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آناليز غربالگري روش های مختلف ازدياد برداشت نفت با استفاده از 
شبكه هاي عصبي مصنوعي براي تعدادي از مخازن جنوب غرب ايران 

محمد صنيعی  دانشگاه صنعتی شريفشهرام مهياری*  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات خوزستان

یادگیری به  عنوان یکی از اجزاء اصلی رفتار هوش��مندانه، توجه بس��یاری از محققان هوش مصنوعی را در س��ال های اخیر به خود جلب کرده است و توجه به کاربرد 
تکنیک های یادگیری ماشین در صنعت نفت نیز به طور فزاینده ای در حال افزایش است. از طرفي، امروزه اکثر مخازن بزرگ نفتي کشور در نیمه دوم عمر تولیدی خود 
قرار دارند و بهره دهی این مخازن به تدریج رو به کاهش است؛ بنابراین، توجه به روش های ازدیاد برداشت نفت به منظور حفظ توان تولید این مخازن ضروری است. در این 
تحقیق، سهم تولیدي حاصل از اِعمال روش های ازدیاد برداشت که معرف مقدار اضافة  تولید نفت در صورت استفاده از این روش هاست، پیش بینی شده است. به این منظور، 
به ازاي سه فرآیند ازدیاد برداشت با استفاده از تزریق گاز دی  اکسید کربن، تزریق گازهاي هیدروکربوري و روش حرارتي، سه شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده است که 
با استفاده از هفت پارامتر شامل خواص سنگ و سیال مخزن)تخلخل، تراوایی، گراویتی و ویسکوزیته( و نیز دما، عمق و اشباع نفت قبل از تزریق به  عنوان ورودی، می تواند 
با دقت خوبي، سهم تولیدی حاصل از اعمال سه فرآیند مذکور را پیش بینی نماید. در نتیجة این بررسي، ضرایب همبستگي 0/78، 0/93 و 0/89 بین مقادیر واقعي و پیش بینی 
 شده براي سه فرآیند ذکر شده به دست آمد. در انتها، جهت اعتبارسنجي و استفاده از شبکه طراحي شده، سهم مربوط به ازدیاد برداشِت 27 مخزن به تفکیِک روش )تزریق 

دی اکسید کربن، تزریق گازهاي هیدروکربوري و روش های حرارتي( محاسبه  شده و بر همین مبنا، بهترین روش براي هر مخزن شناسایی  شد.
شبکه هاي عصبي مصنوعي1 ، فرآیند ازدیاد برداشت نفت2 ، غربالگري فرآیندهاي ازدیاد برداشت

)Mahyari.s@gmail.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
امروزه حجم عمده ای از تولید روزانه نفت دنیا به میادین بالغي که در نیمه دوم 
عمر خود به سر می برند، مربوط است. این در حالي است که جایگزیني این ذخایر 
هیدروکربوري با اکتش��افات جدید به  کندی صورت گرفته و پاس��خگوي نیاز 
فزاینده دنیا به انرژي نیست. متوسط ضریب بازیافت مخازن هیدروکربوري دنیا از 
محدودة 30 تا 40 درصد تجاوز نمی کند]1[. ادامه روند تولید از این مخازِن بالغ، 
ش��رکت های نفتي را وادار کرده است که به فکر افزایش میزان ضریب بازیافت 
مخازن خود باشند. در چنین شرایطي، فنّاوری های مربوط به روش های بازیافت 
ثانویه و ازدیاد برداشت ظهور یافته و قابلیت خود را براي ایجاد توازن در عرضه 
و تقاضاي بازار انرژي به اثبات رسانده اند. در سال 2012 حدود 3/5 درصد از 85 
میلیون بش��که تولید روزانه نفت دنیا)در حدود 3 میلیون بشکه در روز( با اعمال 
روش های ازدیاد برداش��ت استخراج  ش��ده و به نظر می رسد که این نسبت رو به 

رشد باشد]2[.
روش های محاس��باتي مبتني بر هوش مصنوعي3  به س��رعت جاي خود را در 
محاسبات مهندسي بازکرده اند. منطق هوشمند و قدرتمند مسلط بر این روش ها 
همان چیزي است که آن ها را از روش های متداول محاسباتي و مدل سازي متمایز 
می سازد. هوش مصنوعي را می توان به  عنوان مجموعه ای از ابزارهاي جدید آنالیز 
تعریف نمود که در تالش براي شبیه سازی زندگي واقعي هستند. به همین دلیل، 
این روش ها توانایي کسب تجربه و در نتیجه، عمل کردن در موقعیت های جدید را 

از خود نشان می دهند. شبکه عصبي مصنوعي، محاسبات تکاملي4  و منطق فازي5 
نمونه های کاماًل ش��ناخته  شده اي از این ابزارها هستند. در ادامه، شرح مختصري 

از ابزارهای هوش مصنوعي مورد استفاده در تحقیق حاضر ارائه  شده است] 3[.
ش��بکه عصبي مصنوعي از عناصر س��اده ای به نام عصب6  که در موازات هم 
عمل می کنند، س��اخته  شده اس��ت. این عناصر از شبکه های عصبي زیستي الهام 
گرفته  اند. همانند آنچه که در طبیعت رخ می دهد، عملکرد شبکه به  طور عمده از 
طریق ارتباط وزني عصب ها تعیین می گردد. درصورتی که بتوانیم مقادیر مناسب 
وزن ها را بیابیم، قادر خواهیم بود که ش��بکه عصبي را به  منظور خاصي آموزش 
دهیم. فرآیند تنظیم و آموزش شبکه عصبي به  منظور تبدیل ورودي به خروجي 
موردنظر، آموزش نظارت ش��ده7  نام دارد. در این حالت، با مقایسه پیوسته تعداد 
زیادي از ورودی ها و خروجی های مطلوب، وزن ها تنظیم و شبکه، آموزش داده 

می شود]3[. 
شبکه عصبي پیش خور پس انتشار8 ، شناخته ش��ده ترین و کاربردی ترین نوع 
شبکه در کاربردهاي مهندسي است. این شبکه به  سادگی ساخته می شود، نسبت 
به اکثر ش��بکه ها سریع تر آموزش می بیند و دقت خوبي دارد. شبکه در دو بخش 
عمل می کند؛ ابتدا ورودی ها به آن عرضه می شوند و پاسِخ شبکه از طریق گذر از 
وزن های مرتبط سازندة عصب ها، توابع انتقال و الیه های عصبي در الیه خروجي 
تولید می شود. سپس، خروجِي واقعي با پاسخ شبکه، مقایسه و مقدار خطاي آن 
محاسبه می گردد. بر اساس این خطا، وزن های شبکه اصالح می گردد. این فرآیند 
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تا زماني ادامه می یابد که خطاي شبکه از حد موردنظر کم تر شود]4[.

1- روش تحقيق
در این تحقیق، 249 نمونه از مخازن دنیا که یکي از روش های تزریق دی  اکسید 
کربن)96 مخ��زن(، تزریق گازهاي هیدروکربوري)35 مخ��زن( و یا روش های 
حرارتي)118 مخزن( در آن با موفقیت انجام گردیده، تهیه ش��دند. سپس، هفت 
پارامتر شامل تخلخل، تراوایي، گراویتي، ویسکوزیته، دما، عمق و اشباع نفت قبل 
از تزریق، به عنوان ورودي مالک قرار داده ش��د و س��هم تولید حاصل از اعمال 
روش های مختلف ازدیاد برداش��ت براي این مخازن محاسبه شد. در واقع، سهم 
تولید مربوط به ازدیاد برداشت، حاصل تقسیم حجمي از نفت است که تحت تأثیر 
مستقیم فرآیند ازدیاد برداشت تولید می شود، به حجم کل تولید نفت )تولید طبیعي 
و افزایش تولید حاصل از ازدیاد برداشت(. این نسبت به صورت درصد بیان شده 
و مؤید مقدار تأثیرگذاری فرآیند ازدیاد برداشت در تولید نفت است. نمونه ای از 

اطالعات مخازن مورد مطالعه در جدول-1 خالصه  شده است.
در ابتدا باید براي هر روش ازدیاد برداش��ت مدلي س��اخته می شد که قادر به 
درک تأثیرگ��ذاري پارامتره��اي مخزن ب��ر میزان تولید نفت حاص��ل از اعمال 
روش های ازدیاد برداشت باشد. براي این منظور، شبکه عصبي مصنوعي انتخاب 
ش��د. هفت پارامتر به  عنوان ورودي ش��بکه و نیز س��هم تولی��د حاصل از اعمال 
روش های ازدیاد برداش��ت به  عنوان خروجي شبکه انتخاب شدند. ساختار شبکه 
به صورت پیش خور9 و با الگوریتم آموزش پس انتشار10  تعیین شد. بهترین شبکه 
طراحي شده براي فرآیند تزریق گاز دی  اکسید کربن با استفاده از دو الیة پنهان )به 

ترتیب با 15 و 10 عصب در هرکدام( به دست آمد)جدول-2(.
پیش از آموزش شبکه، مجموعه اطالعات به دو دستة مجزا تقسیم شدند: دستة 
اول که ش��امل 76 داده)75 درصد از کل داده ها( بود، جهت آموزش ش��بکه و 
دس��ته دوم ش��امل 20 داده)25 درصد از کل داده ها( براي ارزیابي شبکه در برابر 
داده های جدید مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسة داده های واقعي 
و پیش بینی ش��ده و مقادیر ضریب همبستگي)R( در ش��کل-1 و جدول-3 ارائه 

شده اند.
در ادامه، بهترین عملکرد ش��بکه براي فرآیند تزریق گازهاي هیدروکربوري 
ب��ا اس��تفاده از دو الیه پنهان)به ترتیب ب��ا 15 و 15 عص��ب در هرکدام( حاصل 

شد)جدول-4(.
در اینج��ا نیز، 21 داده)70 درصد از کل داده ها( جهت آموزش ش��بکه و 14 
داده)30 درصد از کل داده ها( براي ارزیابي شبکه در برابر داده های جدید مورد 
اس��تفاده قرار گرفت. مقایس��ه حاصل از داده های واقعي و پیش بینی  ش��ده و نیز 

مقادیر ضریب همبستگي)R( در شکل-2 و در جدول-5 نشان داده شده است.
در پایان، براي فرآیندهاي حرارتي، شبکه اي با دوالیه پنهان )به ترتیب با 15 و 

10 عصب در هرکدام( طراحي شد )جدول- 6(.
براي ش��بکه و فرآیندهاي حرارتي، 82 داده)70 درصد از کل داده ها( جهت 
آموزش شبکه و 36 داده)30 درصد از کل داده ها( نیز براي ارزیابي شبکه استفاده 
ش��د. ش��بکه با اس��تفاده از داده های آموزش تعلیم دید، داده های آزمون جهت 

ارزیابي آن مورد استفاده قرار گرفت)شکل-3 و جدول-7(.
نتیج��ه حاص��ل از پیش بینی ه��ای هر س��ه ش��بکه عصبي مصنوع��ي، دقت 
مناس��ب ش��بکه های عصب��ي تعلی��م داده ش��ده را در پیش بین��ی س��هم تولید 
حاص��ل از اعم��ال روش ه��ای ازدی��اد برداش��ت ب��راي داده های آم��وزش و 
 آزم��ون ب��ه اثب��ات رس��اند. در برنامه ای ک��ه براي اج��راي فرآین��د در محیط

Matlab R2009a نوش��ته ش��د، تابع خطاي الگوریتم ش��بکه عصبي به  صورت 
میانگین مربعات خطا تعریف شد. بدین ترتیب، الگوریتم شبکه عصبي مصنوعي 
براي هرکدام از سه فرآیند ازدیاد برداشت مذکور، سهم تولیدي حاصل از اعمال 

روش ازدیاد برداشت را با دقت خوبي پیش بیني نمود.
پ��س از طراح��ي ش��بکه ها، اطالعات مربوط ب��ه 27 مخ��زن از میادین نفتي 
جنوب غرب ای��ران، به  عنوان ورودي به ش��بکه ها ارائه  و س��هم احتمالي ازدیاد 

برداشت حاصل از هر یک تخمین زده شد)جدول-8(.
 

1  مقایسه تعدادي از مقادیر واقعي سهم تولید مربوط به ازدیاد برداشت 
از مخازن دنیا با مقادیر پیش بینی شده در شبکه عصبي براي تزریق گاز 

دی اكسید كربن

4 
 

. شد تعيين 2انتشار پس آموزش الگوريتم با و 1خور يشپ صورت به شبكه ساختار. شدند انتخاب شبكه خروجي
 و 15 با ترتيب به( پنهان ةيال دو از استفاده باكربن  اكسيد  ديتزريق گاز  فرآيندبراي طراحي شده  شبكه بهترين

  .)2-جدول(دست آمد هب )هركدام در عصب 10
  كربن دياكس يدگاز  قيتزرحاصل از اعمال روش  ديتولسهم  ينيب شيپ جهتشده  ساخته يعصب شبكه مشخصات :2جدول 

 دوميهالهاعصب تعداد اوليهال هاعصبتعداد هايهالتعداد آموزش تابع شبكه نوع
FFBP  TRAINBR3 3 15 10 

  Epochs  عملكرد تابع
 MSE4 100  

 درصد 75(داده 76 شامل كه اول ةدست :شدند تقسيم مجزا ةدست دو به اطالعات مجموعه شبكه، آموزش از پيش
 شبكه ارزيابي براي) ها داده كل از درصد 25(داده 20 شامل دوم دسته و شبكه آموزش جهت ،بود) ها داده كل از
و  شده بيني يشپ و واقعي يها داده نتايج حاصل از مقايسة .گرفت قرار استفاده مورد جديد يها داده برابر در

  .اند ارائه شده 3-جدول و 1- شكلدر  )R(مقادير ضريب همبستگي

  
  عصبي شبكه در شده بيني يشپ مقادير با مخازن دنيا برداشت ازسهم توليد مربوط به ازدياد  واقعي مقاديرتعدادي از  سهيمقا: 1 شكل

  كربن دياكس يدگاز  قيتزر براي
  

 كربن دياكس  يدگاز  قيتزرمربعات روش  ميانگين خطاي و همبستگي ضريب نتايج: 3- جدول
 مدل آموزش يها داده اعتبارسنجييهاداده آزمون يها داده

78/0 79/0 85/0 R  
35/23 67/121 08/160 MSE 

 با ترتيب به(پنهان يهال دو از استفاده تزريق گازهاي هيدروكربوري با فرآيندبراي  شبكه عملكرد بهتريندر ادامه، 
  .)4- جدول(شد حاصل )هركدام در عصب 15 و 15
  
  
  

                                                                 
1 Feed-Forward 
2 Back propagation 
3 Bayesian Regulation Training 
4 Mean Squared Error (MSE) 
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  1  اصالحات مخزنی تعدادی از مخازن دنیا كه فرایند ازدیاد برداشت موفق داشته اند.

اشباع نفت قبل از دما )F(عمق )ft(ویسکوزیته )cp(گراویتي )API(تخلخل )%(تراوایي )md(مخزن مفروضنوع فرآیند
تزریق )%(

سهم تولید حاصل از 
فرآیند )%(

 تزریق دی
612/53214900110096/67مخزن1 اكسید كربن

 تزریق گازهاي
100026381110001650100مخزن2هیدروكربوري

30003812300012501048576/69مخزن3حرارتي
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نتيجه گيري
در ای��ن تحقی��ق، پایگاه داده ای متش��کل از 249 نمون��ه از اطالعات مخزني 
پروژه های ازدیاد برداش��ت دنیا، از مجله دوساالنه نفت و گاز جمع آوری  شده و 
بر مبناي این اطالعات و بهره گیری از تکنیک شبکه های عصبي مصنوعي، براي 

س��ه فرآیند ازدیاد برداشت نفت)تزریق گاز دی اکس��ید کربن، تزریق گازهاي 
هیدروکربوري و روش های حرارتي( مدل های جداگانه طراحي و مورد استفاده 
قرارگرفتند. الزم به ذکر اس��ت، به علت کمبود داده ها، فقط س��ه فرآیند ازدیاد 
برداشت مذکور بررسي شده اس��ت لذا پیشنهاد می گردد در صورت دسترسي، 

  4  مشــخصات شبکه عصبی ســاخته  شده جهت پیش بینی سهم 
تولید حاصل از اعمال روش تزریق گازهاي هیدروكربوری

تعداد عصب ها 
الیه اول

تعداد عصب ها 
نوع شبکهتابع آموزشتعداد الیه هاالیه دوم

15153TRAINBR FFBP

Epochsتابع عملکرد

150MSE 

  6  مشــخصات شبکة عصبی ســاخته  شده جهت پیش بینی سهم 
تولید حاصل از اعمال روش هاي حرارتي

تعداد عصب ها 
الیه اول

تعداد عصب ها 
نوع شبکهتابع آموزشتعداد الیه هاالیه دوم

15103TRAINBRFFBP

Epochsتابع عملکرد

150MSE 

  7   نتایج ضریب همبستگی و خطای میانگین مربعات روش حرارتي

داده های اعتبار داده های آزمون
مدلداده های آموزشسنجي

0/890/850/91R

77/35126/6765/23MSE

  5  نتایج ضریب همبستگی و خطای میانگین مربعات روش تزریق 
گازهاي هیدروكربوري

داده های داده های آزمون
مدلداده های آموزشاعتبارسنجي

0/930/950/99R

170/61129/800/68MSE

  2  مشــخصات شــبکه عصبی ساخته شــده جهت پیش بینی سهم 
 CO2 تولید حاصل از اعمال تزریق

تعداد عصب ها 
الیه اول

تعداد عصب ها 
نوع شبکهتابع آموزشتعداد الیه هاالیه دوم

15103TRAINBR11 FFBP

Epochsتابع عملکرد

100MSE12 

  3  نتایج ضریب همبستگی و خطای میانگین مربعات روش تزریق 
گاز دی  اكسید كربن

داده های داده های آزمون
مدلداده های آموزشاعتبارسنجي

0/780/790/85R

23/35121/67160/08MSE

2  مقایسة تعدادي از مقادیر واقعي سهم تولید مربوط به ازدیاد برداشت 
از مخازن دنیا با مقادیر پیش بینی شــده در شــبکه عصبي براي تزریق 

گازهاي هیدروكربوري

5 
 

 يدروكربوريهگازهاي  قيتزرحاصل از اعمال روش  ديتولسهم  ينيب شيپ جهتشده   ساخته يعصب شبكه مشخصات :4جدول 
 دوميهال ها عصب تعداد اوليهال هاعصبتعداد هايهالتعداد آموزش تابع شبكه نوع

FFBP TRAINBR 3 15 15  
  Epochs  عملكرد تابع

 
MSE 150  

 براي) ها داده كل از درصد 30(داده 14 و شبكه آموزش جهت) ها داده كل از درصد 70(داده 21 در اينجا نيز،
 بيني يشپ و واقعي يها داده از حاصل مقايسه .گرفت قرار استفاده مورد جديد يها داده برابر در شبكه ارزيابي

  .اند شده دادهنشان  5-در جدول و 2-شكلدر  )R(همبستگي يبضر يرمقادو نيز  شده 
  

  
  عصبي شبكهدر  شده بيني يشپ مقادير با مخازن دنيا سهم توليد مربوط به ازدياد برداشت از واقعي مقاديرتعدادي از  ةسيمقا: 2 شكل

  گازهاي هيدروكربوري قيتزر براي
 

 گازهاي هيدروكربوري قيتزرمربعات روش  ميانگين خطاي و همبستگي ضريب نتايج: 5- جدول

 مدل آموزش يها داده اعتبارسنجي يها داده آزمون يها داده

93/0 95/0 99/0 R  
61/170 80/129 68/0  MSE 

  
  

 حرارتي هاي حاصل از اعمال روش ديتولسهم  ينيب شيپ جهتشده   ساخته يعصب ةشبك مشخصات :6جدول 
 دوميهال ها عصب تعداد اوليهال هاعصبتعداد هايهالتعداد آموزش تابع شبكه نوع

FFBP TRAINBR 3 15 10  
 Epochs  عملكرد تابع

 
MSE 150  

شد طراحي  )هركدام در عصب 10 و 15 با ترتيب به( پنهان يهدوال شبكه اي باحرارتي  فرآيندهايبراي  در پايان
  ).6جدول (

 از درصد 30(داده 36 و شبكه آموزش جهت) ها داده كل از درصد 70(داده 82 هاي حرارتي،فرآيندبراي شبكه و 
 آزمون يها داده ديد، تعليم آموزش يها داده از استفاده با شبكه .استفاده شد شبكه ارزيابي براي نيز) ها داده كل

  ).7-جدول و 3-شكل(گرفت قرار استفاده مورد آن ارزيابي جهت
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3  مقایسة تعدادي از مقادیر واقعي سهم تولید مربوط به ازدیاد برداشت از 
مخازن دنیا با مقادیر پیش بینی  شده از شبکه عصبي براي روش حرارتي

6 
 

  

  
  حرارتيروش  براي عصبي شبكه از شده  بيني يشپ مقادير با مخازن دنيا سهم توليد مربوط به ازدياد برداشت از واقعي مقاديرتعدادي از  ةسيمقا: 3 شكل

 
 حرارتيمربعات روش  ميانگين خطاي و همبستگي ضريب نتايج: 7جدول 

 مدل آموزش يها داده اعتبار سنجي يها داده آزمون يها داده
89/0 85/0  91/0 R  
35/77  67/126  23/65  MSE 

 راشده  داده تعليم عصبيهاي  شبكه مناسب دقت ،سه شبكه عصبي مصنوعي هاي هر بيني نتيجه حاصل از پيش
 اثبات به آزمون و آموزش يها داده براي ي ازدياد برداشتها روشسهم توليد حاصل از اعمال  بيني يشپ در

 شبكه الگوريتم خطاي تابع شد، نوشته Matlab R2009a محيط در فرآيند اجراي براي كه يا برنامه در .رساند
از  هركداممصنوعي براي  عصبي شبكه الگوريتم ،ترتيب بدين. شد تعريف خطا اتمربع ميانگين صورت  به عصبي

بيني  را با دقت خوبي پيش سهم توليدي حاصل از اعمال روش ازدياد برداشت مذكور،ازدياد برداشت  فرآيند سه
  .نمود
ورودي به  عنوان  به ،غرب ايران جنوب نفتي ميادين از مخزن 27اطالعات مربوط به  ،ها شبكه طراحي از پس

  ).8-جدول(شدتخمين زده يك هر حاصل از  سهم احتمالي ازدياد برداشت و  ارائه ها شبكه
  

  سهم ازدياد برداشت مربوطههمراه  بهغرب ايران  برخي مخازن جنوب مخزني اطالعات از يا نمونه :8 جدول
تراوايي مخزن

(md) 
 

تخلخل
(%)  
 

گراويتي
(API)  

 ويسكوزيته
(cp) 

 عمق
(ft)  

 دما
(F)  

اشباع نفت
قبل از 
 تزريق
(%)  

سهم توليد 
 فرآيندحاصل از 

 اكسيد يدتزريق 
 (%) كربن

سهم توليد حاصل 
تزريق  فرآينداز 

گازهاي 
 (%) هيدروكربوري

سهم توليد 
 فرآيندحاصل از 
 (%)حرارتي

 40 85 100 80 181 3700 666/0 34  5/11 17/14مخزن
 12 100 60 40 181 6000 3/1 34 5 245/1مخزن
 0 63 0 5/72 278 14642 16/4 6/16 1/7 36/1مخزن
  42 100 13 9/74 128 2280 12/3 95/33 2/7 46/1مخزن
  100 70 0 66 171 500 3/1 30 9 548/7مخزن
  27 82 42 60 171 3900 31/1 2/30 5 6672/0مخزن
  13 52 21 9/39 177 5528 3/1 6/27 5/14 793/19مخزن
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  8  نمونه ای از اطالعات مخزني برخي مخازن جنوب غرب ایران به همراه سهم ازدیاد برداشت مربوطه

تراوایي مخزن
)md(

تخلخل 
)%(

گراویتي 
)API(

ویسکوزیته 
)cp(

عمق 
)ft(

دما 
)F(

اشباع نفت 
قبل از تزریق 

)%(

سهم تولید حاصل از فرآیند 
تزریق دی اكسید كربن )%(

سهم تولید حاصل از 
فرآیند تزریق گازهاي 

هیدروكربوري )%(

سهم تولید حاصل از 
فرآیند حرارتي)%(

14/711/5340/6663700181801008540مخزن1

1/455341/36000181406010012مخزن2

1/67/116/64/161464227872/50630مخزن3

1/67/233/953/12228012874/91310042مخزن4

7/489301/350017166070100مخزن5

0/672530/21/31390017160428227مخزن6

19/9314/527/61/3552817739/9215213مخزن7

روال مذکور براي روش های دیگر ازدیاد برداشت نیز انجام شود. مهم ترین نتایج 
حاصل از این تحقیق به صورت زیر خالصه می شود:

1. شبکه پس انتشار قادر است سهم ازدیاد برداشت در تولید نفت از مخازن را با 
دقت خوبي پیش بینی نماید. این نکته مي تواند در مطالعات غربالگري فرآیندهاي 

ازدیاد برداشت مورد استفاده قرار گیرد.
2. ضرایب همبس��تگي 0/78، 0/93 و 0/89 که نش��ان دهنده دقت شبکه های 
طراحي ش��ده اس��ت، به ترتیب براي فرآیندهاي تزریق دی  اکسید کربن، تزریق 

گازهاي هیدروکربوري و حرارتي به دست آمد.
3. تابع خطاي الگوریتم شبکه عصبي به  صورت میانگین مربعات خطا تعریف 
ش��د. بدین ترتیب، الگوریتم شبکه عصبي مصنوعي براي هرکدام از فرآیندهاي 

مذکور، س��هم تولیدِي حاصل از اِعمال روش ازدیاد برداش��ت را با دقت خوبي 
پیش بیني نمود.

4. شبکه طراحي شده، براي تعدادي از مخازن جنوب غرب ایران مورد استفاده 
قرار گرفت و نتایج خوبي حاصل شد.

5. اگر س��هم ازدیاد برداشت در تولید نفت حاصل از فرآینِد باالتر از 80 
درصد را موفقیت آمیز فرض نماییم، با توجه به نتایج به دس��ت آمده به  عنوان 
نمون��ه براي مخزن-1 انتخاب فرآیند تزریق گاز دی  اکس��ید کربن و تزریق 
گازهاي هیدروکرب��وري می تواند موفقیت آمیز باش��د. درصورتی که براي 
مخزن-3، احتمال شکست فرآیند تزریق گاز دی اکسید کربن و روش های 

حرارتي بسیار زیاد است.
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