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خواص سیاالت مخزن از جمله پارامترهای بسیار مهم در محاسبات 
موازن��ة م��واد، چاه آزمایی، تخمین مق��دار نفت قابل برداش��ت و 
هم چنین مدل سازی عددی مخزن است. اندازه گيري مستقيم اين 
خواص در آزمايشگاه صورت مي گيرد، اما به لحاظ محدوديت هاي 
موجود )صرف هزينه و زمان، شرایط چاه های تولیدی(، دسترسي 
هميش��گي به آزمايش��گاه مقدور نيس��ت و يا ممكن اس��ت حجم 
نمونه هاي اندازه گيري شده كافي نباشد؛ لذا روش هاي غيرمستقيم 
براي اين منظور نيز كاربردي است. قباًل از يكسري از روابط تجربي 
جهت تخمين اين خواص اس��تفاده مي ش��د. استفاده از اين روابط 
س��نتي غيربومي براي مخازن كش��ورمان چندان مناس��ب نيست. 
هدف اين مقاله، اس��تفاده از روابط هوشمند با دقت بيشتر نسبت 
به روش های مرس��وم و به ص��ورت بومي براي مخازن جنوب غرب 
ایران اس��ت. هنگام نبود اندازه گيري هاي آزمايشگاهي براي تعيين 
خ��واِص »فش��ار-حجم-دما« یا PVT 1 نفت خ��ام، دو روش كه به 
ط��ور معمول مورد اس��تفاده قرار مي گيرن��د، عبارتند: از معادله ی 
حال��ت یا EOS 2 و روابط تجربي PVT. معادله ی حالت بر اس��اس 
آگاهي از جزئيات تركيبات س��ياالت مخزن پايه گذاري شده است، 
ك��ه تعيين اين گونه كميت ها بس��يار گران و وقت گير اس��ت. در 
حال��ي كه روابط تجربی PVT بر اس��اس داده هاي به دس��ت آمده 
از اليه هاي زمين كه به راحتي اندازه گيري مي ش��وند، پايه گذاري 

ش��ده اند. اين داده ها عبارتند از: فش��ار مخزن، دماي مخزن و وزن 
مخص��وص نفت و گاز. مطالعه دقيق اين روابط نش��ان مي دهد كه 
آنها از دق��ت کافی براي تعيين خواص نفت خ��ام، در ميدان هاي 
مختلف نفتي برخوردار نيس��تند، زي��را معموالً براي ايجاد اين نوع 
روابط از داده هاي مناطق مش��خصي استفاده شده است. مطالعات 
چند س��ال اخير نشان مي دهد كه »شبكه هاي عصبي مصنوعي«3 
از قابليت بس��يار خوبي براي پيش بيني خواص PVT برخوردارند. 
به عنوان مثال در سال 2002 » المرحون«4 283 مجموعه داده از 
میادین مختلف عربستان جمع آوری و برای تخمیِن »فشار نقطه ی 
حب��اب« یا Pb 5 و »ضریب حجمی س��یال نفت در نقطه ی حباب« 
یا Bob 6 با اس��تفاده از ش��بکه ی عصبی مصنوع��ی، دو مدل برای 
مخازن عربس��تان ارائه کرد که دقت آن برای تخمین Bob بس��یار 
باالتر از روابط تجربی است. این مقاله ایده ی گسترش روابط بومی 
یا ناحیه ای برای تخمین خواص سیاالت مخزن را نسبت به روابط 
تجرب��ی جهان��ی تقویت می کند ]1[. پیش از ای��ن نیز »قربی«7 و 
»الش��رکاوی« 8 در سال 1997 مدل شبکة عصبي ديگري را جهت 
تخمي��ن خواص Pb  و Bob در مقياس جهاني ارائه کرده بودند که 
در آن ميانگين خطاي تخمين Pb در اين مدل و در فاز آموزش و 

آزمايش شبکه، از روابط تجربي معمولي، پائين تر بود ]2[.
 PVT اگرچ��ه براي ايجاد اين نوع ش��بكه ها همانند روابط تجربي 
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 ANN از داده هاي مناطق خاصي اس��تفاده  می ش��ود، اما چون  در
از روش ه��اي تجربي يا آماري متداول براي محاس��بات اس��تفاده 
نمي ش��ود، لذا فرآيند پيش بيني آن محدود به يك يا چند ميدان 
نفتي خاص نمي ش��ود. در این مقاله با موضوع تخمین پارامترهای 
PVT س��یاالت نفتی، با اس��تفاده از روش های هوشمند در يكي از 

مخازن جنوب غربی ایران، تالش ش��ده است تا با استفاده از ادغام 
دو روش شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک، شبکه  ای 
را آموزش داده تا بتواند خواص س��یاالت مخ��زن را در نواحی که 
با کمبود اطالعات جهت شبیه س��ازی ستون چاه یا مخزن  مواجه 

هستند، پیش  بینی نماید]3[.

1-روش کار
در این مطالعه س��عی ش��ده اس��ت تا از توانایی ه��وش مصنوعی 
در حل مس��ائل پیچیده و غیر خطی در راس��تای تخمین خواص 
سیاالت مخزن بهره برد. به این منظور روابط تجربی پرکاربرد جهت 
مقایس��ه با نتایج حاصل از روش های هوش مصنوعی و آزمایشگاه 
آورده شده اس��ت. در این مقاله یکی از مخازن جنوب غرب کشور 
ک��ه از بزرگترین مخازن در این ناحیه اس��ت، مورد بررس��ی قرار 
گرفته اس��ت. داده های مربوط ب��ه 36 نمونه آزمایش PVT، که در 
طول 56 س��ال تولید از مخزن انجام گرفته بود، از پایگاه داده های 
مناطق نفت خیز جنوب جمع آوری و س��ازمان دهی گردید. از این 
داده ها جهت پیش بینی Pb یک بار توس��ط شبکه عصبی مصنوعی 
و بار دیگر از تلفیقی از ش��بکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک 

استفاده گردید. 
در ش��بکه ی عصب��ی طراحی ش��ده جه��ت تخمی��ن Pb  از وزن 
مخصوص گاز، چگالی نفت بر حسب درجه ی API، دمای مخزن و 
نسبت نفت و گاز  به عنوان داده های الیه ی ورودی استفاده گردید. 
ش��بکه ی پيش بيني کنند ه ی مذکور شامل يک الية مخفي با پنج 

ن��ورون بوده که که تمام اين نرون ها با تابع تانژانت س��يگموئيدي 
فعال مي شوند. الية خروجي داراي يک نورون با تابع خطي خالص  
و يک خروجي Pb اس��ت. الزم به ذکر اس��ت از 60 درصد داده های 
آزمایش��گاهی برای آموزش شبکه و 20 درصد جهت اعتبارسنجی 
و 20 درصد نیز برای آزمون شبکه های عصبی استفاده شد. شبکه  
طراحی شده با ساختاری که در شکل-1 آمده است، دارای عملکرد 

قابل قبولی نسبت به روابط تجربی بود ]4[.
 برای درک بهتر موضوع پس از نش��ان دادن نتایج حاصل از شبکه 
عصبی، از روابط تجربی برای مقایس��ه جواب های پیش بینی شده 
ای��ن دو روش با هم و بیان خطاهای هر کدام از مقدار هدف یعنی 

نتایج آزمایشگاهی استفاده گردید.
در ادامه این مقاله از ترکیب ش��بکه عصبی مصنوعی و الگوریتم 
ژنتیک برای تخمین Pb استفاده گردید. به این منظور از الگوریتم 
ژنتی��ک که از »الگوریتم های تکاملی«9 محس��وب ش��ده و دارای 
قدرت بس��یار زیادی جهت جس��تجوی جواب ه��ای قدرتمند و 
سازگار و ایجاد نسل های جدید از ترکیب نسل های کنونی است، 
در راس��تای آموزش شبکه عصبی اس��تفاده گردید. در این پروژه 
ب��رای تخمین وزن های الیه های مخف��ی و خروجی از الگوریتم 
ژنتیک کمک گرفته ش��د، که نتایج بسیار خوبی جهت هم گرایی 
و تخمین دقیق تر مدل طراحی شده توسط شبکه عصبی حاصل 
ش��د؛ به عبارت دیگر کنترِل ش��بکه ی عصبی برای رس��یدن به 
جوابی با دقت بیش��تر و انحراف کمتر را بس��یار ساده تر می کند، 
به ط��وری که از منحرف ش��دن و تخمین خط��ای زیاد حتی در 
اجراه��ای مختلف جلوگیری می کند، اما این در حالی اس��ت که 
ش��بکه ی عصبی مصنوعی مت��داول نیاز به تع��داد اجراهای زیاد 
برای رسیدن به جواب با دقت خوب دارد، که به علت انتخاب های 
تصادفی از نمونه ها در فاز آموزش است، لذا این امر سبب می شود 
که به وس��یله الگوریتم ژنتیک بتوان به پایداری و مطمئن تر بودن 

 2   ادغام تک نقطه ای 1  ساختار شبکه ی عصبی مصنوعی
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شبکه عصبی کمک کرد ]5[.

2- نتایج و بحث 
الزم به ذکر اس��ت که محدوده ی تغییرات پارامترهای ورودی برای 
دم��ا 190-180 درج��ه فارنهای��ت، API 31-28، وزن مخصوص 
گاز 0/8-0/9 و ب��ازه تغییرات »نس��بت گاز به نفت« 700-1100 
SCF/STB 10 گزارش ش��ده است. هر دو شبکه ی عصبی یعنی هم 

ش��بکه ی عصبی متداول که به صورت کالسیک آموزش دیده و هم 
ش��بکه ی عصبی ترکیب ش��ده با الگوریتم ژنتیک عملکرد بس��یار 
بهتری نس��بت به روابط تجربی دارند، به طوری که میانگین انحراف 
خطای مدل های پیش بینی کننده توسط شبکه های عصبی حدود 
1/6 درصد اس��ت در حالی که این میزان برای روابط تجربی جهت 

پیش بینی Pb حدود 19-7 درصد گزارش شده است.
نتایج کلی به صورت میانگین مربعات خطا )MSE(11 و ریش��ه ی آن 
)RMSE( 12 برای روابط تجربی، شبکه ی عصبی مصنوعی و هم چنین 

ترکیب ش��بکه ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک در جدول-1 
آورده ش��ده اس��ت. روابط تجربی استفاده ش��ده عبارتند از رابطه 

»پتروسکی-فرشاد«13، »والردی«14، »حنفی«15 و »گالسو«16.
مدل طراحی شده توسط ش��بکه ها ی عصبی دارای عملکرد بسیار 
خوبی بود. الزم به ذکر اس��ت که در اجرای شبکه ی عصبی ترکیب 
ش��ده با الگوریتم ژنتیک از 75 درصد داده های آزمایشگاهی برای 
آموزش ش��بکه ی و 25 درصد برای آزمون ش��بکه استفاده گردید. 
در ادامه برای ارزیابی عملکرد شبکه های عصبی مذکور از میانگین 
مربعات خطا و ریشه میانگین مربعات خطا  استفاده شد. شایان ذکر 
است دراین مطالعه با تعداد محدودی داده های آزمایشگاهی جهت 
پیش بینی خواص س��یاالت مخزن مواجه بودیم، هم چنین ش��ایان 
ذکر اس��ت مقایس��ه MSE و یا RMSE  در مدل  ش��بکه ی  عصبی 
مصنوع��ی با مدل  حاص��ل از ترکیب الگوریتم ژنتیک و ش��بکه ی 
عصب��ی مصنوعی ممکن اس��ت خیلی دقیق نباش��د و نتوان قدرت 
پایدار کنندگ��ی ک��ه الگوریتم ژنتیک به ش��بکه ی عصبی می دهد، 
را قض��اوت کرد. این توانای��ی الگوریتم ژنتی��ک، زمانی که با تعداد 
داده های بیشتری روبه رو هستیم بیشتر به چشم می خورد؛ هر چند 
که در این پژوهش، حین اجرا این توانایی به وضوح مشاهده گردید.

در مدل ایجاد ش��ده توس��ط ترکیب الگوریتم ژنتیک و ش��بکه ی 
عصب��ی مصنوعی برای پیش بینی فش��ار نقطه حب��اب در مرحله 
تقاط��ع الگوریت��م ژنتیک از تکنی��ک جفت گیری ی��ک نقطه ای، 

استفاده گردید. 

 3   متوسط مربعات خطای مطلق در مراحل آموزش ، اعتبار سنجی  و آزمون

 4  نتایج حاصل از شبکه ی عصبی مصنوعی

 1    نتایج میانگین مربعات خطا و ریشه ی آن برای فشار  نقطه حباب

جذر میانگین مربعات خطا
RMSE=√1/n(∑(Output-Target)2(

میانگین مربعات خطای مطلق
MSE=1/n(∑(Output-Target)2(

رابطه

40/815  1/6658ANN

58/827  3/4606ANN+GA

218/329  4/7668Velarde et.al

433/116  1/8648 Petrosky &
Farshad

512/257  2/6241Hanafy et.al

561/118  3/1485Glaso et.al
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2-1- فشار نقطه حباب پیش بینی شده با شبکه ی عصبی مصنوعی متداول 
در ش��کل-3 عملک��رد خوب و قاب��ل اعتماد ش��بکه ی عصبی 
مصنوعی،که به وسیله الگوریتم »لونبرگ- مارگوات«17 آموزش 
یافته، حین هر س��ه مرحله آموزش، اعتبار س��نجی و آزمایش 
آورده ش��ده است، همان طورکه در این شکل مشاهده می گردد 
متوس��ط مربعات خطای مطلق در مرحله آموزش کمترین و در 
مرحله آزمایش، نیز روند کاهش��ی مناسبی را دارا بوده اند، این 
موضوع بیانگر عملکرد قابل اطمینان ش��بکه ی عصبی طراحی 
ش��ده، جهت پیش بینی فشار نقطه حباب برای این مجموعه از 
داده ها و هم چنین پیش بینی سایر نقاط در بخش های مختلف 
مخزن مورد مطالعه است. الزم به ذکر است که داده های ورودی 
در این بخ��ش عبارتند از: وزن مخصوص گاز، API نفت، دمای 

مخزن و نسبت نفت و گاز.
 در ش��کل-4 ضریب همبستگی برای هر کدام از مراحل آموزشی، 
اعتبار س��نجی، آزمایش و هم چنین مقایسه خروجی شبکه با نتایج 
آزمایش��گاه برای هر کدام از نمونه ها آورده شده است؛ شایان ذکر 
 اس��ت هر چق��در خط ضریب همبس��تگی روی خ��ط نقطه چین 
)Y= X( منطبق ت��ر باش��د، منجر به عملکرد بهتر ش��بکه ی عصبی 

خواهد شد.
 در ش��کل-5 مش��اهده می گردد که خروجی ش��بکه ی عصبی و 
نتایج آزمایشگاهی برای کلیه نمونه های مورد آزمایش بسیار خوب 
پیش بینی ش��ده اس��ت. در این ش��کل هم چنین نمودار MSE و 
RMSE برای 36 نمونه ی مورد مطالعه، آورده شده است. هم چنین 

 توزیع نرم��ال خطا با میانگین تقریبی ح��دود2 و دامنه ی خطای 
حدود 41، عملکرد خوب ش��بکه ی عصبی مصنوعی طراحی شده 

را نشان می دهد.
 

2-2- فش�ار نقط�ه حب�اب پیش بین�ی ش�ده با ادغ�ام ش�بکه ی عصبی 
مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

الزم به ذکر اس��ت ش��بکه ی عصبی به طور کلی ب��ه دو صورت 
آموزش می بیند، روش اول: اس��تفاده از الگوریتم های کالسیک 
مانند لونبرگ-مارگوات و روش دوم: اس��تفاده از الگوریتم های 

 7  نتایج حاصل از ترکیب شبکه ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک 6  نمودارهای مربوط به تابع هزینه در مرحله آموزش

 5  پیش بینی فشار نقطه حباب و برازش خطی نتایج حاصل و نمودار خطا
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 8  میانگین مربعات خطای مطلق نتایج حاصل از ترکیب شبکه ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

هوش��مند برای آموزش شبکه ی عصبی، نظیر الگوریتم ژنتیک، 
مورچ��گان و س��ایر الگوریتم ه��ا. در این بخ��ش جهت آموزش 
ش��بکه ی عصبی از الگوریتم ژنتیک استفاده گردید. الزم به ذکر 
اس��ت در طراحی این الگوریتم از جمعی��ت 300 تایی و تعداد 
نس��ل های 60 تایی اس��تفاده گردید. هم چنی��ن نحوه انتخاب 

والدی��ن در این روش به صورت رقابتی ص��ورت گرفت در ادامه 
کار جهت مرحله ی ادغام یا تقاطع از تابع تک نقطه ای استفاده 
گردید. ش��ایان ذکر است که داده های ورودی در این بخش نیز 
عبارت بودن��د از: وزن مخصوص گاز، API نفت، دمای مخزن و 

نسبت نفت و گاز در نقطه حباب.
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مقاالت پژوهشی

 9  مقایسه نتایج حاصل از ترکیب شبکه ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک با شبکه ی عصبی مصنوعی و روابط تجربی
الف( نتایج حاصل از ش��بکه ی عصبی مصنوعی ب( نتایج حاصل از ترکیب ش��بکه ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک  ج( نتایج حاصل از روابط تجربی »پتروس��کی – فرش��اد« ، »والردی«، 

»حنفی«  و »گالسو« 

الف ب

ج
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پانویس هاپانویس ها
1. Pressure–Volume–Temperature فشار-حجم-دما
2. Equation of State
3. Artificial neural Network (s)
4. Al-Marhoun
5. Bubble point pressure 
6. oil formation-volume-factor or FVF at bubble-point )Bob(
 ضریب حجمی سیال نفت در نقطه ی حباب 
7. Gharbi
8. Elsharkawy
9. Evolutionary algorithms (EA)

10. standard cubic feet of gas per stock tank barrel of oil cubic metres
11. Mean Squre Error
12. Root of Mean Squre Error
13. Petrosky & Farshad
14. Velarde et.al
15. Hanafy et.al
16. Glaso et.al
17. Levenberg-Marquardt
18. Run
19. Crossover

در ش��کل-6 نمودارهای مربوط به تابع هزینه یا همان تابع خطای 
مطلق، آورده ش��ده که س��یر نزولی را در 60 نسل تولید شده-که 
به س��وی خطای کمتر و نسل های بهینه و پایدارتر سیر می کند- 
به خوبی نش��ان می دهد؛ داده های مورد آموزش، در این ش��کل به 

خوبی نمایان و قابل مقایسه است.
در ش��کل-7 ضری��ب همبس��تگی برای ه��ر ک��دام از مراحل 
آم��وزش، آزمای��ش و هم چنین مقایس��ه خروجی ش��بکه ی با 
نتایج آزمایش��گاه برای هر کدام از نمونه ها آورده ش��ده است؛ 
دراین مطالعه با تعداد محدودی داده های آزمایش��گاهی جهت 
پیش بینی خواص سیاالت مخزن مواجه بودیم و همان گونه که 
در ش��کل-8 مشاهده می ش��ود نمی توان با مقایسه MSE و یا 
RMSE مدل های شبکه ی  عصبی با مدل های حاصل از ترکیب 

الگوریت��م ژنتیک و ش��بکه ی عصبی به ق��درت پایدار کنندگی 
که الگوریتم ژنتیک به ش��بکه ی عصب��ی می دهد، پی برد. این 
توانای��ی الگوریتِم ژنتیک زمانی که با تعداد داده های بیش��تری 
روبه رو هس��تیم، نمایان تر است. شایان ذکر است در روش قبل 
برای رس��یدن به بهترین جواب نیاز بود که چندین بار ش��بکه 
اجرا18 ش��ود، این در حالی اس��ت که ب��ا روش تلفیقی از تکرار 
اجراهای پیاپی جلوگیری می گردد، در این پژوهش حین اجرا 

این توانایی به وضوح مشاهده گردید ]6[.
در ش��کل-9 نتایج پیش بینی فشار نقطه حباب با هر دو روش کالسیک و 
هوشمند جهت آموزش شبکه ی عصبی مصنوعی و هم چنین نتایج حاصل 

از تخمین، توسط روابط تجربی آورده شده است ]7[.

نتیجه گیری
1- نتايج به دست آمده در تمام مراحل، نمايانگر برتري کامل مدل 
شبکة عصبي مصنوعی ارائه شده در تخمين خواص سیاالت مخزن 
و ارائه باالترين مقدار ضريب همبس��تگي نس��بت به روابط تجربي 

معمول است. 
2-  الگوریتم ژنتیک از جمله الگوریتم های جستجو و بهینه سازی 
هوش��مند محسوب می ش��ود، لذا موجب قدرت بسیار باالیی برای 
همگرایی س��ریع تر به هدف )داده های آزمایش��گاه( در مدل پیش 
بینی ش��ده توس��ط ش��بکة عصبي مصنوعی گردی��د، به طوری که 
از انج��ام اجراه��ای متعدد، در حالتی که ش��بکة عصبي مصنوعی 

متداول وجود داشت، جلوگیری نمود. 
3- در این مطالعه در الگوریتم ژنتیک برای انتخاب والدین از روش 

رقابتی استفاده شد.
4-  نتایج نش��ان می دهد در الگوریت��م ژنتیک زمانی که جمعیت 
انتخاب��ی ح��دود 10 برابر متغیره��ای مجهول باش��د بهتر جواب 
می ده��د و نیز زمانی که تعداد نس��ل های تولید ش��ده 20 درصد 

جمعیت انتخابی باشد با دقت خوبی عمل می کند.
5- اس��تفاده از »توابع تقاطع«19 یک نقطه ای در الگوریتم ژنتیک 
جهت تخمین فش��ار نقطه حباب، عملکرد بهتری نس��بت به سایر 

توابع تقاطع نظیر دو نقطه  ای نشان می دهد.


