
  

 

 
www.checonf3.ir         1 

 

 
شبیه  -که عصبینفت از طریق ترکیب شب ارایه ابزار غربالگری و پیش بینی عملکرد مخزن در روش های افزایش برداشت

 سازی

 

 علیرضا حاجیان، 2مهناز حکمت زاده، 1 سهیل بحرکاظمی

 

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایراندانشکده مهندسی نفت،  -1

 پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت و گاز، تهران، ایران -2

 ، اصفهان، ایرانواحد نجف آباددانشگاه آزاد اسالمی،  ای و علوم پایه،دانشکده مهندسی هسته-3

 

  خالصه

 

از جمله تصمیماتی است که اجرای آن حتی قبل از تولید انتخاب روش مناسب افزایش برداشت نفت در یک میدان نفتی  

کافی در خصوص خواص سنگ و  نیازمند دانش پذیرد. انتخاب این روش ها ام میبا مکانیسم انرژی طبیعی مخزن انج

ت هایی جهسیال مخزن، ابزار و تجهیزات و مهم تر از همه مسایل اقتصادی است. قبل از اجرای هر عملیات نیاز به ابزار

 اشد .بی روش های بهبود افزایش برداشت در مخازن میشناسایی و غربالگری اولیه

در این تحقیق دو نوع مختلف و کاربردی از ابزارهای غربالگری در قالب یک ابزار گرافیکی معرفی شده است  که در ساخت 

چنین جداول منتشر شده به ن و همی شبیه سازی مخزمدل طراحی شده 900های خروجی بیش از این دو ابزار، از داده

ها و ترکیب آن با شبکه های عصبی با استفاده از این دادهی مختلف ازیاد برداشت استفاده شد. منظور غربالگری روش ها

های ازیاد مصنوعی، در نهایت دو نوع ابزار متفاوت غربالگری طراحی و ساخته شد که ابزار اول در خصوص غربالگری روش

شبیه سازی است به منظور  -با استفاده از جداول منتشر شده در مقاالت بوده و ابزار دوم که ابزار عصبی برداشت نفت

 اکسید، نیتروژن و گاز طبیعی است.های تزریق امتزاجی و غیر امتزاجی گاز کربن دیارزیابی اقتصادی روش

های مورد نظر خود کاربر پس از وارد کردن داده هر دو ابزار طراحی شده در قالب یک نرم افزار گرافیکی تهیه شده که

تواند روش مناسب ازدیاد برداشت، نمودار نرخ بازیافت در طول بیست سال، میزان هزینه تزریق به ازای هر بشکه می

 تولیدی و میزان تولید تجمعی نفت را مشاهده کرده و بر اساس آن به طرح ریزی سناریو مناسب اقدام نماید.
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 مقدمه   .1

شوند. به طور کلی تقسیم بندی می 3و ثالثیه 2، ثانویه1روش های افزایش برداشت نفت به طور کلی به سه روش اولیه

. روش های حرارتی 6و محلول 5،شیمیایی4تواند به سه بخش تقسیم شوند، حرارتیروش های ثالثیه ازدیاد برداشت می

ی به منظور بهبود جابجایی نفت از طریق کاهش ویسکوزیته 7شامل تزریق انرژی حرارتی و یا تولید حرارت به صورت درجا

ها یا عوامل آلکالینی جهت کاهش کشش سطحی و افزایش بازده میایی شامل تزریق سورفکتانتشی هایآن است. روش

 شود. جابجایی نفت می

انتخاب روش مناسب افزایش برداشت نفت در یک میدان نفتی از جمله تصمیماتی است که اجرای آن حتی قبل از 

کافی در خصوص  ب این روش ها در برخی موارد نیازمند دانشپذیرد. انتخاتولید با مکانیسم انرژی طبیعی مخزن انجام می

ابزار اصلی جهت غربالگری روش های خواص سنگ و سیال مخزن، ابزار و تجهیزات و مهم تر از همه مسایل اقتصادی است. 

ز طریق تئوری هایی است که در مقاالت مختلف ارایه شده است. این داده ها اازدیاد برداشت نفت  بر اساس جداول و نمودار

بکارگیری   8.جریان سیال در محیط متخلخل، شبیه سازی مخزن، نتایج آزمایشگاهی و نتایج میدانی بدست آمده است

باالیی است که این امر حتی در خصوص اجرای پروژه تمامی اطالعات مورد نیاز در مواردی نیازمند صرف زمان و هزینه 

کند؛ بنابراین قبل از اجرای هر عملیات نیاز به ابزار هایی جهت شناسایی و غربالگری های شبیه سازی نیز نمود پیدا می

را برای  باشد تا بتوان با کاهش موارد مورد مطالعه، زمان کم تریی روش های بهبود افزایش برداشت در مخازن میاولیه

اجرای عملیات پایلوت و در نهایت اجرای تحت کنترل آن در میدان صرف نمود. آنچه که در این تحقیق مورد نظر است 

و با استفاده از در دامنه گسترده ای از خواص سنگ و سیال با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ارایه ابزار مناسب غربالگری 

است که از طریق آن امکان پیش بینی بازده نهایی، تولید ده ورودی به شبکه عصبی نتایج شبیه سازی عددی به عنوان دا

تجمعی نفت بر اساس میزان حجم تزریقی در روش های تزریق امتزاجی و غیر امتزاجی گاز کربن دی اکسید، گاز 

 ی گاز های تزریقی خواهد بود.نیتروژن،گاز طبیعی و ارزیابی اقتصادی بر اساس هزینه

بی مصنوعی یک تکنیک پردازش اطالعات است که از عملکرد شبکه های عصبی بیولوژیکی با استفاده از شبکه عص

در استفاده از روش های بر پایه هوش مصنوعی دو دسته کلی را  .9(1994و الورنس، )فاست کندیک مدل ریاضی تقلید می

اول استفاده از هوش مصنوعی برای سهولت کار در روش های کالسیک بوده و  یتوان در نظر گرفت که دستهنیز می

 عصبی در غربالگری خواهد بود.-ی دوم در خصوص ترکیب شبیه سازیدسته

مدلی را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور غربالگری  10سورگاچف و همکاراندر خصوص دسته اول  

با استفاده از داده کاوی و خوشه بندی،  11آلوارادو، رنسان و همکاران تزریق گاز، تزریق بخار و تزریق متناوب آب ارایه دادند.

 ارتباط میان مشخصه های مخزن و روش مناسب افزایش برداشت نفت را از طریق بکارگیری هوش مصنوعی بررسی کردند. 

                                                 
1 Primary 
2 Secondary  
3 Tertiary  
4 thermal 
5 chemical 
6 solvent 
7 In-situ  
8 Zerafat, Ayatollahi et al. 2011 
9 Fausett, Laurene, 1994 
1 0 Surguchev and Li 2000 
1 1 Alvarado, Ranson et al. 2002 
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و همکاران  ابزاری جهت غربالگری و بهینه سازی تولید مخازن گاز میعانی به  1در خصوص دسته دوم، آیاال، ارتکین

شبیه سازی ابزاری برای  -به کمک شبکه عصبی 2شبیه سازی ارایه کردند.اولوفمی، ارتکین و همکاران-کمک شبکه عصبی

روش های  4و همکاران ارتکین همچنین گروچو،با تزریق گاز ارایه دادند.  3پیش بینی بازیافت از رگه های زغال سنگ

شبیه سازی، مشخصه سازی کردند. از جمله کارهای بسیار  -استفاده از شبکه عصبیذخیره سازی کربن دی اکسید را با 

 الیسنگ و س یبا استفاده از داده ها دیتول ینمودار ها دیبه منظور تول ینرم افزاربود که   5ارزشمند، مقاله پارادا و ارتکین

 .دادند هیارا یساز هشبی – یاز شبکه عصب یریمخزن با بهره گ

با ساختار چند  عصبی مصنوعیشبکه  که نوعی 7با انتشار بازگشتی 6شبکه عصبی چند الیه پیش روندهدر این مطالعه از 

. الگوریتم پس انتشار از سه بخش تشکیل شده است: است، استفاده شده استالیه با رابط های پیش رونده بین نورون ها 

ی خطای انتشار . فرآیندی که در محاسبه8ها و بایاسه و تنظیم مجدد وزنالیه های ورودی، بازگشت خطای محاسبه شد

که در آن  9آید که همان روش حداقل میانگین مربع خطاستبدست می 1-1یشود با استفاده از رابطهبازگشتی استفاده می

a  خروجی شبکه وt است. همچنین  10ی هدفدادهN  .نیز تعداد داده های ورودی است 

e =
1

𝑁
∑ (𝑡(𝑖) − 𝑎(𝑖))2𝑁

𝑖=1         (1)  

واص سیعی از خامنه ودتفاوت این مطالعه با مطالعات پیشین ، استفاده از دو نوع متفاوت از ابزار غربالگری است که 

ن ا وارد کردچنین  طراحی ابزار گرافیکی سبب شده تا از طریق آن کاربر به راحتی بسنگ و سیال را در بر گرفته و هم

 نویسی بتواند نتایج را مشاهده نماید.نظر و بدون نیاز به دانش برنامه های موردداده

ا درنظر ب مخزن این مقاله به صورت زیر آورده شده است. پس از ذکر مقدمه ، در بخش دوم نحوه انجام شبیه سازی

ی که عصبشب طراحی بیان شده است. سپس گرفتن دامنه داده های خواص سنگ وسیال و شرایط عملیاتی و ترک مخزن 

ده شضیح داده تو احیبرای هر دو نوع از ابزار های غربالگری با ذکر مشخصات و توابع تبدیل استفاده شده در طر مصنوعی

صه است. خال ره شدهاشا برای یک رابط گرفیکی به جهت استفاده آسان کاربر  است. پس از آن نحوه طراحی ابزار غربالگری

 ه است.پایان مقاله آورده شدنتایج در 

 . روش اجرای تحقیق2

لف مخزن و شبیه عبارتست از تولید مدل های مخت شودبه طور کلی شیوه ای که برای انجام این تحقیق استفاده می

شده به  چنین میزان نفت تولیدسازی تزریق گازهای مختلف اعم از گاز کربن دی اکسید، نیتروژن و گاز طبیعی و هم

راحی طه تولید و داول غربالگری اقدام بجعصبی به کار خواهد رفت. عالوه بر این با استفاده از ی هدف در شبکه عنوان داده

 شبکه عصبی به منظور تهیه ابزاری برای غربالگری خواهد شد.

موزش آرآیند به منظور ساخت داده های مناسب برای شبکه عصبی مصنوعی، نیازمند داده های مناسب مخزن برای ف

دل ساخته مرا شد. ساخته و اجیکی از شبیه سازهای عددی تجاری یم لذا مدل های مختلف با استفاده از این داده ها هست

 باشد.می 31×31×1باشد که گرید بندی مدل یفوت م  10850×10850شامل مخزنی با ابعاد شده، 

                                                 
1 Ayala, Ertekin et al. 2004 
2 Olufemi, Ertekin et al. 2004 
3 Coal Seams 
4 Gorucu, Ertekin et al. 2005 
5 Parada and Ertekin 2012 
6 Feed forward net 
7 Back propagation  
8 Bias  
9 Least mean squared error 
1 0 target 
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باشد که تمامی طول چاه تولید در اطراف می 4با یک چاه تزریق در مرکز و  1نقطه 5مدل شامل یک الگوی تزریق 

آورده  1شکل در درصد  25تخلخل میانگین برابر برای شده است و نمونه ای از مدل   2چاه به طور کامل مشبک کاری

 .شده است

 
 مخزن مدل از یبعد سه ینما. 1شکل 

 

برای ایجاد مدل مخزن ناهمگن با استفاده از انتخاب یک تابع توزیع مناسب برای ایجاد تخلخل و تراوایی مطلق به 

استفاده گردید.به  برای تراوایی 4و توزیع مثلثیبرای تخلخل  3نواختتوزیع یکتعداد گریدهای شبکه استفاده شده است. 

  آورده شده است . 1میلی دارسی کمینه و بیشینیه داده ها در جدول  40 طور مثال برای یکی از مدل ها با تراوایی میانگین

 

 

 

 

                                                 
1 Five Spot 
2 Perforate 
3 Uniform distribution 
4 Triangular distribution 
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 مدل در شده استفاده الیس و سنگ خواص یها داده1 جدول

 خواص سنگ تابع توزیع کمینه میانه بیشنه

 تخلخل )درصد( یکنواخت 10 - 35

 تراوایی)میلی دارسی( مثلثی 1 40 80

 
 

 

باشد.)تابر از پارامترهای غربالگری پیشنهاد شده شامل گراویته نفت، ویسکوزیته و ترکیب درصد اجزای نفت میبرخی 

استفاده  2مطابق جدول  نوع ترکیب مختلف از نفت سیاه با ترکیب درصد مشخص 2. در این تحقیق   1(1997و همکاران 

 شد.

 

 (21990و مک کین،  1997)تابر و همکاران، مدل در شده استفاده درصد بیرکت 2جدول 

 اجزا ترکیب 4نفت سیاه اول 3نفت سیاه دوم

2/3 91/0 CO2 

03/0 16/0 N2 

81/27 47/36 C1 

21/18 67/9 C2 

99/5 95/6 C3 

31/0 44/1 iC4 

1/4 93/3 nC4 

3/1 44/1 iC5 

3/7 41/1 nC5 

62/9 33/4 C6 

13/22 29/33 C7+ 

782/0 8515/0 S.G C7+ 

210 205 M.W C7+ 

 

                                                 
1 Taber, J. J., et al. (1997). 
2 McCain, W. D. (1990) 
3 High shrinkage black oil  
4 Low shrinkage black oil 
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اره وع نفت اشز دو نبرای هر یک ا میزان حداقل فشار امتزاج برای تزریق گاز کربن دی اکسید، نیتروژن و گاز طبیعی

 است. آورده شده 3در جدولشده، 

 یامتزاج قیتزر یبرا امتزاج فشار حداقل3جدول 

حداقل فشار امتزاج 

 برای نفت دوم)پام(

حداقل فشار امتزاج 

 1برای نفت اول)پام(

 گاز تزریقی

 کربن دی اکسید 3950 3000

 نیتروژن 7350 4050

 گاز طبیعی 7100 3975

 

 شده است. بیان 4در جدول 2فشار، دما، عمق و نسبت تراوایی عمودی به افقی شاملی مخزن ایط اولیهشر

 مخزن هیاول طیشرا4جدول 

 شرایط اولیه مخزن مخزن با نفت اول مخزن با نفت دوم

 دما )فارنهایت( 124 124

 دامنه فشار)پام( 2500-3500 2000-3500

 نسبت تراوایی 1/0 1/0

 عمق)فوت( 7900 7900

 

 .شده است نشان داده 5در جدول نیز ترکیب درصد گاز طبیعی تزریقی

 یقیتزر یعیطب گاز درصد بیترک 5جدول 

 اجزا ترکیب رصد ترکیبد

5/0 CO2 

1 N2 

95 C1 

2/3 C2 

2/0 C3 

03/0 iC4 

03/0 nC4 

01/0 iC5 

01/0 nC5 

02/0 C6 

                                                 
1 psi  
2 Kv/Kh 
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در   1بر اساس داده های نقاط پایانی اشباعو  نمودارهای تراوایی نسبی استفاده شده در این تحقیق با شرایط ماسه سنگی

برای تولید نمودارهای استفاده  2کوریبروکس و که از روابط  CMGکه با استفاده از نرم افزار  استنظر گرفته شده 

 شود.مشاهده می 3و 2های استفاده شده و نمودار تولید شده  در شکل ، تهیه شد که نمونه ای از دادهکندمی

 روابط استفاده شده در نرم افزار به شرح زیر است :

 
Krw = Krwiro * (Sw - Swcrit)/(1.0 - Swcrit - Soirw)^Nw    )2(  

 

Krow= Krocw  * (So - Sorw  )/(1.0 - Swcon  - Sorw )^Now    )3(  
 

Krog=Krogcg*(Sl - Sorg  - Swcon)/(1.0 - Sgcon  - Sorg  - Swcon)^Nog   )4(  
 

Krg =Krgcl *(Sg - Sgcrit)/(1.0 - Sgcrit - Soirg - Swcon)^Ng    )5( 

 

 که در آن به ترتیب:

SWCON3: نقطه پایانی اشباع، آب همزاد 

SWCRIT4: نقطه پایانی اشباع آب بحرانی 

SOIRW5نفت کاهش نیافتنی : نقطه پایانی اشباع 

SORWدر حضور آب : نقطه پایانی اشباع نفت باقی مانده 

SOIRGاشباع نفت باقی مانده در حضور گاز : نقطه پایانی اشباع 

SCGONگاز همزاد  : نقطه پایانی اشباع 

SCGRITگاز بحرانی : نقطه پایانی اشباع 

KROCWتراوایی نسبی نفت در اشباع آب همزاد : نقطه پایانی اشباع 

KRWIROتراوایی نسبی آب در اشباع نفت کاهش نیافتنی : نقطه پایانی اشباع 

KRGCLتراوایی نسبی گاز در اشباع مایع کاهش نیافتنی : نقطه پایانی اشباع 

                                                 
1 End Point Saturation  
2 Brooks, R. H. and A. T. Corey (1964). 
3 Connate water 
4 Critical water 
5 Irreducible  
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 CMG رافزا نرم در ینسب ییتراوا ینمودارها دیتول یبرا اشباع یانیپا نقاط یها داده از یا نمونه 2شکل 

 

 
 آب اشباع حسب بر ینسب ییتراوا نمودار 3شکل 

 

(. به 2008)میناکوفسکی، 3بیش از اثر مویینگی است. 2و ثقلی 1در فرآیند جابجایی امتزاجی تاثیر نیروهای ویسکوز

هم چنین به منظور آنالیز حساسیت  برای تزریق امتزاجی در مدل صفر درنظر گرفته شد.همین جهت فشار مویینگی 

                                                 
1 Viscous Force 
2 Gravity Force 
3 Minakowski, C. H. P. (2008) 
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و اشباع نفت باقی  1نسبت به پارامتر های نمودارهای تراوایی نسبی، میزان نقاط اشباع پایانی برای مدل در اشباع آب همزاد

 آورده شده است. 6در جدول اده شده داده های تصادفی  استفبه طور متغیر در نظر گرفته شد که دامنه  2مانده

 

 اشباع یانیپا نقاط راتییتغ دامنه 6جدول 

 نقطه پایانی  کمینه بیشینه

 اشباع نفت باقی مانده 1/0 4/0

 اشباع آب همزاد 05/0 03/0

 

تاثیر فشار مویینگی است. به همین همچنین در فرآیند جابجایی غیر امتزاجی یکی از فاکتورهای مهم و تاثیر گذار، 

منظور در فرآیند های جابجایی غیر امتزاجی نفت توسط گازهای کربن دی اکسید، نیتروژن و گاز طبیعی از رابطه بروکس 

 ه گردید که در زیر آورده شده است.فاداست 3 و کوری

 

(2) 

جهت تخصیص فشار مویینگی در فرآیند تزریق غیر امتزاجی  1-3رابطه       

 

که   Cدر رابطه باال پارامتر  نفت باقی مانده است.، اشباع 𝑆𝑜𝑟، اشباع آب کاهش نیافتنی و  𝑆𝑤𝑖𝑟𝑟که در این رابطه 

بیانگر میزان توزیع اندازه ذرات بوده به منظور تولید فشار مویینگی متناسب با تراوایی مخزن، این پارامتر با توجه به دامنه 

 تغییرات تراوایی، تنظیم گردید.

فشار  ایهپارامتر  .شودو یا تزریق انجام میشرایط عملیاتی مخزن شامل تمهیداتی است که به منظور کنترل تولید 

ی ز جملها انداردولیدی در شرایط استشرایطی همچون حداقل میزان تولید و نسبت گاز به نفت تهای عملیاتی ته چاهی، 

 آورده شده است.  8 و  7 در جدول ست که پارامترها این

 

 مخزن یاتیعمل طیشرا 7جدول 

 توضیح مقدار

 فشار ته چاهی )پام( 800

3100-500  دامنه حداکثر نرخ تولید روزانه)بشکه در روز( 
 حجم تزریق 15 تا 25 درصد حجم فضای خالی4

 

                                                 
1 Connate Water Endpoint Saturation  
2 Residual Oil Endpoint saturation  
3 Brooks, R. H. and A. T. Corey (1964) 
4 Total pore volume  

𝑃𝑐 =
𝐶

√
𝑆𝑤−𝑆𝑤𝑖𝑟𝑟

1−𝑆𝑜𝑟−𝑆𝑤𝑖𝑟𝑟
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 شرایط ترک مخزن 8جدول 

 توضیح مقدار

 حداقل نرخ تولید روزانه)بشکه در روز( 50

تولیدی)فوت مکعب / بشکه(حداکثر میزان گاز به نفت  2000  
 

 

 مصنوعی طراحی شبکه عصبی . 3

طراحی شبکه عصبی در این تحقیق به دو صورت مجزا انجام شده است. در بخش اول طراحی این شبکه به منظور 

دسترسی به روش های قدیمی تر غربالگری صورت گرفته که این روش شامل طراحی شبکه عصبی به جهت ساخت یک 

( برای تزریق امتزاجی و غیر امتزاجی کربن دی 2011)2بر  اساس جدول منتشر شده در مقاله االداسانی 1بندیابزار خوشه 

نوع روش ازدیاد برداشت ترهای جدول، باشد که از طریق آن و با در نظر گرفتن پاراماکسید، نیتروژن و هیدروکربن می

ر بخش دوم این شبکه به منظور اطالع از میزان نرخ بازیافت مناسب را بر اساس مدل های اجرا شده از قبل بدست آورد. د

نفت بر اساس نوع تزریق اعم از امتزاجی و یا غیر امتزاجی و همچنین نوع گاز تزریقی بوده که در نهایت صرفه اقتصادی 

 توان بررسی کرد.می را روش های مختلف را بر اساس میزان تولید تجمعی نفت

ارامترها پمی این ترهای مختلفی برای در نظر گرفتن ورودی های شبکه عصبی است که  تمابه پارام در بخش اول نیاز

 سب نیز بهشت منابه عنوان خوراک ورودی به شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین نوع روش ازدیاد بردا

آورده شده  9روجی آن در جدولعنوان خروجی این شبکه عصبی در نظر گرفته شده است که  پارامتر های ورودی و خ

 است.

 

 یبند خوشه جهت یعصب شبکه به یخروج و یورود یپارامترها 9 جدول

 خروجی ورودی

 3گراویته

 تزریق امتزاجی یا غیر 

امتزاجی با تزریق 

هیدروکربن، نیتروژن و کربن 

 اکسیددی

 ویسکوزیته)سانتی پوآز(

 تخلخل)درصد(

 اشباع نفت)درصد(

 تراوایی)میلی دارسی(

 عمق)فوت(

 دما)فارنهایت(

 

                                                 
1 Classification  
2 Al Adasani, A. and B. Bai (2011) 
3 API 
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ی نورون در الیه 20ی اول، نورون در الیه 60استفاده شده است که  1در طراحی این شبکه عصبی از سه الیه پنهان

بوده و تابع تبدیل  tansigی اول از نوع الیه 3آن برای  2که توابع تبدیلی سوم استفاده شده است در الیه نورون 3دوم و 

 آورده شده است.  4استفاده شده است. نمایه ای از این شبکه در شکل  softmaxی خروجی از نوع الیه

 

 
 یغربالگر ابزار یبرا شده ساخته یعصب شبکه از یا هینما 4شکل 

 

 ک ورودیهستیم که از طریق آن، خورادر بخش دوم، جهت آموزش این شبکه، نیازمند داده های ورودی مناسب 

 شبکه عصبی تعیین گردد.

ساز تولید شد داده های مورد نیاز خروجی شبکه عصبی از طریق طراحی مدل شبیه سازی مخزن و اجزای آن با شبیه

 سال، میزان تولید تجمعی نفت و میزان تزریق گاز است. 20که شامل نرخ بازیافت برای 

ده با استفا زانه نفتتولید تجمعی نفت، حجم گاز تزریقی ، نمودار بازیافت و نرخ تولید رونمودارهای مربوط به سپس 

مدل  900گردد که در مجموع شامل رسم شده و داده های مورد نظر از آن استخراج می از نتایج شبیه سازی عددی،

 ست.آورده شده ا 10طراحی شده است. داده های ورودی و خروجی به شبکه عصبی در جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Hidden layer 
2 Transfer Functions 
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 سازیشبیه-عصبی ابزار ساخت جهت یعصب شبکه به یخروج و یورود یها داده10 جدول

 خروجی ورودی

 نمودار بازیافت در طول بیست سال نوع نفت مخزن

 تخلخل
 هزینه کلی تزریق گاز کربن دی اکسید به ازای هر بشکه

 نفت تولیدی

 تراوایی)میلی دارسی(
تولیدی تجمعی در طول بیست سال با تزریق گاز نفت 

 کربن دی اکسید

 حداکثر نرخ تولید روزانه)بشکه در روز(
هزینه کلی تزریق گاز نیتروژن  به ازای هر بشکه نفت 

 تولیدی

 فشار تزریق)پام(
نفت تولیدی تجمعی در طول بیست سال با تزریق گاز 

 نیتروژن

 طبیعی  به ازای هر بشکه نفت تولیدیهزینه کلی تزریق  ضخات مخزن)فوت(

 1ظرفیت مخزن

نفت تولیدی تجمعی در طول بیست سال با تزریق گاز 

 طبیعی

 اشباع نفت باقی مانده

 اشباع آب کاهش نیافتنی

 قیمت گاز کربن دی اکسید) دالر در هر تن(

 قیمت گاز نیتروژن) دالر در هر تن(

 فوت مکعب(قیمت گاز طبیعی)دالر در هر هزار 

 

 3ر الیه دوم و نورون د 10نورون در الیه اول،  20الیه پنهان استفاده شده که  3در طراحی این شبکه عصبی از 

باشد. از می  Purelinو  tansig ،logsig. توابع تبدیل استفاده شده در این شبکه شامل توابع باشدنورون در الیه سوم می

وزش در توابع آم و این شبکه استفاده شد. نوع توابع تبدیل استفاده شده در هر شبکهنیز به جهت آموزش  trainbrتابع 

ای از شبکه عصبی تولید چنین نمایهآمده است. هم 12و میزان داده های تست و آموزش و تصدیق در جدول    11جدول

 آمده است.  5 شده در شکل

 بیه سازیش-عصبی ابزار ساخت جهت یعصب شبکه در شده استفاده توابع و اطالعت 11 جدول

تابع انتقال الیه  نوع سیال

 اول

تابع انقال الیه 

 دوم

تابع انتقال الیه 

 سوم

تابع انتقال الیه 

 خروجی

 tansig logsig logsig purelin نفت نوع اول

 tansig tansig logsig purelin نفت نوع دوم

 

 

                                                 
1 kh 
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 ازیسشبیه -عصبیابزار ساخت جهت  قیتصد و آموزش و تست یها داده زانیم12 جدول

مقدار داده های  نوع سیال

 تست

مقدار داده های 

 آموزش

مقدار داده های 

 تصدیق

 5 10 85 نفت نوع اول

 10 10 80 نفت نوع دوم

 

 
 شبیه سازی-یعصب ابزار ساخت جهت شده دیتول یعصب شبکه از یاهینما 5شکل 

 

به طور پیش فرض در نرم افزار متلب، فرآیند تصدیق جهت بهبود عملکرد شبکه عصبی، غیر فعال شده است که این 

 6امکان به طور دستی برای تمامی شبکه های ایجاد شده به جز شبکه عصبی تزریق گاز طبیعی، با در نظر گرفتن حداکثر 

 ، فعال شد.1بار مردودی

استفاده شد که نرم افزاری مخصوص طراحی رابط گرافیکی  2جعبه ابزار غربالگری، از نرم افزار متلببه منظور ساخت 

است. در پنل مخصوص غربالگری بر اساس  3با استفاده از کد های نوشته شده در قالب فایل های مورد استفاده متلب

تنظیم نموده و  ی ورودی کاربره جهت دادهجداول، داده های ورودی که از طریق آن شبکه عصبی تولید شده است را ب

عصبی ساخته شده نیز به عنوان داده هایی که کاربر برای _یسازهمچنین داده های ورودی که بر اساس آن ابزار شبیه

هایی که کاربر های تزریقی نیز به عنوان دادهی گازاجرای برنامه مورد نیاز است در نظر گرفته شد. عالوه بر آن میزان هزینه

ی برای اجرای نرم افزار باید وارد کند در نظر گرفته شد. همچنین از خروجی داده های شبکه عصبی به منظور محاسبه

 میزان هزینه به ازای تولید هر بشکه نفت استفاده شد. 
 

 . تجزیه و تحلیل یافته ها4

تزاجی و غیر امتزاجی در ابزار غربالگری،  شبکه عصبی جداگانه طراحی گردید که برای هر یک از روش های تزریق ام

برای تزریق  4شامل خروجی برای تزریق کربن دی اکسیدکربن،  نیتروژن و هیدروکربن است. ماتریس به هم ریختگی

 آورده شده است. 6امتزاجی در شکل 

                                                 
1 Max Validation Fail 
2 Matlab GUIDE 
3 m_file 
4 Confusion Matrix 



  

 

 
www.checonf3.ir         14 

 
 یامتزاج قیتزر یبرا یبند خوشه یختگیرهمبه سیماتر 6شکل 

 

 

مدل شبیه سازی طراحی و  900، بیش از عصبی_یسازشبیههای مورد نیاز ساخت ابزار در مجموع برای تولید داده

نوع شبکه عصبی طراحی و ساخته شد که نمونه ای از نمودارهای آموزش، تست و تصدیق را که  6اجرا شد که از طریق آن 

های تجربی با داده های حاصل از دهد که مقایسه دادهنشان می 7کلبرای تزریق گاز کربن دی اکسید بوده است در ش

 شبکه عصبی به نحو قابل قبولی روی یک خط راست قرار گرفته است.
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 یعصب شبکه هدف یها داده با یساز هیشب از حاصل یها داده سهیمقا نمودار 7شکل 

 

 8کل ه در شکدر نهایت پس از طراحی شبکه های عصبی مورد نیاز در هر دو ابزار، رابط گرافیکی آن طراحی شد 

 نشان داده شده است.

که بر اساس جدول منتشر شده در  1این رابط شامل دو بخش و یا ابزار اصلی است. ابزار اول همان ابزار غربالگری است

است که بر اساس مدل  2سازیشبیه-عصبیحی شده است. ابزار دوم همان ابزار و دامنه متغیر های آن طرا 2011سال 

 طراحی شده است. با شبیه ساز عددی تجاری های شبیه سازی شده 

                                                 
1 Screening Tool 
2 Neuro_Simulation Tool 
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 یکیگراف رابط یاصل پنجره 8شکل 

 

تراوایی، در بخش اول، کاربر پس از وارد کردن مقادیر مورد نیاز  که شامل گراویته، ویسکوزیته، تخلخل، اشباع نفت، 

روش »عمق مخزن و دما است، با انتخاب نوع تزریق که به صورت امتزاجی و غیر امتزاجی خواهد بود، پس از فشردن کلید

ی حاصل از خوشه بندی با شبکه عصبی تواند روش مناسب تزریق را بر اساس جداول منتشر شده و نتیجه، می«1مناسب

پانل مربوط به غربالگری قابل مشاهده است که با وارد کردن داده های  9لدر داخل کادر آبی رنگ مشاهده نماید. در شک

ظر که تزریق امتزاجی گاز کربن مشخص شده در کادر و انتخاب روش تزریق امتزاجی، روش ازدیاد برداشت مورد ن

 اکسید خواهد بود در کادر آبی رنگ به نمایش در آمده است.دی

                                                 
1  
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 یامتزاج قیتزر مناسب روش انتخاب در یغربالگر ابزار 9شکل 

 

و  نمودار بازیافت، 1داده های ورودی :شبیه سازی است، شامل سه بخش اصلی است_بخش دوم که همان ابزار عصبی

 .2داده های خروجی 

آورده شده است، کاربر ابتدا با انتخاب نوع نفت مورد نظر در  10ای از آن در شکلدر بخش داده های ورودی که نمایه

تواند اطالعاتی از قبیل می« 4اطالعات»، نفت مخزن را تعیین کرده که با فشار دادن دکمه «3اب نوع سیالانتخ»بخش 

چنین حداقل فشار امتزاج را برای تزریق و هم 5فازی سیال، میزان گراویته نفت و نسبت گاز به نفت محلول 2نمودار 

 است. آورده شده 11گازهای مختلف مشاهده کند که این پنجره در شکل

                                                 
1 Input Data 
2 Result Data 
3 Fluid Type Selection  
4 Information 
5 Solution Gas Oil Ratio 
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 یساز هیشب_یعصب ابزار یورود یها داده به مربوط یاصل پنجره 10شکل 

 

 
 اول نوع نفت خصوص در «اطالعات» یفشار دیکل به مربوط پنجره 11شکل 

 

و با توجه به حداقل و « 1شرایط اولیه»های شرایط اولیه مخزن در پانل بعد از  انتخاب نفت مورد نظر، ورود داده

شود. در پانل اشباع، میزان اشباع های نفت باقی مانده و اشباع آب باقی مانده را با تعیین شده انجام میحداکثر مقادیر 

توجه به دامنه مورد نظر وارد کرده که در واقع این مقادیر، میزان اشباع های پایانی وارد شده در نرم افزار شبیه ساز به 

میزان هزینه گازهای تزریقی توسط کاربر وارد « 2تزریق گاز یزینهه»منظور تولید نمودارهای تراوایی است. در پانل 

شود که این مقدار برای گاز کربن دی اکسید و نیتروژن  بر اساس هر تن گاز در نظر گرفته شده و برای گاز طبیعی بر می

                                                 
1 Initial Condition 
2 Gas Injection Price 
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چنین بوطه و همنتایج مر« 1ترسیم نتایج»پس از انجام مراحل فوق با فشار دادن دکمه  اساس هر هزار فوت مکعب.

توان میزان تولید می« داده های خروجی»نمودارهای بازیافت نفت بعد از مدت زمان بیست سال رسم خواهد شد. در بخش 

چنین میزانه هزینه تزریق گاز بر اساس هر بشکه تولیدی را مشاهده نمود. تجمعی نفت بر حسب ملیون بشکه و هم

دهد که بعد نشان می 12ت نفت با استفاده از نمودارهای رسم شده پرداخت. شکلتوان به بررسی میزان بازیافهمچنین می

درصد، برای تزریق گاز  29های مورد نیاز میزان بازیافت نفت به ترتیب برای تزریق گاز کربن دی اکسید از ورود داده

نتخاب شده و فشار تزریق درصد خواهد بود. همچنین با توجه به نوع سیال ا 7درصد و برای گاز طبیعی 18نیتروژن 

توان دریافت که این نوع از تزریق برای گاز کربن دی اکسید به صورت امتزاجی بوده و برای تزریق گاز نیتروژن و گاز می

ی تزریق به ازای هر بشکه نفت تولیدی را نیز مشاهده کرد توان هزینهامتزاجی است. عالوه بر این میطبیعی به صورت غیر

 ع امکانات در دسترس اقدام به طرح ریزی برای نوع تزریق و فشار مناسب تزریق کرد.و بر اساس نو

 

 
 شده رسم یها نمودار و ها داده ورود از بعد یساز هیشب-یعصب ابزار یخروج 12شکل 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Plot result 
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 . نتیجه گیری5

 نتایج بدست آمده از این تحقیق در زیر آورده شده است:

  یک شبکه عصبی چند الیه به منظور خوشه بندی روش های ازدیاد برداشت نفت با استفاده از تابع آموزش

patternnet   و توابع انتقالtansig  وlogsig .طراحی و ساخته شد 

  شبکه عصبی چند الیه با خوراک پیش رونده جهت شبیه سازی میزان بازیافت نفت در طول بیست  6مجموع

سال با تزریق امتزاجی و غیر امتزاجی گاز های کربن دی اکسید، نیتروژن و گاز طبیعی و پیش بینی میزان حجم 

و  tansig ،logsigتوابع انتقال  و  trainbrگازهای تزریقی و تولید تجمعی نفت با استفاده از تابع آموزش 

pureline  .طراحی و ساخته شد 

  شبکه عصبی طراحی شده برای خوشه بندی، توانایی پیش بینی روش مناسب ازدیاد برداشت را با توجه به پروژه

دارا بوده که این روش های توسط کاربر، قابل تفکیک به دو صورت امتزاجی و غیر  2011های انجام شده تا سال 

 متزاجی است.ا

  شبکه عصبی طراحی شده قابلیت شبیه سازی تزریق امتزاجی و غیر امتزاجی را با توجه به فشار تزریق دارا بوده

 توان نوع تزریق هدف را نیز شبیه سازی کرد.که بر اساس آن می

 را  2011ال شبکه عصبی طراحی  شده برای غربالگری، دامنه بسیار وسیعی بر اساس پروژه های انجام شده تا س

 توان روش ازدیاد برداشت مناسب با توجه به خصوصیات مختلف مخزن را بدست آورد.شود که میشامل می

 عصبی  قابلیت شبیه سازی عملکرد مخزن را با استفاده از دو نوع _شبکه عصبی طراحی شده برای شبیه سازی

 ترکیب مختلف نفت دارا است.

  ابزار غربالگری در دو پانل مجزا طراحی  2شده، یک رابط گرافیکی شامل با استفاده از شبکه های عصبی طراحی

عصبی _سازیشد که پانل اول برای غربالگری بر اساس پروژه های انجام شده از قبل و پانل دوم به صورت شبیه

 ی شبیه سازی است.مدل طراحی شده 900بر اساس نتایج بیش از 

 تواند با انتخاب نوع تزریق که به صورت امتزاجی یا غیر های ورودی، میدهدر پانل اول، کاربر پس از وارد کردن دا

اکسید، نیتروژن و یا تزریق هیدروکربن امتزاجی خواهد بود، روش مناسب را بر اساس تزریق گاز کربن دی

 مشاهده کند.

 مودار میزان بازیافت نفت، تواند ندر پانل دوم، کاربر پس از انتخاب نوع ترکیب نفت و ورود داده های مورد نظر می

 میزان تولید تجمعی و هزینه تولید بر اساس هر بشکه تولیدی را مشاهده نماید.

 

 تواند به عنوان یک ابزار سریع جهت ارزیابی اقتصادی روش ازدیاد برداشت مورد ابزار گرفیکی طراحی شده می

ن و هزینه تولید و اجرای پروژه های شبیه سازی را به تواند زمااستفاده قرار گیرد، در واقع استفاده از این ابزار می

های شبیه سازی و انتخاب روش های حداقل رسانده و ارزیابی اقتصادی قابل قبولی را برای طرح ریزی پروژه

 .مناسب ازدیاد برداشت به همراه داشته باشد
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