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بهبــود تطابــق تاریخچــه ی مخــازن شــکاف دار بــا اســتفاده از حداقــل مربعات 
ماشــین بــردار پشــتیبان و الگوریتم ازدحــام ذرات

سید هادی ریاضی*، دانشگاه صنعت نفت  ابراهیم شریفی دارانی1، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 

)seiiedhadiriazi@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

ــق  ــت تطاب ــی جه ــدل پروکس ــوان م ــتیبان به عن ــردار پش ــین ب ــات ماش ــل مربع ــه از حداق ــن مقال در ای
تاریخچــه ی مخــازن شــکاف دار اســتفاده شــده اســت. مــدل پروکســی بــرای مدل ســازی تابــع هــدف 
ــق  ــدف از تطاب ــود. ه ــاخته می ش ــی س ــن نفت ــل از میادی ــای حاص ــاس داده ه ــر اس ــه ب ــق تاریخچ تطاب
تاریخچــه، حداقل ســازی تابــع هــدف مربوطــه اســت. بــرای ایــن کار تابــع هــدف مــورد نظــر توســط 
الگوریتــم ازدحــام ذرات بــه حداقــل مقــدار ممکــن خــود می رســد. در تطابــق تاریخچــه ی خــودکار، 
آنالیــز حساسیت ســنجی اغلــب روی مــدل شبیه ســاز اعمــال می شــود. بــرای ایــن کار جهــت به دســت 
آوردن محــدوده ی جدیــدی از متغیرهــای عدم قطعیــت )متغیرهــای تطابــق( کــه در آنهــا تابــع هــدف 
حداقــل مقــدار را دارد، آنالیــز حساسیت ســنجی روی مــدل پروکســی انجــام شــد. به کارگیــری 
ــه  ــر ب ــازی، منج ــم بهینه س ــت در الگوریت ــای عدم قطعی ــه متغیره ــوط ب ــه مرب ــود یافت ــای بهب محدوده ه
ــم بهینه ســازی کــه  ــن خروجــی الگوریت ــع هــدف می شــود و همچنی افزایــش ســرعت بهینه ســازی تاب
ــی  ــد می شــوند. کارآی ــا دقــت بیشــتری تولی ــر و ب ــان کمت ــد، در زم ــع همــان متغیرهــای تطابقن در واق
رویــه ی ارائــه شــده در ایــن مقالــه بــا کارآیــی روش معمــول در تطابــق تاریخچــه مقایســه شــده اســت. 
ــج  ــه نتای ــر ب ــول منج ــه روش معم ــبت ب ــده نس ــه ش ــه ی ارائ ــه روی ــد ک ــان می ده ــل نش ــج حاص نتای
ــده  ــازی ش ــی و شبیه س ــای واقع ــن داده ه ــری بی ــای کمت ــتر و خط ــی بیش ــرعت همگرای ــر، س مطمئن ت
ــه تعــداد  ــاز ب ــاد و عــدم نی ــن به علــت ســرعت عملکــرد زی ــق تاریخچــه می گــردد. همچنی ــرای تطاب ب
ــه ی مناســبی  ــد گزین ــردار پشــتیبان می توان ــل مربعــات ماشــین ب ــادی از مجموعــه ی داده هــا، حداق زی

جهــت ســاخت مــدل پروکســی باشــد.
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با اسـتفاده از شبیه سـازی عددی می توان به درکـی از رفتار واقعی مخزن 
رسـید. جهت سـوق دادن داده های شبیه سـازی شـده به سـمت داده های 
واقعـی، بایـد عملیـات تطابـق تاریخچـه و تنظیـم متغیرهای مخـزن انجام 
شـود ]1[. فرآیندهـای اصلـی تطابـق تاریخچـه شـامل انتخـاب متغیرهـا، 
تعریـف مـدل ریاضـی، تعریـف تابع هـدف، آنالیز حساسـیت و شـرایط 

توقـف اسـت. مسـائل عمده در تطابـق تاریخچـه عبارتند از:
  تطابـق تاریخچـه به صـورت دسـتی انجـام می شـود و به دلیـل زیـادی 

داده هـا، معمـوالً نتایـج مطلوبـی به دسـت نمی آیـد.
بـا داده هـای واقعـی  نتایـج شبیه سـاز  تنظیـم متغیرهـا جهـت تطابـق    

اسـت. امـری دشـوار  متغیرهـای مخـزن  زیـاد  تعـداد  به دلیـل 
  الگوریتم هـای بهینه سـازی مورد اسـتفاده در فرآیند تطابـق تاریخچه، 
مسـائل را به صـورت محلـی بهینـه می کننـد و بنابرایـن بـا وجـود چندین 

حداقـل مقـدار خطـا، جـواب قابل قبـول فراهم نمی شـود.
  یـک رویـه ی خـاص از تطابـق تاریخچـه ی تنهـا بـرای یـک مـدل 
اسـتفاده  غیرقابـل  بـرای سـایر مدل هـا  و  اسـتفاده می شـود  شبیه سـازی 

اسـت.
ــی  ــای مختلف ــاال روش ه ــده در ب ــر ش ــائل ذک ــل مس ــرای ح ــن ب بنابرای

ــک روش  ــت. در ی ــده اس ــنهاد ش ــودکار پیش ــه ی خ ــق تاریخچ از تطاب
مناســب، یکــی از مهم تریــن فعالیت هــا جهــت دســتیابی بــه نتایــج 
بــه  رســیدن  جهــت  بهینه ســازی  الگوریتم هــای  بهبــود  قابل قبــول، 
حداقــل خطــای سراســری اســت ]2[. در ایــن مقالــه الگوریتــم ازدحــام 
ذرات2 کــه از معروف تریــن بهینه گرهــای سراســری مــورد اســتفاده 
ــم  ــن الگوریت ــود. ای ــه می ش ــه کار گرفت ــت ب ــته اس ــات گذش در مطالع
ــرای بهینه ســازی اســت.  ــع هــدف ب نیازمنــد تعــداد زیــادی ارزیابــی تاب
امــا هــر ارزیابــی تابــع هــدف نیازمنــد اجــرای کامــل شــبیه ســاز اســت 
ــی  ــان ارزیاب ــش زم ــور کاه ــن به منظ ــود. بنابرای ــد ب ــر خواه ــه زمان ب ک
مدل هــای  و  می کنیــم  اســتفاده  پروکســی  مــدل  از  هــدف،  تابــع 
ــدل  ــک م ــوند. ی ــزن می ش ــاز مخ ــبیه س ــدل ش ــن م ــی جایگزی پروکس

ــد ]3[: ــته باش ــر را داش ــای زی ــد ویژگی ه ــب بای ــی مناس پروکس
  به طرز قابل قبولی از رفتار غیرخطی مدل واقعی پیروی نماید.

  کاربرد و ساخت آن ساده باشد.

مــدل  بــرای  مختلفــی  پروکســی  مدل هــای  قبلــی،  مطالعــات  در 
ــزن  ــدل مخ ــک م ــرای ی ــا ب ــدل تنه ــر م ــه ه ــده ک ــه ش ــاز ارائ شبیه س
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ــا تســریع  ــد ب ــای پروکســی می توانن ــتفاده اســت. مدل ه خــاص قابل اس
محاســبات مقادیــر بهینــه ی متغیرهــای مخــزن فرآینــد یافتــن ایــن 
ــق تاریخچــه آســان نماینــد. به دلیــل  ــه تطاب متغیرهــارا جهــت رســیدن ب
رفتــار پیچیده تــر مخــازن شــکاف دار نســبت بــه مخــازن معمولــی، ایــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــتری دارد. ب ــت بیش ــکاف دار اهمی ــازن ش ــرای مخ ــر ب ام
ــات  ــه، مطالع ــق تاریخچ ــی در تطاب ــای پروکس ــرد مدل ه ــت کارب اهمی
زیــادی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت. کولیــک و همــکاران ]4[ بــا 
ــق  ــری تطاب ــازی سراس ــی، بهینه س ــی غیرخط ــدل پروکس ــتفاده از م اس
تاریخچــه را انجــام داده انــد. آنهــا از شــبکه های عصبــی جهــت ســاخت 
مــدل پروکســی اســتفاده کــرده و نشــان دادنــد کــه می تــوان بــا اســتفاده 
ــق  ــه تطاب ــای الزم جهــت رســیدن ب ــداد اجراه ــی، تع از شــبکه ی عصب
ــرای ســاخت  ــو و همــکاران ]5[ ب ــوب را کاهــش داد. ی تاریخچــه مطل
ــه ی  ــه از برنام ــق تاریخچ ــه تطاب ــیدن ب ــور رس ــی به منظ ــدل پروکس م
ژنتیــک3 اســتفاده کردنــد. رامــی و همــکاران ]6[ بــا اســتفاده از سیســتم 
نرو-فــازی وفقــی4 به عنــوان مــدل پروکســی و ترکیــب آن بــا ارزیابــی 
ــر  ــورد نظ ــان م ــاز و زم ــدل شبیه س ــای الزم م ــداد اجراه ــی5  تع تفاضل
را کاهــش دادنــد. اعظمی فــرد و همــکاران ]7[ متغیرهــای مخزنــی 
ــا اســتفاده از طراحــی  مؤثــر را جهــت طراحــی یــک مــدل پروکســی ب
آزمایــش به دســت آوردنــد. آنهــا بــا اســتفاده از ایــن روش عــدم 
ــا را کــه یکــی از اشــکاالت روش  ــی محاســبه ی تداخــل متغیره توانای
کالســیک اســت برطــرف کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تخلخــل 
ــا گذشــت زمــان، اثــر  ــوده و ب ــر ب و نفوذپذیــری افقــی، متغیرهــای مؤث
ــرم  ــتفاده از ن ــا اس ــکاران ]8[ ب ــی و هم ــد. رحیم ــش می یاب ــا کاه آنه
افــزار Simopt تطابــق تاریخچــه ی خــودکار مخــزن شــکاف دار را بــرای 
مــدل دینامیــک مخــزن انجــام دادنــد. آنهــا بــا اســتفاده از ایــن نرم افــزار 
زمــان مــورد نیــاز جهــت تطابــق تاریخچــه را کاهــش داده و عــالوه بــر 
آن دقــت متغیرهــای تخصیــص داده شــده بــه مــدل را افزایــش دادنــد. 
در ایــن مقالــه اســتفاده از حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان 
به عنــوان مــدل پروکســی جهــت بهبــود فرآینــد تطابــق تاریخچــه ارائــه 

شــده اســت.

1- حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان6
بــا توجــه بــه عملکــرد مناســب ماشــین بــردار پشــتیبان در تقریــب توابــع، 
کاربــرد ایــن الگوریتــم در مدل ســازی مخــازن نفتــی رشــد محسوســی 
داشــته اســت. ماشــین بــردار پشــتیبان به عنــوان یــک ســازمان یادگیــری، 
ــا  ــد و ب ــال می ده ــر انتق ــد باالت ــا بُع ــی ب ــه فضای ــی را ب ــائل غیرخط مس
اســتفاده از توابــع کرنــل مســأله را حــل می کنــد. به منظــور کاهــش 
ــده ی ماشــین  ــرم اصــالح ش ــش ســرعت محاســبات، ف ــی و افزای پیچیدگ
ــتیبان  ــردار پش ــین ب ــات ماش ــل مربع ــوان حداق ــت عن ــتیبان تح ــردار پش ب
پیشــنهاد شــده اســت ]9[. حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان به عنــوان 
{xi,yi} نمونــه ی آمــوزش N   را از مجموعــه y)x( یــک تقریــب تابــع، تابــع

xi  R داده هــای ورودی و yi  r داده هــای خروجــی 
N 1=  کــه در آن

اســت تخمیــن می زنــد. حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان رابطــه ی-1 
ــد: ــن )y)x پیشــنهاد می کن را جهــت تخمی

y)x(=wT φ)x(+b                                                                       )1(                                                                    

در ایــن رابطــه تابــع غیرخطــی )φ)x داده هــای ورودی را جهــت کاهــش 
ــر  ــد باالت ــا بُع ــی ب ــه فضای پیچیدگــی و افزایــش ســرعت حــل مســأله ب
ــدی  ــی اســت کــه بُع ــردار وزن ــاس و w ب ــال می دهــد. b مقــدار بای انتق
مشــابه بــا بُعــد فضــای تعریــف شــده دارد. بــرای تخمیــن حداقــل 
مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان، )y)x بایــد مســأله ی زیــر را بهینــه کنــد:

 wT w + γ*  ∑ =1 e           باید حداقل گردد   

کــه در آن *γ متغیــر تنظیــم و ei متغیــر خطاســت. پــس از حداقل ســازی 
ایــن مســأله می تــوان )y)x را به شــکل رابطــه ی-2 به دســت آورد:

y)x(=∑ =1 αi K)x,xi(+b                                                       )2(

کــه در آن )K)x,xi  تابــع کرنــل و αi ضریــب الگرانــژ اســت کــه مقدار 
پشــتیبان نامیــده می شــود. αi و b از مســأله ی بهینه ســازی توصیــف 
ــر  ــل نظی ــع کرن ــواع مختلفــی از تواب ــد. ان ــاال به دســت می آین شــده در ب
ــای  ــان فرم ه ــود دارد. از می ــعاعی7 وج ــه ش ــه ای و پای ــی، چندجمل خط
قابل دســترس جهــت ســاخت تابــع کرنــل، تابــع پایــه شــعاعی بیشــترین 
ــردار  ــات ماشــین ب ــل مربع ــد عملکــرد حداق ــی را دارد و می توان بازده
پشــتیبان را بهبــود بخشــد ]10[. تابــع پایــه شــعاعی به شــکل رابطــه ی-3 

ــود: ــف می ش تعری

K)x1,x2(=exp)-‖x1-x2 ‖2    ⁄ 2σ2(                                                 )3(

 σ2و  γ* ــر ــت و مقادی ــعاعی اس ــه ش ــع پای ــت تاب ــه در آنσ2 ضخام ک
ــتیبان  ــردار پش ــین ب ــات ماش ــل مربع ــوزش حداق ــد آم ــول فرآین در ط

می آینــد. به دســت 

2- الگوریتم ازدحام ذرات
و  کنــدی  توســط  بــار  نخســتین  کــه  ذرات  ازدحــام  الگوریتــم 
ــایر  ــرای س ــخت ب ــی سرس ــد رقیب ــد ]11[ می توان ــه ش ــارت ارائ ابره
سراســری  بهینه ســازی  مســائل  حــل  در  تکاملــی  الگوریتم هــای 
ــازی  ــک روش بهینه س ــوان ی ــام ذرات به عن ــم ازدح ــد. الگوریت باش
مدل ســازی  را  ماهیــان  و  پرنــدگان  گروهــی  حرکــت  اتفاقــی8 
می کنــد. مطالعــات قبلــی نشــان می دهــد کــه الگوریتــم ازدحــام 
نظیــر  بهینه ســازی  الگوریتم هــای  ســایر  بــا  مقایســه  در  ذرات 
ژنتیــک الگوریتــم، از ســرعت و بازدهــی بیشــتری برخــوردار اســت 
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ــم  ــداد ک ــام ذرات، تع ــم ازدح ــاب الگوریت ــر انتخ ــل دیگ ]12[. دلی
متغیرهــای تنظیــم، فرموالســیون ســاده و به کارگیــری آســان آن 
مجموعــه ای  ذرات،  ازدحــام  الگوریتــم  در  اســت.  کامپیوتــر  در 
نامیــده  به صــورت تصادفــی کــه ذره  پاســخ های تولیــد شــده  از 
به نحــوی  مســأله حرکــت می کننــد؛  از طریــق فضــای  می شــوند 
ــود ذره9 و ذرات  ــخصی خ ــه ی ش ــا تجرب ــق ب ــگاه ذره مطاب ــه جای ک

همســایه10 طبــق روابــط-4و5 تغییــر می کنــد:

vi+1=  w vi+c1 r1 )pbesti-xi (+c2r2 )gbesti-xi(                      )4( 
xi+1=xi+∆tvi+1                                                                           )5(

کـه در آن v سـرعت ذره،  r1, r2 اعـداد تولید شـده به صـورت تصادفی 
در بـازه ی ]c1,c2 ،]0-1 به ترتیـب شـدت جاذبـه ی ذره به سـمت ذرات 
همسـایه و تجربـه ی شـخصی خـود ذره، t∆ متغیـر زمان و ارائـه کننده ی 
حرکت ذره و w عامل اینرسـی اسـت که اثر سـرعت را کنترل می کند.

در ایـن مقالـه مقـدار عـددی یـک بـرای ایـن متغیـر درنظـر گرفته شـده 
را  نیرویـی کـه ذره  و دو  هـر ذره  تکـرار )i+1 ( ام سـرعت  اسـت. در 
به سـمت ذرات همسـایه و تجربـه ی شـخصی خـود ذره سـوق می دهـد 
بـه روز می شـود. مـکان هـر ذره نیز با اسـتفاده از بردار سـرعت در انتهای 

هـر تکـرار بـه روز می شـود.

3- منطقه ی مورد مطالعه
منطقــه ی مــورد مطالعــه ایــن مقالــه یکــی از مخــازن شــکاف دار منطقه ی 
نفتــی خوزســتان اســت. ایــن مخــزن بخشــی از مخــزن آســماری اســت 
کــه عمدتــاً از کربنــات )ســنگ آهک و دولومیــت( تشــکیل شــده 
اســت. نمــودار طــرح کلــی ایــن مخزن شــامل ســه فــاز نفــت، آب و گاز 
ــن مخــزن به صــورت  در شــکل-1 نشــان داده شــده اســت. خــواص ای

خالصــه در جــدول-1 ارائــه شــده اســت.
ــه  ــل دوگان ــت تخلخ ــکاف دار اس ــدیداً ش ــه ش ــزن ک ــن مخ ــدل ای م

می باشــد؛ به طــوری کــه فشــار همــه ی چاه هــا در تمامــی مخــزن 
ــره وری  ــاخص به ــر ش ــا )نظی ــرد چاه ه ــن عملک ــت. همچنی ــر اس براب
چــاه -11( نیــز تــا حــدود زیــادی مشــابه هــم هســتند. بنابرایــن می تــوان 
ــرض  ــن ف ــبی همگ ــب مناس ــا تقری ــزن را ب ــن مخ ــکاف ای ــواص ش خ
کــرد. در واقــع مســأله ی مخــازن شــکافدار آنســت کــه خروجــی مــدل 
ماننــد درصــد آب و گاز تولیــدی چاه هــا و وقــوع پدیــده ی مخروطــی 
ــر تخلخــل و ســیگما بســتگی دارد.  ــه خــواص شــکاف ها نظی شــدن ب
در ایــن مخــزن به دلیــل عــدم وجــود داده هــای شکســتگی نظیــر 
نمودارهــای 12FMI وFMS 13، مدل ســازی شکســتگی انجــام نشــده 
اســت. بــا وجــود همگــن بــودن سیســتم شــکاف ایــن مخــزن، سیســتم 
ــن  ــاًل ناهمگــن اســت. جهــت نشــان دادن ای ــس آن مخــزن کام ماتری
ــده  ــان داده ش ــکل-2 نش ــس در ش ــل ماتری ــع تخلخ ــی، توزی ناهمگن

اســت.

4- روش بررسی
4-1- آماده سازی داده ها

به علــت ناهمگنــی زیــاد مخــازن شــکاف دار ایــران، داده هــای ایــن نــوع 
ــت  ــن عدم قطعی ــد. ای ــت دارن ــت وســیعی از عدم قطعی مخــازن محدودی
ــده و ...  ــم آب ــکاف، حج ــبکه ی ش ــه ش ــوط ب ــای مرب ــاً از داده ه عمدت
ناشــی شــده و منجــر بــه پیچیدگــی مــدل مخــزن می شــود کــه ارزیابــی 
مقالــه  ایــن  تولیــد می کنــد. در  نتایــج غیرقابل قبولــی  مــدل،  ایــن 
ــر  ــر را ب ــترین تأثی ــر و بیش ــت باالت ــه ی عدم قطعی ــه درج ــی ک متغیرهای
ــت  ــق جه ــای تطاب ــوان متغیره ــد به عن ــکاف دار دارن ــازن ش ــار مخ رفت
ــدول-2  ــده اند. ج ــاب ش ــکاف دار انتخ ــزن ش ــه ی مخ ــق تاریخچ تطاب
متغیرهــا را به عنــوان داده هــای ورودی جهــت ســاخت مــدل پروکســی 

ــد. ــان می ده ــه نش ــق تاریخچ ــد تطاب ــرای فرآین ب
ــاال،  ــرد ب ــا عملک ــی ب ــدل پروکس ــاخت م ــت س ــه جه ــن مرحل مهم تری
روی  آزمایــش  )طراحــی  اســت  ورودی  داده هــای  از  نمونه گیــری 
ــرای نمونه گیــری از داده هــا و طراحــی  داده هــا(. روش هــای مختلفــی ب
ــن15 و  ــت- برم ــی پلک ــوب14 و طراح ــر کی ــن هایپ ــر التی ــش نظی آزمای

نمای سه بعدی مخزن مورد مطالعه 1

توزیع تخلخل ماتریكس2
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کمیتمقدارکمیتمقدار

53X 0/18589ابعاد )md(y,x تراوایی متوسط ماتریکس در جهت

15Y 0/34677ابعاد )md(z تراوایی متوسط ماتریکس در جهت

146Z تخلخل متوسط ماتریکس0/05503ابعاد

1174)ft(x 3223/6ضخامت متوسط شکاف در جهت)psi( فشار متوسط شکاف

1543/6 )ft(y 3219/4ضخامت متوسط شکاف در جهت)psi( فشار متوسط ماتریکس

22/169 )ft(z درجه ی متوسط اشباع نفت در شکاف0.58231ضخامت متوسط شکاف در جهت

1207/9)ft( x درجه ی متوسط اشباع آب در شکاف0/33771ضخامت متوسط ماتریکس در جهت

1559/9 )ft(y درجه ی متوسط اشباع نفت در ماتریکس0/36983ضخامت متوسط ماتریکس در جهت

22/246 )ft(z درجه ی متوسط اشباع آب در ماتریکس0/61439ضخامت متوسط ماتریکس در جهت

چگالی آب )Ib ⁄ ft3(62/428فازهای فعالنفت زنده، آب و گاز

چگالی گاز )Ib ⁄ ft3(0/0608تعداد سلول های فعال شکاف58035

چگالی نفت )Ib ⁄ ft3(51/78تعداد سلول های فعال ماتریس58035

707/09 )md(y,x 6070تراوایی متوسط شکاف در جهت)ft( سطح تماس آب و نفت

445/41 )md(z 2750تراوایی متوسط شکاف در جهت)ft( سطح تماس گاز و نفت

مقدار اولیه ی نفت درجا )STB(3553366676تخلخل متوسط شکاف0/00786

خواص مخزن در مدل شبیه ساز1

متغیرهاشمار داده هامقدار اولیهحداقلحداکثرمتوسطانحراف معیار

تخلخل آبده0/0095052850/0542229720/20/030/1480

575/51639891025/0574082000120480)md(  تراوایی آبده

3214/94029819041/817082500030005000480)ft(  شعاع آبده

636/41494811858/98532830007002000480)ft(  ارتفاع آبده

5/72527×10-50/0001992142/96×10-49/89×10-55/0 ×10-5480)psi-1( تراکم پذیری آبده

3/72571×10-68/71×10-615×10-62×10-63/55 ×10-6480)psi-1( تراکم پذیری ماتریکس

1/41999×10-50.000175379200×10-6150×10-6160 ×10-6480)psi-1( تراکم پذیری شکاف

0/0285640320/0506734490/10/00010/002480)psi-2( )عامل شکل )سیگما

26/0956250356/342620441001020480)ft( ارتفاع بالک ماتریکس

ضرب کننده ی حجم منفذ0/2135475050/63403459710/20/5480

87/10665108350/111346450090100480)z( )md( تراوایی شکاف

556/58665351043/1431362000501000480)x&y( )md( تراوایی شکاف

تخلخل شکاف0/0027478630/0055925960/010/00010/002480

ویژگی های متغیرهای ورودی2
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ــر  ــن هایپ ــری، التی ــای نمونه گی ــن روش ه ــت. از بی ــترس اس ... در دس
کیــوب بازدهــی محاســباتی بیشــتری دارد ]13[. بــرای طراحــی n نمونــه 
داده، التیــن هایپــر کیــوب توزیــع احتمالی-تجمعــی را بــرای هــر یــک 
 n از متغیرهــای ورودی به دســت مــی آورد. ســپس التیــن هایپــر کیــوب
نمونــه نقطــه را بــا توزیــع یکنواخــت روی توزیــع احتمالی-تجمعــی هــر 
ــای  ــرای متغیره ــل ب ــر حاص ــد. مقادی ــنهاد می کن ــا پیش ــک از متغیره ی
ورودی مربــوط بــه ایــن n نقطــه جهــت ســاخت نمونــه به صــورت 
ــر  ــن هایپ ــا اســتفاده از التی ــب می شــوند. ب ــا یکدیگــر ترکی ــی ب تصادف
کیــوب، از 13 متغیــر تعریــف شــده، 480 مجموعــه داده به عنــوان 
فایل هــای ورودی جهــت اجــرا در مــدل شبیه ســاز تولیــد شــده اند. 
ــاخت  ــت س ــای ورودی جه ــوان متغیره ــه داده به عن ــن 480 مجموع ای
مــدل پروکســی اســتفاده می شــوند. هــدف ایــن مقالــه تطابــق داده هــای 
مربــوط بــه نــرخ نفــت، آب و گاز و فشــار اســتاتیک مربــوط بــه همــه 
چاه هــای ایــن مخــزن بــا داده هــای واقعــی مربوطــه اســت. بعــد از 
اجــرای مــدل شبیه ســاز، نــرخ نفــت، آب و گاز و فشــار اســتاتیک 
به عنــوان خروجی هــای مــدل شبیه ســاز بــرای ســاخت تابــع هــدف 
اســتفاده می شــوند. تابــع هــدف به شــکل رابطــه ی-6 تعریــف می شــود:

                                                              Objective Function = ∑i                 )6(

شبیه ســاز  مــدل  از  شــده  شبیه ســازی  مقــدار  به عنــوان   ) ( )x(
از  حاصــل  واقعــی  مقــدار  به عنــوان   ) ( )x( می آیــد.  به دســت 
تاریخچــه ی تولیــد مخــزن و σi بیانگــر انحــراف معیــار داده هــای واقعــی 
ــتاتیک  ــار اس ــت، آب و گاز و فش ــرخ نف ــرای ن ــدف ب ــع ه ــت. تاب اس
ــی  ــع هــدف نهایــی جمــع وزن ــه تعریــف می شــود. تاب به شــکل جداگان
توابــع هدفــی اســت کــه به صــورت جداگانــه بــرای نــرخ نفــت، آب و 
گاز و فشــار اســتاتیک تعریــف می شــود. شــکل-3 چگونگــی ســاخت 
تابــع هــدف نهایــی را نشــان می دهــد. وزن هــای مــورد نیــاز بــرای جمــع 
وزنــی جهــت ســاخت تابــع هــدف نهایــی، بــرای یکسان ســازی اثــرات 
ــا  ــن وزن ه ــود. ای ــتفاده می ش ــی اس ــدف نهای ــع ه ــر تاب ــدف ب ــع ه تواب
بــر اســاس مرتبــه و انــدازه ی نــرخ نفــت، آب و گاز و فشــار اســتاتیک 
ــت  ــرخ نف ــدازه ی ن ــه و ان ــودن مرتب ــتر ب ــت بیش ــوند. به عل ــم می ش تنظی

نســبت بــه ســایر متغیرهــای خروجــی، کوچک تریــن مقــدار وزنــی بــه 
ــورد  ــای م ــر وزن ه ــدول- 3 مقادی ــد. ج ــص می یاب ــت تخصی ــرخ نف ن

ــد. ــی را نشــان می ده ــع هــدف نهای اســتفاده جهــت ســاخت تاب

4-2- ســاخت مــدل پروکســی بــا اســتفاده از حداقــل مربعــات 
ماشــین بــردار پشــتیبان

ساخت مدل پروکسی در قالب مراحل زیر خالصه می گردد:
  مجموعــه ی داده هــای موجــود بــه ســه قســمت آمــوزش، ارزیابــی و 
آزمایــش تقســیم می شــوند. مجموعــه ی داده هــای آمــوزش و ارزیابــی 
بــرای ســاخت مــدل حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان و مجموعــه 
داده هــای آزمایــش بــرای بازبینــی و ارزیابــی عملکــرد و بازدهــی ایــن 

ــدل اســتفاده می شــوند. م
ــر  ــای σ2 )متغی ــوزش، متغیره ــای آم ــه داده ه ــتفاده از مجموع ــا اس   ب

ــوند. ــه می ش ــی اولی ــم( مقدارده ــر تنظی ــل( و *γ )متغی ــت کرن ضخام
  بــا اســتفاده از روش جســتجوی شــبکه16 به همــراه روش وارســی 
می آینــد.  به دســت   γ* و   σ2 متغیرهــای  بهینــه ی  مقادیــر  اعتبــار17 
ــن  ــود. در ای ــتفاده می ش ــن18 اس ــارده چی ــی اعتب ــن مقالــه وارس در ای
فرآینــد مجموعــه ی داده هــای آمــوزش بــه ده قســمت مســاوی تقســیم 
می شــوند. تعــداد 9 بخــش به عنــوان داده هــای آمــوزش شــبکه و بخــش 
باقی مانــده به عنــوان داده هــای ارزیابــی شــبکه اســتفاده می شــوند. 
ــوزش  ــای آم ــط داده ه ــتیبان توس ــردار پش ــین ب ــات ماش ــل مربع حداق
ــد  ــوزش داده می شــوند. بهینه ســازی σ2 و *γ از طــرق فرآین شــبکه آم
آمــوزش حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان انجــام می شــود. پــس 

ساخت تابع هدف نهایی3

مقدار وزن ها

w1w2w3w4

5101010

مقدار وزن های مورد استفاده در ساخت تابع هدف نهایی3
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ــردار پشــتیبان، ایــن مــدل  از آمــوزش مــدل حداقــل مربعــات ماشــین ب
ــن  ــه ای ــود ک ــش می ش ــبکه آزمای ــی ش ــای ارزیاب ــتفاده از داده ه ــا اس ب
فرآینــد 10 مرتبــه تکــرار می گــردد. فرآینــد آمــوزش و آزمایــش مــدل 
حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان تــا رســیدن بــه شــرایط توقــف 
ــل  ــا حداق ــه ی σ2 و *γ ب ــر بهین ــرایط، مقادی ــن ش ــد. در ای ــه می یاب ادام

خطــا به دســت می آینــد.
  پــس از به دســت آوردن مقادیــر بهینــه ی σ2 و *γ، ایــن متغیرهــا 
جهــت ســاخت مــدل حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان اســتفاده 
می شــوند. جــدول-4 مقادیــر بهینــه ی σ2 و *γ را جهــت ســاخت مــدل 

ــد. ــردار پشــتیبان نشــان می ده ــات ماشــین ب ــل مربع حداق
ــتیبان،  ــردار پش ــین ب ــات ماش ــل مربع ــدل حداق ــاخت م ــس از س   پ
ــتفاده  ــدل اس ــن م ــرد ای ــی عملک ــور ارزیاب ــش به منظ ــای آزمای داده ه

می شــوند.

4-3- ارزیابی عملکرد مدل
مرحلــه ی  مهم تریــن  و  آخریــن  مــدل،  پیش بینــی  دقــت  ارزیابــی 
فرآینــد مدل ســازی اســت. بــرای ایــن کار جهــت ارزیابــی عملکــرد، از 
آنالیــز کّمــی مــدل اســتفاده شــده اســت. بنابرایــن، ضریــب همبســتگی19 
ــع  ــط مرب ــه ی دوم متوس ــقARE( 20( و ریش ــبی مطل ــای نس )R2(، خط
خطــاRMSE( 21(بــرای آنالیــز کّمــی اســتفاده می شــود. ARE کــه 
بــه داده هــای  نشــان دهنده ی نزدیکــی داده هــای شبیه ســازی شــده 

واقعــی اســت. به شــکل رابطــه ی-7 تعریــف می شــود:

ARE=                                                                       )7(

کــه )yi ( داده ی واقعــی و  مقــدار پیش بینــی شــده توســط مــدل 
پروکســی اســت. R2 مقــداری را فراهــم می کنــد کــه بیانگــر موفقیــت 
ــت و  ــیون اس ــز رگراس ــتفاده از آنالی ــا اس ــار ب ــراف معی ــش انح در کاه

به شــکل رابطــه ی-8 تعریــف می شــود:
                    

                                                                                                      )8(                                                                                                    

که  مقدار متوسط yi است.
RMSE اختــالف بیــن داده ی شبیه ســازی شــده و واقعــی را نشــان 

می شــود: تعریــف  رابطــه ی-9  به شــکل  و  می دهــد 

RMSE =                                                               )9(                                                                                        

که n تعداد داده های واقعی است.

5- نتایج مدل
جهــت  ورودی  فایل هــای  به عنــوان  داده  مجموعه یــی   480 تعــداد 

ــده اند.  ــه ش ــوب تهی ــر کی ــن هایپ ــط التی ــاز توس ــدل شبیه س ــرا در م اج
ــی  ــن ایــن 480 مجموعــه ی داده، تنهــا در 270 مجموعــه، همگرای از بی
ــد  ــب 70، 15 و 15 درص ــد. به ترتی ــت آم ــزن به دس ــاز مخ ــدل شبیه س م
ــی  ــوزش، ارزیاب ــای آم ــوان داده ه ــای ورودی به عن ــه داده ه از مجموع
ــی  ــدل پروکس ــرد م ــدول-5 عملک ــوند. ج ــف می ش ــش تعری و آزمای

ــد. ــان می ده ــده را نش ــاخته ش س
ــای  ــی و خروجی ه ــای واقع ــن داده ه ــالف بی ــا 6 اخت ــکل های-4 ت ش
ــرای مراحــل آمــوزش،  شبیه ســازی شــده توســط مــدل پروکســی را ب

ــد.  ــان می دهن ــش نش ــی و آزمای ارزیاب

بـــرای تطابـــق تاریخچـــه، خروجـــی مـــدل پروکســـی )تابـــع هـــدف 
نهایـــی( بایـــد توســـط الگوریتم هـــای بهینه ســـازی بـــه حداقـــل 
از  مجموعـــه ای  بهینه ســـازی،  الگوریتم هـــای  واقـــع  در  برســـد. 
متغیرهـــای ورودی را کـــه منجـــر بـــه حداقـــل شـــدن تابـــع هـــدف 
ــه  ــق تاریخچـ ــر تطابـ ــارت دیگـ ــد. به عبـ ــاب می کننـ ــوند انتخـ می شـ
روی مـــدل شبیه ســـاز انجـــام می شـــود. در تطابـــق تاریخچـــه ی 
ــاز  ــدل شبیه سـ ــب روی مـ ــنجی اغلـ ــز حساسیت سـ ــودکار، آنالیـ خـ
ــدی  ــدوده ی جدیـ ــت آوردن محـ ــرای به دسـ ــردد. بـ ــال می گـ اعمـ
از متغیرهـــای عدم قطعیـــت )متغیرهـــای تطابـــق( کـــه در آنهـــا تابـــع 
ـــدل  ـــنجی روی م ـــز حساسیت س ـــدار را دارد، آنالی ـــل مق ـــدف حداق ه
محدوده هـــای  به کارگیـــری  می شـــود.  اعمـــال  نیـــز  پروکســـی 
ــم  ــت در الگوریتـ ــای عدم قطعیـ ــه متغیرهـ ــوط بـ ــه مربـ ــود یافتـ بهبـ
بهینه ســـازی، منجـــر بـــه افزایـــش ســـرعت بهینه ســـازی تابـــع هـــدف 
در  کـــه  بهینه ســـازی  الگوریتـــم  خروجـــی  همچنیـــن  می شـــود. 

متغیرهای تنظیم

γ* σ2

3/1392 1/5982

 مقادیر بهینه ی σ2 و *γ جهت ساخت مدل حداقل مربعات ماشین بردار 4
پشتیبان

نمونه RMSE ARE R2

داده های آموزش 25/639 0/7302 0/9491

داده های ارزیابی 27/8243 0/8691 0/9392

داده های آزمایش 30/275 0/9326 0/9363

عملكرد مدل حداقل مربعات بردار پشتیبان5
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ـــت  ـــا دق ـــر و ب ـــان کمت ـــتند در زم ـــق هس ـــای تطاب ـــان متغیره ـــع هم واق
ــد  ــای جدیـ ــن محدوده هـ ــن تعییـ ــوند. بنابرایـ ــد می شـ ــتری تولیـ بیشـ
از متغیرهـــای ورودی ســـبب بهبـــود بازدهـــی تطابـــق تاریخچـــه 
می گـــردد. شـــکل-7 حساســـیت تابـــع هـــدف نهایـــی را نســـبت بـــه 
متغیرهـــای ورودی به صـــورت کلـــی نشـــان می دهـــد. بـــا توجـــه بـــه 
ایـــن شـــکل، تراوایـــی شـــکاف در جهت هـــای x و y و ضرب کننـــده ی 

ــی  ــدل پروکسـ ــی مـ ــر را در خروجـ ــترین تأثیـ ــذ 22 بیشـ ــم منفـ حجـ
دارنـــد. بـــرای تطابـــق تاریخچـــه، خروجـــی مـــدل پروکســـی 
ــازی  ــای بهینه سـ ــط الگوریتم هـ ــد توسـ ــی( بایـ ــدف نهایـ ــع هـ )تابـ
بهینه ســـازی،  الگوریتم هـــای  واقـــع  در  برســـد.  حداقـــل  بـــه 
مجموعـــه ای از متغیرهـــای ورودی را کـــه منجـــر بـــه حداقـــل 
شـــدن تابـــع هـــدف می شـــوند انتخـــاب می کننـــد. به عبـــارت 
ــود.  ــام می شـ ــاز انجـ ــدل شبیه سـ ــه روی مـ ــق تاریخچـ ــر تطابـ دیگـ
در تطابـــق تاریخچـــه ی خـــودکار، آنالیـــز حساسیت ســـنجی اغلـــب 
ــت آوردن  ــرای به دسـ ــردد. بـ ــال می گـ ــاز اعمـ ــدل شبیه سـ روی مـ
)متغیرهـــای  عدم قطعیـــت  متغیرهـــای  از  جدیـــدی  محـــدوده ی 
ـــز  ـــدار را دارد، آنالی ـــل مق ـــدف حداق ـــع ه ـــا تاب ـــه در آنه ـــق( ک تطاب
حساسیت ســـنجی روی مـــدل پروکســـی نیـــز اعمـــال می شـــود. 
ــای  ــه متغیرهـ ــه مربـــوط بـ ــود یافتـ ــای بهبـ به کارگیـــری محدوده هـ
افزایـــش  بـــه  منجـــر  بهینه ســـازی،  الگوریتـــم  در  عدم قطعیـــت 
ــود. همچنیـــن خروجـــی  ــع هـــدف می شـ ــازی تابـ ســـرعت بهینه سـ
ــق  ــای تطابـ ــان متغیرهـ ــع همـ ــه در واقـ ــازی کـ ــم بهینه سـ الگوریتـ
ــا دقـــت بیشـــتری تولیـــد می شـــوند.  ــتند در زمـــان کمتـــر و بـ هسـ
ورودی  متغیرهـــای  از  جدیـــد  محدوده هـــای  تعییـــن  بنابرایـــن 

4LSSVM داده های آموزش در

5LSSVM داده های ارزیابی در

6LSSVM داده های آزمایش در

تأثیر متغیرهای تنظیم بر عملكرد الگوریتم ازدحام ذرات8

7
حساســیت تابــع هــدف نهایــی نســبت بــه متغیرهــای ورودی در 

مــدل پروکســی
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ــکل-7  ــردد. شـ ــه می گـ ــق تاریخچـ ــی تطابـ ــود بازدهـ ــبب بهبـ سـ
حساســـیت تابـــع هـــدف نهایـــی را نســـبت بـــه متغیرهـــای ورودی 
ــکل،  ــن شـ ــه ایـ ــه بـ ــا توجـ ــد. بـ ــان می دهـ ــی نشـ ــورت کلـ به صـ
ــم  ــده ی حجـ ــای x و y و ضرب کننـ ــکاف در جهت هـ ــی شـ تراوایـ

ــر را در خروجـــی مـــدل پروکســـی دارنـــد. ــترین تأثیـ منفـــذ بیشـ
شـــده ی  اصـــالح  محدوده هـــای  تعییـــن  و  انتخـــاب  بنابرایـــن 
ایـــن متغیرهـــا بایـــد بـــا دقـــت بیشـــتری انجـــام گیـــرد. جـــدول- 6 
نشـــان  را  ورودی  متغیرهـــای  شـــده ی  اصـــالح  محدوده هـــای 
می دهـــد. مرحلـــه ی بعـــدی اســـتفاده از محدوده هـــای اصـــالح 
الگوریتـــم  ایـــن  اســـت.  بهینه ســـازی  الگوریتـــم  در  شـــده 
کـــه  دارد  قابل تنظیـــم  متغیرهـــای  یک ســـری  بهینه ســـازی 
ــوند.  ــتفاده می شـ ــازی اسـ ــد بهینه سـ ــردن فرآینـ ــزان کـ ــرای میـ بـ
ذرات  ازدحـــام  الگوریتـــم  رفتـــار  تنظیـــم  اصلـــی  متغیرهـــای 
ـــا  ـــن متغیره ـــم ای ـــت. تنظی ـــام اس ـــدازه ی ازدح ـــامل C2, C1 و ان ش
می کنـــد.  تعییـــن  را  جســـتجو  فضـــای  بهینه ســـازی  چگونگـــی 
عملکـــرد بهتـــر الگوریتـــم نیازمنـــد مقـــدار مناســـب متغیرهـــای 
ــأله از  ــن مسـ ــل ایـ ــرای حـ ــر بـ ــه ی حاضـ ــت. در مقالـ ــم اسـ تنظیـ
روش آزمایـــش و خطـــا اســـتفاده شـــده اســـت. تعـــداد 15 مـــورد 
تغییـــر روی الگوریتـــم ازدحـــام ذرات بررســـی شـــده و عملکـــرد 
آن بـــر اســـاس متوســـط مربـــع خطـــا به دســـت آمـــده اســـت. 
ــر(،  ــه )13 متغیـ ــق تاریخچـ ــای تطابـ ــاد متغیرهـ ــداد زیـ به علـــت تعـ
الگوریتـــم ازدحـــام ذرات جهـــت بهبـــود عملکـــرد خـــود نیازمنـــد 
ـــر  ـــکل-8 تأثی ـــادی ذره  )3000، 4000 و 5000( اســـت. ش ـــداد زی تع
ــان  ــه نشـ ــم اســـت کـ ــرد الگوریتـ ــر عملکـ ــم را بـ ــای تنظیـ متغیرهـ
می دهـــد افزایـــش انـــدازه ی ازدحـــام اثـــر ناچیـــزی بـــر عملکـــرد 
ــت  ــر گرفـ ــد درنظـ ــن بایـ ــام ذرات دارد. همچنیـ ــم ازدحـ الگوریتـ
ــبات را افزایـــش  ــام، حجـــم محاسـ ــه افزایـــش انـــدازه ی ازدحـ کـ
داده و در نتیجـــه ســـرعت همگرایـــی مســـأله به ســـمت جـــواب 

مـــورد نظـــر را کاهـــش می دهـــد.
بـــر اســـاس نتایـــج ارائـــه شـــده در ایـــن مقالـــه در بیـــن اجراهـــای 
ـــن  ـــرای C1 و C2 بهتری ـــر 1/5 و 2/5 ب ـــب مقادی ـــده، به ترتی ـــام ش انج
عملکـــرد را بـــرای الگوریتـــم بهینه ســـازی به دســـت آورده اســـت. 
جـــدول-7 عملکـــرد الگوریتـــم بهینه ســـازی را در مراحـــل اجـــرا 

شـــده در ایـــن مقالـــه نشـــان می دهـــد.
در شــکل-9 متغیرهــای تطابــق حاصــل توســط روش ارائه شــده و روش 
ــا یکدیگــر مقایســه شــده اند. شــکل-10 مقادیــر تابــع هــدف  معمــول ب

ــر تعــداد تکرارهــای شبیه ســازی نشــان می دهــد. نهایــی را در براب
همان طــور کــه مشــاهده می شــود بــا اســتفاده از مــدل پروکســی مطابــق 
ــول، در  ــا روش معم ــه ب ــن روش در مقایس ــده در ای ــه ش ــه ی ارائ روی
ــت  ــدف به دس ــع ه ــرای تاب ــری ب ــدار کمت ــر، مق ــای کمت ــداد اجراه تع
ــدل  ــق در م ــای تطاب ــردن متغیره ــت وارد ک ــون نوب ــت. اکن ــده اس آم
ــق تاریخچــه  ــرای تطاب ــه ی مــورد نظــر ب ــی روی شبیه ســاز جهــت ارزیاب

ــرخ  ــامل ن ــه ش ــاز ک ــدل شبیه س ــای م ــه خروجی ه ــن مقال ــت. در ای اس
ــی  ــای واقع ــا داده ه ــت ب ــتاتیک چاه هاس ــار اس ــت، آب و گاز و فش نف
ــه ی  ــق تاریخچ ــا  14تطاب ــکل های-11 ت ــده اند. ش ــه ش ــود مقایس موج
حاصــل از رویــه ی ارائــه شــده و مقایســه ی آن بــا روش معمــول را نشــان 

متغیرها محدوده ی اصالح شده

تخلخل آبده 0/04 - 0/0625

 )md( تراوایی آبده 200 - 1400

 )ft( شعاع آبده 1/8×104 -  2/4×104

 )ft( ارتفاع آبده 750 - 1900

 )psi-1( 4-10×2/5 - 4-10×1/75  تراکم پذیری آبده

)psi-1( 6-10×11 - 6-10×6    تراکم پذیری ماتریکس

)psi-1(  4-10×1/75 - 4-10×1/5 تراکم پذیری شکاف

)ft-2( )عامل شکل )سیگما 0/005 - 0/04

)ft( 90 - 50   ارتفاع بالک ماتریکس

ضرب کننده ی حجم منفذ 0/25 - 0/75

 )md( )z( تراوایی شکاف 200 - 400

)md( )x&y( تراوایی شکاف 100 - 400

تخلخل شکاف 0/0025 - 0/0065

محدوده ی اصالح شده ی متغیرهای ورودی در مدل پروکسی6

مقایســه ی متغیرهــای تطابــق حاصــل از روش ارائــه شــده و 9
روش معمــول بــا یكدیگــر
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می دهــد.
تطابــق  در  معمــول  روش  و  پروکســی  مــدل  عملکــرد  جــدول8- 

می دهــد. نشــان  را  تاریخچــه 
 RMSE نشــان داده شــده در ایــن جــدول اختــالف بیــن داده هــای 
کــه  همان طــور  می دهــد.  نشــان  را  واقعــی  و  شــده  شبیه ســازی 
مشــاهده می شــود روش ارائــه شــده در مقایســه بــا روش معمــول 
ــرخ  ــه ی ن ــق تاریخچ ــکل-13 تطاب ــت. ش ــته اس ــری داش ــرد بهت عملک
ــوط  ــای مرب ــداد داده ه ــودن تع ــم ب ــت ک ــد. به عل ــان می ده آب را نش
بــه نــرخ آب، عملکــرد مــدل پروکســی و الگوریتــم بهینه ســازی 
ــرد  ــه عملک ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــته اس ــت داش ــدودی اف ــا ح ت
ــرخ گاز و نفــت بســیار مناســب اســت  ــق تاریخچــه ی ن ــن دو در تطاب ای
)شــکل های- 11و12(. بــرای بررســی تطابــق تاریخچــه ی فشــار اســتاتیک 
ــکل-14  ــت. ش ــده اس ــاب ش ــی انتخ ــورت تصادف ــاه-1 به ص ــا، چ چاه ه
مربــوط بــه تطابــق تاریخچــه ی فشــار اســتاتیک چــاه-1 اســت. در حیــن 
تولیــد، داده هــای فشــاری توســط ِگیج هــای ســرچاهی کــه اغلــب نویــز 
دارنــد ثبــت می شــوند. وجــود ایــن نویزهــا ســبب کاهــش عملکــرد مــدل 

پروکســی و الگوریتــم بهینه ســازی می گردنــد.

محدوده ی اصالح شده ی متغیرهای ورودی در مدل پروکسی7

اجرا اندازه ی ازدحام C1 C2 MSE

 1 3000 1/5 2/5 113/132

 2 3000 1/7 2/3 115/223

 3 3000 2 2 116/754

 4 3000 2/2 1/8 117/121

 5 3000 2/5 1/5 119/587

 6 4000 1/5 2/5 112/802

 7 4000 1/7 2/3 113/937

 8 4000 2 2 116/142

 9 4000 2/2 1/8 116/789

 10 4000 2/5 1/5 118/381

 11 5000 1/5 2/5 112/642

 12 5000 1/7 2/3 113/285

 13 5000 2 2 115/585

 14 5000 2/2 1/8 115/285

 15 5000 2/5 1/5 117/285

کمیت RMSE

خروجی شبیه ساز مدل پروکسی روش معمول

نرخ جریان گاز 107/5774 385/9

نرخ جریان نفت 315/27 495/1

نرخ جریان آب 6/3433 46/68

فشار استاتیک چاه -1  6/1475 34/919

فشار استاتیک چاه -6  6/3505 41/884

عملكرد مدل پروکسی و روش معمول در تطابق تاریخچه8
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نتیجه گیری
با ارزیابی نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت:

ــادی از  ــداد زی ــه تع ــاز ب ــدم نی ــاد و ع ــرد زی ــرعت عملک ــت س   به عل
مجموعــه ی داده هــا، حداقــل مربعــات ماشــین بــردار پشــتیبان می توانــد 

گزینــه ی مناســبی جهــت ســاخت مــدل پروکســی باشــد.
ــام  ــم ازدح ــرد الگوریت ــر عملک ــی ب ــر چندان ــت اث ــدازه ی جمعی   ان

ذرات نــدارد.
  تراوایــی شــکاف در جهت هــای x و y و ضرب کننــده ی حجــم 
ــن  ــد. بنابرای ــی دارن ــدل پروکس ــی م ــر را در خروج ــترین اث ــذ، بیش منف
ــا  بایــد انتخــاب و تعییــن محدوده هــای اصــالح شــده ی ایــن متغیرهــا ب

ــرد. دقــت بیشــتری انجــام گی
  رویــه ی ارائــه شــده نســبت بــه روش معمــول، منجــر بــه نتایــج 
مطمئن تــر، ســرعت همگرایــی بیشــتر و خطــای کمتــری بیــن داده هــای 

ــود.  ــد ب ــه خواه ــق تاریخچ ــرای تطاب ــده ب ــازی ش ــی و شبیه س واقع

ــای 10 ــداد تكراره ــر تع ــی را در براب ــدف نهای ــع ه ــر تاب مقادی
شبیه ســازی

نرخ جریان گاز11

نرخ جریان نفت12

نرخ جریان آب13

فشار استاتیک چاه -141
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2. Particle Swarm Optimization )PSO(

3. Genetic programming

4. Adaptive neuro-fuzzy system

5. Differential evolution

6. Least square support vector machine

7. radial basis function

8. Stochastic optimization technique

9. Personal best position

10. Global best position

11. Well productivity index

12. Formation Micro Imaging

13. Formation Micro Scanner

14. Latin hypercube sampling

15. Plackett-Burman designs

16. grid search technique

17. cross-validation

18. ten-fold cross-validation

19. correlation coefficient

20. absolute relative error

21. root mean square error

22. pore volume multiplier
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