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چكيده
در ســالهای اخیــر بحــث بهینهســازی تولیــد بــه یکــی از موضوعــات مــورد نیــاز در صنعــت نفــت و گاز تبدیــل شــده اســت.
بهینهســازی تولیــد یکــی از پیچیدهتریــن فعالیتهــا از نقطــه نظــر عملیاتــی کــه بــه علــت خــواص فیزیکــی متنــوع ســنگ و ســیال،
خطاهــای ابزارهــا تحــت تاثیــر عــدم قطعیــت قــرار میگیــرد .بهینهســازی تولیــد بــر مبنــای مجموعــه فعالیتهایــی کــه اطالعــات
اندازهگیــری و جم ـعآوری شــده را بــه تصمیمــات مدیریتــی بهینــه تبدیــل میکنــد ،تعریــف میشــود .در ایــن مطالعــه ،بهینهســازی
تولیــد از یــک میــدان بالــغ هیدروکربــوری واقــع در جنــوب ایــران بــا درنظــر گرفتــنمحدودیتهــای غیرخطــی و چهــار ســناریوی
متفــاوت صــورت پذیرفــت و بــا توجــه بــه میــزان تولیــد تجمعــی نفــت و ســود حاصــل از پــروژه ،بهتریــن ســناریوی تولیــدی بــرای
میــدان مــورد مطالعــه انتخــاب شــد .نتایــج حاصــل از شبیهســازی و بهینهســازی نشــان داد کــه در شــرایط کنونــی میــدان ،تزریــق گاز
نســبت بــه فــرازآوری مصنوعــی بــا گاز بــه دلیــل کاهــش هزینــه و زمــان و همچنیــن افزایــش ارزش خالــص کنونــی در اولویــت اســت.
اگــر چــه بــا اســتفاده از روش فــرازآوری مصنوعــی بــا گاز میــزان تولیــد انباشــتی نفــت نســبت بــه روش تزریــق گاز بیشــتر اســت امــا
بــه دلیــل افزایــش هزینــه هــای آن ارزش خالــص کنونــی کمتــری خواهــد داشــت.
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مقدمه

صــرف نظــر از لغــزش بیــن دوفــاز و اســتفاده از افــت

عملیــات توســعه میادیــن هیدروکربــوری روز بــه روز

پیچیدهتــر و فنــاوری بیشــتری بــرای افزایــش تولیــد در
آنهــا اســتفاده میشــود .بــا تولیــد از مخــزن بــه مــدت
طوالنــی و کاهــش فشــار مخــزن ،نــرخ تولیــد نیــز کاهــش

مییابــد تــا اینکــه فشــار بــه حــدی میرســد کــه دیگــر
ســیالی تولیــد نمیشــود .در ایــن زمــان میتــوان از

روشهــای فــرازآوری مصنوعــی اســتفاده کــرد .یکــی از
روشهــای پرکاربــرد ،روش فــرازآوری با گاز اســت [.]2-1

در حالــت کلــی فــرازآوری بــا گاز شــامل عبــور گاز از

یــک شــیر عملیاتــی ،مخلــوط شــدن بــا نفــت و ســپس

جریــان یافتــن مخلــوط گاز و نفــت بــه صــورت جریــان

دوفــازی بــه ســطح میباشــد .در ایــن فراینــد گاز در
حجــم و فشــار کنتــرل شــده بــه داخــل فضــای حلقــوی

بیــن لولــه مغــزی و لولــه جــداری تولیــدی تزریــق شــده
و بــا افزایــش نســبت گاز بــه مایــع باعــث کاهــش فشــار
جریانــی تهچاهــی شــده و لــذا جریــان تولیــدی افزایــش

مییابــد [ .]3اولیــن بــار در مجارســتان بــرای رفــع آب

گرفتگــی چاههــای عمــودی معــدن از فــرازآوری بــا هــوا
اســتفاده شــد [ .]4همچنیــن کارل امانوئــل لــو پــس از

طــرح چندیــن آزمایــش از هــوا بــرای بــاال آوردن مایعــات

معدنــی اســتفاده کــرد کــه تحقیــق وی بســتر الزم را برای
معرفــی سیســتم فــرازآوری بــا گاز فراهــم کــرد [ .]5در

صنعــت نفــت بــرای نخســتین بــار از هــوا بــرای فــرازآوری
آب همــراه بــا مقــدار کمــی نفــت در چاههــای پنســیلوانیا

اســتفاده شــد .در دانشــگاه ویستکانیســن امریــکا ،در
آزمایشــی از یــک لولــه عمــودی بــه قطــر  1/25اینــچ و

طولهــای مختلــف بیــن  15-45 ftاســتفاده شــد .در

ایــن آزمایــش ،افزایــش میــزان هــوای تزریقــی (شــروع از
صفــر) ،موجــب افزایــش خــروج آب تــا یــک حــد معینــی

گردیــد .هــر گونــه افزایــش اضافــی هــوا از حــد معیــن،
موجــب کاهــش میــزان اســتحصال آب گردیــد .امــروزه

نیــز ایــن موضــوع در مقیــاس چاههــای نفتــی جــواب

مثبــت داده اســت [.]4

اورن و همــکاران مقــدار گرانــروی مطلــق مخلــوط
نفــت و هــوا را در یــک لولــه چنــد فوتــی عمــودی و بــا

فشــار بهوجــود آمــده و ضریــب اصطــکاک و عــدد

رینولــدز مشــخص کردنــد .همچنیــن او دریافــت کــه

گرانــروی مخلــوط در نســبت گاز بــه نفــت بــاال تغییــر
محسوســی نــدارد .لــذا تزریــق بیــش از حــد گاز گرانــروی

را کاهــش نمیدهــد [ .]6هگــدرون و بــرون بــا داشــتن
خصوصیــات چــاه مــورد مطالعــه و اســتفاده از ضریــب

بهرهدهــی بــه کمــک روش ترســیمی بهتریــن نقطــه
تزریــق را بهدســت آوردنــد [ .]7کلــگ بــا اســتفاده از

روش ترســیمی و نمودارهایــی تجربــی ،نمــودار عملکــرد

سیســتم فــرزآوری بــا گاز را تهیــه کــرد .وی نشــان داد

کــه از نظــر اقتصــادی تنهــا یــک نقطــه از منحنــی تولیــد
نفــت بــر حســب تزریــق گاز مقــرون بــه صرفــه اســت
[ .]5بیتراگــو و رودریگــز دریافتنــد کــه از مشــکالت

بهینهســازی فــرازآوری بــا گاز بــه روش ترســیمی عــدم
کارایــی بــودن ایــن روش در چاههایــی بــود کــه پاســخ

فــوری بــه تزریــق گاز نمیدهنــد [ .]8در همــان ســال،

کومــار و همــکاران توانســتند بــا بهینــه ســازی نــرخ گاز
تزریقــی ،تولیــد نفــت را از  5تــا  %35بــر روی میــدان

بمبئــی افزایــش دهنــد [ .]9دوتــاروی و کاتاپــورام بــا
بررســی سیســتم فــرازآوری بــا گاز پیوســته بــه ترتیــب بــر
روی یــک چــاه ،دو چــاه متداخــل و نهایتــا مجموعـهای از

چاههــا بــا یــک خــط تولیــد مشــترک مشــاهده کردنــد

هنــگام اســتفاده از یــک خــط جریانــی مشــترک بــرای
تولیــد از چنــد چــاه ،افزایــش گاز تزریقــی در لولــه مغــزی

هــر یــک چاههــا باعــث افزایــش فشــار برگشــتی و در
نتیجــه کاهــش میــزان نفــت تولیــدی مجموعــه چاههــا از
میــزان پیشبینــی شــده بــرای هــر چــاه میشــود [.]10

خامهچــی و همــکارن فــرازآوری مصنوعــی پیوســته

بــا گاز را در حالــت منبــع گاز نامحــدود بــا اســتفاده از
برنامــه نویســی ژنتیــک بهینهســازی کردنــد و در ادامــه
1

نتایــج حاصــل از آن را بــا شــبکه عصبــی مقایســه و بیــان

نمودنــد کــه برنامهنویســی ژنتیــک بــه نســبت ســریعتر
و بــرای محــدوده بزرگــی از شــرایط عملیاتــی قابــل

اســتفاده میباشــد [.]11
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در همــان ســال در یــک تحقیــق جداگانــه ،فــرازآوری

بــه اینکــه میــدان مــورد مطالعــه دارای چهــار چــاه تزریــق

پارامترهــای نــرخ تزریــق گاز،عمیــق شــیر تزریــق و قطــر

ایــن میــدان ،چهــار ســناریوی متفــاوت شــامل ( )1ادامــه

مصنوعــی بــا گاز را بــا اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک بــرای
لولــه مغــزی بهینــه و نتایــج حاصــل از آن را بــا دادههــای

تولیــد  3چــاه مقایســه کردنــد و نشــان دادنــد کــه آنالیــز
حساســیت نمیتوانــد روش قابــل اعتمــادی بــرای تعییــن

بهتریــن ســناریوی تولیــد باشــد [.]12

خامهچــی و همــکاران بــا اســتفاده از الگوریتــم

بهینهســازی ازدحــام ذرات 1مســئله تخصیــص را
در فــرازآوری مصنوعــی بــا گاز بهینــه و نتایــج را بــا

دادههــای  5حلقــه چــاه مقایســه کردنــد و بــه نتایــج قابــل
قبولــی دســت یافتنــد [ .]13در همــان ســال،خامهچی

و همــکاران فــرازآوری مصنوعــی پیوســته بــا گاز را در
حالــت منبــع گاز محــدود بــا اســتفاده از الگوریتــم حرکت

دســته جمعــی ذرات و روش تابــع جریمــه 2بهینهســازی

کردنــد و بیــان کردنــد کــه روش ارائــه شده،مســئله را بــا
ســرعت بــاال و دقــت قابــل قبولــی حــل مینمایــد [.]14

خیشــوند و خامهچــی مســئله تخصیــص گاز بــه چاههــا

را بــا اســتفاده از روش بهینهســازی ریســک غیــر خطــی

حــل کــرده و بــا در نظــر گرفتــن قیمــت نفــت بــه عنــوان
یــک تابــع ریســک مثلثــی نتیجــه گرفتنــد که ایــن روش،
حاصــل از فــرازآوری را بــه شــکل قابــل توجهــی افزایــش

خواهــد داد [ .]15خامهچــی و همــکاران بــا اســتفاده
از شــبکه عصبــی مصنوعــی ،نــرخ بهینــه گاز تزریقــی

را بهدســت آوردنــد [ .]16خویشــوند و خامهچــی بــا
اســتفاده از برنامــه نویســی غیــر خطــی ،مســئله تخصیــص

گاز بــه چاههــا را حــل نمــوده و بــه نتایــج قابــل توجهــی
دســت یافتنــد [ .]17همچنیــن در ایــن ســال خامــه چــی

و مهدیانــی در دو کار جداگانــه بــه کمــک الگوریتــم ژنتیک

[ ]18و الگوریتــم نیوتــون رافســون [ ]19تخصیــص گاز را

بهینــه کردنــد و تاثیــر الگوریتــم بهینــه ســاز ،تعــداد چــاه و
میــزان گاز موجــود را بررســی کردنــد.

در ایــن مطالعــه ،بهینهســازی تولیــد از یــک میــدان بالــغ

هیدروکربــوری واقــع در جنــوب ایــران بــا در نظــر گرفتــن
محدودیتهــای غیرخطــی صــورت میگیــرد .بــا توجــه

گاز اســت ،بــرای پیــش بینــی و بهینهســازی تولیــد آینــده

شــرایط کنونــی بــا تزریــق گاز و بــدون اعمــال محددیــت،
( )2تولیــد از میــدان بــا اعمــالمحدودیتهــای عملیاتــی

و ادامــه داشــتن تزریــق گاز از طریــق چاههــای تزریقــی،
( )3تولیــد از میــدان بــا اعمــالمحدودیتهــای عملیاتــی
و توقــف تزریــق گاز از طریــق چاههــای تزریقــی و ()4

اعمــال فــرازآوری مصنوعــی بــا گاز بــر روی میــدان بــا

درنظــر گرفتــن محدودیتهــای عملیاتــی و توقــف
تزریــق گاز از طریــق چاههــای تزریقــی مــورد بررســی

دقیــق قــرار میگیــرد.
توصیف مدل

میــدان مــورد مطالعــه در فاصلــه  40 kmشمال-شــمال
شــرقی از شــهر آبــادان و قســمت غربــی کنــاره ی رودخانه

کارون قــرار دارد .ایــن ســاختار در منطقــهای مســطح و

کــم و بیــش همــوار ،ســیل خیــز در فصلهــای بارانــی و
بــا ارتفــاع تقریبــی  3تــا  5 mاز ســطح دریــا واقــع شــده
اســت .ایــن ســاختار هیچگونــه نشــانهای در ســطح زمیــن

نــدارد و صرفــا بهکمــک بررســی لرزهنــگاری تعریــف و
مرزبنــدی (محصــور) شــده اســت .ایــن میــدان بــا داشــتن
شــیب از چهــار طــرف ،بــه طــول  24و عــرض 10 m

در جهــت شــمالی-جنوبی امتــداد دارد .خطــوط بســته

کانتــوری عمــودی کــه بــا عمــق افزایــش مییابنــد در
حــدود  200-225 mاز ســطح بنگســتان اســت .تعــداد

 31چــاه در ایــن میــدان (شــامل  26چــاه تولیــدی،
 4چــاه تزریــق گاز و  1چــاه جهــت دفــع پســابهای
تولیــدی) حفــاری شــده اســت کــه در مجمــوع دارای 10

کالســتر اصلــی اســت .همچنیــن بــا اســتفاده از دادههــای
آزمایشــگاهی ،از روشهــای الســاتر بــرای محاســبه فشــار
3

حبــاب ،ضریــب حجمــی نفــت ،گاز محلــول و از رابطــه

بیــل و همــکاران بــرای محاســبه ویســکوزیته ســیال بــه
عنــوان بهتریــن روابــط تجربــی جهــت محاســبه خــواص
ســیال برگزیــده شــدند [ 21و .]20

1. Partice Swarm Optimization
2. Penalty Function
3. Lasater
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جــدول  1اطالعــات خــواص ســیال مربــوط بــه یکــی از

از نرمافــزار

کلــی مخــزن از قبیــل فشــار و دمــای مخــزن ،بــرش آب،

شــکل  1بیانگــر نحــوه ارتبــاط چاههــای تولیــدی بــا

چاههــای تولیــدی میــدان را نشــان میدهــد .اطالعــات

نســبت گاز بــه نفــت تولیــدی ،مســاحت ناحیــه تخلیــه در
جــدول  2آورده شــده اســت .در نهایــت بــرای مدلســازی
مخــزن از نرمافــزار  ،Eclipseبــرای مدلســازی چــاه

Prosper

و بــرای مدلســازی تجهیــزات

ســطحاالرضی از نرمافــزار  GAPاســتفاده شــده اســت.
تفکیکگــر در نرمافــزار  GAPاســت .پــس از ســاخت
مــدل یکپارچــه میتــوان بهینهســازی تولیــد را بــا توجــه

بــه ســناریوهای مختلــف انجــام داد.

جدول  1اطالعات خواص سیال به دست آمده از یکی از چاههای تولیدی
نسبت گاز به نفت محلول

1/721

Mscf/STB

چگالی نفت

33/71

°API

چگالی گاز

0/83

Sp.gravity

شوری آب

99113

ppm

درصد مولی

H2S

0/67

%

درصد مولی

CO2

3/61

%

N2

0/02

%

درصد مولی

جدول  2مشخصات مخزن
فشار مخزن

8660

psia

دمای مخزن

294/65

°F

برش آب

0

%

نسبت گاز به نفت کلی

1/721

Mscf/STB

تراوایی مخزن

41/6

md

ضخامت مخزن

347/8

ft

ناحیه تخلیه

2322344

ft2

ضریب پوسته مکانیکی

5/61

شکل  1طراحی چاههای بهرهبرداری در نرمافزار گپ
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متوالــی یــک روش ســعی و خطــای بســیار مناســب و

متدولوژی

بهینهســازی تولیــد یکــی از پیچیدهتریــن فعالیتهــا از
نقطــه نظــر عملیاتــی بــوده کــه بــه علــت خــواص فیزیکی
متنــوع ،خطاهــای ابــزار و نبــود اندازهگیریهــای
زمانهــای آینــده ،تحــت تاثیــر عــدم قطعیــت نیــز قــرار

میگیــرد .بهینهســازی بــه صــورت یافتــن بهتریــن

مقــدار در دســترس از یــک تابــع هــدف تعریــف شــده در
یــک دامنــه معیــن از متغیرهــا تعریــف میشــود [ 22و
 .]23در ایــن مطالعــه ،تابــع هــدف در سیســتم فــرازآوری

مصنوعــی در طــول مــدت تزریــق گاز ،بیشــینه کــردن
میــزان دبــی کلــی نفــت تولیــدی و ارزش خالــص کنونــی،

و محدودیــت سیســتم در میــزان گاز در دســترس بــرای

تزریــق اســت .مســئله بهینهســازی در تخصیــص گاز بــه
صــورت ریاضــی زیــر قابــل بیــان اســت:
()1

n
=
QoT
=
( q oi f )Q g
∑
i =1

کــه در آن میــزان کل نفــت تولیــدی  QoTکــه خــود
مجمــوع دبیهــای تولیــد از هــر چــاه اســت  qoبــه

عنــوان تابعــی از دبــی گاز تزریقــی  Qgتعریــف میشــود.
( Qgیــک بــردار  nبعــدی اســت) i .شــماره چــاه بــوده
و محدودیتهــای در نظــر گرفتــه شــده نیــز بهصــورت

زیــر تعریــف میشــوند:
()2

()3

()4

()5

n
∑ q gi ≤ Q g , A vailable
i =1

=
Q gT

q gi ≥q gi ,min
q gi ≤q gi ,max
q gi ≥0

محدودیــت تعریــف شــده در معادلــه  2بیانگــر ایــن
موضــوع اســت کــه بایســتی مجمــوع تــک تــک دبــی گاز
تزریقــی کمتــر یــا مســاوی مقــدار کل گاز در دســترس در

سیســتم باشــد .معادلههــای  3و  4هــم محدودیتهــای

حــدی بــرای نــرخ تزریــق گاز هســتند کــه میــزان
تزریــق نبایــد خــارج از مقادیــر حــدی گردنــد .در مســئله

بهینهســازی فــرازآوری بــا گاز روش کلــی مبتنــی بــر

مفیــد بــرای حــل عــددی مســائل بهینهســازی غیــر

خطــی اســت [ .]24ایــن روش دنبالـهای از یــک مجموعــه
مســائل بهینهســازی را حــل میکنــد کــه هــر کــدام
از آن مســائل یــک تقریــب درجــه دوم از تابــع هــدف را

بــه یــک خطــی ســازی از شــروط بهینــه میکننــد .اگــر
مســئله هیــچ گونــه محدودیــت و شــرطی نداشــت ،ایــن

روش بــه روش نیوتــن کاهــش پیــدا میکنــد [ .]25در
ایــن مطالعــه ،بــا توجــه بــه اینکــه میــدان مــورد نظــر
دارای  4چــاه تزریــق گاز میباشــد ،بــرای پیــش بینــی

تولیــد ایــن میــدان چهــار ســناریوی زیــر درنظــر گرفتــه
شــده اســت کــه عبارتنــد از:

-1تولیــد از میــدان بــا شــرایط فعلــی و ادامــه داشــتن
تزریــق گاز از طریــق چاههــای تزریقــی بــدون در نظــر

گرفتــن محدودیــت

 -2تولیــد از میــدان بــا اعمــالمحدودیتهــای عملیاتــی

و ادامــه داشــتن تزریــق گاز از طریــق چاههــای تزریقــی

 -3تولیــد از میــدان بــا اعمــالمحدودیتهــای عملیاتــی

و توقــف تزریــق گاز از طریــق چاههــای تزریقــی

 -4اعمــال فــرازآوری بــا گاز بــر روی میــدان بــا

محدودیتهــای عملیاتــی و توقــف تزریــق گاز از طریــق
چاههــای تزریقــی

محدودیتهــای عملیاتــی در نظــر گرفتــه شــده عبارتنــد

از:

 -حداقل دبی تولیدی هر چاه 1000 bbl/day

 -حداکثر فشار سرچاهی هر چاه برابر است با 5000 psi

 -حداکثــر ظرفیــت تفکیــک گــر برابــر اســت بــا 200000

بشــکه مایــع (آب و نفــت)

بــا اســتفاده از مــدل یکپارچه ســاخته شــده و شبیهســازی
بــه مــدت  16ســال و بــا در نظــر گرفتــن میــزان ارزش
خالــص کنونــی بــه عنــوان تابــع هــدف ،بهتریــن ســناریو

بــرای ادامــه تولیــد از ایــن میــدان انتخــاب خواهــد شــد.
ارزش خالــص فعلــی اختــاف بیــن ارزش فعلــی جریــان
1

نقــدی ورودی و جریــان نقــدی خروجــی اســت.

اســتفاده از بهینهســازی مــدل محــور برنامهریــزی
درجــه دوم متوالــی اســت .برنامهریــزی درجــه دوم

1. Net Present Value
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از ایــن شــاخص بــرای ارزیابــی اقتصــادی پروژههــا
اســتفاده میشــود و بــا اســتفاده از رابطــه زیــر محاســبه

میگــردد [:]26

CFi
= NPV
∑
− C capex
t
) (1 + i

()6

()7
در ایــن روابــط  CFtجریــان نقدینگــی در زمــان t ،i
CFt = Q gas Pgas + Qoil Poil − Pwater Pwater

تولیــدی بــه وجــود آمــده اســت ،میــزان درآمــد رونــد

نزولــی را طــی کــرده و تــا  2میلیــون دالر در روز در ســال
پایانــی کاهــش پیــدا کــرده اســت.

طبــق ســناریوی دوم ،در نهایــت  865میلیــون بشــکه
نفــت از میــدان قابــل برداشــت اســت کــه نســبت

بــه ســناریوی اول  55میلیــون بشــکه افزایــش تولیــد

نــرخ تــورم 1و  Ccapexهزینههــای ابتــدای پــروژه اســت.

داشــته اســت .ایــن افزایــش تولیــد بــا توجــه بــه اعمــال

دبــی تولیــدی نفــت ،گاز و آب ،و  Poil Pgas Pwaterبــه ترتیــب

همانطــور کــه پیشبینــی میشــد بــه دلیــل اعمــال

در نظــر گرفتــه شــده بــرای محاســبه ارزش خالــص

اولیــه کمتــری نســبت بــه ســناریو اول شــروع بــه تولیــد

همچنیــن در ایــن روابــط  Qoil ،Qgas ،Qwaterبــه ترتیــب

بهینهســازی در ایــن ســناریو منطقــی بــه نظــر میرســد.

قیمــت ایــن محصــوالت هســتند .پارامترهــای اقتصــادی

بهینهســازی و محدودیــت در ســناریو ،چاههــا بــا دبــی

کنونــی در جــدول  3آورده شــده اســت.

کردهانــد .بهطــور مثــال دبــی اولیــه چــاه شــماره  20در

جدول  3پارامترهای اقتصادی در نظر گرفته شده برای محاسبه
ارزش خالص کنونی

حــدود  17500 bbl/dayاســت کــه نســبت بــه 20000

بشــکه ســناریو اول ،میــزان  2500بشــکه کاهــش داشــته

پارامتر

مقدار

واحد

قیمت نفت تولیدی

60

US$/STB

قیمت گاز تولیدی

3/16

US$/MMBTU

هزینه آب تولیدی

3

US$/STB

افــت ســریع دبــی در ســال ابتدایــی نیســتیم .پــس از

هزینه کمپرسور

300

$MMUS

ســال شــش ام بــه تدریــج دبــی تولیــدی چاههــا کاهــش

هزینه خط لوله

300

$MMUS

پیــدا کــرده اســت کــه ایــن افــت در مقایســه بــا ســناریو

نرخ تورم

5

%

اول بســیار کمتــر اســت .میــزان درآمــد پــروژه در  6ســال

اول رونــدی تقریبــا ثابــت و کــم نوســان ( در حــدود 12

نتایج و بحث

مــدل یکپارچــه ســاخته شــده بــرای میــدان مــورد
مطالعــه بــه مــدت  16ســال شبیهســازی گردیــد .طبــق

ســناریوی اول ،در نهایــت  810میلیــون بشــکه نفــت از
میــدان قابــل برداشــت اســت .حداکثــر دبــی تولیــدی در

چــاه  20بــه میــزان  20000 bbl/dayگزارش شــده اســت.

بــا گذشــت یــک ســال از تولیــد ،افــت شــدیدی در میــزان
تولیــد هــر چــاه قابــل مشــاهده اســت کــه تــا انتهــای

بــازه تولیــدی نیــز ایــن کاهــش تولیــد ادامــه یافتــه اســت.
اعمــال نشــدن شــرایط کنترلــی مناســب بــر روی چاههــا

عامــل ایجــاد ایــن کاهــش تولیــد میباشــد .در  2ســال

ابتدایــی میــزان درآمــد  11میلیــون دالر امریــکا بــرآورد
شــده اســت .بــا ایــن وجــود از ســال ســوم بــه بعــد بــه

دلیــل افــت شــدیدی کــه در میــزان دبــی چاههــا و نفــت

اســت .امــا بــا ایــن وجــود ایــن میــزان تــا حــدود  6ســال
ثابــت باقــی مانــده اســت و برخــاف ســناریو اول شــاهد

میلیــون دالر در روز) را طــی کــرده اســت .پــس از عبــور
از ایــن بــازه  6ســاله میــزان درآمــد رونــد نزولــی پیــدا

کــرده اســت و تــا  4/5میلیــون دالر در روز کاهــش پیــدا
کــرده اســت.

ســناریوی ســوم بــه منظــور بررســی میــزان تاثیــر گاز
تزریقــی در نفــت تولیــد اجــرا شــده اســت .همچنیــن

محدودیتهــای عملیاتــی ســناریو دوم ،در ایــن ســناریو
نیــز اجــرا شــده اســت .بــا توجــه بــه توقــف تزریــق گاز و

کاهــش انــرژی در دســترس بــرای تولیــد نفــت ،میــزان
تولیــد تجمعــی نفــت میــدان در طــول  16ســال بــه

 660میلیــون بشــکه رســیده اســت .نحــوه تغییــرات دبــی
تولیــدی چاههــای میــدان در طــول مــدت شبیهســازی

نشــان میدهــد کــه اگرچــه در ابتــدای تولیــد ،دبــی

1. Inflation Rate
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چاههــا مشــابه ســناریو قبلــی اســت امــا بدلیــل توقــف

چاههــای میــدان در طــول مــدت شــبیه ســازی در ایــن

انتقــال ســیال و همچنیــن کــم شــدن اثــر تزریــق گاز در

در  6ســال اول تولیــد ،میــزان دبــی تولیــدی تقریبــا ثابــت

تزریــق گاز و در نتیجــه کاهــش انــرژی مخــزن بــرای

کاهــش نیــروی گراویتــی ،میــزان دبــی تولیــدی پــس از
گذشــت  3ســال افــت کــرده اســت.در ســناریوی ســوم در
 3ســال اول تولیــد میــزان درآمــد پــروژه در حــدود 12

ســناریو رونــدی مشــابه ســناریو دوم را طــی کــرده اســت.
(بــا نوســان هــای کــم) بــوده اســت .در بــازه دوم زمانــی

دبــی تولیــدی کاهــش یافتــه اســت .بــا توجــه بــه ثابــت
بــودن میــزان دبــی تولیــدی در  6ســاله اول تولیــد ،در

میلیــون دالر تخمیــن زده شــده اســت .پــس از آن رونــد

شــکل  2میــزان ســود نیــز در ایــن بــازه زمانــی ثابــت (در

 3میلیــون دالر کاهــش داده اســت.

میــزان درآمــد رونــدی نزولی(تقریبــا مشــابه ســناریو دوم)

نزولــی بــر درآمــد حاکــم شــده اســت و میــزان ســود را تــا

پیــش از اجــرای ســناریوی چهــارم ،الزم اســت تــا
فــرازآوری مصنوعــی بــر روی چاههــا اعمــال شــود و نــرخ
بهینــه تزریــق گاز در هــر چــاه بــر اســاس نمــودار عملکرد
فــرازآوری بــا گاز (نمــودار نفــت تولیــدی بــر حســب گاز
تزریقــی) تعییــن گــردد .در ایــن نمــودار بــرای یکــی از

چاههــا ،حداکثــر دبــی تولیــد بــه میــزان  18671بشــکه
در میــزان گاز تزریقــی  1/87میلیــون بشــکه بــه دســت
آمــده اســت .در نهایــت میــزان  60میلیون اســتاندارد فوت

مکعــب گاز ،بــه عنــوان میــزان بهینــه گاز تزریقــی مــورد

نظــر قــرار گرفــت و براســاس نمــودار نمــودار عملکــرد
فــرازآوری بــا گاز هــر چــاه ایــن نســبت بــه چاههــای

مختلــف تخصیــص یافــت.

حــدود  12میلیــون دالر) بــرآورد شــده اســت .پــس از آن
را طــی کــرده اســت و در نهایــت در ســال آخــر بــه 4

میلیــون دالر رســیده اســت.

جــدول  4میــزان  NPVرا بــه همــراه تولیــد تجمعــی نفــت
در  4ســناریوی مــورد بررســی نشــان میدهــد .میــزان

دبــی تجمعــی نفــت در ســناریوهای  1تــا  4بــه ترتیــب

 870 ،660 ،865 ،810میلیــون بشــکه بــرآورد شــد.

همچنیــن ارزش خالــص کنونــی هــر یــک از ســناریوهای
 1تــا  4بــه ترتیــب برابــر بــا 558/62 ،850/65 ،718/98

و  837/92میلیــون دالر بــه دســت آمــده اســت .بنابرایــن
ســناریوی دوم و چهــارم بهتریــن گزینــه هســتند .توجــه

بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت که چــون اعمــال فــرازآوری

مصنوعــی بــر روی میــدان نیازمنــد صــرف زمــان و هزینــه

بــا اعمــال فــرازآوری مصنوعــی ،نهایتــا میــزان نفــت

اســت و ســناریو دوم نســبت بــه ســناریو چهــارم ســود

بشــکه بــرآورد شــده اســت .تغییــرات دبــی تولیــدی

برتــر انتخــاب میگــردد.

تولیــدی تجمعــی در ایــن ســناریو برابــر بــا  870میلیــون

نســبتا بهتــری را دارد ،ایــن ســناریو بــه عنــوان ســناریوی
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دلیــل کاهــش هزینــه و زمــان و همچنیــن افزایــش ارزش

نتیجهگیری

در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از یــک مــدل یکپارچــه
(شــامل مخــزن ،چــاه و تاسیســات ســطحاالرضی) ،بهینــه

ســازی تولیــد بــرای یــک میــدان واقعــی در جنــوب ایــران

بــا در نظــر گرفتــن محدودیتهــای غیرخطــی انجــام
گرفــت .بــرای پیشبینــی و بهینهســازی تولیــد آینــده
ایــن میــدان ،چهــار ســناریوی متفــاوت شــامل ( )1ادامــه

شــرایط کنونــی بــا تزریــق گاز و بــدون اعمــال محددیــت،
( )2تولیــد از میــدان بــا اعمــالمحدودیتهــای عملیاتــی

و ادامــه داشــتن تزریــق گاز از طریــق چاههــای تزریقــی،
( )3تولیــد از میــدان بــا اعمــالمحدودیتهــای عملیاتــی
و توقــف تزریــق گاز از طریــق چاههــای تزریقــی و ()4

اعمــال فــرازآوری مصنوعــی بــا گاز بــر روی میــدان بــا

درنظــر گرفتــن محدودیتهــای عملیاتــی و توقــف
تزریــق گاز از طریــق چاههــای تزریقــی مــورد بررســی

دقیــق قــرار گرفــت .نتایــج حاصــل از شبیهســازی و

بهینهســازی نشــان داد کــه در شــرایط کنونــی میــدان،
تزریــق گاز نســبت بــه فــرازآوری مصنوعــی بــا گاز بــه

خالــص کنونــی در اولویــت اســت .اگــر چــه بــا اســتفاده از
روش فــرازآوری مصنوعــی بــا گاز میــزان تولیــد انباشــتی

نفــت نســبت بــه روش تزریــق گاز بیشــتر اســت امــا بــه
دلیــل افزایــش هزینــه هــای آن ارزش خالــص کنونــی

کمتــری خواهــد داشــت.
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