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مقاالت علمي - پژوهشی

بهينه سازی مسير چاه های جهت دار با استفاده از الگوريتم زنبور عسل مصنوعی

مهوش  زری ميدانی  دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزدسيامك حسينی*، مهدي زلقي  شركت ملی حفاری ايران

حفاری چاه های جهت دار، علی رغم آنکه متأثر از شرایط عملیاتی است، اما در آن، انتخاب مسیر مناسب بسیارحائز اهمیت است. یکی از شاخصه های مهم در انتخاب این 
مسیر، کمتر بودن میزان ِدَرگ و گشتاور اِعمالی به رشته حفاری است. این مهم به ویژه در چاه های با دسترسی گسترده و یا چاه های افقی بیش از پیش نمایان می شود چرا که 
هر چه میزان درگ چاه با رشته حفاری کاهش یابد، امکان حفاری در حالت بدون چرخِش رشته حفاری )ُسریدن( بیشتر می گردد. به ویژه آنکه استفاده از تکنولوژی های 
جدید مستلزم صرف هزینه بیشتر است. در این مقاله، بهینه کردن مسیر یک چاه جهت دار با اولویِت کمتر بودن میزان درگ و گشتاور اعمالی به رشته حفاری مورد بررسي 
قرار مي گیرد. بدیهی است هرچه میزان درگ کمتر شود، امکان اعمال وزن بیشتر بر روی مته و به تبع آن، سرعت حفاری افزایش پیدا می کند . جهت بهینه کردن مسیر 
حفاری از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی استفاده می گردد. در این روش، با انتخاب عمِق اندازه گیری شده ي نهایی به عنوان تابع هدف و دخالت پارامتر های مسیر نظیر شدت 
سگدست و زاویه نهایی چاه و تأثیر این پارامتر ها بر روی درگ اعمالی به رشته حفاری، مسیر بهینه در دو حالت کوتاه ترین مسیر و کوتاه ترین مسیر با توجه به کمترین درگ 
اعمالی به رشته حفاری انتخاب می گردد. لزوم رسیدن به نقطه هدف در چاه های جهت دار مسأله را به یک مسأله مقید تبدیل می کند، نکته قابل توجه در روند بهینه سازی، آن 

است که محدودیت های عملیاتی را نیز می توان به عنوان قید در نظر گرفت و از این روش برای الگوهای مختلف چاه های جهت دار استفاده کرد.
الگوریتم زنبور عسل مصنوعی، بهینه سازی، حفاری جهت دار، درگ

)smk.hosseini@yahoo.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

 مقدمه 
بهینه سازی مسیر چاه های جهت دار با الگوهای مختلف آن همواره 
مورد توجه کار شناس��ان بوده و مقاالت متعددی در این زمینه نوش��ته 
ش��ده است. هرچند این مس��یر متأثر از ش��رایط مختلف نظیر شرایط 
عملیات��ی و یا زمین س��اختاری نیز می باش��د، اما ای��ن روش ها کمک 

شایانی به روند حفاری جهت دار می کنند.
بهب��ود پارامترهای حف��اری جهت دار هن��گام کار ب��ا موتورهای 
درون چاهی]1[، بهبود مس��یر حفاری با استفاده از روش های متفاوت 
نظیر روش نامقید کمینه س��ازی متوالی]2[، ازجمله فعالیت هایی است 
که در راس��تای بهینه س��ازی این نوع حف��اری انجام پذیرفته اس��ت. 
وابس��تگي پارامترهاي مختلف حفاري به یکدیگ��ر و همچنین ابداع 
روش هاي نوین و هوش��مند بهینه س��ازي، باعث گردید که نگاه هاي 
کارشناس��ان به این روش هاي جدید معطوف گ��ردد، به گونه اي که 
ام��روزه صحبت از حفاري هوش��مند نیز به میان مي آید. بهینه س��ازی 
مس��یر یک چاه s ش��کل با اس��تفاده از الگوریتم ژنتیک که توس��ط 

شوکیر و همکارانش انجام گرفت]3[، از جمله این اقدامات است. 
در دهه ه��ای اخی��ر، روش های تکامل��ی به عنوان یک اب��زار مفید 

بهینه س��ازی در حوزه ه��ای مختلف عل��وم، نظیر اقتصاد و مهندس��ی 
مورد اس��تفاده قرار گرفته اند. سهولت اس��تفاده، دامنه کاربرد وسیع و 
قابلیت دستیابی به جواب های قابل قبول، از جمله دالیل محبوبیت این 
روش هاس��ت. از جمله این روش ها می توان به الگوریتم زنبور عس��ل 
مصنوعی که بر گرفته از رفتار زنبور های عسل در طبیعت است، اشاره 
کرد. در این مقاله، با اس��تفاده از ای��ن الگوریتم به طراحی بهینه یک 

چاه جهت دار اشاره خواهد شد.
از آنجایی ک��ه طراحی یک چاه جهت دار تابع مس��یر حفاری بوده 
و همچنی��ن، با توج��ه به الگوه��ای مختلف در چاه ه��ای جهت دار، 
الگوی افزایش- حفظ زاویه، به عنوان  کاربردي ترین الگوی چاه های 
جهت دار به عنوان نمونه انتخاب می گردد. میزان گشتاور و درگ چاه 
در طول مس��یر حفاری، ارزیابی ش��ده و بهترین مسیر حفاری از نظر 

کمترین درِگ رشته حفاری انتخاب می گردد.
نکته قابل توجه در این بهینه س��ازی آن است که پارامترهای جانبی 
دیگر که به نوعی، مس��یر چاه را تحت تأثیر قرار می دهند و همچنین، 
محدودیت ه��ای عملیاتی را نیز می توان در روند بهینه س��ازی دخالت 

داد.
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1- روش تحقيق
به منظور بهینه س��ازی مس��یر با توجه به درگ رش��ته حفاری، ابتدا 
معادالت مس��یر برای ی��ک چاه جهت دار با الگ��وی افزایش و حفظ 
زاویه بیان می گردد. س��پس، درگ اعمالی به رش��ته حفاری از طریق 
معادالت مربوطه محاسبه گردیده و پس از آن، با استفاده از الگوریتم 
زنبور عس��ل مصنوعی، مسیر بهینه به دست می آید. انتخاب مسیر بهینه 
از طریق کد نویسی در برنامه متلب و حل همزمان معادالت مربوط به 

مسیر و درگ رشته حفاری، صورت می پذیرد. 

1-1-معادالت مسيرچاه درالگوی افزايش- حفظ زاويه
الگ��وی افزایش–حفظ زاویه از مرس��وم ترین الگوه��ای حفاری 
جهت دار اس��ت که در شکل- 1 نش��ان داده شده است. در این الگو، 
سه متغیر با دو درجه آزادی وجود دارد؛ این متغیر ها عبارتند از: نقطه 
شروع انحراف1، شدت سگدست2 و زاویه نهایی چاه. ارتباط بین این 

پارامترها در معادالت-1 تا 5 نشان داده شده است. 
)1(

d d
)2(

(D3-D1)2     (X-R)2d )3(

DLS
D1

100MDEOB )4(

MD MDEOB
D3-DEOB

cos )5(

برنامه های پیش��نهادی حفاری جهت دار، می��زان جابه جایی افقی  و 
همچنین عمق قائم حقیقی  تا رس��یدن به نقطه هدف، مشخص است. 
در این معادالت DLS شدت سگدست،R شعاع انحناء، α زاویه نهائی 
چاه، MD عمق اندازه گیری ش��ده نهایی و MDEOB عمق چاه تا پایان 

نقطه انحناء است.

1-2-نيروی درگ
در چاه ه��ای جهت دار، می��زان درگ اعمالی به رش��ته حفاری را 
می ت��وان به دو بخش تقس��یم ک��رد: بخِش زاویه ثاب��ِت چاه و بخش 
منحنی ش��کِل چ��اه. در بخش زاویه ثابت، رش��ته حف��اری مانند قرار 
گرفتن یک جس��م روی سطح شیب دار است. جهت سهولت کار و با 
توجه به آنکه رش��ته حفاری آرایش اجزاي مختلفی از لوله های وزنه، 
لوله های حفاری س��نگین، لوله های حف��اری و... را دربرمي گیرد، لذا 
از وزن ش��ناوری واحد طول استفاده می گردد. از طرفی، هر بخش از 

رشته  حفاری همواره تحت تأثیر دو نیرو قرار دارد)شکل-2(.
با توجه به شکل-2، معادالت-6 و 7 به دست می آید.

هنگام باال رفتن رشته حفاری
 F2-F1= .W. sin + Wcos )6(

هنگام پایین رفتن رشته حفاري
)7( F2-F1= - .W. sin  + Wcos 

F نیروی کشش��ی، w وزن واحد شناوری،  ضریب اصطکاک و 
L طول هر بخش از رش��ته حفاری است. مقدار ضریب اصطکاک با 

توجه به نوع گل حفاری انتخاب می گردد]4[.
در بخش منحنی شکل چاه، نیروی درگ و گشتاور اعمالی به رشته 
حفاری تابعی از کش��ش رشته حفاری و میزان تغییرات انحناء )شدت 
سگدس��ت( خواهد بود. با توجه به ش��کل-3، مق��دار نیروی درگ 

به کمک معادله-8 به دست می آید]5[.
F2=  )  (+)F1-  )  ((. e

k.  )   -   ( )8(

با توجه به انتخاب الگوی افزایش- حفظ زاویه، مقادیر پارامتر های 
معادالت- 6 تا 8 عبارتند از:

k=1

α1=360-α

 1  برنامه پیشنهادی حفاری جهت دار

جابجائی افقی در جهت 225/85 درجه

عمق )درجه(زاویه )درجه(جهت )درجه(عمق قائم)متر(محورشمال )متر(محورشرق )متر(جابجائی افقی )متر(شدت سگدست )درجه در 30 متر(

000000000

24/990/02-17/97-17/971908/782261/519091

117/424-84/30-81/732163/97225/8538/322185/142

426/450-306/04-296/982555225/8538/322684/543
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مقدار زاویه در هنگام باال رفتن رشته حفاری                
مقدار زاویه در هنگام پایین رفتن رشته حفاری     

هر چه میزان درگ رش��ته حفاری کمتر باش��د، امکان اعمال وزِن 
بیشتر بر روی مته بهتر صورت می گیرد. این مسأله به ویژه در چاه های 
با دسترسی گسترده و یا چاه های افقی بسیار حائز اهمیت است، چراکه 
افزایش بیش از حد درگ پیش از آنکه باعث اعمال وزن بر روی مته 
گردد، س��بب کمانش در رشته حفاری خواهد شد. در این حالت، به 
استفاده از سیس��تم های جدید، نظیر سیستم های َدورانِی هدایت  پذیر، 

نیاز بوده که مستلزم صرف هزینه های بیشتر است.

1-3-الگوريتم زنبور عسل مصنوعی
این الگوریتم در سال 2005 توسط درویش کارابوا معرفی گردید]6[ 
که بر گرفته از رفتار زنبورهای عسل در یافتن گلزارهای مطلوب جهت 
جمع آوری شهد مناسب است. الگوریتم زنبور عسل مصنوعی از جمله 
الگوریتم های مبتنی بر هوش جمعی و حاصل ارتباط زنبورهای عسل با 
یکدیگر است. در این الگوریتم، هر زنبور به تنهایی قادر به یافتن گلزار 
مناس��ب نیس��ت، بلکه همکاری و تبادل اطالعات بی��ن مجموعه ای از 

زنبورها منجر  به یافتن گلزار مناسب خواهد شد.
در الگوریتم زنبور عسل مصنوعی، اجتماع و کلونی زنبورها شامل 
س��ه گروه اس��ت: زنبورهای استخدام ش��ده، زنبورهای جستجوگر و 
زنبوره��ای دیده بان. در ای��ن الگوریتم، هر منبع غذایی نش��ان دهنده 
ی��ک جواب ممکن برای مس��أله بهینه س��ازی اس��ت و مقدار ش��هد 

موجود در هر منب��ع بیانگر کیفیت)برازندگی( آن منبع اس��ت]8،7[. 
تعداد زنبورهای اس��تخدام شده یا زنبورهای جس��تجوگر برابر تعداد 
پاس��خ های موج��ود در جمعیت زنبورهاس��ت. در مرحل��ه اول، یک 
جمعیت اولی��ه از جواب ها SN  که برابر هم��ان موقعیت منبع غذایی 
است، تولید می شود؛ درجایی که SN بیانگر تعداد زنبورهای استخدام 
شده یا جس��تجوگر است. هر پاسخ )Xi )j=1.2.3....SN یک بردار 

D بعدی است که D تعداد پارامترهای بهینه سازی است. 
زنبورهای جستجوگر یک منبع غذایی را بر اساس احتمال، انتخاب 
می کنند. این انتخاب، متأثر از کیفیت آن منبع غذایی اس��ت. احتمال 

انتخاب هر منبع توسط معادله- 9 محاسبه می گردد.
iti
SN
N=1

itN 

pi )9(

 iti مق��دار برازندگ��ی پاس��خ i اس��ت و انتخاب 
در معادل��ه- 9

 منب��ع غذای��ی جدید vij، ب��ا توجه به منبع غذایی پیش��ین xij  توس��ط 
معادله-10صورت می گیرد.

)10(vij xij )xij-xkj(ij

و ش��اخص های تصادفی  1.2. ...،SNk   1.2. ...،SNj   
انتخاب ش��ده هستند. اگر چه k به صورت تصادفی انتخاب می گردد، 
اما باید متفاوت از j باش��د. ij یک ع��دد تصادفی بین ]1،1-[بوده و 

کنترل کننده منبع غذایی تولید شده در همسایگی xij است.
در الگوریتم زنبور عس��ل مصنوعی، اگر ی��ک منبع غذایی بعد از تعداد 

حد باالحد پایینمتغیر

19092555نقطه شروع انحراف)متر(

17شدت سگدست)درجه در هر 30 متر(

  2   حدود شدت سگدست و نقطه شروع انحراف

1  نمای قائم چاه در الگوی افزایش و حفظ زاویه.

٤ 
 

سه  ،در اين الگو. نشان داده شده است 1 -دار است كه در شكل ترين الگوهاي حفاري جهت از مرسوم حفظ زاويه–الگوي افزايش
ارتباط  .ي چاهيزاويه نها و2، شدت سگدست1نقطه شروع انحراف: ها عبارتند از اين متغير ؛متغير با دو درجه آزادي وجود دارد

  . است نشان داده شده 5تا  1-معادالت دربين اين پارامترها 
  
  

 
 .نماي قائم چاه در الگوي افزايش و حفظ زاويه) 1(شكل

)1                                                                                                                            (        
)2                                               (                                                             
)3                                                                       (  
)4                                                                                      (  

)5( 
  

تا رسيدن به نقطه  و همچنين عمق قائم حقيقي   ي افقييجا هميزان جاب ،دار هاي پيشنهادي حفاري جهت برنامه
گيري شده  عمق اندازه MD زاويه نهائي چاه، ،اءشعاع انحن Rشدت سگدست، DLSدر اين معادالت . مشخص است ،هدف

  .استعمق چاه تا پايان نقطه انحناء  ي وينها
  

  نيروي درگ-1-2
چاه و  زاويه ثابت بخشِ :دكرتوان به دو بخش تقسيم  ميزان درگ اعمالي به رشته حفاري را مي ،دار هاي جهت در چاه
جهت . دار است رشته حفاري مانند قرار گرفتن يك جسم روي سطح شيب ،در بخش زاويه ثابت. چاه شكلِ بخش منحني

حفاري هاي  هاي حفاري سنگين، لوله هاي وزنه، لوله لوله ازمختلفي  آرايش اجزايسهولت كار و با توجه به آنكه رشته حفاري 

                                                 
1.Dogleg Severity
2.Kick of Point (KOP)

2   رشته حفاری در بخش زاویه ثابت چاه.

٥ 
 

ثير دو أحفاري همواره تحت ت  هر بخش از رشته ،از طرفي. گردد از وزن شناوري واحد طول استفاده ميلذا  ،گيرد را دربرمي ...و
  .)2-شكل(قرار داردنيرو 

  
  .رشته حفاري در بخش زاويه ثابت چاه): 2(لشك

  
  .دآي دست مي هب 7و  6-معادالت ،2-با توجه به شكل

  هنگام باال رفتن رشته حفاري
)6                                                                                                     (  

  حفاريرشته  هنگام پايين رفتن
)7   (  

 
F ،نيروي كششي w  ،و ضريب اصطكاك وزن واحد شناوري L مقدار ضريب  .طول هر بخش از رشته حفاري است

  .]4[گردد اصطكاك با توجه به نوع گل حفاري انتخاب مي
ش رشته حفاري و ميزان تغييرات شكل چاه، نيروي درگ و گشتاور اعمالي به رشته حفاري تابعي از كش در بخش منحني

  .]5[آيد دست مي هب 8-معادله كمك بهمقدار نيروي درگ  ،3-با توجه به شكل. خواهد بود) شدت سگدست( انحناء
  

 رشته حفاري در بخش منحني شكل چاه - )3(شكل

  
)8 ( 

 
  :عبارتند از 8 تا 6 -عادالتمهاي  مقادير پارامتر ،حفظ زاويه -با توجه به انتخاب الگوي افزايش

 

α2 =360

α1=180α2=180+α
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مراحل تکرار مش��خصی هیچ بهب��ودی حاصل نکند، ب��ه آن، منبع غذایی 
متروکه گفته می شود. به تعداد مراحل تکرار، پارامتر حد گفته و معموالً با 
حرف L نشان داده مي شود]7[. در این صورت، زنبور های دیده بان با توجه 
ب��ه معادله- 11 و به صورت تصادف��ی منبع غذایی جدیدی را جایگزین آن 

خواهند کرد.

)11(xi
j xmin xmax-+rand[0.1])            j    (xmin

j برابر تعداد متغیرها ی بهینه سازی است. در حالت کلی، روند بهینه سازی 
را می توان به صورت زیر خالصه کرد:

 ایجاد مجموعه ای از پاسخ های تصادفی اولیه در فضای جستجو
اختصاص زنبورهای استخدام ش��ده به منابع غذایی)هر زنبور یک منبع 

غذایی(
 اختصاص زنبورهای جس��تجوگر به منابع غذایی با توجه به میزان شهد 

آن ها
 فرس��تادن زنبورهای دیده بان به فضای جس��تجو جهت کش��ف منابع 

جدید غذایی
 به خاطر سپردن بهترین منبع غذایی

 تکرار مراحل قبل به گونه ای که شرایط مطلوب حاصل گردد.

2- مدل سازی
به منظور تعیین پاسخ های تصادفی اولیه در الگوریتم زنبور عسل مصنوعی 
و با توج��ه به مع��ادالت الگوی افزای��ش و حفظ زاویه براي بهینه س��ازی، 
بای��د محدوده متغیر های مس��یر تعری��ف گردند. برای ای��ن کار با توجه به 
س��ه متغیر با دو درج��ه آزادی می توان محدوده دو متغی��ر نقطه انحراف و 
ش��دت سگدست را تعیین کرده و متغیر سوم را که زاویه نهایی چاه است، 
به عنوان قید در نظر گرفت. اما از آنجایی که محدوده نقطه ش��روِع انحراف 
با محدوده ش��دت سگدست متفاوت اس��ت، جهت ایجاد پاسخ های اولیه، 
هر دو متغیر در دو بردار جداگانه تعریف و سپس، با ترکیب آن ها در یک 
ماتریس مجزا، پاس��خ های اولیه ایجاد می گردد. پس، هر پاس��خ دارای دو 

مشخصه خواهد بود: شروع نقطه انحراف و شدت سگدست.

3   رشته حفاری در بخش منحنی شکل چاه

٥ 
 

  .رشته حفاري در بخش زاويه ثابت چاه): 2(لشك
  

  .دآي دست مي هب 7و  6- معادالت ،2- با توجه به شكل
  هنگام باال رفتن رشته حفاري

)6                                                                                                     (  

  حفاريرشته  هنگام پايين رفتن
)7   (  

 
F ،نيروي كششي w  ،و ضريب اصطكاك وزن واحد شناوري L مقدار ضريب  .طول هر بخش از رشته حفاري است

  .]4[گردد اصطكاك با توجه به نوع گل حفاري انتخاب مي
ش رشته حفاري و ميزان تغييرات شكل چاه، نيروي درگ و گشتاور اعمالي به رشته حفاري تابعي از كش در بخش منحني

  .]5[آيد دست مي هب 8- معادله كمك بهمقدار نيروي درگ  ،3- با توجه به شكل. خواهد بود) شدت سگدست( انحناء
  

 رشته حفاري در بخش منحني شكل چاه - )3(شكل

  
)8 ( 

 
  :عبارتند از 8 تا 6 - عادالتمهاي  مقادير پارامتر ،حفظ زاويه - با توجه به انتخاب الگوي افزايش

 

 

  
 مقدار زاويه در هنگام باال رفتن رشته حفاري                

  قدار زاويه در هنگام پايين رفتن رشته حفاري     م

ويژه  هله بأين مسا .گيرد بيشتر بر روي مته بهتر صورت مي امكان اعمال وزنِ ،هر چه ميزان درگ رشته حفاري كمتر باشد
آنكه باعث  زچراكه افزايش بيش از حد درگ پيش ا ،اهميت است هاي افقي بسيار حائز هاي با دسترسي گسترده و يا چاه در چاه

4  پراكندگی پاسخ های اولیه در فضای جستجو

٨ 
 

  
  
  
  

 .دار برنامه پيشنهادي حفاري جهت 1 -جدول
درجه85/225بجائي افقي در جهتجا  

 عمق 
)درجه(  

 زاويه
)درجه(  

 جهت
)درجه(  

 عمق قائم
)متر(  

 محورشمال
)متر(  

 محورشرق
)متر(  

 جابجائي افقي
)متر(  

 شدت سگدست
)متر 30درجه در (  

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1909 5/1  226 78/1908  97/17- 97/17-  99/24  02/0  
2 14/2185  32/38  85/225  97/2163  73/81-  30/84-  42/117  4 
3 54/2684  32/38  85/225  2555 98/296- 04/306- 45/426  0 

  
  حدود شدت سگدست و نقطه شروع انحراف2 -جدول

 حد باال حد پايين متغير

 2555 1909 )متر(شروع انحرافنقطه 

 7 1 )متر 30درجه در هر (شدت سگدست

  
اما با توجه به  ،در نظر گرفت متر 5/1893يعني عمق اينچ ذاري گ توان از نقطه جداره شروع نقطه انحراف را مي

 حدود شدت سگدست نيز كامالً. جهت شروع نقطه انحراف در نظر گرفته شده است متر1909عمق  ،شناسيات زمينظمالح
با توجه  .ز در نظر گرفته شوندهاي عملياتي و رشته حفاري ني و محدوديت كند احصاءله را أاما بايد شرايط مس ،اختياري است

 گذاري  جداره(ي افقي تا نقطه هدفيجا هميزان جاب .در نظر گرفته شده است 7تا  1اين محدوده بين  ،به اطالعات ميداني

رفته در نظر گ 100هاي اوليه  پاسخ ،سازي براي شروع بهينه. است متر 45/426با توجه به اطالعات داده شده برابر ) اينچ
  .خواهد بود 5- شكل  ها به جواب گيدپراكن ،هاي اوليه با توجه به پاسخ. شود مي

  

  

5  كمترین عمق اندازه گیری شده در هر مرحله تکرار.

١٠ 
 

 هاي ي بسيار خوبي دارد كه از مزيتايهمگر ،دار ترين مسيرحفاري جهت در يافتن كوتاه يزنبور عسل طبيعالگوريتم  - 3
 .نشان داده شده است 6- له در شكلأاين مس). 3- جدول(استاين الگوريتم استفاده از

  

  
  .كمترين عمق اندازه گيري شده در هر مرحله تكرار 6 - شكل

  
با توجه به . ميسر حفاري كمتر بوده اما ميزان درگ بيشتر استرغم آنكه  علي ،دهد نشان مي 4و  3- مقايسه جداول - 4

با توجه به كوتاه بودن مسير حفاري  اگرچه اين مقدار. است كيلونيوتن11ميزان اين اختالف در حدود  7-شكل
هد خوا ثمربخش بسيار ،هاي با دسترسي گسترده ويژه در چاه هاستفاده از اين روش بدار تفاوت زيادي ندارد اما  جهت
 ).كيلومتر است 5/2ها بيش از  ي افقي در آنيكه جابجا ييها چاه.(بود

 .گردد پيشنهاد مي دار هاي جهت سازي الگوهاي ديگر چاه استفاده از الگوريتم زنبور عسل طبيعي در بهينه - 5
  
  

  
  ترين مسير حفاري تاه مقايسه ميزان درگ رشته حفاري بين مسير بهينه شده و كو7 - شكل

  

6  مقایســه میزان درگ رشته حفاری بین مســیر بهینه شده و كو تاه ترین 
مسیر حفاری

١٠ 
 

 هاي ي بسيار خوبي دارد كه از مزيتايهمگر ،دار ترين مسيرحفاري جهت در يافتن كوتاه يزنبور عسل طبيعالگوريتم  - 3
 .نشان داده شده است 6- له در شكلأاين مس). 3- جدول(استاين الگوريتم استفاده از

  

  
  .كمترين عمق اندازه گيري شده در هر مرحله تكرار 6 - شكل

  
با توجه به . ميسر حفاري كمتر بوده اما ميزان درگ بيشتر استرغم آنكه  علي ،دهد نشان مي 4و  3- مقايسه جداول - 4

با توجه به كوتاه بودن مسير حفاري  اگرچه اين مقدار. است كيلونيوتن11ميزان اين اختالف در حدود  7-شكل
هد خوا ثمربخش بسيار ،هاي با دسترسي گسترده ويژه در چاه هاستفاده از اين روش بدار تفاوت زيادي ندارد اما  جهت
 ).كيلومتر است 5/2ها بيش از  ي افقي در آنيكه جابجا ييها چاه.(بود

 .گردد پيشنهاد مي دار هاي جهت سازي الگوهاي ديگر چاه استفاده از الگوريتم زنبور عسل طبيعي در بهينه - 5
  
  

  
  ترين مسير حفاري تاه مقايسه ميزان درگ رشته حفاري بين مسير بهينه شده و كو7 - شكل
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مقاالت علمي - پژوهشی

بازه ش��روع نقطه انحراف را می توان با توجه به مطالعات زمین شناس��ی 
و همچنین برنامه پیش��نهادی حف��اری جهت دار ب��رای حفره های مختلف 
تعیی��ن کرد. به عنوان مثال، برای حفره  این��چ این محدوده می تواند 
ازعم��ق قائم حقیقی نقطه جداره گ��ذاری  اینچ تا عمق قائم حقیقی 
نقطه جداره گذاری  اینچ باش��د. بازه ش��دت سگدس��ت نیز تابع نوع 
حفره و همچنین، محدودیت های عملیاتی و مکانیکی رشته حفاری است. 
به عنوان نمون��ه با توجه به محدودیت های حفاری در س��ازند گچس��اران 
و همچنی��ن اطالعات میدان��ی، مي توان این محدوده را بی��ن 1تا 7 در نظر 
گرفت. محدودیت های مکانیکی رش��ته حفاری را نیز می توان به عنوان قید 
در معادالت بهینه س��ازی اعم��ال نمود. محدوده در نظر گرفته ش��ده یک 
محدوده اختیاری اس��ت و معموالً در برنامه ریزی چاه این محدوده تعریف 

می شود.
در مرحله نخست مجموعه ای از پاسخ های تصادفی اولیه ایجاد می گردد. 
س��پس زنبور های اس��تخدام ش��ده با توجه به معادله-10 پاسخ های جدیدی 
ایجاد می کنند. ارزیابی منابع غذایی)پاس��خ های اولیه( با توجه به تابع هدف 
که عمق اندازه گیری ش��ده نهایی اس��ت، انجام می ش��ود. عمق اندازه گیری 
ش��ده نهایی به کمک معادله-5 به دس��ت می آید. پس از ارزیابی تمام منابع 
غذایی، با توجه به کیفیت هر منبع غذایی که برازندگی آن توس��ط معادله- 
9 مش��خص می گردد، زنبورهای جستجوگر به منابع غذایی، اختصاص داده 

خواهند شد. منابع غذایی) ش��دت سگدست و شروع نقطه انحراف( که در 
برازندگی آن ها بهبودی حاصل نش��ود، رها می گردند و زنبورهای دیده بان 
با توجه به معادله-11، منب��ع غذایی دیگری را جایگزین می کنند. در پایان، 
بهترین منبع غذایی)بهترین شدت سگدست و بهترین نقطه شروع انحراف(، 
انتخاب می گ��ردد. این روند به صورت تکراری تا جای��ی ادامه می یابد که 
شرایط مناسب محقق گردد. شرایط مناسب می تواند یک برازندگی خوب و 

یا مراحل تکرار مشخصی باشد.
در مرحله تکرار آخر، شرِط کمترین درِگ رشته حفاری از طریق دنبال 
کردن آن در هر مرحله مورد ارزیابی قرار می گیرد. در پایان، شرایط بهینه 

برای دو حالت به دست می آید:
الف- کوتاه ترین مسیر حفاری،

ب- کوتاه ترین مسیر با توجه به کمترین میزان درگ رشته حفاری.

2-1-اعمال بهينه سازی بر يك چاه واقعِی حفاری شده
با توجه به مطالب گفته شده اکنون به بهینه سازی مسیر چاه و پارامترهای 
حفاری جهت دار مي پردازیم: بهینه س��ازی بر روی چاه شماره 359 اهواز و 
در حفره  انجام گرفته است. مشخصات چاه، خواص گل حفاری و 
مجموعه ته چاهی، از گزارش های روزانه حفاری استخراج گردیده و مورد 

استفاده قرار گرفته است.

 3  طراحی مسیر برای حالتی كه فقط پارامترهای مسیر در نظر گرفته شوند.

جابجائی افقی در جهت 225/85 درجه

عمق )درجه(زاویه )درجه(جهت )درجه(عمق قائم)متر(محورشمال )متر(محورشرق )متر(جابجائی افقی )متر(شدت سگدست )درجه در 30 متر(

000000000

0/0224/99-17/97-17/971908/782261/519091

769/09-49/62-48/072042/84225/8534/912052/172

0426/47-306/05-2972555225/8534/912676/653

 4   طراحی برای حالتی كه عالوه بر پارامتر های مسیر، كمترین درگ رشته حفاری نیز در نظر گرفته شده است.

جابجائی افقی در جهت 225/85 درجه

عمق )درجه(زاویه )درجه(جهت )درجه(عمق قائم)متر(محورشمال )متر(محورشرق )متر(جابجائی افقی )متر(شدت سگدست )درجه در 30 متر(

000000000

0/0224/99-17/97-17/971908/782261/519091

3/88121/76-89/37-84/802173/69225/8538/632196/062

0426/45-306/02-296/982555225/8538/632684/163
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برنامه پیش��نهادی حفاری جهت دار در مختص��ات محلی طبق جدول-
1خواهد ش��د. همچنین، ح��دود متغیر ها با توجه به مباحث ارائه ش��ده در 
بخش مدل س��ازی و همچنین مشکالت حفاری در میدان های مجاور اهواز 

و همچنین اطالعات میدانی به صورت جدول-2 در نظر گرفته می شود.
شروع نقطه انحراف را می توان از نقطه جداره گذاری  اینچ یعنی 
عم��ق 1893/5 متر در نظر گرفت، اما با توجه به مالحظات زمین شناس��ی، 
عمق 1909متر جهت شروع نقطه انحراف در نظر گرفته شده است. حدود 
شدت سگدس��ت نیز کاماًل اختیاری است، اما باید شرایط مسأله را احصاء 
کند و محدودیت های عملیاتی و رش��ته حفاری نیز در نظر گرفته شوند. با 
توجه به اطالعات میدانی، این محدوده بین 1 تا 7 در نظر گرفته شده است. 
می��زان جابه جایی افقی تا نقطه ه��دف )جداره گذاری  اینچ( با توجه 
به اطالعات داده ش��ده برابر 426/45 متر اس��ت. برای ش��روع بهینه سازی، 
پاس��خ های اولیه 100 در نظر گرفته می ش��ود. با توجه به پاس��خ های اولیه، 

پراکندگی جواب ها به  شکل-5 خواهد بود.
پس از انجام بهینه س��ازی)کد نوش��ته ش��ده توس��ط نرم افزار متلب( دو 

جواب برای دوحالت به دست می آید: 
الف- کوتاه ترین مسیر با توجه به پارامترهای مسیر)جدول-3(.

ب- کوتاه  ترین مسیر با توجه اعمال شرط کمترین درگ رشته )جدول-4(.

نتيجه گيري
به منظور بهینه سازی مسیر چاه های جهت دار با استفاده از الگوریتم زنبور 
عس��ل مصنوعی ابتدا پارامتر ها و قید های وابسته به مسیر تعریف و سپس با 
اعمال قید کمترین درگ در حین بهینه س��ازی مس��یر در هر مرحله، مسیر 

مناس��ب انتخاب می گردد. جهت تبیین موضوع، ب��ه  ذکر یک مثال عملی 
پرداخته ش��ده اس��ت. با توجه به پاس��خ های به دس��ت آمده از بهینه سازی 

می توان نتیجه گرفت که:
 مقایس��ه مس��یر پیش��نهادی حف��اری جه��ت دار چ��اه ش��ماره 359 
اهواز)جدول-1( و مس��یر به دس��ت آمده از بهینه س��ازی )جدول-4( نشان 
می دهد که مسیر پیشنهادی حفاری جهت دار به لحاظ کمتر بودن درگ، با 
مس��یر بهینه شده توس��ط الگوریتم زنبور عس��ل طبیعی از هم خوانی خوبی 

برخوردار است.
 امکان اضافه نمودن قید های مختلف دیگر و همچنین، محدودیت های 
عملیاتی حفاری در روند بهینه سازی وجود دارد. در مثال ذکر شده، با توجه 
به مش��کالت حفاری در زوایای باالتر از 40 درجه در سازند گچساران، قید 

حداکثر زاویه 40 درجه اعمال شده است.
 الگوریت��م زنبور عس��ل طبیع��ی در یافت��ن کوتاه ترین مس��یرحفاری 
جهت دار، همگرایی بس��یار خوب��ی دارد که از مزیت های اس��تفاده ازاین 

الگوریتم است)جدول-3(. این مسأله در شکل-6 نشان داده شده است.
 مقایسه جداول-3 و 4 نشان می دهد، علی رغم آنکه میسر حفاری کمتر 
بوده اما میزان درگ بیشتر است. با توجه به شکل-7 میزان این اختالف در 
حدود 11کیلونیوتن اس��ت. اگرچه این مقدار با توجه به کوتاه بودن مسیر 
حفاری جهت دار تفاوت زیادی ندارد اما اس��تفاده از این روش به ویژه در 
چاه های با دسترس��ی گسترده، بس��یار ثمربخش خواهد بود.)چاه هایي که 

جابجایی افقی در آن ها بیش از 2/5 کیلومتر است(.
 اس��تفاده از الگوریتم زنبور عسل طبیعی در بهینه سازی الگوهای دیگر 

چاه های جهت دار پیشنهاد مي گردد.
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