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شرکت های اپراتور در حال کشــف مناطق نفت و گازی هستند که 
حفاری در آنها در 30 ســال گذشته غیرممکن بوده است. به همین 
دلیل نیاز به انتخاب مته ی حفاری و بهینه ســازی آن جهت کاهش 

هزینه و زمان بسیار نیاز می شود. 
انتخاب مته ی مناســب می تواند بر عملکرد حفــاری کل تجهیزات 
ته چاهی تاثیر بگذارد. پارامترهای بسیاری باید قبل از انتخاب مته ی 
حفاری مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.]1[ یکی از پارامترهایی که 
در انتخاب مته ی حفاری مناسب، بسیار تاثیرگذار است ویژگی و نوع 

لیتولوژی سازند است. 
سازند دشتک، از جمله سازندهایی است که توالی الیه  های مختلف 
در آن به چشــم می خورد. این ویژگی از سازند دشتک سبب شده 
اســت تا انتخاب مته توســط واحد پیمانکاران حفاری با مشــکل 
روبرو شــده و موجب از دست دادن هزینه و زمان شود.]2[ سازند 
دشــتک یکی از واحدهای گــروه کازرون با لیتولــوژی دولومیت، 

شیل، انیدریت، دولومیت  رســی و... است و در 6 بخش به صورت 
متناوب قــرار گرفته اند.]3[ جهت انتخاب مته ی بهینه در ســازند 
دشــتک، عزیزی در ســال 1385، از روش هزینه ی حفاری واحد 

طول استفاده کرد. 
نتایج، حاکی از آن بود که به دلیل تغییرات وســیع زمین شناسی 
و ژئومکانیکی در ســازندی واحد امکان مقایســه ی مته با روش 
هزینــه ی حفاری برحســب متراژ وجود نــدارد، چون قیمت یک 
مته در این ســازند در دو چاه متفــاوت، 83 و 615 دالر برآورد 
شــد.]2[ تاکنون روش های بســیاری از جملــه: هزینه ی حفاری 
واحد طول، انرژی ویژه، مدل ROP، روش های هوشمند و... جهت 
انتخاب مته حفاری ارائه شــده اســت.]6-4[ از جمله روش های 
احتمالی و توانمند در زمینه ی شــناخت رخســاره های ســنگی، 
زنجیره ی مارکوف اســت.]8-7[ زنجیره ی مارکوف حالت خاصی از 
فرآیند مارکوف اســت که دو پارامتر تاثیرگــذار آن )زمان و حالت 
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مته، ابزاری اساســی اســت که تاثیر زیادی در کل فرآیند حفاری دارد. انتخاب مته یکــی از پارامترهای مهم برای 
برنامه ریزی و طراحی چاه های اکتشــافی جدید اســت. انتخاب نامناســب مته ی حفاری در سازندهای خاص سبب 
می شــود هزینه ی زیادی را برای شــرکت های اپراتور به همراه داشته باشد، از جمله پارامترهای تاثیرگذار در فرآیند 
انتخاب مته ی حفاری، شــناخت نوع لیتولوژی و ســاختار زمین شناسی سازند اســت. یکی از روش های هوشمند و 
قدرتمند که در زمینه ی شناسایی واحدهای لیتولوژی توسط محققان مورد استفاده قرار گرفته است، روش  زنجیره ی 
مارکوف می باشد. زنجیره ی مارکوف یک الگوی احتمالی است که نوع خاصی از وابستگی را معرفی می کند و به عنوان 

مدلی جهت پیش بینی حالت آینده به کار برده می شود و از ماتریس احتماالت جهت مدل سازی استفاده می کند. 
در مطالعه ی حاضر، با مدل ســازی رخســاره های سنگی سازند دشــتک )به عنوان یکی از مهم ترین پوش سنگ های 
جنوب و جنوب غرب ایران و دارای توالی از رخســاره های ســنگی گوناگون( توســط زنجیره ی مارکوف در نرم افزار 
MATLAB، انتخاب مته ی حفاری مناســب در دو چاه از این ســازند محقق می شود. پس از وارد کردن پارامترهای 

لیتولوژی و نوع مته ی استفاده شده در دو چاه #1 و #2 به عنوان ورودی در نرم افزار، زنجیره ی مارکوف در هر گامی 
که قرار دارد، نوع ســاختار ســازند را در گام بعد خود پیش بینی کرده و با توجه به ویژگی و نوع آن، مته ی حفاری 
مناســب را پیشــنهاد می کند. نتایج نشــان می دهند، زنجیره ی مارکوف در چاه 1# و چاه #2 به ترتیب، 88/54 و 

75/46درصد با حالت استفاده شده توسط واحد حفاری تطابق داشته اند.
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سیســتم( تنها مقادیر گسســته را انتخاب می کنند.]9[ در زمینه ی 
انتخاب مناســب مته ی حفاری در صنعت نفت با اســتفاده از روش 
احتماالتــی زنجیره ی مارکوف تا به امــروز در منابع مطالعاتی رایج، 
گزارشی ارائه نشده اســت. در زمینه ی مهندسی حفاری در صنعت 
نفت،Ove Strand ، 2017 جهت مدل سازی دقیق سیستم فوران گیر 

چاه از مدل زنجیره ی مارکوف استفاده کرد. 
این پژوهش روال عددی نســبتا ســاده ای را برای حل بســیاری از 
آزمایش ها در کل دوره ی نصب فوران گیر گزارش کرد.]10[ مسئله ی 
شبیه سازی سه بُعدی مخازن نفت و گاز را . Jun et al، 2012 با استفاده 

از زنجیره ی مارکوف حل کردند. 
نتایج نشــان می دهد این رویکرد جدید می تواند ویژگی های توزیع 
فضایی ماسه ســنگ ها را به صورت واضح تصویر کند.]11[ در همین 
راستا،.Nikoogofta et al ، 2013 جهت مدل سازی واحدهای لیتولوژی 
در راستای مدیریت مخزن، مدل زنجیره ی مارکوف را پیشنهاد کرده  
اســت. اعتبارسنجی نتایج نشان داده  است که رخساره های سنگی با 

دقت قابل قبولی مدل شده اند.]8[ 
در این مطالعه، برای مدل سازی متغیرهای گسسته )حالت سیستم؛ 
 MATLAB رخســاره های ســنگی( از زنجیره ی مارکوف در نرم افزار
استفاده شده است که با استفاده از ماتریس احتماالت این امر میسر 

می شود.]8[
جهت به کارگیری زنجیره ی مارکوف در مدل ســازی رخســاره های 
سنگی سازند دشتک و به دنبال آن انتخاب مته ی حفاری مناسب از 
اطالعاتی نظیر چاه نمودار1ها استفاده شده است. ورودی مدل سازی 
نوع لیتولوژی سازند دشتک و نوع مته ی انتخابی در میدان عملیاتی 

)در دو چاه #1 و #2( است. 
 در ایــن پژوهــش، در ابتدا به معرفی تئــوری زنجیره ی مارکوف و 
الگوریتم مدل ســازی رخساره های ســنگی با این روش در حوزه ی 
زمین شناســی پرداخته شــده و پس از تحلیل و بررسی نمودارهای 

حاصله، نتایج مقایسه ی مدل سازی با حالت واقعیت ارائه می شود. 

1- زنجیره ی مارکوف
یک ســری از رخدادها به صورت متوالی کــه دارای ویژگی زنجیره ی 
مارکــوف و تغییر وضعیت یک مرحله ای اســت در شــکل1 نشــان 
داده شده اســت. آینده ی زنجیره ی مارکوف بســتگی به مسیری که 
در گذشــته طی کرده اســت، ندارد و تنها بــه موقعیت آن در زمان 
حال وابســته اســت.]14-12[ بر این اساس یک رشــته  متغیرهای 
تصادفــی }Xt, t≤ 0{ را زنجیره ی مارکوف می نامند، اگر به ازای تمام 

مقادیرحالت  و رابطه ی1 برقرار باشد.]15-16[

رابطه ی )1(:
       
کــه در آن مقادیــر it ,... ,i2 ,i1 ,i0 حالت  های مختلف در فضای حالت 

i است.
همان طور که در شکل1 آمده است، احتمال تغییر وضعیت یک مرحله ای 
 ،Sq در حالت N و سلول Sl در حالت i - 1 سلول ،SK در حالت i ســلول
هســتند و پیشــامد SK زمانی رخ می دهد کــه Sq و Sl اتفاق بیفتند. 
احتمال انتقال از حالت i به j به صورت رابطه ی2 بیان می شــود.)در این 

رابطه، Z نشان دهنده ی حالت سلول است(
رابطه ی )2(:                     
                                    

این احتمال را با استفاده از رابطه  ی3 می توان نوشت: 
رابطه ی )3(  : 

                                                                              

 N-i به فاصله ی q به k در این رابطه،  احتمال انتقال از وضعیت
ســلول و همچنین   احتمال انتقال از حالت l به حالت q به 

فاصله ی N - i+ 1 سلول است.]8و17[

2- زمین شناسی منطقه
سازند دشتک به سن تریاس پایینی تا میانی است که 6 بخش آن شامل: 
 ،Cبخش تبخیری ،Bبخش تبخیری ،Aبخش شــیلی آغار، بخش تبخیری
بخش دولومیت سفیدار و بخش تبخیریD است.]20-18[ در این مطالعه 

از اطالعات دو چاه جهت مدل سازی استفاده شده است. 
ضخامت ســازند دشــتک در چاه #1 و چاه # 2 به ترتیب، 960 و 1410 
متر اســت. نوع مته و متراژ حفاری شده توسط هر مته به صورت درصد، 

در جداول1 و 2 آمده است.

 1  پیشامدهای متوالی برای زنجیره ی مارکوف تک بُعدی]17[
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  1     لیتولوژی های حفاری شده )به صورت درصد( توسط هر کد مته در چاه 1#

ناشناختهمارندولومیت اُاُلیتیآهک انیدریتیآهک دولومیتیدولومیت انیدریتیآهک چرتیشیلآهک رسیانیدریتدولومیت رسیدولومیت    لیتولوژی )متر(
     کد مته
5-3-745/7119/4223/142/601/142/5705/420000
5-2-720/0820/0821/7510/0420/08007/970000

2-1-411/8615/2544/080028/81000000

2-1-5062/820037/180000000

1-3-500010000000000

48/93000051/07000000

  2     لیتولوژی های حفاری شده )به صورت درصد( توسط هر کد مته در چاه 2#

ناشناختهمارندولومیت اُاُلیتیآهک انیدریتیآهک دولومیتیدولومیت انیدریتیآهک چرتیشیلآهک رسیانیدریتدولومیت رسیدولومیت    لیتولوژی )متر(
     کد مته
5-3-722/658/711/638/252/90/8906/916/2502/4529/46
5-2-716/1319/38/140/60/61/260/64/372/110/62/7143/58

2-1-411/8615/2544/080028/81000000

2-1-5060/250039/750000000

1-3-500000000000100

51/42000048/58000000

M- 2-2-33616160320000000

3- توسعه ی مدل
جهت مدل سازی رخســاره های سازند دشتک با اســتفاده از زنجیره ی 
مارکوف از داده های چاه نگاری دو چاه اســتفاده شده است. فضای حالت 
بر اساس متغیر مورد بررسی )رخساره های سنگی سازند دشتک( تعیین 
می شــود. فضای حالت با توجه به انواع لیتولوژی های جداول1 و 2 برای 
چاه #1 و چاه شماره #2 به ترتیب، 8 و 12 حالت است. با توجه به قدرت 
تفکیک داده ی چاه ها )به ازای هر یک متر، نوع لیتولوژی مشــخص شده 
اســت(، به ترتیب در راســتای قائم در چاه #1، به 960 و در چاه #2، به 
1410 سلول یک متری تقسیم می شوند)سلول ها با توجه به ضخامت دو 
چاه تقسیم بندی شده اند( مشابه با آنچه که در شکل1 آمد. سپس انتقال 
حالت ها از i -1  به i شــمارش می شــود )i -1  و i در اینجا نوع رخساره  
هســتند و امکان داردi -1 با i برابر باشد( و بر کل شمارش های هر سطر 

تقسیم می شود. 
 i به حالت  i -1ماتریس احتمال انتقال که نشــانگر احتمال گذر از حالت

است توسط رابطه ی4 نشان داده شده است.]8[
رابطه ی )4(:                                                                                                                                                         
 j، Ti به حالت i انتقال های انجام شده از حالت Ei - 1 i ،که در این رابطه
مجموع سطر i ام و Pi -1 i احتمال انتقال از رخساره ی i -1  به رخساره ی 

i اســت. در جداول3 و 4 ماتریس تعداد انتقال های انجام شده از هر یک 
از لیتولوژی هــا به دیگر لیتولوژی ها و ماتریس احتمال انتقال در چاه # 2 
نشــان داده شده اســت. به دلیل اینکه مشکل انتخاب مته ی حفاری در 
چاه # 2 بیشــتر گزارش شده اســت، ماتریس احتمال انتقال چاه #2، در 

این قسمت آورده شد. 
با استفاده از ماتریس احتمال انتقال و فضای مشاهده شده، حالت هر یک 
از سلول ها تخمین زده می شود. همان طور که در رابطه ی3 و شکل1 آورده 
شده، هر سلول ناشناخته ی Zi، با استفاده از حالت های معلوم سلول های 
i -1  ، و اعمــال توزیع شــرطی  
می تواند مورد تخمین قرار گیرد. سلولi -1 در همسایگی قبلیZj ، دارای 
حالت Sl و ســلول N در مرز سازند با سازند بعدی با حالت Sq می باشد. 
با داشــتن این دو پارامتر حالت SK در سلول i تخمین زده می شود که 
 q به حالت k در رابطه ی3 عبارت احتمــال انتقال از حالت
است که به توان اختالف فاصله ی سلول مورد تخمین با مرز سازند بعدی 

N-i رسیده است. 
نرم افزار MATLAB با پردازش اطالعات گذشــته، مته ی حفاری در گام 

آینده ی خود را با توجه به نوع لیتولوژی پیش بینی می کند.
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  3     ماتریس تعداد انتقال در چاه 2#

123456789101112حالت

1340714213121021
251141221000000

3171131010000000

43106301001010

52100391000002

63030046110010

70020011700000

81000011320000

90102110059002

10000000100400

112001000011350

1220001100200432

  4     ماتریس احتمال انتقال چاه 2#

123456789101112حالت

10/90/020/040/0060/0030/010/0030/0060/00300/0060/003
20/040/9120/0080/0160/0160/008000000

30/0400/0060/8700/0060000000

40/0440/01400/9000/014000/01400/0140

50/0450/022000/8660/022000000/045

60/054500/0545000/8370/01820/0182000/01820

7000/1000/050/8500000

80/028600000/02860/02860/91420000

900/1500/0300/0150000/91000/030

10000000/20000/800

110/05000/02500000/0250/0250/8750

120/00450000/0020000/0045000/989

4- تفسیر نمودارهای مدل سازی توسط زنجیره ی مارکوف
تفســیر نمودارهای خروجی زنجیره ی مارکوف بــرای دو چاه به صورت 
مجزا مورد بررســی قرار گرفت. همان طور که در جدول5 آمده است، در 
این دو چاه از دو نوع متــه ی مخروطی )مته ی مخروطی دندانه ثابت2 و 
 )PDC 4( و یک نوع متــه الماصه مصنوعی )متــه ی مخروطی دکمه ای3

استفاده شده است.
همان طور که در اشــکال2 تا 9 نشان داده شده است، زنجیره ی مارکوف 

در سراســر چاه ها ســه نوع مته ی A، E و F که از نوع مته های مخروطی 
هستند را با توجه به داده های ورودی پیشنهاد داده است. 

با توجه به شــرایط عملیاتی چاه مانند: عملیات مانده یابی، سیمان کاری، 
شستشوی چاه و غیره و سختی سنگ در هر عمق، مته ی مناسب از بین 
این ســه نوع مته ی پیشنهادی انتخاب می شود که در ادامه دلیل انتخاب 

مته ی حفاری توسط زنجیره ی مارکوف ارائه می شود.
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  5     کد و نوع مته های حفاری استفاده شده در دو چاه #1 و 2#

نماد استفاده شده در شکل هانوع مته حفاریکد مته حفاری

5-3-7Milled tooth BitA

5-2-7Milled tooth BitB

Milled tooth BitC

M- 2-2-3PDCD

2-1-5Insert tooth BitE

2-1-4Insert tooth BitF

1-3-5Insert tooth BitG

همان طور که در اشــکال2 تا 9 نشان داده شده است، زنجیره ی مارکوف 
در سراسر چاه ها ســه نوع مته ی A، E و F که از نوع مته های مخروطی 
هســتند را با توجه به داده های ورودی پیشــنهاد داده است. با توجه به 
شرایط عملیاتی چاه مانند: عملیات مانده یابی، سیمان کاری، شستشوی 
چاه و غیره و ســختی ســنگ در هر عمق، مته ی مناسب از بین این سه 
نوع مته ی پیشــنهادی انتخاب می شود که در ادامه دلیل انتخاب مته ی 

حفاری توسط زنجیره ی مارکوف ارائه می شود.
 در فواصلی از چاه، لیتولوژی سازند سخت، کم تخلخل و چرتی می باشد 
که می بایســت جهت حفاری در این نوع ساختار از دوران مته ی کمتر و 
وزن روی مته ی بیشــتر استفاده کرد تا فرسایش مته کمتر و سرعت آن 

بیشتر شود. 
در این موارد باید از مته هایی اســتفاده شــود که سازند را به روش خرد 
کردن و آســیاب کردن حفــاری می کنند.]21[ در نتیجه اســتفاده از 
مته های PDC در این موارد باعث فرســایش شــدید مته شده و سرعت 
حفــاری پایین می آید که این خود باعث می شــود متــه درجا بزند و از 

دست برود. 
با توجه به موارد گفته شــده، این مته جهت حفاری در این عمق از این 
چاه مناسب نبوده است. همان طور که در شکل2 آمده است، عدم تطبیق 
مته ی اســتفاده شده با مدل زنجیره ی مارکوف به درستی مشخص شده 
اســت و این بدین معناست که اســتفاده از این مته در این عمق از چاه 

توسط زنجیره ی مارکوف پیشنهاد نمی شود. 
این در حالتی است که مته با کد )A )5-3-7، در این اعماق با استفاده از 
زنجیره ی مارکوف توصیه می شود. ضمنا در صورت وجود مته های دیگر، 
مته ی تقویت شــده به دلیل استفاده در چاه های کم قطر و مقاومت باال، 

می تواند مفید واقع شود.]22[
 مته با کد B )7-2-5( در اکثر مواقع به دلیل گشتاور زیاد، تغییرات در 
تجهیزات ته چاهی و شکستن و آسیب دیدگی دندانه ها از چاه خارج شده 
است. لیتولوژی های حفاری شده غالبا دولومیت، انیدریت و سنگ آهک 

است که از سختی متوســط و تقریبا مشابهی برخوردار هستند. با توجه 
به اشــکال3 و 4 زنجیره ی مارکوف با توجه به شرایط و مته های موجود 
 B 7-3-5( را پیشــنهاد می کند چون نسبت به مته با کد( A مته با کد
کاترهای سخت تری دارد و امکان آسیب دیدن دندانه های آن کمتر است. 
از طرفی به دلیل نوســانات و گشتاور در این نواحی استفاده از مته های 

هیبریدی با تیغه ی مرکب نیز در صورت وجود، توصیه می شوند.]23[
 متــه با کد   )X -7-1-5( در بعضی از اعمــاق به علت ماندن کاج ها 
در چاه قابل اســتفاده نبوده اســت. لیتولوژی حفاری شده ی دولومیت، 
انیدریت و ســنگ آهک است که به علت ســختی متوسط سازند در این 
ناحیه، مته دچار فرســودگی شــده و کاج خود را از دست داده است. با 
توجه به لیتولوژی حفاری شــده، مته با کد A توسط زنجیره ی مارکوف 

توصیه می شود.)اشکال3و5(
 جهت پاک  ســازی چاه برای عملیات راندن لوله ی جداری از مته با کد 
G )5-3-1( اســتفاده شده است، چون در این عمق حفاری انجام نشده 
اســت و تنها از این مته جهت شستشوی چاه استفاده شده در اطالعاتی 
که به برنامه داده شــده، دارای خطا بوده و این اعماق درست پیش بینی 

نشده است.
 از مته با کد E )5-1-2( جهت تمیزسازی چاه بعد از عملیات مانده یابی، 
در برخی فواصل استفاده شده اســت. با توجه به مدل سازی انجام شده 
توســط زنجیره ی مارکوف اســتفاده از این مته با توجــه به لیتولوژی و 

شرایط چاه، مناسب به نظر می رسد. 
 حفاری پالگ سیمانی پایینی و باالیی در عملیات راندن لوله ی جداری، 
توســط مته با کد F )4-1-2( انجام شده است. با توجه به شرایط چاه و 
پیش بینی زنجیره ی مارکوف اســتفاده از این مته در این اعماق مناسب 
بوده اســت. البته با توجه به متراژ کمی که توسط این مته حفاری شده، 
لیتولوژی های این ناحیه و ضعیف بودن این مته، استفاده از کد E و F در 
غیر از این مواقع و در جهت حفاری سازند در متراژ باال توصیه نمی شود. 

موارد گفته شده در اشکال6 و 7 نشان داده شده است .
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 2    عدم تطبیق مته ی PDC در واقعیت با مدل مارکوف در چاه 2#

 3    پیشنهاد مدل زنجیره ی مارکوف برای استفاده از کد A  )7-3-5( به جای مته با کد C  و کد B )7-2-5( در چاه 1#

 4    پیشنهاد مدل زنجیره ی مارکوف برای استفاده از کد A  )7-3-5(  به جای مته با کد B )7-2-5( در چاه 2#
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 5    پیشنهاد مدل مارکوف برای استفاده از کد A  )7-3-5(  به جای مته با کد C   در چاه 2#

 6    تطبیق مته ی مدل سازی زنجیره ی مارکوف و مته ی استفاده شده کد F )4-1-2( و کد E )5-1-2( و خطا در پیش بینی مته با کد G )5-3-1( در چاه 1#

 7    تطبیق مته ی مدل سازی زنجیره ی مارکوف و مته ی استفاده شده کدF )4-1-2( و کد E )5-1-2(  و خطا در پیش بینی مته با کد G )5-3-1( در چاه 2#
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  اکثر مناطقی که توسط مته با کد A )7-3-5( حفاری شده است 
بدون مشــکل اســت و راندن مته تنها به دلیل حفاری سازند و نه 
رفع مشــکالت چاه، اتفاق افتاده است. همان طور که گفته شد اکثر 

لیتولوژی های این دو چاه با این مته حفاری شده اند. 
با توجه به اشــکال8 و 9، زنجیره ی مارکوف در اکثر اعماق این نوع 
مته را پیشــنهاد می کند. تنهــا تفاوتی که این نــوع مته با دو نوع 
مته ی B )7-2-5( و    )X -7-1-5( دارد، سختی کاتر آن است که 
نشــان دهنده ی کیفیت خوب آن جهت حفاری سازندهای سخت تا 

متوسط همچون سازند دشتک است.
به طور کلی در چاه #1، همان طور که در شــکل10 آمده است، 580 متر 
)60/41درصد( از این چاه دارای پیش بینی درست مته است و 380 متر آن 
دقیق پیش بینی نشده است. با توجه به توضیحاتی که داده شد، 110 متر از 

 C حفاری شده و در 160 متر آن از مته با کد B سازند توسط مته با کد
اســتفاده شده است که با توجه به مته های موجود و قابل استفاده در این 
چاه ها و توضیحات داده شده می توان مته با کد A )7-3-5( را جایگزین 
آن کرد. بنابراین می توان گفت 88/54درصد سازند با استفاده از زنجیره ی 

مارکوف به درستی مدل سازی شده است.
در چاه #2، 58/68درصد ســازند )757 متر( با مته  ی مناســب، درست 
پیش بینی شــده و 46/31درصد )667 متر(، به صورت دقیق مدل سازی 
نشده  است. همان طور که قبال اشاره شد، با جایگزین کردن مته ی مناسب 
به جای مته های نامناســب چاه، می توان مقدار خطای آن را کاهش داد. 
با احتســاب مته های جایگزین شده 75/46درصد مته ها با استفاده از این 

برنامه دارای اطمینان بوده و درست مدل شده اند.)شکل11(

 8    تطبیق مدل زنجیره ی مارکوف با حالت واقعیت، مته با کد A  )7-3-5( در چاه 1#

 9    تطبیق مدل زنجیره ی مارکوف با حالت واقعیت، مته با کد A  )7-3-5( در چاه 2#
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نتیجه گیری
انتخاب صحیح مته ی حفاری مستلزم پارامترهای مختلفی است که در این 
مطالعه از پارامتر لیتولوژی جهت تخمین مته ی حفاری مناســب استفاده 

شد. نتایج حاصله از خروجی نرم افزار MATLAB به این صورت است: 
1- مدل زنجیره ی مارکوف، اســتفاده از ترکیب سه نوع مته ی مخروطی 
با کد A، E و F در چاه های #1 و #2 در ســازند دشــتک را پیشــنهاد 
می کند. استفاده از مته  ی مخروطی دندانه ثابت مانند مته با کد F، جهت 
تمیزسازی چاه بعد از عملیاتی همچون مانده یابی و سیمان کاری، توسط 
مدل زنجیره ی مارکوف ارائه شــد. زنجیره ی مارکوف در اکثر اعماق که 
لیتولوژی ســازند دارای سفتی متوسط تا سخت است، مته های دکمه ای 
با کاتــر قوی تر )در این چاه ها، مته با کــد A( را ارائه می دهد. به دلیل 
وجود توالی از این نوع جنس ســنگ در سازند دشتک، مارکوف استفاده 

از این نوع مته ها را به جهت حفر بیشــتر سنگ، کاهش هزینه های باال و 
پایین راندن مته5 و آســیب کمتر مته های ضعیف تر در صورت استفاده، 

پیشنهاد می کند.
2- در چاه #1 که مشــکالت حفاری به مراتب کمتر از چاه #2 اســت، 
88/54درصد هماهنگــی بین خروجی داده ها و مدل ســازی زنجیره ی 
مارکوف وجود دارد. وجود 11/46درصد خطا در پیش بینی نوع مته، مثل:  
عدم تشخیص مته ی مناسب در برخی از عمق ها در زمان تمیزسازی چاه 
)مثال عمقی که توسط مته با کد G تمیز شد(، می تواند باشد. در چاه 2#، 
با توجه به مدل زنجیره ی مارکوف 75/46درصد از عمق این چاه درست 
پیش بینی شده  است. اضافه  بر دالیلی که در عدم دقت مدل در چاه # 1  
بیان شد، وجود لیتولوژی های شناخته نشده در نگارها سبب شد این چاه 

با خطای 24/54درصد در انتخاب مته ی مناسب، مواجه شود.

 10    تطبیق و عدم تطبیق مته ی حفاری استفاده شده و مدل سازی زنجیره ی مارکوف در چاه 1#

 11    تطبیق و عدم تطبیق مته ی حفاری استفاده شده و مدل سازی زنجیره ی مارکوف در چاه 2#
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پیشنهادات
بر اســاس نتایج، می تــوان نتیجه گرفت که تحقیق در مورد اســتفاده از 
زنجیره های مارکوف برای انتخاب مته، موفقیت آمیز بوده اســت، اما برای 

بهبود این روش موارد زیر پیشنهاد می شود:
اســتفاده از ایــن مدل صرفا بر اســاس نوع لیتولوژی و وجــود توالی در 

رخساره های زمین است و دیگر پارامترها در آن دخیل نیستند. 
پیــدا کردن ارتباطی بین پارامترهای حفــاری و نوع لیتولوژی که در این 

تحقیق بحث شد، راه حل مناسبی جهت انتخاب مته در چنین سازندهایی 
را به دنبال دارد. در این مدل ســازی تنهــا از مته های موجود در این چاه 
استفاده شد و مته های دیگر با استفاده از مطالعات زمین شناسی و گزارشات 

شرکت، جهت حفاری در برخی نواحی به صورت مکمل پیشنهاد شد. 
استفاده از روشی که بتواند اکثر مته های موجود در بازار را در برنامه اعمال 
کند و صحــت موارد باال را گزارش دهد، می تواند در جهت انتخاب مته ی 

قوی تر در سازندهای مشابه ظاهر شود.

پانویس هاپانویس ها
1. Well log
2. Milled tooth Bit
3. Insert tooth Bit

4. Polycrys talline Diamond Compact
5. Tripping

منابعپانویس ها
[1]. Karadzhova, G., "Drilling efficiency and Stability Comparison Between 
Tricone, PDC and Kymera Drill Bits". Faculty of Science and Technology, 
Mas ter Thesis, University of Stavanger, Norway, 2014, 67 P.

]2[ .  عزیزی، و.، "ارزیابی روش های طراحی حفاری )انتخاب نوع و تعداد مته( در حفاری های نفت و گاز ایران و ارائه ی 
روش بهینه"، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی مهندسی معدن، دانشگاه تهران، 1385، صفحه150.

]3[ .  صفاری، ب.، "بررســی سازند دشــتک در حوضه ی رسوبی زاگرس )کوه سورمه و دنا("، نشریه ی فنی تخصصی 
شرکت ملی نفت ایران )اکتشاف و تولید(، 1387، شماره ی50، ص 59-54. 

[4]. Maita Pozo, J.K.,“Cos t and Duration Es timation for Deep Enhanced 
Geothermal Sys tem Wells”, Faculty of Science and Technology, Mas ter 
Thesis, University of Stavanger, Norway, 2013, 85 P.
[5]. Alsenwar, M., “NCS Drilling Data Based ROP Modelling and its 
Application”, Faculty of Science and Technology, Mas ter Thesis, University 
of Stavanger, Norway, 2017, 96 P.

]6[ .  مصطفوی، ح.، "کاربرد محاسبات نرم جهت بهینه سازی انتخاب مته با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم های 
ژنتیک" ماهنامه ی علمی ـ ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، 1395، شماره ی142، ص47-44.

[7]. Krumbein, W.C. and Dacey, M.F.,"Markov chains and embedded Markov 
chains in geology", Journal of the International Association for Mathematical 
Geology, 1969, 1, 79-96. 
[8]. Nikoogoftar, H., Mehrgini, B., Bahroudi, A. and Tokhmechi, B., 
"Optimization of the Markov chain for Lithofacies modeling an Iranian oil 
field", Arab J Geosci, 2013, 94, 97-111.

]9[ .  تاتاری، ر.، "تحلیل ریســک و ارزیابی قابلیت اطمینان سیســتم حفاظت کاتدیک خطوط انتقال گاز با رویکرد 
ترکیبی زنجیره ی مارکوف تحلیل درخت خطا"، پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه فردوسی 

مشهد، 1395، صفحه147.
[10]. Ove Strand, G.," Risk Control in the Drilling Phase of Offshore Wells", 
PhD Thesis Norwegian University of Science and Technology Faculty of 
Engineering, Department of Mechanical and Indus trial Engineering, 2017, 261 P.
[11]. Jun, L., Xiaojuan, Y., Xiaolong, Z. and Liping, X., "Lithology s tochas tic 
simulation based-dimensional Markov chain model" ,China National 
Knowledge Infras tructure,2012, 33, 5, 846- 853.
[12]. Zhi-zhong, W., Xiang, H. and Yu-ru, L., "Oil–gas reservoir lithofacies 
s tochas tic modeling based on one- to three-dimensional Markov chains", 
Journal of Central South University Press and Springer-Verlag GmbH 
Germany, 2018, 25, 6, 1399–1408.
[13]. Awiszus, M. and Rosenhahn, B., "Markov Chain Neural Networks" IEEE/

CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops 
)CVPRW(, Leibniz University Hannover, Germany,2018, 2261-2268.
[14]. Kratochv´ıl, J., "Efficiency of Prague Stock Exchange Market using 
Markov Chains", Faculty of Social Sciences, Mas ter Thesis, Charles 
University, Czech Republic, 2018, 78 p.
[15]. Zakaria, N.N., Othman, M., Sokkalingam, R., Daud, H., Abdullah, L. 
and Abdul Kadir, E., "Markov Chain Model Development for Forecas ting Air 
Pollution Index Of Miri, Sarawak", Journal of Sus tainability, 2019, 11, 19, 1-11.
[16]. Brooks, S., Gelman, A., Jones, G. and Meng, X., "Handbook of Markov 
chain Monte Carlo", London New York, 2011, P 621.
[17]. Elfeki, A. and Dekking, M., "A Markov Chain Model for Subsurface 
Characterization: Theory and Applications" Mathematical Geology, 2001, 
33, 5, 569-589.
[18]. Rahmani, O., Khoshnoodkia, M., Mohseni, H. and Hajian, M.," 
Sequence s tratigraphy of the Triassic Period: Case from  the Dashtak and 
Khaneh-Kat formations, the Zagros Basin, Iran" Journal of Petroluem 
Science and Engineering, 2018, 1-49.
[19]. Hajian Barzi, M.,  Aleali, M., Jahani, D. and  Falah Kheyrkhah, M., 
"Microfacies, Sedimentary Environment, Sequence Stratigraphy and Strontium 
Dating of the Dashtak Formation in the Persian Gulf, Fars and Izeh Regions" 
Scientific Information Database, 2015, 24, 95, 185-198.
[20]. Habibnia, B., Hosseini, E., Miri, R., Neshat, J. and Amiri Bakhtiar, H., 
"Study of Dashtak and Kangan Formations Boundary Using Geological and 
Well log Data in South Pars and Kish Gas Fields Located in the Persian Gulf", 
3.rd International Conference on Research in Science and Technology, Berlin, 
Germany, 2016, 1-13.
[21]. Sherbeny, W., Hasan, G., Lindsay, B., Madkour, A., Nagy, A. and 
Abulawi, M., "Role of Wellbore Imaging and Spesific Mineralogy Inputs 
Data in Bit Selection and Design Softwares", Society of Petroleum Engineers, 
2016, 1-11.
[22]. Husvag, M.A.,"ROP Modelling and Analysis", Faculty of Science and 
Technology, Mas ter Thesis, University of Stavanger, Norway, 2015, 127 P.

]23[ . احمــدی، م.، "مطالعــه ی روش انتخاب بهینه ی مته و پارامترهای حفاری ســازند پابــده در یکی از میادین 
هیدروکربنی جنوب غرب ایران"، پایان نامه ی کارشناسی ارشــد، دانشکده ی فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

مرودشت، 1395، صفحه209.


