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فرازآوري مصنوعي، نرخ توليد مطلوب، ارزيابي اقتصادي

هدف از به كارگيري سيستم فرازآوري مصنوعي تثبيت فشار جرياني چاه براي استمرار يا افزايش توليد بوده و اين مستقل از نوع روش فرازآوري مصنوعي است. با 
توجه به تفاوت هاي فاحش در خصوصيات سياالت مخازن مختلف، تسهيالت فرآورشي موجود و شرايط جغرافيايي حاكم بر هر ميدان، روش يا روش هاي مشخصي از 
تكنولوژي فرازآوري مصنوعي و بهينه سازي توليد، قابليت به كارگيري خواهد داشت. در انتخاب تجهيزات فرازآوري براي يك چاه، توجه به اقتصادي بودن ابزار انتخاب 
ــتيابى به نرخ توليد مطلوب، ضروري است. بررسي فرازآوري براي يك يا گروهي از چاه ها بر اساس مشخصات مخزن انجام مي شود. هدف اصلي، تخليه  ــده براي دس ش
ــتهالك و هزينه عمليات مي باشد. در اين مقاله به بررسي و ارزيابي روش هاي مختلف فرازآوري مصنوعي  ــامل هزينه اس ــد. اين هزينه ش مخزن با حداقل هزينه مي باش

استفاده شده در يكى از ميادين مناطق نفتخيز جنوب از بُعد اقتصادي پرداخته شده است. 

 مقدمه 
ــكالت در توليد از  ــرچاهي يكي از مهم ترين مش ــار جريانى س افت فش
ــد كه باعث عدم جريان  چاه هاي ميادين نفتي دنيا و از جمله ايران مي باش
ــي  ــوارد قطع كامل جريان به واحدهاي فرآورش ــب چاه و در اغلب م مناس
مى شود و عدم توجه به علت اصلي اين پديده باعث خروج بسياري از چاه ها 
ــار مخزن) از مدار توليد مى شود. افت فشار جريانى سر  (در اليه هاي كم فش
چاهي ناشي از دو عامل اصلي؛ مشكالت ناشي از عملكرد مخزن و مشكالت 
ــت. اگر مشكل از عملكرد مخزن باشد، يعنى  ــي از عملكرد خود چاه اس ناش
ــكل برخورد كند، بسته به  ــيال از مخزن به درون چاه با مش اينكه جريان س
ــيدكارى و اليه شكافى، اسيدكارى مجدد  شرايط بايد بررسى هايى مثل اس
ــود. اگر مشكل از عملكرد چاه باشد، بايد تمهيداتى نظير تغيير  و... انجام ش
ــكل از عملكرد  ــود و در صورتى كه مش ــر و عمق لوله مغزى انجام ش در قط
ــته توليدى نتوان توليد را بهبود  ــد ولى با تغيير در قطر و عمق رش چاه باش
ــتفاده از روش هاى فرازآورى مصنوعى بايد مورد بررسى  ــيد، آنگاه اس بخش

قرار گيرد.

 روش هاي مختلف فرازآورى مصنوعى

 فرازآوري با گاز
ــته توليد نفت براي  ــرازآوري با گاز، افزايش مصنوعى گاز در رش در ف
ــتاتيك ستون سيال  ــار هيدروس ــتون مايع و كاهش فش ــبك نمودن س س

ــارجرياني ته چاه و افزايش توليد  صورت مى گيرد. اين امر باعث كاهش فش
مي شود. هرچه نقطه تزريق گاز عميق تر باشد، ستون طوالني تري از سيال 
حاوي گاز تشكيل شده و فشارجرياني ته چاه پايين تر خواهد آمد. بنابراين 
ــا گاز، تزريق مقدار بهينه گاز در عميق ترين نقطه ممكن  هدف فرازآوري ب

مي باشد. 

مزاياي استفاده از فرازآوري با گاز 
ــترده اي از عمق و نرخ جريان  ــا گاز را براي محدوده گس ــرازآورى ب ف
ــترس  ــرده در دس ــه كار برد. اين روش در چاه هايي كه گاز فش ــوان ب مي ت
ــته باشد از اهميت  ــتگاه تقويت فشار نداش ــد و احتياجي به نصب دس باش
ــزايي برخوردار است. هزينه احداث آن از روش هاي ديگر كمتر است و  بس
ــور وجود دارد. اين روش براي چاه هايي كه  تجربه عملي آن در داخل كش
ــت و چون داراي تجهيزات متحرك  ــه مي كنند خيلي مفيد اس توليد ماس
ــيب كمتري به تجهيزات فرازآوري با گاز  كمتري است، ماسه توليدي آس
ــاند. هزينه اوليه تجهيزات به كار برده شده كمتر از ساير روش هاي  مي رس
فرازآوري مصنوعي است. اين هزينه  فقط شامل ادوات خاص درون چاهي 
ــارافزايي، جمع آوري گاز و خطوط  ــامل تأسيسات فش اين روش بوده و ش

لوله نمي شود[2].

محمدرضا عادل زاده2  شركت ملي مناطق نفت خير جنوب مسعود بهپور1  دانشگاه آزاد اسالمى واحد اميديه،   
مجتبى مصلح تهرانى3  شركت ملي مناطق نفت خير جنوب 
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 محدوديت هاي استفاده از فرازآوري با گاز
ــب براي تزريق، هزينه باالي خريد، نصب  ــترس بودن گاز مناس در دس
ــور از جمله محدوديت هاى اين روش مى باشد. اگر گاز  ــتيباني كمپرس و پش
ــود،  ــد، باعث ايجاد اختالل در عمليات فرازآوري مي ش تزريقي خورنده باش
ــتفاده تصفيه شود. استفاده از اين روش در فرازآوري  مگر اين كه قبل از اس
ــبك از راندمان كمتري برخوردار  ــبت به نفت هاى س ــنگين نس نفت هاي س

است. 

(ESP) پمپ الكتريكي درون چاهي 
عوامل موثر در طراحي پمپ الكتريكي درون چاهي

ــيل توليد چاه (IPR)، وجود يا عدم وجود  اندازه لوله جداري چاه، پتانس
ــيال، دما، نسبت گاز به نفت  ــكوزيته س ــرايط ورودي تلمبه، ويس گاز در ش
(GOR)، فشار مخزن و نرخ تغييرات آن، درصد آب توليدي و تغييرات آن، 
ــه در طراحي پمپ درون چاهي موثر  ــتند ك عمق نصب تلمبه، عواملي هس
ــتفاده از پمپ هاى الكتريكى درون چاهى را مي توان  ــند. مزاياى اس مي باش
ــاال، (2) قابليت نصب در  ــتخراج ب ــه طور خالصه: (1) ظرفيت و عمق اس ب
چاه هاي انحرافي (زاويه انحراف بيش از 80 درجه)، (3) مناسب بودن براي 
چاه هاي با توليد آب باال، و (4) راندمان باال در ظرفيت هاي زياد و تجهيزات 
ــاره كرد. هم چنين در خصوص محدوديت هاي استفاده از  ــطحي كم اش س
پمپ هاى الكتريكى درون چاهى مى توان به موارد زير اشاره نمود: (1) براي 
ــب نمي باشند (كمتر از 200 بشكه در روز)، (2)  چاه هاي با حجم كم مناس
مشكل كنترل گاز در نسبت هاي زياد گاز به نفت، (3) كاهش بازدهي تلمبه 
نفت هاي ويسكوز، (4) نياز به خارج سازي لوله مغزي براي قرار دادن تلمبه، 

(5) مستعد آسيب ديدگي در هنگام تكميل چاه.

 معرفى ميدان
ــتان  ــى زاگرس در اس ــد چين خوردگ ــل كمربن ــدان در داخ ــن مي اي
ــده است. مقايسه فشار  ــتان در فاصله اندكى از خليج فارس واقع ش خوزس
ــيال اليه هاي مختلف مخزن نشان مي دهد فاصله  ــار اشباع س مخزن با فش
ــأله و  ــار حباب وجود دارد. با توجه به اين مس ــار فعلي و فش كمى بين فش
ــتفاده از سيستم  ــرايط اين مخزن براي اس ــبت گاز به نفت، ش باال بودن نس
ــا عموماً به علت كاهش  ــد. اين چاه ه ــيار ايده آل مي باش فرازآورى با گاز بس
فشار جرياني سرچاهي قادر به جريان يافتن به مرحله اول تفكيك در واحد 
ــش توليد، باعث بر هم خوردن  ــتند. بنابراين عالوه بر كاه بهره برداري نيس
ــمتي از گازهاي همراه نفت  ــوختن قس ــتم جمع آوري گاز و س تعادل سيس
ــت مي شود.  ــرمايه هاي ملي و هم چنين آلودگي محيط زيس و هدر رفتن س
ــبب كاهش ضريب بازيافت نفت تانك ذخيره به دليل  اين امر هم چنين س
ــد. هدف اصلي اين مطالعه،  ــارهاي بهينه نيز خواهد ش عدم تفكيك در فش
تثبيت توان توليد و ايجاد امكان افزايش توليد، تفكيك نفت و گاز در فشار 
بهينه و جلوگيري از سوزاندن گازهاي همراه و حداكثر استفاده از تأسيسات 

موجود مي باشد. 

 خصوصيات سيال مخزن
اين ميدان از 2 مخزن آسمارى و بنگستان تشكيل شده كه خصوصيات 
ــيال دو مخزن كه در  ــت. خصوصيات س ــم متفاوت اس ــيال مخازن با ه س

شبيه سازي ها مورد استفاده قرار گرفته در جدول 1 نشان داده شده است.

 شرايط انتخاب چاه ها
ــى هاى الزم از قبيل چاه آزمايى و نمودارگيرى در تعدادى از  ابتدا بررس
ــت آمده مشكل حركت  ــد و با توجه به نتايج به دس چاه هاى ميدان انجام ش
ــى هاى بعدى بايد  ــته و در بررس ــيال از مخزن به درون چاه وجود نداش س
ــيال درون چاه مورد مطالعه قرار گيرد. بنابراين چاه ها به  ــكل حركت س مش
ــدند. به گونه اي كه چاه هايي كه بر  ــار و كم فشار تقسيم ش دو گروه پر فش
ــاس فشار جرياني سر چاهي، امكان جريان به مرحله اول تفكيك را طي  اس

سازند بنگستانسازند آسماريواحدمشخصات
F185185°دما در عمق مبنا

pisa31002700فشار اشباع
md41تراوايى

bbl/stb1/251/25ضريب حجمى نفت سازند
2525%متوسط اشباع آب سازند

API2927°شاخص سبكي نفت
ft.s.s76007400عمق مبنا

psig32203350فشار جرياني ته چاه
scf/stb 450450نسبت گاز به نفت 

psig4203500فشار استاتيك ته چاه 

1  مشخصات سيال مخزن

شماره شماره چاه
مخزن

فشارساكن 
ته چاه

فشار جرياني 
سرچاهي

شاخص 
دبي تقريبي دبي  فعليبهره دهي

عمق مبناپيش بيني

-psigPsigbbl/psi/daystb/daystb/dayمتر حفار
34204212/695020002316آسمارى1
33505382/170015002316آسمارى2
35304871/540010002500بنگستان3

2  مشخصات چاه  هاي انتخابي

1  بررسي اثر تغييرات قطر لوله  مغزي بر عملكرد فشار 
سرچاهي در عمق  نصب لوله مغزي موجود (1814  مترحفار)
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حداقل 5 سال آينده دارند در گروه پرفشار و ساير چاه ها در گروه كم فشار 
ــد. سپس چاه هاي كم  ــار انجام ش قرار گرفته و مطالعه بر روي گروه كم فش
ــدند كه در اينجا عالوه بر فشار جرياني سر  ــار به 3 زير گروه تقسيم ش فش
چاهي، دبي چاه ها و شاخص بهره دهي هم در تقسيم بندي دخالت داده شد 
ــپس نتايج  ــر گروه يك چاه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. س ــر زي و از ه
مطالعه 3 حلقه چاه به كل چاه هاي كم فشار تعميم داده شد. در اين مقاله 
براي اختصار فقط نتايج تحليلي چاه شماره 1 ارائه شده است. خالصه نتايج 

ساير چاه ها در جدول 2 نشان داده شده است.
ــماره 1 كه از سازند آسماري توليد مي كند، 2540 -   بازه توليدي چاه ش

2507 متر حفار و تكميل چاه به صورت حفره باز مي باشد.
ــه مرحله اول  ــاز براي جريان ب ــرچاهي مورد ني ــار جريانى س  كمينه فش
ــدازي چاه هاى  ــد كه راه ان ــد بهره برداري psig 700 مي باش ــك واح تفكي

مذكور علي رغم انجام چندين مرحله اسيدكاري، ميسر نشد.
 محاسبات انجام شده توسط نرم افزار Pipesim در مدل Black Oil انجام 

شده و عمق چاه، 2540 متر حفار مي باشد.

 بحث و بررسى
 تأثير راندن لوله  مغزي در چاه

ــرعت جريان و كاهش افت  ــنهادي براي افزايش س يكي از راه هاي پيش
ــار زياد ناشي از ميزان انباشت مايع، كاهش سطح عبور جريان در حفره  فش
ــزي درون چاه هاي توليد  ــور تأثير راندن لوله مغ ــد. بدين منظ چاه مي باش
ــرچاهي مورد مطالعه  ــار س نفت، با هدف بهبود رژيم جرياني و افزايش فش

قرار گرفته است. 
ــار جرياني  ــاي مختلف لوله  مغزي بر فش ــمت تأثير قطره ــن قس در اي
ــزي در نرم افزار  ــق لوله مغ ــر تغييرات در عم ــن تأثي ــرچاهي و هم چني س
شبيه سازي شده و نتايج آن بر روي منحني رسم شده است. در اين صورت 
ــب قطر لوله  مغزي را كه مي  تواند بيشترين فشار سر  مي توان محدوده مناس

چاهي را به وجود آورد، پيدا نمود.
ــف لوله مغزي  ــج به كارگيري قطرهاي مختل ــكل 1 و جدول 3 نتاي ش
ــرچاهي (بدون استفاده از روش هاي  ــار س (2/5 تا 5 اينچ) و تأثير آن بر فش

فرازآوري مصنوعي) را نشان مي دهد. 
ــده،  ــا توجه به نتايج جدول 3 هيچكدام از لوله  مغزي هاي آزمايش ش ب
فشار سرچاهي مناسبي را (حداقل 800 پام) فراهم نمي كند. لذا گزينه هاي 
مرسوم فرازآوري مصنوعي در ميادين نفتي ايران از جمله فرازآوري با گاز و 

نصب پمپ درون چاهي مورد بررسي قرار مي گيرند.

 تأثير استفاده از فرازآوري مصنوعي با گاز
ــرات قطر لوله مغزي را  ــبت به تغيي ــكل 2 نتايج فرازآوري با گاز نس ش
ــن اندازه لوله  مغزي در  ــان مي دهد. با توجه به نمودار مذكور، بهينه تري نش
ــاه، لوله با قطر 3 اينچ.  ــتفاده از روش فرازآوري با گاز در اين چ ــگام اس هن
ــد كه با استفاده از اين طراحي فشار  مقدار گاز تزريقى mmscf 0/8 مى باش
ــدول 4 پارامترهاى طراحي  ــازد. در ج ــام را فراهم مي س ــرچاهي 897 پ س

لوله  2  مقايسه نتايج فرازآوري با گاز نسبت به تغييرات قطر
مغزي چاه

3  وضعيت عملكرد چاه مربوط به نصب تلمبه درون چاهي

اندازه لوله مغزي”2/5 ”3 3/”5 ”4 4/”5 ”5 
 546 541530 504 446264(psi) فشار

3  نتايج حاصل از تغيير اندازه لوله مغزي در چاه (عمق نصب 
1814 متر)

1600 (psig) فشار گاز تزريقي 
0/8 (mmscf /day) دبي گاز تزريقي 

0/72 وزن مخصوص گاز تزريقي 
80oF دماى گاز تزريقي 

3900 stb/day دبي توليدي 

4  پارامترهاي طراحي فرازآوري با گاز

2000 Stb/d مقدار توليد
700 psig فشار خروجي
3423 psia فشار استاتيك
25 (%) درصد آب توليدى
220 Scf/stb نسبت گاز به نفت
50 hz طراحى سرعت / فركانس

ESP5  پارامترهاي طراحي
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ــازى توسط نرم   ــت آمده شبيه س ــتفاده از نتايج به دس فرازآوري با گاز با اس
افزار ذكر شده است.

(ESP) تأثير به كارگيري پمپ درون چاهي 
ــكل 3 نتايج شبيه سازي تغيير فشار جرياني در چاه پس از نصب  در ش
پمپ الكتريكي درون چاهي در عمق 5900 فوت حفار نشان داده شده است.

ــوت باعث افزايش  ــودار 3 نصب پمپ در عمق 5900 ف ــا توجه به نم ب
 ESP فشار سر چاهي به 920 پام مي گردد. در جدول 5 پارامترهاي طراحي

ارائه شده است[4].

 عوامل مؤثر بر انتخاب روش هاي مختلف فرازآوري مصنوعى
ــيل توليد، دبي توليد  ــامل مواردي از قبيل پتانس  خصوصيات توليدي: ش

چاه، درصد آب همراه، نسبت گاز به مايع 
 خصوصيات سيال: شامل مواردي مانند لزجت و ضريب حجمي 

ــدازه دهانه، نحوه  ــواردي مانند عمق، ان ــامل م  خصوصيات حفره چاه: ش
تكميل و ميزان انحراف 

ــيل توليد و  ــامل نوع مخزن، نيروي رانش و پتانس  خصوصيات مخزن: ش
نسبت گاز به نفت 

 برنامه توسعه مخزن در دراز مدت،
 تسهيالت سطح االرضي: شامل مواردي از قبيل خطوط لوله جرياني، فشار 
تفكيك گر، تسهيالت موجود جمع آوري گاز، تسهيالت موجود آب زدايي 

و نمك زدايي 
 محل احداث سيستم: شامل مواردي مانند بهره برداري در مناطق خشكي 

يا دريايي، نواحي شهري و مالحظات فواصل چاه ها 
ــترس بودن منبع انرژي ارزان تأمين  ــي انرژي: در دس  منابع قابل دسترس
ــيته، گاز طبيعي،  ــتم فرازآوري مانند منابع الكتريس نيروي محركه سيس

ديزل، گاز پروپان و انرژي خورشيدي يا باد 
 مشكالت عملياتي: شامل توليد ماسه، پارافين، رسوبات معدني، خوردگي، 

امولسيون، دماي باال در ته چاه و شرايط آب و هوايي 
 نيروى انسانى عملياتي.

ــنل خدماتي، قطعات يدكي و  ــامل پرس ــترس: ش  خدمات فني قابل دس
ــتقيم بر هزينه هاي تعمير و  ــوند كه همگي تأثير مس خدمات دكل مي ش

نگهداري دارند.

 برآورد هزينه ها
 برآورد هزينه هاي استفاده از سيستم فرازآوري با گاز: الزم به ذكر است كه 
ــركت هاي مختلف انجام دهنده پروژه و هم چنين با  اين قيمت ها با توجه به ش

تغيير نرخ تورم، قابل تغيير مي باشند. 
هزينه تعمير چاه ها براي نصب تجهيزات فرازآوري (شيرهاي فرازآوري 
و... ): شامل هزينه هاي كشتن چاه، راندن رشته تكميلي همراه با تجهيزات 
ــه هزينه تعمير هر چاه به طور  ــد ك فرازآوري و احياء مجدد چاه ها مي باش
ــده است. هزينه  ــط در حال حاضر، معادل 250 هزار دالر برآورد ش متوس

خريد و نصب كمپرسور به طور متوسط معادل 2500 دالر به ازاي هر اسب 
بخار توان مي باشد. هزينه خريد شيرهاي فرازآوري و ساير تجهيزات مورد 
ــت. با توجه به عمر متوسط  ــده اس نياز تقريباً برابر 50 هزار دالر برآورد ش
25 سال براي كمپرسور، هزينه تعمير ساليانه براي هر چاه معادل 4 درصد 
در نظر گرفته مي شود. هزينه گاز تزريقي و هزينه پرسنل عملياتي با توجه 
ــود. هزينه مربوط به فرازآوري  ــبه مي ش ــده محاس به برنامه ريزي انجام ش
مصنوعي با گاز به صورت مجموع هزينه كل چاه ها در نظر گرفته مي شود. 
در اين محاسبات با توجه به فشار ورودي و خروجي كمپرسور و هم چنين 
ــط رابطه 1 محاسبه  ــور توس دبي تزريق گاز، مقدار توان مورد نياز كمپرس

مي شود:

HP=0/193*Qg [(P2/P1)0/2308-1]                                           (1)
P2: Discharge Pressure of the Compressor, psi
P1: Suction Pressure of the Compressor, psi
Qg: Gas Volumetric Rate at Standard Condition, Mscf/d

ــه چاه ها  ــزان كل گاز تزريقي ب ــده و مي ــر ش ــوارد ذك ــه به م ــا توج ب
ــتفاده از مجموع داده هاي خروجي نر م افزار كه براي  (22mmscf) كه با اس
هر كدام از چاه ها به دست آمده، يك كمپرسور با توان 2300 اسب بخار در 
ــت. در جدول 6 هزينه هاي بكارگيري فرازآوري با گاز  ــده اس نظر گرفته ش

توليد فعليتعداد چاه هاي مشابهشماره چاه
(ه ب ر)

توليد آينده
هزينه كل (ميليون دالر)تعداد تلمبه(ه ب ر)

13750090002020

22600075001515

32550068001515

50مجموع

7  هزينه هاي مربوط به روش فرازآوري با پمپ درون چاهي

هزينه تعميرات اساسي 
كمپرسور (دالر)

هزينه تاسيسات براي 
كمپرسور (دالر)

توان كمپرسور 
(اسب بخار)

هزينه كمپرسور به ازاي هر 
اسب بخار توان (دالر)

230000575000023002500

هزينه خريد شيرها و 
هزينه شيرهاي فرازآوري تعداد چاه هاتعميرات براي كل چاه ها

براي يك چاه (دالر)
هزينه تعميرات براي يك 

چاه (دالر)

30000001050000250000

مجموع هزينه گاز تزريقي 
(دالر)

مجموع هزينه گاز 
تزريقي ساليانه

Mscf /  Year

مجموع هزينه گاز 
Mscf/تزريقي روزانه

 day

هزينه گاز تزريقي براي يك 
چاه به ازايMscf (دالر)

521950008030000220006/5

6  هزينه هاي مربوط به روش فرازآوري با گاز
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بيان شده است.
ــور فقط در سال اول در  ــت كه هزينه مربوط به كمپرس الزم به ذكر اس
ــت. هم چنين هزينه هاي مربوط به سرويس كمپرسور  ــده اس نظر گرفته ش
ــده كه اين هزينه در  ــور در نظر گرفته ش برابر 4 درصد هزينه  كل كمپرس
ــب با نرخ بهره بانكى افزايش مي يابد. هم چنين به  سال هاي مختلف متناس
ــال هاي مختلف  ــت عدم قطعيت در قيمت گاز، هزينه گاز تزريقي در س عل
به صورت ثابت از قرار هر هزار فوت مكعب برابر 6,5 دالر در نظر گرفته شده 
ــت. بنابراين كل هزينه استفاده از تزريق گاز برابر 61,175 ميليون دالر  اس

مي باشد.
 هزينه تعمير چاه ها براي نصب پمپ كه شامل هزينه هاي كشتن چاه، 
ــته تجهيزات فرازآوري و لوله مغزي و احياء مجدد چاه ها مي باشد  راندن رش

به طور متوسط معادل 250 هزار دالر به ازاي هر چاه برآورد شده است.
ــب بخار  ــدود 8000 دالر به ازاي توان يك اس ــد پمپ ح ــه خري هزين

مي باشد.
ــته  ــاليانه براي هر چاه و رش هزينه تعمير و نگهداري: هزينه تعمير س
ــال براي هر پمپ، معادل 20  ــط 5 س تكميلي پمپ با توجه به عمر متوس

درصد قيمت هزينه ثابت خريد هر پمپ فرض شده است.
ــناور به  صورت  هزينه مربوط به فرازآوري مصنوعي با پمپ الكتريكي ش
ــاب نوع پمپ را  ــبات و انتخ ــود. محاس ــه هر چاه در نظر گرفته مي ش هزين
Pipesim و Wellflo مي توان با توجه به اطالعات داده شده به نرم افزارهاي

ــت كه  و بانك اطالعاتي موجود در فايل هاي آنها، انجام داد. الزم به ذكر اس
ــال يكبار تعويض مي شوند و در واقع هر 5 سال يكبار براي  پمپ ها هر 5 س

هر چاه هزينه سرمايه اي جديدي به وجود مي آيد.
ــال) با  ــتمر از مخزن مورد مطالعه (طي 10 س براي توليد بهينه و مس
ــروض و هم چنين خروجي هاي نرم افزار، براي تثبيت  توجه به اطالعات مف
ــطح فعلي و افزايش توليد، هزينه هاي مورد نياز طرح در جدول  توليد در س

7 بيان شده است.
ــت كه اين هزينه با هزينه تعمير و نگهداري كه معادل  الزم به ذكر اس
ــود، جمع مي شود و بنابراين  20 درصد كل هزينه خريد و نصب پمپ مي ش
ــر 60 ميليون دالر  ــپ درون چاهي در اين ميدان براب ــه نصب پم كل هزين

خواهد شد.

 نتيجه گيري و پيشنهاد
ــي انواع روش هاي فرازآوري مصنوعي پرداخته   در اين مقاله ابتدا به بررس
ــا  ــايPipesim و Wellflo چاه ه ــتفاده از نرم افزاره ــا اس ــپس ب ــد. س ش
ــازي و از لحاظ فني مورد تحليل قرار گرفتند. سپس پارامترهاي  شبيه س
ــنجي قرار گرفتند. هم چنين با توجه به دبي  ــيت س مختلفي مورد حساس
ــر روش، آناليز  ــتفاده براي ه ــت تجهيزات مورد اس ــت توليدي و قيم نف

اقتصادي انجام پذيرفت.
ــتفاده قرار گيرد، خود  ــر اين روش ها بخواهد براي كل ميدان مورد اس  اگ

ــت. براي مثال،  به مطالعه جامع نياز دارد كه از حوصله اين مقاله فراتر اس
هنگامي كه قرار است براي كل ميدان يكي از اين دو روش يا هر دو مورد 
بررسي قرار گيرد، پارامترهاي بسياري از جمله شعاع تخليه چاه ها و تأثير 
ــات سطح االرضي و... بايد مورد  آن ها بر يكديگر، ظرفيت و توانايي تأسيس

بررسي قرار گيرد.
ــاي الكتريكي درون چاهي و  ــتفاده از تلمبه ه ــا توجه به هزينه باالي اس  ب
ــتن گزينه نصب  هزينه باالي تعميرات و نگهداري آنها، بدون مردود دانس
ــي و قابليت انعطاف پذيري  ــپ درون چاهي، با توجه به مزاياي عمليات پم
روش تزريق گاز نسبت به استفاده از پمپ درون چاهي، در اين بررسي كه 
ــترس بودن گاز قابل تزريق مي باشد، گزينه استفاده  مهم ترين آن در دس
ــبت به نصب پمپ درون چاهي در ميدان  ــتم فرازآوري با گاز نس از سيس

مذكور اولويت دارد. 
ــا بتوان انواع  ــورد مطالعه جامع قرار گيرد ت ــكان، ميدان م ــورت ام  در ص
روش هاي EOR و IOR را در ميدان شبيه سازي كرد. پس از انجام مطالعه 
جامع مناسب ترين و بهترين روش توليد بهينه نفت مشخص خواهد شد.

ــا توجه به اين كه اكثر روابط تجربي جريان دوفازي با توجه به داده هاي   ب
چاه هاي آمريكا بدست آمده اند، اين روابط در زمان استفاده براي چاه هاي 
ــياري مي باشند. پيشنهاد مي شود كه با استفاده از  بومي داراي خطاي بس
ــود تا قابليت حل مسأله چند  داده هاي چاه هاي نفتي ايران مدلي تهيه ش

فازي را درون چاه ها با كمترين خطاي ممكن داشته باشد.
ــتفاده  ــتم Hybrid اس ــورت امكان انجام پروژه اي كه بتوان از سيس  در ص
ــتم Gas lift و  ــرد. در اين روش هر دو سيس ــي قرار گي ــرد مورد بررس ك
ــم درون چاه نصب مي گردند. اين روش داراي  ــه طور همزمان با ه ESP ب
ــت؛ براي مثال اگر مخزن توانايي توليد بااليي داشته باشد،  چند مزيت اس
ــن دو روش درون چاه باعث افزايش راندمان توليد  ــتفاده همزمان از اي اس
ــد. هم چنين در صورتي كه هر يك از دو روش درون چاه دچار  خواهد ش
ــكل گردد، (مثًال در صورت عدم تأمين حجم گاز مصرفي) روش ديگر  مش

مي تواند به فعاليت خود ادامه دهد.
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