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محمود  پورغالمى*   شركت نفت فالت قاره ايران
اسداهللا ملك زاده   دانشگاه آزاد اسالمى واحد گچساران 

 شاهين كرد     دانشگاه آزاد اسالمى واحد اميديه

فرازآورى با گاز،  تخصيص گاز،  بهينه سازى ، الگوريتم ژنتيك

وقتى كه انرژى مخزن كمتر از انرژى الزم براى توليد مطلوب اســت، الزم اســت كه يكى از روش هاى فرازآورى مصنوعى به كار رود تا انرژى الزم جهت 
باال آوردن سيال به سطح را فراهم كند. فرازآورى با گاز به صورت پيوسته به عنوان رايج ترين روش فرازآورى مصنوعى است كه در صنعت نفت استفاده مى 
شــود. در فرازآورى با گاز به صورت پيوســته گاز در فشار باال در عمق مناسب در لوله مغزى تزريق مى شود تا با مخلوط شدن گاز با نفت، زمينه توليد بيشتر 
آن را فراهم كند. هر چاهى يك نقطه بهينه در عملكرد فرازآورى با گاز دارد كه در آن شرايط، بيشترين مقدار سيال را توليد مى كند. به طور ايده آل، اگر 
محدوديتى در مقدار گاِز در دسترس نباشد، گاز، به مقدار كافى مى تواند به هر چاه تزريق شود تا بيشترين مقدار توليد از يك مخزن حاصل گردد، اگرچه 
معموالً مقدار گاز موجود محدود است .لذا جهت حداكثركردن توليد، بايد مقدار گاز تزريقى بهينه هر چاه مشخص گردد.  دراين مطالعه، اختصاص گاز به 
17 حلقه چاه مربوط به يكي ازميادين جنوب ايران مورد بررسي قرارگرفته و هدف آن، تعيين ميزان گازموردنياز براي تزريق به هرچاه براي بيشينه كردن هر 
دو بازده توليدي واقتصادي ميدان است. باتوجه به پيچيدگي هاي مسأله و توجه روزافزون به سيستم هاي هوشمند، درحل اين مسأله از يكي از الگوريتم هاي 
تكاملي به نام الگوريتم ژنتيك استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان دهنده افزايش قابل توجه نرخ توليد ميدان تنها با تزريق گاز توليدي ازخود مخزن است.

استفاده از روش الگوريتم ژنتيك براى بهينه سازى توزيع گاز
به گروهى از چاه هاى نفتى جهت فرازآورى با گاز

مقدمه
با رشــد روزافزون اقتصاد و جميعت، نياز به انرژى در سال 2030 تقريبا 
35 درصد بيشــتر از نياز كنونى است. برخالف افزايش نياز به انرژى، توليد 
در بســيارى از ميادين در سراســر دنيا و اكتشــاف هاى جديد نفتى در حال 
كاهش اســت. بنابرايــن، در حال حاضر، تالش هاى گســترده اى در جهت 
توســعه تكنولوژى هاى مديريت موثر مخزن براى بهينه كردن توليد نفت و 
گاز وجود دارد. بهينه سازى توليد نقش بسيار مهمى در مديريت موثر مخزن 
دارد كه در ســالهاى اخير توجه زيادى را به خود معطوف كرده است. لذا، 
نياز به بهينه ســازى توليــد مخازن نفتى به عنوان نتيجــه اى از افزايش جهانى 
تقاضاى نفت و گاز مطرح شده است. كاربردهاى متعددى از الگوريتم هاى 
بهينه ســازى به وجود آمده اند و نشــان داده شده اســت كه اين تكنيك هاى 
بهينه سازى در مسائل مختلفى مانند مخازن، چاه آزمايى، توزيع منابع گازى، 
طراحى شرايط عملياتى توليد، تدوين طرح هاى توليد و تزريق، حل مسائل 

مربوط به فرازآورى با گاز و مسائل ديگر، بسيار موثر بوده است. 
توليد از مخزن به انرژى مخزن بســتگى دارد. با گذشــت زمان، انرژى 
طبيعى مخزن كاهش مى يابد. وقتى كه انرژى مخزن كمتر از انرژى الزم براى 
توليد مطلوب است يا نرخ توليد مطلوب بيشتر از نرخ توليدى است كه مخزن 
در شــرايط فوران طبيعى مى تواند فراهم كند، الزم است يكى از روش هاى 
فرازآورى مصنوعى استفاده شود تا انرژى الزم جهت آوردن سيال به سطح 

فراهم شــود. فرازآورى با گاز، فرايندى از تزريق پيوســته گاز با فشار باال به 
ســتون چاه و يا به وسيله تزريق تناوبى گاز در پايين اسالگ مايع جمع شده 
در پايين لوله مغزى با هدف باال كشــيدن آن به سطح مى باشد. گاز تزريقى 
با كاهش فشار هيدرواستاتيكى سيال به دليل كاهش چگالى آن و همچنين 
انبســاط خود، سبب فرازآورى سيال چاه مى شــود. با كاهش چگالِى سياِل 
ستون چاه، فشار كمترى از طرف مخزن براى ارسال نفت به سطح الزم است. 
با ادامه توليد از مخزن، فشار آن كاهش مى يابد به طورى كه فشار جديد، 
قادر به انتقال ســيال به سطح نيست. تغيير بعدى، افزايش درصد آبِدهى چاه 
اســت. با افزايش آبدهى، فشــار بيشترى براى ارسال ســيال از چاه به سطح 
الزم اســت (به دليل چگالى بيشترى كه نســبت به نفت دارد). همچنين آب 
توليدى از مخزن، فاقد گاز محلول (عامل كاهش چگالى)، است. در مجموع 
با فرازآورى با گاز هم مى توان دبى چاه هاى در سرويس را افزايش داد و هم 

مى توان چاه هاى مرده را مجدداً به جريان انداخت. [1]
فــرازآورى بــا گاز به دو صورت پيوســته و تناوبى انجام مى شــود. در 
روش فرازآورى پيوســته، گاز، به طور پيوسته از طريق شيرهاى مخصوص 
به قســمت هاى پايين لوله مغزى چاه تزريق مى گردد. گاز تزريقى با ســيال 
داخل ستون چاه مخلوط مى شود كه سبب كاهش گراديان فشار ستون سيال 
و در نتيجه كاهش فشار جريانى ته چاه و نهايتاً افزايش توليد از چاه مى گردد. 
نتيجه اين عمل افزايش نســبت گاز به مايع ســيال چاه است. روش پيوسته، 
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براى چاه هايى كه ميزان نســبت گاز به مايع پايينى دارند، مناسب است كه 
فشار مخزن براى راندن به سطح كافى نيست. به عبارت ديگر، فشار برگشتى 
هيدروستاتيك  كاهش مى يابد و فشار مخزن مى تواند برآن غلبه كرده، چاه 
به جريان افتد. معموالً در اين روش فقط پايين ترين شــير تزريق باز است و 
ســاير شــيرهاى بااليى طبق طراحى فقط در زمان راه اندازى اوليه چاه باز و 
نهايتاً بسته مى شوند. براى موثر بودن اين روش، بايد گاز در عمق پايين ترى 

تزريق گردد.
در روش فــرازآورى بــا گاز تناوبى، همان طور كه از اســم اين روش 
پيداست، گاز متناوباً در يك بازه زمانى خاص به چاه تزريق و سپس متوقف 
مى شود. بعد از زمان توقف، مجدداً گاز با همان بازه زمانى، تزريق مى گردد 
و اين چرخه مرتباً تكرار مى شــود. به محض اينكه گاز به ميزان كافى وارد 
لوله مغزى شــود، شير كنترلى سطحى بســته، تزريق متوقف و شير تزريق 
درون چاهى نيز بسته مى شود؛ در اين زمان، مجدداً تجمع سيال از مخزن به 
چاه شروع مى شود. پس از آنكه سطح مايع به نقطه مورد نظر رسيد، چرخه 

باال دوباره تكرار مى شود.[2]
كارايي وموثربودن فرازآوري با گاز تاحد زيادي به طراحي مناسب و 
صحيح آن بستگي دارد؛ گرچه انتخاب نوع شير، فاصله بين شيرها و تعيين 
فشاِرتنظيم شيرها همگي بســتگي به طراحي دقيق دارند. مهمترين عناصر 

طراحي رشته فرازآوري باگاز به قرار زير است :
 محاسبه نمودارتعادل

 انتخاب نوع شير
 فاصله غالفها( محل قرار گرفتن شيرها در چاه ) ازيكديگر

 طراحي شيرها و فشار ِتنظيم آنها
 تعيين اندازه اوريفيس

 سيستم اندازه گيري وكنترل[3]

درفرازآوري با گاز، در هر زمان فقط از يك شــير، گاز به چاه تزريق 
مي شــود.   بنابراين درطراحي براى محقق شدن اين موضوع بايد مشخصه 
عملكرد شير  به حساب آيد. پس زماني كه شيِر پايين تر باز باشد، شير باالتر 
نمي تواند باز بماند و بســته مي شود. به منظور حصول اطمينان از بسته شدن 
شير بااليي در زمان بازشدن شيرپايين، فشار فضاي حلقوي بايد افت نمايد. 
نتيجه نهايِي يــك طراحي موفق، نيازمند انتخاب نوع شــير، فاصله آنها از 
يكديگر و تنظيم فشار شيرهاست. [4و5]فرازآورى با گاز  به عنوان رايج ترين 
و اقتصادى ترين روش فرازآورى مصنوعى است كه در صنعت نفت استفاده 
مى شود. در شكل-1 سيستم فرازآورى با گاز به صورت شماتيك نشان داده 
شــده است. همانطور كه در شكل ديده مى شــود، گاز با فشار باال از طريق 
فضاى حلقوى وارد چاه شده و در عمق مناسب به لوله مغزى تزريق و باعث 
افزايش توليد مى شود. گاز جدا شده از نفت توليدى در تفكيك گر، براى 
افزايش فشار به يك واحد كمپرسور هدايت شده و از طريق يك منيفولد يا 

چند راهه به چاهها تزريق مى شود.[6]
 MATLAB در اين تحقيق الگوريتم ژنتيك ايجاد شده از نرم افزار مطلب
براى بهينه سازى تخصيص گاز استفاده شده است. الگوريتم ژنتيك، يك 
روش جستجوي احتمالي اســت كه از شبيه سازي تكامل زيستي و طبيعي 
استفاده مي كند. الگوريتم هاي ژنتيك با به كارگيري اصل بقاي بهترين ها، 
براي توليد تخمين هاي هر چه بهتر يك جواب، روي جمعيتي از جواب هاي 
بالقوه عمل مي كنند. در هر نســل، مجموعه اي از تخمين ها توســط فرايند 
انتخاب افراد مطابق با سطح برازندگي شان در دامنه مسأله، و پرورش آنها با 
هم با استفاده از عملگرهاي گرفته شده از ژنتيك طبيعي ايجاد مي گردد. اين 

  1    نمايى از سيستم فرازآورى مصنوعى با گاز در چند چاه توليد نفت
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فرايند، ما را به سمت تكامل جمعيت هايي از افراد كه با محيط مربوطه  بهتر 
از والدين شان وفق داده شده اند، هدايت مي كند[7]

بهينه ســازى تخصيص گاز با استفاده از اين الگوريتم در چندين ميدان 
با تعداد چاه هاى متفاوت انجام شــده اســت. نرخ توليد كل بدست آمده با 
الگوريتم معرفى شده در ميادين مورد مطالعه بيشتر از نرخ توليد كل حاصل 
از ساير روش ها براى اين ميادين است. بنابراين، الگوريتم معرفى شده داراى 
كارايى بيشترى از نظر تخصيص گاز است. براى بررسى الگوريتم ژنتيك 
معرفى شده، سه مورد مطالعه متفاوت انتخاب شده است: مورد مطالعه اول، 
ميدانى با 6 حلقه چاه ، مورد مطالعه دوم، ميدانى با 56 حلقه چاه و مورد مطالعه 
سوم كه مربوط به يكى از ميادين جنوب ايران است ميدانى با 17 حلقه چاه 
است. در دو مورد مطالعه اول  و دوم ، قبًال بهينه سازى تخصيص گاز توسط 
افراد مختلف و با ساير روش ها (روش EX-IN، روش شيب مساوى و روش 
الگوريتم ژنتيك ) انجام شده است كه امكان ارزيابى و مقايسه نتايج الگوريتم 
بهينه ســاز معرفى شده را فراهم مى آورد.  در مورد مطالعه سوم (ميدانى با 17 
حلقه چاه در جنوب ايران )، حجم معينى از گاز به عنوان گاز در دسترس در 
نظر گرفته شده و بهينه سازى تخصيص نرخ گاز با روش الگوريتم ژنتيك 

پيشنهادى انجام شده است.

1- مرورى بركارهاى انجام شده
مى هيل  را مى توان از پيشگامان در زمينه بهينه سازى توزيع گاز نام برد. 
مى هيل رابطه بين نرخ تزريق گاز و نرخ توليد نفت را به دست آورد و منحنى 

به دست آمده را نمودار عملكرد چاه   ناميد. [8و9]
ردن  و همكارانــش از لحاظ اقتصادى يك فرايند فرازآورى با گاز را 
مورد بررســى قرار دادند و بيان كردند كه هزينه هــاى متراكم كردن گاز، 
محدود بودن مقدار گاز در دســترس و هزينه هاى تعمير كمپرســورها بايد 
مورد توجه قرار گيرد. آنها روشى را براى به دست آوردن نمودار عملكرد 
چاه براســاس اندازه گيرى هاى دو فازى ارائه كردند. آنها همچنين روشــى 
را براى توزيع بهتر گاز در فرازآورى با گاز ارائه كردند كه براســاس تغيير 
بازگشــتى  توزيع بدســت آمده بود. برخالف بهبودى كه در فرازآورى با 
گاز حاصل شــده بود، روش به كار رفته منتهى به جواب هاى غيربهينه شد 
و همچنين قابليت اعمال قيود مســأله (محدوديت ها ) مثل ميزان بيشــينه و 
كمينه تزريق گاز در هر چاه را نداشــت . [10]كانو  و همكارانش از روش 
شــيب مســاوى  جهت توزيع تزريق مناســب نرخ گاز بين چاه ها استفاده 
كردند. اين روش، قابليت توزيع مناســب نرخ گاز بين چاه هاى مختلف با 
بهره گيرى از نمودار عملكرد چاه ها را داشت. در واقع، آنها در اين روش از 
دوگانگى الگرانژى  براى حذف قيود تراكم گاز استفاده كردند. اين روش 
محدوديت هايى داشت؛ از جمله اينكه براى چاه هايى كه فوراً به نرخ تزريق 
گاز عكس العمل نشان نمى دادند، قابل استفاده نبود. همچنين، در نظر گرفتن 

ساير قيود (محدوديت ها ) مشكل بود. [11]
بيتراگو  و همكارانش را مى توان از پيشــگامانى دانســت كه توانستند 
تخصيص نرخ گاز را براى چاه هايى كه فوراً به نرخ تزريق پاسخ نمى دهند، 
محاسبه نمايند. روش آنها EX- IN  ناميده شد و در آن، جستجوى تصادفى  

با مسير نزول اكتشافى   با هم تركيب مى شد. به عبارت ديگر، اين روش شبيه 
الگوريتم ژنتيك است كه در آن مجموعه اى از جواب ها با گذشت زمان به 
وجود مى آيند ولى از جهت ديگر، از يك روش تصادفى براى پيدا كردن 
كانديداهاى جواب استفاده مى كند. جستجو بعد از اينكه مجموعه جواب ها 
نسبت به تابع هدف مثل هم شدند يا بيشينه تعداد تكرارها انجام شده است، 
پايان مى يابد. روش EX-IN براى ميدان هايى با 6 و 56 حلقه چاه مورد استفاده 
قرار گرفت و نتايج بهترى نسبت به نتايج روش هاى قبلى بدست آمد. اگرچه 
روش EX-IN  بــه طور تصادفى در فضاى محتمل جســتجو مى كند، ولى 

يافتن شرايط بهينه كلى را تضمين نمى كند. [12]
رى  و ســاركر را مى تــوان از پيشــگاماني نــام برد كه ســعى كردند 
الگوريتم هاى تكاملى در حل مســأله بهينه سازى تخصيص گاز به گروهى 
از چاه هــا در فــرازآورى بــا گاز را به كار گيرند. آنها با اســتفاده از روش 
خطى ســازى تكه اى ، الگوريتم ژنتيك را براى بهينه سازى نرخ تخصيص 
گاز به خدمت گرفتند. در نهايت، براى ميدان هايى كه قبًال توســط بيتراگو 
و همكارانش بهينه سازى انجام شده بود(يك ميدان با 6 حلقه چاه و ميدانى 
ديگر با 56 حلقه چاه) با استفاده از الگوريتم ژنتيك نرخ گاز را توزيع كردند. 

[13]
پــس از بيان مفاهيم پايه اي الگوريتم ژنتيــك، اكنون مي توان مراحل 
مختلف را در استفاده از آن مورد بررسي قرار داد. براي اين مراحل، ابتدا با 
توجه به صورت مسأله، متغيرهايي كه بايد تعيين گردند مشخص مي شود، 
ســپس آنها را به نحو مناســبي كدگذاري و به شــكل كروموزوم نمايش 
مي دهيم. بر اســاس تابع هدف، يــك تابع برازندگي بــراي كروموزوم ها 
تعريف مي گــردد و يك جمعيت اوليه دلخواه نيز به طور تصادفي انتخاب 
مي گــردد. به دنبال آن، ميزان تابع برازندگــي براي هر كروموزوم جمعيت 
اوليه محسبه مي شود. سپس مراحلي كه در شكل-2 نمايش داده شده است، 
به ترتيب انجام مي گيرد. شكل-2  فلو چارت يك الگوريتم ژنتيك را نشان 

مى دهد.
 از مهمتريــن داده هــاى مورد اســتفاده در الگوريتــم ژنتيك، منحنى 
عملكرد چاه  است كه به صورت تجربى توسط شركت بهره بردار به دست 
مى آيد. اين نمودار ميزان نفت توليدى از چاه را به ازاي نرخ گاز تزريقى به 
چاه در عمليات فرازآورى با گاز نشــان مى دهد. براى به دست آوردن اين 
نمودارها كه به صورت تجربى براى هر چاه بدست مى آيد، چاه را به سمت 
تفكيك گر آزمايشــي هدايت نموده و مقدار نفــت توليدى از چاه را براى 
نرخ هاى متفاوت گاز تزريقى به چاه اندازه گيرى مى كنند . نمونه اى از يك 

نمودار عملكرد چاه در شكل-  3  نشان داده شده است.
 

2-مشخصات ميدان و مدل رياضى 
توســعه ميــدان مــورد مطالعــه درجنــوب ايــران، درســال1999 به 
پيمانكارخارجي ســپرده شد كه براساس طرح توسعه،. 20 حلقه چاه جديد 
شامل 17 حلقه توليدي و3حلقه چاه مشاهده اي در آن حفاري گرديد.  هدف 
ازحفرايــن چاهها باالبردن توليد ميدان وكاهش توليدآب چاههاي قديمي 

بود.
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توســعه ميــدان ابتدا با يــك مطالعه جامع بــرروي ميدان آغازشــد؛ 
بدين ترتيب كه يك مدل سه بعدي پويا با استفاده ازداده هاي سياالت مخزن 
و نيز داده هاي پتروفيزيكي براي ميدان طراحي  شــد.  ســپس17حلقه چاه 
توليدي درمدل جايگذاري شده و آينده توليد ميدان پيش بيني گرديد. نتايج 
مدل نشان داد كه پس ازپنج سال، توليد آب با نفت شروع شده و با گذشت 
زمان، شــدت ميزان آب توليدي افزايش مي يابد. توليد بيش از اندازه آب 
باعث سنگين شدن ســيال توليدي، باالرفتن فشارته چاه و باالخره كاهش 
توليد خواهد شــد.  بنابراين، استفاده ازيك سيســتم فرازآوري مصنوعي 
دركنار افزايش ظرفيت توليدي ميدان كامًال ضروري است.  به طور كلى هر 

مسأله بهينه سازى مقيد را مى توان به صورت زير تعريف كرد:
Min f(x)                                                                                                     (1)

به طورى كه
gi(x) ≤ 0                                                                                   i= 1, …, 
m
Hi(x) = 0                                                                                   i= 1, …, 
p
xi Є [ ai , bi ]                              i= 1, …, 
n

بنابراين، در اين مســائل m تعداد قيدهاى نامساوى، p تعداد قيدهاى 

مســاوى و n تعداد متغيرهاى مسأله اســت. با توجه به محدود بودن مقدار 
گاز در مســأله بهينه سازى تخصيص گاز، فرموالسيون كلى باال را مى توان 

به صورت زير نوشت :
                                     (2)

به طورى كه

qgi qgi min       i= 1, …, n

qgi qgi max          i= 1, …, n

در اين مســأل، n، تعداد چاه هاى ميدان، qgi مقدار گاز تزريقى به هر 
چــاه و qoi مقدار نفت توليدى از هر چاه اســت. qgi min كمترين مقدار 
گاز مورد نياز اســت كه بايد به چاه تزريق شود تا چاه شروع به توليد كند. 
qgi max مقدار گازى اســت كه بايد به چاه تزريق شود تا بيشترين مقدار 
توليد نفت را داشته باشد. هدف از انجام اين پروژه، توزيع گاز محدود روى 
شــبكه اى از چاه ها در عمليات فرازآورى با گاز، به نحوى است كه مقدار 

توليد، بيشينه شود.

3-بحث و بررسى
در اين تحقيق مقدار گاز محدود و موجود در ميدان ( 100 ميليون فوت 
مكعب استاندارد در روز )، بين 17 حلقه چاه توليدى موجود طورى توزيع 
شــده اســت كه ميزان نفت توليدى از همه چاهها ماكزيمم و بيشينه باشد. 
بهينه ســازى توزيع گاز با الگوريتم ژنتيك و با اســتفاده از نرم افزار مطلب 
MATLAB انجام شده است. براى بررسى الگوريتم ژنتيك معرفى شده و 
اطمينان از عملكرد صحيح آن، سه مورد مطالعه متفاوت انتخاب شده است: 
مورد اول، ميدانى با 6 حلقه چاه ( مقدار كل گاز در دسترس براى توزيع بين 
چاه ها 4/60 ميليون فوت مكعب اســتاندارد در روز است)[11]، مورد دوم، 
ميدانى با 56 حلقه چاه( مقدار كل گاز در دســترس براى توزيع بين چاه ها 
22/50 ميليون فوت مكعب اســتاندارد در روز است)[12و13] و مورد سوم 
كه مربوط به يكى از ميادين جنوب ايران با 17 حلقه چاه است( مقدار كل 
گاز در دسترس براى توزيع بين چاه ها 100 ميليون فوت مكعب استاندارد 

   

  2   فلو چارت يك الگوريتم ژنتيك
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در روز اســت). در دو مورد مطالعه اول و دوم ، قبًال بهينه ســازى تخصيص 
گاز توسط افراد مختلف و با ساير روش ها(روشهاى EX-IN توسط بيتراگو 
و همكارانش ، شــيب مساوى توسط كانو و همكارانش و الگوريتم ژنتيك 
هم توسط رى و ساركر )، انجام شده است كه امكان ارزيابى و مقايسه نتايج 

الگوريتم بهينه ساز معرفى شده را فراهم مى آورد.
 در مورد مطالعه ســوم، حجم معينى از گاز( 100 ميليون فوت مكعب 
استاندارد در روز) به عنوان گاز در دسترس در نظر گرفته شده و بهينه سازى 

تخصيص نرخ گاز با روش الگوريتم ژنتيك پيشنهادى انجام شده است. 

3-1- مطالعه موردي اول: بهينه سازى تخصيص گاز به ميدانى با 6 حلقه چاه
اين مطالعه اولين بار توسط كانو و همكارانش معرفى شد. روشى كه آنها 
استفاده كردند، شيب مساوى نام گذارى شده بود. روش هاى ديگرى براى 
بهينه سازى تخصيص گاز به اين چاه ها توسط ســاير افراد ارائه شده است. 
روش EX-IN توســط بيتراگو و همكارانش و روش الگوريتم ژنتيك هم 
اولين بار توسط رى و ساركر انجام شده است. نمودار عملكرد فرازآورى با 
گاز براى اين 6 حلقه چاه به صورت تجربى به دست آمده است و مقدار كل 
گاز در دسترس براى توزيع بين چاه ها 4/60 ميليون استاندارد فوت مكعب 
در روز اســت. نرخ تزريق گاز و مقــدار نفت توليدى هر چاه در الگوريتم 
ژنتيك پيشــنهادى در جدول-1 نشان داده شده است. در اين جدول، ميزان 
تزريــق گاز ( Qg ) و همچنين مقدار نفت توليدى (Qo)  از هر 6 حلقه چاه با 

اعمال الگوريتم ژنتيك پيشنهادى بر روى ميدان ذكر شده است.
 مقايســه نتايج بدســت آمده از روش الگوريتم ژنتيك پيشــنهادى با 
روش هاى قبلى نشان مى دهد كه اين روش نسبت به بهترين نتيجه روش هاى 
قبلى، نتيجه بهترى را ارائه كرده است. بهترين نتيجه جواب هاى قبلى مجموع 
نفت توليدي از 6 حلقه چاه را حدود 3664 بشــكه در روز نشان مي دهد كه 
از الگوريتم ژنتيك بدســت آمده است. نسبت به بهترين جواب روش هاى 
قبل، الگوريتم ژنتيك پيشــنهادى  6/99  بشــكه در روز بهبود در كل نرخ 
 EX- توليد از اين ميدان را بدســت آورده اســت. اين روش نسبت به روش
IN حدود41/98 بشــكه در روز و نســبت به روش شيب مساوى ، 160/78 
بشكه در روز  بهبود توليد نفت از كل 6 حلقه چاه را نشان مى دهد.  مقايسه 

نتايج بدست آمده از روش الگوريتم ژنتيك پيشنهادى با روش هاى قبلى در 
شكل-4 نشان داده شده است. در اين شكل، مقدار كل نفت توليد شده از 6 
حلقه چاه مورد مطالعه بر حسب بشكه در روز با استفاده از روشهاى مختلف 

با هم مقايسه شده است.[11]

3-2- مطالعه موردي دوم: بهينه سازى تخصيص گاز به ميدانى با 56 حلقه چاه
EX- اين مطالعه اولين بار توسط بيتراگو و همكارانش معرفى و با روش

IN توزيع نرخ گاز انجام شد. روش هاى ديگرى براى بهينه سازى تخصيص 
گاز به اين چاه ها توســط ساير افراد ارائه شــده است. روش شيب مساوى 
توسط كانو و همكارانش و روش الگوريتم ژنتيك هم توسط رى و ساركر 
روى اين ميدان انجام شده است. نمودار عملكرد فرازآورى با گاز براى اين 
56 حلقه چاه به صورت تجربى به دســت آمده و مقدار كل گاز در دسترس 
براى توزيع بين چاه ها حدود 22/50 ميليون استاندارد فوت مكعب در روز 
اســت. در ادامه، مانند مطالعه موردي قبل، تخصيص نرخ گاز با الگوريتم 

معرفى شده انجام مى شود.
مقايســه نتايج به دســت آمده از روش الگوريتم ژنتيك پيشــنهادى با 
روش هاى قبلى نشان مى دهد كه اين روش نسبت به بهترين نتيجه روش هاى 
قبلى، نتيجه بهترى را ارائه كرده است. بهترين نتيجه جواب هاى قبلى مجموع 
نفت توليدي از 56 چاه را حدود 22033/4 بشكه در روز نشان مي دهد كه 
از الگوريتم ژنتيك به دست آمده است. نسبت به بهترين جواِب روش هاى 
قبل، الگوريتم ژنتيك پيشــنهادى  11/87 بشــكه در روزبهبود در كل نرخ 
توليد نفت از اين ميدان را به دســت آورده است. اين روش نسبت به روش 
EX- IN حدود 255/37 بشــكه در روز و نســبت به روش شــيب مساوى، 
780/27 بشــكه در روز بهبود نشان مى دهد.  مقايسه نتايج به دست آمده از 
روش الگوريتم ژنتيك پيشنهادى با روش هاى قبلى در شكل-5 نشان داده 
شــده است. در اين شكل، مقدار كل نفت توليد شده از 56 حلقه چاه مورد 
مطالعه بر حسب بشكه در روز با استفاده از روشهاى مختلف با هم مقايسه 

شده است.[12و13]

3-3- بهينه سازى تخصيص گاز به چاه هاى يك ميدان در جنوب ايران
پس از اطمينان از توانايى و بازدهى الگوريتم ايجاد شده، اين الگوريتم 
را بر ميدان ياد شــده اجرا كرديم. نرخ تزريق گاز و مقدار نفت توليدى هر 

چاه در الگوريتم ژنتيك پيشنهادى به دست آمد. 
درصورتى كــه ايــن چاه ها به صــورت طبيعى و بــدون تزريق گاز و  Total Available Gas = 4.60 MMSCF/day

Qo[STB/D] Qg[MSCF/D] شماره چاه
374/4898 570/9602 1
750/5466 706/1103 2
1136/879 1199/702 3
624/1721 830/4875 4
784/893 1292/74 5

0 0 6
3670/98 4600 مجموع

  1   نرخ تزريق گاز و مقدار نفت توليدى هر چاه براى ميدان با 6 
حلقه چاه بر اساس الگوريتم ژنتيك پيشنهادى

. 
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  4    نمودار مقايســه كل نفت توليدى در ميدان شــش چاهه بر حسب  
بشكه در روز نسبت به روشهاى مختلف
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عمليات فرازآورى با گاز به توليد خود ادامه دهند، ميزان توليد نفت آنها 
برابر با 47661بشكه در روز خواهد بود. نتايج نشان داد در صورت استفاده 
از فرازآورى با گاز و تخصيص ميزان بهينه گاز محاســبه شــده توســط 
الگوريتم ژنتيك پيشــنهادى مابين چاه ها، ميزان توليد برابر با 114518/8 
بشكه در روز خواهد شد. لذا استفاده از اين روش براى اين ميدان، امرى 
ضرورى و بســيار مفيد خواهد بود. مقايســه كل نفــت توليدى در ميدان 
مورد مطالعه بر حسب بشكه در روز در حالت توليد طبيعى و بدون اعمال 
فرازآورى با گاز و در حالت توليد با اعمال فرازآورى با گاز و توزيع گاز 
مابين چاهها با اســتفاده از الگوريتم ژنتيك پيشــنهادى در شكل-6 نشان 

داده شده است.

 نتيجه گيري  
 در ايــن پروژه الگوريتم ژنتيك براى بهينه ســازى تخصيص گاز به 
گروهى از چاه ها معرفى شد. الگوريتم ژنتيك به كار رفته، روش بهينه سازى 
كارآمدى براى بهينه سازى تخصيص گاز است و بهبود6/99 بشكه در روز 
نسبت به بهترين نتيجه مطالعات قبلى انجام شده براى ميدان با 6 حلقه چاه و 
بهبود 11/87 بشكه در روز نسبت به بهترين نتيجه كارهاى قبلى انجام شده 

براى ميدانى با 56 حلقه چاه بر اين امر داللت دارد. 
 تحقيق انجام شده و روشهاى مورد استفاده به خوبى كارايى فرازآورى 
با گاز را در افزايش نرخ توليد از يك ميدان نشــان مى دهد. براى مثال، در 
ميدان مورد مطالعه فقط با تزريق 100 ميليون فوت مكعب استاندارد در روز، 
نرخ توليد ميدان از مقدار 47661 بشكه در روز به 114518/8بشكه در روز 

افزايش مى يابد.
 براى بهينه سازى تخصيص گاز در ميدان هاى با تعداد چاه زياد ( مانند 
ميدان با 56 حلقه چاه)، بهتر اســت از روش هاى تصادفى( مانند روش هاى 
به كار رفته دراين مقاله)، استفاده شود؛ زيرا همان طور كه در مورد مطالعه دوم 

ديده شد، ساير روش ها به نقاط زير بهينه همگرا شده اند.
 پيشنهاد مي شود اثر چاه هاى مختلف بر هم در بهينه سازى تخصيص گاز 

بررسى شود( در اين پروژه از اثر تأثير چاه ها بر هم صرف نظر شده است).
 همچنين پيشنهاد مي شــود اثر هيبريد سازى الگوريتم ژنتيك با ساير 
روش ها  بررسي شود زيرا استفاده از دو يا چند روش بهينه سازى( الگوريتم 
ژنتيك، مورچگان ،زنبور عسل و ... ) به صورت تركيبى ممكن است نتايج 

بهترى را به همراه داشته باشد. 
 در تخصيص نرخ گاز الزم است ساير قيود و محدويت ها مثل ظرفيت 

كمپرسورهاى موجود در ميدان درنظر گرفته شود.
 انجام بررسى اقتصادى در هر پروژه تخصيص گاز به گروهى از چاه ها 

كامًال ضروري است.
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  6     مقايســه نرخ توليد نفت در ميدان مورد مطالعه بر حســب 
بشكه در روز در حالت طبيعى و درحالت اعمال فرازآورى با گاز
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 5   نمودار مقايسه كل نفت توليدى در ميدان پنجاه و شش چاهه بر حسب  
بشكه در روز نسبت به روشهاى مختلف


