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مجتبي صفدريان3  شركت نفت مناطق مركزي ايران محمد علي پناه1  گروه نفت و گاز دانشگاه شهيد باهنر كرمان   علي محبي2  دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

ــش  ــازد، همواره مورد پرس ــت. انتخاب مكان چاه بطوري كه بهترين نتيجه را ممكن س ــت از هر مخزن نفت و گاز، حفر چاه هاي جديد اس اولين گام براي برداش
ــتفاده از روش هاي سنتي براي بهينه سازي مكان چاه به علت پيچيدگي هاي معادالت حاكم بر مخزن، دشوار و در مواردي غير ممكن است. با  ــت. اس محققان بوده اس
ــمت توليد صيانتي از مخازن متمايل شده اند. توليد صيانتي، اغلب ناظر بر روش هاي ازدياد برداشت به منظور افزايش  ــركت هاي نفتي به س كاهش ذخاير زير  زميني، ش
ضريب بازيافت نفت در مخزن است. در اين مطالعه، با استفاده از الگوريتم وراثتى، مكان بهينه چاه هاي جديد در مخزن به منظور افزايش ضريب بازيافت نفت بررسي 

شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد اين روش عالوه بر يافتن مكان بهينه چاه ها، باعث كاهش شبيه سازي هاي الزم نيز مي شود.

افزايش ضريب بازيافت نفت توسط بهينه سازي مكان چاه 

 مقدمه 
ــته به  ــت و گاز وابس ــعه مخازن نف ــروژه توس ــت پ ــت يا شكس موفقي
انتخاب هايي است كه در هر مرحله از توسعه مخزن انجام مي شود. مدل هاي 
ــتند. با وجود  ــاس تصميم گيري ها در مديريت مخزن هس عددي پايه و اس
ــرايط زير زميني  ــر و نماينده ش دقيق نبودن، اين مدل ها اغلب بهترين مفس
ــازي چندين مرتبه اين مدل ها را براي رسيدن  ــتند. روش هاي بهينه س هس
ــباتي، روش هاي  ــد. به علت زمان زياد محاس ــه جواب نهايي اجرا مي كنن ب
ــياري  ــازي به اندازه ى كافى مورد توجه قرار نگرفته اند. محققان بس بهينه س
درخصوص افزايش سرعت روش هاي بهينه سازي، چه با استفاده از مدل هاي 
ــتفاده از بهبود كارآيي روش هاي مورد استفاده، مطالعه  سريع تر و چه با اس
كرده اند. در اين مطالعه، با استفاده از يك روش بهينه سازي مؤثر، مكان يابي 

چاه مورد بررسي قرار گرفته است.
ــاه و نرخ توليد يا  ــازي مكان چ ــن مختلفي در رابطه با بهينه س محققي
ــتفاده از شبيه ساز هاي عددي مطالعه نموده اند. ريان و هيج  تزريق آن با اس
در 1994 يك روش پايه را براي بهينه سازي مكان چاه توسط يك شبيه ساز 
ــازي مكان چاه را  ــانگ بهينه س ــد [1]. در 1995 بكنر و س ــنهاد كردن پيش
ــنده دوره گرد تبديل كردند و توسط روش بازپخت  ــأله فروش به صورت مس
ــده، مكان و برنامه چاه را بهينه كردند [2]. تأكيد  ــازي ش تدريجي شبيه س
آن ها بر مدل سازي بود نه بر روش بهينه سازي. بيتنكورت و هورن در 1997 
با تركيب روش پلي توپ و الگوريتم وراثتى مسأله بهينه سازي مكان چاه را 
ــتفاده از روش تقريب  حل كردند [3]. بانگرث و همكارانش در 2006 با اس
ــازي مكان چاه مبادرت  ــفتگي همزمان، به حل مسأله بهينه س تصادفي آش
ــازي  ــال 2007، وانگ و همكارانش بهينه س ــد [4]. هم چنين در س ورزيدن
مكان چاه را براي توليد بهينه از مخزن توسط روشي مبتني بر گراديان تابع 

ــكي  ــال 2009، براي اولين بار اونوانال و درلفس هدف انجام دادند[5]. در س
ــازي به روش جمعيت ذرات براي بهينه سازي مكان و نوع چاه ها  از بهينه س

استفاده كردند[6].
ــده روي مكان يابي چاه، ارزش خالص فعلى4  در اكثر مطالعات انجام ش
ــتفاده قرار گرفته است. ارزش  ــازى مورد اس به عنوان تابع هدف در بهينه س
ــرمايه در  ــت س خالص فعلى، يك تابع اقتصادى براى ارزيابى ميزان بازگش
ــفانه در مطالعات انجام گرفته، مكان يابى چاه با ديدگاه  ــت. متأس آينده اس
ــت. با توجه به اهميت  ــازى ضريب بازيافت نفت انجام نگرفته اس حداكثر س
ــه از ضريب بازيافت نفت به  ــت صيانتي از مخازن نفتي، در اين مقال برداش

عنوان تابع هدف براي بهينه سازي استفاده شده است.

 الگوريتم وراثتى
ــتند كه هر كدام يك ويژگي موجود  ژن ها كوچكترين واحد وراثتي هس
ــود. طي  ــده را در خود دارند. مجموعه اي از ژن ها كروموزوم ناميده مي ش زن
فرآيند توليد مثل، كروموزوم هاي دو والد با يكديگر تركيب شده و كروموزوم 
ــا در محيط از طريق  ــد. خصوصيات الزم براي بق ــد را بوجود مي آورن فرزن
همين ژن ها و طي فرآيند توليد مثل از والدين به فرزندان به ارث مي رسد. 
ــتري براي بقا و  ــانس بيش طبق نظريه داروين، بهترين ها در هر جمعيتي ش

توليد مثل دارند.
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ــاس  ــت كه بر اس ــازي تصادفي اس الگوريتم وراثتى يك روش بهينه س
ــه اي بين تعاريف  ــه انتخاب طبيعي عمل مي كند. در جدول 1 مقايس نظري
وراثت طبيعي و الگوريتم وراثتى ارائه شده است. هر چند الگوريتم وراثتى از 
جستجوي تصادفي استفاده مي كند ولي اين يك جستجوي بي هدف نيست 

بلكه جستجويي ساختار يافته است[7].
ــن جواب بهينه را با يك مجموعه  ــتجو براي يافت الگوريتم وراثتى، جس
ــپس  ــوند، آغاز مي كند. س از جواب هاي تصادفي كه جمعيت ناميده مي ش
ــي قرار مي گيرد و به  ــط تابع ارزيابي مورد بررس ــتگي جواب ها، توس شايس
ــتري اختصاص داده مي شود. آنگاه از  ــانس انتخاب بيش جواب هاي بهتر، ش
ــوند و براي توليد  بين جواب ها، جواب هايي به صورت تصادفي انتخاب مي ش
ــوند. اطالعات تعدادي از جواب هاي جديد،  ــل بعد، با هم تركيب مي ش نس
ــرط  ــل جديد جواب ها، ش بصورت تصادفي و جزئي تغيير مي يابند. اگر نس
ــده و در غير اين صورت فرآيند  ــف را برآورده كنند، الگوريتم متوقف ش توق

قبل تكرار مي شود.
ــراي يافتن جواب بهينه يك  ــوان الگوريتم وراثتى را ب ــل از اينكه بت قب
ــي براي ارائه يك جواب به شكلي كه الگوريتم  ــأله به كار برد، بايد روش مس
ــاده ترين روش براي نمايش  ــى بتواند روي آن عمل كند، ارائه داد. س وراثت
ــت. در اين روش جواب ها به  ــته هاي بيتي اس ــتفاده از رش كروموزوم ها، اس
كد هاي باينري متناظر تبديل مي شوند و عملگر هاي ژنتيكي به كد جواب ها 
ــود. اين روش به نام الگوريتم وراثتى باينري5 شناخته مي شود.  اعمال مي ش
ــتفاده مي شود  در روش ديگر، از اعداد حقيقي براي نمايش كروموزوم ها اس
و عملگر ها مستقيماً به جواب ها اعمال مي شوند. اين روش الگوريتم وراثتى 

حقيقي6 ناميده مي شود.
ــي الگوريتم وراثتى  ــع7 و جهش8، بدنه اصل ــه عملگر انتخاب، تقاط س
ــدون هر كدام از  ــرد آن را كنترل مي كنند. ب ــكيل مي دهند و عملك را تش
ــت مي دهد و به يك  ــن عملگرها، الگوريتم وراثتى كارآيي خود را از دس اي
ــود. در ذيل اين سه عملگر به اختصار  الگوريتم تصادفي محض تبديل مي ش

معرفي شده اند.
ــب ترين اعضا  ــد كه مناس عملگر انتخاب: انتخاب بايد به گونه اي باش
ــادن در جواب هاي  ــه براي جلوگيري از به دام افت ــوند در حاليك انتخاب ش
ــت اعضاي ضعيف تر نيز شانس انتخاب داشته باشند.  بهينه محلي، الزم اس

روش هاي مختلفي براي انتخاب وجود دارند كه در ذيل معرفي شده اند:
ــل فعلي  • انتخـاب نخبه9: در اين روش تعدادي از بهترين اعضاي نس

بدون تغيير به نسل بعد منتقل مي شوند؛
ــت كه هر عضوي كه  • انتخـاب چرخ گردون10: يك روش انتخاب اس

عدد برازندگي بيشتري داشته باشد، انتخاب مي شود؛

ــار انتخاب  • انتخاب مقياسـي11: با افزايش عدد برازندگي جامعه، فش
ــتر مي شود. كاربرد اين روش زماني است كه تفاوت برازندگي بين اعضا  بيش

مقدار كوچكي است.

1  تقاطع يك نقطه اي

2  تقاطع يكنواخت

3  كاوش در برابر بهره بردارى

الگوريتم وراثتىوراثت طبيعي
قسمتي از يك راه حلژن

يك راه حل در حوزه متغيركروموزوم
يك مجموعه راه حلجمعيت

انتخاب جواب بهتر در ادامه كارانتخاب طبيعي
عملگرهاي جستجوتوليد مثل و جهش

1  مقايسه بين مفاهيم وراثت طبيعي و الگوريتم وراثتى

5 Binary Genetic Algorithm (BGA)
6 Real-Valued Genetic Algorithm (RGA)
7 Crossover
8 Mutation
9 Elitist
10 Roulette wheel
11 Scaling
12 Tournament
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• انتخاب رقابتي12: يك زير مجموعه از صفات جامعه انتخاب مي شود 
و اعضا با هم رقابت مي كنند و سرانجام فقط يك صفت از هر زير گروه براي 

توليد انتخاب مي شود.
ــا بايد براي اصالح  عملگـر تقاطع (توليد مثـل): بعد از انتخاب، اعض
شايستگي خود و توليد نسل بعد با هم تركيب شوند. انواع مختلفي از تقاطع 

تعريف شده است. در زير چند نوع از تقاطع معرفي شده است:
• تقاطع يك نقطه اي: اين روش ساده ترين و معمول ترين روش تقاطع 
ــوند و  ــته مي ش ــت. در اين روش كروموزوم هاي والد در يك نقطه شكس اس
ــمت هاي متناظر والدين با يكديگر جابجا مي شوند. شكل 1 تقاطع يك  قس

نقطه اي را نشان مي دهد. 
ــن روش دو نقطه تصادفي در كروموزوم ها  • تقاطـع دو نقطه اي: در اي
براي شكستن انتخاب و بخش هاي شكسته كروموزوم بصورت يك در ميان 

جابجا مي شوند.
ــل يـــافته نوع  ــن روش كه تكامــ • تقاطـع چند نقطـه اي: در ايــ
ــوند و  ــته مي ش ــت، كروموزوم هاي والد از چند نقطه شكس دو نقطه اي اس

بخش هاي جدا شده بصورت متناوب به هم تعويض مي شوند.
• تقاطع يكنواخت: در اين روش ماسكي به اندازه طول كروموزم والد 
بطور تصادفي از صفر و يك ساخته مي شود. در هر نقطه اي كه ماسك مقدار 
ــته باشد، مقدار ژن از والد اول و هر كجا ماسك مقدار صفر داشته  يك داش
ــود. براي فرزند دوم عكس حالت قبل عمل  ــد، از والد دوم گرفته مي ش باش

مي شود. (شكل 2) 

ــي از كروموزوم با  ــترى بيت تصادف عملگـر جهش: يك يا تعداد بيش
احتمال مشخصي انتخاب مي شود و مقدار آن تغيير مي يابد.

ــزايي در همگرايي  ــده، تأثير بس ــت عملگرهاي معرفي ش تعيين درس
ــي آن دارد. از نگاهي ديگر،  ــرعت همگراي ــدم همگرايي الگوريتم و س يا ع
الگوريتم هاي تصادفي داراي دو ويژگي كاوش و بهره برداري هستند. كاوش 
ــه منظور يافتن جواب بهينه و  ــتجو در كل دامنه تعريف متغير ب يعني جس
بهره برداري يعني جستجو حول يك جواب بهينه در دامنه. در ابتداي كـــار 
الگوريتم، كــاوش زياد و بهره برداري كم مي باشد. با پيشرفت كار الگوريتم 
ــود و ميزان بهره برداري افزايش مي يابد. براي  از ميزان كاوش كاسته مي ش
ــه محلي، ميزان كاوش نبايد در  ــاب از به دام افتادن الگوريتم در بهين اجتن

الگوريتم صفر شود. (شكل 3 )
ــرداري به ترتيب تحت تأثير تقاطع و جهش قرار  عموماً كاوش و بهره ب
دارند. لذا انتخاب عدد مناسب براي احتمال تقاطع و جهش از اهميت بسزايي 
برخوردار است. هر چند انتخاب اين دو احتمال در اختيار برنامه نويس است 
و از مسأله اي به مسأله ديگر متفاوت است، بطور متوسط براي تقاطع از 0/6 
تا 0/9 و براي جهش از 0/01 تا 0/001 است. در مسأله مورد مطالعه مقدار 

اين دو احتمال به طور تجربى به دست آمده است.

 مسأله مكان يابي چاه
ــي در اين تحقيق مد نظر بوده  ــه مكان يابي چاه با نگاه صيانت از آنجاك
ــود.  ــف توليد صيانتي و مباحث مربوطه پرداخته مي ش ــت، ابتدا به تعري اس

ــي مخزن، توليد صيانتي به توليدي گفته مي شود كه  طبق مفاهيم مهندس
ــد: (1) قابل برنامه ريزي براي دراز مدت باشد؛ (2)  داراي 2 ويژگي زير باش
ــد. طبق تعريف، ضريب بازيافت  داراي بازيافت حداكثر از مخازن نفتي باش
ــتحصال به كل نفت در  ــبت نفت درجاي قابل اس ــت از نس نفت عبارت اس

جاي موجود: 

                                    (1)

ــه و OIPnow ميزان نفت  ــاال OIPinitial نفت درجاي اولي ــه در رابطه ب ك
درجاي فعلي را نشان مي دهد. در مطالعه حاضر، ما به اين سؤال بهينه سازي 
ــوند تا  ــخ مي دهيم: «چاه هاي جديد در كدام مختصات بايد حفاري ش پاس
ــترين بازيافت نفت در آينده بدست آيد؟» چنانچه ضريب بازيافت نفت  بيش

به صورت تابعي از مكان چاه تعريف شود، داريم:

 f(p) = Oil Recovery Factor                                                 (2)

با توجه به رابطه باال، مسأله بهينه سازي به صورت زير تعريف مي شود: 
مكان بهينه *p چاه ها را طوري تعيين كنيد كه:

13 Under saturated

Crock(psi-1)μw (cp)Cw (psi-1)Bw(rb/STB)Pres (psi)
4/29×10-60/73/184×10-61/023572

3572 psi 4  خصوصيات آب و نفت در فشار
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آب، نفت، گازفاز هاي موجود
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(ft)2001/5عمق مبنا

(ft)2998/8سطح تماس آب و نفت
(ft) 1214سطح تماس گاز و نفت

(psia) 2149فشار اوليه
1تعداد چاه هاي توليدي

2  داده هاي عمومي مخزن مورد مطالعه

مقدارپارامتر
(psi) 1914فشار نقطه حباب

(lb/ft3) 50چگالي نفت در شرايط استاندارد
(scf/STB) 790نسبت گاز به نفت در شرايط استاندارد

(res. bbl/STB) 1/0148ضريب انبساط حجمي نفت در نقطه حباب

PVT 3  خالصه داده هاي
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                                                                  (3)

فضاى پارامتر P، تمام مجموعه هاي ممكن براي مكان چاه است. از آنجا 
 P ،ــته درآمده است كه مدل انتخابي براي حل با كامپيوتر، به صورت گسس
ــت و الگوريتم تهيه شده بايد اين مسأله را  ــته اس مجموعه اي از نقاط گسس
ــار ته چاهي در شرايط اجرايي براي همه چاه ها ثابت  مد نظر قرار دهد. فش
در نظر گرفته شد. با اين وجود، فشار ته چاهي را مي توان به عنوان يكي از 

اعضاي مجموعه P در نظر گرفت.

 مخزن مورد مطالعه
ــاي جنوب غربي  ــاي يكي از ميدان ه ــام مطالعات، از داده ه ــراي انج ب
ــده و در سال 1360 به  ــد. اين ميدان در سال 1348 كشف ش ــتفاده ش اس
ــيد. ساختمان ميدان يك تاقديس با ابعاد 15 در 6 كيلومتر  بهره برداري رس
ــازندهاي گروه بنگستان در اين ميدان خواص مخزني دارند كه  مي باشد. س
ــطي حدود 5 تا 7 درصد دارند. اين ميدان حاوي نفت بسيار  تخلخل متوس
ــبك و مقدار سولفور كمتر از يك درصد است. در جدول هاي 2 و 3 و 4  س

برخي مشخصات مخزن مذكور معرفي شده است.

مقدارپارامتر
1تعداد چاه توليدي جديد
0تعداد چاه تزريقي جديد

730زمان حفر چاه جديد (روز)
10زمان شبيه سازي (سال)

5  داده هاي مورد استفاده براي شبيه سازي

مقدارپارامتر
8 بيتطول ژن
2 برابر تعداد متغيرهاتعداد ژن

0/9احتمال تقاطع
0/001احتمال جهش

10تعداد جمعيت هر نسل
80تعداد تكرار

6  پارامترهاي استفاده شده در الگوريتم وراثتى

4  نقشه ضريب بازيافت نفت براي هر بلوك مخزن

5  ضريب بازيافت نفت به ازاي هر بلوك مخزن

خطا (%)انحراف از مقدار بهينه واقعي(%)مقدار تابع هدف(%)نقطه بهينهشماره اجرا
YX

131192/080/4 01/8
231182/090/031/4
331192/080/041/8
436192/100/020/9
535182/110/010/4
631182/090/031/4
731192/080/041/8
836192/100/020/9
935182/110/010/4
1031182/090/031/4

7  نتايج حاصل از 10 بار اجراي الگوريتم وراثتى

فضاي جستجوتعداد متغير ها (چاه ها)
11،681
22،824،080
34،741،630،320
47،956،455،676،960

8  افزايش فضاي جستجو با افزايش تعداد متغير
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 بهينه سازي مدل مخزني
ــازي مدل  ــبيه س ــى از نرم افزار MATLAB و براى ش براي كد نويس
MAT- ــتفاده شد. از دستورات داخلى مخزني از نرم افزار Eclipse 100 اس

LAB براى اجراى شبيه ساز در پس زمينه نرم افزار استفاده گرديد. مدل در 
جهت x و y داراى 41 بلوك مي باشد. براي بررسي صحت عملكرد الگوريتم 
ــت براي همه بلوك هاي  ــك مطالعه جامع، ضريب بازيافت نف ــى، در ي وراثت
مخزن محاسبه شد. به اين منظور، همه نقاط احتمالي براي مكان چاه مورد 

بررسي قرار گرفت. تعداد شبيه سازي الزم براي اين امر عبارتست از:
(x تعداد بلوك ها در جهت) 41 ×(y تعداد بلوك ها در جهت) (4) 1681= 41

جدول 5 داده هاي مورد استفاده در اين مطالعه را نشان مي دهد. 
ــان مي دهد كه مختصات [33,19] بيشترين  ــي نتايج حاصل نش بررس
ــازي داراست كه مقدار آن 2/12  ضريب بازيافت نفت را بعد از زمان شبيه س
درصد است. شكل 4 نقشه ضريب بازيافت نفت و شكل 5 ترسيم سه بعدي 
ــزن را نمايش مي دهند.  ــه ازاي تمام بلوك هاي مخ ــب بازيافت نفت ب ضري
براى بدست آوردن شكل تابع هدف در دامنه تعريف، مقدار آن در تك تك 
ــت اين محاسبات به مدت 6  ــد. الزم به ذكر اس ــلول هاى مدل ارزيابى ش س

ساعت به طول انجاميد.
در بهينه سازي به روش الگوريتم وراثتى، از داده هاي جدول 5 استفاده 
ــى در جدول 6 آمده  ــاي الزم براي الگوريتم وراثت ــد. هم چنين پارامتره ش
است. در جدول 7 نتايج حاصل از 10 بار اجراي الگوريتم وراثتى آمده است.

ــاده كه توسط مطالعه جامع نيز  ــأله مورد مطالعه يك حالت س در مس
ــد. در صورتي كه با بزرگ شدن فضاي  ــي بود، در نظر گرفته ش قابل بررس
ــتجو را با  ــتجو، اين امكان از بين مي رود. جدول 8 افزايش فضاي جس جس

افزايش تعداد مجهوالت نشان مي دهد.
ــي هر موقعيت در مطالعه جامع تنها يك ثانيه زمان الزم  چنانچه بررس
ــد، براي مكان يابي 4 چاه جديد در مخزن 298 سال زمان الزم  ــته باش داش
ــرايطي است كه امكان استفاده از الگوريتم وراثتى در  خواهد بود. اين در ش

چنين مسائلي براحتي وجود دارد.

 نتايج
ــازي مكان چاه بر اساس ضريب بازيافت نفت، الگوريتم  1- در بهينه س
ــدن به جواب بهينه مطلق از خود نشان  وراثتى توانايي بااليي در نزديك ش
داد. اما در پااليش جواب هاي بدست آمده، به منظور رسيدن به بهينه مطلق 

ناموفق بود.
2- براي مكان يابي يك چاه، تعداد شبيه سازي الزم براي مطالعه جامع 
مخزن 1681 عدد بود كه توسط الگوريتم وراثتى به 800 عدد كاهش يافت. 
به طرز مشابه، زمان الزم براي شبيه سازي نيز كاهش قابل مالحظه اي دارد.

ــيار باال براي  ــاال، چنانچه دقت بس ــائل مطروحه ب ــا توجه به مس 3- ب
ــبي براي  ــيار مناس ــد، الگوريتم وراثتى كانديد بس مكان يابي مورد نياز نباش
ــازي موقعيت چاه ها در مخزن است. و در شرايطي كه دقت هاي باال  بهينه س

ــط روش هاي كمكي همانند روش پلى توپ، قدرت  ــد، بايد توس مد نظر باش
پااليش الگوريتم را ارتقا بخشيد.

ــائل  4- الگوريتم وراثتى مي تواند به عنوان يك ابزار قوي براي حل مس
مهندسي نفت مورد استفاده قرار گيرد، بخصوص در مواردي كه استفاده از 

ساير روش ها به داليل مختلف عملي نيست.
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