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مقدمه
با توجــه به غناى ايران از نظــر ذخاير نفت 
و گاز و توســعه اين منابع به عنوان منبع اصلى 
درآمد و ارزآورى كشور، لزوم استفاده بيشتر 
و بهينه  تر و جلوگيــرى از هدررفتن اين منابع 
جزء اصول اساســى مورد نظر در سياست  هاى 

كشورمان است.
معمــوالً بــا حفــر چــاه در يــك مخزن، 
هيدروكربورها به طور طبيعى به ســطح زمين 

جريان مى  يابند. عالوه بر فشــار مخزن، عوامل 
ديگــرى مانند خواص ســنگ مخــزن، ميزان 
تخلخــل و نيز دمــاى مخزن در ميــزان توليد 
مؤثرنــد. به تدريــج و در طي زمــان توليد از 
يك طرف اشــباع هيدروكربن ســنگ مخزن 
و از طرف ديگــر نيروي رانش مخزن كاهش 
مى  يابد. اين تغييرات ممكن اســت همان  طور 
كــه در شكل-1نشــان داده شــده، منجــر به 
قطع جريان توليد ســيال شــود. به همين دليل 

فرازآورى مصنوعى با گاز يكى از مهم  ترين عمليات براى بهبود برداشــت از چاه  هاى نفتى داراى توليد كم يا فاقد توليد است. بهينه  سازى اين 
عمليات هم در طراحى عملياتى (مثل تعيين عمق وفشــار) و هم در حين عمليات (براى تعيين نرخ تزريق بهينه) انجام مى  شــود. براى بهينه  سازى 
تزريق گاز به عنوان مهم  ترين مسأله در فرازآورى با گاز از الگوريتم هاى مختلفى استفاده مى  شود. اين كار با درنظر گرفتن درآمدهاى حاصل 
از افزايش توليد و هزينه  هاى فرازآورى با گاز و به  ويژه هزينه فشرده  ســازى گاز توســط كمپرســور انجام مى  پذيرد. توابع هدف مختلفى براى 
بهينه  سازى فرازآورى مصنوعى با گاز در نظر گرفته مى  شود كه مهم  ترين آنها تابع هزينه ها، تابع توليد نفت و تابع سود حاصله است. اين مسئله 

مى  تواند در حالت  هاى ميزان گاز محدود و نامحدود حل شود.
در اين مقاله نگاهى به گام  هاى مختلف حل مســئله شــامل اثر نرخ تزريق گاز بر ميزان ســيال توليدى، تعيين منحنى عملكرد فرازآورى با گاز، 
تعيين تابع هدف و روش حل خواهيم داشــت. مهم  ترين الگوريتم  هاى بهينه  ســازى شــامل الگوريتم  هاى گرافيكي، الگوريتم  هاى بهينه  ســازى 
عددى، الگوريتم  هاى بهينه  سازى معمولى و الگوريتم  هاى بهينه  سازى ابتكارى است. گرچه هر كدام از اين روش  ها با تعيين تابع هدف مناسب 
مى  تواند به پاسخ  هاى معتبرى برسد، اما استفاده از روش  هاى معمولى رياضى يا ابتكارى به سبب سهولت در به  كارگيرى محدوديت  ها، انعطاف 

زياد، دقت تعيين جواب بهينه و هم  چنين وجود نرم  افزارهاى متعدد بر ساير روش  ها ارجحيت دارد.

بهينه  سازى، فرازآورى با گاز، تخصيص گاز، نرخ تزريق بهينه
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جهت تقويت توليد، از سيستم  هاى فرازآورى 
مصنوعى2 استفاده مى  شود. در حقيقت سيستم 
فرازآورى مصنوعى به سيال درون چاه انرژى 
مى  دهد تــا دوباره توليد شــود يــا توليد چاه 

افزايش يابد.
براي رفع اين مشكل و افزايش توليد مخزن 

مي  توان دو كار انجام داد:
الف) افزايش نيروي رانش ســيال به سمت 
چاه يا كاهش نيروهــاي مقاوم در مخزن: اين 
كار بــا عمليــات بازيافت ثانويــه و ثالثيه و از 
طريــق روش  هايي نظير تزريق آب در ســفره 

انجام مى  گيرد.
ب) كاهــش نيــروي مقاوم در چــاه: براي 
كاهش افت فشــار ســيال در چــاه مي  توان از 
تغيير قطر لوله  مغزي استفاده كرد كه اين روش 
هميشــه كاربرد ندارد. اســتفاده از روش  هاي 
فــرازآوري مصنوعــي در چاه يكــى ديگر از 

راه  هاى افزايش توليد است.
هم  اكنون فرازآوري مصنوعي در بســياري 
از چاه  هــاي نفت انجام مى  شــود. فــرازآوري 
مصنوعي شــامل روش  هايي اســت كه هدف 
آنها كاهش فشــار ته  چاهي الزم بــراي توليد 
سيال است. دو روش متعارف براى اين منظور 
فــرازآوري بــا گاز3 و اســتفاده از پمپ هــاي 
درون  چاهي4 است كه هركدام مكانيسم خاصى 
دارند. پمپ  هاي درون  چاهي انتقال مايع را از ته 
چاه به سرچاه تقويت و فشــار برگشتي در اثر 
جريــان ســياالت در داخل لوله  مغــزي را كم 
مي  كنند. تزريق گاز در رشــته توليدي، نسبت 
گاز به مايع را افزايش داده و فشــار ته  چاهى را 
كاهش مي  دهد [2]. شكل-2 نشان مي  دهد كه 
چگونه با نصب يك پمپ در فاصله كمي زير 
سطح سيال ايستا، چاه با نرخ Q شروع به توليد 

مى  كند.

 1- فرازآورى مصنوعى با گاز
فــرازآورى مصنوعى بــا گاز بــراي اولين 
 Gulf Coast بــار در ســال 1900 در منطقــه
بــه  كار برده شــد. اين روش در كشــور ما كه 
منابع گاز فراوانى دارد مي تواند روشــى مفيد 
باشد. شــماتيك فرآيند فرازآورى مصنوعى 
با گاز در شــكل-3 نشــان داده شده است. در 
اين فرآيند گاز در حجم و فشــار كنترل  شــده 
در داخــل فضاي حلقــوي بيــن لوله  مغزي و 
لوله  جــداري توليــدي تزريق مي  شــود. روي 
لوله  مغــزي تعدادي شــير فــرازآوري گاز در 
فواصــل معينــي از يكديگر نصب شــده  اند. 
ابتــدا گاز از طريق شــيرهاي باربرداري5 وارد 
لولــه مغزي شــده و ســيالى كه چــاه را با آن 
كشــته  اند6 تخليه مي  كند. سپس گاز از طريق 
شــيرعملياتي7 و تحت اختالف فشار معين بين 
فضاي حلقوي و لوله  مغزي، از شــير عملياتى 
گذشــته و با نفت، جريانى دو فازي تشــكيل 
داده، چــاه رامجدداً به توليــد آورده يا توليد 

فعلي را افزايش مي  دهد [3].

2- بهينه  سازى عمليات فرازآورى با گاز
يكى از مهم  ترين كاربردهاى بهينه  ســازى، 
در عمليــات فــرازآورى بــا گاز اســت. در 
فــرازآورى بــا گاز مســئله نخســت طراحى 
مناسب عوامل تزريق گاز شامل انتخاب عمق 

و فشار تزريق اســت. هرچه عمق تزريق بيشتر 
باشــد، ستون سياِل سبك  شده درون چاه بيشتر 
شــده و به گاز بيشــترى نيازخواهيم داشت و 
در نتيجه هزينه بيشــترى صرف گرديده و البته 
ميزان توليد نفت نيز بيشتر مى  شود [4]. دومين 
مســئله نرخ تزريق بهينه، هزينه  هاى فرازآورى 
با گاز و به ويژه هزينه فشرده  سازى گاز توسط 
كمپرسور اســت. در اين مســائل تابع هدف، 
مجموعــه تابع هزينه هــا و تابع توليــد نفت و 

درآمد حاصل از آنست [5و6].
 

3- تاريخچـه بهينه  سـازى عمليات فـرازآورى
با گاز

نقطه شروع مطالعات بهينه  سازى فرازآورى 
 Mayhill با گاز، در سال 1974 و با تحقيقات
روى اثــر نرخ تزريق گاز در فرازآورى با گاز 
بود كه به آن منحنى عملكرد فرازآورى با گاز 
مى  گوينــد. او اولين رابطه را بــراى پيش  بينى 
عملكــرد فــرازآورى بــا گاز ارائــه داد [7].

 Gomez درهمان سال توسط  Mayhill تحقيقات
ادامــه يافت كــه او در اين زمينــه تابع درجه 

دومى پيشنهاد كرد [8].
Kanu در سال1981 از مدل  هاى توسعه  يافته 

بــراى پيش  بينى عملكــرد فــرازآورى با گاز 
استفاده كرد. او اولين الگوريتم مدون گرافيكى 
با عنــوان الگوريتم شــيب اقتصــادى را براى 

كاربرد پمــپ براى به جريــان انداختن 
سيال [1]

فرآيند فرازآوري با گاز پيوسته(چپ) و   2    
متناوب (راست) [11]

    3  
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بهينه  ســازى فرازآورى با گاز توسعه داد [9].
 1989 ســال  در  همكارانــش  و   Nishikiori

يكى از كامل  ترين مدل  ها را براى بهينه  ســازى 
فــرازآورى بــا گاز ارائه كردنــد. در عمليات 
بــا گاز محدوديت  هــاى زيادى  فــرازآورى 
وجود دارد. ايــن محدوديت  ها شــامل ميزان 
گاز تزريقى، تجهيزات سطح  االرضى وعوامل 

عملياتى مختلف است [10].
Lee در ســال 1993، مطالعات بهينه  ســازى 

فرازآورى با گاز را براى كاربرد در ميدان  هاى 
 Camponogara  .[11] داد  توســعه  بــزرگ 
و Nakashima محدوديت  هــاى موجــود در 
فرازآورى با گاز را به دقت بررســى و تحليل 
كــرده و مبحث محدوديت  هــاى خطوط لوله 
 Djikpesse .[21] را وارد اين مســائل نمودند
و همكارانش در ســال2010، مبحث مدل  هاى 
غيرهموار را مطرح و روشى مناسب براى حل 
آنهــا ارائه كردند [31]. عــالوه بر موارد ذكر 
شده مطالعات متعدد ديگرى روى بهينه  سازى 
فــرازآورى بــا گاز انجــام گرفته اســت. اين 
تحقيقــات روى برنامه  ريزى خطى، غيرخطى، 
قطعــه  اى خطــى، پويــا و بــا محدوديت  ها و 
الگوريتم هاى مختلفى ارائه شده  اند [31-11]. 
در ادامه الگوريتم  هاى حل مســئله بهينه  سازى 
فرازآورى با گاز به تفصيل بسط داده مى  شود.

4- بهينه سـازي تخصيـص گاز در فـرازآوري
 با گاز

مسئله اصلى در بهينه  سازى فرازآورى با گاز، 
تخصيص گاز اســت. بحث اصلــى مطالعات، 
تخصيص گاز8 در شرايط محدود9 و نامحدود10 
و بــا محدوديت  هاى عملياتى مختلف اســت. 
هم  چنيــن از آنجا كه فرازآورى با گاز در اكثر 
موارد با محدوديت ميزان گاز قابل  حل اســت 
در اينجا از بررسى حالت نامحدود چشم  پوشى 

كــرده و بــه بررســى روش  هاى بهينه  ســازى 
فرازآورى با گاز محدود مى  پردازيم.

4-1- اثـر نـرخ تزريـق گاز بـر ميـزان سـيال 
توليدى

منحنــى ارائه شــده در شــكل-4 را منحنى 
عملكرد فرازآورى با گاز11 مى  نامند. افزايش 
نرخ تزريق گاز از طريق شــيرهاى فرازآورى 
تعبيه شــده در عمق مشــخص، باعث كاهش 
چگالى ســيال توليدى شده و نرخ توليد سيال 
را تا رسيدن به مقدار حداكثر افزايش مى  دهد. 
در اين نقطه اثر كاهش چگالى ميانگين ســيال 
موجــود در لوله  مغــزى در اثــر افزايش نرخ 
تزريق دقيقاً در جهت عكس اثر افزايش افت 
فشــار اصطكاكى در لوله  مغزى عمل مى  كند. 
افزايــش بيشــتر نــرخ تزريق باعث مى  شــود 
افزايش اصطكاك نســبتاً ســريع  تر از كاهش 
فشــار هيدروســتاتيكى رخ دهد. اين نقطه در 

واقع نرخ تزريق بهينه فنى12 است [41].
 رســم اين منحنى  ها از ضروريات بررســى 
فرازآورى با گاز و بهينه  ســازى آنســت. اين 
منحنى  ها را مى  توان با روش تجربى و به  وسيله 
شبيه  ســازى به  دســت آورد. هم  چنيــن تابعى 
كه بــر اين منحنى هــا برازش مى  شــود براى 
مدل  سازى تخصيص گاز در فرازآورى با گاز 

استفاده مى  شود.

در  گاز  تخصيـص  مسـئله  مدل  سـازى   -2-4
عمليات فرازآورى با گاز

مســئله تخصيص گاز در عمليات فرازآورى 
بــا گاز را بــه روش  هــاى مختلفــي مي تــوان 
مدل  ســازى كرد كــه در هر يــك از آنها بنا بر 
سياست شركت  هاي توليدكننده نياز به حداكثر 
يا حداقل  كردن يك تابــع خاص داريم. توابعي 
كه معموالً در بهينه  سازي تخصيص گاز استفاده 
مي شوند (توابع هدف) به 3 دسته تقسيم مي شوند:

4-2-1- توابع هزينه تزريق گاز
 در ايــن نــوع مســائل ميزان نــرخ توليدي 
مطلوب توسط شــركت تعيين مي شود و بايد 
هزينه هاي صرف  شــده را حداقــل كنيم. اين 
هزينه ها شــامل هزينه هاي تزريق گاز و كنترل 
آب توليدى اســت. بــا توجه بــه منحني  هاى 
عملكرد فرازآورى با گاز، بايد تزريق گاز در 
هر يك از چاه  ها به نحوي باشــد كه با حداقل 
هزينه به توليد مناسب دست يابيم. شكل ساده 

مسئله به صورت زير است:
 n

i=l    
min ∑ c(Qgi)                                      (1)

با محدوديت  هاى زير: 
∑ f(Qgi) > LQ0           و        Qgi  > 0                  
 n

i=l    
                          

كه در اين مسئله:
 i هزينه  هــاى فرازآورى با گاز در چاه :C(Qgi)  

كه تابع ميزان گاز تزريقى است

مماس بر منحني عملكرد فرازآورى با   4    منحنى عملكرد فرازآورى با گاز [14]
گاز بر حسب تغيير درجه [8]

    5  
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  Qgi: ميزان گاز تزريقى در هر چاه

  LQ0: حداقل ميزان نفت توليدى مورد نياز

  f(Qgi): ميزان نفــت توليدى از هر چاه كه تابع 

گاز تزريقى در آنست

4-2-2- حداكثرسازى ميزان نفت توليدي
يكي ديگر از توابع مهم در زمينه توليد نفت 
در چاه  هاي تحــت فرازآوري بــا گاز، توليد 
نفت اســت كه به صورت تابعي از ميزان گاز 
تزريقــي در هر يــك از چاه  ها بيان مي شــود. 
اين نوع از بهينه  ســازي بيشتر براي مواردي به 
كار مــي رود كه به علــت محدوديت گاز در 
دسترس يا محدوديت نرخ تزريق گاز به علت 
توان كمپرســورها، افزايش ميزان گاز تزريقي 
تا حد معينى مجاز است. مدل ساده بهينه  سازي 

در اين حالت به صورت زير است:
       

max∑ f(Qgi) > LQ0                         
 n

i=l                                     (2)

با محدوديت زير:
Qgi > 0                                                                                          

كه در اين مســأله پارامترها نظير مسئله قبلى 
است [7].

4-2-3- مدل  هاي بهينه  سازي سود
در مدل  هــاي جديد بهينه  ســازي ابتدا يك 
تابع ســود براي مســأله تعريف مي شــود. تابع 
ســود مي تواند شــامل چند عبارت هزينه نظير 
هزينه گاز تزريقي، بهبود نفت، حذف آب از 
آن، هزينه هاي باالسري و ... باشد. تابع درآمد 
نيــز معمــوالً درآمــد حاصل از فــروش نفت 
اســت. تفاضل اين دو تابع را تابع هدف مسئله 
بهينه  سازي ســود در نظر مي گيرند. مدل ساده 
بهينه  سازي در اين حالت به صورت زير است:

max∑(R(Qgi) - C(Qgi))      
 n

i=l    

                     (2)

با محدوديت زير:
Qgi > 0                                                                                       

كه در اين مسئله:
C: هزينه  هاى فرازآورى با گاز

R: درآمــد حاصل از فــروش نفت و تابع گاز 
تزريقى است.

ساير پارامترها شبيه مسئله قبلى است.

5- الگوريتم  هاى حل مسئله تخصيص گاز
در اين قســمت با طــرح پژوهش  هاى انجام 
شده در اين زمينه به بررسي الگوريتم  هاى حل 
مســئله تخصيص گاز در عمليــات فرازآورى 
بــا گاز با توابع هــدف و محدوديت  هاى آنها 
الگوريتم  هــا را  ايــن  مي پردازيــم. مجمــوع 
مى  تــوان در چهار دســته طبقه  بنــدي كرد كه 

عبارتند از:
  الگوريتم  هاى بهينه  سازى گرافيكي

  الگوريتم  هاى بهينه  سازى عددى
  الگوريتم  هاى بهينه  سازى معمولى

  الگوريتم  هاى بهينه  سازى ابتكارى13

5-1- الگوريتم  هاى بهينه  سازى گرافيكي
يكــى از الگوريتم  هــاى معــروف كــه بر 
ايــن اســاس كار مى  كنــد، الگوريتم شــيب 
اقتصادى اســت كه براى نخســتين بار توسط 
Kanu و همكارانــش در ســال 1981 طراحى 

شد. صورت مسئله بهينه  ســازى در اينجا يك 
مدل بهينه  ســازي ســود اســت. در اين روش 
بايد منحني  هــاى عملكرد فــرازآورى با گاز 
براى چاه  ها در دسترس باشــد. در هر نقطه از 
منحني  هــا يك مماس وجود دارد. نقطه  اى كه 
شــيب اين مماس برابر حداقل شيب اقتصادي 
شــود نقطه  توليد بهينه اســت. البته بايد توجه 
داشــت كه اين نقطه به نــدرت در نقطه اى با 
شيب صفر اســت. در اين الگوريتم ابتدا يك 

شيب اقتصادي ساده را به  دست  آورده و سپس 
با اســتفاده از آن اندازه بهينه تزريق گاز در هر 
يــك از چاه  ها و در نتيجــه تزريق كل بهينه و 

اندازه كمپرسورها به  دست مي آيد.
اســاس معادله شيب اقتصادي بدين صورت 
اســت كه توليد بايد در نقطه اي انجام شود كه 
از آنجا به بعد نرخ توليد نفت و درآمد حاصل 
از اين افزايش، برابر با كاهش در آمد حاصل 
از تزريق مقدار اضافي گاز باشــد. اين معادله 

در زير نشان داده شده است:
l o g gq f P X q Cl o go g�q f P XXl

كه در آن:
(bbl) مقدار توليد كل مايع :q1

fo: درصد نفت در مايع

P: ســود حاصــل از فروش يك بشــكه نفت 
($/bbl) بدون هزينه كمپرسور

(Mscf) نرخ گاز تزريقى :qg

($/Mscf)هزينه گازتزريقى :Cg

و از آنجــا مى  توان X (شــيب اقتصادى) را به 
صورت زير به  دست آورد:

l o

g g

q f Pl o X
q Cg

�
�

�

  X=1 شــرايط تزريق بهينه زمانى اســت كه
كه در نتيجه داريم:

1l o

g g

q f Pl o

q Cg

�
�

�

منحني كلى عملكرد فرازآورى با گاز در 
ميدان [8]
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مقاالت تحليلي-كاربردي

نرخ گاز تزريقى
Qg (MMScf/day)

نرخ سيال 
توليدى

Ql (bbl/day)

شيب 
(درجه)

102017000
96016957
940168515
660166030
480152045
340132060

1|  مقادير گاز تزريقي و سيال توليدي در 
نقاط مماس [8]

و از آنجا كه شيب در هر نقطه روي منحني 
GLPC ازرابطه زير به  دست مي آيد:

l

g

qm
q
�

�
�

بنابراين در نقطه شيب اقتصادي داريم:

pf
C

m
o

g�

كه m شــيب اقتصادي است. الگوريتم حل در 
اينجا به دو روش زير است:

5-1-1- روش شيب اقتصادى انفرادى
  منحنــي عملكرد فرازآورى با گاز را رســم 

مي كنيم.
  در هر نقطه بر حسب تغيير درجه، مماسى بر 
منحني رســم مى  كنيم كه نمونه  اي از آن را در 

شكل-5 نشان داده شده است.
  مقــدار گاز تزريقي و ســيال توليدي را در 
نقاط مماس پيــدا مي كنيم. جدول-1 نمونه  اي 

از مقادير به دست آمده است.
  مقدار شــيب اقتصادى براي هر چاه محاسبه 

مى  شود.
  در آن شيب مقدار بهينه توليد نفت و تزريق 

گاز از جداول قبلى به دست مى  آيد.
همان  طور كه از جدول-1 مشــخص است اين 
نتايج براي تك   تك چاه  ها با استفاده از جداول 
مراحل قبل به  دست آمده و مجموع آنها ميزان 
تزريق كلي مورد نياز گاز را به  دست مى  دهد.

5-1-2- شيب اقتصادى ميانگين
در اين روش براي هر زاويه ميزان كل توليد را 
محاسبه كرده، آنها را در يك منحني كلى مانند 
شكل-6 رسم مى  كنيم. نقطه اي روى اين منحنى 
با شيب صفر داراى بيشترين توليد نفت است. از 
سوى ديگر مي توان از درصد آب متوسط ميدان 
براى محاسبه شيب اقتصادي ميانگين استفاده كرد 

و با استفاده از آن از منحني كلى، ميزان كل گاز 
تزريقي را محاســبه نمود. در شكل-7 الگوريتم 

كامل اين روش نشان داده شده است.
 

5-1-3- الگوريتم شيب اقتصادي براي حالت 
ميزان محدود گاز

در اين قســمت الگوريتم شباهت بسياري به 
حالت قبل دارد. بــراي اين كار همان طور كه 
پيش از اين بحث شــد تمامــي مراحل قبل را 
براي همــه چاه ها انجام مي دهيــم و منحني ها 
و جــداول مربوطــه را از منحنــي عملكــرد 
فرازآورى با گازاستخراج مي كنيم. ميزان كل 
گاز تزريقي را با مقدار كل گاز در دســترس 
مقايســه مي كنيم كه اگر از مقدار گاز موجود 
بيشــتر باشــد به مرحله بعد مي رويم و در غير 
اين صــورت الگوريتم خاتمــه مي يابد. مقدار 
گاز موجود را در نمــودار كلي وارد مي كنيم 
و شــيب اقتصادي متناسب با آنرا مي خوانيم. با 
اســتفاده از شيب به دســت آمده از مرحله قبل 
از روي شــكل تك تك چاه ها بــه آنها ميزان 
گازي اختصــاص مي دهيم [9]. شــكل-8 اين 

الگوريتم را نشان مى دهد.
5-2- الگوريتم هاى بهينه سازى عددى
 Quasi-Newton 5-2-1- الگوريتم

معروف ترين روش حل عددى براى مسئله، 
روش كوآسى-نيوتن است كه براى اولين بار 

در ســال 9891 با هدف بهينه سازى تخصيص 
گاز توســط Nishikori و همكارانش استفاده 
شد. اين روش مبتني بر استفاده از بهينه سازي 
غيرخطي بــراي يافتن نرخ تزريــق بهينه گاز 
اســت. اين مدِل بهينه سازي، براي نرخ تزريق 
 Qo گاز به تخمين اوليه اي نياز دارد كه آنرا با
نشــان مي دهند. اين مدل هم چنيــن براي هر 
مرحله به يك جهت جستجو dn نياز دارد كه 
انديس n نشان دهنده مرحله و dn يك ستون

nبُعدي اســت. رويه اصلى استفاده شده براي 
تغيير نرخ تزريق گاز به صورت زير است: 

  با يك جواب اوليه  Q0 مسأله را براي مرحله 
صفر (k=0) شروع مي كنيم.

  اگــر جواب كنوني نرخ تزريق بهينه باشــد 

الگوريتم شيب اقتصادى ميانگين     7  

داده توليدى

رسم مماس بر منحنى هر نقطه

ايجاد جدول سيال توليدى و گاز تزريقى در هرمماس

ايجاد منحنى كلى فرازآورى

محاسبه شيب اقتصادى ميانگين

محاسبه گاز تزريقى و نفت توليدى هرچاه و كل

جواب بهينه

GLPC رسم
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الگوريتم را قطع مي كنيم. در غير اين صورت 
بــراي مرحله بعد جهت جســتجو را مي يابيم. 
طول جستجوي مرحله kام، (αk) را به نحوي 

كه تابع توليد نفت حداكثر شود مي يابيم.
  نرخ تزريق گاز را به هنگام مي كنيم و با قرار 
دادن k  =  k+1 به مرحله نخســت برمي گرديم. 
اين الگوريتم در شكل-9 نشان داده شده است.
k k k k1
g gQ Q dk k kk k1
g gQQ

k

� �k �d �k �
براي پيدا كردن جهت حدي dk روش هاي 
مختلفي وجود دارد كه اين روش ها بر اســاس 

اطالعات به دست آمده تا مرحله kام هستند. 
براي حداكثرســازى نرخ توليد كل نفت در 
هر مرحله بايد محدوديت ها برقرار باشــد. اين 
روش يكي از معمول ترين روش هاي جستجوي 
گراديان بوده و جهت جســتجو به نحوي است 
كه تضمين مي كند مقــدار هدف براي بعضي 
مقادير مثبــت x حتماً افزايــش خواهد يافت؛ 
مشــكل اين روش همگرايي بسيار كند آنست. 
جواب اوليه اين الگوريتم بايد به روشى با درنظر 
گرفتن محدوديت هاي مســئله تعييــن گردد. 
معموالً محدوديت هاي مسأله فرازآوري با گاز، 
نرم و بسيار ساده هستند و بنابراين يافتن جواب 
آنها آسان است. معمول ترين روش براى جواب 
اوليه، تقسيم كل گاز موجود بر تعداد چاه هاي 

موجود است [10].

5-2-2- الگوريتم الگرانژ14
در  كــه  الگوريتم هايــى  از  ديگــر  يكــى  
بهينه سازى تخصيص گاز كارايى زيادي دارد 
روش الگرانژ اســت. اين الگوريتم در ســال 
1993 توســط Lee و همكارانــش بــراى حل 
مسئله حداكثر توليد نفت محدود ارائه شد. در 
اين الگوريتم با تركيب محدوديت هاى مسئله 
و تابع هدف توســط ضرايب الگرانژ، مســئله 

جديدى به دســت آمده و ســپس با استفاده از 
روش هاى گراديان حل مى شــود. شكل اوليه 

مسئله به صورت زير است:
1

max ( )
n

gi
i
f

�



با محدوديت هاى زير:
                

1

n

gi g
i
Q UQgi

�

 0g      و   iQ �                

gUQ حداكثــر گاز موجود براى تزريق  كه 
است.

داده هــاى منحنى عملكرد فرازآورى با گاز 
به صورت تابع وارد مى  شوند:
2( )gi i gi i gi if Q aQ bQ C� � �

مجموع نفــت توليدى از ميــدان به عنوان 
تابع هــدف و به صورت تابعى ازگاز تزريقى 
وارد مى شود. توجه شود كه دراينجا مى توان 
از ســاير توابــع هــدف نيــز اســتفاده كرد. 
محدوديت ميــزان گاز تزريقــى را به عنوان 
يكى  از محدوديت هاى موجود وارد مســئله 
كرده سپس با استفاده از ضرايب الگرانژ اين 
محدوديت را وارد تابع هدف مى كنيم. شكل 

تابع هدف تغييريافته به صورت زير است:

1 1
max

n n

gi gig
i i1

Qgg
1

 
( )gi )ggf )) ��

 
 Qgi ≥ 0 :با محدوديت

كه λ  يك بردار ستونى از ضرايب الگرانژ 
است.

 در مرحله بعد گراديان رابطه باال را مساوى 
 n صفر قــرار مى دهيم كه با حل اين دســتگاه
معادله و n مجهول مى توان به جواب بهينه براى 
نــرخ تزريق گاز در چاه ها دســت يافت [51].

 
11 1

11 2

1

1

2 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 2 1
1 1 1 1 1 0

g
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g
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5-3- الگوريتم هاى بهينه سازى جبرى
مدل هــاى مطــرح شــده بــراي بهينه ســازي 
تخصيــص گاز در فــرازآورى بــا گاز در هــر 
حالت يــك مــدل برنامه ريزي رياضي اســت. 
الگوريتم هايــي كــه براي مســائل بهينه ســازي 
رياضي تعريف مي شــوند داراي گســتره بسيار 
وسيعي هســتند. اين الگوريتم ها دسته وسيعى از 
مســائل شــامل خطى، غيرخطى، عدد صحيح، 
مخلــوط و... را بــا روش هايــى نظيرالگوريتــم 
شــاخه وكران15، ســيمپلكس، صفحات برش16 
و... حــل مى كنند. از اين الگوريتم ها به تناســب 
زمان و عملكــرد مورد نياز در مســائل مختلف 
استفاده مي شــود. از معروف ترين الگوريتم هاى 
رياضي اســتفاده شده براى مســائل بهينه سازي، 
دوگان18)  و  (يــگان17  الگوريتــم  ســيمپلكس 
ايــن روش معمــوالً  اســت. گرچــه كارايــي 
در مدل هــاي غيرخطــي كاهــش مي يابــد امــا 
با محدوديت هاي ساده خطي، اين روش هم چنان 
به عنــوان يكــي از ســاده ترين و پركاربردترين 

مدل ها شناخته مى شود [16]. 
در مدل هاي ســيمپلكس ابتدا جهت هاي حدي 
جواب اوليه به دســت مي آيد و پس از آن مســئله 

الگوريتم شــيب اقتصــادى براي حالت 
ميزان محدود گاز

    8  

محاسبه گاز تزريقى و نفت توليدى هر چاه و كل

محاسبه گاز تزريقى و نفت توليدى هر چاه و كل

گاز در دسترس> گاز كل

محاسبه شيب اقتصادى با گراف 
كلى و گاز در دسترس

جواب بهينه



26

مقاالت تحليلي-كاربردي

به سمتي پيش مي رود كه با تغيير مقادير متغيرهاي 
پايه آن، بيشــترين تغيير در مقدار هدف رخ دهد. 
روال به همين ســمت پيش مي رود تا اينكه شرايط 
قابل بهترشــدن از حد مشــخصى نباشد كه در اين 
صورت در اصطــالح به جواب بهينه رســيده ايم. 
محدوديت هاي اعمال شــده در مســئله به صورت 
معادالتي هستند و با اضافه كردن متغيرهاي كمبود،  
 AX=B مازاد و مصنوعي به صورت معادله ماتريسي
درمي آينــد. اين ماتريس به همراه متغيرهاي پايه و 
غيرپايه وارد جدول سيمپلكس شده و مسئله براي 

حالت خطي حل مي شود.

5-4- الگوريتم هاى بهينه سازى ابتكارى
يكي ديگر از روش هاي موجود براي حل مسائل 
بهينه ســازي، الگوريتم هاي ابتكاري هســتند. اين 
الگوريتم ها عموماً بر اساس ايجاد مجموعه جواب، 
ارزيابى و تغيير آنها تا رســيدن به يك جواب بهينه 

ادامه مي يابد.

5-4-1- الگوريتم ژنتيك
يكى از معروف تريــن الگوريتم هاي ابتكاري، 
الگوريتم ژنتيك19 است كه در ابتدا اين الگوريتم 
يك هسته ورودي مى باشد. ايجاد جمعيت جديد، 
بعد از تعداد محدودي تكرار يا تا رسيدن به يك حد 
مناســب از جواب، ادامه پيدا مى كند. در الگوريتم 
ژنتيــك، اصل بر جســتجوي وســيع و چند  بُعدي 
براي يافتن جواب اســت و در آن طي فرآيندهايي 
هسته ها توليد مي شوند. در سال Al-Khalid 2009 و 
همكارانش اين روش را براى بهينه سازى فرازآورى 

با گاز در ميدان Khafij استفاده كردند [17].
Tapabrata در ســال 2007 براى حداقل ســازي

گاز تزريقى و حداكثرسازى نفت توليدى در ميدان 
به وســيله تابع هدف دومنظوره، براى بهينه ســازى 
فرازآورى با گاز از الگوريتم ژنتيك گاز اســتفاده 
كرد. او محدوديت هاي موجود در مسئله را نيز در 

قالب فرمول ها و كدهايي به الگوريتم ژنتيك داد تا 
پاسخ هاي مناسب بهينه و عملي براى مسئله، پيدا شود. 
الگوريتم ژنتيك به خوبي مي تواند مسائل بهينه سازي 
بسيار پيچيده را كنترل كند و محدوديت هاي مسئله، 
الگوريتم را از كار بازنمــي دارد. Tapabrata اندازه 
رشته هر كروموزوم را برابر با تعداد چاه هاي تحت 

عمليات فرازآوري با گاز گرفت [81].

5-4-2- الگوريتم دسته ى ذرات20
يكى ديگر از الگوريتم هاى به كاررفته جهت 
بهينه ســازى تخصيص گاز، الگوريتم دســته 
ذرات است. يكى از نمونه هاى اين كاربرد كه 
براى بهينه سازى چندچاه نفتى استفاده شد در 
Khamehchi & Ha medi سال 2011 وتوسط

 اتفــاق افتــاد. الگوريتــم دســته ذرات يكى  
از الگوريتم هــاى جديدى اســت كــه براى 
اولين بار در ســال 1995 بســط داده شد. اين 
الگوريتم براســاس حركات پرندگان در يك 
كلونــى بر اثــر تعامل بــا حــركات پرندگان 
كنارى  خود پايه ريزى شد. اساس الگوريتم بر 
آنســت كه ابتدا هر كدام از اعضاى جواب با 
يك مكان و يك ســرعت در فضاى nبُعدى 
مشخص مى شوند. انديس هاى i و j به ترتيب 
نشــان دهنده عضو iام و جهت jام است. مكان 
اين جواب ها در فضاى nبُعدى به نحوى تغيير 
مى كند كه به ســمت جواب هــاى بهتر جاذبه 

دارند.
هــر ذره بهترين مكانى كــه حين حركت در 
فضــا مى يابــد را در حافظه ذخيــره مى كند. از 
طرف ديگز هر ذره عضوى از يك همســايگى 
است و بهترين مكانى كه اعضاي همسايه آن به 

دست مى آورند را نيز مى گيرد [91].

نتيجه  گيرى
در ايــن نوشــتار روش هاى مختلفــى براى 

بهينه سازى تخصيص گاز در روش فرازآورى 
مصنوعى بررسى شــد. هريك از اين روش ها 
گذشــته  در  دارنــد.  خاصــى   كاربردهــاى 
الگوريتم هاى گرافيكى بســيار قديمى  كاربرد 
زيــادى داشــته اند؛ اما ايــن الگوريتم ها اكنون 
جاى خود را به الگوريتم هاى جبرى و ابتكارى 
داده اند. اســتفاده از الگوريتم هاى جبرى براى 
حل مسائل بهينه ســازى فرازآورى با گاز بسيار 
پركاربرد بوده و براى مسائلى با محدوديت هاى 

زياد و پيچيده بسيار مناسب هستند.
ابتــكارى (به ويژه الگوريتم  الگوريتم هاى 
ژنتيــك) نيــز براى مســائل غيرخطى  بســيار 
مناســب هســتند. به هر حال براى يك مسئله 
الگوريتم هاى مختلفى  اســتفاده  از  مى تــوان 
كرد كه ممكن است جواب ها تا حدى با هم 
متفاوت باشــند. هم چنين مســائل بهينه سازى 
تخصيــص گاز را مى تــوان پيچيده تــر كرد. 
براى بهينه ســازى فرازآورى بــا گاز مى توان 
پارامترهايى را بــا عدم قطعيت درنظر گرفت. 
به عنوان مثال مى توان حداكثر گاز موجود يا 
درآمد حاصلــه را داراى عدم قطعيت درنظر 
بهينه  سازى مى توان محدوديت  گرفت. براى 

ميزان هزينه را نيز در مدل واردكرد.

الگوريتم  كوآسى- نيوتن     9  
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