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 مقدمه 
ــرد: نيروي هاي  ــن تعريف ك ــر لوله ها را چني ــه مي توان گي ــك جمل در ي
ــوند. يكي از  ــع  چرخش يا خروج لوله ها از چاه مى ش ــي كه مان درون چاه
ــت. پس از  ــاي نفتي، گير لوله ها اس ــكالت در حفر چاه ه ــن مش عمده تري
ــادي براى بيرون  ــته در عمليات حفاري، تالش هاي زي ــردن يك رش گيرك
ــده  ــناخته ش ــوم و ش آوردن آن صورت مي گيرد . از  جمله روش هاي مرس
آزادسازي رشته هاي حفاري، روش افزايش كشش رو به باال و افزايش وزن 
ــتند؛ ولي در  ــند كه تا حدودي وقت گير و هزينه بر هس رو به پايين مي باش
ــته حفاري از چاه مي شوند . مشكل  ــازي رش بيش تر مواقع منجر به آزادس
گير رشته حفاري زماني اهميت بيش تري پيدا مي كند كه به داليلي نتوان 
ــته  ــته حفاري را از چاه بيرون آورد. در اين صورت تنها راه، بريدن رش رش
حفاري در چاه و انجام  عمليات مانده يابي و در بدترين حالت، مسدودكردن 
ــه عمليات حفاري  ــراى انجام ادام ــاه انحرافي ب ــمت گير و حفاري چ قس
ــد. اين امر باعث تغيير برنامه حفارى، افزايش زمان و هزينه خواهد  مي باش
ــد. در عمليات  دريايي، گير لوله ها به تنهايي مي تواند هزينه توسعه يك  ش
چاه را به اندازه 30 درصد  افزايش دهد [2]. بنابراين بايد براي پيش گيري 

از اين مشكل و كاهش هزينه هاي حفاري به دنبال راه حلي اساسي بود.
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ــال 1950 شروع شد . در سال 1985،  تحقيقات در مورد گير لوله ها از س
ــتاتيكي گير لوله ها  ــل اس ــه تحلي Kingsborough و Hemp king  ب
ــه چاه هايي  ــاي پارامترهاي حفاري  پرداختند[3]. اين كار با مقايس بر مبن
ــد.  ــه در آن ها گير لوله ها اتفاق افتاده بود و چاه هاي بدون گير انجام ش ك
ــه قرار گرفتند  ــن صورت كه پارامترهاي هر يك از دو چاه مورد مقايس بدي
سپس با توجه به چاه هاي بدون گير،  براى حفر چاه هاى ديگر برنامه ريزي 
ــد . اين دو نفر  221 پارامتر را در 131 مورد گير در چاه هاي مكزيك  گردي
ــاري را در چاه هاي  ــد و احتمال گير لوله هاي حف ــورد مطالعه قرار دادن م
ــال Biegler ، 1994 و Kuhn  با ايجاد  ــراف پيش بيني نمودند. در س اط
ــراي 22 پارامتر حفاري در 73 چاه بدون گير خليج  ــك بانك اطالعاتي ب ي
مكزيك و 54 چاه با مشكل گير لوله ها، به تحليل اين موضوع پرداختند[4]. 
ــه اي بودند. اين تحليل ها با  ــن دو مطالعه مبناى تحليل هاي اوليه مقايس اي
ــق متغيرهاي حفاري انجام گرديد. آن ها نه تنها احتمال گير لوله ها را  تلفي
ــم آن را نيز شناسايي كنند. در  ــتند مكانيس پيش بيني كردند، بلكه توانس
ــتفاده از تكنيك هاي آماري  ــا اس ــال Howard ، 1994 و Glover  ب س
ــتند مدل هاي پيش بيني گير لوله ها را ترقي بخشند[5]. اين كار را با  توانس
آزمايش در 100 چاه  خليج مكزيك انجام شد. اين مدل ها براى جلوگيري 
ــازي استفاده مي شد. اخيراً نيز توسط  از گير لوله ها يا انجام عمليات آزادس
ــراي پيش بيني گير  ــبكه هاي عصبي ب ــركت هاليبرتون، كاربردي از ش ش

لوله ها به صورت ديفرانسيلي در خليج مكزيك، به چاپ رسيده است[6] . 
ــته تقسيم مي كنند؛ يكي گيرهاي  ــته حفاري را معموالً به دو دس گير رش
ــت. تشخيص گير لوله ها  ــاري اس مكانيكي و ديگري گيرهاي اختالف فش

چكيده

واژه هاى كليدى

عمليات حفاري چاه هاي نفت و گاز مشكالت زيادي را به همراه دارد؛ رفع اين مشكالت نقش مهمي در ادامه حفر چاه ها و پيش برد اين صنعت عظيم داراست. با رعايت 
ــكالت جلوگيري نمود يا حداقل احتمال وقوع آن ها را كاهش داد. يكي از مهم ترين  پاره اي از نكات و ارايه عكس العمل هاي به موقع مي توان از وقوع بعضي از اين مش
مشكالت حفاري، گير لوله ها در چاه مي باشد. عوامل بسيار زيادي باعث بروز اين پديده مي شوند . در حال حاضر مهندسين حفاري فقط از روش هاي قديمي و تجربي 
قادرند تا حدودي شرايط گير لوله ها را تشخيص داده و آن ها را رفع كنند. در سال هاي اخير بحث استفاده از شبكه هاي عصبي يا هوش مصنوعي4 رواج زيادي پيدا كرده 
است. كاركردهاي مفيد اثبات شده اين روش ها موجب گرديد تا از اين ابزار در جهت پيش بيني گير رشته هاي حفاري در حين عمليات حفاري چاه هاي نفتي استفاده شود. 
در اين تحقيق از شبكه هاي عصبي نوع Feed Forward و آموزش شبكه بر اساس توزيع معكوس خطا5 براي پيش بيني گير رشته هاي حفاري ناشي از عواملي چون 
اختالف فشاري ، تنگي چاه (سازندهاي شيلي و متحرك)، هيدروليك ضعيف گل حفاري ، رئولوژي ضعيف گل حفاري ، آرايش نامناسب رشته حفاري ، كيك نامناسب گل 
حفاري به همراه تأثيرات عوامل زمين شناسي در حين عمليات حفاري استفاده شده است. نتايج به دست آمده نشان مى دهدكه شبكه هاي عصبي مي توانند با دقت بسيار 

خوبي گير رشته حفاري را در شرايط گوناگون پيش بيني كرده و همچنين راه كار مناسبي براي حل هر چه بهتر اين مشكل صنعت حفاري باشند.

شبكه هاي عصبي ،گيراختالف فشاري

پيش بيني گير رشته هاي حفاري در ميدان مارون 
با استفاده از شبكه هاي عصبي 
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ــش لوله و حركت  ــت كه چرخ ــيلي به اين صورت اس ــه صورت ديفرانس ب
ــت، اما هنوز گردش گل حفاري  ــمت باال و پايين امكان پذير نيس آن به س
ــي در تناقض  ــر لوله ها به صورت مكانيك ــت. اين امر با گي ــر اس امكان پذي
است[2]. پارامترهاي بسيار زيادي در گير رشته هاي حفاري دخيل هستند 
كه از آن جمله مي توان به خصوصيات گل حفاري، آرايش تجهيزات درون 
ــت آوردن ارتباط مناسب  ــازند و ... اشاره كرد. به دس چاهي، خصوصيات س
ــت. روش هاي شبكه عصبي مصنوعي  ــيار مشكل اس بين اين پارامترها بس
ــير موقعيت هاي پيچيده گير لوله ها را كه شامل چندين متغير  توانايي تفس

مي شوند، دارا هستند[7]. 

1. شبكه هاي عصبي مصنوعي 
ــبكه هاى عصبى مصنوعى زير شاخه اى از هوش مصنوعى هستند كه بر  ش
ــان كار مى   كنند. اين شبكه ها در چند دهه گذشته  ــاس الگوى مغز انس اس
بسط و توسعه داده شده اند. هوش مصنوعى مجموعه اى از ابزارهاى تحليلى 
ــته از هوش  ــعى دارد رفتار آدمى را تقليد كند. در دهه گذش ــت كه س اس
ــايلى  ــى به حل مس مصنوعى به عنوان يك ابزار تحليلى براى سهولت بخش
ــختى حل مى   شدند يا راه حلى براى آن پيدا نشده بود،  كه قبل از آن به س

استفاده شده است.

2. ساختار شبكه هاى عصبى
ــان يك راز است و تنها بخشى از كار اين پردازشگر  چگونگى كار مغز انس
ــكار شده است. مغز نيز مانند ديگر بخش هاى بدن يك موجود  پيچيده آش
ــلول تشكيل شده است. اين سلول هاى عصبى را نرون مى   نامند.  زنده از س
ــت. يك نورون، شامل بدنه  ــده اس ــكيل ش هر نورون از 4 بخش اصلى تش
سلول كه هسته در آن واقع شده است، دندريت ها1 و يك آكسون2 مى باشد. 
ــده دارد. اطالعات  ــلول هاى ديگر را بر عه ــت پيام از س ــون كار درياف اكس
ــيگنال) وارد  ــيميايى (س از طريق دندريت ها به صورت يك پالس الكتروش
ــاس شرايط ورودى، يك  ــگر مركزى نورون مى   شوند. نورون بر اس پردازش
ــال مى كند. اين پيام  ــون ارس خروجى بازدارنده يا تقويتى را از طريق آكس
ــتاده  ــى از طـريق Synapses به چنـديـن نـورون ديـگر فـرس خـروجـ

مى شود [1].

1 Dendrites 
2 Axon

3. مكانيزم كار شبكه هاى عصبى
ــبكه عصبى، بر روى داده ها سه فرآيند آموزش ، اعتبار و تست  در يك ش
انجام مى گردد. در طـول فـرآينـد يـادگيـرى، هر نـورون مصنـوعى (واحد 
 (I)ــگر) چندين عمل اصلى را انجام مى   دهد. ابتدا داده هاى ورودى پردازش
ــه (W) به تابع جمع  ــردن در وزن  مربوط ــرده و با ضرب ك ــى ك را ارزياب
 ،(W.I) محول مى   كند. حاصل ضرب داده هاى ورودى در وزن هاى مربوطه
با حد آستانه تعريف شده براى آن مقايسه مى   شوند؛ بدين ترتيب مشخص 
ــد. انتقال داده هاى ورودى به خروجى از  مى   گردد كه خروجى چه بايد باش

طريق اعمال يك تابع فعال ساز انجام مى   شود. 
ــم back propagation ، در ابتدا براى تمامى  ــبكه با الگوريت در ش
ــود،  ــك وزن به صورت تصادفى انتخاب مى   ش ــبكه ي ارتباطات درون ش
ــبكه وارد مى گردد.  ــپس اولين مجموعه داده ورودى و خروجى به ش س
ــمت جلو پيش مى   رود و وزن ها و توابع مربوطه  ــبكه به س ورودى در ش
ــپس اين خروجى با  ــود. س ــر مى   كنند تا خروجى حاصل ش روى آن اث
ــل بر عكس حركت  ــه مى   گردد و خطاى حاص ــى مطلوب مقايس خروج

ورودى در شبكه منتشر شده و وزن هاى شبكه را اصالح مى   كند. 
ــبكه از خطاى  ــن عمل تا زمانى ادامه مى   يابد كه ميانگين خطاى ش اي
ــود. در اين صورت شبكه به اصطالح آموزش  ــده كم تر ش مجاز تعيين ش
ــك مدل براى  ــرد و از آن به عنوان ي ــت ك ــوان آن را تثبي ــده و مى   ت دي

پيش بينى نمونه هاى بعدى استفاده نمود.

4. اسـتفاده عملـي از شـبكه هاي عصبي  در پيـش بيني گير 
رشته هاي حفاري در ميدان مارون 

براي استفاده از شبكه هاي عصبي در پيش بيني گير رشته هاي حفاري 
ــدام ، مي تواند منجر به  ــي  وجود دارد كه عدم رعايت هر ك ــل مهم مراح

كسب نتايج غلط گردد . اين مراحل عبارت اند از: 
1. جمع آوري داده ها
2. پردازش داده ها  

3. تقسيم بندي داده ها 
4. كار با شبكه هاي عصبي و نتيجه گيري

1-4 جمع آوري داده ها

ــات حاصل از گزارش هاى روزانه  ــن تحقيق مبناي داده ها، اطالع در اي
ــند.  ــال هاي 84 ، 85 و 86 مي باش دكل هاي حفاري ميدان مارون در س
اين ميدان از هشت بخش تشكيل شده است.از يك گزارش روزانه دكل 
ــتم  ــش زير سيس ــاري مي توان بيش از 70 پارامتر كه مربوط به ش حف
ــتخراج كرد . با توجه به هدف اصلي تحقيق، فقط از  ــتند، اس حفاري هس
ــتقيم يا غيرمستقيم در گير رشته هاي حفاري  پارامترهاي كه به طورمس

مؤثر مى باشند، استفاده شده است.
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تخطیتِحلهسایلیکِقثلازآىتِسختیحلهیضذًذیا یکاتسارتحلیلیترایسَْلتعٌَاىتِ
. حلیترایآىپیذاًطذُتَد،استفادُضذُاست راُ
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هغسًیسهاًٌذ. چگًَگیکارهغساًساىیکرازاستٍتٌْاتخطیازایيپردازضگرپیچیذُآضکارضذُاست
. ایيسلَلّایعصثیراًرٍىهیًاهٌذ. ّایتذىیکهَجَدزًذُازسلَلتطکیلضذُاست دیگرتخص
یکًَرٍى،ضاهلتذًِسلَلکِّستِدرآىٍاقعضذُ. تخصاصلیتطکیلضذُاست4ّرًَرٍىاز
. کاردریافتپیامازسلَلّایدیگرراترعْذُدارداکسَى. تاضذهیٍیکآکسَىّا است،دًذریت

ّاٍاردپردازضگرهرکسیًَرٍى ازطریقدًذریت (سیگٌال)اطالعاتتِصَرتیکپالسالکترٍضیویایی
 .کٌذًَرٍىتراساسضرایطٍرٍدی،یکخرٍجیتازدارًذُیاتقَیتیراازطریقآکسَىارسالهی. هیضًَذ

. [1]ضَدتِچٌذیيًَرٍىدیگرفرستادُهیSynapsesایيپیامخرٍجیازطریق
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درطَلفرآیٌذ. ّااًجامهیگردد،اعتثارٍتستتررٍیدادُ دریکضثکِعصثیسِفرآیٌذآهَزش

اتتذادادُّای. چٌذیيعولاصلیرااًجامهیدّذ (ٍاحذپردازضگر)یادگیری،ّرًَرٍىهصٌَعی
ضرب حاصل. تِتاتعجوعهحَلهیکٌذ (W)راارزیاتیکردٍُتاضربکردىدرٍزىهرتَطِ (I)ٍرٍدی

تاحذآستاًِتعریفضذُترایآىهقایسِهیضًَذ؛تذیي (W.I)دادُّایٍرٍدیتاٍزىّایهرتَطِ
اًتقالدادُّایٍرٍدیتِخرٍجیازطریقاعوالیک. ترتیةهطخصهیگرددکِخرٍجیچِتایذتاضذ

دراتتذاترایتواهیارتثاطات،back propagationدرضثکِتاالگَریتن. سازاًجامهیضَد تاتعفعال
صَرتتصادفیاًتخابهیضَد،سپساٍلیيهجوَعِدادٍُرٍدیٍخرٍجیتِ درٍىضثکِیکٍزىتِ

ٍرٍدیدرضثکِتِسوتجلَپیصهیرٍدٍٍزىّاٍتَاتعهرتَطِرٍیآىاثر. گرددضثکٍِاردهی
سپسایيخرٍجیتاخرٍجیهطلَبهقایسِهیگرددٍخطایحاصلتر. هیکٌٌذتاخرٍجیحاصلضَد

ایيعولتازهاًیاداهِپیذا. عکسحرکتٍرٍدیدرضثکِهٌتطرضذٍٍُزىّایضثکِرااصالحهیکٌذ
درایيصَرتضثکِتِاصطالح. ترضَد هییاتذکِهیاًگیيخطایضثکِازخطایهجازتعییيضذُکن

ِّایتعذیاستفادًُوَد عٌَاىیکهذلترایپیص آهَزشدیذٍُهیتَاىآىراتثثیتکردٍتِ . تیٌیًوًَ
 استفاده عملی از شبکه های عصبی  در پیش بینی گیر رشته های حفاری در میدان مارون  .4

ِّایحفاریهراحلهْویٍجَدداردکِعذم ِّایعصثیدرپیصتیٌیگیررضت ترایاستفادُازضثک
:  ایيهراحلعثارتاًذاز.  ،هیتَاًذهٌجرتِکسةًتایجغلطگردد رعایتّرکذام

                                                           

6 Dendrites  

7 Axon                        

1 |   نمايي از دو نرون دو قطبي كل
شـ
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ــته  ــدول 1، تمامي پارامترهاي مورد نظر در اين تحقيق كه در گير رش  در ج
حفاري مد نظر قرار گرفته اند، آورده شده است.

در مجموع در اين مطالعه از 750 داده با اثرات 31 پارامتر كه مربوط به 25 حلقه چاه 
در هفت بخش مشخص ميدان مارون هستند، استفاده شده است . در اين پايگاه داده، 
11 مجموعه بيان كننده پيشامدهاي گير رشته حفاري و 739 مجموعه بيان كننده 
ــته حفاري  وجود دارند. هر يك از اين مجموعه ها به دو  ــامدهاي غير گير رش پيش
صورت گير و غير گير طبقه بندي شده اند . بايد توجه شود كه بعضي از چاه ها بيش از 
يك مورد گير رشته حفاري داشته اند . عدد 100 و صفر به ترتيب براى مشخصه هاي 

گير و غيرگير پارامترهاي خروجي شبكه عصبي مصنوعي انتخاب شده اند. 

2-4 پردازش داده ها
در اين مرحله، داده هاي جمع آوري شده از ميدان،  مورد بررسي و آناليز  قرار گرفته 
و آماده ورود به برنامه مي شوند. اين مرحله از اهميت به سزايي برخوردار است؛ زيرا 
نتايج حاصل از ورود اين اطالعات در برنامه بسيار اثرگذار مي باشند. بر اين اساس دو 

عمل مهم بايد انجام گردد:

1. آناليز داده ها و تأييد صحت و دقت آن ها1
2. نرمااليز كردن داده ها 

 
3-4 تقسيم بندي داده ها، كار با شبكه هاي عصبي و نتيجه گيري 

بعد از جمع آوري و پردازش كامل داده ها، نوبت به كار با شبكه عصبي مي رسد . به طور 
كلي داده هاي ورودي به شبكه هاي عصبي به سه بخش ذيل تقسيم مي گردند:

1. مجموعه داده هاي آموزش شبكه2 
2. مجموعه داده هاي اعتبارسنجي شبكه3                   

3. مجموعه داده هاي تست شبكه4                                   

1 Data mining
2 Training
3 Cross validation
4 Testing

در اين بخش، مهم ترين مسأله چگونگي انتخاب مجموعه داده هاي مربوط به سه 
بخش ياد شده است. در بيش تر شبكه هاي عصبي معموالً از 85 درصد داده ها براي 
ــمت آموزش شبكه ،10 درصد براي اعتبار شبكه و 5 درصد براى تست شبكه  قس
استفاده مي شود. به طور كلي روش تقسيم اين داده ها به يك ديد خوب تحليلي از 
چگونگي عملكرد شبكه و توزيع مناسب داده هاي هر چاه در هر كدام از مجموعه 
داده ها نياز دارد. يكي از نكته هاي كليدي و بسيار مهم در تقسيم بندي داده ها اين 
است كه مقادير ماكزيمم و مينيمم هر پارامتر حتماً در مجموعه داده هاي آموزش 
قرار گيرند . در نهايت براي آموزش شبكه  از 20 حلقه چاه، براي اعتبار شبكه از 2 
حلقه چاه و براى تست شبكه از 1 حلقه چاه استفاده شد . جدول 2  داده ها را در 

سه بخش تقسيم مي كند. 
ــردد. دو تابع  ــي، كار با برنامه آغاز مى گ ــه گروه اصل ــيم بندي داده ها به س با تقس
فعال سازي TANSIG  و PURELIN براي انتقال در اليه هاي مخفي و خروجي 
شبكه هاي عصبي مصنوعي استفاده شدند. براي آموزش شبكه  از يك مقدار پيش 
فرض 1000  ايپك5 استفاده گرديد. با شروع آموزش شبكه، نرم افزار به كارگرفته 
شده، مقادير تصادفي اوليه براي وزن هاي شبكه ها را در نظر مي گيرد و خطاي بين 
 ،MSE . خروجي هاي پيش بيني شده و مقدار واقعي خروجي را محاسبه مي كند

متوسط مجذور خطا6 بين خروجي شبكه ها و خروجي مطلوب مي باشد . 

5 Epoch
6 Mean square error

ول
1 |  پارامترهاي  مورد نظر در اين تحقيق كه در گير رشته حفاري مد نظر قرار گرفتندجد

Geology Other
Parameter

Surface
 Equipment

Dril.PipeDrill collerStabilizerbitMud Properties

*FormationPres.DepthPump.PressD.P.SizeColler.SizeStab.SizeBit SizeMax.wt

 - AghajariPrev.Depth      Pump.OutColler.LenghtStab.NomberNozzle. SizeMin.wt

 - MishanDrill.MetrageBit.MetragReport.wt

 -  GS:7,6,5,4,3,2,1Drill.TimeW.O.BVis.M.F

 -  AsmariCasing Shoe*Jet.VelocityW.L

*Sector*Open.Hole IntervalPH

 -  Sec.1(North)*Ann.VelocitySalt

 -  Set.5*ROPCalcium

 -  Sec.7*Loss% Solids

 -  Sec.8(North)RPMTemp.F.L

 -  Sec.8(South)Pore PressurePV

 -  Sec.6YP

 -  Sec.4Initial Gel

*EastingMin Gel 10

*Northing

ول
2 |  چگونگى تقسيم داده ها براي ورود به شبكهجد

 تعداد داده هاي
گير لوله ها

 تعداد داده هاي
غير گير

 تعداد كل
داده ها

9 639 648                   داده هاي آموزش شبكه

1 79 80 داده هاي اعتبارسنجي

1 29 30                     داده هاي تست
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در حالي كه شبكه ها آموزش مي بينند، تابع خطا با افزايش ايپك ها كاهش مي يابد؛ 
ــبكه ها نيست و ممكن است به دليل  ــه به معناي آموزش خوب ش اما اين هميش
ــبكه اي بيش از حد آموزش مي بيند،  ــد. وقتي ش آموزش بيش از حد شبكه هاباش
ممكن است الگوهاي آموزش را به خاطر بسپارد و به خوبي تعميم نيابد . اعتبارسنجي 
ــت. وقتي خطاي  ــبكه ها اس داده ها يكي از روش هاي مؤثر براي توقف آموزش ش
اعتبارسنجي داده ها افزايش مي يابد، آموزش شبكه بايد متوقف گردد. در اين نقطه، 

شبكه به بهترين حالت قابليت تعميم دست يافته است. قابليت تعميم شبكه به اين 
معنا است كه شبكه بتواند خروجي هاي درستي براي مجموعه داده تست كه در 

آموزش شبكه استفاده نشده اند، توليد كند.
ــد كه  ــردازش انجام ش ــه عنوان پيش پ ــن اجرا ب ــزار، چندي ــط نرم اف توس
ــد. در اين اجرا  ــت آم ــدا نتايج اميدواركننده اي به دس ــبختانه در ابت خوش
ــا از تمامي  ــودن پردازش آن ه ــا و وقت گير ب ــم باالي داده ه ــل حج به دلي
ــخيص  ــتفاده نگرديد. هدف از اين پيش اجراها تش ــاي ورودي اس پارامتره
ــبكه بود . با استفاده از اين تكنيك مي توان تعداد  بهترين توپولوژي براي ش
ــدا كرد. نرم افزار  ــبكه و توابع انتقال الزم را پي ــاي مطلوب براي ش نورون ه
ــان داد كه تـوپـولـوژي با تعداد نـورون هـاي بيـن 30 تا 40 و دو تابع  نش
ــازي TANSIG  و PURELIN براي انتقال در اليه هاي مخفي  فعال س
ــبكه هاي عصبي مصنوعي، بهترين نتايج را به دنبال دارند . در  و خروجي ش
ــد . دراين  ــتفاده ش ــبكه اس مرحله بعدي از تمامي پارامتر هاي ورودي به ش
مرحله كه آخرين بخش كار با شبكه هاي عصبي است و بسيار هم وقت گير 
مي باشد، بايد براى به دست آوردن بهترين جواب ها، تعداد نورون هاي بهينه 
مشخص گردند. بهترين توپولوژي ، آن است كه با داشتن كم ترين خطا براي 
ــا را با كم ترين اختالف  ــاي مرحله آموزش بتوان  بهترين خروجي ه داده ه
ــت ارايه نمود . در جداول 3 و 4  ــنجى و تس براي داده هاي مرحله اعتبارس
ــت آمده از شبكه براي سه مجموعه داده هاي آموزش ، اعتبار و  نتايج به دس

تست با بهترين آرايش نورون ها (34 نورون) نشان داده شده است.
با توجه به شكل ها و جداول و همچنين نتايج به دست آمده مي توان به اين 
ــبكه اي با 34 نورون و با حداقل  ــيد كه  بهترين توپولوژي را  ش نتيجه رس
ــبكه  و وزن ها و  ــمت آموزش ش ــاي 000887304/ 0، مربوط به قس خط
بايوس هاي مربوطه داراست؛ زيرا توانسته است بهترين و نزديك ترين جواب 
ــت آورد . چنان چه مشاهده مي شود،  ــت به دس را براي داده هاي اعتبار و تس
در تست پايداري شبكه عصبي آموزش ديده با توپولوژي ياد شده، به منظور 
ــت (28 ورودي)  ــاري از مجموعه داده هاي تس ــته حف ــي گير رش پيش بين
ــتفاده شد . از اين مجموعه داده، 27 مجموعه بيانگر غير گير و فقط يك  اس

درصد گير لوله ها پيش بيني شبكه عصبيدرصد  گير لوله ها  خروجي واقعي

0-0/128890665

0-0/743786592

0-1/7910437

0-0/598078222

02/634978148

05/61286163

0-0/332801485

02/367498316

0-3/951899789

03/859598114

01/826397698

05/1452723

036/26388127

0-3/114327195

0-2/482475591

0-3/754261215

0-0/09901773

01/388578218

02/347760429

01/323793437

0-0/556549472

01/20940859

01/743355781

0-4/032269091

01/128979709

02/66317472

03/074803803

10061/80934977

ول
3 |  خروجي شبكه عصبي براي داده هاي مجموعه تستجد

درصد گير لوله ها داده هاي گير لوله
(پيش بيني شبكه عصبي)

درصد  گير لوله ها 
(خروجي واقعي)

89/16053183100آموزش شبكه

51/92938176100آموزش شبكه

98/7212949100آموزش شبكه

57/40188653100آموزش شبكه

81/20567066100آموزش شبكه

91/45873451100آموزش شبكه

99/61861493100آموزش شبكه

51/74230142100آموزش شبكه

88/86455807100آموزش شبكه

72/99927914100اعتبارسنجي شبكه

61/80934977100تست شبكه 

ول
4 |  خروجــي شــبكه عصبي نســبت بــه داده هاي گيــر براي جد

داده هاي آموزش ، اعتبار وتست
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مجموعه  بيانگر گير رشته حفاري بودند . در جدول 5 عملكرد شبكه عصبي 
به ازاى داده هاي ورودي مرحله تست مشاهده مى شود . 

ــه پيش بيني برنامه براي داده هاي  ــا توجه به جدول 5 مى توان دريافت ك ب
تست در تنها مورد گير، بيش از %61 مي باشد. با توجه به اين كه  از مجموع 
كل 750 داده ورودي فقط 11 مورد بيانگر گير رشته حفاري بودند، مي توان 
پذيرفت كه خروجي برنامه بسيار جالب توجه است و برنامه توانسته است با 
ــته حفاري را براي تنها ورودي  اين تعداد كم  ورودي گير ، احتمال گير رش
گير مربوط به داده هاي تست، بيش از 61 درصد پيش بيني كند . اين دقت 
ــدار زياد داده هاي ورودي به برنامه  ــت؛ يكي مق خوب برنامه به دو علت اس
ــبكه  ــت . آنچه بيش از كار ش و ديگري درجه باالي دقت و صحت داده هاس
ــت، صحت و دقت داده هاست كه در هم گرايي جواب ها بسيار مؤثر  مهم اس
مي باشد . همچنين پيش بيني شبكه هاي عصبي براي داده هاي تست بيانگر 
ــر 6 درصد و حتي در پاره اي  ــر به جز يك مورد براي بقيه موارد زي غير گي
موارد نيز منفي است . شبكه عصبي فقط تنها در يك مورد از داده هاي تست 
ــت؛ در صورتي كه  ــر غيرگير، مقدار 36 درصد را پيش بيني كرده اس بيانگ
مقدار خروجي واقعي بايد صفر باشد. پس الزم است براي خروجي داده هاي 
ــوند كه دقيقاً معرف شرايط گير ،  ــبكه عصبي مقادير بهينه اي تعريف ش ش
ــرايط بحراني و مستعد براي گير لوله ها باشند . جدول 6 نتايج  غير گير و ش
بهينـه سـازي را بـراسـاس خـروجـي هـاي تـوپـولوژي مناسب اين تحقيق 

(34 نورون) نشان مي دهد.

 نتيجه گيرى
ــبكه هاي عصبي و بررسي نتايج به دست آمده از آن، مي توان  1- با توجه به كاربرد ش
گفت كه شبكه هاي عصبي راه كاري مناسب براي پيش بيني گير رشته حفاري بوده و 
مي توانند در زمينه جلوگيري و پيشگيري مشكالت حفاري از جمله گير لوله ها و كاهش 

هزينه هاي حفاري بسيار مفيد و مؤثر باشند . 

2- با توجه به نتايج رضايت بخش به دست آمده در اين تحقيق مي توان نقاط مستعد 
گير لوله ها را شناسايي كرد . در اين مطالعه از اثرات بيش از 31 پارامتر بر گير لوله هاي 
حفاري استفاده شده است كه در نوع خود استفاده از اين تعداد پارامتر بر گير لوله ها با 

استفاده از شبكه هاي عصبي بي سابقه است .
3- در اين مطالعه تالش هاي زيادي به عمل آمد تا تأثيرات عوامل زمين شناسي ميدان 
نيز بر گير لوله هاي حفاري در نظر گرفته شود؛ اين عوامل كه شامل گسل ها ، شيب 
ــوند، در اكثر پروژه ها اهميت خود را به داليل  اليه ها ، نقاط چين خوردگي و ... مي ش
ــتن داده هاي كافي از دست داده اند. خوشبختانه در اين تحقيق با يك تكنيك  نداش

تحليلي مناسب از اثرات عوامل زمين شناسي در شبكه عصبي استفاده شد .
4- كاربرد شبكه هاي عصبي بيش تر در  مواقعي است كه يا مشكل جمع آوري داده ها 
وجود دارد (كه يا ناشي از فقدان داده ها است يا هزينه بر بودن به دست آوردن آن ها ) يا 
به دست آوردن رابطه مناسب بين داده ها  بسيار مشكل است . در اين جا از اين كاربرد 
شبكه هاي عصبي استفاده شده است و اين توانايي نيز فراهم آمده است كه بين 31 
پارامتر مؤثر بر گير لوله ها كه تحليل ارتباط همه اين پارامتر ها با هم بسيار دشوار بود، 
ارتباط مناسبي برقرار گردد ( با توجه به عملكرد شبكه) و با دقت خوبي گير لوله هاي 

حفاري پيش بيني شود.
5- از عوامل تأثيرگذار بر نتايج خروجي شبكه هاي عصبي، انتخاب مناسب داده هاي 
مربوط به مجموعه هاي اعتبار، آموزش و تست شبكه مي باشد. در صورت توزيع مناسب 

داده ها در اين سه مجموعه مي توان هم سريع تر و هم با دقت باالتري به جواب رسيد .
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ول
5 |  پيش بيني شبكه عصبي براي داده هاي تستجد

ــه داده هاي  مجموع
ورودي تست 

داده هاي گير داده هاي غير گير 

28271

ــبكه عصبي  ــي ش ــش بين پي
براي28 داده مجموعه تست 

خروجي واقعي

0 % %6 >  26داده هاي غير گير

 1> 36%
100 %%61 <1 داده هاي گير

ول
6 |  بهينه كردن خروجي هاي شبكه عصبيجد

احتمال گير رشته 
حفاري 100 %

ــته  احتمال گير رش
حفاري 0 % 

شرايط مستعد،  
براي گير رشته 

حفاري 

خروجي 
6≤ خروجي ≤ 51%6 ≥51 ≤شبكه عصبي


