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پیش بینی گرادیان فشار شکست سازند با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک در یکی از 
میدان های اکتشافی ایران

احمد گنجی  *، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، محمد رستگار، مدیریت اکتشاف  

تعییــن گرادیــان شکســت ســازند یکــی از مهمتریــن پارامترهــا در صنعــت حفــاری اســت. آگاهــی از 
ــرای ایمنــی چاه هــا حیاتــی اســت. تخمیــن صحیــح گرادیــان شکســت در طراحــی چــاه، وزن  آن ب

گل، انتخــاب عمــق جایگــذاری لولــه جــداری و عملیــات ســیمان کاری ضــروری اســت.
در ایــن مقالــه یــك روش جدیــد جهــت پیش بینــی گرادیــان شکســت ســازند بــا اســتفاده از 
ــه کمــك ایــن روش رابطــه ای  ــان ژن پیشــنهاد شــد. ب ــا بی ــم ژنتیــك و روش برنامه ریــزی ب الگوریت
بیــن متغیرهــای مســتقل یعنــی گرادیــان فشــار منفــذی، گرادیــان فشــار روبــاره و ضریــب پواســون بــا 
متغیــر وابســته گرادیــان شکســت ســازند بــرای هــر چــاه ارائــه گردیــد. بــرای ایــن روش اطالعــات دو 
چــاه در یــك میــدان در ایــران مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. رابطــه گرادیــان شکســت چــاه A محاســبه 
شــد و بــا چــاه B اعتبارســنجی گردیــد. در نهایــت یــك مــدل ریاضــی بــرای میــدان توســعه داده شــد. 

نتایــج حاصــل، مویــد دقــت قابل توجــه ایــن روش اســت.

در صنعت نفت، تعیین گرادیان فشار شکست برای طراحی لوله جداری 
و وزن مناسب سیال حفاری ضروری است که به جلوگیری از هرزروی 
سیال در حین حفاری کمك می کند. پیش بینی صحیح گرادیان شکست 
سازند یکی از پارامترهای اساسی در برنامه ریزی چاه است، چرا که اگر 
سازند در معرض فشاری باالتر از حد مجاز خود قرار بگیرد، شکست 
خواهد خورد و هرزروی سیال حفاری رخ می دهد. این شرایط ممکن 
است  ممکن  که  آنجا  تا  باید  حفارها  چاه گردد.  فوران  به  منجر  است 
از  گل  گردش  هرزروی  و  چاه  ناپایداری  فوران،  از  جلوگیری  برای 
از فشار  انتخاب کنند. آگاهی  طریق شکستگی ها، وزن گل مناسب را 
منفذی و گرادیان شکست برای انتخاب یك محدوده ایمن گل حفاری 
ضروری است. تخمین نادرست گرادیان شکست نیز ممکن است کل 
عملیات حفاری را به خطر اندازد و باعث مشکالت جدی در چاه شود. 
انتخاب  بسیار مهمی در  محاسبه مقادیر درست گرادیان شکست نقش 
لوله جداری، جلوگیری از هرزروی سیال حفاری و برنامه ریزی شکاف 
هیدرولیکی به منظور افزایش بهره وری در بخش های مختلف چاه دارد.  
پیش بینی گرادیان شکست به دو روش مستقیم توسط آزمایش نشتی و 
و  تحلیل  از  استفاده  و  تئوری  پیش زمینه  براساس  روش های غیر مستقیم 

آنالیز تنش انجام می گیرد ]1[.
هوبرت و ویلیس1 )1957( روشی را برای محاسبه گرادیان فشار شکست 
شده  اعمال  فشار  باید  سازند  در  شکست  ایجاد  برای  که  کردند  ارائه 
و  متیوس  باشد ]2[.  بیشتر  فشار سازند  و  اصلی  تنش  از مجموع حداقل 
کلی2 )1967( رابطه متفاوتی را برای تخمین فشار شکست در مقایسه با 
هوبرت و ویلیس ارائه کردند ]3[. ایتون3 در سال )1969( روش هوبرت 

و ویلیس را تصحیح کرد. او فرض کرد که تنش روباره و نسبت پواسون 
مدلی  همکاران  و  اندرسون4   )1973( سال  در   .]4[ است  متغیر  عمق  با 
را براساس رابطه تنش و کرنش در یك محیط متخلخل توسعه دادند. 
دراو و اوسیسانیا5 )2000( از داده های نمودارهای چاه پیمایی برای تعیین 
فشار منفذی و گرادیان شکست سازند استفاده کردند. در سال )2005( 
نشاوی و مالله6  با استفاده از شبکه عصبی گرادیان شکست را برای یکی 
از میدان های خاورمیانه محاسبه کردند ]5[. اکین بینو7 در سال )2010( با 
استفاده از 24 داده دریایی و روش آماری، مدلی برای تخمین گرادیان 
از داده های  با استفاده  البی8 )2014(  اونیاینی و  ارائه کرد ]6[.  شکست 
آماری،  آنالیز  و  نیجر  دلتای  میدان های  سرتاسر  در  نشتی9  آزمایش 
سال  در   .]6[ کردند  پیشنهاد  شکست  فشار  تخمین  برای  را  روابطی 
گرادیان  تخمین  برای  همکاران  یك روش جدید  و  ماربن10   )2015(
شکست بوسیله روابط متیوس-کلی و نسبت تنش ایتون ارائه کردند ]6[.
کنترل  و  برنامه ریزی  و  سازند  شکست  از  جلوگیری  برای  بنابراین 
جدید  روش  و  ژنتیك  الگوریتم  از  استفاده  با  حفاری  هزینه های 
گرادیان شکست  تخمین  برای  ریاضی  مدلی  ژن11،  بیان  با  برنامه ریزی 
سازند به دست آمد. در این تحقیق با استفاده از روش مذکور تالش شد 
تا رابطه ریاضی گرادیان فشار شکست با دقت باال و خطای کمتر و با در 

نظر گرفتن حداقل تعداد پارامترهای ورودی ارائه شود.

1- الگوریتم ژنتیک12 و برنامه نویسی ژنتیک
الگوریتم  ژنتیك روش جستجو در علم رایانه برای یافتن راه حل تقریبی 
در بهینه سازی و تخمین مسائل پیچیده است که این الگوریتم  تکاملی در 
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حل مسئله از عملگرهای ژنتیکی مانند وراثت و جهش استفا ده می کند. 
در واقع الگوریتم  ژنتیك از اصول انتخاب طبیعی داروین13 برای یافتن 
فرمول بهینه جهت پیش بینی استفاده می کند و بطور کلی یك الگوریتم 
فرآیندهای  صورت  به  آن  بخش های  اغلب  که  است  تکرار  بر  مبتنی 
تصادفی انتخاب می شوند. این الگوریتم از تکامل ژنتیکی به عنوان یك 
دارای  شود  حل  باید  که  مسئله ای  می کند.  استفاده  مسئله  حل  الگوی 
تکامل  از  الگوبرداری شده  فرآیند  می باشد که طی یك  ورودی هایی 
ژنتیکی به راه حل ها تبدیل می شود. سپس راه حل ها توسط تابع برازش 
فراهم شده  قرار می گیرند و چنانچه شرط خروج مسئله  ارزیابی  مورد 
به طور  ابتدا  ژنتیك  الگوریتم های  در  می یابد.  خاتمه  الگوریتم  باشد، 
جواب،  مجموعه  این  شده،  تولید  مسئله  برای  جواب  چندین  تصادفی 
جمعیت اولیه و هر جواب یك کروموزوم نامیده می شود. سپس با استفاده 
از عملگرهای الگوریتم ژنتیك و پس از انتخاب، کروموزوم های بهتر با 
هم ترکیب شده و جهشی در آنها ایجاد کرده و در نهایت جمعیت فعلی 

را با جمعیت جدید ترکیب می نماید ]7[.
یك  و  است  ژنتیك  الگوریتم های  زیرمجموعه  ژنتیك14  برنامه ریزی 
روش با قابلیت بسیار باالی تکامل خودکار برنامه ها می باشد. برنامه ریزی 
ژنتیك توسط کوزا15  در اواخر دهه 80 میالدی و پس از انجام تحقیقات 
ژنتیك  برنامه ریزی  روش،  این  شد.  ابداع  نمادین  رگرسیون  روی  بر 
مبتنی بر درخت بیان نیز نامیده می شود. تفاوت اساسی میان روش های 
الگوریتم ژنتیك و برنامه ریزی ژنتیك این است که برنامه های در حال 
ثابت  طول  با  دو دویی  رشته  های  به جای  ژنتیك  برنامه ریزی  در  تکامل 
برنامه ریزی  می باشد.  درختی  تفکیك  به صورت  ژنتیك،  الگوریتم  در 
ژنتیك در واقع رابطه یك تابع را با استفاده از الگوریتم ژنتیك حدس 

خواهد زد ]7[.

1-1- روش برنامه ریزی با بیان ژن
و  ژنتیك  الگوریتم های  براساس  الگوریتم جدید  یك  فریرا16  کاندیدا 
دارد.  نام  ژن  بیان  با  برنامه ریزی  که  کرد  پیشنهاد  ژنتیك  برنامه نویسی 
محدودیت های  از  بسیاری  بر  غلبه  برای  جدید  تکاملی  الگوریتم  این 
برنامه ریزی  است.  شده  ایجاد  ژنتیك  برنامه نویسی  و  ژنتیك  الگوریتم 
با بیان ژن را می توان یك زیر مجموعه جدیدی از برنامه نویسی ژنتیك 
دانست و تفاوت بین این دو در ارائه راه حل ها می باشد. این روش دارای 
روش  است.  بیان17  درختان  و  کروموزوم ها  شامل،  اصلی  قسمت  دو 
برنامه ریزی با بیان ژن در واقع یك مدل با منطق الگوریتم ژنتیك ایجاد 

خواهد کرد ]7[.
داده  نشان  شکل-1  در  ژن  بیان  با  برنامه ریزی  روش  اساسی  مراحل 
شده است. در این روش یك تابع ریاضی به عنوان کروموزوم با چند 
توسعه  آن  به  ارائه شده  داده های  از  استفاده  با  که  می شود  تعریف  ژن 
می یابد. همانگونه که مشاهده می شود، این روش با یك نسل تصادفی 
این  سپس  می شود.  شروع  اولیه  جمعیت  عنوان  به  کروموزوم ها  از 
برازندگی هر  و  داده شده  نمایش  بیان  به صورت درخت  کروموزوم ها 

برنامه تخمین زده می شود. پس از آن برنامه ها بر مبنای برازش انتخاب 
جدید  ویژگی های  با  را  تازه ای  نسل  تکثیر،  و  اصالح  با  تا  می گردد 
یافت  مناسب  راه حل  یك  که  زمانی  تا  مراحل  این  بیاورند.  به وجود 
شود، برای تعداد مشخصی از نسل ها تکرار می گردد و سرانجام فرآیند 
الگوریتم متوقف می شود. روش برنامه ریزی با بیان ژن توسط نرم  افزار 
یك  کردن  پیدا  نرم افزار  این  کار  می شود.  انجام  تولز  پرو  اکس  جین 
مدل ریاضی از روی متغیرهای مستقل با استفاده از برنامه ریزی ژنتیك 

می باشد ]7[.

2- روش اجرای تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
پتروفیزیکی و گزارش های حفاری  این تحقیق، اطالعات  برای اجرای 
برای دو حلقه چاه )چاه های A و B ( در یك میدان اکتشافی در ایران 
)میدان X( که به صورت جهت دار حفاری شده اند، جمع آوری گردید.

مدل  ایجاد  برای  و   A چاه  در  سازندها  تفکیك  و  لیتولوژی  براساس 
ریاضی گرادیان شکست طبق داده های موجود مورد بررسی قرار گرفت 
کلی  دسته  دو  روی  تحقیق  مطالعات  عمق  محدوده  اساس،  این  بر  که 
ورودی  موثر  پارامترهای  شد.  انجام  داالن  سازند  و  کنگان  سازندهای 
شامل، گرادیان فشار منفذی18، گرادیان فشار روباره  19، ضریب پواسون20 
و گرادیان فشار شکست21  که این پارامترها با توجه به فرمول های تجربی 
برای هر یك از سازندها به طور جداگانه محاسبه شد. 75 درصد داده ها 
به صورت آموزش و 25 درصد داده ها به صورت آزمایش در نظر گرفته 

مراحل اساسی برنامه ریزی با بیان ژن ]7[1
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و به نرم افزار داده شده اند. میزان ضریب تعیین )R2( این روابط در هر دو 
فاز آموزش و آزمایش بسیار باالست. با مقایسه مقادیر واقعی گرادیان 
دقت  فاز  دو  هر  در  که  شد  مشخص  روش،  پیش بینی های  و  شکست 
شده  انجام  بررسی های  کل  نتایج   ،5 تا  الی  شکل های -2  دارد.  باالیی 

برای پیش بینی گرادیان شکست در دو فاز آموزش و آزمایش و برای 
سازندهای کنگان و داالن در چاه A را نمایش داده که همبستگی خوبی 
را نشان می دهند. در نهایت، بهترین مدل ریاضی سازند کنگان بصورت 

رابطه )1( ارائه گردید.

2A نمایش داده های آموزش سازند کنگان در چاه

3A نمایش داده های آزمایش سازند کنگان در چاه

4A نمایش داده های آموزش سازند داالن در چاه

5A نمایش داده های آزمایش سازند داالن در چاه

6B نمایش اعتبارسنجی آماری مدل سازند کنگان چاه

7 B نمایش اعتبارسنجی آماری مدل سازند داالن چاه
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               )1(

همچنین مدل ریاضی داده های سازند داالن نیز در رابطه )2( بیان شد.

        )2(

 PPG ــام اختصــاری ــا ن در روابــط )1( و )2(، گرادیــان فشــار منفــذی ب
حســب  بــر   )OBPG( روبــاره  فشــار  گرادیــان   ،)psi/ft( برحســب 
) psi/ ft(، ضریــب پواســون )PR( بــدون بعــد و گرادیــان فشــار شکســت 

ــت. ــده اس ــخص ش ــب ) psi/ ft( مش ــازند )FPG( برحس س

3- اعتبارسنجی
بــرای اعتبارســنجی روش، داده هــای واقعــی گرادیــان شکســت محاســبه 
ــرای دو ســازند  شــده از چــاه B در مــدل ریاضــی حاصــل از چــاه  A ب
ــج  ــگان و داالن جایگــذاری شــد کــه در شــکل -6 و شــکل-7 نتای کن
اعتبارســنجی و میــزان همبســتگی آنها نمایش داده شــده اســت. نزدیکی 

ــن  ــای ای ــه پیش بینی ه ــد ک ــان می ده ــوط نش ــن خط ــانی ای ــا هم پوش ی
روش نســبت بــه مقادیــر واقعــی تطابــق خوبــی دارنــد.

نتیجه گیری
می توانـد  کـه  اسـت  کاربـردی  روشـی  ارائه کننـده  تحقیـق  ایـن   -1
مـورد توجـه بسـیاری از شـرکت های نفتـی باشـد. بـا اسـتفاده از روش 
برنامه ریـزی بـا بیـان ژن، مدلـی ریاضـی بـرای تخمین گرادیان شکسـت 
سـازند در میـدان  مـورد مطالعه ارائه شـد. این روش  هیـچ محدودیتی در 
تعـداد پارامترهـای ورودی ندارنـد کـه ایـن یـك ویژگـی بسـیار خوب 

نسـبت بـه سـایر روش هـا می باشـد.
ــِی  ــر واقع ــذاری مقادی ــا جای گ ــد ب ــان می ده ــج مدل ســازی نش 2- نتای
 ،A در مــدل ریاضــی حاصــل از چــاه B گرادیــان شکســت چــاه
ــه  ــوده و ب ــی یکســان ب ــده از لحــاظ ســاختار کل داده هــای به دســت آم
 A ــاه ــرای چ ــن )R2( ب ــب تعیی ــه ضری ــتند به طوری ک ــك  هس ــم نزدی ه
در ســازند کنــگان در فــاز آزمایــش 0/967 و در ســازند داالن 0/995 بــه 

ــد. ــی را نشــان می دهن ــج بســیار مطلوب ــد کــه نتای دســت آم
3- به طــور کلــی می تــوان نتیجــه گرفــت کــه روابــط حاصــل به خوبــی 
می تواننــد روابــط بیــن پارامترهــای ورودی و هم چنیــن تأثیــر آن هــا را 
ــه  ــبت ب ــمندانه ای نس ــور هوش ــد و به  ط ــخیص دهن ــی تش روی خروج

داده هــای جدیــد قابلیــت تعمیــم داشــته باشــند.
4- از نمودارهای به دست آمده و نتایج حاصل، می توان نتیجه گرفت که 

داده های مدل)پیش بینی(، داده های واقعی را تقریباً تایید می کنند.

 1- Hubbert and Willis
2- Matthews and Kelly
3- Eaton
4- Anderson et al
5- Draou and Osisanya
6- Nashawi and Malallah
7- Akinbinu

8- Onyinye and Alabi
9- Leak–off test
10-Marbun et al
11- Gene Expression Programming
12- Genetic Algorithm 
13- Darwinian
14- Genetic Programming

15- Koza
16- Candida Ferreira
17- Expression Tree
18- Pore Pressure Gradient
19- Overburden Pressure Gradient
20- Poisson’s Ratio
21- Fracture Pressure Gradient
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