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مقاالت علمي - پژوهشی
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تخمين سرعت حفاری با سيال کف با استفاده از
 شبكه عصبی مصنوعی رگرسيون عمومی

س��رعت حفاری یا به بیان دیگر، نرخ نفوذ مته، از مهمترین پارامتر ها در عملیات حفاری اس��ت. از آنجا که عملیات حفاری س��هم قابل توجهی 
از هزینه های اکتش��اف و بهره برداری مواد هیدروکربوری را به خود اختصاص می دهد، تخمین س��رعت حفاری از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. به دست آوردن ارتباط صحیح بین پارامترهای حفاری جهت تخمین سرعت حفاری، اهمیت باالیی دارد. شبکه های عصبی قادر به تعیین 
ارتباط صحیح بین پارامتر های حفاری و نرخ نفوذ مته هستند. در این مقاله تخمین سرعت حفاری با سیال کف به روش شبکه عصبی مصنوعی 
رگرسیون عمومی برای چاه شماره x میدان مورد مطالعه، بررسی می شود. میدان مورد مطالعه واقع در جنوب ایران، منطقه فارس ساحلی است. 
این میدان جزو میادین گازی کش��ور بوده که چاه ش��ماره x این میدان حدود 2800 متر با کف، حفاری شده است. نتایج حاصله، نشان دهنده 

قابلیت باالی شبکه عصبی در تخمین سرعت حفاری با توجه به پارامترهای دخیل در حفاری می باشد.

مقدمه
کش��ور ایران یکي از کشور هاي مستعد از لحاظ منابع نفت و گاز است. 
در نتیجه، توس��عه میدان هاي نفتي و گازي با اس��تفاده از روش هایي مانند 
حفاری فرو تعادلی در کش��ور از اهمیت خاصي برخوردار است. در همین 
راس��تا، به دس��ت آوردن رابطه ای بین پارامتر های حفاری، جهت تخمین 
سرعت حفاری و کاهش هزینه حفاری، بسیار حائز اهمیت است. نرخ نفوذ 
حاصل از مته حفاری به همراه نرخ فرسودگی مته، تأثیری قطعی و مستقیم 
ب��ر روی هزینه های حفاری ب��ه ازای هر فوت دارد. اندازه گیری س��رعت 
حفاری از اهمیت زیادی برای زمین ش��ناس برخوردار است. زیرا شاخص 
بالواس��طه ای را برای او فراهم می کند که نس��بت به تغیی��رات لیتولوژی 
حس��اس بوده و می تواند در کنار نتایج حاصل از چاه پیمایی، مورد بررسی 
قرار گی��رد]1[. در مطالعاِت عوامل موثر بر س��رعت حفاری، با متغیر هایی 
سروکار داریم که به نوعی، با چند متغیر دیگر در ارتباط هستند. در نتیجه، 
برای بهتر و صحیح تر جواب گرفتن جهت تخمین سرعت حفاری،  باید از 
روش رگرس��یون خطی چند متغیره و یا ش��بکه های عصبی مصنوعی برای 
برق��راری نوعی ارتباط بین این متغیر ها اس��تفاده کرد. ش��بکه هاي عصبي 
مصنوعي اخیراً کاربردهاي زیادي در علوم مختلف داش��ته اند که قابلیت 
باالي آن ها را در کارهاي مختلف به خصوص در مهندس��ي نفت مي توان 
مشاهده نمود]3و2[. شبکه عصبی رگرسیون عمومی، در واقع، نوعی شبکه 
ش��عاعی با ساختار موازی است. این شبکه، با توجه به سرعت زیاِد برآورد 

و همچنین پارامتر های کمتر-قابل-تنظیم، نسبت به شبکه پس انتشار خطا، 
در بس��یاری از موارد ارجحیت دارد. در خصوص زمینه هاي استفاده از این 
شبکه، می توان به مدل سازی و تشخیص الگوی زمین شناسی با شبکه عصبی 
رگرسیون عمومی )هوانگ و ویلیامسون، 1994(]4[، تعیین خواص مخزن 
با استفاده از معکوس س��ازی هوشمند داده های لرزه ای )آرتن و همکاران، 
2005(]5[ و توسعه نگار های مصنوعی هوشمند )روالن، 2004( ]6[، اشاره 
کرد. در این مطالعه، در نظر است با اجرای یك رشته کدنویسی در محیط 
نرم افزار متلب )MatLab(، توانمندی های این روش برای برآورد س��رعت 
حفاری در چاه شماره x میدان مورد مطالعه، به کمك داده های پارامتر های 

حفارِی این چاه، مورد بررسی قرار گیرد. 

1- زمين شناسی منطقه
می��دان گازی م��ورد مطالع��ه، در منطقه فارس س��احلی، ح��دود 200 
کیلومتری جنوب ش��یراز قرار دارد. چاه ش��ماره x ای��ن میدان به صورت 
عمودی تا عمق 3584 متر حفر ش��ده که البت��ه از عمق 76 متری تا 2929 
متری با س��یال کف، حفاری شده اس��ت. سازند های موجود در این میدان 
به ترتیب شامل سازند میشان، گچساران، آسماری و جهرم، پابده، گورپی، 
ایالم، الفان، سروک، کژدمی، داریان، گدوان، فهلیان، هیث، سرمه، نیریز، 
دش��تك، کنگان و داالن می باش��د. در این چاه از باالی سازند گچساران 
تا باالی س��ازند کنگان، حفاری با س��یال کف انجام ش��ده اس��ت. جهت 
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اختصار در اینجا فقط نام لیتولوژی این سازند ها گفته می شود و باید توجه 
داش��ت که این لیتولوژی ها در س��ازند های مختلِف پیش گفته، با رنگ و 
مقاومت مختلفی وجود دارند. این لیتولوژی ها عبارتند از: س��نگ آهك، 

سنگ سیلیت، دولومیت، سنگ رس، انیدریت و شیل.

2- شبكه عصبی مصنوعی رگرسيون عمومی 
شبکه عصبی مصنوعی رگرسیون عمومیGRNN(1( را مي توان به عنوان 
یك شبکه شعاعي نرمالیزه شده در نظر گرفت که براي هر الگوي آموزشي، 
یك نرون در الیه پنهان دارد. این شبکه، یك الگوریتم یادگیري تك گذر 
با ساختار موازي است که در سال 1990 توسط اسپچت2  اختراع شد. این 
شبکه، بر اس��اس تابع چگالي احتمال3 پایه گذاري شده و از خصیصه هاي 
آن، آموزش س��ریع و مدل س��ازي توابع غیر خطي اس��ت. برای هر مسأله 
رگرس��یونی، در جایی که هیچ گونه فرضیاتی ب��رای قضاوت خطی بودن 
موجود نباشد، می توان از ش��کل الگوریتمی این شبکه  استفاده کرد. این 
شبکه پارامترهاي شبکه پس انتشار خطا را ندارد، ولي در عوض از فاکتور 
تعدیلي4 برخوردار اس��ت که مقدار بهینه آن، در طي آموزش با س��عي و 
خطا، با توجه به میانگین مربعات خطا، به دست مي آید]7[. همانطور که در 

شکل 1 نشان داده شده است، ساختار این شبکه شبیه به ساختار کلی شبکه 
شعاعی با اندکي تفاوت در الیه دوم است]8[.

3-  تخمين سرعت حفاری
جدول-1 فاکتور های اس��تفاده شده به عنوان ورودی به شبکه عصبی را 
نش��ان می دهد. این داده ها برای آموزش و تس��ت ش��بکه که در بازه 1- و 
1، نرمال شده بودند، استفاده گردید. ورودی های شبکه شامل عمق، وزن 
روی مته، چرخش لوله حفاری، فش��ار پمپ، گشتاور، تزریق سیال، حجم 

هوا، فرسودگی دندانه مته و لیتولوژی سازند می باشد.
برای به دست آوردن س��رعت حفاری، از تعداد 2854 داده، 70 درصد 
این مقدار به طور تصادفی برای آموزش و 30 درصد برای آزمون ش��بکه 
انتخاب شد. برای باال بردن قابلیت تشخیص شبکه، ورودی های شبکه در 
بازه 1- و 1 نرمال شدند. شبکه های مختلف با فاکتور تعدیل های مختلف 
جهت به دس��ت آوردن شبکه بهینه اجرا گردید و درنهایت فاکتور تعدیل 
0/02 به عنوان بهینه انتخاب و س��رعت حفاری در دو ِسری داده آموزش 
و تس��ت توسط ش��بکه تخمین زده شد. ضریب همبس��تگی بین نرخ نفوذ 
پیش بینی شده و اندازه گیری شده در دو سری داده آموزش و تست به ترتیب 
در شکل های-2 و 3 نشان داده شده است. هرچه مقدار ضریب همبستگی 
و شیب خط به عدد 1 نزدیك تر باشد، پراکندگی داده ها حول خط برازش 
کمتر و نش��ان از پیش بینی خوب می باشد. مقدار ضریب همبستگی در دو 
س��ری داده آموزش و تست به ترتیب برابر با 1 و 0/99 می باشد. همچنین 
مقدار خطای نسبی حاصل از شبکه برای دو سری داده آموزش و تست به 

ترتیب برابر با0/00012 درصد و 0/12 درصد است.
 

نتيجه گيری
در ای��ن مطالع��ه از روش ش��بکه عصب��ی رگرس��یون عموم��ی برای 

 ٤ 
 

 ورودي به شبكه عصبي جهت x مورد مطالعه هايدادهها و نمونه فاكتور -1جدول 

  

درصد براي  30طور تصادفي براي آموزش و درصد اين مقدار به 70داده،  2854دست آوردن سرعت حفاري، از تعداد هبراي ب
هاي شبكه نرمال شدند. 1و  -1هاي شبكه در بازه آزمون شبكه انتخاب شد. براي باال بردن قابليت تشخيص شبكه، ورودي

به عنوان  02/0وردن شبكه بهينه اجرا گرديد و درنهايت فاكتور تعديل آدست ههاي مختلف جهت بمختلف با فاكتور تعديل
ضريب همبستگي بين نرخ نفوذ  موزش و تست توسط شبكه تخمين زده شد.آري داده سرعت حفاري در دو س بهينه انتخاب و

نشان داده شده است. هرچه  4و  3-هايشكلترتيب در دو سري داده آموزش و تست بهدر  شدهگيريبيني شده و اندازهپيش
بيني ها حول خط برازش كمتر و نشان از پيشر باشد، پراكندگي دادهتنزديك 1مقدار ضريب همبستگي و شيب خط به عدد 

باشد. همچنين مقدار مي 99/0و  1مقدار ضريب همبستگي در دو سري داده آموزش و تست به ترتيب برابر با  باشد.خوب مي
  .است درصد 12/0 و درصد 00012/0حاصل از شبكه براي دو سري داده آموزش و تست به ترتيب برابر با يخطاي نسب

  

 هاي آموزشبيني شده توسط شبكه عصبي در داده. سرعت حفاري اندازه گيري شده در مقابل سرعت حفاري پيش3شكل 
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Data Points
Best Linear Fit
A = T

دولوميتي   0.4018  4000  100 2.4 320 105 19  203  7.81
90%  

دولوميتي   0.4021  4000  100 2.5 320 105 19  204  7.81
90%  

  %80شيلي   0.3985  4100  115 5.2 760 95 13  1501  8.25
  %80شيلي   0.3988  4100  115 5.2 760 95 13  1502  8.25
  %80شيلي   0.3991  4100  115 4.7 760 95 13  1503  8.25

  2    سرعت حفاری اندازه گیری شده در مقابل سرعت حفاری پیش بینی 
شده توسط شبکه عصبی در داده های آموزش

 ٥ 
 

 

 هاي تستبيني شده توسط شبكه عصبي در دادهگيري شده در مقابل سرعت حفاري پيش. سرعت حفاري اندازه4شكل 

 

  گيرينتيجه

با  مورد مطالعهميدان  xبراي برآورد سرعت حفاري در چاه شماره  عصبي رگرسيون عموميدر اين مطالعه از روش شبكه 
فشار پمپ، گشتاور، تزريق  چرخش لوله حفاري، عمق، وزن روي مته،استفاده از پارامترهاي دخيل در سرعت حفاري از جمله 
دست هب 02/0مقدار  ،تعديل بهينه براي شبكهور گرديد. فاكت استفاده سيال، حجم هوا، فرسودگي دندانه مته و ليتولوژي سازند

. ضريب محاسبه گرديدمقدار سرعت حفاري در دو سري داده آموزش و تست  ،تعديل با استفاده از اين فاكتورِ كه آمد
باشد كه نشان از مي 99/0و  1گيري شده در دو سري داده آموزش و تست برابر با بيني و اندازههمبستگي بين مقدار پيش

  .داردبيني سرعت حفاري از روي پارامترهاي موثر بر آن قابليت باالي شبكه براي پيش

  

 تشكر و قدرداني
واحد  ويژههب ،از شركت نفت مناطق مركزي ،نااين مقاله با حمايت و پشتيباني شركت ملي نفت ايران انجام شده است. مولف

  .كنندتشكر و قدرداني مي ،پژوهش و توسعه

  

  منابع
[1] Bourgoyne, A.T., MiIlheim, K.K., Chenevert, M.E. and Young, F.S., Applied Drilling Engineering, SPE Textbook Series, 
Vol. 2, Richardson, TX, 1986. 

[2] Mohaghegh, S., Ameri, S., 1995 ., Artificial Neural Network As A Valuable Tool For Petroleum Engineers, SPE29220, 
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  3    سرعت حفاری اندازه گیری شده در مقابل سرعت حفاری پیش بینی 
شده توسط شبکه عصبی در داده های تست

 ٣ 
 

  3شبكه عصبي مصنوعي رگرسيون عمومي

عنوان يك شبكه شعاعي نرماليزه شده در نظر گرفت كه براي توان بهرا مي) GRNN(شبكه عصبي مصنوعي رگرسيون عمومي
گذر با ساختار موازي است كه در سال الگوريتم يادگيري تكيك  ،شبكهاين  پنهان دارد.در اليه يك نرون  ،آموزشي الگويهر 

گذاري شده و پايه )Probability density function(احتمال تابع چگاليبر اساس  ،اين شبكهشد.  اختراع 4توسط اسپچت 1990
گونه فرضياتي كه هيچجاييدر ،له رگرسيونيأبراي هر مس خطي است.سازي توابع غيرآموزش سريع و مدل ،هاي آناز خصيصه

اين شبكه پارامترهاي شبكه  استفاده كرد. توان از شكل الگوريتمي اين شبكه مي ،نباشدموجود براي قضاوت خطي بودن 
آموزش با در طي  ،كه مقدار بهينه آنبرخوردار است ) Smooth factorي(فاكتور تعديلاز ولي در عوض  ،شار خطا را نداردتانپس

نشان داده شده است، ساختار اين  2- همانطور كه در شكل .]7آيد[دست ميهب ،با توجه به ميانگين مربعات خطا ،خطاسعي و 
  .]8[ستبا اندكي تفاوت در اليه دوم اشبكه شبيه به ساختار كلي شبكه شعاعي 

 

 ساختار شبكه عصبي رگرسيون عمومي - 2شكل

  تخمين سرعت حفاري

ها براي آموزش و تست شبكه كه دهد. اين دادهعنوان ورودي به شبكه عصبي را نشان ميشده بههاي استفاده فاكتور 1-جدول
فشار  هاي شبكه شامل عمق، وزن روي مته، چرخش لوله حفاري،ورودي ، نرمال شده بودند، استفاده گرديد.1و  -1در بازه 

 باشد.سازند مي پمپ، گشتاور، تزريق سيال، حجم هوا، فرسودگي دندانه مته و ليتولوژي

                                                            
3‐ General regression neural network (GRNN) 
4 - Specht 

سرعت  
حفاري (متر 

  بر ساعت)

  عمق
  (متر)

وزن روي
مته(كيلو 

  پوند)

چرخش
لوله 

  حفاري
)rpm(  

فشار
  پمپ

)psi(  

 گشتاور
)klb.ft(  

  تزريق
( گالن بر 

  دقيقه)

حجم 
هوا(استاندارد 
  فوت مكعب)

فرسودگي 
  دندانه مته

ليتولوژي 
  سازند

(%)  

  

  %100آهكي  0.3678  4000  130 1 360 68 7  76  2.11  
  %100آهكي  0.3681  4000  130 1.9 360 68 7  77  2.11
  %100آهكي  0.3683  4000  130 1.9 360 68 7  78  2.11
  %100آهكي  0.3686  4000  130 2.3 360 68 7  79  2.11
دولوميتي   0.4012  4000  100 3 320 105 19  201  7.81

90%  
دولوميتي   0.4015  4000  100 2.4 320 105 19  202  7.81 

90%  

  1    ساختار شبکه عصبی رگرسیون عمومی
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برآورد س��رعت حفاری در چاه ش��ماره x میدان مورد مطالعه با اس��تفاده 
از پارامتره��ای دخیل در س��رعت حفاری از جمله عم��ق، وزن روی مته، 
چرخ��ش لوله حفاری، فش��ار پمپ، گش��تاور، تزریق س��یال، حجم هوا، 
فرس��ودگی دندانه مته و لیتولوژی سازند اس��تفاده گردید. فاکتور تعدیل 
بهینه برای ش��بکه، مقدار 0/02 به دست آمد که با اس��تفاده از این فاکتوِر 

تعدیل، مقدار س��رعت حفاری در دو سری داده آموزش و تست محاسبه 
گردید. ضریب همبس��تگی بین مقدار پیش بینی و اندازه گیری شده در دو 
س��ری داده آموزش و تس��ت برابر با 1 و 0/99 می باشد که نشان از قابلیت 
باالی شبکه برای پیش بینی سرعت حفاری از روی پارامترهای موثر بر آن 

دارد.
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       پا نویس ها
1. General Regression Neural Network 
2. Specht 

3.Probablity density func tion 
4.Smooth  factor

 1   فاكتور ها و نمونه داده های مورد مطالعه x جهت ورودی به شبکه عصبی

لیتولوژی سازند
)%(

فرسودگی دندانه 
مته

حجم هوا
)استاندارد فوت مکعب(

تزریق
) گالن بر دقیقه(

گشتاور
)klb.ft(

فشار پمپ
)psi(وزن روی متهچرخش لوله حفاری

)كیلو پوند(
عمق
)متر(

سرعت حفاری 
)متر بر ساعت (

0.367840001301360687762.11آهکی%100

0.368140001301.9360687772.11آهکی%100

0.368340001301.9360687782.11آهکی  %100

0.368640001302.3360687792.11آهکی %100 

0.401240001003320105192017.81دولومیتی %90

0.401540001002.4320105192027.81دولومیتی %90 

0.401840001002.4320105192037.81دولومیتی %90  

0.402140001002.5320105192047.81دولومیتی %90

0.398541001155.2760951315018.25شیلی  %80 

0.398841001155.2760951315028.25شیلی  %80

0.399141001154.7760951315038.25شیلی  %80


