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يكي از چالش هاي مهم در مهندسى نفت، بهينه سازي دبي سياالت تزريقي به مخزن با هدف حداكثر سازى بازيافت نفت است. يكى از راه هاى رفع اين چالش استفاده از 
الگوريتم ژنتيك2 است. اين الگوريتم در حل مسايل پيچيده با متغيرهاي زياد و در عين حال غيرخطي، موفقيت هاي قابل توجهي داشته و به عنوان موتور پايه بهينه سازي 

درنظر گرفته مى شود.
نتيجه بهينه سازى با بررسى مقدار تابع سود به زمان حال بازگردانده شده يا NPV 3ميدان مورد مطالعه سنجيده مى شود. فرآيند بهينه سازى روى يك مدل شكاف دار در 
سه حالت مختلف پياده مى گردد؛ ابتدا تكميل چاه در اليه هاى مورد نظر و تزريق يك دبي به كل اليه هاي تكميل شده سپس تكميل چندگانه و تزريق در هر اليه با دبي 
مستقل و در نهايت تكميل چندگانه و انجام تزريق ديناميكي. نتيجه به دست آمده نشان مى دهدكه در حالت سوم نسبت به دو حالت ديگر، تابع هدف بهبود داشته است.

        مقدمه 
ــت و مفهوم  ــك تابع اس ــا كم ترين مقدار ي ــه، بيش ترين ي ــدار بهين مق
بهينه سازى عبارت است از فرآيند رسيدن به اين مقدار با كم ترين تكرار و 
ارزيابى همه حالت هاى ممكن. تابعى كه مورد بهينه سازى قرار مي گيرد، 
ــود به زمان حال بازگردانده شده  تابع هدف نام دارد كه در اين جا تابع س

مى باشد. 
ــازى استفاده  ــترده اى از الگوريتم ها براى بهينه س در صنعت، طيف گس
ــوند. اين الگوريتم ها را مى توان بر اساس روش عملكرد به دو دسته  مى ش

كلى تقسيم كرد:
• روش هاى مشتق محور 

• روش هاى جستجوگر
ــرعت باالى هم گرايي هستند؛  ــتق محور، كارا و داراى س روش هاى مش
ــد.  ــبت به متغيرها موجود باش ــه گراديان تابع هدف نس البته هنگامى ك
ــود،  ــتق گيرى به ويژه زمانى كه تعداد متغيرها زياد ش ــكل مش وجود مش
ناپيوسته بودن بعضى از توابع و افتادن در نقاط بهينه محلى به جاى مطلق 
ــت. در مقابل روش هاى  از مهم ترين چالش هاى پيش روى اين روش هاس
مشتق محور، روش هاي جستجوگر قرار دارند. اصول اين روش ها محاسبه 
ــت. در اين روش ها، ارزيابى با  مقدار تابع به ازاى مقدار عددى متغيرهاس
مقايسه مقدار عددى تابع هدف و يافتن سمت جستجو در راستاى يافتن 
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ــتق گريز،  ــه بين روش هاى مش مقدار بهينه صورت مى گيرد. در مقايس
الگوريتم ژنتيك نسبت به رقباى خود عملكرد بسيار مناسبى نشان داده 

است.
ــتفاده از اين روش نوين مى توان عالوه بر رفع چالش عدم اطالع از  با اس
ــرعت و دقت ارايه  ــيال تزريقى در ميادين انرژى، س ميزان دقيق دبى س
ــيال در واحدهاى تزريقي را باال برد و در عين حفظ  دبى صحيح تزريق س
ــازى مخزن از  بهره ورى، ميزان آب هاى دفعى را كاهش داد.براى شبيه س
ــياه) استفاده شده و موتور  شبيه ساز  Eclipse100 (شبيه ساز نفت س
 MATLAB ــط نرم افزار ــازى و بدنه الگوريتم ژنتيك در محي بهينه س
كدنويسي شده است. يك تابع مبدل MATLAB، اطالعات كروموزوم ها 
ــد. اين اطالعات  ــاز اختصاص مى ده ــاى مورد نياز شبيه س را به متغيره
 COMPDAT ، ــاى ــد واژه ه ــاز در كلي ــى شبيه س ــل اطالعات در فاي

WCONPROD و WCONINJE  وارد مى شوند.
تمام پژوهش هاى انجام شده در سال هاى اخير نشان دهنده ظرفيت باالى 
الگوريتم ژنتيك در انجام امور توسعه اى است؛ اما نكته قابل تأمل، كمبود 

اجراى اين پژوهش ها در ميادين واقعى مى باشد.
 

1- واژه نامه ژنتيك و ايده اصلى 
ــرح مختصرى از واژه نامه معمول الگوريتم ژنتيك  ــروع بحث به ش در ش

پرداخته مى شود:
ــار ته چاهى يك چاه  • ژن : حاوى يك خصوصيت يا يك متغير، مثًال فش

توليدي

چكيده

الگوريتم ژنتيك، بهينه سازى، دبى، تزريق آب، مخزن شكاف دارواژه هاى كليدى

استفاده از الگوريتم ژنتيك براى بهينه سازى
 سرعت تزريق آب در يكي از مخازن شكاف دار 

جنوب غربى ايران
محمد رضا اورنگى1   
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• كروموزوم يا عضو: مجموعه ژن ها يا متغيرها
• جمعيت: مجموعه اى از كروموزوم ها
• والدين: كانديداى توليد نسل بعدى

ــر والدين و ايجاد كروموزوم  • توليد مثل: اعمال عملگر تقاطع و جهش ب
جديد

ــكيل شود و موتور  ــروع بايد از متغيرهاى موجود، كروموزوم تش براى ش
الگوريتم ژنتيك، يك جمعيت اوليه ناهمگن از كروموزوم ها را ايجاد نمايد. 
سپس هر كروموزوم مورد آزمايش قرار مي گيرد. مناسب ترين كروموزوم ها 
شانس بيش تري براي زنده ماندن در طول دوره هاي ديگر و دوباره توليد 
شدن را دارا بوده و ضعيف ترها محكوم به نابودي هستند. گام بعدي، ايجاد 
ــت. مناسب ترين افراد با هم جفت گيري  دومين نسل از جمعيت اوليه اس
(تقاطع) و تغيير تصادفى (جهش) كرده و نسل جديد به وجود مى آيد. اين 
ــود  فرآيند باعث به وجود آمدن جمعيت جديدي از كروموزوم هايي مي ش
ــب ترند. كل فرآيند براي نسل هاى بعدي هم تكرار  كه از نسل قبلي مناس
شده و اين عمل تا رسيدن به شرايط خاتمه الگوريتم ادامه مي يابد. شرايط 

خاتمه عبارتند از: 
• الگوريتم به تعداد ثابتي از نسل ها برسد

•  عضو مناسب پيدا شود
•  الگوريتم وارد يكنواختى در نسل ها شود 

• بازرسي دستي صورت پذيرد
 با توجه به طبيعت متغير و تصادفى منش الگوريتم ژنتيك، جواب نهايي 
يك مسأله در اجراهاى متمادى معموالً متفاوت ولى نزديك به هم است. 
اين اختالف جواب به سبب تفاوت در فاكتورهاى درونى الگوريتم ژنتيك 
ــد. عمده ترين فاكتورهايي كه به آن پرداخته مى شودعبارتند از:  مى باش
ــبت دخالت عملگرهاى الگوريتم در باز توليد، اندازه جمعيت اوليه و  نس

تعداد توليد مثل ها. 
در اين پژوهش براى حضور تقاطع در توليد نسل بعدى از نسبت دخالت 
ــده و اندازه جمعيت اوليه برابر با تعداد متغيرهاى بهينه  0/8 استفاده ش

شونده در نظر گرفته شده است.
1-1 ساختن جمعيت اوليه الگوريتم ژنتيك

اولين ورودى الگوريتم ژنتيك، ساختن جمعيت اوليه از متغيرهاى مسأله 
ــازى از مدل هاى واقعى استفاده  ــت. هنگامى كه براى فرآيند بهينه س اس
ــد كه جواب هاى دريافتى  ــود، بايد اين اطمينان وجود داشته باش مى ش

توسط الگوريتم معتبر هستند.
 اين بدان معنى است كه متغيرها بايد درون قيدهاى صحيح، محدود شده 
باشند تا از ايجاد جواب هاى غير واقعي جلوگيري شود. بعضى از تحقيقات 
ــايل با پيچيدگى متوسط، مناسب ترين  ــان داده اند كه براى مس اخير نش

حالت داشتن جمعيتى برابر با تعداد متغيرهاست[3].
2-1  تقاطع

عملگر اصلي ايجاد نسل جديد، تقاطع است. هر يك از فرزندان حاصل از 
اين عمل، بخشي از اطالعات روي كروموزوم هاي والد را دارا هستند. اين 
ــود تا فرزند، تعدادي از خصوصيات پدر و  همان چيزيست كه باعث مي ش
تعدادي از خصوصيات مادر را با هم به ارث ببرد و از شبيه شدن تام فرزند 

به تنها يكي از والدين جلوگيري مي كند. ساده ترين نوع تقاطع، تقاطع يك 
نقطه اي است (شكل1). 

ــته مى شوند سپس  در اين تقاطع، دو كوروموزم والد از يك نقطه شكس
كوروموزم هاى جديد از جابه جايي قسمت اول دو والد شكل مى گيرند[3].

3-1 جهش
عملگر دوم جهش است كه در آن، يك بخش از يك كوروموزم به صورت 

تصادفي تغيير مي كند (شكل 2). 
ــل ها،  ــه در توليد نس ــت ك ــوان اميد داش ــر مي ت ــن عملگ به كمك اي
كروموزوم هاي خوبي حذف شده  و دوباره احيا شوند. همچنين اين عملگر 
ــت اوليه، احتمال  ــه پراكندگي جمعي ــد كه بدون توجه ب تضمين مي كن

جستجوي هر نقطه از فضاي مسأله هيچگاه صفر نشود[3].
 

1 |   تقاطع يك نقطه اى از متغير چهارم كل
شـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 |   ايجاد جهش در متغير پنجم كل
شـ
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2- تعريف تابع هدف
بعد از اين كه هر عضو شبيه سازى شد، ارزش هر عضو با محاسبه تابع هدف 
كه از خواندن خروجى شبيه ساز حاصل مى شود، به دست مى آيد. از آن جا 
كه NPV  براى سرمايه گذارى بلند مدت مناسب به نظر مى رسد، در اين 

پژوهش از آن به عنوان تابع هدف استفاده شده است:
             (1)

ــى  ــاى زمان ــداد كل بازه ه ــب دالر، L تع ــه NPV ،1 برحس در معادل
ــاى تزريقي،    ــدى، Ni تعداد چاه ه ــازى، Np تعداد چاه هاى تولي شبيه س
ــكه،  rwp هزينه دفع آب در هر بشكه،  ri هزينه  r0  قيمت نفت در هر بش
ــكه، qwp  دبى توليد آب (STBD) ،        دبى تزريـق  تزريق آب در هر بش
ــت (STBD)،       دبـى تــوليـد گـاز  آب (STBD)،       دبى توليــد نف

    (MMSCF/ day) تعداد بازه هاى زمانى  n،نرخ كاهش ارزش پول
شبيه سازى،   tn  مجموع بازه هاى زمانى از شروع تا پايان شبيه سازى (روز) 

و  tn∆  زمان شبيه سازى nth (روز) مى باشد.
در جدول 1 پارامترهايي كه براى محاسبه NPV در نظر گرفته شده اند، 
آورده شده است. براى درك اثر تزريق آب، قيمت نفت پايين در نظر گرفته 

شده است.

3- پياده سازى فرايند بهينه سازى دبى تزريق آب بر مدل واقعى
ــازند  psi 7800 و پنج شكاف  اين مدل كربناته داراى فشار شكست س
ــى ايران با پنج چاه  ــى از يكي از مخازن جنوب غرب بوده و مربوط به بخش
توليدي مى باشد. مشخصات عمومى مخزن در جدول 2 آورده شده است. 
شكل 3 مدل شبيه سازى شده مخزن را نشان مى دهد. برنامه توسعه اين 
ــال از شروع توليد  مدل، حفارى سه حلقه چاه تزريق آب پس از شش س
ــه چاه انجام شده است. هدف،  مى باشد. مكان يابى و محل تكميل اين س

يافتن مناسب ترين دبى تزريق آب براى هر چاه است.
1-3 متغير هاى مدل مخزن شكاف دار

فرايند بهينه سازى انجام شده، شامل چند بخش است. در بخش نخست 
ــال بهينه مى شود و ساير  براى هر چاه تزريقي، تنها دبى تزريق در هر س

ــه بعد، دبى به تفكيك اليه هاى تكميل  پارامترها ثابت مى مانند. در مرحل
شده هر چاه تزريقي، بهينه شده و دوباره ساير پارامترها ثابت مى مانند. در 
ــوم، پارامترهاى توليدي هم به متغيرهاى بهينه شونده قسمت  مرحله س

قبل اضافه مى گردند. 
علت استفاده هم زمان پارامترهاى تزريقي و توليدى را مى توان در تأثير 
اين دو بر هم جستجو كرد. در يك آزمون دستى، هنگامى كه فشار ته چاهى 
ــم توليد به ميزان psi 100  اضافه شد و بار  پنج چاه توليدى در سال شش
ــازى انجام گرفت، مقدار تابع هدف، 2٪ بهبود يافت. مدت  ديگر شبيه س

اجراى شبيه سازى هم 20 سال در نظر گرفته شده است.
2-3 بهينه سازى استاتيكي، تزريق آب بدون در نظر گرفتن تفكيك اليه ها

ــتاتيكي صورت گرفته و بدون در نظر گرفتن  در گام اول، بهينه سازى اس
ــازى استاتيكي،  تفكيك اليه ها، آب به چاه تزريق  گرديد؛ البته در بهينه س
منظور تنها عدم وابستگى متغيرها به زمان نيست، زيرا اگر جواب متغيرى 
به يك يا چند متغير مستقل مانند فشار ته چاهى وابسته باشد، بهينه سازى 
ديناميكي ناميده مى شود. در اين مرحله، دبى تزريق آب در هر سال وابسته 
به هيچ پارامترى نبوده بنابراين بهينه سازى استاتيكي صورت گرفته است. 
كنترل چاه هاى توليدي بر اساس فشار ته چاهى هر چاه انجام مي گيرد. تا 
پنج سال اول، كليه فشارهاى ته چاهى روى psi 3000  ثابت بوده و بعد از 
آن به مدت سه سال روى  psi  1700 تنظيم مى شود، بعد از آن هم تا پايان 

مدت شبيه سازى به  psi 1300  تقليل مي يابد. 
بازه تغيير دبى تزريق براى سه چاه تزريقي بين 10000 تا 20000 بشكه در روز 

ول
1 |  پارامترهايي كه براى محاسبه NPV در نظر گرفته شده اندجد

واحدمقدارپارامتر

٪10نرخ كاهش ارزش پول

bbl/$25قيمت نفت 

MSCF/$0/5قيمت گاز 

bbl/$1هزينه دفع آب هاى توليدى

bbl/$5هزينه تزريق آب  

ول
2 |  داده هاى عمومى مخزن شبيه سازى شدهجد

واحدمقدارپارامتر

4100Psiفشار اوليه

3057Psiفشار نقطه حباب

0/8624g/ccچگالى نفت در شرايط استاندارد

0/7048g/ccچگالى سيال مخزن در نقطه حباب

850SCF/STBنسبت گاز به نفت در شرايط استاندارد

3 |   مدل شبيه سازى شده مخزن شكاف دار كل
شـ
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در نظر گرفته شده است؛ زيرا با دبى 20000 بشكه در روز، سنگ مخزن 
به فشار شكست نمى رسد تا در طبيعت مخزن تغييرى رخ ندهد. از طرفى 
مقدار ياد شده، حداكثر توان دستگاه ها است. حد پايين هم 10000 بشكه 
در روز مى باشد تا فشار الزم براى غلبه بر فشار مخزن به وجود آيد و عمل 

تزريق امكان پذير شود.
ــب ترين اندازه جمعيت  ــان مى دهد كه مناس ــده نش  تحقيقات انجام ش
براى اجراى الگوريتم ژنتيك برابر با تعداد متغيرهاى بهينه شونده مسأله 
ــال انجام مى شود و در  ــت. در اين مرحله، عمل تزريق به مدت 14 س اس
ــه چاه بهينه گردد. پس در مجموع، 42 متغير  هرسال بايد دبى تزريق س
بهينه شونده وجود دارد و اندازه جمعيت 42 مى باشد. در شكل 4، نتيجه 
ــه چاه تزريقي نشان داده شده است.  بهينه سازى دبى ساالنه تزريق در س
فرايند بهينه سازى در اين مرحله 16 ساعت به طول انجاميد و الگوريتم با 

37 توليد نسل به جواب رسيد.
 3-3 بهينه سازى استاتيكي، تزريق آب به تفكيك اليه ها در هر چاه

ــد. اما در  در بخش قبل، دبى تزريق آب به هر چاه به صورت كلى بيان ش
حالت واقعى، اليه ها داراى نفوذ پذيري، تخلخل، فشار و اشباع آب و نفت 
متفاوتى هستند. از طرفى به علت چگال تر بودن آب نسبت به نفت، همواره 
سعى مى شود كه آب در اليه هاى بااليي تزريق شود. از مجموع اين عوامل 
مى توان اين گونه نتيجه گيري كرد كه تزريق به تفكيك اليه هاى تكميل 

شده، بايد نسبت به حالت قبل نتيجه بهترى ارايه دهد. 
 MG-07 در 3 اليه، چاه MG-06 در جدول3 مشاهده مى گردد كه چاه
ــده است. براى بررسى  در 2 اليه و چاه MG-08  نيز در 2 اليه تكميل ش

اثر تفكيك، مى توان براى هر اليه يك چاه مجزا و مستقل در نظر گرفت.

 بنابراين در هر سال بايد دبى تزريق آب براى 7 چاه بهينه شود و از آن جا 
ــس الگوريتم ژنتيك با  ــال انجام مى گيرد، پ كه عمل تزريق براى 14 س
ــونده روبه رو خواهد بود. بنابراين اندازه جمعيت، 98  98 متغير بهينه ش
كروموزوم فرض مى شود. نتايج اين مرحله در شكل 5 نشان داده شده است. 
فرايند بهينه سازى در اين مرحله 26 ساعت به طول انجاميد و الگوريتم با 

58 توليد نسل به جواب رسيد.
 4-3 بهينه سازى ديناميكي، تزريق آب به تفكيك اليه ها در هر چاه

در اين مرحله يك گام به جلو برداشته شده و دبى تزريق، هم زمان با فشار 
ته چاهى چاه هاى توليدي بهينه مى شود. علت اين كه به جاى دبى، فشار 
ته چاهى به عنوان متغير انتخاب شد، اين است كه با كنترل فشار ته چاهى، 

مخزن كنترل شده اما با كنترل دبى، توليد كنترل مى شود.
ــار  ــاالنه تزريقي در هر اليه به فش ــته قرار دادن دبى س  بنابراين با وابس
ــال، بهينه سازى ديناميكي صورت  ته چاهى چاه هاى توليدي در همان س
ـــار ته چـاهى براى 10 سال اول بين1500 تا  گرفت. بـازه تغييـرات فش
psi 3500 و براى 10 سال دوم بين  500 تا  psi 2500 فرض شده است. 

اين اعداد از نمودار افت فشار مخزن استخراج شده اند.
با توجه به طبيعت الگوريتم ژنتيك، تعداد متغيرهاى مسأله مهم نيست 
و هدف، رسيدن به مناسب ترين نتيجه است. بنابراين در اين مرحله عالوه 
بر متغيرهاى بهينه شونده مرحله قبل، بهينه كردن ساالنه فشار ته چاهى 
ــد. از آن جا كه 5 چاه  كليه چاه هاى توليدي هم جزء متغيرها قرار داده ش
توليدى به مدت 20 سال فعال هستند، 100 متغير به متغيرهاى قسمت 
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3 |  مشخصات ميدانى چاه هاى تزريقي مدل اولجد

شماره چاه
فشار ته چاهى 
در شروع تزريق

psi 

اليه هاى مختصات چاه
تكميل شده

ijk
MG-06305112710 ، 9 ، 8

MG-07336051610 ، 9

MG-083253151910 ، 9
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قبل افزوده شده و مجموعاً، 198 متغير بهينه شونده وجود دارد. ازاين رو  
ــود. نتيجه  ــت الگوريتم ژنتيك برابر با 198 قرار داده ش بايد اندازه جمعي
نهايي فرايند بهينه سازى ديناميك الگوريتم ژنتيك در شكل 6 نشان داده 
شده است. فرايند بهينه سازى در اين مرحله، 32 ساعت به طول انجاميد 

و الگوريتم با 94 توليد نسل به جواب رسيد.
 شكل7 نمايانگر 5 مرحله آزمون، شامل 20،40،60،80،100 توليد نسل 
و مقايسه نتايج آن ها مى باشد. همان طور كه مشاهده مى شود، روش سوم 
حتى در توليد نسل هاى پايين تر هم، همواره جواب بهترى ارا يه مى دهد. 
ــان دهنده برترى اين مرحله است. حتى اگر اين سه مرحله در  اين امر نش
زمان هاى مساوى رصد شوند، مرحله سوم پيروز ميدان خواهد بود. شكل8، 
ــاعت (حالت دوم) از  ــاعت (حالت اول) و 26 س نتايج را در دو زمان 16 س

شروع زمان فرايند بهينه سازى نشان مى دهد.
شايد اين سؤال پيش آيد كه چرا از مشخصات جزيي مدل و خصوصيات 
زمين شناسى آن، موردى مطرح نشد. اولين و مهم ترين نقطه قوت الگوريتم 
ــايلي كه حل مي كند، چيزى نمي داند و  ژنتيك اين است كه در مورد مس
اصطالحاً به آن جستجوگر كور گفته مى شود. او در راه حل هاي كانديدش، 
ــنجش اين كه آيا آن تغييرات  تغييرات تصادفي مي دهد و سپس براي س
ــد. مزيت اين  ــتفاده مي كن ــرفتي ايجاد كرده اند يا نه، از ارزيابى اس پيش
تكنيك آن است كه به الگوريتم ژنتيك اجازه مي دهد تا با ذهني باز شروع 
ــاً تصادفي است، بنابراين بر  به حل كند. از آن جا كه تصميم هاى آن اساس
ــاس تئوري، همه راه حل هاي ممكن به روي مسأله باز است. از اين رو  اس
ــًال مي توان همين فرايند را  هيچ محدوديتى در نوع مدل وجود ندارد، مث
براى مخازن گاز ميعانى تكرار كرد. شايد تنها تغييرات برنامه اين باشد كه 

شبيه ساز و نوع متغيرهاى بهينه شونده تغيير مى  كنند[1].
ــت؛ يعنى چندين نقطه  مزيت ديگر الگوريتم ژنتيك موازي بودن آن اس
شروع دارد و در يك لحظه مي تواند فضاي مسأله را از چند جهت مختلف 
جستجو كند. اگر يكي به نتيجه نرسيد ساير راه ها ادامه مي يابند و مي تواند 
ــش متغيرها در هر  ــر را  تغييردهد. بنابراين افزاي هم زمان چندين پارامت
مرحله، هيچ لطمه اى به فرايند بهينه سازى نزده و نياز به هيج تغييرى در 

متن برنامه نيست[2].
به دليل موازي بودن و اين كه چندين رشته در يك لحظه مورد ارزيابي قرار 
ــايلي كه فضاي راه حل بزرگي دارند  مي گيرند، الگوريتم ژنتيك براي مس

بسيار مفيد است. به طور مثال اگر بازه تزريق به دسته هاى psi 20 تقسيم 
شود، براى هر چاه 500 عدد وجود دارد كه بايد بررسى شوند. اما الگوريتم 
با توجه به ذات خود، با توليد نسل هاى اوليه، بسيارى از نقاط بى اعتبار را 

كنار مى گذارد.

        نتيجه گيرى

از اصلي ترين يافته هاى اين پژوهش مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
ــتجوى تصادفى و در عين حال مستقل (عدم  1- با توجه به طبيعت جس
وابستگى به نوع متغيرها و مدل) الگوريتم ژنتيك نسبت به مسأله اي كه 
حل مى كند، مى توان آن را گزينه مناسبى براى استفاده در كليه مسايل 

بهينه سازى با متغيرهاى زياد و فضاى جستجوى گسترده در نظر گرفت.
2- تزريق سيال به تفكيك اليه هاى چاه بسيار اثر بخش تر از تزريق همان 

مقدار سيال به كل چاه است.
ــازى ديناميكي عالوه بر منطبق بودن بر شرايط  ــتفاده از شبيه س 3- اس
ــود حاصل از ميدان مى گردد. در عين  عملى، باعث افزايش چشمگير س

حال مى توان سناريوهاى عملياتى مناسبى براى اجرا در ميدان ارايه كرد.
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