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اتوماســیون در زبان یونان باســتان، به معنی خودفرمان اســت. در سیستم 
مدیریــت مخازن نفت و گاز، از این مفهوم در قالب نرم افزارهای محاســباتی 
و شبیه ســازی برای کاهش زمان و افزایش دقت محاسبات استفاده می شود. 
با پیشــرفت تکنولوژی و افزایش توان محاســباتی، از ایــن مفهوم در فرآیند 
تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیریت مخازن نیز بهره می گیریم. در حال حاضر 
نرم افزارهای مرتبط با مدیریت مخازن، از ابزارهای برنامه ریزی اتوماسیون در 
تعیین موقعیت و مســیر حفاری چاه های تولیدی و تزریقی، محاسبه ی نرخ 
تولید و تزریق چاه ها، تطبیق تاریخچه ی1 مخزن، انتخاب بهترین روش برای 

ازدیاد برداشت2 و... بهره می گیرند.]1[
در ســال های اخیر، بحث عدم قطعیــت پارامترهای فنی مخزن برای تطبیق 

تاریخچه و پارامترهای اقتصادی مانند قیمت نفت مطرح شــده است. در این 
مطالعه ســعی داریم روشــی را انتخاب کنیم که ضمــن توجه به متغیرهای 
اقتصادی، بهترین نتیجه را از نظر نگهداشــت مخزن و پارامترهای فنی نیز به 

همراه داشته باشد.
مســئله ی بهینه سازی نقاط مجهول بسیاری دارد و پژوهش برای به کارگیری 
آن همچنــان ادامــه دارد. بلوت و همکاران بهینه ســازی تعیین مکان چاه و 
بهینه ســازی کنترل چاه را در یک قالب مطالعه کردنــد.]2[ ون و همکاران 
روش ســیالب زنی مخزن با آب را با شبیه سازی خطوط جریانی جهت کاهش 
زمان محاســبات انجــام دادند.]3[ دوتــاروی و کاتاپورام مشــکالت مربوط 
به بهینه ســازی فرازآوری با گاز را با به  اشــتراک  گذاشتن یک خط جریانی 

نيما ولی نژاد*، کارشناسی ارشــد مهندسی مخازن هیدروکربوری دانشگاه تهران     محمدرضا رسایی، دانشــيار و عضو هيات علمی دانشکده ی مهندسی 

شيمی دانشگاه تهران 

امــروزه روش های بســیار متنوعی برای افزایش تولید از مخازن نفتی مورد اســتفاده قــرار می گیرد. از جمله 
روش هــای معمول با درصد بازیافت مورد قبول، تزریق آب به مخازن نفتی اســت. یکی از چالش های راهبری 
تزریــق آب بــه مخزن، تنظیم دبی تولیدی و تزریقی برای بهینه ســازی زمان رخنــه ی آب به چاه تولیدی و 
همچنین جلوگیری از افت فشــار یا افزایش بیش از حد فشــار در مخزن اســت. عدم توجه به این پارامترهای 
تولیدی و تزریقی، ممکن اســت خسارات غیرقابل بازگشتی را به مخزن نفتی و همچنین بازدهی تولیدی وارد 

کند.
صنعت نفت و گاز پیوســته می کوشد با استفاده از اتوماســیون و روش های بهینه سازی از پیچیدگی های فنی 
و عملیاتی روش های ازدیاد برداشــت بکاهد. اتوماســیون به تنهایی می تواند موجب افزایش سرعت و دقت در 
عملیات تولید از مخزن شود، اما سیستم مدیریتی و تصمیم گیرنده برای بهره گیری بهینه از این روش نیازمند 

شناخت پروسه ی تصمیم گیری است.
هدف ما در این پژوهش، ابتدا انتخاب روشی جامع و کاربردی برای بهینه سازی برنامه ی تولید و تزریق و سپس 
بررســی اثر هر یک از پارامترهای مخزنی بر این پروسه، در قالب الگوریتم های یک هدفه و چندهدفه می باشد. 
بــا مطالعه ی چهار اســتراتژی: 1( اقتصادی، 2( فنی 3( اقتصادی و  فنی و 4( پایدار حلقه بســته در برنامه ی 
تولیــد و تزریق، ضمن توضیح توابع هدف در هر یک و مقایســه ی  نمودارهــای عملکرد مخزن، به این نتیجه 
می رســیم که دید تک هدفه در فرآیند مدیریت و برنامه ریزی مهندسی نفت، عالوه بر صرفه ی اقتصادی پایین، 
از نظر نگهداشت شرایط مخزن نیز کارآمد نیست. در نهایت، با معرفی مدل مدیریت پایدار حلقه بسته، با توجه 
هم زمان به پارامترهای تاثیرگذار بر مخازن نفت، می بینیم که اثر آن در درازمدت هم از نظر اقتصادی و هم از 

نظر فنی بر روش های دیگر برتری دارد.

بهينه سازی چندهدفه ی برنامه ی توليد و تزریق مخازن نفتی ـ مطالعه ی موردی
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مشــترک بین دو چاه، تجزیه وتحلیل کردند.]4[ آترا به منظور بیشینه  کردن 
سود روزانه از یک میدان چندمخزنی با محدودیت  ظرفیت  تولید، حجم مورد 
نیاز تزریق به مخزن، حد ظرفیت کمپرســور و حجم مورد نیاز گاز تزریقی و 
قرارداد هــای فروش، روش برنامه ریزی خطــی را به کار برد.]5[ لو و هولدن با 
اختصاص  دادن نرخ تولید چاه ها به شــرایط نــرخ جریانی چندگانه، یک مدل 
برنامه نویسی خطی برای بیشینه سازی نرخ جریانی روزانه پیشنهاد کردند.]6[ 
آرونوفســکی و لی، یک مدل برنامه نویســی خطی برای بیشینه  کردن سود 
به کمــک برنامه ریزی تولیــد از چندین مخزن همگن ســاختند.]7[ چاو و 
همکاران، یک مدل برنامه نویسی خطی چندمنظوره برای یک سیستم تزریق 
در میدان نفتی پیشــنهاد دادند. هدف اصلی، تولید بیشینه ی نفت با کمترین 

سرمایه گذاری تحت محدودیت  منابع تولیدی و نیروهای انسانی بود.]8[
در این مطالعه، ابتدا به تعریف مفاهیم بهینه ســازی، شبیه سازی، بهینه سازی 
شبیه سازی، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی چندهدفه و مدیریت پایدار مخزن 
می پردازیم، سپس فرموالســیون حل مسئله ی بهینه سازی در هر روش را با 
تعریف توابع تصمیم و هدف انجام می دهیم، روش حل مسئله را معرفی کرده 
و در انتها با انجام فرآیند بهینه ســازی طبق اســتراتژی های اقتصادی، فنی، 
اقتصادی و فنی و مدیریت پایدار مخزن، نتایج را بررسی و با یکدیگر مقایسه 
می کنیم تا بتوانیم مدل جامعی در بهینه سازی برنامه ی تولید و تزریق مخازن 

نفتی ارائه دهیم.

1- بهينه سازی 
فرآیند بهینه ســازی، حاوی ابزار ریاضی اســت که برای یافتن پاسخ بسیاری 
از مســائل، به دنبال یافتن راه حل است. در بهینه ســازی، از میان انبوهی از 
جواب هــای ممکن، به دنبال بهترین جــواب می رویم. تعریف بهترین جواب، 
به پارامترهای بســیار زیادی مثل نوع مسئله، روش حل مسئله، وزن عوامل 
مختلــف و همچنین میزان خطای مجاز وابســته اســت. برخی از مســائل، 
پاســخ های مشخصی دارند، برخی دیگر دارای جواب های بیشینه یا کمینه ی 

متعددی هستند که با مفهوم نقاط بهینه از آنها یاد می شود. پس منظور ما از 
بهترین جواب در این پژوهش، یک مفهوم نسبی خواهد بود.]9[

1-1- مسئله ی بهينه سازی
معموال در حل مسائل بهینه سازی، با دو روش مواجه هستیم: 1( سعی و خطا 

و 2( فرمول بندی دقیق.
سعی و خطا، فرآیندی است که در آن متغیرهای ورودی تغییر داده می شوند 
تا نتایجی که در خروجی به دســت می آید تحلیل و بررســی شــوند. در این 
روش، اطالعات واضحی از روش و نحوه ی تاثیر هر متغیر در خروجی در دست 
نیســت. با توجه به اینکه کوچک ترین تغییر در ماهیت خواص سنگ و سیال، 
نرخ هــای تولید و تزریق، متغیرهای اقتصادی و عملیاتی و... بر تمامی جوانب 
برنامه ریزی و مدیریت مخزن تاثیرگذار خواهند بود، اکثر مســائل در حوزه ی 

مخازن نفت و گاز، از این روش تبعیت می کنند.]9[

2-1- بهينه سازی شبيه سازی
بهینه ســازی شبیه ســازی، فرآیند انتخاب بهترین داده های ورودی از تمامی 
احتمــاالت موجود، بدون لحــاظ  کردن تمامی احتماالت، برای رســیدن به 
بهترین جواب می باشــد. هدف از بهینه سازی شبیه سازی، به حداقل  رساندن 
منابع صرف  شــده، هم زمان با رســیدن به حداکثر اطالعات در یک آزمایش 
 m داده ی ورودی و n است. شــکل1، یک مدل شبیه سازی عمومی، شــامل

داده ی خروجی است.]10[
مجموعه اقدامات الزم در یک مدل بهینه ســازی شبیه سازی در شکل2 نشان 

داده شده است.]10[
در این مطالعه، فرآیند شبیه ســازی با نرم افزار اکلیپس3 و فرآیند تحلیل 
داده ی خروجــی و تعریف داده ی ورودی جدید توســط نرم افزار متلب4 

انجام خواهد شد.

 1    مدل شبیه سازی
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 2    مدل بهینه ســازی شبیه سازی

3-1- الگوریتم ژنتيک5
الگوریتم ژنتیک، یک استراتژی جستجو برای رسیدن به یک نتیجه ی ایده آل 
از طریق انتخاب تصادفی، به وســیله ی ایجاد تعادل بین جستجو در دامنه ی 
علم و بهره برداری از راه حل "خوب" اســت. این استراتژی، شباهت زیادی به 
تکامل بیولوژیکی دارد. از دیدگاه بیولوژیکی، حدس زده می شــود که ساختار 
ارگانیســم و قابلیت زنده  ماندن در محیط زیســت خود، توسط DNA تعیین 
می شــود. فرزندان که ترکیبــی از DNA والدین خود هســتند، صفاتی را از 
والدیــن خود به ارث می برند. همچنین، فرزندان بــا توجه به ترکیب مجدد، 
می توانند صفاتی را دارا شــوند که هیچ یک از والدین دارا نیستند. این صفات 
ممکن اســت تناســب فرزندان را افزایش دهد و سبب افزایش طول عمر آنها 
شود. بدین ترتیب، نسل به نسل میانگین تناسب فرزندان در محیط زندگی و 

طول عمر آنها زیاد می شود.]9و10[
الگوریتم ژنتیک توسط جان هالند و همکارانش در دانشگاه میشیگان توسعه 
داده شد و به دلیل مقاومت در جستجوی فضاهای پیچیده، جهت حل مسائل 
ترکیبی پیچیده مــورد توجه قرار می گیرد.]10[ در این پژوهش، از الگوریتم 
ژنتیک برای بهینه ســازی شبیه ســازی نرخ تولید و تزریــق به مخازن نفتی 

استفاده خواهیم کرد.

4-1- بهينه سازی چندهدفه
طبق تعریف دب و همکاران، یک مســئله ی بهینه سازی چندهدفه به صورت 

معادله ی1 تعریف می شود.]9[
رابطه ی )1(:                      

مسئله ی باال دارای k تابع هدف به صورت f i:R n→R می باشد.

5-1- مدیریت پایدار مخزن
درک واقعیت و تســلط بر مدیریت مخزن و اجزای آن در توسعه و اکتشاف از 

مخازن نفت و گاز اهمیت بســیار باالیی دارد. اصطالح توسعه ی پایدار6 یا پایا 
در اوایل دهه ی 1970 میالدی درباره ی محیط و توسعه به کار رفت.]11[

مفهــوم پایداری را در تعریــف مدیریت مخزن می توان به نگهداشــت تولید 
مرتبط دانســت. در مدیریت مخزن تولید اقتصــادی و به صرفه در درازمدت 

هدف اصلی است.]11[

2- فرموالسيون مدل مدیریت مخزن
1-2- پارامترهای تصميم

متغیرهای تصمیم که با v نمایش داده می شــوند، همان ورودی های برنامه ی 
شبیه سازی هســتند که در طول مدت تولید و تزریق، رفتار مخزن را کنترل 
می کنند. الگوریتم های بهینه سازی، با توجه به این مقادیر اولیه، در طول عمر 

مخزن، این متغیرها را بهینه کرده و مجددا وارد شبیه ساز می کنند.]12[
رابطه ی )2(:                                        

می کنند.]12[
در فرمول2، عبارت  نشان دهنده ی نرخ تزریق آب به چاه تزریقی 
 j و همچنین  نرخ تولید نفت در چاه تولیدی t در بازه ی زمانی i

در بازه ی زمانی t می باشد.]9و12[

2-2- پارامترهای محدودکننده
مقادیر محدودکننده در هر شبیه ســازی، تابعی از پارامترهای تصمیم و هدف 
هستند. فرمول کلی مقادیر محدودکننده به صورت معادالت3 و 4 است.]12[

رابطه ی )3(:                                                      

رابطه ی )4(:                                                         
در فرمول هــای باال، v l و v h به ترتیب حــد پایین و حد باال برای پارامترهای 

ورودی هستند. پارامتر σ عددی حقیقی بین صفر و یک می باشد.]8[
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3-2- پارامترهای هدف
در مدل تزریق آب 5 نقطه ای7 که در این مطالعه به عنوان مطالعه ی موردی به 

آن می پردازیم، پارامترهای هدف در ادامه تعریف خواهند شد.

1-3-2- ارزش خالص کنونی8
در صورتی که هدف از بهینه ســازی، عالوه بر توجه ویژه به شــرایط مخزن، 
شــامل متغیرهای اقتصادی مثل هزینه ی اکتشــاف و حفــاری، قیمت نفت، 
هزینه ی عملیات تولید و تزریق و... نیز باشــد، توجه به ارزش خالص کنونی 

حائزاهمیت خواهد بود.
رابطه ی )5(:  

پارامترهای r op، r wp و r wi، به ترتیب نشــان دهنده ی قیمت نفت، هزینه ی 
جداســازی آب از نفت و هزینــه ی تزریق آب هســتند. پارامتر )τ )t نیز 
عــددی صحیح و معرف تعداد روزها در بازه ی زمانی t می باشــد. از نرخ 
تنزیل برای محاسبه ی ارزش روزانه ی سرمایه استفاده 

شده است.]13[  

2-3-2- فشار متوسط مخزن
اولین پارامتر فنی که با آن مواجه هســتیم، فشــار متوسط در نقاط مختلف 
مخزن اســت. اندازه گیری پیوســته ی این پارامتر، در طول عمر مخزن برای 

ردیابی جهت جریان سیال و همچنین مکانیزم تولید بسیار مهم است.]14[
رابطه ی )6(:                                            

در معادله ی6،  فشار متوسط در بازه ی زمانی t است.

3-3-2- نسبت جایگزینی فضای خالی9
در یک پروژه ی تزیق سیال به مخزن، برقراری تعادل بین حجم تزریق و حجم 
تولید در هر بازه ی زمانی، باعث کنترل شرایط مخزن و جلوگیری از تغییرات 
ناگهانی فشار خواهد شد. در همین راستا، تابع بهینه سازی نسبت جایگزینی 

فضای خالی به این صورت تعریف می شود:]15و16[

رابطه ی )7(:                                

در فرمول7، پارامترهای B w و B o به ترتیب ضریب حجمی آب و نفت سازند 
هستند.

4-3-2- زمان رخنه10
در زمان تولید هم زمــان از چند چاه، هماهنگ  کردن زمان رخنه بین چاه ها 
اهمیت بسیار زیادی دارد. با رخنه ی آب به یکی از چاه های تولیدی و افزایش 
ناگهانی برش آب11، مسیر تولید آب باز شده و بیشتر انرژی تزریقی به مخزن 

صرف جبران آب تولیدی از این چاه خواهد شد.
با توجه به موارد باال، نیاز داریم شرایط را به نحوی فراهم کنیم که زمان رخنه 
در چاه های تولیدی دو شرط را دارا باشد: 1( رخنه ی آب پس از گذشت مدت 
طوالنی اتفاق افتد و 2( زمان رخنه در چاه های تولیدی تقریبا هم زمان باشد. 

تابع زمان رخنه، به این صورت تعریف می شود:
رابطه ی )8(:                                     

در فرمول8، پارامتر    نشــان دهنده ی اشــباع آب در بلوک مخزنی 
i.j.k در بازه ی زمانی t است.]17[

3- استراتژی بهينه سازی
پارامترهای هدفی که معرفی کردیم، نقش کلیدی در نتیجه ی نهایی الگوریتم 
شبیه سازی خواهند داشت. در این بخش، چهار استراتژی تولیدی که مطابق 

جدول1 معرفی می کنیم، آزمایش و مقایسه خواهد شد.

4- مدل استاتيک مخزن
مخزنــی کــه در این مطالعه مورد بررســی قرار می گیــرد، یک مدل مکعب 
مســتطیل به طول 2000، عرض 2000 و ارتفاع 100 متر می باشــد. مدل 
مخزن با استفاده از داده های مخزن آزادگان و توسط نرم افزار تجاری پترل14 
ساخته شده و نقشه ی خواص استاتیک آن توسط ماژول فلوویز15 در نرم افزار 

اکلیپس استخراج شده است. 
این مخزن در جهت طول و عرض، به 25 بلوک 80 متری و در جهت عمودی، 

به 10 بلوک 10 متری تقسیم می شود.

  1     جزئیات اســتراتژی های بهینه سازی مورد مطالعه

نوع مسئلهتوابع هدفاستراتژی

بهینه سازی تک هدفهf NPVاستراتژی اقتصادی 12

بهینه سازی دوهدفه و f VRRاستراتژی فنی 13

بهینه سازی چند هدفهf NPV و  و f VRRاستراتژی اقتصادی و فنی

بهینه سازی چند هدفهf NPV و  و f  VRR و f tBTاستراتژی پایدار حلقه بسته
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مطابق شــکل3، چاه تزریقی در وســط مدل واقع شــده و 4 چاه تولیدی در 
رئــوس مدل قرار می گیرند. فاصله  ی چاه تزریقــی از هر چاه تولیدی حدودا 
1500 متر اســت. مخزن در عمق 2860 تا 2960 متر واقع شده است. سطح 
تماس آب و نفت16 در عمق پایین تر از 2960 متر می باشــد. فشار مخزن در 

این عمق برابر با 6000 پام می باشد.

1-4- تخلخل مخزن
الیه های باالیی و پایینی مخزن، نســبت به الیه های میانی از تخلخل کمتری 
برخوردار هستند. طبق داده های اولیه، تخلخل در نزدیکی چاه تولیدی شماره 
4 گاهی به مقادیر 20درصد نیز می رســد و انتظار داریم فرآیند تزریق آب در 
نزدیکی این چاه بهتر انجام شــود. میانگین تخلخــل در نزدیکی چاه تولیدی 
شــماره 1 نسبت به بقیه ی چاه ها کمتر است. توزیع تخلخل در شکل4 نمایش 

داده شده است.

 4    توزیع تخلخل در الیه های مخزن، الیه های 1 تا 5 )باال، راســت به چپ( و الیه های 6 تا 10 )پایین، راســت به چپ(

 3    مــدل مخزن 5 نقطه ای

 5    توزیع تراوایی افقی در الیه های مخزن، الیه های 1 تا 5 )باال، راســت به چپ( و الیه های 6 تا 10 )پایین، راســت به چپ(
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2-4- تراوایی مخزن
تخلخل در الیه های باالیی و پایینی بسیار ناچیز و در نتیجه تراوایی نیز خیلی 
کم اســت و اساسا نفت قابلیت تولید بســیار کمی دارد. در الیه های میانی با 
افزایش تخلخل، تراوایی نیــز افزایش یافته و این اثر در بلوک های نزدیک به 
چاه تولیدی 4 نمود بیشتری نیز دارد. تراوایی عمودی مخزن برای هر بلوک، 
در حدود 0/1 برابر تراوایی افقی آن می باشد. توزیع تراوایی در شکل5 نمایش 

داده شده است.

3-4- خواص سياالت مخزن
در جدول2، خواص ســیاالت مخزن به اختصار آورده شــده است. داده ها در 

شرایط مخزن اندازه گیری شده اند.

5- مدل دیناميک مخزن
پارامترهای عملیاتی مورد استفاده در این پژوهش، در جدول3 آمده است.

6- روش انجام کار
روش انجام فرآیند بهینه ســازی شبیه سازی در این مطالعه، شامل مراحل زیر 
اســت. الزم به ذکر است مراحل 3 تا 7 به صورت حلقه آنقدر تکرار می شوند 

تا به نقاط بهینه در شبیه سازی برسیم. 
همچنیــن در مرحله ی2، نرخ ورودی برای هر چاه تولیدی 1000 و برای چاه 
تزریقی نیز 4000 بشــکه در روز در نظر گرفته شده است که در مرحله ی7 

توسط الگوریتم تغییر پیدا می کند.
1- ساختن مدل مخزن با استفاده از نرم افزار پترل

2- نوشــتن دیتافایل اکلیپس و خواندن مشــخصات مخزن توســط متلب 
)fopen .DATA دستور(

)eclrun.DATA 3- اجرای مدل شبیه سازی توسط متلب )دستور
4- خوانــدن داده هــای حاصل از تولیــد و تزریق مخزن توســط متلب 

)fopen.PRT دستور(
5- تعریف توابع هدف مطابق با استراتژی مورد استفاده در بخش الگوریتم متلب

6- آنالیز داده های تولیدی بخش 4 با استفاده از توابع هدف بخش 5
7- تعریف مقادیر جدید نرخ تولید و تزریق در هر چاه و بازنویســی دیتافایل 

)fprintf.DATA اکلیپس توسط متلب )دستور
8- رسیدن به مدل بهینه

در ادامه به معرفی هر اســتراتژی و نتایج حاصل از آن با توجه به مراحل باال 
می پردازیم.

7- نتایج بهينه سازی
1-7- نتایج استراتژی اقتصادی

در مراحل اول شبیه سازی، شاهد هستیم که در زمان خیلی کوتاه، رخنه ی 
آب و افزایش هزینه هــای عملیاتی رخ می دهد. در مراحل بعدی، با کاهش 
تدریجی نرخ تولیدی، ســعی می کنیم به جواب بهینه برای مســئله دست 
پیدا کنیم. پس از 12 مرحله  شبیه سازی، مقدار بهینه برای نرخ تولید از هر 
چاه 850 بشــکه در روز و مقدار بهینه برای نرخ تزریق آب به مخزن برابر با 

3230 بشکه در روز محاسبه شد. 
مطابق شــکل6، با شروع فرآیند تولید، شاهد افت نرخ تولید در چاه های 1، 2 
و 3 هســتیم. دلیل اصلی این اتفاق، عدم توانایی نرخ تزریق در جبران فضای 
خالی ایجاد شده در این نواحی است. با توجه به اطالعات تولید، منطقی ا ست 
در پایان 21/5 سال تولید، بهره برداری از مخزن را متوقف کرده و از هدر رفتن 

بازده کسب  شده از مخزن جلوگیری کنیم.
در پایان اســتفاده از استراتژی اقتصادی، با پیشبرد برنامه ی تولید و تزریق به 
مدت 21/5 ســال، با 481 میلیون دالر و بازدهی 11/8درصدی از مخزن، به 

کار خود پایان می دهیم.

2-7- نتایج استراتژی فنی
در نزدیکــی چاه تولیدی1، با توجه به اینکه تراوایی ســازند کم اســت، دبی 
تولیــدی بهینه ی کمتر از چاه های دیگر به دســت می آید. بدین ترتیب، افت 

  2     خواص ســیاالت مدل مخزن

B o 1/53ضریب حجمی نفت
B w 02/ 1ضریب حجمی آب
B g 65/ 0ضریب حجمی گاز

μ o 0/67 سنتی پویزویسکوزیته ی  نفت
μ w 0/50 سنتی پویزویسکوزیته ی آب
μ g 0/027 سنتی پویزویسکوزیته ی گاز

ρ o 50/62 پوند بر فوت مکعبچگالی نفت
ρ w 60/43 پوند بر فوت مکعبچگالی نفت
ρ g 0/065 پوند بر فوت مکعبچگالی نفت

C w 10* 3 بر پامتراکم پذیری آب 
C f 10* 5 بر پامتراکم پذیری سازند 

  3     پارامترهای مورد اســتفاده در توابع هدف

5 درصدنرخ رشد سالیانه

هر بشکه 70 دالرقیمت نفت

هر بشکه 5 دالرهزینه ی جدایش آب از نفت

هر بشکه 5 دالرهزینه ی تزریق آب
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فشــار در نزدیکی این چاه کنترل خواهد شــد. پس از 8 مرحله شبیه سازی، 
مقدار بهینه برای تولید از چاه های 1 تا 4، به ترتیب 450، 580، 580 و 650 

بشکه در روز به دست آمده است. 
نرخ تزریق بهینه نیز برابر با 2260 بشکه در روز می باشد. با توجه به باال بودن 
تراوایی مخزن در نزدیکی چاه تولیدی4، شــاهد رخنه ی آب و افزایش تولید 
آب در این چاه هســتیم. در ادامه، رخنه ی آب به ترتیب در چاه های شــماره 

2، 3 و 1 نیز رخ می دهد.
مطابق شکل7، شاهد هستیم که افت نرخ تولید تا حدود 24 سال رخ نمی دهد 
و در ســال های بعد، به صورت جزئی این اتفاق در چاه شماره1 افتاده و نرخ 
تولید این چاه از مقدار 450 بشکه در روز، طی 26 سال به حدود 345 بشکه 
در روز می رســد. در پایان اســتراتژی فنی، با پیشبرد برنامه ی تولید و تزریق 
به مدت 50 ســال، با 445 میلیون دالر و بازدهی 19/4درصدی از مخزن، به 

کار خود پایان می دهیم.

3-7- نتایج استراتژی اقتصادی و فنی
در چند شبیه ســازی اولیه، شاهد هستیم که اثر تابع ارزش خالص کنونی، بر 
توابع فنی غالب بوده و افت فشــار به ســرعت در مخزن رخ می دهد. پس از 
چندین مرحله بهینه سازی، این اختالف کم شده و در نهایت به مقداری بهینه 
همگرا می شود. پس از انجام 20 مرحله شبیه سازی، مقدار بهینه برای تولید از 
چاه های 1 تا 4، به ترتیب 560، 680، 680 و 730 به دست آمده است. نرخ 

تزریق بهینه نیز برابر با 2620 بشکه در روز محاسبه شده است.
همانند روش های قبل، اولین رخنه ی آب را در چاه تولیدی شماره4 مشاهده 
کردیم و کم کم این اتفاق را در چاه تولیدی1 و ســپس 2 و 3 شــاهد بودیم. 

بیشترین افت فشار نیز در نزدیکی چاه شماره1 رخ می دهد.
با توجه به شــکل8، در سال های ابتدایی شاهد هستیم که مقدار اولیه ی نرخ 
تولید، عالوه بر چاه شماره1، بر چاه های 2 و 3 اثر گذاشته و کاهش تولید در 

چاه شماره1 داریم. 
پس از مدتی، این اثر کاهش تولید در چاه های 2 و 3 به واسطه ی تزریق آب 
به مخزن و جبران افت فشار مخزن برطرف می شود، اما همچنان روند کاهشی 

در چاه شماره1 پایدار است. 
عامل دیگری که باعث چنین اتفاقی می شــود، مصرف انرژی تزریق  شــده به 
مخزن توســط چاه شماره4 است که به واســطه ی تراوایی بیشتر در نواحی 

اطراف خود، میزان رسیدن آب به نواحی دیگر مخزن را کاهش می دهد. 
در پایان استفاده از استراتژی اقتصادی و فنی، با پیشبرد برنامه ی تولید تزریق 
به مدت 50 ســال، با 645 میلیون دالر و بازدهی 21/4درصدی از مخزن، به 

کار خود پایان می دهیم.

4-7- نتایج استراتژی پایدار حلقه بسته
بــا توجه به اثر هم زمان 4 تابع هدف، چندین بــار نرخ های تولید و تزریق از 
حالت همگرایی خارج شده و مجددا به سمت مقادیر بهینه همگرا شدند. پس 
از انجام 41 مرحله شبیه ســازی، مقدار بهینه بــرای تولید از چاه های 1 تا 4 
به ترتیب 540، 720، 720 و 560 بشــکه در روز به دســت آمده است. نرخ 

بهینه ی تزریق آب نیز برابر با 2610 بشکه در روز می باشد.
توجه هم زمان به بلوک های مخزن، عالوه بر شرایط چاه های تولیدی و تزریقی 
در این اســتراتژی، موجب کنترل شرایط مخزن و نگهداشت شرایط فشاری و 
برش آب شده است. مطابق شــکل9، تا حدود 30 سال اولیه ی تولید، شاهد 
افت نرخ تولید در هیچ یک از چاه ها نیستیم. کاهش نرخ تولید در چاه های 2 
و 3 به ترتیب پس از 29 و 30 سال رخ می دهد. سپس افت نرخ تولید در چاه 
شــماره1 را پس از 38 سال شاهد هســتیم. در چاه شماره4 نیز به واسطه ی 

کنترل شرایط اشباع آب، کاهش نرخ تولیدی نداریم.
در پایان اســتفاده از استراتژی پایدار حلقه بســته، با پیشبرد برنامه ی تولید 
و تزریق به مدت 50 ســال، با 756 میلیــون دالر و بازدهی 24/3درصدی از 

مخزن، به کار خود پایان می دهیم.

8- مقایسه ی نتایج استراتژی های بهينه سازی
با اینکه در کوتاه مدت، اســتراتژی اقتصادی بیشــترین ارزش خالص کنونی 
را ثبــت می کند، امــا با ادامه ی برنامــه ی تولید و تزریــق، پارامترهای فنی 
مخزن مثل افت فشــار، نسبت جایگزینی فضای خالی و رخنه ی آب کامال بر 
متغیرهای اقتصادی غالب شده و کنترل سیستم مخزن را بر عهده می گیرند.

در مدل اقتصــادی، در ابتدا بازیافت قابل توجهی از مخزن داریم، اما در ادامه 
با افت فشــار مخزن، توانایی تولید در مخــزن کاهش یافته و تقریبا به مقدار 

ثابتی می رسیم. 
در مــدل فنــی، در درازمدت می توانیم به بازیافتی بیشــتر از مدل اقتصادی 
برســیم. تلفیق این نمودار با ارزش خالص کنونی، نشــان از برتری استراتژی 

اقتصادی نسبت به استراتژی فنی دارد. 
این کاســتی، در مدل ســوم برطرف شــده و با توجه هم زمان به پارامترهای 
ارزش خالــص کنونی و فشــار مخزن، به درصد بازیافــت باالی 20درصد در 
مخزن رسیده ایم. در مدل پایدار حلقه بسته، توانستیم نیروی حاصل از تزریق 
آب را به صورت مساوی به همه ی چاه های تولیدی انتقال دهیم که نتیجه ی 

آن، تولید مقدار بیشتری از نفت درجای مخزن می باشد.
شکل 12 نشان می دهد در استراتژی اول، با توجه به تولید بیش از حد، افت فشار 
ناگهانی تا حدود 4200 پام را شاهد هستیم که با کاهش توان تولید مخزن و با 
تزریق آب در سال های پایانی عمر مخزن، این مقدار به حدود 4550 پام می رسد. 
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با توجه به تمرکز ویژه ی استراتژی فنی بر پارامتر افت فشار مخزن، افت فشار 
حداقل را در این مخزن شــاهد هستیم. همچنین در مدل پایدار حلقه بسته، 
شاهد هســتیم که با ماندگاری بیشــتر آب تزریقی در مخزن، فشار متوسط 

مخزن نسبت به مدل سوم شرایط بهتری را دارا می باشد.
در شــکل13، عدم توانایی چاه تولیدی در استراتژی اقتصادی برای جبران 
فضای خالی ایجاد شــده به واســطه ی تولید با حداکثــر ظرفیت در مخزن 

واضح است.
دو مدل اقتصادی و حلقه بسته را برای مقایسه ی اثر تابع زمان رخنه بر فرآیند 

بهینه سازی در شکل های14 و 15 انتخاب کرده ایم.
در مدل اقتصادی، اشــباع میانگین آب در نزدیکی چاه تولیدی4، با گذشــت 
چندین سال از تولید، به طور ناگهانی افزایشی شده و پس از گذشت 40 سال 

به مقدار 60درصد می رسد. 
در مدل حلقه بســته، با اعمال توابع رخنه ی آب، مقادیر اشباع متوسط آب در 
نزدیکی چاه های تولیدی به حدی به هم نزدیک شده اند که بیشترین اختالف 

بین آن ها در حدود 5درصد است.    
نتایج نهایی استراتژی های تولید، به صورت مختصر در جدول4 آورده شده اند.

 6    تغییرات نرخ تولید نفت هر چاه برحســب زمان ـ اســتراتژی اقتصادی

 7    تغییرات نرخ تولید نفت هر چاه برحســب زمان ـ اســتراتژی فنی
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 8    تغییرات نرخ تولید نفت هر چاه برحســب زمان ـ اســتراتژی اقتصادی و فنی

 9    تغییرات نرخ تولید نفت هر چاه برحســب زمان ـ اســتراتژی پایدار حلقه بسته

 10    مقایســه ی ارزش خالص کنونی برحسب زمان
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 11    مقایســه ی درصد بازیافت مخزن برحسب زمان

 12    مقایســه ی فشار متوسط مخزن برحسب زمان

 13    مقایسه ی نســبت جایگزینی فضای خالی برحسب زمان
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 14    مقایســه ی میانگین اشــباع آب در نزدیکی چاه های تولیدی برحسب زمان ـ استراتژی اقتصادی

 15    مقایســه ی میانگین اشــباع آب در نزدیکی چاه های تولیدی برحســب زمان ـ استراتژی پایدار حلقه بسته

پایدار حلقه بستهاقتصادی و فنیفنیاقتصادینام استراتژی

850450560540نرخ تولید چاه 1

850580680720نرخ تولید چاه 2

850580680720نرخ تولید چاه 3

850650730560نرخ تولید چاه 4

3230226026202610نرخ تزریق آب

50 سال50 سال50 سال21/5 سالزمان شبیه سازی

5211 پام5150 پام5440 پام4344 پامفشار میانگین نهایی مخزن

0/440/200/560/31برش آب نهایی مخزن

30 سال22 سال36 سال6 سالزمان رخنه ی آب به چاه تولیدی

11/819/421/424/3درصد بازیافت نهایی

756 م. دالر645 م. دالر445 م. دالر481 م. دالرارزش خالص کنونی تجمعی

  4   مقایسه ی نتایج نهایی اســتراتژی های بهینه سازی شبیه سازی
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نتيجه گيری
1- در ایــن مطالعــه، دریچه ای تازه به ترکیبی از علوم مهندســی نفت 
با علوم مدیریت باز کردیم. هر یک از علوم نامبرده گســتردگی بســیار 
زیادی دارند، اما تلفیق این دو برای رســیدن به طراحی مدل مدیریت 

مخــزن، نتایج مطلوب تری به همراه دارد.
2- اســتفاده از مــدل مدیریت پایــدار مخزن هم زمان با اســتفاده از 
مدل حلقه بســته، فرصت مقایســه ی نتایج چندین شبیه سازی و انتخاب 
پارامتر درســت بهینه ســازی برای رســیدن به مقادیر مناسب تولید و 

تزریــق از مخازن نفتی را به ما می دهد.
3- عالوه بر توابع اقتصادی، فشــار متوســط مخــزن و تعادل تزریق و 
تولیــد، توجه به توابع بــرش آب و زمان رخنه، می تواند به اثربخشــی 
بیشــتر فرآیند تزریق آب به مخزن و پخش  شــدن اثر فشاری حاصل از 

کند. کمک  مخزن  تمام  در  آن 
4- تراوایی بســیار باال یا بســیار پاییــن، هــر دو می توانند در جهت 

مخالف با متغیرهــای اقتصادی عمل  کنند.
5- اثــر دادن تابع زمان رخنه ی آب به چــاه تولیدی، به میزان حدودا 
4درصــد، میزان بازیافــت از مخزن نفتی را افزایــش می دهد. عالوه بر 
این، اســتفاده از ایــن پارامتر بــا کاهش برش آب در زمــان تولید از 

مخزن، بســیاری از هزینه هــای عملیاتی را نیز کاهش خواهد داد.
6- ارزش خالــص کنونــی در مــدل پایــدار حلقه بســته، بــا افزایش 
111 میلیون دالری نســبت به اســتراتژی اقتصــادی و فنی، عالوه بر 
نگهداشــت مخزن، بهترین مدل از نظر صرفه ی اقتصادی در میان مدت 

می کند. ارائه  را  بلندمدت  و 

پانویس هاپانویس ها
1. His tory Matching
2. Enhanced Oil Recovery
3. Eclipse
4. MATLAB
5. Genetic Algorithm
6. Sus tainable Development
7. Five-Spot Water Injection
8. Net Present Value )NPV(

9. Voidage Replacement Ratio )VRR(
10. Time of Breakthrough
11. Water-Cut
12. Economic Case
13. Technical Case
14. Petrel
15. FloViz
16. Water-Oil Contact )WOC(
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