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هدف از مدیریت مخزن تدوین و توسعه استراتژي ها براي حداکثرکردن 
بازیافت و تولید است. شبیه سازي مخزن اصوالً یک روش تصمیم گیري 
براي رس��یدن به هدف مدیریت مخزن اس��ت و صحت و درستي مدل ها 
و شبیه س��ازها مهمترین مسئله در این زمینه می باشد. یکی از اهداف مهم 
شبیه س��ازی، تعریف یک مدل مخزنی اس��ت که اطالعات دینامیکي و 
اس��تاتیکي مخزن را در برگیرد. بعد از س��اخت مدل مخزنی، باید آن را 
با اطالع��ات و مدل هاي تفس��یري موجود مطابقت داد. مدل بر اس��اس 
داده های ذکر شده ساخته  شده و باید اطالعات تاریخچه را بازتولید کند. 
پس از صحت سنجي مدل توسعه داده شده، مي توان آن را براي پیش بیني 
عملکرد آینده مخزن، تحت س��ناریوهاي مختلف توس��عه مورد استفاده 
قرار داد. الزم به ذکر اس��ت ک��ه براي پیش بیني رفت��ار میدان، باید کل 
سیستم )مخزن، چاه ها و تجهیزات سرچاهي( را در نظر گرفت. این موارد 

باید با هم بررسي شوند چرا که بر هم تأثیر متقابل دارند. 
معم��والً ب��رای تطابق مدل ب��ا تاریخچه مخ��زن تغییرات��ی در مدل داده 
مي ش��ود. مدلی که ارایه مي ش��ود باید کمترین پیچیدگ��ی و از طرفی، 
کمترین عدم قطعیت در پارامترهای مخزنی را داش��ته باش��د و هم زمان، 
بهترین اطالعات را در اختیار قرار دهد. الزم به ذکر اس��ت که در تطابق 
تاریخچه، الزم نیس��ت که تمامی چاه هاي مدل ب��ا تولید واقعی مطابقت 
داده شوند، بلکه روند تطابق مهم است. در واقع، فرآیند شبیه سازی شامل 
مدل سازی استاتیک و دینامیک مخزن، تعیین و تطابق تاریخچه عملکرد 
مخ��زن و پیش بینی رفتار آینده مخزن تحت س��ناریوهای مختلف بوده و 
برای رس��یدن ب��ه یک پیش بیني دقیق از ه��ر دو پروفایل ذخایر و تولید، 
مدل مخزن مورد اس��تفاده در شبیه س��ازي باید قابل اعتماد باشد. تنها راه 
به دست آوردن یک مدل مخزن قابل اعتماد، انجام تطبیق تاریخچه است. 
تطبیق تاریخچه یک فرآیند تنظیم مدل مخزن با تنظیم مقادیر پارامترهای 

مخزن نامشخص به منظور دستیابی به تطابق بهتر بین داده های شبیه سازي 
و مش��اهده اي اس��ت. در تطبیق تاریخچ��ه متداول، مقادی��ر پارامترهای 
نامطمئن مخزن به صورت دستی با آزمون و خطا تنظیم مي شود، تا زمانی 
که یک تطبیق قابل قبول به دس��ت آید. در اغلب موارد، تطبیق تاریخچه 
جامع، زمان بر بوده و عالوه بر این، در برخی موارد رسیدن به یک تطلبق 

قابل قبول با روش متعارف دشوار است.

1- مطالعات پیشین
نگرش ه��اي بس��یاري در بهینه س��ازی الگوریتم تطاب��ق تاریخچه تولید 
خ��ودکار وجود دارند ک��ه معموالً همه آنها به دنب��ال حداقل کردن تابع 
هدف10 می باش��ند. تابع هدف به عن��وان تابعي از تف��اوت میان عملکرد 
مش��اهده  ش��ده مخزن و عملکرد شبیه سازي  ش��ده مخزن در طول دوره 

تاریخچه تولید تعریف مي شود]3-1[ 
به طورکل��ي روش ه��اي موجود براي تطاب��ق تاریخچه تولی��د خودکار 
به دو دس��ته کلي الگوریتم هاي قطعي11  و تصادفي12  تقس��یم مي ش��وند 
ک��ه در ادامه مقال��ه به تفصیل به آنها پرداخته می ش��ود. اگ��ر الگوریتم 
بهینه س��ازي خودکار همگرا شود، راه حلي که توس��ط این الگوریتم ها، 
ارائه مي شود تطبیق داده هاي شبیه سازي با داده هاي مشاهده اي را تضمین 
مي کند. همچنین، ارزیابي عدم قطعیت مدل نیز ضروري است. تعیین این 
عدم قطعیت مربوط به پیش بیني هاي انجام گرفته توس��ط مدل شبیه سازي، 
یکي از چالش هاي مهم پیش روي مهندسان مخزن مي باشد.  برای تعیین 
بیش��تر پارامترهای تطابق تاریخچه مناس��ب الزم است تحلیل حساسیت 
پارامتره��ا انجام گیرد؛ هر چند، عموماً انتخاب متغیرها بر اس��اس تجربه 
عملیاتي و دانش و تخصص مرتبط با تحلیل داده هاي مخزن مورد مطالعه 
است. از س��ال 1990، ابعاد مختلف الگوریتم هاي تطابق تاریخچه مورد 
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در ای��ن مقاله رویکرد جدید مدل پروکس��ي)جایگزین1( ب��رای تطابق تاریخچه خ��ودکار2  در یک میدان بزرگ در 
جنوب غربي ایران با متغیرهاي پاس��خ هاي  تولید نفت، فش��ار ته چاه و فش��ار میانگین ارائه گردیده است. فرایند مهم 
انتخاب و غربالگري پارامترهاي ورودي به مدل توسط دو روش الگوریتم "انتخاب ویژگي3" انجام شد که یکي، روش 
 ،CCF س��نتي و دیگري، روش نوین بوروتا4  می باشد. س��پس، با انجام فرایند نمونه یابي از پارامترهاي اولیه توسط
فرایند ساخت مدل پروکسي انجام گرفت. روش موردنظر براي ساخت مدل پروکسي، ماشین بردار پشتیبان حداقل 
مربعات5 است. سپس براي پروکسي ساخته شده با استفاده از دو روش بهینه سازي، الگوریتم ژنتیک6، ازدحام ذرات7   
انجام ش��د. در این مقاله از نرم افزارهاي تخصصي مهندس��ي نفت از جمله پترل و همچنی��ن از نرم افزارهاي آماري 
استاتیستیکا و  نرم افزارهاي ریاضي DX7 استفاده شد. ساخت مدل پروکسی با ماشین پشتیبان با استفاده از 1086 
نمونه با R2 برابر با 0/9 و 0/88 برای مجموعه داده هاي آموزش��ي8 و آزمایش��ي9 موفق عمل کرد. همچنین الگوریتم 

GA نتایج بهتري نسبت به PSO برای یافتن بهترین راه حل ارائه نمود.
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مطالعه قرار گرفته اس��ت. اغلب این کارها بر روش مدل هاي پروکسی و 
بهینه س��ازي تمرکز داش��ت. همچنین در روش هاي چندگانه برای تطابق 
تاریخچه کمکي و خودکار، از مدلسازی پروکسی )جایگزین( و هوش 

مصنوعی13 استفاده شده است]8-4[.
مطالعات نسبتاً متنوعي در زمینه مدل پروکسی و الگوریتم های بهینه سازي 
با هدف افزایش س��رعت عملیات تطابق تاریخچه انجام  شده است. یکي 
از این روش ها، استفاده از شبکه هاي عصبی بوده است]9-12[. در روشي 
دیگر، اس��تفاده از طراحی آزمایش و روش سطح پاسخ براي این هدف 

انجام شده است]13.14[.
علي رغ��م انجام مطالعات و تحقیقات در این زمینه، به کارگیري هم زمان 
روش هاي هوش��مند، انتخاب و غربالگري پارامترهاي مخزني، تعریف و 
س��اخت مدل پروکسي و بهینه س��ازي آن در یک میدان بزرگ واقعي، 
م��ورد اجرا و واکاوي دقیق قرار نگرفته اس��ت. بنابرای��ن، در این مطالعه 
ضم��ن ارائه الگوریتم تطابق تاریخچه خودکار، روش کار در مورد یک 
مخ��زن نفتي بزرگ واق��ع در جنوب ایران بحث مي  ش��ود. همانطور که 
به طور خالصه تشریح شد، مطالعات بسیاري در زمینه بهبود فرایند تطابق 
تاریخچه و تس��ریع آن توسط پژوهش��گران انجام شده است. با این حال 
در این مقاله،  در دو بخش، این فرایند بهبود داده ش��ده اس��ت. در بخش 
اول،  در فرایند انتخاب پارامترهاي ورودي و غربالگري، از روش جدید 
"انتخاب ویژگي14" اس��تفاده شده اس��ت. در این تکنیک، از دو روش 
بهره گرفته شده است؛ یکي، استفاده از روش سنتي )با استفاده از مفهوم 
آنالی��ز واریانس( در محی��ط نرم اف��زاري Statistica و دیگري الگوریتم 
بوروتا15 )از جمله روش هاي بسته بندي16( در نرم افزار R است. در بخش 
دیگر، ساخت مدل پروکسي بهینه سازي شده براي جایگزیني مدل مورد 
مطالع��ه و تعریف تابع هدف یکپارچه براي مطالعه هم زمان چاه ها و کل 

میدان است.

2- روش تحقیق
2-1- انتخاب ویژگي17

از جمله روش هاي جدید در حوزه انتخاب و غربالگري پارامترها، روش 
انتخاب ویژگي اس��ت. انتخ��اب ویژگی می تواند ب��ه کاهش پیچیدگی 
محاس��باتی )هم از جه��ت بار اجرایی و هم ذخیره س��ازی( منجر ش��ود. 
از س��وی دیگر، کاهش ابع��اد می تواند به ایجاد ش��ناخت بهتر از داده ها 
کمک نماید. به عنوان مثال، در یک مس��ئله دانس��تن سه ویژگی مهم که 
بیش��ترین جداس��ازی داده ها را ایجاد می کند، مفید خواهد بود)مثاًل سه 
ژن عامل یک بیم��اری(. "انتخاب ویژگي" که با عناوین دیگري همانند 

انتخاب متغیرها18 و انتخاب مش��خصه19 ش��ناخته می شود، فرایند انتخاب 
زیردسته ای از میان دس��ته ویژگی هاست. دالیل اصلی استفاده از انتخاب 

ویژگی عبارتند از:
 این الگوریتم یادگیری سیستم را قادر می سازد، سریع تر آموزش یابد.

 ای��ن روش پیچیدگی یک م��دل را کاهش می دهد و آن را س��اده تر 
می کند.

 اگر یک زیر مجموعه درس��ت انتخاب ش��ود دقت یک مدل را بهبود 
می بخشد.

س��ه روش اصل��ي در انتخاب ویژگي مطرح اند ک��ه عبارت اند از: روش 
فیلت��ر، روش بس��ته بندي و روش جاس��ازي ش��ده. در ادامه ب��ه توضیح 

مختصري از هر کدام از روش ها پرداخته مي شود.
الف: روش فیلتر

روش ه��ای فیلتر معم��والً به عنوان ی��ک مرحله پیش پردازش اس��تفاده 
می شود. انتخاب ویژگی ها مستقل از هر الگوریتم یادگیری ماشین است. 
در عوض، ویژگی ها بر اساس نمرات آنها در آزمون های آماری مختلف 
برای همبس��تگی آنها با متغیر نتیجه انتخاب می شوند. شکل-1 الگورتیم 

کلي این روش را نشان مي دهد.
 ب: روش هاي بسته بندي20

در روش های بس��ته بندی، سعی می شود از یک زیرمجموعه از ویژگی ها 
استفاده ش��ده و یک مدل با استفاده از آنها آموزش داده شود. بر اساس 
نتیجه گیری هایی به دس��ت آمده از مدل قبلی، ویژگی های زیر مجموعه، 
اضاف��ه یا ح��ذف مي ش��ود. از این رو، مش��کل اساس��اً به یک مش��کِل 
جست وجو کاهش می یابد. این روش ها عموماً بسیار گران قیمت هستند. 
از نمونه های رایج روش های بس��ته بندی می توان به انتخاب ویژگی های 
رو به جلو21، از بین بردن ویژگی های عقب مانده22 و حذف ویژگی های 
بازگش��تی23  اش��اره نمود. الگوریتم کلي این روش در شکل-2 نمایش 

داده شده است.
 یک��ی از بهتری��ن روش ه��ای اجرای انتخ��اب با اس��تفاده از روش های 
بسته بندي، استفاده از الگوریتم بوروتا24  است که اهمیت یک ویژگی را 
با ایجاد ویژگی های سایه پیدا می کند. مراحل اصلي این الگوریتم بدین 

شرح است:
اوالً به ص��ورت تصادفی به داده های ارائه ش��ده توس��ط ایجاد کپی های 
خال��ی از تمام ویژگی ها )که به نام ویژگی های س��ایه نامیده می ش��ود( 

اضافه می کند.
س��پس، یک طبقه بندی تصادفی جنگل را در مجموعه داده های گسترده 
ترس��یم کرده و یک معی��ار اهمیت ویژگی )پیش ف��رض میانگین دقت 

 1   الگوریتم روش فیلتر در انتخاب ویژگي
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کاه��ش( را برای ارزیابی اهمی��ت هر ویژگی، اعم��ال می نماید. در هر 
تکرار، بررسی می کند که آیا یک ویژگی واقعی دارای اهمیت بیشتری 
نس��بت به بهترین ویژگی های س��ایه آن اس��ت یا خیر و ب��ه طور مداوم 
ویژگی هایی را که خیلی مهم نیست، حذف می کند. در نهایت، زمانی که 
تمام ویژگی ها تأیید یا رد می ش��وند یا به حد مشخصی از اجرا می رسد، 

الگوریتم متوقف می شود.
ج: روش هاي جاسازي شده25 

روش های جاس��ازی ش��ده، ویژگی ه��ای فیلتر و روش ه��ای پیچیده را 
ترکی��ب می کنند. این الگوریتم ها با اس��تفاده از روش های انتخابی خود 

ساخته شده اند. برخی از محبوب ترین نمونه های این روش ها عبارتند از: 
رگرس��یون السو26 و ریج27  که دارای توابع مجاز داخلی است تا کاهش 
بی��ش از حد اعمال ش��ود. الگوریتم کلي این روش در ش��کل-3 آمده 

است.
 

2-1-1- انتخاب پارامترها با استفاده از روش "انتخاب ویژگي"
در این مقاله، پس از مطالعه الگوریتم هاي مختلف، از دو الگوریتم سنتي 
و نوین اس��تفاده ش��ده اس��ت. در روش س��نتي، با بهره گیري از نرم افزار 
استاتیس��تیکا و بر اس��اس مفهوم کلیدي آنالیز واریان��س، فرایند انتخاب 

 3   الگوریتم روش هاي جاسازي شده در انتخاب ویژگي 2   الگوریتم روش بسته بندي در انتخاب ویژگي

 1  22 پارامتر مورد استفاده در ساخت مدل پروكسي

حداكثرحداقلنام پارامترپارامترهاي مورد بررسيشماره پارامتر
Compressibility)1/psi(2×10-66×10-6ضریب فشردگي سنگ1

Permeability Ratio0.40.8نسبت تراوایي2

Aquifer relative permeability )md(0.10.6تراوایي آبده3

Aquifer total compressibility)1/psi(2×10-68×10-6ضریب فشردگي آبده4

Aquifer thickness )ft(300400ضخامت آبده5

Permeability Multiplier 10.23ضریب تراوایي)1(6

Permeability Multiplier 30.23ضریب تراوایي )3(7

Permeability Multiplier 40.23ضریب تراوایي )4(8

Permeability Multiplier 50.23ضریب تراوایي )5(9

Permeability Multiplier 60.23ضریب تراوایي )6(10

Permeability Multiplier 80.23ضریب تراوایي )8(11

Permeability Multiplier 100.23ضریب تراوایي )10(12

Permeability Multiplier 120.23ضریب تراوایي )12(13

Permeability Multiplier 140.23ضریب تراوایي )14(14

PI multiplier well 10.515ضریب شاخص بهره دهي )1(15

PI multiplier well 30.515ضریب شاخص بهره دهي )3(16

PI multiplier well 40.515ضریب شاخص بهره دهي )4(17

PI multiplier well 50.515ضریب شاخص بهره دهي )7(18

PI multiplier well 60.515ضریب شاخص بهره دهي)8(19

PI multiplier well 70.515ضریب شاخص بهره دهي)9(20

PI multiplier well 100.515ضریب شاخص بهره دهي)10(21

PI multiplier well 110.515ضریب شاخص بهره دهي)11(22
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داده انجام ش��د. در بخش دیگر، جهت اطمین��ان از پارامترها و همچنین 
باالبردن دقت فرایند، با اس��تفاده از زبان برنامه نویس��ي R، و با استفاده از 
الگوریتم جدید بوروتا که از جمله تکنیک هاي جداسازیش شده است، 

همین فرایند مجدداً انجام شد.
اساس الگوي اس��تفاده شده در نرم افزار استاتیس��تیکا الگوریتم معمولی 
است. بدین معنا که پارامترهای مهم از طریق مقایسه واریانس بین گروهی 
و واریانس درون گروهی مش��خص می شود )نظیر آنالیز واریانس(. با این 
حال الگوریتم بوروتا مربوط به س��ال هاي اخیر اس��ت. روش بوروتا در 
واقع از الگوریتم جنگل تصادفی که مجموعه ای از درخت های تصمیم 

است، استفاده می کند.
در اس��تفاده از دو روش الگوریت��م، هرکدام جواب نهایی را بر اس��اس 
مبنای علمی مربوط ب��ه خود ارائه مي دهد. مثاًل در روش آنالیز واریانس 
نهایت��اً باید یک p value به عنوان  threshold انتخاب ش��ود. معموالً این 
مقدار 0/05 در نظر گرفته مي ش��ود. اما اگر این مقدار افزایش داده شود 
و مثاًل 0/1 در نظر گرفته شود، تعداد پارامترهای بیشتری به عنوان پارامتر 

مهم انتخاب می شود.
نتایج حاصل از نرم افزار استاتیس��تیکا، نش��ان از مهم ب��ودن 20 پارامتر و 
نتایج حاصل از الگوریتم بوروتا 21 پارامتر بود. از بین دو نتیجه به دس��ت 
آمده، 22 پارامتر مش��ترک بودند. با این حال به جهت آنکه تالش ش��د تا 
همه پارامترهاي مهم در نظر گرفته ش��وند، اجتماع هر دو روش به عنوان 

پارامترهاي ورودي )جمعاً 22 پارامتر( لحاظ شد. 
در ج��دول-1 کلیه پارامتره��اي ورودي و متغیرهاي پاس��خ که در این 
روش ه��اي انتخ��اب ویژگي م��ورد مطالعه ق��رار گرفتند، آمده اس��ت. 
پارامترهاي در نظر گرفته ش��ده شامل ضریب فشردگي، نسبت تراوایي، 
تراوای��ي آبده، ضریب فش��ردگي آب��ده، ضخامت آب��ده و 14 ضریب 

تراوایي )مرتبط با هر چاه( و ضریب بهره دهي چاه هاست.
پ��س از انجام فرایند غربالگري و انتخاب پارامترها از روش هاي انتخاب 
ویژگي، پارامترهاي منتخب براي حضور در مدل پروکس��ي، مش��خص 
ش��دند. نتیجه آنک��ه 22 پارامت��ر که از وزن بیش��تری ب��ر روی نتایج و 
متغیرهاي خروجي برخوردار بودند، به عنوان پارامترهای ورودی در نظر 
گرفته ش��دند. پارامترهاي منتخب حاص��ل از روش انتخاب ویژگي در 

جدول-1 آمده است. 

2-2- تولید نمونه براي ساخت پروكسي ماشین بردار پشتیبان حداقل مربعات
روش ماش��ین بردار پش��تیبان حداقل مربعات روشي سریع و قوي بوده و 
انتخاب تع��داد پارامترها، محدودیت قابل توجهي را در س��رعت مدل و 
دق��ت آن ایجاد نمي کند. از این رو، پارامترهاي مهم و حس��اس موجود 
در مخزن )اعم از س��نگ، سیال، آبده، بلوک هاي چاه، شرایط تحریک 
و غیره( براي ساخت مدل پروکسي در نظر گرفته شد. در بخش ساخت 
مدل با روش ماشین بردار، تالش شد تا تمامي پارامترهاي سنگ و سیال 

مه��م و تأثیرگذار در عملی��ات تطابق تاریخچه که مقادی��ر تقریبي اولیه 
برایشان موجود بود در نظر گرفته شود. از جمله پارامترهاي ژئومکانیکي 
که در مطالعات مربوط به سنگ در نظر گرفته مي شود، نسبت پواسون و 
مدول یانگ اس��ت. این دو پارامتر از مهمترین پارامترهایي هستند که در 
مدلس��ازي ژئومکانیکي و رفتارهاي س��نگ مورد مطالعه قرار مي گیرند. 
با اینحال تأثیر این پارامترها در مخازن و محیط هایي که حس��اس نسبت 
به تنش هاي محیطي28  هس��تند، در نظر گرفته مي شود. "حساس به تنش" 
زماني اس��ت که با تغییرات تنش در مخزن )از جمله تغییرات فشار سیال 
مخزن که با برداش��ت یا تزریق س��یال ب��ه آن اتفاق مي افت��د( درمیزان 
تخلخل و خصوصاً تراوایي تغییرات قابل توجه ایجاد ش��ود. این حاالت 
بیشتر براي مخازن سست، کم عمق و مخازن شکافدار مشاهده مي شود، 
اما این پارامتره��ا در مطالعات پارامترهاي مخزني ب��راي حاالتي که اثر 
شکستگي ها چندان قابل توجه  نبوده )غیر شکافدار( و یا مخازن عمیق که 
اثرات برداشت نفت و تغییرات فشاري در تراوایي مخزن تأثیر قابل توجه 
نداش��ته باشد )نظیر مخزن مورد مطالعه(، حس��اس نبوده و طبیعتاً در نظر 
گرفته نمي ش��وند. ب��ا این حال یکي از پارامترهاي مهم��ي را که مي توان 
نماین��ده پارامترهاي ژئومکانیکي حتي براي مخازني که تنش-حس��اس 
نیس��تند در نظر گرفت، ضریب فشردگي س��نگ است که خود، نماینده 
تغییرات تخلخل )و به تبع آن تراوایي( با تغییرات حاصل از فش��ار سیال 
مخ��زن و تولید اس��ت. در این مطالعه در کنار پارامترهای مهم س��نگ و 
س��یال، ضریب فشردگي نیز به عنوان یکي از پارامترهاي ورودي در نظر 

گرفته شده است.
جدول-2 این پارامترها را نشان داده است. در این جدول، پارامترهایي با 
بیشترین تأثیر بر روي خروجي هاي مدل نشان داده  شده که برای ساخت 
پروکس��ی با مقادیر حداقل و حداکثرشان استفاده مي  شود. این مقادیر بر 
اساس اطالعات میدان های مطالعه  شده مجاور و همچنین بر طبق مفاهیم 
مهندسی مخزن انتخاب شدند. گرچه در نظر گرفتن تمامي این پارامترها 
در برخ��ي اوقات منجر به عدم همگرایي در اجراها و بالتبع افزایش زمان 
شبیه سازی مي ش��ود و معموالً این گونه پارامترهاي مشکل ساز را نادیده 
مي انگارن��د، ولي از  آنجایی ک��ه احتمال مي رود ح��ذف برخي نمونه ها 
تأثیرات نامناس��بی بر پروکسی تولید ش��ده بگذارد، در این مطالعه تمامي 
عملی��ات اجرا با این پارامتره��ا صورت گرفت و تعداد ای��ن اجراها29 با 

استفاده از روش نمونه گیري CCF  به 1086 رسید.

2-3- مدلسازی پروكسی
2-3-1- ساخت پروكسی

مجموعه هاي آموزش30، اعتبارسنجي31 و آزمایش32 سه گام اصلی برای 
س��اخت پروکسی و براي نیل به این سه گام به ترتیب 70%، 15% و %15 
از مجموعه داده خروجی )1086 نمونه( براي هرکدام در نظر گرفته شد. 
برای س��اخت پروکسی، تابع پایه شعاعی33 که یک تابع غیرخطی و یک 
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 2  پارامترهایي كه براي ساخت مدل پروكسي مورد استفاده قرار گرفت  

Max MinParameter name in the model ParameterFactor

6×10-62×10-6RockCompCompressibility)1/psi(A

0.90.5PermRatioPermeability RatioB

2001AquPermAquifer Permeabilty)md(C

0.20.1AquPoroAquifer PorosityD

8×10-62×10-6AquTotCompAquifer total compressibility)1/psi(E

400300AquThickAquifer thickness )ft(F

330.5PermMult1Permeability Multiplier 1G

30.5PermMult2Permeability Multiplier 2H

30.5PermMult3Permeability Multiplier 3J

30.5PermMult4Permeability Multiplier 4K

30.5PermMult5Permeability Multiplier 5L

30.5PermMult6Permeability Multiplier 6M

30.5PermMult7Permeability Multiplier 7N

30.5PermMult8Permeability Multiplier 8O

30.5PermMult9Permeability Multiplier 9P

30.5PermMult10Permeability Multiplier 10Q

30.5PermMult11Permeability Multiplier 11R

30.5PermMult12Permeability Multiplier 12S

30.5PermMult13Permeability Multiplier 13T

30.5PermMult14Permeability Multiplier 14U

150.5WPIMULT1Well PI Multiplier1V

150.5WPIMULT2Well PI Multiplier2W

150.5WPIMULT3Well PI Multiplier3X

150.5WPIMULT4Well PI Multiplier4Y

150.5WPIMULT5Well PI Multiplier5Z

150.5WPIMULT6Well PI Multiplier6A'

150.5WPIMULT7Well PI Multiplier7B'

150.5WPIMULT8Well PI Multiplier8C'

150.5WPIMULT9Well PI Multiplier9D'

150.5WPIMULT10Well PI Multiplier10E'
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هس��ته پشتیبانی متراکم تر است، استفاده  شده است. این نوع تابع مي  تواند 
پیچیدگی محاس��باتی روش آموزش را کاه��ش داده، عملکرد خوبی را 

ارائه   دهد.

2-3-2- اعتبارسنجی پروكسی
برای اعتبارس��نجی پروکسی، پنج معیار در نظر گرفته شد که عبارتند از: 
پارامتر س��اماندهی )γ)، پارامتر عرض هسته )σ2)، خطای مربع میانگین34 
، خطای مطلق میانگین35 و R2. این مقادیر برای مقایس��ه مقادیر محاس��به 
 شده با مقادیر واقعي در نظر گرفته مي شود. اگر کیفیت پروکسی پس از 
اعتبارسنجي، مناسب تشخیص داده ش��د، آماده استفاده خواهد بود، در 
غیر این صورت، الگوریتم برای افزایش کیفیت پروکسی تکرار خواهد 
ش��د. پارامترهای مدل پروکسی ساخته  شده و خطاها در جدول-3 آمده 

است.
همانطور که در بخش س��اخت مدل پروکسي یاد شد، γ یک ورودی به 
مدل پروکس��ی است که س��عی در کاهش تطابق بیش از حد و تمایل به 

کاهش واریانس پارامتر رگرس��یونی تخمین��ی دارد. از این رو، افزایش 
مقادیر γ به معناي بهتر ش��دن عملکرد است. به بیاني، پارامتر γ تعادل بین 
حداقل س��ازي خطای آموزش و حداقل س��ازي پیچیدگی مدل را تعیین 
مي  کند. پارامتر σ2 پهنای باند است و نگاشت غیرخطی از فضای ورودی 
به یک فضای ویژگی ابعاد باال را تعریف مي  کند. بر عکس، مقدار زیاد 
مي  تواند مدل را به صرفه تر کند. در این مطالعه، بهینه س��ازي س��اده برای 
به دس��ت آوردن مقادیر بهینه γ  و σ2 استفاده شد. توانایی پیش بینی اساساً 
با ضرایب همبستگی  بین خروجی هاي واقعی و پیش بیني شده، خطاهای 
مربع میانگین و خطای مطلق میانگین ارزیابی ش��د. اگر یک مدل خوب 
ساخته  شده باشد، این خطاها برای مجموعه هاي آموزش و آزمایش باید 
مقادیر حداقل و بس��یار ش��بیه به هم باش��ند. نکته دیگر آنکه اگر خطای   
مربع میانگین برای مجموعه آزمایش بس��یار بیش��تر از مجموعه آموزش 
باش��د، مدل داده آموزش��ي را بیش از حد منطبق ک��رده و قابلیت تعمیم 

براي آزمایش ها کاهش مي یابد.

2-4- بهینه سازي
پ��س از س��اخت م��دل پروکس��ي و اعتبار س��نجي، مرحله آخ��ر یعني 
بهینه سازي انجام ش��د. خصوصیات و مقادیر دو الگوریتم مورد استفاده 
در جداول-4 و 5 آمده است. الزم به ذکر است که در تابع هدف معرفي 
شده،  وزن هاي متغیرهاي پاس��خ براي تولید نفت،  فشار ته چاه37 )که در 
زمان هاي مختلف اندازه گیري ش��ده و در دسترس هستند و یا با استفاده 
از داده هاي فش��ار س��رچاهي موجود و بر اس��اس جداول VFP به فشار 
ته چاهي تبدیل مي ش��وند( و فش��ار 9 نقطه 38، به ترتی��ب برابر 6 و 1 و 1 
در نظر گرفته ش��د. در مدل مورد بررس��ي، تولید گازي گزارش نش��ده 
و همچنین میزان تولید آب بس��یار کم و ناچیز ب��ود. لذا براي متغیرهاي 

پاسخ، پارامترهاي تولید آب و گاز در نظر گرفته نشد. 
مقادیر بهینه  شده همه پارامترها در جدول-6 ارائه شده است. الزم به ذکر 
اس��ت که مقادیر به دست آمده در بس��یاري از پارامترها، کاماًل با مقادیر 

اولیه متفاوت است.

2-5- اعمال بهترین جواب ها
در این بخش، نتایج حاصل از اس��تفاده از پروکسي بهینه سازي شده براي 
فراین��د تطابق تاریخچه در دو حالت کل می��دان و تک تک چاه ها ارائه 
مي شود. به بیان دیگر، پاسخ هاي بهینه به دست آمده از هر الگوریتم هاي 
بهینه س��از،  به اجرا گذاشته مي ش��ود. نتایج کلي استفاده از مدل پرکسي 
بهینه سازي شده، نش��ان دهنده بهبود قابل توجه نتایج در مقایسه با حالت 
ابتدایي آن )که بر روي مدل و داده هاي اولیه در یکي از مراکز پژوهشي 
صنعت نفت انجام شده بود( می باشد. همچنین در سه حالت الگوریتم هاي 
بهینه س��ازي  شده یعني الگوریتم ژنتیک، الگوریتم خفاش و PSO، نتایج 

الگوریتم اول و دوم، بهتر و قابل قبول تر است. 

 4  ویژگي هاي الگوریتم ژنتیک ساخته شده

100Generation

300Population size

-Pareto factor

0.8Crossover factor

0.2Mutation factor

10- 6Tolerance

 5  ویژگي هاي PSO ساخته شده

100Generation

300Population size

1.5Personal Learning Coefficient

2.0Global Learning Coefficient

 3  پارامترهاي مدل پروكسي ساخته شده و میزان خطاها در مراحل   
آموزش و آزمایش

R2MAEMSESIGMALAMBDA

0.900.00050.00061.2e-71.26e5آموزش

آزمایش--0.880.00060.0007
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 6  مقادیر بدست آمده پس از اعمال مدل پروكسي بهینه شده  

Optimized value )BA(Optimized value )PSO(Optimized value )GA(MinMinNameFactor

2.5×10-62.25×10-62.4×10-62.75×10-62.22×10-6RockCompA

0.590.550.620.510.51PermRatioB

19.214.220.4610.4610.46AquPermC

0.100.100.100.100.10AquPoroD

2.65×10-62.2×10-62.74×10-62.81×10-62.15×10-6AquTotCompE

327330322305305AquThickF

0.701.120.710.710.71PermMult1G

1.391.551.210.710.71PermMult2H

0.880.820.950.710.71PermMult3J

0.640.640.640.580.58PermMult4K

0.650.660.640.540.54PermMult5L

1.052.101.050.710.71PermMult6M

1.880.851.870.710.71PermMult7N

0.6010.560.640.540.54PermMult8O

0.550.540.550.540.54PermMult9P

0.610.660.690.620.62PermMult10Q

2.222.212.240.630.63PermMult11R

1.651.111.710.710.71PermMult12S

0.520.530.520.520.52PermMult13T

0.570.590.540.540.54PermMult14U

4.212.84.252.192.19WPIMULT1V

6.958.556.222.192.19WPIMULT2W

8.1110.527.252.172.17WPIMULT3X

6.597.066.112.192.19WPIMULT4Y

7.0510.116.322.122.12WPIMULT5Z

1.21.21.21.101.10WPIMULT6A'

4.152.225.521.701.70WPIMULT7B'

1.551.51.441.061.06WPIMULT8C'

5.543.046.541.791.79WPIMULT9D'

1.211.41.381.291.29WPIMULT10E'
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 6   مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم هاي بهینه سازي و مدل اولیه 
براي فشار میانگین كل میدان

 7   مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم هاي بهینه سازي براي نسبت 
گاز به نفت

 4   مقایسه داده هاي واقعي و تخمیني در پروكسي ساخته شده
 5   مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم هاي بهینه سازي و مدل اولیه 

براي تولید نفت میدان 

نتایج حاصل از پروکس��ي بهینه ش��ده )براي س��ه الگوریتم بهینه سازي( 
در مقایس��ه با تولید نفت کل میدان در ش��کل-5 نش��ان داده شده است. 
همانطور که مش��اهده مي شود، در حالت پروکسي بهینه  شده با الگوریتم 
خفاش، بهترین نتیجه و تطابق در مقایس��ه ب��ا حالت اولیه و همچنین نوع 

دیگر بهینه سازي به دست آمده است. 
مقایس��ه نتایج حاصل از الگوریتم هاي بهینه سازي و مدل اولیه براي فشار 
میانگین کل میدان در شکل-6 آورده شده است. دراین حالت هم نتایج 
حاصل از پروکس��ي بهینه شده در مقایس��ه با مدل اولیه و همچنین تطابق 
تاریخچه پیش��ین، نتایج بهتر و مناس��ب تري را عرض��ه مي کند. یکي از 
دالی��ل این اختالف قابل توجه در مقایس��ه نتایج آن اس��ت که در تطابق 
تاریخچه پیش��ین در این مدل، تنها اس��تفاده از روش آزمون و خطا براي 
دست یابي به بهترین نتایج بوده و از آنجایی که در آن حالت، دست یابي 
ب��ه بهترین تطابق براي میزان تولید کل می��دان، هدف قرار گرفته، نتایج 

براي سایر پارامترها از دقت مناسبي برخوردار نبود.
مقایسه نتایج حاصل از الگوریتم هاي بهینه سازي براي نسبت گاز به نفت 
در ش��کل-7 آمده است. الزم به ذکر اس��ت در این مدل، از آنجایی که 

داده هاي آب خروجي و نس��بت گاز به نفت تولیدي گزارش  شده بسیار 
ان��دک بوده و از طرفي، چندان دقیق نبوده اس��ت)زیرا میزان نرخ تولید 
آب براي تک تک چاه ها وجود نداشت( در نتیجه، نتایج تطابق تاریخچه 

در همه حاالت چندان دقیق و قابل اتکا نبود.

نتیجه گیري
در این مقال��ه، متدولوژي جدیدي براي انجام تطاب��ق تاریخچه یکي از 
میادین بزرگ ایران ارائه و بررس��ی تطاب��ق تاریخچه با رویکرد کمکي 
و ِش��به اتوماتیک صورت گرفت. همانطور که در این مقاله بحث ش��د، 
پیش نی��از انج��ام موفقیت آمیز تطاب��ق تاریخچه، وج��ود درک کامل از 
موضوع برای شناس��ایی محدودیت ها و روش هاس��ت و همین ش��ناخت 
مي تواند به دس��ت یابي به فرایند تطابق تاریخچه س��ریع و کم ریس��ک با 
روش هاي ریاضِي جایگزین و الگوریتم هاي جدیِد بهینه س��ازي کمک 
کند. در این مطالعه براي س��اخت مدل پروکسی از ماشین بردار پشتیبان 
ب��ه  عنوان جایگزین مدل شبیه س��از اس��تفاده ش��د. همچنی��ن دو نوع از 
الگوریتم هاي بهینه س��ازی مهم جهانی یعن��ي الگوریتم ژنتیک و ازدحام 
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ذرات ب��رای کمین��ه کردن میزان خطاي کار در ی��ک مدل واقعي مورد 
آزمایش قرار گرفت. به عبارت دقیق تر در این مقاله جدیدترین رویکرد 
مدل پروکس��ي برای تطابق تاریخچه خودکار در یک میدان بزرگ در 
جن��وب ایران با متغیرهاي پاس��خ هاي تولید نفت، فش��ار ته چاه و فش��ار 

میانگین استفاده  شد. 
در این تحقیق، براي انجام فرایند غربالگري و انتخاب پارامترهاي اولیه، از 
الگوریتم جدید و علمي "انتخاب ویژگي" استفاده شد. جهت انتخاب بهینه 
پارامترها، از دو روش سنتي و جدید بهره گرفته شد. روش بوروتا از جمله 

روش هاي جدید انتخاب ویژگي اس��ت که در ای��ن تحقیق جهت انتخاب 
پارامترها از آن استفاده شد. در نهایت، 21 پارامتر کلیدي معرفي شدند.

همچنی��ن ان��واع مختلف مدل پروکس��ی درجه هاي مختلف��ی در دقت 
پیش بینی شبیه سازی مخزن دارند. در این مطالعه نشان داده شد که روش 
ماش��ین بردار پش��تیبان حداق��ل مربعات به دلی��ل بهره گی��ري از تعداد 
پارامترهاي بیشتر و تسریع در انجام عملیات و همچنین دقت باالتر نسبت 
به م��دل قدیمي تر یعني روش س��طح رویه پاس��خ، از ق��درت باالتري 

برخوردار است.  
پانویس هاپانویس ها

1. Proxy
2. AHM)Automated history matching(
3. Feature selection
4. Boruta
5. LSSVM)Least Square Support Vector 

Machine(
6. GA)Genetic Algorithm(
7. PSO)Particle Swarm Optimization(
8. Train
9. Test
10. Objective Function
11. Deterministic
12. Stochastic

13. Artificial Intelligence
14. Feature selection
15. Boruta
16. Wrapper
17. Feature selection
18. Variable Subset Selection
19. Attribute Selection  
20. Wrapper Methods
21. forward feature selection
22. backward feature elimination
23. Recursive feature elimination
24. Boruta
25. Embedded methods

26. LASSO
27. RIDGE
28. Stress-sensitive
29. Runs
30. Training
31. Validation
32. Testing
33. RBF
34. MSE
35. MAE
36. R2
37. BHP
38. BP9
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