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مقدمه
توصیف مخازن همواره به  عنوان یکی از مهم  ترین، چالش  برانگیزترین 
و مسئله  س��ازترین موارد در صنایع باالدس��تی نفت مطرح بوده اس��ت ]1[. 
ضرورت این مورد زمانی که مباحث مربوط به مخازن گاز میعانی به  عنوان 
یکی از ارزشمندترین نوع مخازن باش��ند اهمیت بیشتری پیدا می  کند ]2[. 
ب��ه عبارت دیگر تخمین کمیت  هایی مثل نس��بت گاز میعانی نیازمند دقت 
بس��یاری اس��ت؛  چرا که جمع بندی و تفس��یر این کمیت  منجر به تفس��یر 
عملک��رد مخازن گاز میعانی خواهد ش��د. ]6-3[. به  ط��ور مثال روش  های 
گوناگونی بر مبنای اصول تئ��وری و هم  چنین تلفیقی از هوش مصنوعی و 
روش  های آزمایشگاهی مرسوم )مثل انبساط جرمی ثابت( توسط تعدادی از 
محققین جهت مدل  سازی رفتار غیرخطی فشار نقطه شبنم )به  عنوان یکی از 
کلیدی  ترین مشخصه  های مخازن گاز میعانی( پیشنهاد شده  است. روش  های 
زی��ادی برای ارزیابی عملک��رد مخازن گاز میعانی مطرح گردیده اس��ت. 
توماس و همکاران )2009( جهت ایجاد نگرش��ی عمیق نس��بت به مخازن 
گاز میعان��ی و برای پیش  بینی آینده این نوع از مخازن روش��ی ارائه کردند 
که توصیف مناسبی از س��یاالت درجا و آزمایش جریان  های مرتبط دارد. 
پیش  بینی عملکرد مخازن گاز میعانی در آینده زمانی بهتر مشخص می  شود 
که تمامی توجهات هم از دیدگاه فنی و هم از دیدگاه اقتصادی معطوف به 

طراحی و بهینه  سازی امکانات سرچاهی و تجهیزات واحد بهره  برداری باشد 
]13-7[. علوی و همکاران )2010( با اس��تفاده از آزمایش  های گوناگون و 
هم  چنین معادله حال��ت   Peng-Robinson موفق به احراز همگرایی مورد 
قبولی بین داده  های مش��اهده  ای و محاسبه  ای مربوط به نرخ تولید )به  عنوان 
کمیت بس��یار مهمی برای طراحی امکانات سرچاهی( ش��دند ]14[. تولید 
بیش��ینه مقدار میعان��ات گازی )به  عنوان یک��ی از باارزش  ترین محصوالت 
مخازن گاز میعانی که ناش��ی از افت فش��ار به زیر فشار نقطه شبنم است و 
در نواحی اطراف دیواره چاه تش��کیل می  شود( مهم  ترین توجیه برای تمام 
تالش  های انجام ش��ده اس��ت. اگرچه میزان میعانات تولیدی را می  توان از 
آزمای��ش به  دس��ت آورد اما کم��اکان هزینه ف��راوان و زمان ب��ر بودن این 
آزمایش  ها از معضالت فنی عمده آنهاست. بدین منظور مدل  های مرسوم و 
جدیدی که با هوش مصنوعی تلفیق ش��ده  اند برای پیش  بینی میزان میعانات 
پیشنهاد گردیده اند ]15[. جوخیو و همکاران )2002( با دقت بیشتری میزان 
تولید میعانات را بر مبنای مدل Whitson and Fevang و بر اساس تراوایی 
نس��بی و داده  های س��یاالتی پیش  بینی کردند. آنان با استفاده از روش  های 
ناپایدار فش��اری، تراوایی مؤثر را به عنوان تابعی از فش��ار به  دست آوردند 
و س��پس با اس��تفاده از روش  های چاه  آزمایی نزدیك  ترین ناحیه به دیواره 
چاه را به  عنوان منبع میعانات مش��خص کردند ]16و17[. فرحان و همکاران 
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)2006( نی��ز میزان میعانات تولیدی را مس��تقیماً به نس��بت گاز میعانی 
ارتباط دادند؛ چراکه معتقد بودند مقدار میعانات تولیدی از لحاظ کمی 
و کیفی تابع اس��ت از فشار عملیاتی س��رچاهی. آنها در مرحله نخست 
یك جداساز سه  مرحله  ای که در قسمت  های اول و سوم آن فشار توسط 
یك کارش��ناس تعیین شده و در مرحله دوم میزان تولید بیشینه میعانات 
به  عنوان متغیری از فشار است درنظر گرفتند ]18[. آنها برای بهینه  سازی 
این فرآیند از یك ش��بکه عصبی پس  انتشار استفاده کردند که متشکل 
از س��یزده ورودی شامل اجزای سازنده و سه خروجی متشکل از نسبت 
گاز میعانی، فش��ار مرحله دوم جداساز و درجه سبکی میعانات تولیدی 
بود. برای مش��خص کردن ساختار ش��بکه و تعیین کمیت  های مربوطه 
)مثل وزن اتصاالت بین نرون  ها( تعدادی از الگوریتم  های تکاملی مانند 
الگوریتم ژنتیك1 ]19[، الگوریتم هرس2 ]20[ و پس  انتشار3 ]21[ استفاده 
شد. در این تحقیق از الگوریتم ژنتیك به  عنوان بهینه  ساز وزن  های4 شبکه 
عصبی اس��تفاده شده و نسبت میعانات به گاز خروجی از شبکه با نتایج 

اخذ شده در آزمایشگاه مقایسه شده  اند.

1- شبکه عصبی مصنوعی
ش��بکه عصبی مصنوعی از روش  های آنالیز موازی اطالعات است 
که قابلیت مدل  س��ازی الگوهای پیچیده و غیرخطی موجود میان تعداد 
محدودی از داده  های آزمایشگاهی را دارد. شبکه  های عصبی بر مبنای 
خواص ذاتی خود نگاشتی غیرخطی بین ورودی  ها و خروجی  ها برقرار 
می  کنن��د. تضمین موفقیت یك ش��بکه در گرو انج��ام پیش  پردازش 
درس��ت روی داده  ها، انتخاب صحیح ساختار ش��بکه و انتخاب روش 
آموزش مناس��ب برای شبکه است. در ش��بکه  های پیش  خور5 به  عنوان 
رایج  ترین نوع شبکه  های عصبی مصنوعی  تنها امکان انتشار سیگنال  ها 
در یك راستا از ورودی  ها به سوی خروجی  ها وجود دارد. به  طور کلی 
یك ش��بکه عصبی سه الیه پیش  خور که بر مبنای الگوریتم پس  انتشار 
اس��ت توانایی تقریب  زدن هر تابع غیرخطی پیوسته  ای را دارد. فرآیند 
آم��وزش که همان تغیی��رات هدف  دار وزن  های اتص��االت و عبارات 
بایاس6 اس��ت مادامی که معیار خط��ای مربوط به محور مورد نظر میان 
پاسخ  های واکنش داده شده توس��ط شبکه و پاسخ  های واقعی حاصل 
از آزمایش��گاه به مقدار کمینه خود نرس��د ادام��ه می  یابد. رابطه-1 که 
به  عن��وان یکی از این  گونه معیارها مورد اس��تفاده قرار می  گیرد به  طور 

معمول میانگین مربع خطا7 را محاسبه می  کند ]22-25[.

MSE = [Yj)k(-Tj)k(]
2

G m

k = 1 j = 1

∑ ∑1
2

                                        )1(

در رابط��ه-m ،1 تع��داد نرون  ه��ای خروجی، G تع��داد داده  های 
آموزشی،)k(Tj داده  های آزمایشگاهی و )Tj)k پاسخ  های شبکه هستند. 

به  ط��ور کل��ی داده  ه��ا ب��ه دو دس��ته کل��ی آموزش  دهن��ده8 و 
آزمایش  کننده9 تقسیم می  ش��وند. هدف از تعیین یك سری از داده  ها 
به  عنوان آموزش  دهنده رس��یدن به مجموعه  ای از وزن  های بهینه است. 
زمانی که تعداد وزن  هایی که باید بهینه ش��وند از تعداد داده  ها بیش��تر 
باش��د در ابتدا خطا نسبت به مناسب  س��اختن داده  های مورد آزمایش10 
کاهش می  یابد. اما با گذش��ت زمان و رسیدن شبکه به درجه آموزش 
بیش از حد11، خطا افزای��ش می  یابد. در مقابل زمانی که تعداد وزن  ها 
کمتر از تعداد داده  هاست مس��ائل مربوط به مناسب  سازی بیش از حد 

اهمیت می  یابد.

  1   الف(مقایســه داده های خروجی شــبکه عصبی و داده های واقعی در   
حالت آموزش شبکه

  1   ب(مقایســه داده های خروجی شــبکه عصبی و داده های واقعی در   
حالت آزمایش شبکه

ورودی

خروجی

 1   بازه كمیت  های استفاده شده جهت ایجاد مدل شبکه عصبی
بیشینهكمینهكمیت )واحد(

)oF( 165283دما

)psi( 29506035فشار نقطه شبنم

)gr( 16/527وزن مولکولی

)B/MMscf( 4/536/5نسبت گازمیعانی
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2- مطالعه موردی
بهره  گیری از داده  های معتبر را می  توان مهم  ترین اصل در طراحی یك 
ش��بکه عصبی مصنوعی دانس��ت. برای مهیاکردن این  گونه داده  ها باید در 
ابتدا کمیت  هایی را که اثر مس��تقیم بر مقدار و کیفیت کمیت هدف دارند 

مشخص کرد.
 به  طور کلی نس��بت گاز میعانی به  ش��دت تحت تأثیر ش��رایط محیط 
متخلخل و خواص س��یاالت مخزن است. بر این اساس و بر مبنای مطالعات 
پیش��ین فشار نقطه ش��بنم، دمای مخزن و وزن مولکولی بیشترین تأثیر را بر 

میزان نسبت گاز میعانی دارند ]26[.
جدول-1 نش��ان  دهنده خالصه وضیعت آماری 210 سری از داده  هایی 
اس��ت که برای طراحی شبکه مدنظر جمع  آوری ش��ده  اند. 40 سری از این 
مجموعه مربوط به مخازن ایران است که نمونه  گیری آنها اخیراً انجام شده 

و مابقی متعلق به مطالعات قبلی در مخازن جهان است.

3- نتايج و بحث
در این مطالعه یك ش��بکه عصب��ی مصنوعی جه��ت پیش  بینی میزان 
نسبت گاز میعانی توس��عه داده شد. مطلوب  ترین پاسخ  ها با ساختار 3 نرون 
ورودی، 7 نرون در الیه میانی و یك نرون به  عنوان خروجی به  دس��ت آمد. 
 Levenberg-Marquardt شبکه حاصل از الگوریتم پس  انتشار خطا و تابع
استفاده کرده و سه کمیت فشار نقطه شبنم، دما و وزن مولکولی ورودی  ها 
هس��تند. هم  چنین در نرون  های میانی از توابع س��یگموئیدی و در نرون  های 

خروجی از توابع خطی استفاده شده است.
از مجموع 210 س��ری داده جمع  آوری شده 170 سری به  طور تصادفی 
برای آموزش شبکه انتخاب شدند و مابقی جهت آزمایش شبکه و ارزیابی 

قدرت و یکپارچگی آن استفاده گردید.
ش��کل-1 مقایس��ه  ای میان مقادیر نرمال پیش  بینی ش��ده توسط شبکه 
پس  انتش��ار و مقادی��ر نرمال واقع��ی برای ه��ر دودس��ته آموزش  دهنده و 
تصدیق  کنن��ده اس��ت. از دیدگاه فن��ی مقادیر ضریب آم��وزش و ضریب 
تصحیح مومنتوم مربوط به الگوریتم پس  انتش��ار ب��ه ترتیب 0/75 و 0/001 
تعیین ش��دند. شکل-1 مبین این همگرایی بسیارخوب   پاسخ  های ارائه شده 
توسط شبکه برای داده  های آزمایش در مقایسه با مقادیر واقعی است. عالوه 
بر ای��ن از دو معیار میانگین مربع خطا و ضریب بازده��ی R2 برای ارزیابی 
هرچه بیش��تر شبکه اس��تفاده ش��د که به ترتیب مقادیر قابل  قبول 0/09814 
و 0/87845 ب��رای آنها به  دس��ت آمد. معم��والً مقادیر 0/9 و بیش��تر از آن 
عملکرد بس��یار مطلوب، مقادیر 0/9-0/8 عملکرد خ��وب و مقادیر کمتر 
از 0/8 نش��ان دهنده عملکرد غیرقابل  قبول برای R2 است. شکل-2 عملکرد 
 ش��بکه عصبی مذکور را بر مبنای نمودارهای پراکندگی نمایش می  دهد و 
ش��کل-3 نیز نمودار عملکرد خود ش��بکه عصبی اس��ت. هم  چنین مقادیر 
 میانگین مربع خطا و R2 برای داده  های آزمایش در جدول -2ارائه شده است. 

نتيجه  گيری
در صنعت نفت همواره طیف گسترده  ای از تالش  ها بر یافتن روش  های 
بهتر و با دقت بیش��تر جهت توصیف هرچه دقیق  تر س��یاالت متمرکز بوده 
اس��ت. در این پژوهش یك راه حل س��ریع  تر، ارزان  ت��ر و کارآمدتر برای 
تخمین مقدار کمیت نس��بت گاز میعانی پیش��نهاد شد که باتوجه به خطای 
حاصل بسیار مفید است. شبکه مذکور از توانایی جستجوی منطقه  ای با نام 
روش پس  انتش��ار اس��تفاده می  کند. پاس��خ  های حاصل بر مبن��ای داده  های 
جمع  آوری شده از آزمایش  های نمونه  های گرفته شده از یك مخزن نفتی 
شمال خلیج  فارس و داده  های جمع  آوری شده از مطالعات مرتبط پیشین، به 
  طورکلی عملکرد مناس��ب شبکه را تصدیق می  کند. همواره تعیین ساختار 
بهین��ه ب��رای ی��ك ش��بکه عصبی ب��ا هدف ح��ل یك مس��ئله یک��ی از 
چالش  برانگیزترین موضوع  ها بوده که در این مورد خاص، س��اختار شبکه 
توس��ط کاربر تعیین شد. در این خصوص می  توان از الگوریتم  های تکاملی 

استفاده کرد که این امر می تواند موضوع مقاله ای جداگانه قرار گیرد.

BP-ANk                            
میانگین مجذور خطا 0/09814

)R2( ضریب هم  بستگی 0/87845

 2   كمیت های آماری مدل شبکه عصبی برای پیش بینی نسبت 
       به میعانات به گاز

  2   نمودار رگرسیون برای خروجی شبکه عصبی

  3   نمودار كارایی شبکه عصبی بر مبنای میانگین های مجذور خطا
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