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استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک جهت تخمین 
نسبت گاز محلول به نفت در نقطه ی حباب مخازن نفتی جنوب غرب ایران

سید علیرضا طباطبایی نژاد1، دانشگاه صنعتی سهند   محمد برجسته*، مصیب کمری 2، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب  

هــدف ایــن پژوهــش اســتفاده از توانایــی هــوش مصنوعــی جهــت تخمیــن خــواص ســیاالت مخــزن 
بــا دقــت بیشــتر نســبت بــه روش هــای تجربــي اســت کــه کارآیــی کمــی دارنــد. بدیــن منظــور پــس 
ــه آزمایــش 3PVT کــه طــی 56 ســال  ــه 36 نمون ــوط ب از جمــع آوری و ســازمان دهی داده هــای مرب
ــار از  ــود، جهــت پیش بینــی ضریــب حجمــی نفــت ســازندی، یک ب ــد از مخــزن انجــام شــده ب تولی
شــبکه ی عصبــی مصنوعــی و بــار دیگــر از تلفیقــی از شــبکه ی عصبــی مصنوعــی و الگوریتــم ژنتیــک 
اســتفاده گردیــد. از آنجــا کــه 4Rsb تابعــی از وزن مخصــوص گاز، API نفــت، دمــای مخــزن و فشــار 
ــه  ــه در ادام ــه ک ــد. همان گون ــتفاده ش ــه ی ورودی اس ــای الی ــوان داده ه ــت به عن ــاب اس ــه ی حب نقط
ــی  ــط تجرب ــه رواب ــبت ب ــی نس ــبکه های عصب ــه ش ــد ک ــان می دهن ــج نش ــد نتای ــد ش ــاهده خواه مش
ــد از دقــت بســیار خوبــی  ــر اســاس داده هــای محلــی خــاص مناطــق مختلــف به دســت آمده ان کــه ب
بــرای تخمیــن خــواص ســیاالت مخــزن برخوردارنــد. همچنیــن ترکیــب شــبکه ی عصبــی مصنوعــی 
بــا الگوریتــم ژنتیــک بســیار مفیــد بــود؛ چراکــه ســبب افزایــش بســیار زیــاد ســرعت همگرایــی بــه 
ــده  ــی ش ــی طراح ــی مصنوع ــبکه ی عصب ــد. ش ــی ش ــبکه ی عصب ــداری ش ــق و پای ــدل دقی ــمت م س

ــن انحــراف نســبی حــدود 1/8 درصــدی را نشــان می دهــد. میانگی
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خـــواص ســـیاالت مخـــزن از متغیرهـــای بســـیار مهـــم در محاســـبات 
موازنـــه ی مـــواد، چاه آزمایـــی، تخمیـــن مقـــدار نفـــت قابل برداشـــت 
اندازه گیـــري  اســـت.  مخـــزن  عـــددی  مدل ســـازی  همچنیـــن  و 
ـــاظ  ـــا از لح ـــود. ام ـــام مي ش ـــگاه انج ـــواص در آزمایش ـــن خ ـــتقیم ای مس
محدودیت هـــاي موجـــود )هزینـــه ی زمـــان و فـــن آوری(، دسترســـي 
همیشـــگي بـــه آزمایشـــگاه مقـــدور نیســـت یـــا ممکـــن اســـت حجـــم 
نمونه هـــاي اندازه گیـــري شـــده کافـــي نباشـــد؛ بنابرایـــن روش هـــاي 
ـــري  ـــاًل از یک س ـــرد دارد. قب ـــوص کارب ـــن خص ـــز در ای ـــتقیم نی غیرمس
ـــه  ـــد ک ـــتفاده مي ش ـــواص اس ـــن خ ـــن ای ـــت تخمی ـــي جه ـــط تجرب رواب
اســـتفاده از ایـــن روابـــط ســـنتي غیربومـــي بـــراي مخـــازن کشـــورمان 
چنـــدان مناســـب نیســـت. هـــدف ایـــن پژوهـــش، اســـتفاده از روابـــط 
هوشـــمند بـــا دقـــت بیشـــتر و به صـــورت بومـــي بـــراي مخـــازن 
در  قابل اســـتفاده  معمـــول  روش  دو  اســـت.  ایـــران  جنوب غـــرب 
هنـــگام عـــدم دسترســـی بـــه اندازه گیري هـــاي آزمایشـــگاهي بـــراي 
 5EOS ـــت ـــه ی حال ـــد از معادل ـــام، عبارتن ـــواص PVT نفت خ ـــن خ تعیی
ــي از  ــاس آگاهـ ــر اسـ ــت بـ ــه ی حالـ ــي PVT. معادلـ ــط تجربـ و روابـ
ــه  ــود کـ ــذاري می شـ ــزن پایه گـ ــیاالت مخـ ــات سـ ــات ترکیبـ جزئیـ
تعییـــن این گونـــه کمیت هـــا بســـیار گـــران و وقت گیـــر اســـت. 
در حالـــي کـــه روابـــط تجربـــي PVT بـــر اســـاس داده هـــاي حاصـــل 
مي شـــوند  اندازه گیـــري  به راحتـــي  کـــه  زمیـــن  الیه هـــاي  از 
پایه گـــذاري شـــده اند. ایـــن داده هـــا عبارتنـــد از فشـــار و دمـــاي 

ـــط  ـــن رواب ـــق ای ـــه ی دقی ـــت و گاز. مطالع ـــوص نف ـــزن و وزن مخص مخ
ــواص  ــن خـ ــت تعییـ ــي جهـ ــت کافـ ــا دقـ ــه آنهـ ــد کـ ــان مي دهـ نشـ
ـــراي  ـــوالً ب ـــه معم ـــد؛ چراک ـــي ندارن ـــف نفت ـــن مختل ـــام در میادی نفت خ
تولیـــد ایـــن نـــوع روابـــط از داده هـــاي مناطـــق مشـــخصي اســـتفاده 

شـــده اســـت.
بــراي پیش بینــي  مطالعــات چنــد ســال اخیــر نشــان مي دهــد کــه 
ــي  ــیار خوب ــت بس ــي از قابلی ــي مصنوع ــبکه هاي عصب ــواص PVT، ش خ
ــد. مثــاًل در ســال Al-Marhoun 2000 تعــداد 283 مجموعــه  برخوردارن
 Pb داده از میادیــن مختلــف عربســتان جمــع آوری کــرد و بــرای تخمیــن
و Bob در مخــازن عربســتان بــا اســتفاده از شــبکه ی عصبــی مصنوعــی دو 
مــدل ارائــه کــرد کــه دقــت آنها بــرای تخمیــن Bob بســیار بیشــتر از روابط 
ــا ناحیــه ای  ــه ایــده ی گســترش روابــط بومــی ی تجربــی اســت. ایــن مقال
ــی  ــط تجرب ــه رواب ــبت ب ــزن را نس ــیاالت مخ ــواص س ــن خ ــرای تخمی ب
 Elsharkawy و Gharbi ــز ــن نی ــل از ای ــد ]1[. قب ــت می کن ــی تقوی جهان
در 1997 مــدل شــبکه ی عصبــي دیگــري جهــت تخمیــن خــواص Pb و 
Bob در مقیــاس جهانــي ارائــه کــرده بودنــد کــه در آن میانگیــن خطــاي 

تخمیــن Pb در فــاز آمــوزش و آزمایــش شــبکه، پائین تــر از روابــط 
ــود ]2[. ــي ب تجربــي معمول

ـــي  ـــط تجرب ـــل رواب ـــز مث ـــبکه ها نی ـــوع ش ـــن ن ـــاد ای ـــراي ایج ـــه ب اگرچ
ــل  ــا به دلیـ ــود امـ ــتفاده مي شـ ــي اسـ ــق خاصـ ــاي مناطـ PVT از داده هـ
ــراي  ــداول بـ ــاري متـ ــا آمـ ــي یـ ــاي تجربـ ــه 6ANN از روش هـ آنکـ
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ـــک  ـــه ی ـــي آن ب ـــد پیش بین ـــد فرآین ـــتفاده نمي کن ـــود اس ـــبات خ محاس
ـــا  ـــه ب ـــن مطالع ـــود. در ای ـــدود نمي ش ـــاص مح ـــي خ ـــدان نفت ـــد می ـــا چن ی
ـــای  ـــط روش ه ـــی توس ـــیاالت نفت ـــای PVT س ـــن متغیره ـــوع تخمی موض
هوشـــمند در یکـــي از مخـــازن جنوب غربـــی ایـــران تـــالش شـــده بـــا 
ـــم  ـــی مصنوعـــی و الگوریت اســـتفاده از ادغـــام دو روش شـــبکه های عصب
ژنتیـــک، شـــبکه ای را آمـــوزش داد تـــا بتوانـــد در ناحیه  هایـــی کـــه 
جهـــت شبیه ســـازی ســـتون چـــاه یـــا مخـــزن بـــا کمبـــود اطالعـــات 

مواجـــه هســـتیم، خـــواص ســـیاالت مخـــزن را پیش بینـــی کنـــد ]3[.

1- روش کار
ــن خــواص ســیاالت مخــزن  ــن مطالعــه ســعی شــده جهــت تخمی در ای
بــا دقــت زیــاد، از توانایــی و کاربــرد هــوش مصنوعــی در حــل مســائل 
پیچیــده و غیرخطــی بهــره بــرد. بدیــن منظــور جهــت مقایســه بــا نتایــج 
حاصــل از روش هــای هــوش مصنوعــی و آزمایشــگاه، روابــط تجربــی 
ــن  ــی از بزرگ تری ــتار یک ــن نوش ــت. در ای ــده اس ــه ش ــرد ارائ پرکارب
ــه 36  ــوط ب مخــازن جنوب غــرب کشــور بررســی شــد و داده هــای مرب
نمونــه آزمایــش PVT طــی 56 ســال تولیــد مخــزن از پایــگاه داده هــای 
ــن  ــد. از ای ــوب جمــع آوری و ســازمان دهی گردی ــز جن مناطــق نفت خی
داده هــا جهــت پیش بینــی Rsb یک بــار از طریــق شــبکه ی عصبــی 
مصنوعــی و مرتبــه ی دیگــر از طریــق تلفیقــی از شــبکه ی عصبــی 
مصنوعــی و الگوریتــم ژنتیــک اســتفاده شــد. در ادامــه روابــط تجربــي 

ــه گردیــده اســت: ــه ارائ ــه کار رفت ب

Petrosky & Farshad الف( رابطه ی
ایـن رابطـه ی تجربی، مربـوط به نمونه هـای اخذ شـده از خلیج مکزیک 

است:

 
 

Glaso ب( رابطه ی
ایـن رابطـه ی تجربـی، مربـوط بـه نمونه هـای اخذ شـده از دریای شـمال 

است:
 

که در آن:
  
  

Hanafy et.al ج( رابطه ی
ایـن رابطـه ی تجربـی، مربـوط بـه نمونه هـای اخذ شـده از خلیج سـوئز و 

نواحـی صحرای سیناسـت:
 

Velarde et al د( رابطه ی
ــذ  ــت و گاز اخ ــوط نف ــه ی مخل ــی، از 2097 نمون ــه ی تجرب ــن رابط ای

ــت: ــده اس ش
 

Vasquez & Beggs ه( رابطه ی
ایـن رابطـه ی تجربـی، مربـوط بـه نمونه هـای اخذ شـده از خلیج سـوئز و 

نواحـی صحرای سیناسـت:
 

 
وزن  از   ،Rsb تخمیــن  شــده جهــت  طراحــی  شــبکه ی عصبــی  در 
ــاب  ــه ی حب ــار نقط ــزن و فش ــای مخ ــت، دم ــوص گاز، API نف مخص

ساختار شبكه ی مصنوعی1

Coefficient Ύ0<=30◦API Ύ0>30◦API

C1 4/677×10-4 4/670×10-4

C2 1/751×10-5 1/100×10-5

C3 -1/811×10-8 1/377×10-9

1Beggs & vesquez ثابت های رابطه ی
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ــي  ــبکه ی پیش بین ــد. ش ــتفاده ش ــه ی ورودی اس ــای الی ــوان داده ه به عن
ــورون اســت  ــج ن ــا پن ــي ب ــه ی مخف ــک الی ــده ی مذکــور شــامل ی کنن
ــوند.  ــک مي ش ــیگموئیدي تحری ــت س ــع تانژان ــا تاب ــا ب ــی آنه ــه تمام ک
الیــه ی خروجــي یــک نــورون بــا تابــع خطــي خالــص و یــک خروجــي 
آمــوزش  بــرای  آزمایشــگاهی  داده هــای  درصــد   60 دارد.   Rsb
ــش  ــرای آزمای ــد ب ــنجی و 20 درص ــت اعتبارس ــد جه ــبکه،20 درص ش
شــبکه های عصبــی اســتفاده شــد. شــبکه ی طراحــی شــده بــا ســاختاری 
ــرد  ــی عملک ــط تجرب ــه رواب ــبت ب ــده، نس ــه ش ــکل-1 ارائ ــه در ش ک

.]4[ دارد  قابل قبول تــری 
بـــرای درک بهتـــر موضـــوع پـــس از نشـــان دادن نتایـــج حاصـــل از 
شـــبکه ی عصبـــی، بـــرای مقایســـه ی جواب هـــای پیش بینـــی شـــده ی 
ـــدف،  ـــدار ه ـــک از مق ـــر ی ـــای ه ـــان خطاه ـــم و بی ـــا ه ـــن دو روش ب ای
ـــرای  ـــد. ب ـــج آزمایشـــگاهی اســـتفاده گردی ـــی نتای ـــی یعن ـــط تجرب از رواب
ـــات  ـــن مربع ـــور از میانگی ـــی مذک ـــبکه های عصب ـــرد ش ـــی عملک ارزیاب
ـــق  ـــاي مطل ـــات خط ـــن مربع ـــه ی میانگی ـــق )7MSE( و ریش ـــاي مطل خط

ـــد. ـــتفاده ش )8RMSE( اس
 
 

 ،Rsb ــن ــرای تخمی ــر آن شــد کــه ب ــم ب ــن مطالعــه تصمی ــه ی ای در ادام
ــتفاده  ــک اس ــم ژنتی ــی و الگوریت ــی مصنوع ــبکه ی عصب ــب ش از ترکی
ــم  ــی از الگوریت ــبکه ی عصب ــوزش ش ــت آم ــور جه ــن منظ ــردد. بدی گ
به حســاب   )Evolution( تکاملــی  الگوریتم هــای  از  کــه  ژنتیــک 
زیــادی جهــت جســتجوی جواب هــای  بســیار  قــدرت  و  می آیــد 
ــل های  ــب نس ــد از ترکی ــل های جدی ــاد نس ــازگار و ایج ــد و س قدرتمن
کنونــی دارد اســتفاده گردیــد. در ایــن پژوهــش بــرای تخمیــن بهتریــن 
ــم ژنتیــک کمــک  وزن هــای الیه هــای مخفــی و خروجــی، از الگوریت
ــده  ــی ش ــدل طراح ــق  م ــن دقی ــی و تخمی ــه در همگرای ــد ک ــه ش گرفت
توســط شــبکه ی عصبــی نتایــج بســیار خوبــی داشــت و به عبــارت 
ــت  ــا دق ــی ب ــه جواب ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــبکه ی عصب ــرل ش ــر کنت دیگ
ــه از  ــوری ک ــد؛ به ط ــاده تر می کن ــیار س ــر را بس ــراف کمت ــتر و انح بیش
انحــراف و تخمیــن خطــای زیــاد حتــی در اجراهــای مختلــف جلوگیری 
می نمایــد. امــا ایــن در حالــی اســت کــه شــبکه ی عصبــی به دلیــل 
ــا  ــی ب ــه جواب ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــی از نمون ــای تصادف ــود انتخاب ه وج
دقــت مناســب، به تنهایــی نیازمنــد اجراهــای زیــاد باشــد. بنابرایــن ایــن 
ــداری و  ــه پای ــک ب ــم ژنتی ــط الگوریت ــوان توس ــود بت ــبب می ش ــر س ام

ــرد ]5[. ــک ک ــی کم ــبکه ی عصب ــودن ش ــر ب مطمئن ت

2- بحث و نتایج
هــر دو شــبکه ی عصبــی یعنــی هــم شــبکه ی عصبــی متــداول کــه 

به صــورت کالســیک آمــوزش دیــده و هــم شــبکه ی عصبــی ترکیــب 
شــده بــا الگوریتــم ژنتیــک، نســبت بــه روابــط تجربــی جهانــی عملکــرد 
خطــای  انحــراف  میانگیــن  کــه  به طــوری  دارنــد؛  بهتــری  بســیار 
ــی حــدود 1-1/9  ــده توســط شــبکه های عصب ــی کنن مدل هــای پیش بین
درصــد اســت. در حالــی کــه ایــن مقــدار بــرای روابــط تجربــی جهــت 
ــورت  ــی به ص ــج کل ــت. نتای ــد اس ــدود 20-11 درص ــی Rsb ح پیش بین
میانگیــن مربعــات خطــاي مطلــق و ریشــه ی آن بــرای روابــط تجربــی، 
شــبکه ی عصبــی مصنوعــی و همچنیــن ترکیــب شــبکه ی عصبــی 
مصنوعــی و الگوریتــم ژنتیــک در جــدول-2 ارائــه شــده اســت. مــدل 
طراحــی شــده توســط شــبکه های عصبــی عملکــرد بســیار خوبــی 
ــب  ــی ترکی داشــت. الزم به ذکــر اســت کــه در اجــرای شــبکه ی عصب
شــده بــا الگوریتــم ژنتیــک از 80 درصــد داده هــای آزمایشــگاهی 
ــد.  ــتفاده ش ــبکه اس ــش ش ــرای آزمای ــد ب ــوزش و از 20 درص ــرای آم ب
همان گونــه کــه در ادامــه خواهیــم دیــد بــرای ارزیابــی عملکــرد 
مطلــق  خطــاي  مربعــات  میانگیــن  از  مذکــور  عصبــی  شــبکه های 
)MSE( و ریشــه ی میانگیــن مربعــات خطــاي مطلــق )RMSE( اســتفاده 
ــا  ــزن ب ــیاالت مخ ــواص س ــی خ ــت پیش بین ــه جه ــن مطالع ــد. در ای ش
ــم و مقایســه ی  تعــداد محــدودی داده هــای آزمایشــگاهی مواجــه بودی
ــل از  ــای حاص ــا مدل ه ــی ب ــبکه ی عصب ــای ش ــا RMSE مدل ه MSE ی
ترکیــب الگوریتــم ژنتیــک و شــبکه ی عصبــی چنــدان صحیــح نیســت 
و نمی تــوان در مــورد قــدرت پایــدار کنندگــی کــه الگوریتــم ژنتیــک 
ــم  ــی الگوریت ــن توانای ــی می دهــد قضــاوت کــرد. ای ــه شــبکه ی عصب ب
ژنتیــک زمانــی بیشــتر به چشــم می خــورد کــه بــا تعــداد داده هــای 
ــه رو هســتیم. هــر چنــد در ایــن پژوهــش حیــن اجــرا ایــن  بیشــتری روب

درصد میانگین 
مربعات خطاي 

نسبی %

ریشه ی میانگین 
مربعات خطاي 

RMSE مطلق

میانگین مربعات 
خطاي مطلق 

MSE

رابطه

185/878/49ANN

9/153/17317/45AG+NNA

2/10893/898/0808 E3Velardeetal

6/13511/1201/4523 E4 
Petrosky&

Farshad

9/14930/1311/7909 E4Vasquez&Beggs

6/17330/1552/4128 E4 Glaso et al

1/18789/1592/5533 E4Hanafy et al

نتایــج میانگیــن مربعــات خطــاي مطلــق و ریشــه ی آن بــرای نســبت 2
گاز محلــول بــه نفــت در نقطــه ی حبــاب
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ــد. ــاهده ش ــوح مش ــی به وض توانای
ــایر  ــه س ــبت ب ــه ای نس ــری دو نقط ــه روش جفت گی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
روش هــا دقــت بیشــتری داشــت در مــدل ایجــاد شــده توســط ترکیــب 
الگوریتــم ژنتیــک و شــبکه ی عصبــی مصنوعــی بــرای پیش بینــی 
ــه ی تقاطــع  ــاب، در مرحل ــه نفــت در نقطــه ی حب ــول ب نســبت گاز محل

ــد. ــتفاده گردی ــن روش اس ــک از ای ــم ژنتی الگوریت

2-1- نسبت گاز محلول به نفت در نقطه ی حباب پیش بینی شده 
از طریق شبکه عصبی مصنوعی متداول

در شــکل-2 عملکــرد خــوب و قابل اعتمــاد شــبکه ی عصبــی مصنوعــی 
کــه توســط الگوریتــم Levenberg-Marquardt آمــوزش دیــده حیــن 
هــر ســه مرحلــه ی آمــوزش، اعتبارســنجی و آزمایــش ارائــه شــده اســت. 
ــات  ــن مربع ــود میانگی ــاهده می ش ــکل مش ــن ش ــه در ای ــور ک همان ط
ــه ی  ــوده و در مرحل ــن ب ــوزش کمتری ــه ی آم ــق در مرحل ــای مطل خط
ــد کاهشــی مناســبی داشــته اند. ایــن موضــوع بیانگــر  آزمایــش نیــز رون
جهــت  شــده،  طراحــی  عصبــی  شــبکه ی  قابل اطمینــان  عملکــرد 
ــرای ایــن  ــه نفــت در نقطــه ی حبــاب ب پیش بینــی نســبت گاز محلــول ب
ــای  ــاط در بخش ه ــی ســایر نق ــن پیش بین ــا و همچنی ــه از داده ه مجموع
مختلــف مخــزن مــورد مطالعــه اســت. داده هــای ورودی در ایــن بخــش 
وزن مخصــوص گاز، API نفــت، دمــای مخــزن و فشــار نقطــه ی حبــاب 

اســت.
از مراحـل آموزشـی،  بـرای هریـک  در شـکل-3 ضریـب همبسـتگی 
اعتبارسـنجی و آزمایـش و همچنیـن مقایسـه ی خروجـی شـبکه بـا نتایج 
آزمایشـگاه بـرای هـر کـدام از نمونه هـا ارائـه شـده اسـت. هر قـدر خط 
ضریـب همبسـتگی بـر خـط نقطه چیـن )Y=X( منطبق تـر باشـد عملکرد 

شـبکه ی عصبـی بهتـر خواهـد بود.
در شـکل-4 مشـاهده می شـود کـه پیش بینـی خروجـی شـبکه ی عصبی 
و نتایـج آزمایشـگاهی بـرای تمامـی نمونه هـای آزمایـش شـده بسـیار 
مناسـب بوده اسـت. در این شـکل همچین نمودار MSE و RMSE برای 

36 نمونـه ی مطالعـه شـده ارائـه گردیـده اسـت. همچنیـن توزیـع نرمـال 
خطـا بـا میانگیـن تقریبـی حـدود صفـر و دامنـه ی خطـای حـدود 0/01 
تأییـد کننده ی عملکرد مناسـب شـبکه ی عصبی مصنوعی طراحی شـده 

است.
 

2-2- نسبت گاز محلول به نفت در نقطه ی حباب پیش بینی شده 
از طریق ادغام شبکه ی عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

به طـور کلی شـبکه ی عصبی بـه دو صورت آموزش می بینـد؛ روش اول 

میانگیــن مربعــات خطــای مطلــق در مراحل آمــوزش، اعتبارســنجی 2
آزمایش و 

نتایج حاصل از شبكه ی عصبی مصنوعی3

پیش بینــی نســبت گاز محلــول بــه نفــت در نقطــه ی حبــاب و 4
ــا ــودار خط ــل و نم ــج حاص ــی نتای ــرازش خط ب
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 Levenberg-Marquardt ماننـد  الگوریتم هـای کالسـیک  از  اسـتفاده 
اسـت و روش دوم اسـتفاده از الگوریتم هـای هوشـمند نظیـر الگوریتـم 
ژنتیـک مورچـگان و .... در این قسـمت جهت آموزش شـبکه ی عصبی 

از الگوریتـم ژنتیک اسـتفاده شـد. 
ـــی  ـــت 300تای ـــم از جمعی ـــن الگوریت ـــی ای ـــت در طراح ـــر اس الزم به ذک
و نســـل های 60تایـــی اســـتفاده گردیـــد. همچنیـــن نحـــوه ی انتخـــاب 
والدیـــن در ایـــن روش به صـــورت رقابتـــی انجـــام شـــد. در ادامـــه ی 
ـــتفاده  ـــه ای اس ـــع دو نقط ـــع از تاب ـــا تقاط ـــام ی ـــه ی ادغ ـــت مرحل کار جه
گردیـــد. در ایـــن مقالـــه الگوریتـــم ژنتیـــک جهـــت بهینه ســـازی 
وزن هـــای شـــبکه ی عصبـــی بـــرای رســـیدن بـــه مدلـــی بـــا کمتریـــن 
ـــای ورودی در  ـــه داده ه ـــت ک ـــر اس ـــایان ذک ـــد. ش ـــی ش ـــا کدنویس خط
ایـــن بخـــش نیـــز وزن مخصـــوص گاز، API نفـــت، دمـــای مخـــزن و 
فشـــار نقطـــه ی حبـــاب اســـت. در شـــکل-5 نمودارهـــای مربـــوط بـــه 
تابـــع هزینـــه کـــه همـــان تابـــع خطـــای نســـبی اســـت ارائـــه شـــده اند. 
ایـــن نمودارهـــا در 60 نســـل تولیـــد شـــده به خوبـــی ســـیری نزولـــی 
را نشـــان می دهنـــد کـــه به ســـوی خطـــای کمتـــر و نســـل های بهینـــه 
ـــوزش  ـــه آم ـــی ک ـــکل داده های ـــن ش ـــد. در ای ـــیر می کنن ـــر س و پایدارت

قابل مقایســـه اند. و  نمایـــان  به خوبـــی  شـــده اند  داده 
در شـــکل-6 ضریـــب همبســـتگی بـــرای هـــر یـــک از مراحـــل 
ــا  ــبکه بـ ــی شـ ــه ی خروجـ ــن مقایسـ ــی و آزمایـــش و همچنیـ آموزشـ
ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــا ارائ ـــدام از نمونه ه ـــر ک ـــرای ه ـــگاه ب ـــج آزمایش نتای
ــا  ــزن، بـ ــیاالت مخـ ــواص سـ ــی خـ ــت پیش بینـ ــه جهـ ــن مطالعـ در ایـ
ـــور  ـــم. همان ط ـــه بودی ـــگاهی مواج ـــای آزمایش ـــدودی داده ه ـــداد مح تع
 RMSE یـــا MSE کـــه در شـــکل-7 مشـــاهده می شـــود مقایســـه ی
مدل هـــای شـــبکه ی عصبـــی بـــا مدل هـــای حاصـــل از ترکیـــب 

ــت و  ــح نیسـ ــدان صحیـ ــی چنـ ــبکه ی عصبـ ــک و شـ ــم ژنتیـ الگوریتـ
ـــک  ـــم ژنتی ـــه الگوریت ـــی ک ـــدار کنندگ ـــدرت پای ـــورد ق ـــوان در م نمی ت
ـــم  ـــی الگوریت ـــن توانای ـــرد. ای ـــاوت ک ـــد قض ـــی می ده ـــبکه عصب ـــه ش ب
ژنتیـــک زمانـــی بیشـــتر به چشـــم می خـــورد کـــه بـــا تعـــداد داده هـــای 
ـــور  ـــی مذک ـــش توانای ـــن پژوه ـــد در ای ـــتیم. هرچن ـــه رو هس ـــتری روب بیش

ــاهده اســـت ]6[. ــوح مشـ ــرا به وضـ ــن اجـ حیـ
ــت در  ــه نفـ ــول بـ ــبت گاز محلـ ــی نسـ ــج پیش بینـ ــکل-8 نتایـ در شـ
ـــر  ـــه ه ـــی ب ـــی مصنوع ـــبکه ی عصب ـــوزش ش ـــت آم ـــاب جه ـــه ی حب نقط
ـــن  ـــج حاصـــل از تخمی ـــن نتای دو روش کالســـیک و هوشـــمند و همچنی

توســـط روابـــط تجربـــی ارائـــه شـــده اســـت ]7[.

نمودارهای مربوط به تابع هزینه در مرحله ی آموزش5

نتایــج حاصــل از ترکیــب شــبكه ی عصبــی مصنوعــی و الگوریتــم 6
ژنتیــک

میانگیــن مربعــات خطــای مطلــق نتایــج حاصــل از ترکیــب شــبكه ی 7
عصبــی مصنوعــی و الگوریتــم ژنتیــک
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نتیجه گیری
نتایــج حاصــل در تمامــی مراحــل نمایانگــر برتــري کامــل مــدل 
ــیاالت  ــواص س ــن خ ــده در تخمی ــه ش ــی ارائ ــي مصنوع ــبکه ی عصب ش
مخــزن و ارائــه ی بیشــترین مقــدار ضریــب همبســتگي نســبت بــه روابــط 
ــه  ــک از جمل ــم ژنتی ــا از آنجــا کــه الگوریت ــي معمــول اســت. ام تجرب
مــدل  در  اســت  هوشــمند  بهینه ســازی  و  جســتجو  الگوریتم هــای 
ــی  ــبب همگرای ــی س ــي مصنوع ــبکه ی عصب ــده توســط ش ــی ش پیش بین
ــه هــدف )داده هــای آزمایشــگاه( شــد؛ به طــوری کــه  بســیار ســریع تر ب
در حالتــی کــه شــبکه ی عصبــي مصنوعــی متــداول وجــود داشــت، از 
انجــام اجراهــای متعــدد جلوگیــری نمــود. در ایــن مطالعــه در الگوریتــم 
ژنتیــک بــرای انتخــاب والدیــن از روش رقابتــی اســتفاده شــد و نتایــج 

زیــر حاصــل شــد:
ــر متغیرهــای مجهــول  ــی حــدود 10 براب ــت انتخاب ــی کــه جمعی   زمان

ــردد. ــل می گ ــری حاص ــواب بهت ــد ج باش
  زمانــی کــه تعــداد نســل های تولیــد شــده 20 درصــد جمعیــت 

انتخابــی باشــد الگوریتــم بــا دقــت خوبــی عمــل می کنــد.
ــاب،  ــه ی حب ــت در نقط ــه نف ــول ب ــبت گاز محل ــن نس ــت تخمی   جه
اســتفاده از توابــع تقاطــع9 یــک نقطــه ای در الگوریتــم ژنتیــک عملکــرد 

بهتــری خواهــد داشــت.  

8
مقایســه ی نتایــج حاصــل از ترکیــب شــبكه ی عصبــی مصنوعــی 
ــط  ــی و رواب ــی مصنوع ــبكه ی عصب ــا ش ــک ب ــم ژنتی و الگوریت
تجربــی جهانــی الــف( نتایــج حاصل از شــبكه ی عصبــی مصنوعی 
ب( نتایــج حاصــل از ترکیــب شــبكه ی عصبــی مصنوعــی و 

ــی ــط تجرب ــل از رواب ــج حاص ــک ج( نتای ــم ژنتی الگوریت
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