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بهینه سازي تولید و تخصیص گاز باالبر به چاه هاي در حال بهره برداري 
یکي از مخازن غرب کشور در فرآیند فرازآوري با گاز

 محمدامین شاه محمدي1، شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب  حامد نامدار*، دانشگاه صنعتي سهند تبریز 
ابوالقاسم امامزاده2، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات تهران  

به طور ایده آل اگر در عملیات فرازآوري با گاز محدودیتي در دسترسي به گاز نباشد، مي توان گاز 
کافي به هر چاه تزریق کرد تا مقدار تولید از مخزن به بیشترین مقدار خود برسد. اما معموالً مقدار گاز 
موجود و ظرفیت کمپرسورها محدود است و بنابراین باید مقدار بهینه ی گاز تزریقي تخصیصی برای 
هر چاه را مشخص کرد تا مقدار تولید در این شرایط حداکثر گردد. در این مقاله بهینه سازي مقدار 
گاز تزریقي تخصیصی برای چاه هاي یکي از میادین نفت سنگین غرب ایران در جهت افزایش تولید 
و بازده اقتصادي مطالعه شده است. مطالعات پیشین اغلب بر پایه ی کدنویسي، شبکه هاي عصبي و 
الگوریتم هاي مختلف و نیازمند وقت و هزینه ی زیاد جهت کدنویسي بوده است. در مقاله ی حاضر 
در ابتدا شبیه سازي چاه ها توسط نرم افزار پراسپر انجام شده و سپس منحني هاي عملکرد فرازآوري 
با گاز )GLPC( هر سه چاه میدان ایجاد مي شود. در ادامه انجام بهینه سازي نیازمند رابطه اي جهت 
محاسبه ی مقدار نفت تولیدي به ازاي مقادیر مختلف گاز تزریقي است. بدین منظور توسط نرم افزار 
متلب منحني هاي عملکرد با مدل هاي تجربي مختلف و یک مدل اصالح شده توسط کاربر برازش 
شد و نتایج آنها با هم مقایسه گردید و در نهایت مطلوب ترین مدل جهت برازش انتخاب شد. نتایج 
نشان داد که مدل اصالح شده توسط کاربر در مقایسه با سایر مدل ها بهترین نتیجه را دارد. این مدل 
مبناي محاسبات بهینه سازي قرار گرفت. در نهایت به کمک ابزار بهینه سازي سالور در نرم افزار اکسل 
در  گاز  مختلف  مقادیر  به ازاي  گاز  تخصیص  بهینه سازي  ابزار،  این  در  مناسب  قیود  وارد کردن  و 
دسترس انجام گرفت. نتایج نشان داد که در صورت مدیریت و بهینه سازي با وجود کاهش قابل توجه 

گاز در دسترس مقدار تولید نفت اندکي کاهش مي یابد.
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بـا گذشـت  بسـتگي دارد کـه  انـرژي طبیعـي آن  بـه  از مخـزن  تولیـد 
کاهـش مي یابـد. وقتـي انـرژي مخـزن کمتـر از انـرژي الزم بـراي تولید 
اسـت یـا نـرخ تولیـد مطلـوب، بیشـتر از نـرخ تولیـدي اسـت کـه مخزن 
در شـرایط فـوران طبیعـي دارد ضـروری اسـت از روش هاي فـرازآوري 
مصنوعـي3 جهـت فراهـم آوردن انـرژي الزم و رسـاندن سـیال به سـطح 
اسـتفاده شـود]1[. فـرازآوري بـا گاز4 رایج تریـن و اقتصادي تریـن روش 
فـرازآوري مصنوعـي اسـت. در ایـن شـیوه گاز بـا فشـاری نسـبتاً زیاد به 
داخـل لولـه مغـزي5 تزریـق مي شـود، چگالـي نفـت کاهـش مي یابـد و 
همزمان فشـار هیدرواسـتاتیکي وارد بر ته چاه توسـط این سـتون کاهش 
یافتـه و در نتیجـه نفـت بـه سـطح زمیـن آورده مي شـود ]2[. به طور کلي 
بهینـه ی گاز نقشـی اساسـي دارد.  در فرآینـد فـرازآوري گاز، تزریـق 
نمـودار عملکـرد فرازآوري بـا گازGLPC( 6(، منحني ای اسـت که نرخ 
تولیـد نفـت در عملیـات فـرازآوري با گاز را بر حسـب نـرخ تزریق گاز 

نشـان مي دهـد و نمونـه اي از آن در شـکل-1 نشـان داده شـده اسـت.
بـا توجـه بـه ایـن منحنـي مي تـوان گفـت اگـر در فرآینـد فـرازآوري بـا 
گاز، کمتـر از حـد الزم گاز تزریـق شـود نـرخ تولیـد نفـت کاهـش و 
هزینـه ی عملیاتـي افزایـش خواهـد یافـت. همچنین اگر نـرخ تزریق گاز 
بیـش از حـد الزم باشـد به دلیـل افزایـش گرادیـان فشـار اصطکاکـي، 

تولیـد نفـت کاهـش و هزینه هـا به شـدت افزایـش خواهد یافـت. هر چاه 
یـک نقطـه ی بهینـه ی عملکـردی در فـرازآوري بـا گاز دارد کـه در آن 
شـرایط بیشـترین مقـدار سـیال را تولید مي کنـد ]3[. به طور ایـده آل اگر 
محدودیتـي در مقـدار گاز در دسـترس نباشـد، می تـوان گاز کافـي بـه 
هـر چـاه تزریـق کرد تـا بیشـترین مقـدار تولیـد از مخزن حاصـل گردد. 

نمودار عملکرد فرازآوري با گاز ]3[1
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امـا معمـوالً مقـدار گاز در دسـترس محـدود اسـت و بنابراین بـا توجه به 
محدودیت هـاي مقـدار گاز تزریقـي و ظرفیـت کمپرسـوها، بایـد مقدار 
بهینـه ی گاز تزریقـي تخصیصـي برای هر چاه را مشـخص کـرد تا مقدار 
تولیـد در ایـن شـرایط حداکثر شـود. تخصیص نامناسـب سـبب افزایش 
هزینه هـا و کاهـش تولیـد خواهد شـد ]4[. در ایـن زمینـه مطالعاتي انجام 
شـده که اغلب بر پایه ی کدنویسـي، شـبکه هاي عصبـي و الگوریتم هاي 
مختلـف و نیازمنـد وقـت و هزینـه ی فـراوان جهـت کدنویسـي اسـت. 
بنابرایـن در مطالعـه ی حاضـر سـعي شـده بـدون نیـاز بـه کدنویسـي و 
توسـط نرم افزارهـاي پراسـپر7، متلـب8 و اکسـل9 ایـن موضـوع در یکـي 

از میادیـن ایـران مطالعـه می شـود.

1- مشخصات میدان مورد مطالعه
میدان پایدارشـرق در سـال 1352 و از طریق یک چاه اکتشـافي کشـف 
شـد. ایـن میـدان در 150 کیلومتـري شـمال غربي اهـواز و 5 کیلومتـري 
جنـوب واحـد بهره بـرداري چشـمه خوش قـرار گرفتـه اسـت. نفـت ایـن 
میـدان سـنگین اسـت. بـر اسـاس اندازه گیري سـال 1386 میانگین فشـار 
در عمـق مبنـا )2925 متـر زیـر سـطح دریـا( برابـر 4640 پـام و دمـا در 
عمـق مبنـا برابـر 204 درجـه ی فارنهایـت اسـت. چاه هـاي ایـن میـدان 4 
عدد اسـت که سـه حلقه چـاه )چاه هـاي-4و3و1( در این مخـزن تکمیل 

شـده اند و قابلیـت تولیـد دارنـد.

2- مدل سازي چاه ها
در ایـن تحقیـق مدل سـازي چاه هـا توسـط نرم افـزار پراسـپر انجـام شـده 
اسـت. روش کار ایـن نرم افـزار بدیـن صـورت اسـت کـه هر قسـمت از 
چـاه به طـور جداگانـه مدل سـازی شـده و سـپس به منظـور ایجـاد مدلـی 
کامـل، زیـر مدل هـاي ایجـاد شـده بـه هـم ملحـق مي گردنـد. در ایـن 
قسـمت به عنـوان نمونـه مدل سـازي چـاه-1 ارائـه مي شـود. مدل سـازي 
چـاه در نرم افـزار بـا وارد کـردن مشـخصات اصلـي چـاه آغاز مي شـود. 
بـا توجـه بـه سـنگین بـودن نفـت مخزن جهـت مدل سـازي از مـدل نفت 
سـیاه اسـتفاده مي شـود.گزینه های امولسـیون و هیـدرات درنظـر گرفتـه 
)نـه در  تأسیسـات سـطحي  بیشـتر در  امولسـیون ها  نمي شـوند؛ چراکـه 
چـاه( و هیدرات هـا بیشـتر در چاه هـاي دریایـي مشـکل ایجـاد مي کننـد. 
بـا توجــه به شـــاخص بهره دهـي چــاه )9/3bbl/psi.day( که بیــش از

بـراي  گاز  پیوسـته ی  فـرازآوري  گزینـه ی  اسـت   0/5 bbl/psi.day
سیسـتم مـورد نظـر انتخـاب مي شـود. سـپس اطالعـات PVT وارد شـده 
و مناسـب  ترین رابطـه جهـت پیش بینـي خـواص PVT سـیال )به نحـوي 
کـه بهتریـن انطبـاق را بـا نتایـج آزمایشـگاهي داشـته باشـد( نیـز انتخاب 
مي  گـردد. اطالعـات نفـت سـیاه موجـود از قبیـل نسـبت گاز بـه نفـت 
محلـول برابـر SCF/STB 137، درجه ی API نفت برابر 13/11، گراویتی 
گاز برابـر 0/91 و شـوري آب برابـر 250000ppm به عنـوان داده هـاي 
ورودي ایـن قسـمت هسـتند. همچنیـن ناخالصي هـاي گاز همـراه شـامل 
4/27 درصـد مولـي N2، 0/61 درصـد مولي CO2 و صفـر درصد مولي 

H2S هـم در این قسـمت وارد مي شـود. مرحله ی بعـدی انطباق داده هاي 
آزمایشـگاهي PVT بـا روابـط نفت سـیاه اسـت. از آنجا که آزادسـازي 
گاز در لولـه ی مغـزي یـک فرآیند انبسـاط ترکیب ثابت )CCE( اسـت، 
داده هـاي ایـن آزمایـش جهـت انطبـاق بـه کار مـي رود. در ادامـه چاه بر 
اسـاس مسـیر و تجهیـزات درون چاهـي آن توصیـف مي شـود. همچنیـن 
از آنجـا کـه دمـا نقـش مهمـي در محاسـبات افـت فشـار دارد گرادیـان 
دمـا و ظرفیت هـاي گرمایـي میانگیـن نیـز درنظرگرفتـه مي شـود. وارد 
کـردن مسـیر انحـراف چـاه در نرم افـزار نیازمنـد داشـتن اطالعـات عمق 
اندازه گیـري شـدهMD( 10( و عمـق عمـودي حقیقـي11 )TVD( اسـت. 
هماننـد مسـیر چـاه، توصیـف تجهیـزات درون چاهـي جهـت محاسـبه ی 
VLP و گرادیان هـاي فشـار و دمـا مـورد نیـاز اسـت. همچنیـن تخمیـن 
افـت فشـار ناشـي از اصطـکاک در حیـن تولیـد نیازمنـد شـعاع داخلـي 
لولـه و زبـري درون آن نیـز هسـت. عـالوه بـر ایـن، اطالعـات لولـه ی 
اسـت.  نیـز مهـم  بـا گاز  فـرازآوري  به خصـوص در طراحـي  جـداري 
توپـک12 چـاه در عمـق 5934/38ft قـرار دارد. لولـه ی مغـزي چند فوت 
پایین تـر از توپـک در عمـق 5980/97ft پایـان مي یابـد. همچنیـن لوله ی 
جـداري تولیـدي از سـطح تـا عمـق 9251/97ft رانـده شـده و لولـه ی 
آسـتري تـا عمق ft 9730/97 قرار دارد و پس از آن مشـبک کاري شـده 
اسـت. در قسـمت بعـد مشـخصات گاز مـورد اسـتفاده در فـرازآوري بـا 
گاز شـامل گراویتـی برابـر 0/89 و ناخالصي هـاي آن برابـر یـک درصد 
مولـي CO2 وارد مي شـود. به دلیـل کمبـود گاز همـراه تولیـدی، جهـت 
تزریـق از ترکیـب گاز خروجـي از ایسـتگاه تقویت فشـار چشـمه خوش 
اسـتفاده مي شـود. نرم افـزار جهـت محاسـبه ی IPR مدل هـاي مختلـف 
مخزنـي دارد کـه انتخـاب مـدل مخزنـي IPR مناسـب بـه اطالعـات در 

مدل ایجاد شده ی چاه-1 توسط نرم افزار2
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 P.I از مـدل  ایـن مطالعـه  بسـتگي دارد. در  دسـترس و هـدف مطالعـه 
Entry اسـتفاده شـده اسـت. ایـن مـدل جهـت فشـارهاي باالتـر از فشـار 
نقطـه ی حبـاب مـدل خـط مسـتقیم و بـراي فشـارهاي کمتـر از فشـار 
نقطـه ی حبـاب راه حـل تجربـي ووگل13 را بـه کار مي بـرد. ایـن مـدل 
در نبـود مشـخصات معمـول مخـزن اسـتفاده مي شـود. در ادامـه طراحي 
فـرازآوري بـا گاز انجـام می گـردد. فشـار تزریق و فشـار راه انـدازي14 با 
توجـه بـه فشـار کمپرسـور و محدودیـت تحمـل فشـار لولـه ی جـداري 
 )dp( 1800 انتخـاب مي شـوند. افـت فشـار میـان شـیرهاي تزریـقpsia
معـادل 100psia درنظـر گرفته شـد. به طور پیش فـرض حداقل فاصله ی 
بیـن شـیرهاي تخلیـه250ft 15 در نظـر گرفته مي شـود. سـیال تکمیل قبل 
 0/45 psi/ft از شـروع فـرازآوري بـا گاز، آب نمـک بـا گرادیـان فشـار
اسـت. همچنیـن بـا توجـه بـه عمـق توپـک و میـزان تحمـل فشـار لولـه 
جـداري حداکثـر عمـل تزریـق بـراي چـاه 1808ft وارد مي شـود. اغلب 
شـیرهاي مـورد اسـتفاده در طراحـي فـرازآوري با گاز نسـبت بـه لوله ی 
جـداري16 حسـاس هسـتند کـه در ایـن مطالعـه نیز از آنها اسـتفاده شـده 
اسـت. تنظیمـات شـیر، Pvc = GasPressure انتخـاب مي شـود. سـپس 
پراسـپر جهـت تعـادل فشـار لولـه ی جـداري در عمـق مـورد نظـر فشـار 
کالهـک شـیر را درنظـر مي گیـرد. وقتـي کـه فشـار لولـه ی جـداري بـه 

کمتـر از ایـن مقـدار کاهـش یابـد شـیرهاي تخلیـه بسـته خواهند شـد. 
اطالعاتــي  پایــگاه  از   CamcoBK Normal شــیر  مطالعــه  ایــن  در 
کــه  مي کنــد  محاســبه  نرم افــزار  اســت.  شــده  انتخــاب  نرم افــزار 
مي شــود.  بهینــه  تولیــد  موجــب  درگاه17  اندازه هــاي  از  کدام یــک 
ــدازه ی  ــه ان ــاز ب ــت نی ــن اس ــاوت ممک ــازنده هاي متف ــا س ــیر ب ــک ش ی
درگاه متفاوتــي داشــته باشــد امــا پراســپر همچنــان تولیــد بهینــه ی 
مشــابهي محاســبه مي کنــد. در نتیجــه تــا زمانــي کــه گزینــه ی حســاس 
ــم نیســت و  ــوع شــیر مه ــه ی جــداري انتخــاب شــود انتخــاب ن ــه لول ب
ــزار  ــه، نرم اف ــد بهین ــه تولی ــه ب ــا توج ــرد و ب ــرار مي گی ــر ق ــد مدنظ تولی
انــدازه ی درگاه مناســب شــیر را محاســبه مي کنــد. پــس از وارد کــردن 
اطالعــات، نرم افــزار قــادر بــه محاســبه ی منحنــي عملکــرد فــرازآوري 
ــط  ــاه-1 را توس ــراي چ ــده ب ــاد ش ــدل ایج ــکل-2 م ــت. ش ــا گاز اس ب

مي دهــد. نشــان  نرم افــزار 

3- روش بهینه سازي
جهـت انجـام بهینه سـازي تخصیـص گاز در میـدان مـورد نظـر به ترتیب 

مراحـل زیـر انجام مي شـود:
الـف( تعییـن منحني هـاي عملکـرد فـرازآوري بـا گاز هر یـک از چاه ها 

توسـط نرم افزار پراسـپر
مـدل  یافتـن  و  گاز  بـا  فـرازآوري  عملکـرد  منحني هـاي  بـرازش  ب( 

متلـب نرم افـزار  به کمـک  میان یابـي  جهـت  مناسـب 
ج( انتخــاب تابــع هــدف مناســب و مشــخص کــردن قیــود موجــود روي 
ــه هــر چــاه به کمــک  متغیرهــا و تعییــن مقــدار مطلــوب گاز تزریقــي ب

ــل ــزار اکس ــالور18 نرم اف ــازي س ــزار بهینه س اب

3-1- منحني هاي عملکرد فرازآوري با گاز چاه ها
اولیـن گام در   )GLPC( بـا گاز فـرازآوري  تشـکیل منحنـي عملکـرد 
مدل سـازي نحـوه ی تأثیر تزریـق گاز در فرآیند فرازآوري با گاز اسـت. 

منحني عملکرد فرازآوري با گاز چاه-31

منحني عملکرد فرازآوري با گاز چاه-43

منحني عملکرد فرازآوري با گاز چاه-54
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بـا توجـه به برنامـه ی توسـعه ی میـدان، منحني هـاي عملکرد فـرازآوري 
بـا گاز همـه ی چاه هـا در شـرایط فشـار سـرچاهي 150 پـام و بـرش آب 
40 درصـد توسـط نرم افـزار پراسـپر به دسـت آمـد. شـکل هاي-5 و4 و3 
بـه ترتیـب منحنـي عملکـرد فـرازآوري بـا گاز چاه هـاي-4 و3 و1 را 
نشـان مي دهنـد. همان طـور کـه دیـده مي شـود در هـر سـه مـورد نیـازي 
بـه تزریـق اولیـه ی گاز جهـت زنـده کـردن چـاه نیسـت و چاه هـا بـدون 

تزریـق گاز قابلیـت تولیـد نفـت را دارند.

2-3- برازش منحني هاي عملکرد فرازآوري با گاز
بهینه سـازي تخصیـص گاز نیازمنـد رابطـه اي جهـت محاسـبه ی مقـدار 
نفـت تولیـدي بـه ازاي مقادیـر مختلـف گاز تزریقي و درون یابـي در بین 
داده هـاي سـرچاهي مقـدار تولیـد در برابـر تزریـق گاز اسـت. بنابرایـن 
نیـاز بـه بـرازش مناسـب منحنـي عملکرد فـرازآوري بـا گاز چاه هاسـت. 
تـا کنـون مدل هـاي مختلفـي جهـت بـرازش ارائه شـده اسـت. در 2011 
رشـیدي و همـکاران بـا افـزودن یـک جملـه ی جـذري بـه مـدل خطي، 

مـدل رابطـه ی-1 را پیشـنهاد کردنـد ]3[: 
   )1(

در 2014 کیهاني و بهجومنش با استفاده از ترکیب خطي چند نمونه از 
مشهورترین مدل ها معادله ی جدیدي طبق رابطه ی-2 ارائه کردند ]5[:

 )2(

عـالوه بـر مدل هـاي ذکـر شـده در بـاال، مؤلفـان خـود اقـدام بـه اصالح 
جملـه ی نمایـي مـدل کیهانـي و بهجومنـش کـرده، در مطالعـات از ایـن 
مـدل اصـالح شـده نیـز اسـتفاده کردنـد و نتایـج آنـرا بـا سـایر مدل هـا 
مقایسـه نمودند. مدل اصالح شـده مورد اسـتفاده طبق رابطه ی-3 اسـت:

                 )3(

در همه ی مدل هاي باال e، d، c، b، a و f ثوابت مدل ها هستند و Qo نرخ 
نرم افزار  به کمک  ادامه  در  است.  تزریق گاز  نرخ   Qgi و  تولیدي  نفت 
عملکرد  منحني هاي  باال،  در  شده  ذکر  مدل هاي  از  استفاده  با  متلب 
با یکدیگر مقایسه گردید و بهترین مدل  نتایج آنها  چاه ها برازش شد، 
از  مدل ها  برازندگي  مقدار  بررسي  جهت  شد.  انتخاب  برازش  جهت 
دو شاخص ضریب همبستگي اصالح شده )R2adj( و مجموع مربعات 
خطا )SSE( استفاده شده است. شاخص ضریب همبستگي اصالح شده، 
مقدار همبستگي بین مدل و داده ها را نشان مي دهد که هر چه به یک 
نزدیک تر باشد بهتر است. شاخص مجموع مربعات خطا، مقدار خطاي 
ناشي از اختالف مدل با داده را نشان مي دهد که هر چه کمتر باشد بهتر 
است و اگر مقدار آن صفر شود نشان از عدم وجود خطا دارد. جدول-1 
نتایج دو شاخص ضریب همبستگي اصالح شده و مجموع مجذورات 

خطا در برازش منحني هاي عملکرد فرازآوري با گاز چاه هاي-4و3و1 
توسط مدل هاي ذکر شده را نشان مي دهد. همان طور که دیده مي شود 
با توجه به نتایج، در تمامي چاه ها مدل اصالح شده در مقایسه با سایر 
انجام  جهت  ادامه  در  بنابراین  مي کند.  ایجاد  را  برازش  بهترین  مدل ها 
محاسبات  مبناي  اصالح شده  مدل  گاز  تخصیص  بهینه سازي  مطالعات 
منحني هاي  برازش  از  حاصل  ثوابت  مقادیر  جدول-2  مي گیرد.  قرار 

عملکرد چاه ها با مدل اصالح شده را نشان مي دهد.

3-3- بهینه سازي تخصیص گاز
بـا توجـه به منحني هاي عملکرد فـرازآوري با گاز چاه هـا، تزریق مقادیر 
8/718، 10/017 و 10/136 میلیـون فوت مکعـب در روز بـه ترتیـب در 
چاه هـای-1و3و4 به بیشـینه ی نـرخ تولید نفت 19737/25 بشـکه در روز 
منجـر مي شـود. بدیـن ترتیـب کل گاز مورد نیـاز براي تزریق به این سـه 
چـاه براي رسـیدن به بیشـینه ی تولید برابـر با 28/87 میلیـون فوت مکعب 
در روز اسـت. حـال اگـر منبـع گاز در دسـترس جهـت تزریـق، کمتر از 
ایـن مقـدار باشـد باید گاز موجود به نحوي بین سـه چاه تقسـیم شـود که 
در ایـن شـرایط نیـز حداکثـر مقدار قابل تولیـد از میدان به دسـت آید. در 
ایـن بخـش بـه ازاي مقادیر مختلف گاز در دسـترس برابر بـا 10، 20، 25 

مدل اصالح 
شده

شاخص خطامدل رشیديمدل کیهاني
شماره ی 

چاه

110/9959R2adj
1

56/46392/36/59E+04SSE

110/9919R2adj
3

30/08422/91/60E+05SSE

10/99990/9966R2adj
4

98/315726/65E+04SSE

شــاخص هاي خطــاي مدل هــاي مختلــف در بــرازش منحني هــاي 1
ــا ــا گاز چاه ه ــرازآوري ب ــرد ف عملک

fedcba شماره ی
چاه

-15323376-945/82/158-508/729881

-0/001013808740/319/82-101714023

-11673711-804/32/876-568/425704

ــي عملکــرد 2 ــرازش منحن ــت مــدل اصــالح شــده در ب ــر ثواب مقادی
ــا ــا گاز چاه ه ــرازآوري ب ف
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و 30 میلیـون فوت مکعـب در روز به کمـک ابـزار بهینه سـازي سـولور 
نرم افـزار اکسـل بهینه سـازي تخصیـص گاز انجـام شـده و حداکثر تولید 
از میـدان به دسـت مي آیـد. اولیـن قیـد انجام بهینه سـازي اینسـت که باید 
مجمـوع گاز تزریقـي بـه چاه هـا برابـر یـا کوچک تـر از مقـدار گاز در 

دسـترس باشـد که به شـکل رابطـه ی-4 بیان مي شـود:
 )4(

کـه در ایـن رابطـه n بیانگـر تعـداد چاه هـا، Qgi نـرخ گاز تزریقـي به هر 
چـاه و Qg-ava نـرخ گاز در دسـترس اسـت. همچنیـن به عنـوان قیـدي 
دیگـر بـا توجه بـه نمودارهـاي عملکرد فـرازآوري با گاز مي تـوان براي 
هـر چـاه حداقـل و حداکثـر مقـدار گاز تزریقـي را درنظـر گرفـت کـه 

به شـکل رابطـه ی-5 بیـان مي شـود:
)5(

 
 )6(

 Qgi-max حداقـل نـرخ گاز تزریقي جهـت زنده کردن چـاه و Qgi-min کـه
پیـک نمودار عملکـرد فرازآوري با گاز اسـت ]6[. هدف اصلي بهینه سـازي 
به دسـت آوردن مقـدار بیشـینه ی تابـع هـدف )نفـت تولیـدي( بـه ازاي قیـود 
ذکر شـده اسـت. همان طور که در شـکل-6 نشـان داده شـده، با وارد کردن 
قیود ذکر شـده در باال در ابزار بهینه سـازي سـولور نرم افزار اکسـل، مسـأله ی 

بهینه سـازي به صـورت عـددي حل مي شـود.

4- نتایج بهینه سازي
جـدول-3 نتایـج حاصـل از بهینه سـازي تخصیـص گاز و مقادیـر بهینه ی 
گاز تخصیصـی بـه هـر چـاه بـه ازاي مقادیـر مختلـف گاز در دسـترس 

را نشـان مي دهـد. همان طـور کـه مشـاهده مي شـود در دسـترس بـودن 
بیـش از نیـاز گاز )حالت هـاي 30 میلیـون فوت مکعـب در روز گاز در 

درصد کاهش تولید نفت در مقادیر مختلف گاز در دسترس7

ابزار بهینه سازي سولور نرم افزار اکسل6

Oil produced
)STB/D(

Gas injected
)MMSCF/D(

Well
 GAS lift
Available

)MMSCF/D(

5975/743/111

10
5577/813/393

6313/893/504

17867/4510/00Total

6446/406/111

20
6124/376/823

6882.717/084

19453/4720/00Total

6519/237/661

25
6204/638/543

6963/598/804

19687/4425/00Total

6534/258/721

30
6222/6410/023

6980/3610/144

19737/2528/87Total

3
نتایــج بهینه ســازي تخصیــص گاز بــراي مقادیــر مختلــف گاز در 

ــترس دس
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دسـترس( تأثیـري در بیشـینه ی تولیـد نـدارد و رسـیدن به بیشـینه ی تولید 
تنهـا نیازمنـد تزریـق 28/87 میلیـون فوت مکعـب در روز گاز اسـت.

شــکل-7 درصــد کاهــش تولیــد بــه ازاي مقادیــر مختلــف گاز در 
دســترس را نشــان مي دهــد. همان طــور کــه دیــده مي شــود در صــورت 
ــا  ــن چاه هــا و بهینه ســازي آن، ب تخصیــص مناســب گاز در دســترس بی
وجــود کاهــش 65/05 درصــدي مقــدار گاز مــورد نیــاز و در دســترس 
)از 28/87 بــه 10 میلیــون فوت مکعــب در روز( تولیــد نفــت تنهــا 
به مقــدار 9/47 درصــد کاهــش مي یابــد کــه نشــان دهنده ی اهمیــت 
صــورت  در  همچنیــن  اســت.  گاز  تخصیــص  بهینه ســازي  مبحــث 
کاهــش 30/7 درصــدي مقــدار گاز در دســترس )از 28/87 بــه 20 
میلیــون فوت مکعــب در روز( تولیــد نفــت تنهــا به مقــدار 1/44 درصــد 
ــدي  ــش 13/40 درص ــورت کاه ــت در ص ــد و در نهای ــش مي یاب کاه
ــب در  ــوت مکع ــون ف ــه 25 میلی ــترس )از 28/87 ب ــدار گاز در دس مق
ــن  ــد. ای ــش مي یاب ــد کاه ــدار 0/25 درص ــا به مق ــت تنه ــد نف روز( تولی
ــدید گاز  ــش ش ــود کاه ــا وج ــه ب ــد ک ــان مي ده ــي نش ــل به خوب تحلی
ــب  ــع مناس ــت و توزی ــت درس ــا مدیری ــوان ب ــا، مي ت ــه چاه ه ــي ب تزریق
گاز بیــن چاه هــا، کاهــش تولیــد در اثــر کاهــش تزریــق گاز بــه چاه هــا 

ــل ممکــن رســاند. ــه حداق را ب

نتیجه گیري
 بــا توجــه بــه منحني هــاي عملکــرد فــرازآوري بــا گاز هــر ســه چــاه، 
ــق  ــه تزری ــازي ب ــا نی ــردن چاه ه ــده ک ــراي زن ــه ب ــد ک ــوان فهمی مي ت
ــت  ــز قابلی ــه ی گاز نی ــق اولی ــدون تزری ــا ب ــت و چاه ه ــه ی گاز نیس اولی

ــد نفــت دارد. تولی

 بـا توجـه بـه منحني هـاي عملکـرد فـرازآوري بـا گاز چاه هـا، چـاه- 4 
بهره دهـي،  شـاخص  بـودن  بیشـتر  به علـت  دیگـر  چـاه  دو  بـه  نسـبت 
عملکـرد تزریـق گاز بهتـري دارد و بـه ازاي تزریـق یکسـان گاز، نفـت 

مي کنـد. تولیـد  بیشـتري 
مـدل  چاه هـا،  گاز  بـا  فـرازآوري  عملکـرد  منحني هـاي  بـرازش  در   
اصـالح شـده توسـط کاربـر بهترین نتیجـه را دارد. مـدل کیهانـي نیز در 
بـرازش منحني هـا نتایـج قابل قبولـي دارد. امـا مـدل رشـیدي عملکـرد 

ضعیفـي داشـته و مزیـت قابل توجهـي نـدارد.
میلیــون   10/136 و   10/017  ،8/718 مقادیــر  تزریــق  به ترتیــب   
فوت مکعــب گاز در روز در چاه هــای-1و3و4 منجــر بــه بیشــینه ی 
ــن  ــود. بنابرای ــکه در روز مي ش ــر 19737/25 بش ــت براب ــد نف ــرخ تولی ن
ــه  ــن س ــراي ای ــد ب ــینه ی تولی ــه بیش ــیدن ب ــراي رس ــي ب ــدار گاز کاف مق

چــاه برابــر 28/87 میلیــون فوت مکعــب در روز اســت.
 با مدیریت درست گاز در دسترس و بهینه سازي تخصیص آن در میدان 
میزان گاز در دسترس  با وجود کاهش 65/05 درصدي  مورد مطالعه، 
تولید نفت تنها به مقدار 9/47 درصد کاهش مي یابد. همچنین با کاهش 
 1/44 به مقدار  تنها  نفت  تولید  دسترس،  در  گاز  مقدار  درصدي   30/7
درصد کاهش مي یابد و در نهایت با کاهش 13/40 درصدي مقدار گاز 

در دسترس، تولید نفت تنها به مقدار 0/25 درصد کاهش مي یابد.
 نتایـج نشـان مي دهـد کـه در صـورت اسـتفاده از مـدل مناسـب جهـت 
ابـزار  از  اسـتفاده  گاز،  بـا  فـرازآوري  عملکـرد  منحني هـاي  بـرازش 
بهینه سـازي سـولور نرم افـزار اکسـل به خوبـي مي توانـد مقـدار بهینـه ی 
تخصیـص گاز بیـن چاه هـا در یـک میـدان را پیش بیني نمایـد و نیازي به 

صـرف هزینـه و وقـت بـراي کـد نویسـي نیسـت. 
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