

2تعداد چاه هاى ميدان
1340نرخ توليد ميدان(بشكه در روز)

4513متوسط عمق چاه ها(فوت)
7اندازه لوله جدارى(اينچ)

عمودىنوع چاه ها
2مقدار انحراف چاه(درجه در هر 100 فوت)

144دما(فارنهايت)
425 متو سط فشار سر چاه(پام)

چندگانهنوع تكميل چاه
پايدارپايدارى

اوليه نوع بازيابى ميدان
خواص سيال

33/5متوسط درصدآب توليدى
0/1206ويسكوزيته سيال(سانتى پويز)

( ppm)9ميزان توليد شن
576نسبت گاز به نفت (فوت مكعب بر تانك ذخيره)

0/01نسبت بخار به مايع
اسفالتيننوع رسوب

اسيدماده برطرف كننده رسوب
اطالعات مربوط به توانايى زير بنايى در سطح ميدان

خشكىمحل ميدان
سيم كشىمنبع قدرت الكتريكى

خيرمحدوديت مكان
واحد كششىنوع تعمير چاه
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4- انتخاب روش 
ابتــدا با اســتفاده از جــدول مربوط بــه امتياز بنــدى هر يك از 
روش هــا) محصول شــركت شــلمبرژر) [2] با توجه به هــر پارامتر 
ماتريس مربوطه را تشــكيل داده و ســپس با اســتفاده ا زروش هاى 
تصميم گيرى چند معياره روش مناسب را انتخاب مى كنيم جدول1 
پارامترهــاى موثر ميدان مورد نظر را براى انتخاب روش فرازآورى 
نشــان مى دهد. در اين روش ابتدا با تو جه به شــرايط مخزن و ميدان 
مورد مطالعه شــاخص هاى ذكر شده در جدول 1 مشخص مى گردد 
سپس با استفاده از جدول امتياز بندى كه محصول شركت شلمبرژر 
مى باشــد، امتياز مربوط به هر كدام از روش ها مشــخص مى گردد 
و ســپس با استفاده از روش ياد شده مناســب ترين روش با توجه به 

شرايط ميدان انتخاب مى گردد.
ســپس با استفاده از برنامه طراحى شــده، روش مناسب انتخاب 

مى گردد كه نتايج بدست آمده براى ميدان مورد نظر عبارتند از: 

TOPSIS نتايج بدست آمده از مدل
جدول 2 نتايج بدســت آمــده براى انتخــاب روش فرازآورى 

مصنوعى در ميدان نفتى به وسيله مدل TOPSIS را نشان مى دهد.
شكل2 نيز نتايج بدست آمده از مدل TOPSIS  را نشان مى دهد.

 نتايج بدســت آمده از مدل TOPSIS  نشان مى دهد كه بهترين 
گزينه براى ميدان مورد نظر فرازآورى با گاز مى باشد .

5-اعمال فراز آورى با گاز
جدول 3 و 4 اطالعات چاه هاى 1 و 2 را نشــان مى دهند. از اين 
اطالعات در نرم افزار شبيه ســاز لوله اسفاده مى شود كه با استفاده از 
آن مى تــوان ميزان توليد نفت را در  نرخ هــاى مختلف تزريق گاز 

بدست آورد.
 با تزريق نرخهاى مختلف تزريق  گاز ابتدا  توليد بيشتر مى شود  

TOPSIS 1    نتايج بدست آمده از مدل  

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0

TOPSIS 2    نتايج بدست آمده از مدل  
روش هاى فرازآورى مصنوعى

ESPGLHPPCPRPروش
0/50650/92550/05920/25890/0658CLi+

  3    مربوط به چاه 1 مى باشد
مقدارشاخص

(psi)1688.2فشار مخزن(psi)
(F)144دماى مخزن

8.3شاخص توليد
(ft)4632عمق چاه

43.5درصد آب توليدى
875نسبت گاز به نفت
0.68وزن مخصوص گاز
1.01وزن مخصوص آب

API41
(psi)1602فشار نقطه حباب
(cp)0.1206ويسكوزيته نفت

(psi)440فشار سر چاه
(bbl/d)605توليد

(psi)1615.5فشار ته چاه
(F)144دماى نقطه حباب
(in)2.375قطر لوله مغزى   2    عملكرد چاه1 در نرخهاى مختلف تزريق گاز

2,100

1,800

1,500
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900

600
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500           1,000             1,5000              2,000             2,500             3,000             3,500             4,000
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اما با ادامه افزايش نرخ تزريق، نرخ توليد كاهش پيدا مى كند. شكل 
2 عملكرد چاه 1 را در نرخ هاى مختلف تزريق گاز نشان مى دهد. 
همچنان كه شــكل شــماره 2 نشــان مى دهــد بيشــترين توليد 
روزانه1400 بشــكه در روز نفت مربوط بــه تزريق روزانه  حدود 3 

ميليون فوت مكعب تزريق گاز مى باشد. 
 اثــر تزريق نرخ هاى مختلف تزريق  گاز در چاه شــماره 2 نيز 
بررسى شــد كه  شكل 3 عملكرد چاه را در شــرايط مختلف نشان 

مى دهد. ميزان تزريق گاز بهينه توسط فلش نشان داده شده است.
 در تزريــق حــدود 3 ميليون فوت مكعب ميــزان توليد نفت به 

بيشترين ميزان خود مى رسد.

 نتيجه گيرى 
* استفاده از فرازآورى با گاز بهترين روش فرازآورى مصنوعى 

براى ميدان مورد مطالعه مى باشد.
* هميشه روشــى كه باعث افزايش توليد بيشــتر نسبت به ساير 

روش ها مى شود لزوما بهترين روش نيست.
* با توجه به قابليت هاى بيشــتر فرازآورى با گاز (نسبت به ساير 

روش ها) احتمال انتخاب شدن فرازاورى با گاز بيشتر است.

پيشنهاد
1-روش هاى ديگر تصميم گيرى چند معياره جهت انتخاب روش 
مناسب مانند AHP يا مقايسه زوجى كه از طريق مقايسه دو به دو ميان 

شاخص ها و گزينه ها انجام مى شود، مورد استفاده قرار گيرد.
2-اســتفاده از الگوريتم ژنتيك جهت بهينه كردن ميزان تزريق 

گاز به چاه مورد بررسى قرار گيرد.

  4    اطالعات چاه شماره 1
مقدارشاخص

(psi)1581فشار مخزن
(F)144دماى مخزن

5شاخص توليد
(ft)4393.5عمق چاه

23.5درصد آب توليدى
510نسبت گاز به نفت
0.688وزن مخصوص گاز
1.117وزن مخصوص آب

API41
1602فشار نقطه حباب
(cp)0.1206ويسكوزيته نفت

(psi)411فشار سر چاه
(bbl/d)409توليد

(psi)1500فشار ته چاه
(F)144دماى نقطه حباب
(in)2.375قطر لوله مغزى
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  3    عملكرد چاه براى نرخ هاى مختلف تزريق چاه
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