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به کارگیری اطالعات مدلسازی مخزن بر پایه
خطوط جریان به منظور مکانیابی بهینه چاههای نفت
غالمرضا خادمی* و پاکنوش کریم آقایی
دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه شیراز ،ایران
تاريخ دريافت93/2/20 :

تاريخ پذيرش93/6/15 :

چكيده
یکــی از موضوعــات کلیــدی کــه در مدیریــت مخــازن مطــرح میشــود ،مکانیابــی بهینــه یــک یــا چنــد چــاه در یــک بــازه زمانــی
مشــخص بهمنظــور حداکثــر کــردن میــزان تولیــد و ســود حاصــل از برداشــت بــا در نظــر گرفتــن محدودیتهــای فیزیکــی و اقتصــادی
اســت .مدلســازی و شبیهســازی مخــزن از گامهــای مهــم مکانیابــی محســوب میشــوند .هــر انــدازه مــدل مخــزن بــه مــدل واقعــی
نزدیکتــر باشــد ،مکانیابــی بهینــه چاههــای مخــزن ،دقــت باالتــری خواهــد داشــت .در اکثــر روشهــای پیشــنهادی ،مدلســازی
مخــزن در محورهــای مختصــات دکارتــی ،بــه مــدل پیچیدهتــری منجــر میشــود .در ایــن مقالــه ســعی بــر آن اســت کــه بــا ارائــه مــدل
ســادهتری بــرای مخــزن براســاس خطــوط جریــان و بهــره جســتن از طبیعــت حاکــم بــر حرکــت ســیال در مخــزن ،رونــدی موثرتــر و
ســادهتر بــراي مکانیابــی بهینــه چاههــا بــه دســت آيــد .در ادامــه اطالعــات ارزشــمندی کــه حاصــل از مدلســازی مخــزن بــر پایــه
خطــوط جریانانــد ،معرفــی میشــوند .ایــن اطالعــات بــا روش بهینهســازی ژنتیــک ترکیــب ميشــوند و بــه تغييــر جســتجوی صرفــا
تصادفــی الگوریتــم ژنتیــک بــه یــک جســتجوی نیمهتصادفــی و مبتنــی بــر دانــش كمــك ميکننــد .نتایــج نشــان میدهنــد ایــن امــر
بــه کاهــش تعــداد شبیهســازیها و افزایــش ســرعت همگرایــی روش ترکیبــی پیشــنهادی ،در مقایســه بــا الگوریتــم ژنتیــک معمولــی،
منجــر میشــود.

كلمــات كليــدي :مکانیابــی بهینــه چاههــای نفــت ،مدلســازی و شبیهســازی مخــزن ،خطــوط جریــان،
الگوریتــم ژنتیــک ،چــاه تولیــد و تزریــق

اســت .یکــی از توابــع هــدف مــورد اســتفاده میــزان تولیــد

مقدمه

از آن جــا کــه تقاضــا بــرای نفــت روزبـهروز افزایــش مییابــد

و فرآینــد تولیــد نفــت نيــز بســیار چالشبرانگیــز و هزینهبــر
شــده اســت ،توســعه بهینــه مخــازن نفــت بســیار ضــروری
تلقــی میشــود .توســعه بهینــه مخــازن نفتــی شــامل
تعییــن بهینــه تعــداد ،نــوع ،موقعیــت ،میــزان نــرخ چاههــا و

نحــوه حفــر آنهــا ،بــه منظــور ماکزیمــم کــردن تابــع هــدف
*مسئول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

khademi.gh@gmail.com

تجمعــی نفــت یــا ســود حاصــل از برداشــت آن اســت.

عملیــات بهینهســازی بســیار چالشبرانگیــز اســت ،زیــرا
تعــداد چاههــای مــورد نیــاز و نــوع آنهــا (افقــی ،عمــودی،

چندالیــه ،تولیدکننــده یــا تزریقکننــده) میتوانــد
متفــاوت باشــد .عدمقطعیتهــای زمینشناســی کــه بــه
ایجــاد عدمقطعیــت در مــدل مخــزن منجــر میشــوند،

یکــی از عوامــل مهــم تشــدیدکننده پیچیدگــی مســئله

بهینهســازی هســتند.
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همچنیــن مکانیابــی بهینــه چاههــا یــک مســئله
غیرخطــی و عمومــاً شــامل ماکزیمــم یــا مینیممهــای

اســتراتژیهای متفــاوت بــراي جســتجوی نقطــه بهینــه

بــرای ســناریوهای مختلــف توســعه مخــازن نفتــی بایــد

تصادفــی بــا جســتجوی کلــی و روشهــای قطعــی بــا

محلــی زیــاد اســت .از آن جــا کــه مقــدار تابــع هــدف
محاســبه شــود ،زمــان محاســباتی در مســائل بهینهســازی

بســیار قابلتوجــه اســت .هــر مرحلــه ارزیابــی تابــع

هــدف ،نیازمنــد یــک بــار اجــرای مــدل مخــزن اســت.
لــذا بــرای مخزنهــای بــزرگ بــا مــدل پیچیــده ،زمــان

اجــرای شبیهســازی مــدل بســیار طوالنــی خواهــد بــود.
در صنعــت ،مهمتریــن تصمیمــات مهندســان مخــزن ایــن

اســت کــه در کــدام مــکان مخــزن ،چــاه حفــر شــود تــا
ســود حاصــل از برداشــت و یــا توابــع هــدف دیگــر بــه

حداكثــر برســد .در واقــع در عمــل بــا شبیهســازیهای
مختلــف مخــزن ،عملکرد هــر کدام از ســناریوهای توســعه

مخــزن بررســی میشــود .امــا بــا افزایــش تعــداد چاههــا

بــراي مکانیابــی ،تعــداد پاس ـخهای ممکــن بســیار زیــاد
میگــردد؛ در نتیجــه بــه یــک الگوریتــم بهینهســازی
محاســباتی نیــاز اســت .روشهــای بهینهســازی مختلفــی

بــرای تعییــن موقعیــت مناســب یــک چــاه در مخــزن

ارائــه شــدهاند.

تاریخچه مکانیابی چاهها بسیار گسترده است و تاکنون

روشهای مختلف بهینهسازی شامل تکنیکهای

ترکیبی[ ،]3-1پروکسیها[ ]6-4و روشهای متنوع اعمال

قیود غیرخطی[ ]8-6مطرح شدهاند.

الگوریتمهــای مــورد اســتفاده بــراي مکانیابــی

بهینــه چاههــا بــه دو دســته کلــی روشهــای مبتنــی

بــر گرادیــان و روشهــای مســتقل از گرادیــان تقســیم
میشــوند .در روشهــای بهینهســازی بــر مبنــای

گرادیــان ،الزم اســت گرادیــان تابــع هــدف نســبت بــه
متغیرهــای تصمیمگیــری محاســبه شــود .گرادیــان تابــع
هــدف را میتوانــد بــه كمــك فرآینــد مــدل کمکــی]9[1
یــا بهصــورت عــددی[ ]10محاســبه كــرد .روشهــای

مبتنــی بــر گرادیــان ،بــا حرکــت در جهــت جســتجوی

محلــی وجــود دارد .روشهــای مســتقل از گرادیــان

دارنــد .ایــن الگوریتمهــا خــود بــه دو گــروه روشهــای

جســتجوی محلــی دســتهبندی میشــوند .روشهــای
تصادفــی نظیــر الگوریتــم ژنتیــک[ 3و  ]11و یــا ســرد
شــدن فلــزات ]12[2مــدل محاســباتی الهامگرفتــه از

طبیعــت یــا فرآیندهــای فیزیکــی هســتند .روشهــای
تصادفــی بــه محاســبه مشــتق نيــاز ندارنــد .همچنیــن

ایــن نــوع الگوریتمهــا دارای مکانیزمــی جهــت جلوگیــری

از بــه دام افتــادن در بهینههــای محلــی هســتند .در ایــن
روشهــا تابــع هــدف بايــد بــه دفعــات ارزیابــی شــود و

عملکــرد ایــن روشهــا وابســتگی مســتقیمی بــه نحــوه

تنظیــم پارامترهــای موثــر دارد؛ در حالــی کــه روشهــای
بهینهســازی قطعــی[ ]13نقطــه بهینــه محلــی را جســتجو
کمــی تابــع هــدف نيــاز
میکننــد و نیــاز بــه ارزیابــی ّ
دارنــد ،امــا مشــابه روشهــای تصادفــی ،بــرای جســتجو

نیــازی بــه محاســبه مشــتق تابــع هــدف ندارنــد.

همانگونــه کــه بیــان شــد ،الگوریتمهــای تصادفــی

نظیــر ژنتیــک بــراي رســیدن بــه بهینــه کلــی بــه تعــداد
زيــادي ارزیابــی تابــع هــدف نیــاز دارنــد .دلیــل ایــن

امــر جســتجوی تصادفــی ایــن الگوریتمهــا در فضــای

جــواب اســت .در ایــن مقالــه پــس از معرفــی اجمالــی

شبیهســازی مخــزن بــر مبنــای خطــوط جریــان،3
اطالعــات ســودمند حاصــل از ایــن نــوع مدلســازی

در حــل مســئله مکانیابــی بــه روش تصادفــی ژنتیــک

بــه کار گرفتــه میشــود .نتایــج نشــان میدهنــد کــه
الگوریتــم ژنتیــک ترکیبــی پیشــنهادی صرفــا بــه صــورت
تصادفــی عمــل نمیكنــد ،لــذا ایــن عمــل بــه کاهــش
تعــداد شبیهســازیها و همگرایــی ســریعتر الگوریتــم

بــه پاســخ بهینــه کلــی منجــر میشــود.

شبیهســازی مخــزن بــر مبنــای خطــوط جریــان در
ســالهای اخیــر در صنعــت نفــت و گاز مــورد توجــه

مناســب ،باعــث بهبــود تابــع هــدف در هــر تکــرار
میشــوند .ایــن الگوریتــم از نظــر محاســباتی بســیار
کارآمــد اســت ،امــا احتمــال گیــر کــردن در بهینههــای

1. Adjoint Model
2. Simulated Annealing
3. Streamline

به کارگیری اطالعات ...
فراوانــی قــرار گرفتــه اســت ،بــه نحــوی کــه بــهعنــوان

روشــی موثــر و تکمیلکننــده روشهــای ســنتی
مدلســازی مخــزن نظیــر تفاضــل محــدود 1پذیرفتــه
شــده اســت .کاربــرد ویــژه مدلســازی بــر مبنــای خطــوط

جریــان در شبیهســازی مخــازن بــا ابعــاد بــزرگ ،دارای
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تاریخچــه مخــزن و مکانیابــی بهینــه چاههــا تبديــل

كــرده اســت.

معرفــی شبیهســازی مخــزن بــر مبنــای خطــوط
جریــان

پیچیدگــی زمینشناســی و ناهمگــن اســت بهطــوری

خطــوط جریــان خطوطــی هســتند کــه بــر بــردار

چاههــا ،ویژگیهــای ســنگ مخــزن (نفوذپذیــری،

خصوصیــات ســیال در مخــزن را توصیــف میکننــد.

نســبی فازهــا و گرانــروی) و جاذبــه اســت .از ســوی دیگــر

جریــان در شــکل  1آورده شــده اســت .بــه کمــک ایــن

جریــان مــدل نمیشــود[.]14

مختلــف مخــزن را مشــاهده كــرد .بــه دلیــل ســادگی و

کــه حرکــت ســیال تحــت تاثیــر موقعیــت و نــرخ تولیــد

ســرعت در یــک لحظــه خــاص مماسانــد .ایــن خطــوط

تخلخــل و توزیــع گســل) ،جنبــش ســیال (نفوذپذیــری

مثالــی از شبیهســازی مخــزن بــر مبنــای خطــوط

تاثیــرات فشــار موئینگــی بــه خوبــی بــه کمــک خطــوط

تصویــر میتــوان نحــوه جابهجایــی ســیال در بخشهــای

از مزایــای مهــم روش خطــوط جریــان ســرعت محاســبات

شــفافیت در نمایــش ویژگیهــای ســیال ،خطــوط جریــان

باالتــر ،بهبــود دقــت (کاهــش پراکندگــی عــددی)،

در صنعــت نفــت و گاز کاربــرد فراوانــی پیــدا کردهانــد.

توانایــی نمایــش مــدل زمینشناســی بــا جزيیــات

در شبیهســازی بــر مبنــای خطــوط جریــان ،معــادالت

تاریخچــه مخزنانــد .ســرعت و چندکاربــره بــودن ایــن

راســتای خطــوط جریــان تقریــب زده میشــوند .ایــده

کمــی جریــان ســیال و تطبیــق ســریع
بــاال ،ترســیم ّ

ســهبعدی ســیال بــا چندیــن معادلــه یکبعــدی در

روش شبیهســازی آن را بــه ابــزاری مناســب در مســائل

اصلــی شبیهســازی مبتنــی بــر خطــوط جریان جداســازی

مهــم اســت کــه مدلهــای مبتنــی بــر خطــوط جریــان،

اســت .از نظــر ریاضــی ایــن عمــل بــا بهکارگیــری زمــان

گریــد بــاک نيســتند ،بلکــهنقشــي ویــژ ه در پــر کــردن

شــده اســت .در واقــع مســئله بــه یــک سیســتم مختصاتــی

جریــان ســیال دارنــد[.]15

مســتقیماند و زمــان پــرواز جایگزیــن فاصلــه شــده اســت.

مرتبــط بــا مخــازن تبديــل کــرده اســت .بیــان ایــن نکتــه

تاثیــر ناهمگنی زمینشناســی از محاســبات حرکت ســیال

جایگزینــی بــرای ســیموالتورهای مرســوم بــر مبنــای

پــرواز خطــوط جریــان ،بهعنــوان متغیــر مختصــات ،محقق

فضــای خالــی میــان مــدل زمینشناســی و شبیهســازی

جدیــد منتقــل میشــود کــه در آن تمامــی خطــوط جریان

خطــوط جریــان یــک تصویــر اجمالــی را از الگــوی حرکت

تاثیــر ناهمگنــی در زمــان پــرواز و منحنــی مســیر خطــوط

ســیال در مخــزن فراهــم میکنــد ،کــه باعــث تســریع
فرآینــد تطبیــق تاریخچــه مخــزن میشــود .همچنیــن

ایــن اطالعــات ،امــکان آنالیــز الگــوی حرکــت ســیال
و تخمیــن ارتبــاط میــان چاههــای تزریقکننــده و

جریــان لحــاظ شــده اســت .از آنجــا کــه محاســبه اشــباع
در راســتای خطــوط جریــان از گریــد مربــوط بــه آن جــدا

شــده اســت ،در انتخــاب مرحلــه زمانــی محدودیتــی
3

وجــود نــدارد.

تولیدکننــده را بــه منظــور بهبــود اســتراتژیهای تزریــق

در شبیهســازی مبتنــی بــر خطــوط جریــان ،ســیال بــه

ســرعت و کارایــی شبیهســازی مخــزن براســاس خطــوط

ســنتی ،بــه طــور طبیعــی در راســتای خطــوط جریــان

و افزایــش بــازده جــاروب مخــزن 2فراهــم میکننــد.

جریــان و همچنیــن وجــود اطالعــات جدیــد در ایــن نــوع
مدلســازی ،ایــن روش را بــه یکــی از مهمتریــن ابزارهــا

جهــت حــل مســائل پیچیــده بهینهســازی نظیــر تطبیــق

جــای حرکــت بیــن دو گریــد گسســته ،مشــابه روشهــای

حرکــت میکنــد.

1. Finite Difference
2. Sweep Efficiency
3. Time-Steps

شماره 1395-1 ،86
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شکل  1شبیهسازی مخزن بر مبنای خطوط جریان[.]16

حرکت سیال بین گریدهای گسسته در مدلسازی مخزن

ســادگی آن در حــل معــادالت مخــزن کــه بــه تســریع

پایداری و همگرایی این روش ،به محدودیت در انتخاب

دیگــری نیــز دارد .خطــوط جریــان قابلیــت نمایــش نحــوه

به روشهای سنتی تفاضل محدود ،به دلیل مالحظات
مرحله زمانی منجر میشود؛ در حالی که با حرکت سیال

در راستای خطوط جریان ،محدودیتهای پایداری از بین

میروند و این روش به ازای هر مرحله زمانی پایدار است .در

نتیجه در روشهای سنتی به دلیل محدودیتهای مربوط به
گریدها و انتخاب مرحله زمانی ،مراحل زمانی کوچک انتخاب

شبیهســازی منجــر میشــود ،اطالعــات ارزشــمند
حرکــت ســیال در مخــزن را دارد ،که این قابلیــت میتواند

بــه مهندســان شبیهســاز در کوتــاه کــردن مســیر تطبیــق
تاریخچــه مخــزن کمــک كنــد .همچنیــن آنالیــز الگــوی

حرکــت ســیال و تعییــن روابــط میــان تزریقکنندههــا

و تولیدکنندههــا میتوانــد نقــش موثــری در توســعه

میشوند .این مسئله به محاسبه مکرر معادالت اشباع و فشار

اســتراتژیهای تزریــق و بهبــود میــزان جــاروب مخــزن

در روش خطوط جریان به دلیل انتخاب مرحله زمانی بزرگ،

مهمتریــن کاربــرد مدلســازی بــر مبنــای خطــوط

منجر میشود که از نظر محاسباتی بسیار پرهزینه است .اما

ایفــا کنــد.

مسیر خطوط جریان بهطور متناوب بهروز میشود که به

جریــان ،کــه مختــص ایــن نــوع مدلســازی اســت و

شبیهســازی بــر مبنــای خطــوط جریــان بــر شــش اصــل

اطالعــات نيســتند ،تعییــن میــزان تاثیــر هــر چــاه تزریــق

 -1تعقیــب کــردن مســیر خطــوط جریــان در ســه بعــد در

تزریقــی بــه آبهــای زیرزمینــی 3اســت .بهطــور خالصــه،

 -2تغییــر معادلــه س ـهبعدی اشــباع بــه چندیــن معادلــه

میتــوان از آنهــا بــراي مســئله بهینهســازی بهــره بــرد.

 -3بهروزرسانی پریودیک خطوط جریان؛

 -1ضرایب اختصاصي؛

سریعتر شدن این روش میانجامد[.]17

زیــر بنــا شــده اســت:

مختصــات زمان پــرواز؛

یکبعــدی در راســتای خطــوط جریــان؛

روشهــای ســنتی تفاضــل محــدود قــادر بــه ارائــه ایــن

بــر روی هــر چــاه تولیــد و همچنیــن میــزان هدررفــت آب
خطــوط جریــان حــاوی اطالعــات مهمــی اســت کــه
مهمتریــن ایــن اطالعــات بــه شــرح زیــر هســتند:
4

 -4حــل عــددی معادلــه یکبعــدی جابهجایــی 1در

 -2بازده تزریقکنندهها؛

 -5لحاظ کردن اثر گرانش؛

 -4زمان پرواز.

راســتای خطــوط جریــان؛

 -6گسترش روش به سیالهای متراکم.2
معرفــی اطالعــات ســودمند حاصــل از مــدل مخــزن
بــر پایــه خطــوط جریــان

مخــزن مدلشــده بــه روش خطــوط جریــان ،عــاوه بــر

5

 -3ناحیه تخلیه برای تولیدکنندهها؛

6

1. One-Dimensional Transport Equation
2. Compressible Flow
3. Aquifer
4. Allocation Factors
5. Injector Efficiency
6. Producer Drainage Area

به کارگیری اطالعات ...
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از ایــن اطالعــات ارزشــمند میتــوان بــا هــدف نگهــداری،

()4

شبیهســازی بــه منظــور بهینهســازی ســیالب آب 1و

الزم بــه ذکــر اســت کــه در حالــت کلــی بــرای یــک چــاه،

هــر کــدام از اطالعــات بــاال بهطــور مختصــر معرفــی

مدلهــای بــا ســیال متراکــم ایــن قیــد همیشــه صــادق

ضرایب اختصاص

خطــوط جریــان تغییــر کنــد .بــرای روشــن شــدن

افزایــش یــا تضعیــف الگــوی یــک تزریقکننــده در بــازه

افزایــش تولیــد نفــت در مخــزن بهــره جســت .در ادامــه

مجمــوع ضرایــب اختصــاص بایــد یــک شــود .امــا بــرای

میشــود.

نیســت ،چــرا کــه نــرخ ســیال ممکــن اســت در راســتای

ضرایــب اختصــاص تولیدکننــده ( )PAو تزریقکننــده ()IA

بــه کمــک محاســبه تعــداد خطــوط جریــان متصلکننــده
تزریقکنندههــا ،تولیدکنندههــا و آبدههــا تعییــن
میشــوند .ضریــب اختصــاص تولیــد میــان تولیدکننــده
 Pو تزریقکننــده  Iدر واقــع نســبت تعــداد خطــوط

جریــان میــان تولیدکننــده  Pو تزریقکننــده  Iبــه کل
تعــداد خطــوط جریــان ختمشــده بــه تولیدکننــده

P

اســت و بــا نمــاد  PA P,Iنشــان داده میشــود .بــه طــور
مشــابه ،ضریــب اختصــاص تزریــق میــان تزریقکننــده

 Iو تولیدکننــده  Pنســبت تعــداد خطــوط جریــان میــان

دو چــاه  Pو  Iبــه کل تعــداد خطــوط جریــان خارجشــده
از تزریقکننــده  Iاســت .بــا اســتداللی مشــابه میتــوان

ضرایــب اختصــاص میــان تولیدکننــده  Pو آبده  AQو

بیــن تزریقکننــده  Iو آبده  AQرا ،کــه بهترتیــب بــا
 PA P,AQو  IA I,AQنشــان داده میشــوند ،محاســبه كــرد.

بهطــور خالصــه میتــوان روابــط زیــر را نوشــت[:]16
()1

موضــوع بــرای یــک مخــزن همگــن ،ضرایــب اختصــاص

بــرای چاههــای تولیــد و تزریــق محاســبه شــدهاند.
شبیهسازی مخزن

بــرای یــک مخــزن همگــن ،بــا چهــار چــاه تولیــد در
گوش ـههای مخــزن و دو چــاه تزریــق بــا نرخهــای تولیــد
 75 Stb/dayو تزریــق  ،200 Stb/dayضرایــب اختصــاص

بــه کمــک مخــزن مدلشــده بــر مبنــای خطــوط جریــان
محاســبه و نتایــج در جــداول  -1الــف و  -1ب ارائــه

شــدهاند.

در جــدول  -1الــف ضریــب اختصــاص تولیــد میــان
چاههــای تولیدکننــده و تزریقکننــده محاســبه شــده
اســت .بهطــور مثــال ســتون دوم ایــن جــدول  PAP1,Iiیــا به

عبــارت دیگــر ضریــب تولیــد میــان چــاه تولیدکننــده

P1

و چاههــای تزریقکننــده  I1و  I2اســت .همــانطــور کــه
در شــکل  3دیــده میشــود ،خطــوط جریــان ختمشــده

بــه تولیدکننــده

P1

تنهــا ناشــی از تزریقکننــده

I1

هســتند .در نتیجــه نســبت تعــداد خطــوط جریــان میــان
تولیدکننــده

P1

و تزریقکننــده

I1

بــه کل خطــوط

()2

ختمشــده بــه تولیدکننــده  P1برابــر یــک اســت و از

ضرایــب اختصــاص تولیدکننــده و تزریقکننــده بیــن

ندارنــد ،ایــن نســبت برابــر بــا صفــر اســت .بنابرایــن،

یــک آبده در شــکل  2نشــان داده شــدهاند.

جمــع ایــن دو مقــدار در یــک مخــزن همگــن بــا ســیال

آنجــا کــه هیــچ خطــوط جریانــی میــان  P1و  I2وجــود

یــک تولیدکننــده  Pو یــک تزریقکننــده  Iبههمــراه

 PAP1,I1 =1و  PAP1,I2 =0اســت و طبــق رابطــه ( )3حاصــل

بــرای یــک مخــزن بــا  nچــاه تزریــق و  mچــاه تولیــد،

غیرمتراکــم یــک خواهــد بــود .بــه همینترتیــب ایــن

ضرایــب اختصــاص بــه معــادالت زيــر محــدود میشــوند:

()3

ضرایــب بــرای چاههــای تولیدکننــده دیگــر محاســبه

شــد هاند.

1. Water Flooding
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شکل  2ضرایب اختصاصي بین یک تولیدکننده  Pو یک تزریقکننده  Iبه همراه یک آبده.
جدول  1الف :ضرایب اختصاص چاههای تولیدکننده ( )PAبرای
مخزن همگن با  2چاه تزریق و  4چاه تولید.
) PA P4,Ii

PAP3,Ij

PAP2,Ij

PAP1,Ij

0

0/8795 0/1239

1

1

0/1205 0/8761

0

1

1

1

I1
I2

1

شکل  3میزان اشباع نفت در مخزن همگن مدلشده برمبنای
خطوط جریان.

جدول  1ب :ضرایب اختصاص چاههای تزریقکننده (.)IA

I2,PiاIA

I1,PiاIA

0

0/4186

0/0976

0/4697

P2

0/4178

0/1117

P3

0/4845

0

P4

1

1

P1

در جــدول  -1ب نیــز ضریــب اختصــاص تزریــق میــان
چاههــای تزریقکننــده و تولیدکننــده طبــق رابطــه ()2

بهدســت آمــده اســت .صــادق بــودن رابطــه ( )4در ســطر
آخــر ایــن جــدول نشــان داده شــده اســت.

بازده تزریقکنندهها

بــازده تزریقکنندههــا طبــق رابطــه ( )5از نســبت
میــزان نفــت تولیــدی ناشــی از تزریقکننــده بــه کل آب

تزریقــی توســط تزریقکننــده بهدســت میآیــد .میــزان

نفــت تولیــدی ناشــی از یــک تزریقکننــده اصطالحــا
 Offset Oil Productionنامیــده میشــود .ایــن کمیــت

بــه کمــک ضرایــب اختصــاص و نــرخ چاههــا محاســبه

میگــردد.

بــازده تزریقکننــده چــاه  Iدر یــک مــدل بــا  mچــاه
تولیدکننــده طبــق رابطــه ( )6بیــان میشــود .در ایــن

رابطــه  OPRPjنــرخ نفــت تولیــدی بــرای تولیدکننــده

Pj

و WIR Iنــرخ آب تزریقــی بــرای تزریقکننــده  Iاســت.
()5
()6

در رابطــه بــاال

OPAP,Ii

ضریــب اختصــاص بیــن

تولیدکننــده  Pو تزریقکننــده  Iiدر تولیــد نفــت اســت

یــا بــه عبــارت دیگــر:
()7

=

OPAP,Ii

الزم بــه یــادآوری اســت کــه در حرکــت نفــت بــه ســطح

زمیــن ،عــاوه بــر تاثیــر تزریقکنندههــا ،عوامــل دیگــری

نظیــر وجــود آبدههــا و ســنگ مخــزن نيــز تاثیرگذارانــد.

بــه کارگیــری اطالعــات مدلســازی بــر مبنــای خطــوط
جریــان در مســئله مکانیابــی

در تاریخچه مکانیابی بهینه چاههای نفت ،الگوریتم ژنتیک
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بهعنــوان یکــی از پرکاربردتریــن روشهــا معرفــی شــده

مختلــف تقریب ـاً یکســان اســت .امــا در بازههــای زمانــی

مســتقل از گرادیــان بــا قابلیــت یافتــن بهینــه کلــی

متفــاوت میباشــد.

اســت .ایــن روش از نــوع الگوریتمهــای بهینهســازی

انتهایــی ایــن بازدهــی بــهازای مکانهــای مختلــف

میباشــد .در ایــن روش بــه دلیــل جســتجوی تصادفــی،

نتایــج شبیهســازی نشــان میدهــد کــه در صــورت حفــر

ایــن ويژگــي در مســأله مکانیابــی چاههــا بــه معنــای

تولیــد نفــت بیشــتر میباشــد .در نتیجــه میتــوان گفــت

مســأله مکانیابــی اســت .در ایــن مقالــه ســعی میشــود

ارتبــاط مســتقیمی بــا نــرخ تولیــد بیشــتر نفــت دارد .نــرخ

جریــان نظیــر ضرایــب اختصــاص و همچنیــن بازدهــی

میکنــد .در نتیجــه ارتباطــی بیــن بازدهــی چاههــای

کاهــش تعــداد دفعــات شبیهســازی و ســاده کــردن

خالصــه بــازده چــاه تزریــق ،منعکسکننــده مناســب یــا

ایــده بـهکار رفتــه در ایــن مقالــه اســتفاده از اطالعــات مربوط

بــه نظــر میرســد تنهــا در نظــر گرفتــن میــزان تولیــد

الزم اســت تابــع هــدف بــه دفعــات ارزیابــی گــردد.

چــاه در مــکان مناســب ،بــازده چاههــا و تاثیــر آن هــا در

شبیهســازی زیــاد مخــزن و افزایــش بــار محاســباتی

کــه بــازده بیشــتر چــاه تزریــق کننــده طبــق رابطــه 6

تــا نتایــج حاصــل از شبیهســازی مخــزن بــر پایــه خطــوط

تولیــد نفــت نیــز بــا انتخــاب مکانهــای مختلــف تغییــر

تزریقکنندههــا در کنــار الگوریتــم ژنتیــک بــه منظــور

تزریــق و مــکان حفــر ایــن چاههــا وجــود دارد .بــه طــور

مســأله بهینهســازی بــه کارگرفتــه شــود.

نامناســب بــودن مــکان حفــر چــاه میباشــد.

بــه بازدهــی تزریــق کنندههــا در مکانیابــی بهینــه چاههــای

نفــت کافــی نیســت و بایــد تاثیــر مخــرب یــک چــاه

شــده بــه کمــک معادلــه ( ،)6بــازده تزریقکنندههــا ب ـهازای

ایــن مقالــه معادلــه  8بــه منظــور محاســبه میــزان بــازده

گام زمانــی محاســبه شــده اســت.

ارائــه میشــود:

تزریــق کننــده میباشــد .در مخــزن همگــن شبیهســازی

تزریــق در تولیــد آب نیــز در نظــر گرفتــه شــود .لــذا در

مکانهــای متفــاوت چاههــای تزریــق بــرای اولیــن و آخریــن

چاههــا پیشــنهاد شــده اســت .بــا ایــن رویکــرد رابطــه زیــر

در جــدول  2بــه ازای مکانهــای متفــاوت ،بــازده
تزریقکنندههــا از گام زمانــی اول تــا آخــر آورده شــده

اســت .بدیهــی اســت کــه در صــورت مناســب بــودن
موقعیــت چاههــای تزریــق ،تولیــد کلــی نفــت و میــزان

بازدهــی چاههــا بیشــتر خواهــد بــود .بــا توجــه بــه نتایــج
جــدول متوجــه میشــویم کــه در گامهــای زمانــی
ابتدایــی ،بــه دلیــل عــدم تولیــد آب و عــدم کاهــش

تولیــد نفــت ،میــزان بازدهــی چاههــا بــه ازای مکانهــای

()8

بــه گونــهای کــه  ≥ β ≤ a ≥1ا 0میباشــد .رابطــه بــاال
الهــام گرفتــه از رابطــه ارزش حــال پــروژه 1میباشــد کــه
تاثیــر نفــت و آب تولیــدی را همزمــان لحــاظ میکنــد.

در ادامــه بــه منظــور بهبــود ســرعت همگرایــی ،تغییراتــی
در رونــد جســتجوی الگوریتــم ژنتیــک ایجــاد میشــود.

جدول  -2بازدهی چاههای تزریقکننده در مخزن
()14 ،17( ،)20 ،17

()21 ،10( -)8 ،20

()25،25( ،)5،5

0/749→0/749

0/744 →0/584

0/749 → 0/380

0/751→0/751

"0/756→0/567

0/452 ← 0/751

3/34

3/208

2/34

مکان چاههای تزریق
IE
)IE0(I1
)IE0(I2
) FOPT (×10 m
3

5

1. Net Present Value
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پیــش از وجــود مخــزن مدلشــده بــر مبنــای خطــوط

و دیگــری مناســب.

چاههــای تزریــق ،هنــگام مکانیابــی چــاه تزریــق بــه

حضــور یــک مــکان نامناســب را نــدارد و ممکــن اســت

جریــان ،بــه دلیــل عدمدسترســی بــه کمیــت بــازده
کمــک الگوریتــم ژنتیــک چنــد مــکان تصادفــی دلخــواه
انتخــاب میشــد و بــر مبنــای احتمــال و تصــادف،

نســلها بهبــود مییافتنــد .ذات ایــن روش تصادفــی
بــه افزایــش تعــداد شبیهســازیها و جســتجوی
غیرهدفمنــد منجــر میشــد .امــا بــا وجــود میــزان بــازده

بــرای هــر چــاه ،میتــوان دریافــت کــه محــل کــدام چــاه
مناســب اســت و از ایــن اطالعــات بــه منظــور جایگزینــی

جســتجوی تصادفــی بــا جســتجوی مبتنــی بــر دانــش

اســتفاده ميشــود.

بهطــور مثــال فــرض میشــود مکانیابــی دو چــاه تزریــق

در یــک مخــزن نفتــی در نظــر اســت .الگوریتــم ژنتیــک

بــا یــک جمعیــت اولیــه کار خــود را آغــاز میکنــد و بــه
ارزیابــی تابــع هــدف میپــردازد .بــا توجــه بــه مقــدار
تابــع هــدف از بیــن جمعیــت ،والدیــن جهــت اعمــال

اپراتورهــای ژنتیــک انتخــاب میشــوند .دو حالــت ممکــن
اســت رخ دهنــد کــه نقــش منفــی در کارایــی الگوریتــم
ژنتیــک دارنــد:

 .1تابــع هــدف زیــاد ناشــی از مــکان یــک چــاه مناســب و
دیگری نامناســب؛

 .2تابــع هــدف کــم ناشــی از مــکان یــک چــاه نامناســب

در هــر دو مــورد الگوریتــم ژنتیــک قابلیــت تشــخیص
مــکان نامناســب چــاه در مــورد اول بــه عنــوان والــد
انتخــاب شــود ،یــا در مــورد دوم از مــکان مناســب چــاه

بــه دلیــل کــم بــودن تابــع هــدف صرفنظــر شــود .بــا
بهکارگیــری مقــدار بازدهــی چاههــای تزریــق ،میتــوان
تشــخیص داد در ایــن دو حالــت مکانهــای مناســب کــدام

هســتند و از ترکیــب آنهــا در نســل بعــدی اســتفاده كــرد.

بــه نوعــی ایــن عمــل یــادآور یــک نــوع انتخــاب براســاس
نخبهگرایــی اســت کــه باعــث بهبــود نســلهای بعــدی

و همگرایــی ســریعتر میشــود .در الگوریتــم ترکیبــی

پیشــنهادی ابتــدا جمعیــت اولیــه ارزیابــی و ســپس ،بــه
ازای هــر کرومــوزوم ،بــازده تزریقکنندههــا محاســبه
میشــود .چاههــای بــا بــازده بــاال انتخــاب ميشــوند

و ترکیــب آنهــا کرومــوزوم نســل بعــدی را تشــکیل

میدهــد .در شــکل  ،4فلوچــارت ایــن الگوریتــم نشــان
داده شــده اســت.

شبیهسازی و نتایج

در ایــن بخــش الگوریتــم ترکیبــی پیشــنهادی بــر روی دو

مخــزن همگــن و ناهمگــن پیادهســازی و نتایــج حاصــل
بررســی میشــود.

شکل  4فلوچارت ترکیب الگوریتم ژنتیک و میزان بازده چاهها.
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بــراي شبیهســازی مخــزن بــر مبنــای خطــوط جریــان
از بخــش  FrontSimنرمافــزار  Eclipseاســتفاده شــده

اســت[ .]18پارامترهــای الگوریتــم ژنتیــک استفادهشــده

در ایــن شبیهســازی در جــدول  3ارائــه شــدهاند.

 qko,jو  :qkw,jنرخ تولید نفت و آب چاه تولیدی jام در بازه

زمانی kام

 :∆tkطول بازه زمانی kام (روز)

 :tkکل زمان شبیهسازی (روز)

 :βپارامتر تنظیم

جدول  3پارامترهای الگوریتم ژنتیک.

 :bتخفیف ساالنه

2

تعداد متغیرهای تصمیمگیری

چرخ رولت

عملگر انتخاب

تکنقطهای

عملگر Crossover

0/11

Mutation Rate

قابلذکــر اســت کــه بــازده چــاه تزریقــی در هــر گام

Npop

زمانــی شبیهســازی قابلمحاســبه اســت .در ایــن

Xrate

صــورت  15بــازده بــرای چــاه در گامهــای زمانــی مختلــف

Nbits

بهدســت میآینــد .همــانگونــه کــه پیشــتر اشــاره

ماکزیمم تكرار

شــد ،بــه ازای مکانهــای مختلــف در مخــزن ،بــازده
چاههــای تزریــق در گامهــای زمانــی ابتدایــی یکســان

10
0/5
10
200

 :Cinjهزینه ناشی از حفر چاه تزریق جدید ()$

 :qkinj,iنرخ تزریق چاه تزریقکننده iام

مخزن همگن

اســت .بنابرایــن ،بــازده چــاه در گامهــای زمانــی نهایــی،

در ایــن قســمت ،یــک مخــزن همگــن بــا  2چــاه تزریــق
و  4چــاه تولیــد بــا نرخهــای تزریــق  200 sm3/dayو
تولیــد  75 sm3/dayبــرای  15گام زمانــی  90روزه بررســی

شــده اســت .هــدف مکانیابــی بهینــه  2چــاه تزریــق

کــه تولیــد نفــت بهدلیــل تولیــد آب کاهــش مییابــد،

بســیار حائــز اهمیــت اســت .بهعنــوان یــک معیــار واحــد،
در مســئله مکانیابــی از میانگیــن بــازده چــاه در چنــد

گام زمانــی انتهایــی اســتفاده میشــود.

اســت ،بــه نحــوی کــه تابــع ارزش حــال پــروژه بهعنــوان

در جــدول  ،4جزيیــات عملکــرد الگوریتــم پیشــنهادی در

موردنظــر ،کــه ســود حاصــل از تولیــد نفــت زیــان ناشــی

ژنتیــک و اطالعــات حاصــل از خطــوط جریــان و بــازده

نظــر میگیــرد ،بهصــورت زیــر تعریــف میشــود:

آورده شــده اســت .در ایــن روش ابتــدا مطابــق الگوریتــم

تابــع هــدف ماکزیمــم شــود .رابطــه ریاضــی تابــع هــدف

ایــن مقالــه یــا بــه عبــارت دیگــر نحــوه ترکیــب الگوریتــم

از تولیــد آب و هزینــه مربــوط بــه حفــر چــاه تزریــق را در

تزریقکنندههــا در مســئله مکانیابــی بهینــه چاههــا

J

ژنتیــک یــک جمعیــت اولیــه تصادفــی انتخــابو تابــع

()9

در رابطه باال پارامترها عبارتاند از:

 :Jمیزان سود حاصل از برداشت یا همان )$( NPV

هــدف ســود حاصــل از برداشــت در ایــن مکانهــا ارزیابــی
میشــود .همچنیــن بــازده هــر کــدام از چاههــای

تزریقکننــده بــه ازای ایــن مکانهــا محاســبه میشــود.
در نســل بعــدی الگوریتــم ژنتیــک بــرای رســیدن بــه

 :Ntتعداد بازههای شبیهسازی مخزن

تابــع هــدف ماکزیمــم ،از عملگرهــای جهــش و تقاطــع

 :Ninjتعداد چاههای تزریقکننده

اســتفاده میشــود .در روش پیشــنهادی ،عــاوه بــر اعمــال

 :Nprodتعداد چاههای تولیدکننده

 :roســود حاصــل از برداشــت نفــت بــه ازاي هــر بشــکه

نفــت

()$/STB

 :rwزیــان ناشــی از تولیــد آب از چاههــای تولیــدی

( )$/STB

بــرای بهبــود جمعیــت اولیــه و رســیدن بــه مــکان بهینــه
اپراتورهــای جهــش و تقاطــع و همچنیــن انتخــاب مــکان
بــا تابــع هــدف بیشــتر بــرای تشــکیل نســل بعــدی ،از
اطالعــات بــازده تزریقکنندههــا نیــز بهــره گرفتــه

میشــود.
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جدول  4نحوه عملکرد ترکیب الگوریتم ژنتیک و بازده تزریقکنندهها.
جمعیت بعدی با اعمال ایده بازده تزریقکنندهها
(IE0)%100
I1
I2

NPV
()×106$

I1
I2
)(X1Y1) (X2Y2

62/24 22/93

1/9226

()11 21( )19 28

65/18 1/37

2/0236

()17 22( )18 6

65/65 4/18

2/0293

()17 12( )11 21

جمعیت اولیه و تابع برازندگی آنها
(IE0)%100
I1
I2

بدینصــورت کــه در هــر نســل ،چاههــای بــا بــازده
تزریقکنندگــی بــاال ،کــه نشــاندهنده مــکان مناســب

ایــن چاههــا در مخــزن اســت ،انتخــاب و از ترکیــب
آنهــا عضــو جدیــد و بهبودیافتــه بــرای نســل بعــدی

تولیــد میشــود .همــانگونــه کــه در جــدول  4مشــاهده

میشــود ،در جمعیــت اولیــه ،بــه ازای مــکان چاههــای
تزریــق در نقــاط

(21

 I1=(11و

 ،I2=(19بیشــترین

تابــع هــدف حاصــل میشــود؛ پــس ایــن مــکان
مســتقیما بــه نســل بعــدی انتقــال مییابــد .در برخــی
مواقــع مقــدار زیــاد تابــع هــدف ناشــی از تاثیــر چــاه

I1

در مــکان مناســب اســت و ممکــن اســت مــکان نامناســب

چــاه  I 2بــا بازدهــی کــم در نســل بعــدی بهعنــوان
والــد انتخــاب شــود .ایــن امــر کــه در الگوریتــم ژنتیــک
معمولــی قابلتشــخیص نیســت ،بــه تولیــد عضوهــای

جدیــد بــا تابــع هــدف کــم و تأخیــر در همگرایــی
الگوریتــم بــه تابــع هــدف ماکزیمــم منجــر میشــود.

همچنیــن حفــر چاههــای تزریــق در مکانهــای
(22

 I1=(17و

(3

 I2=(29بــه تابــع هــدف بــا مقــدار

کــم میانجامــد .در ایــن مــورد نیــز الگوریتــم ژنتیــک

بــه دلیــل کــم بــودن تابــع هــدف در ایــن مــکان ،ناشــی
از تاثیــر نامناســب چــاه  ،I2از مــکان مناســب چــاه

-4/99

1/7201

()3 3( )4 30

1/13 11/81

1/6531

()2 17( )31 20

-0/17 -2/17

1/0509

()26 29( )27 4

2/08 12/35

1/4009

()26 6( )10 27

62/24 22/93

1/9226

()11 21( )19 28

64/89 19/40

1/9174

()18 6( )27 20

63/58 2/59

1/8050

()17 12( )3 12

65/5 - 5/02

1/4019

()17 22( )29 3

-4/79

اعمال عملگرهای جهش و تقاطع به جمعیت قبل

(28

NPV
()×106$

I1
I2
()X1Y1) (X2Y2

I1

صرفنظــر میکنــد .در روش پیشــنهادی ،بــا کمــک

بــازده تزریقکنندههــا ایــن نقایــص الگوریتــم ژنتیــک
تصادفــی برطــرف میشــوند .بدینصــورت کــه چاههــای

بــا بــازده بــاال ،کــه نشــاندهنده مــکان مناســب
چاههاســت ،انتخــاب ميشــوند ترکیــب آنهــا عضــو

جدیــد و بهبودیافتــه نســل بعــدی را تشــکیل میدهــد.
در جــدول  ،4در جمعیــت اولیــه مــکان چهــار چــاه بــا
بازدهــی بــاال بــا فونــت برجســته نشــان داده شــده کــه

ترکیــب آنهــا دو عضــو جدیــد در نســل بعــدی را تشــکیل
داده اســت .مقــدار تابــع هــدف در ایــن دو عضــو جدیــد

بیــش از مقــدار ماکزیمــم تابــع هــدف در نســل قبلــی
اســت کــه بــه معنــاي بهبــود نســل جدیــد و همگرایــی
ســریعتر الگوریتــم اســت.

الگوریتــم ژنتیــک معمولــی و روش پیشــنهادی ترکیــب

الگوریتــم ژنتیــک بههمــراه اطالعــات خطــوط جریــان
بــرای  30بــار اجــرا شــده اســت .شــکل  ،5میانگیــن 30

بــار اجــرای دو الگوریتــم و نحــوه همگرایــی و عملکــرد هــر

کــدام از آنهــا بــرای رســیدن بــه تابــع هــدف ماکزیمــم را
نشــان میدهــد .همــانگونــه کــه مشــاهده میشــود،
الگوریتــم ترکیبــی ،بــه دليــل ســرعت همگرایــی بیشــتر

در رســیدن بــه تابــع هــدف ماکزیمــم ،بــه تعــداد كمتــري
شبیهســازی مخــزن نیــاز دارد .بــرای ایــن منظــور در

جــدول  ،5میانگیــن تعــداد شبیهســازیهای مخــزن

پــس از  30بــار اجــرای ایــن دو الگوریتــم بــا یکدیگــر
مقایســه شــد ه اســت .مطابــق انتظــار ،الگوریتــم

پیشــنهادی بــه دفعــات کمتــری شبیهســازی مخــزن
نیــاز دارد .بهعبــارت دیگــر ســرعت همگرایــی آن بــه
پاســخ بهینــه بیشــتر اســت.
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همچنیــن در ایــن جــدول میــزان موفقیــت ایــن دو روش

و  4چــاه تولیــد بررســی شــده اســت .هــدف مکانیابــی

شــده اســت .الگوریتــم ژنتیــک بــا  30بــار اجــرا قــادر بــه

حــال پــروژه ،بهعنــوان تابــع هــدف ،ماکزیمــم شــود.

بــرای رســیدن بــه پاســخ بهینــه کلــی بــا یکدیگر مقایســه

بهینــه دو چــاه تزریــق اســت ،بــه نحــوی کــه ارزش

رســیدن بــه  %95ماکزیمــم کلــی تابــع هــدف بهطــور

پارامترهــای مخــزن در جــدول  7ارائــه شــدهاند .مشــابه

میانگیــن اســت ،در حالــی کــه در روش پیشــنهادی ایــن

بخــش قبــل ،الگوریتــم ژنتیــک معمولــی و الگوریتــم

مقــدار  %98اســت.

پیشــنهادی شبیهســازی و نتایــج حاصــل بررســی

میشــود.

نقطــه بهینــه کلــی در ایــن مســئله مکانیابــی مــکان
(12

 I1=(17و

(22

I2=(17اســت .در ایــن مــکان تابــع

شــکل  6میانگیــن  30بــار اجــرای دو الگوریتــم و

هــدف بیشــینه اســت .بــا تغییــر متغیرهــای تصمیمگیــری

نحــوه همگرایــی و عملکــرد هــر کــدام از آنهــا را بــرای

و انجــام آنالیــز حساســیت ،معلــوم میشــود کــه بــا

رســیدن بــه تابــع هــدف ماکزیمــم نشــان میدهــد.

جابهجایــی مــکان بهینــه ،تابــع هــدف از مقــدار بهینــه

همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ،الگوریتــم ترکیبــی

خــود دور میشــود .ایــن مســئله در جــدول  6بررســی

ســرعت همگرایــی بیشــتری در رســیدن بــه تابــع هــدف

شــده اســت .در ایــن جــدول بــه ازای مــکان بهینــه ،تابــع

ماکزیمــم دارد و بــا دفعــات شبیهســازی کمتــر جــواب

هــدف و بــازده چاههــای تزریــق ماکزیمــم اســت .در

نهایــی بهدســت میآیــد .در جــدول  ،8میانگیــن تعــداد

حالــی کــه در مکانهــای اطــراف نقطــه بهینــه ،تابــع

شبیهســازیهای مخــزن پــس از  30بــار اجــرای ایــن

هــدف و بــازده تزریقکنندههــا کمتــر از مقــدار بیشــینه

دو الگوریتــم بــا یکدیگــر مقایســه شــده اســت .الگوریتــم

اســت.

پیشــنهادی بــه تعــداد کمتــری شبیهســازی مخــزن نیــاز
دارد و بــه عبــارت دیگــر ســرعت همگرایــی آن بــه پاســخ

مخزن ناهمگن

بهینــه بیشــتر اســت.

در ایــن قســمت یــک مخــزن ناهمگــن بــا  2چــاه تزریــق

2/06

Proposed
Genetic

2/04
2

1/98

NPV×106

2/02

1/96

1/94

9

8

7

5

6

4

Generation

3

2

1

1/92
0

شکل  5مقایسه روش پیشنهادی ترکیبی با روش ژنتیک معمولی.
جدول  5مقایسه روش پیشنهادی ترکیبی با روش ژنتیک معمولی از لحاظ تعداد شبیهسازی.
الگوریتم ژنتیک

الگوریتم پیشنهادی

67/9

42/4

میانگین تعداد شبیهسازیهای مخزن

%95

%98

موفقیت در بهدست آوردن بهینه جهانی

کاهش  %35شبیهسازیها
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. آنالیز حساسیت با تغییر متغیر تصمیمگیری6 جدول
متغیر تصمیمگیری

تابع هدف

بازده تزریقکننده
IE0 (100%)

I1 (X1Y1) I2 (X2Y2)

(106×$) NPV

)17 12( )17 22(

2/0582

65/99 66/02

)17 11( )17 23(

2/0580

65/98 65/93

)17 13( )17 21(

2/0581

65/96 66/06

)20 13( )10 23(

1/9450

65/01 8/45

)21 20( )13 16(

2 /0533

64/63 65/19

2/06

I2

Genetic
Proposed

2/04

)$×106( ارزش حال پروژه

I1

2/02
2

1/98
1/96

1/94
1/92

0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20
تكرار
. مقایسه روش پیشنهادی ترکیبی با روش ژنتیک معمولی6 شکل
. پارامترهای مخزن ناهمگن7 جدول
Symbol

Value

Unit

Grid Cell Dimensions

32×32×1

m3

Initial Pressure

404/4

barsa

Water Density ρw

1013/9

kg/m3

Oil Density ρo

834/7

kg/m3

Gas Density ρg

0/878

kg/m3

Water Compressibility cw

4/875×10-5

1/اbar

Rock Compressibility

0/00011

1/اbar

Water Viscosity μw

0/31

cP

Oil Viscosity μo

0/37

cP

@ Atm Pressure Bw

1/04

rm3/ sm3

@ Atm Pressure Bo

1/545

rm3/ sm3

Injector Rate

200

sm3/day

Producer Reservior Volume Rates

40، 75 ،50 ،75

sm3/day

مکان بهینه

به کارگیری اطالعات ...

57

جدول  8مقایسه روش پیشنهادی ترکیبی با روش ژنتیک معمولی از لحاظ تعداد شبیهسازی.
الگوریتم ژنتیک

الگوریتم پیشنهادی

100

75

میانگین تعداد شبیهسازیها

%94

%98

موفقیت در بهدست آوردن بهینه جهانی

کاهش  %25شبیهسازیها

بــر پایــه خطــوط جریــان ،نظیــر ضرایــب اختصــاص و

نتیجهگیری

هــدف ایــن مقالــه مکانیابــی بهینــه یــک یــا چنــد

چــاه در یــک بــازه زمانــی مشــخص بــه منظــور حداکثــر

کــردن میــزان تولیــد و ســود حاصــل از برداشــت بــا در
نظــر گرفتــن محدودیتهــای فیزیکــی و اقتصــادی
اســت .الگوریتــم ژنتیــک بهعنــوان یکــی از پرکاربردتریــن
روشهــا در حــل مســائل بهینهســازی مــکان چاههــای

نفــت معرفــی شــده اســت .ایــن روش جــزء خانــواده
الگوریتمهــای بهینهســازی مســتقل از گرادیــان بــا
قابلیــت یافتــن بهینــه کلــی اســت .در ایــن روش بهدلیــل

جســتجوی تصادفــی ،تابــع هــدف بايــد بــه دفعــات
ارزیابــی شــود کــه ایــن مســئله در مکانیابــی چاههــا

بــه معنــای تعــداد دفعــات بــاالی شبیهســازی و افزایــش
بــار محاســباتی مســئله مکانیابــی اســت .در ایــن
مقالــه ســعی شــد نتایــج حاصــل از شبیهســازی مخــزن

بــازده تزریقکنندههــا ،در کنــار الگوریتــم ژنتیــک بــه
منظــور کاهــش تعــداد شبیهســازیها و ســادهتر کــردن
مســئله بهینهســازی بــه کار گرفتــه شــود .بــراي ايــن

منظــور دو مخــزن همگــن و ناهمگــن بررســی شــد .در
مخــزن همگــن مــکان بهینــه  2چــاه تزریــق یافــت شــد

ب ـه طــوری کــه الگوریتــم ژنتیــک در  %95اوقــات قــادر
بــه یافتــن مــکان بهینــه جهانــی اســت ،در حالــی کــه

در روش پیشــنهادی ایــن مقــدار  %98اســت .در مخــزن
ناهمگــن نیــز در  %94اوقــات الگوریتــم ژنتیــک قــادر
بــه یافتــن مــکان بهینــه جهانــی اســت ،در حالــی کــه

در روش پیشــنهادی ایــن مقــدار  %98اســت .در پایــان

بــا شبیهســازیهای انجامشــده ،همگرایــی ســریعتر
الگوریتــم ترکیبــی نســبت بــه الگوریتــم ژنتیــک نشــان
داده شــد.
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