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مقدمه
ف��رازآوری مصنوع��ی زمان��ی در بهره ب��رداری از چاه ه��ای نفت و گاز 
مورد اس��تفاده قرارمی گیرد که مخزن توانایی الزم برای رس��اندن سیال 
تولیدی به س��رچاه را نداش��ته باش��د و یا دبی تولی��دی از نظر اقتصادی 
مق��رون به صرفه نباش��د. امروزه به دلیل افت فش��ار مخازن، اس��تفاده از 
فرازآوری مصنوعی در سراسر جهان رو به افزایش است. زمانی که یك 
چ��اه نیاز به تولید با اس��تفاده از فرازآوری مصنوع��ی پیدا کند، انتخاب 
روش مناس��ب فرازآوری مصنوعی برای آن چاه برای رس��یدن به تولید 
بیش��تر اهمیت ویژه ای پی��دا خواهد کرد]1[. ف��رازآوری با گاز یکی از 
متداول ترین روش های فرازآوری مصنوعی اس��ت که با تزریق گاز در 
س��تون س��یاِل درون چاه انرژی الزم را برای جریان یافتن و تولید سیال، 

فراهم می سازد]2[.
یك مهندس معدن آلمانی به  نام کار امانوئل لوچر اولین کسی بود که از 
هوای فشرده ش��ده جهت راندن و بلند کردن ستون مایع در آزمایشگاه 

اس��تفاده کرد. اولی��ن کاربرد عملی اس��تفاده از هوا جه��ت فرازآوری 
مصنوعی، سال 1846 در بعضی از چاه های نفتی پنسیلوانیا انجام شد و از 
آن زمان تاکنون روش های مختلفی مورد استفاده قرارگرفته تا به روش 
پیش��رفته ی امروزی رسیده اس��ت. فرازآوری با گاز ازنظر تزریق گاز به 
دو نوع تزریق پیوسته گاز و تزریق متناوب تقسیم بندی می شود. تزریق 
پیوسته گاز روشی ساده و کارآمد در محدوده وسیعی از شرایط عملیاتی 
اس��ت. همچنین، نیاز کمتری به نگهداری تأسیسات سطح االرضی دارد. 
با این حال، برای برخی از چاه ها که ش��اخص بهره دهی کمتری دارند، 

تزریق متناوب گاز مقرون به صرفه خواهد بود]3[.
تاکنون روش های مختلفی برای بهینه س��ازی فرازآوری با گاز که در آن ها 
آنالیز نودال نقش اساس��ی دارد، ارائه ش��ده اس��ت]4[. گمز در سال 1974 
روشی برای به دس��ت آوردن نمودار عملکرد فرازآوری با گاز )شکل-1( 
ارائه داد. در این روش یك چندجمله ای درجه 2 با استفاده از روش کمترین 
مربعات خطا به نمودار عملکرد فرازآوری با گاز عبورداده ش��د و س��پس 
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به كارگيری روش شبكه های عصبی مصنوعی برای پيش بينی دبی تزريق 
بهينه گاز در سيستم های فرازآوری با گاز به صورت پيوسته

فرازآوری با گاز یکی از متداول ترین روش های فرازآوری مصنوعی است که در بهره برداری از منابع هیدروکربوری مورد استفاده قرار می گیرد. فرازآوری 
با گاز درصورتی استفاده می شود که مخزن، فشار الزم برای رساندن سیال تولیدی به سرچاه را نداشته باشد یا دبی سیال تولیدی، اقتصادی نباشد. تا به حال 
روش های مختلفی برای بهینه سازی فرآیند فرازآوری با گاز که همه آن ها ازآنالیز نودال بهره می برند، ارائه شده است. مقاله پیش رو مدلی جدید را برای 

پیش بینی دبی تزریق گاز در فرایند فرازآوری با گاز، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ارائه کرده است.
برای این مطالعه، ابتدا مش��خصات 134 چاه حفاری ش��ده در ایران که باتوجه به افت فشار مخزن، شرایط کاندیدا شدن برای تولید با استفاده ازفرازآوری 
ب��ا گاز را دارند، جمع آوری و طبقه بندی ش��د. س��پس، به منظور یافتن دبی بهینه تزریق گاز برای رس��یدن به ماکزیمم نرخ تولید، ای��ن چاه ها درنرم افزار 

PROSPER مدل سازی شدند. درنهایت، با استفاده از اطالعات خروجی نرم افزار، شبکه عصبی مناسب طراحی گردید.
فشارجریانی سرچاه، فشارجریانی ته چاه، شاخص بهره دهی، قطرداخلی لوله مغزی، عمق محل مشبك کاری، درصد برش آب، ماکزیمم دبی تولید نفت، 
عمق تزریق گاز، چگالی مخصوص گاز تزریقی، فش��ار اس��تاتیك ته چاه، چگالی نفت، نسبت گاز به نفت، فشار نقطه حباب و دمای مخزن، پارامترهای 
ورودی و دبی بهینه تزریق گاز، به عنوان پارامتر خروجی شبکه عصبی تعریف گردید. همچنین 70 درصد از چاه ها)94چاه( برای آموزش، 15درصد )20چاه( 

برای تست و 15درصد)20چاه( باقیمانده برای ارزیابی عمومیت شبکه اختصاص داده شد.
با بررسی خطاهای آماری به دست آمده از این شبکه می توان نتیجه گرفت که روش ارائه شده برای یافتن دبی بهینه تزریق گاز، روشی سریع، دقیق و بی نیاز 

از روش های نرم افزاری ارائه شده پیشین است.
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ضرایب این چندجمله ای تعیین و معادله این نمودار مشخص گردید]5[.
 ای��ن معادله برای به دس��ت آوردن دب��ی بهینه تزریق گاز و رس��یدن به 
ماکزیمم دبی تولیدی نفت مورد اس��تفاده قرار گرفت. هونگ در سال 
1975 تأثی��ر پارامترهای مختلف را روی تزریق پیوس��ته گاز در فرایند 
فرازآوری با گاز در 6 چاه بررسی کرد. اساس کار هونگ برای به دست 
آوردن معادله ی نمودار عملکرد فرازآوری با گاز، ش��بیه کار گمز بود، 
ب��ا این تف��اوت ک��ه وی چندجمله ای درج��ه 3 بر روی نم��ودار عبور 
داد]6[. در س��ال های بعد لو و فنگ از برنامه ریزی خطی برای به دس��ت 
آوردن دبی بهینه تزریق گاز اس��تفاده کردن��د]7[. وانگ و همکارانش 
برای بهینه س��ازی دبی تزریقی گاز و همچنین تأسیس��ات سطح االرضی 
برنامه ری��زی نمایی را به کار بس��تند. همچنین وی ب��رای اولین بار برهم 
کنش فش��ار چاه های مجاور در فرایند فرازآوری با گاز را مورد بررسی 
قرار داد]8[.درس��ال های بعد روش های بهینه س��ازی فرایند فرازآوری با 
گاز برای اولین بار در چاه های گازی که مشکل انباشت مایع در ته چاه  

را داشتند، مورد استفاده قرار گرفت.
در فراین��د فرازآوری با گاز یکی از مهمترین پارامترها دبی بهینه تزریق گاز 
است. کامل ترین و بهترین روش در بهینه سازی فرازآوری با گاز روشی است 
که تمام پارامترهای موثر در طراحی را در نظر بگیرد که باعث پیش بینی دقیق تر 
نرخ تولید و در نتیجه افزایش سود  شود.روش هایی که پیش تر برای یافتن دبی 
بهینه تزریق گاز ارائه شده است، عالوه بر زمان بر بودن، به دلیل نادیده گرفتن 
برخی از پارامترهای موثر در نرخ تزریق گاز، برای پیش بینی  دبی بهینه تزریق، 

دقت کافی ندارند.
هدف این مقاله، یافتن دبی بهینه تزریق درفرازآوری با گاز، با در نظر گرفتن 
همه پارامترهای موثر در دبی تزریق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است.

1- شبكه های عصبی مصنوعی
شبکه های عصبی از عناصر عملیاتی ساده ای به صورت موازی ساخته 

می ش��وند. این عناصر از سیستم های زیستی الهام گرفته  اند. شبکه های 
عصبی برای پیاده س��ازی توابع پیچی��ده در زمینه های مختلف از جمله 
تشخیص الگو، تشخیص هویت، طبقه بندی، پردازش صحبت و تصویر 
و سیس��تم های کنترلی کاربرد دارد. امروزه، از شبکه های عصبی برای 
حل مس��ائل دش��واری که حل آن ها با کامپیوترهای معمولی دش��وار 
است، استفاده می ش��ود]9[.در طبیعت، ساختار ش��بکه های عصبی از 
طری��ق نحوه اتصال بین اجزا تعیین می ش��ود. بنابرای��ن، می توان یك 
س��اختار مصنوعی به پیروی از ش��بکه های طبیعی س��اخت و  با تنظیم 
مقادیر هر اتصال تحت عنوان وزن اتصال، نحوه ارتباط بین اجزای آن 
را تعیین نمود. پس از تنظیم یا همان آموزش شبکه عصبی، اِعمال یك 
ورودی خاص  به آن منجر به دریافت پاس��خ خاص می ش��ود. شبکه، 

ورودی های شبكه عصبی

خروجی شبكه عصبی

کمینه بیشینهپارامترها
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  1   نمودار عملکرد فرازآوری با گاز
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  مقدمه 

گيرد كه مخزن توانايي الزم ميگاز مورد استفاده قراروهاي نفتبرداري از چاهفرازآوري مصنوعي زماني در بهره
 صرفه نباشد.براي رساندن سيال توليدي به سرچاه را نداشته باشد و يا دبي توليدي از نظر اقتصادي مقرون به

كه . زمانياستايش امروزه به دليل افت فشار مخازن، استفاده از فرازآوري مصنوعي در سراسر جهان رو به افز
انتخاب روش مناسب فرازآوري مصنوعي براي  ،اده از فرازآوري مصنوعي پيدا كنديك چاه نياز به توليد با استف

ترين فرازآوري با گاز يكي از متداول. ]1[اي پيدا خواهد كردآن چاه براي رسيدن به توليد بيشتر اهميت ويژه
راي جريان يافتن و ب را درون چاه انرژي الزم تزريق گاز در ستون سيالِكه با است هاي فرازآوري مصنوعي روش

  .]2[سازدفراهم ميتوليد سيال، 

جهت راندن و بلند  اولين كسي بود كه از هواي فشرده شده لوچرامانوئلكار نام هيك مهندس معدن آلماني ب
سال  مصنوعي، استفاده از هوا جهت فرازآوري. اولين كاربرد عملي كردكردن ستون مايع در آزمايشگاه استفاده 

 استفاده مورد هاي مختلفيزمان تاكنون روش آن و از شدپنسيلوانيا انجام  هاي نفتيچاهاز در بعضي  1846
فرازآوري با گاز ازنظر تزريق گاز به دو نوع تزريق پيوسته  .است رسيده امروزيي پيشرفته روش به تا قرارگرفته

در محدوده وسيعي از شرايط  و كارآمد تزريق پيوسته گاز روشي ساده شود.متناوب تقسيم بندي ميگاز و تزريق 
ها براي برخي از چاه ،االرضي دارد. با اين حالسيسات سطحأنياز كمتري به نگهداري ت ،. همچنيناستعملياتي 

  .]3[دصرفه خواهد بواوب گاز مقرون بهتزريق متن كمتري دارند، دهيبهره كه شاخص

ها آناليز نودال نقش اساسي دارد، ارائه شده كه در آن سازي فرازآوري با گازهاي مختلفي براي بهينهتاكنون روش
. در ارائه داد )1-(شكل١دست آوردن نمودار عملكرد فرازآوري با گازهروشي براي ب 1974در سال  گمز .]4[است

با استفاده از روش كمترين مربعات خطا به نمودار عملكرد فرازآوري با گاز  2اي درجه اين روش يك چندجمله
  .]5[اين چندجمله اي تعيين و معادله اين نمودار مشخص گرديدعبورداده شد و سپس ضرايب 
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بر مبنای تطابق و هم س��نجی بین ورودی و هدف س��ازگار می ش��ود 
تا اینکه خروجی ش��بکه و هدف بر هم منطب��ق گردند. عموماً تعداد 
زیادی از این زوج های ورودی و خروجی به کار گرفته می شود تا در 
این روند که از آن تحت عنوان یادگیرِی نظارت ش��ده یاد می ش��ود، 
ش��بکه، آموزش داده شود. داده های ورودی و آموزشی در مهندسی 
نف��ت می تواند داده های آزمایش��گاهی، داده های به دس��ت آمده در 
میدان، داده های به دس��ت آمده از شبیه س��ازی مخزن و یا ترکیبی از 
این ها باشد]10[. تاریِخ نخس��تین پژوهش در مورد شبکه های عصبِی 
مصنوعی به س��ال 1943 میالدی باز می گردد که در آن، مك کوالچ 
و پیتز اولی��ن گام را در زمینه معرفی این روش برداش��تند]11[.از آن 
زمان به بعد، ش��بکه های عصبی مصنوعی کاربرد گسترده ای در علوم 

مهندسی پیدا کرد.

2-روش بهينه سازی 
در مطالع��ه پیش رو، اطالع��ات 134 چاه که کاندی��دای تولید به کمك 
فرازآوری با گاز هستند، جمع آوری و در نرم افزارPROSPER شبیه سازی 
ش��ده است. سپس، نمودار عملکرد فرازآوری با گاز مربوط به هریك از 
چاه ها در نرم افزار پیش گفته رس��م گردید. با توجه به نامحدود بودن گاز 

تزریقی از روی نمودارعملکرد ، مقدار گاز تزریقی که در آن، مقدار نفت 
تولیدی در ماکزیمم حد خود قرار دارد، به عنوان مقدار گاز تزریقی بهینه 
درنظر گرفته شد. براساس بررسی های انجام شده بر روی تحقیقات فوق 
و همچنین آنالیز حساس��یت، 14 مورد از اطالعات چاه و مخزن به عنوان 
اطالعات ورودی برای شبکه عصبی مصنوعی تعیین شد. خروجی شبکه 

نیز مقدار گاز تزریقی بهینه تعریف گردید.
ای��ن 14 ورودی طوری انتخاب ش��دند که تم��ام پارامترهایی که روی 
خروجی )مقدار گاز تزریقی بهینه( تأثیرگذار بود، پوش��ش داده ش��ود. 

جدول-1 نشان دهنده این 14 پارامتر و گستره تغییرات آن هاست.
حال پس از مش��خص ش��دن اطالعات ورودی و خروجی ش��بکه عصبی 
مصنوعی، به طراحی شبکه می پردازیم. شبکه ای که با استفاده از 14 ورودی، 

بتواند خروجی مطلوب را برای هرچاه، با کمترین خطا تخمین بزند.

2-1-معماری شبكه عصبی مصنوعی طراحی شده برای مسأله
ابت��دا 70 درصد از داده ها)94چاه(، برای آموزش ، 15 درصد از داده ها 
ب��رای تس��ت و 15 درصد از داده ها برای اعتبارس��نجی  ش��بکه عصبی 
مصنوعی اختصاص داده ش��د. اعتبارس��نجی ش��بکه عصبی مصنوعی، 
عالوه بر تست، به منظور سنجش حساسیت شبکه عصبی مصنوعی نسبت 

به روند تغییرات تك تك داده ها صورت می پذیرد.
برای یافتن بهترین معماری شبکه عصبی برای این مسأله، روش سعی 
و خط��ا به کارگرفته ش��د. ابتدا با یك الیه ی مخفی که ش��امل یك 

  3   خطای نسبی مطلق خروجی شبکه در گام آموزش

8 
 

 و تستسنجي هاي خطاهاي آماري مدل شبكه عصبي بهينه در سه گام آموزش، اعتبارپارامتر- 2 جدول

هاي خطاهاي آماري شبكه بهينهپارامتر  

ميانگين مجذور  گام
 خطا

Rثابت٢  خطاي مطلق 
 ميانگين

خطاي نسبي مطلق 
 ميانگين(%)

 آموزش 21/1   978/0   529/0   67/5  

 اعتبارسنجي 06/1   995/0   422/0   96/4  

 تست 24/1   987/0   532/0   13/6  

 

هاي صورت گرافيكي نيز بررسي شد. شكلمدل، دقت مدل بههاي آماري بر بررسي پارامترعالوه ،در اين مطالعه
 دهند.مي شانتست و اعتبارسنجي نآموزش،  هاي شبكه را در گامِخطاي نسبي مطلق خروجي 4 و 2،3

اند. يكنواخت توزيع شده صورت تقريباًخطاها داراي روند خاصي نيستند و به ،شودكه ديده ميطورهمان
دقت خوبي  ،در كل ،قبولي هستند و مدلدر حد قابل ،آموزش، اعتبارسنجي و تست خطاها در سه گامِ ،همچنين
  .دهدارائه مي

  

 

  خطاي نسبي مطلق خروجي شبكه در گام آموزش -3شكل
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خطای مطلق 
میانگین   ثابت R2میانگین

گاممجذور خطا

آموزش5/670/5290/9781/21

اعتبارسنجی4/960/4220/9951/06

تست6/130/5320/9871/24

  2   پارامتر های خطاهای آماری مدل شبکه عصبی بهینه در سه گام 
آموزش، اعتبار سنجی و تست

  2   ساختمان شبکه عصبی استفاده شده

7 
 

  

  
  ساختمان شبكه عصبي استفاده شده -2شكل

 گيريبحث و نتيجه - 3

ها و تعداد زيادي شبكه با تعداد اليه ،براي پيدا كردن مدل شبكه عصبي بهينه ،اشاره شد همانطور كه قبالً
 ،دست آمد. بنابراينهنرون ب 12و بهترين مدل شبكه عصبي با يك اليه مخفي با  آزمايش شدهاي مختلف نرون

 12يك اليه مخفي با  ها)،نرون در اليه اول(ورودي 14شبكه عصبي مصنوعي كه در نهايت طراحي گرديد، داراي 
و براي  تانژانت سيگمويد توابع انتقال براي اليه مخفي، افزون براين، نرون بود. 1نرون و اليه خروجي كه شامل 

. براي هاي آماري و گرافيكي استفاده شداز آناليز ،خطي انتخاب شد. براي ارزيابي عملكرد اين مدل اليه خروجي،
خطاي مطلق ميانگين،  ميانگين، مطلقِ هاي آماري شامل خطاي نسبيِآناليز خطاهاي آماري اين شبكه از پارامتر

ها در مقاالت ديگر موجود تعريف و كاربرد هر كدام از اين پارامتر و ميانگين مجذور خطا استفاده شد. 2Rثابت 
كه ديده طورهمان دهد.مي شانرا ن بهينهشبكه عصبي  مدل مقايسه آناليز خطاهاي آماري 2-جدول. ]13[است
  .دارددقت بسيار خوبي  ،سنجي و تستآموزش، اعتبار در هر سه گامِ ،موجود مدلِ ،شودمي

  

  

 

L4-12-1
API

WC

MPD

BHSP

WHFP

QOmax

QgoptDinj

BHFP

GOR

8g

TR

Pb

Tubing ID

PI



78

مقاالت علمي - پژوهشی

  5   خطای نسبی مطلق خروجی شبکه درگام تست

9 
 

 

  سنجياعتبار درگام شبكه يخروج مطلق ينسب يخطا -4شكل

 

  تست درگام شبكه يخروج مطلق ينسب يخطا -5شكل

  

را نسبت به دبي بهينه تزريق  توسط شبكه عصبي بيني شدهپيش نمودارهاي دبي بهينه تزريقِ 7و 5،6هاي شكل
 د.ندهتست و اعتبارسنجي نمايش مي هاي آموزش،ترتيب براي گامبه ،سازيدست آمده از شبيههب واقعيِ
كه طوراند. همانبيني شدهدقيق پيش طور كامالًيعني به ،اندواحد قرار گرفته هايي كه روي خط با شيبِداده

گيرند روي خط با شيب واحد قرار مي ها تقريباًداده ،سنجي و تستآموزش، اعتبار در هر سه گامِ ،شودديده مي
  دهد.كه قابليت بسيار خوب مدل توسعه داده شده در اين مطالعه را نشان مي
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نرون بود، ش��روع کرده و با افزودن تعداد الیه های مخفی و نرون به 
الیه ها، خطای شبکه بررسی گردید. الزم به ذکر است که باید تعداد 
بهینه نرون ه��ا را در الیه مخفی یافت. زیرا اگر تعداد نرون ها در الیه 
مخفی بیش ازحد باش��د، از عمومیت ش��بکه عصبی مصنوعی کاسته 
می شود. همچنین، اگر کمتر از حد بهینه باشند، خطای شبکه افزایش 
می یابد]12[.پس از آنالیز نرم افزاری و سعی و خطا، بهترین شبکه که 

دارای حداقل خطای ممکن بود، برگزیده شد.

 3- بحث و جمع بندی
همانطور که قباًل اشاره ش��د، برای پیدا کردن مدل شبکه عصبی بهینه، 
تعداد زیادی ش��بکه با تعداد الیه ها و نرون های مختلف آزمایش شد و 
بهترین مدل ش��بکه عصبی با یك الیه مخفی با 12 نرون به دست آمد. 

بنابراین، شبکه عصبی مصنوعی که در نهایت طراحی گردید، 14 نرون 
در الی��ه اول)ورودی ها(، یك الیه مخفی ب��ا 12 نرون و الیه خروجی 
با 1نرون داش��ت. افزون براین، توابع انتقال ب��رای الیه مخفی، تانژانت 
س��یگموید و ب��رای الیه خروجی، خطی انتخاب ش��د. ب��رای ارزیابی 
عملکرد این مدل، از آنالیز های آماری و گرافیکی اس��تفاده شد. برای 
آنالیز خطاهای آماری این ش��بکه از پارامتر های آماری ش��امل خطای 
نسبِی مطلِق میانگین، خطای مطلق میانگین، ثابت R2 و میانگین مجذور 
خطا استفاده شد. تعریف و کاربرد هر کدام از این پارامتر ها در مقاالت 
دیگر موجود اس��ت]13[. جدول-2 مقایسه آنالیز خطاهای آماری مدل 
ش��بکه عصبی بهینه را نش��ان می دهد. همان طور که دیده می شود، مدِل 
موجود، در هر سه گاِم آموزش، اعتبار سنجی و تست، دقت بسیار خوبی 

دارد.
در این مطالعه، عالوه بر بررس��ی پارامتر های آماری مدل، دقت مدل 
به صورت گرافیکی نیز بررس��ی شد. شکل های 3،2 و 4 خطای نسبی 
مطلق خروجی های ش��بکه را در گاِم آموزش، تس��ت و اعتبارسنجی 
نش��ان می دهن��د. همان طور که دیده می ش��ود، خطاه��ا دارای روند 

  6   رســم خروجی مدل شبکه عصبی بهینه بر حسب داده های واقعی 
در گام آموزش

10 
 

 

  در گام آموزش هاي واقعيبهينه بر حسب داده رسم خروجي مدل شبكه عصبي - 6شكل

  

 

  سنجياعتبار درگام يواقع يهاداده برحسب نهيبه يعصب شبكه مدل يخروج رسم -7شكل
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  7   رســم خروجی مدل شبکه عصبی بهینه برحسب داده های واقعی 
درگام اعتبار سنجی
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  در گام آموزش هاي واقعيبهينه بر حسب داده رسم خروجي مدل شبكه عصبي - 6شكل

  

 

  سنجياعتبار درگام يواقع يهاداده برحسب نهيبه يعصب شبكه مدل يخروج رسم -7شكل
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  4   خطای نسبی مطلق خروجی شبکه درگام اعتبار سنجی

9 
 

 

  سنجياعتبار درگام شبكه يخروج مطلق ينسب يخطا -4شكل

 

  تست درگام شبكه يخروج مطلق ينسب يخطا -5شكل

  

را نسبت به دبي بهينه تزريق  توسط شبكه عصبي بيني شدهپيش نمودارهاي دبي بهينه تزريقِ 7و 5،6هاي شكل
 د.ندهتست و اعتبارسنجي نمايش مي هاي آموزش،ترتيب براي گامبه ،سازيدست آمده از شبيههب واقعيِ
كه طوراند. همانبيني شدهدقيق پيش طور كامالًيعني به ،اندواحد قرار گرفته هايي كه روي خط با شيبِداده

گيرند روي خط با شيب واحد قرار مي ها تقريباًداده ،سنجي و تستآموزش، اعتبار در هر سه گامِ ،شودديده مي
  دهد.كه قابليت بسيار خوب مدل توسعه داده شده در اين مطالعه را نشان مي
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  8   رســم خروجی مدل شبکه عصبی بهینه برحسب داده های واقعی 
درگام تست
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  تست درگام يواقع يهاداده برحسب نهيبه يعصب شبكه مدل يخروج رسم -8شكل

  

  گيريهنتيج

. استهاي عصبي روشي سريع يافتن دبي بهينه تزريق گاز در فرازآوري با گاز با استفاده از شبكه )1
 .اندبر و پرهزينهي زمانيهاروش ،ها اشاره شدتر به آنهاي مختلف كه پيشكه روشحاليدر

چاه  دبي بهينه تزريق گاز را براي هر، با خطايي ناچيز ،شبكه عصبي طراحي شده در اين مقاله )2
 .هستندهاي ديگر داراي خطاي زيادي كه روشحاليكند. دربيني ميپيش

 ، پارامتر)14بسيار زياد بود( ،عنوان ورودي شبكه استفاده شداينكه تعداد پارامترهايي كه بهبا توجه به  )3
 اند.لحاظ شده ،تزريق گاز اثرگذار بودند توان ادعا كرد تمام پارامترهايي كه روي دبيِمي

ل قبوقابل ،توان گفت كه عموميت شبكهمي ،طراحي شده با توجه به خطاي ناچيز تست شبكه عصبيِ )4
 .است
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       پا نویس ها
1.gas lift performance 

curve(GLPC)
2. liquid loading
3. API 
4. productivity index
5. bottom hole static pressure
6. water cut

7. tubing inside diameter
8. mid perforation depth
9. flowing wellhead pressure
10. gas injection depth
11. gas specific gravity
12. flowing bottom hole pressure
13. maximum oil production rate

14. reservoir temperature
15. gas oil ratio(GOR)
16. bubble point pressure
17. optimum gas injection rate
18. train
19. test
20. validation

خاصی نیستند و به صورت تقریباً یکنواخت توزیع شده اند. همچنین، 
خطاها در س��ه گاِم آموزش، اعتبارسنجی و تست، در حد قابل قبولی 

هستند و مدل، در کل، دقت خوبی ارائه می دهد.
ش��کل های 6،5 و7 نمودارهای دبی بهینه تزریِق پیش بینی شده توسط 
ش��بکه عصبی را نس��بت به دبی بهینه تزریق واقعِی به دس��ت آمده از 
شبیه س��ازی، به ترتیب برای گام های آموزش، تس��ت و اعتبارسنجی 
نمایش می دهند. داده هایی که روی خط با شیِب واحد قرار گرفته اند، 
یعنی به طور کاماًل دقیق پیش بینی شده اند. همان طور که دیده می شود، 
در هر سه گاِم آموزش، اعتبار سنجی و تست، داده ها تقریباً روی خط 
با شیب واحد قرار می گیرند که قابلیت بسیار خوب مدل توسعه داده 

شده در این مطالعه را نشان می دهد.

نتيجه گيری
 یافتن دبی بهینه تزریق گاز در فرازآوری با گاز با استفاده از شبکه های عصبی 
روشی سریع است. در حالی که روش های مختلف که پیش تر به آن ها اشاره 

شد، روش هایی زمان بر و پرهزینه اند.
 شبکه عصبی طراحی شده در این مقاله با خطایی ناچیز، دبی بهینه تزریق گاز را 
برای هر چاه پیش بینی می کند. در حالی که روش های دیگر خطای زیادی دارند.

 با توجه به اینکه تعداد پارامترهایی که به عنوان ورودی ش��بکه استفاده شد، 
بسیار زیاد بود)14پارامتر( ، می توان ادعا کرد تمام پارامترهایی که روی دبِی 

تزریق گاز اثرگذار بودند، لحاظ شده اند.
 با توجه به خطای ناچیز تست شبکه عصبِی طراحی شده، می توان گفت که 

عمومیت شبکه، قابل قبول است.


