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چكیده
از آنجایی که اکثر روشهای متداول استخراج نفت خام ،تنها قادرند حدود  ۰۲درصد از کل ذخیره نفتی چاه را
استحصال کنند ،بنابراین استخراج بیش از  ۰۲درصد محتوای مخازن نفت خام که در کنار چاه اصلی و در درون
سنگ های متخلخل اطراف آن قرار دارد بسیار مهم و اقتصادی است .روشهای متنوعی به منظور افزایش بازیافت
نفت استفاده شده است مانند فرآیندهای استخراج حاللی یا تزریق امتزاجی ،تزریق نیتروژن و گاز دودکش ،تزریق
امتزاجی گازهای هیدروکربوری و سیالبزنی با گاز دی اکسید کربن؛ فرآیندهای کاهش کشش سطحی و
فرآیندهای تغییر گرانروی بهمنظور کاهش گرانروی نفت و افزایش گرانروی سیال جابهجا کننده  -تزریق بخار یا
گاز برای ارتقای بازدهی مکانیزم ،ریزش ثقلی ،بیوسورفکتانت ها و احتراق زیرزمینی .اما نکته مهم در مورد این
روش ها قیمت باال ،پایین بودن درصد بازیابی ،ویسکوزیته پایین پلیمرهای مورد استفاده و ضایعات باال می باشد.
متوسط ضریب بازیافت جهانی از مخازن هیدروکربنی در حدود  0۲درصد است ،بنابراین توسعه روشهای جدید به
منظور افزایش بازیافت نفت به منظور افزایش تولید نفت و برقرای تعادل بین عرضه و تقاضا بسیار مورد توجه قرار
گرفته است .در این مقاله به روش های رایج مورد استفاده در ازدیاد برداشت نفت اشاره می شود.

واژگان كلیدی :روشهای ازدیاد برداشت نفت ،تزریق گاز ،مخازن شکافدار ،تزریق گاز،تزریق آب ،تزریق
متناوب آب و گاز،روش حرارتی.

-6مقدمه ای بر ازدیاد برداشت نفت
فزایش طول عمر مخازن نفتی ،همواره از نگرانی های کشورهای دارنده نفت به شمار میرود که ساالنه مبالغ زیادی صرف
پروژه های تحقیقاتی بر روی روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی میشود و همواره کشورهای دارای مخازن نفتی سعی دارند تا
با ارائه مناسب ترین روش از منابع خود هر چه بیشتر بهره مند شوند .از نکات قابل توجه در مدیریت مخازن استفادة صحیح از
منابع نفتی کشور و اتخاذ روش هایی برای حفظ و صیانت مخزن ،باالبردن راندمان تولید و نگه داشتن آن در حد مطلوب در طول
زمان می باشد).(Deffeyes,2008) (Reynolds, 2002)( Mohanty,2003
ازدیاد برداشت نفت به طور جدی بر قیمت نفت و اقتصاد گره خورده است .در چند سال اخیر ،شناسایی و استفاده از روش
های جدید افزایش بازیافت نفت با کارآیی باال بسیار مورد توجه قرار گرفته است .طبق گزارشات در صورتی که بتوان یک درصد
افزایش برداشت از میدانها را محقق کرد ،افزایش برداشت به  ۶میلیارد بشکه می رسد که بسیار مورد توجه است .افزایش ذخایر
قابل استحصال نفتخام از طریق اجرای طرحهای افزایش ضریب بازیافت ،یک روش کارآمد تزاید ثروتهای ملی از داراییهای
موجود (یعنی همان میدان های هیدروکربوری فعال و در حال تولید) است؛ آن هم در حالی که سرمایهگذاریهای هنگفتی برای
اکتشاف ذخایر جدید نفتخام در نقاط دور دست و صعبالعبور کشور انجام نشده است .مخازن نفتی ایران دارای ساختاری متفاوت
نسبت به مخازن نفتی دنیا میباشند به طوری که اکثر این مخازن ساختاری کربناته داشته و تنها  1۲درصد از آنها دارای ساختار
شنی هستند از طرفی  ،بخش نسبت ًا بزرگی از نفت موجود در این مخازن  ،سنگین بوده و به آسانی قابل استحصال نیست .ضریب
بازیافت نفت برای اکثر مخازن هیدروکربوری ایران در حدود  ۰2درصد گزارش شده است که این مقدار بسیار کمتر از ضریب
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بازیافت متداول نفت در جهان می باشد  .از این رو می توان گفت که در مخازن ایران  ،میزان نفت باقی مانده در یک مخزن
هیدروکربوری نسبت به مقدار برداشت شده از آن بسیار زیاد است .حدود  0۲درصد از مخازن ایران از نوع شکافدار هستند و
استخراج ثانویه از این مخازن کمتر از  0۲درصد است ).(Mohanty,2003) (Hirsch,2005)( Farouq-Ali,2003مخازن
شکافدار عمدتاً مربوط به خشکی است و برخی از مخازن دریایی مانند جزیرة سیری ،مخازن شنی هستند .برداشت نفت در طول
عمر یک مخزن به سه دسته برداشت اولیه ،برداشت ثانویه و برداشت ثالثیه تقسیم می شود .برداشت ثالثیه خود به  4روش کلی
شامل حرارتی ،شیمیایی ،تزریق امتزاجی گاز و کنترل تحرك تقسیم می شود ()(Deffeyes,2008) (Reynolds, 2002
).Mohanty,2003نیروی حاصل از فشار گاز حل شده در نفت ،نیروی حاصل از فشار گاز جمع شده در قسمت باالی کالهک ،
فشار هیدرواستاتیک سفرة آب مخزن در زیر ستون نفت و نیروی ریزش ثقلی در ستون بسیار مرتفع نفت ،نیروهای موجود در
مخازن نفت هستند .با توجه به وضعیت ساختمانی و زمین شناسی سنگ مخزن و خواص فیزیکی و ترمودینامیکی سیال های
موجود در مخزن سهم مشارکت هر یک از این نیروها در رانش نفت متفاوت است .در مقابل این نیروها ،نیروهای مخالفی سبب
محبوس نگه داشتن یا ایجاد تنگنا در بازیابی نفت می شوند که مهمترین این نیروها ،نیروی فشار موئینگی سنگ مخزن و نیروی
ا صطکاك حاصل از حرکت سیال در درون خلل و فرج سنگ مخزن تا ته چاه است .برای استحصال و بازیافت کامل نفت ،باید
چنان نیرویی در اعماق مخزن وجود داشته باشد که بتواند عالوه بر غلبه بر نیرو های مخالف ،موجب رانش نفت به سمت باال
گردد ).(Hirsch,2005)( Farouq-Ali,2003
در مرحله اول تولید ،نفت توسط انرژی های طبیعی خود مخزن برداشت می شود .به تدریج با برداشت از مخزن طی چندین
سال فشار مخزن کاهش پیدا می کند و به جایی می رسد که دیگر تولید از مخزن مقرون به صرفه نیست لذا از روش هایی تحت
عنوان تولید ثانویه نفت نظیر تزریق آب یا تزریق گاز در مخازن نفتی بهره می جویند .پس از این مرحله هنوز هم مقداری نفت در
مخزن باقی خواهد ماند که از روش های ثالثیه نظیر روش های حرارتی ،روش های تزریق مواد شیمیایی ،روش میکروبی و زدن
چاه های انحرافی استفاده می کنند .به طور کلی روش های مورد استفاده برای باالبردن تولید از مخزن نفتی با عنوان روش های
ازدیاد برداشت مورد بررسی قرار می گیرند). (Farouq-Ali,2003) (Taber,1997)( Lake,1989) (Romero-Zerón, 2004
روشهای بهکار رفته جهت افزایش بازده عبارتند از تزریق گاز(،)Steam Floodingتزریق آب ( ،)Water Floodingتزریق
متناوب آب و گاز)،(Steam Stimulationروش حرارتی) ،(Thermal methodsتزریق فوم و ژلهای پلیمری (Surfactant
)،/Polymer Floodingاستفاده از مواد شیمیایی کاهشدهندة نیروی کشش سطح و استفاده از روش میکروبی ()(Hirsch,2005

) . Farouq-Ali,2003از آنجا که ویژگیهای سنگ و سیال مخازن با یکدیگر متفاوت است ،باید روشهای متفاوتی برای افزایش
برداشت از هر مخزن شناسایی شود  .استفاده از مواد شیمیایی کاهش دهندة نیروی کشش سطحی به عنوان موضوعی با مخاطرات
زیاد ،ولی با ظرفیت فنی بالقوه باال مطرح است .اگر چه مطالعات زیادی در جهان انجام پذیرفته است ،ولی با توجه به شرایط
کنونی قیمت نفت ،استفاده از برخی مواد شیمیایی غیر اقتصادی می باشد .روش میکروبی از نظر فنی نیاز به رشد بیشتر و طی
مراحل تکمیلی خود دارد ،اما در آینده به عنوان یک روش تاثیرگذار مطرح است .روش میکروبی درآینده از لحاظ هزینه ای ،می
تواند قابل رقابت با سایر روش ها باشد .روشهای حرارتی بخصوص تزریق بخار با مشکالتی همچون نیاز به میزان زیاد سوخت
فسیلی جهت تولید بخار میباشد .که عالوه بر صرف هزینه و انرژی باعث انتشار گازهای گلخانه ای خطرناکی میشود .همچنین
پایین بودن گرمای نهان تبخیر در مخازن عمیق مانند ایران ،باعث از دست رفتن سریع حرارت میشود که این عامل باعث پایین
بودن راندمان روشهای حرارتی در مخازن کشور میشود). (Prud’homme,1983) (Green,1998) (Grattoni,2001
در یک دستهبندی کلی می توان روشهای ازدیاد برداشت را به دو دسته روشهای مبتنی بر تزریق گاز و روشهای مبتنی بر
تزریق آب تقسیم کرد .در روشهای ازدیاد برداشت که بر پایه آب هستند ،آب به عنوان محرك اصلی و یا به عبارتی سیال حامل
این روشها به شمار می رود .روشهای شیمیایی ،روشهای متناوب ،روشهای حرارتی ،روشهای میکروبی و  ...همگی از آب به عنوان
سیال حامل استفاده میکنند .عالوه بر این ها در روشهای انگیزش و تعمیر چاه نیز آب نقش اساسی دارد .در دفع آبهای زائد و
سمی که از واحدهای نمکزدایی خارج میشود ،تزریق آنها به الیههای زیرزمینی نیز مطرح است که اهمیت مطالعات در آنها کمتر
از بحث تزریق آب به مخازن هیدروکربنی نیست) .(Mohanty,2003) (Hirsch,2005در تزریق آب به مخازن هیدروکربنی با
اهداف گوناگون ،نکات مختلفی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند .آنالیز آب در علم مهندسی نفت ،تنها انجام دادن آزمایشها
برای یک منبع مشخص آب نیست ،بلکه هدف نهایی ،آمادهسازی یک منبع آب کاندید به صورت مرحله به مرحله ،که در نهایت
۰
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بهترین کیفیت ممکن برای آب تزریقی مهیا شود .در بحث ازدیاد برداشت ،تزریق آب به مخازن نفتی به دلیل تزریق در الیه
آبده مخزن با هدف نگهداری فشار مخزن و تزریق در ستون نفتی به منظور جانشینی نفت مخزن توسط آب و حرکت دادن نفت
به سمت چاه تولیدی ،انجام می گیرد .چگونگی حرکت آب در محیط متخلخل ،الگوی مناسب برای تزریق آب ،سازگاری آب با
شرایط فشار و دمای مخزن ،سازگاری آب با سیاالت مخزن و ...از چالشهای یک پروژه تزریق آب می باشند .از این رو شناسایی
منابع آب مناسب ،انجام مطالعات کیفیت آب و انجام تستهای آزمایشگاهی برای اجرای یک پروژه تزریق آب ضروری
است). (Grattoni,2001)( Lockhart,1994) (Southwell,1994)( Stavland,1995

 6-6تزریق گاز
روش تزریق گاز به دو صورت امتزاجی و غیرامتزاجی صورت میگیرد(شکل  .)1در روش امتزاجی ،گاز طبیعی با افزودن
ترکیبات هیدروکربنی میانی غنی میشود؛ بهطوری که بخش غنیشدة گاز تزریقی که در ابتدای کار تزریق میگردد ،با نفت مخزن
امتزاج یافته و آن را از درون خلل و فرج سنگ مخزن به طرف چاههای تولیدی هدایت میکند .راندمان افزایش بازیافت در این
روش ،بیشترین درصد را به خود اختصاص میدهد و اگر سنگ مخزن دارای خواص همگن و یکدست و تراوایی آن نیز مناسب
باشد ،به  ۶6تا  56درصد حجم نفت باقیمانده ،میتوان دست یافت).( Hirsch,2005) )Mohanty,2003

شكل  -6طرح شماتیک تزریق گاز به مخازن نفتی

در روش غیر امتزاجی ،گاز به مخازن نفتی تزریق میگردد که این تزریق نسبتاً ارزان است و در تعدادی از مخازن نفتخیز
خشکی و دریایی ایران اعمال میگردد .در این روش ،گاز تزریقی در قسمت باالی مخزن متراکم میشود و فشار مخازن را افزایش
میدهد و حرکت نفت را سهولت میبخشد .باید توجه داشت که لزومی ندارد گاز تزریقی حتما از نوع ترکیبات هیدروکربنی باشد.
در کشورهای صنعتی ،از گازهای خروجی از تاسیسات بزرگ صنعتی که بخش اعظم آن را دی اکسید کربن تشکیل میدهد ،برای
تزریق استفاده می شود .در این روش ،حتی راندمان باالتر از تزریق گازهای هیدروکربنی است و فواید زیست محیطی نیز در پی
دارد .با توجه به وجود مخازن گازی زیاد در کشور ،میتوان از گاز برای ازدیاد برداشت از چاههای نفت سود
جست).(Prud’homme,1983) (Green,1998) (Grattoni,2001
همچنین تزریق گاز به مخازن باید حساب شده باشد ،زیرا در غیر این صورت ،تعادل دینامیکی چاه به هم میخورد و اگر تزریق
گاز بهدرستی انجام نشود ،ممکن است باعث رسوب مواد قیری و بستهشدن خلل و فرج گردد .در صورت اتفاق این امر ،مخازن
برای همیشه غیر قابل استفاده خواهند شد .این روش در چاههایی به کار برده میشود که دارای نفت سنگین با ویسکوزیته باال
هستند .از این روش بیشتر در کالیفرنیا و ونزوئال استفاده می شود؛ زیرا در این مناطق نفت سنگین بیشتری نسبت به سایر نقاط
دنیا وجود دارد). (Nijenhuis, 2001) (Bohidar, 2001) (Sjostrom,2002) (Yang,1996

 2-6تزریق آب
روش تزریق آب در بین روش های تزریق سیال به مخزن ،روشی بسیار مهم و شناخته شده است و می تواند در صورت انجام
موفقیت آمیز ،برداشت از مخزن را افزایش دهد(شکل .)۰رواج استفاده از این روش به خاطر عوامل زیر است:
 )1قابل دسترس بودن و ارزان بودن آب
0
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 )۰سادگی روش تزریق آب به داخل مخزن از طریق چاه
 )0توانایی جریان آب در محیط متخلخل حاوی نفت
 )2توانایی آب در جاروب کردن نفت
 )6گرمای ویژه باالی آب
هنگامی که آب به داخل یک مخزن شکافدار طبیعی تزریق می شود در اثر نیروی ارشمیدس ،آب جایگزین نفت داخل شبکه
می شود .این اندرکش می تواند به روشهای متفاوتی ـ بسته به خواص شبکه ـ صورت گیرد .در صورتیکه شبکه آب دوست
باش د،توسط آشام موئینگی آب داخل شبکه شده و نفت را از آن خارج می نماید اما اگر شبکه نفت دوست باشد ،نفت توسط
گرادیان فشار خارجی خارج می گردد) . (Green,1998) (Grattoni,2001) (Lockhart,1994در مورد روش تزریق آب به
مخزن نیز باید در استفاده از این روش کمال احتیاط را به کار برد .برخی کارشناسان اعتقاد دارند ،بازده این روش مطلوب نیست،
زیرا راندمان کار نهایتاً  06درصد میباشد و اولویت در استفاده از روش تزریق گاز خواهد بود .تزریق آب بیشتر برای مخازن شنی
کاربرد دارد و برای مخازن نفتی کشور که عمدتا شکافدار هستند نباید مورد استفاده قرار گیرد .یکی از مهمترین محدودیت های
برداشت نفت موجود در شبکه در طی تزریق آب ،ویسکوزیته نفت است .ویسکوزیته باالی نفت نرخ آشام را کاهش می دهد.

شكل-2طرح شماتیک تزریق آب به مخازن نفت در ازدیاد برداشت نفت

نمونه نفت دوست منجر به تولید و برداشت نفت کمتری به نسبت نمونه آب دوست می شود .مقایسه برداشت نفت سبک و
سنگین از یک نوع سنگ مخزن نشان می دهد که برداشت نفت سنگین به دلیل کشش سطحی باالتر و نفت دوست بودن شبکه
پایین است).(Southwell,1994)( Stavland,1995

 9-6تزریق متناوب آب و گاز
اولین فرآیند تزریق متناوب آب و گاز در سال 1065در کانادا و بعد از آن در دریای شمال گزارش شده است .میزان متداول
افزایش بازیافت نفت از یک مخزن توسط این فرآیند بین 16تا ۰۲درصد نفت در جای مخزن می باشد .در فرآیند تزریق متناوب،
آب و گاز بصورت پی در پی تزریق می شوند بدین معنی که یک توده گاز بعد از یک توده آب تزریق می شود(شکل .)0طبقه
بندی پروسه های تزریق متناوب آب و گاز شامل تزریق متناوب آب و گاز امتزاج پذیر ،امتزاج ناپذیر ،مرکب و انواع دیگر آن تزریق
همزمان آب و گاز و تزریق متناوب آب و بخار است).(Southwell,1994)( Stavland,1995
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شكل -9طرح ش ماتیک تزریق متناوب آب و گاز به مخازن نفت در ازدیاد برداشت نفت

اما این روش نیز مانند روش های دیگر دارای مشکالت عملیاتی است که باید به آن توجه شود ،این مشکالت شامل کاهش
حجم سیال تزریقی و به تبع آن افت فشار مخزن ،خوردگی تجهیزات به سبب جریان گاز ،پوسته پوسته و پولکی شدن ساختار،
به وجود آمدن رسوبات آسفالتین و هیدراته و دماهای متفاوت فازهای تزریقی می باشد .این روش با تزریق آب یا گازی که به
منظور حفظ و نگهداری فشار مخزن انجام می گیرد ،متفاوت است .چرا که در تزریق آب و گاز برای حفظ فشار مخزن ،سیال
تزریقی باعث حرکت نفت نمیشود ،بلکه از افت سریع فشار مخزن در اثر بهرهبرداری جلوگیری میکند )(Mohanty,2003
). (Hirsch,2005

 4-6روش حرارتی
روشهای حرارتی پیچیده تر از تزریق آب و مواد شیمیایی است.معموالً در بهره برداری از مخازنی که نفت آنها نسبتا سنگین
است ،به کار برده میشود .از جمله این روش ها می توان به ایجاد حرارت در مخزن با سوزاندن بخشی از نفت اشاره کرد(شکل .)2
این عمل با تزریق گاز دارای اکسیژن ،حفر چاههای تزریقی معین و ایجاد یک جبهه آتش پیشرونده صورت میگیرد .البته برای
ایجاد این حرارت روشهای متفاوتی پیشنهاد شده است؛ ولی تنها در روشهایی که از گاز اکسیژندار استفاده میشود ،جبهة آتش
در یک جهت حرکت میکند و میتوان به نتیجة مطلوب رسید .تولید حرارت در خارج مخزن و تزریق سیال گرم به عنوان عامل
جابهجا کننده :این روش شامل تزریق بخار و آب به صورت مرحلهای و متناوب (تزریق چرخشی یا متناوب) و یا تزریق بخار بهطور
ممتد میباشد).(Mohanty,2003) (Hirsch,2005

شكل -4طرح شماتیک ازدیاد برداشت حرارتی

 5-6مكانیزمهای تولید نفت در بازیافت حرارتی از مخزن
افزایش درجه حرارت ،بر روی خواص فیزیکی سیاالت و همچنین تاثیرات متقابل سنگ و سیال ،اثرمیگذارد .مکانیزمهای
اصلی ناشی از این تأثیرات که به تولید نفت منجر میشوند ،عبارتند از:
 -1کاهش ویسکوزیته خصوصاً در مورد نفتهای سنگین
 -۰میزان ترشوندگی سنگ تغییر پیدا میکند؛ تمایل به ترشوندگی توسط آب در درجه حرارت باال افزایش مییابد.
 -0کشش سطحی بین نفت و آب با افزایش درجه حرارت کاهش پیدا میکند.
 -2انبساط حرارتی باعث میشود که سیال موجود در خلل و فرج سنگ به بیرون تراوش پیدا کند؛ در این حالت ،چون انبساط
حرارتی نفت خصوصاً نفتهای سبک کمتر از آب است ،در ابتدا نفت خارج میشود.
6
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 -6نفتهای سبک تبخیر میشوند).(Nijenhuis, 2001) (Bohidar, 2001

 1-6استفاده از امواج الكترو مغناطیس ())Electro Magnetic Heating(EMH
از جمله روشهای نوین در ازدیاد برداشت برای مخازن دارای نفت نیمه سنگین و سنگین روش  EMHمی باشد که در آن از
امواج الکترو مغناطیس برای گرم کردن نفت درون مخزن استفاده میشود.به همین دلیل این روش را جزء روشهای حرارتی ازدیاد
برداشت بشمار می آوریم .که در آن با ایجاد یک میدان مغناطیسی متغییر با فرکانس باال انرژی مولکولها افزاِیش داده و در نهایت
از گرمای تولید شده برای ازدیاد برداشت نفت استفاده می شود .محدوده فرکانسهای بکار رفته در این روش از چند مگا هرتز تا
 0۲۲مگا هرتز می باشد که فرکانس بهینه برای هر مخزن به جنس آن مخزن بستگی دارد .از جمله مزایای این روش قابلیت
استفاده همزمان آن با سایر روشهای ازدیاد برداشت می باشد).(Yang, 1996) (Fevola,2003) (Romero-Zerón,2004

 7-6روش میكروبی
رانش میکروبی توسط تزریق محلولی از میکروارگانیزمها و مواد غذایی مانند مالس صنعتی درون چاه تزریقی حفر شده در
مخزن نفت صورت میگیرد .تغذیه میکروارگانیسمها از مواد غذایی آنها باعث ایجاد مواد مختلفی از جنس اسیدها و سورفاکتانتها
تا گازهایی مانند هیدروژن و دی اکسیدکربن میشود .این محصوالت به روشهای گوناگونی بر نفت در جا تأثیرگذاشته و موجب
حرکت آسانتر آن در مخزن به سوی چاههای تولیدی میشوند).(Mohanty,2003

 8-6روش تزریق مواد شیمیایی و یا فوم
این روش به منظ ور کاهش نیروی کشش سطحی بین سنگ و سیال ،با تنظیم نسبت تراوایی به گرانروی نفت مخزن ,مورد
استفاده قرار می گیرد .استفاده از روش تزریق فوم و مواد شیمیایی ،به طور مثال در برخی از میادین نروژ به صورت آزمایشی با
موفقیت انجام پذیرفته است .اگر چه مطالعات زیادی در جهان انجام پذیرفته است ،ولی با توجه به شرایط کنونی قیمت نفت،
استفاده از برخی مواد شیمیایی غیر اقتصادی میباشد .روشهای بازیافت شیمیایی شامل تزریق پلیمر ،پلیمر میسلی و قلیاروبی
است .در حال حاضر تزریق پلیمر متداولترین روش تزریق مواد شیمیایی است).(Mohanty,2003
 3-6پلیمرروبی میسلی)(Micellar-Polymer Flooding
این روش ازتزریق توده میسلی شامل مخلوطی ازسورفاکتانتها ،شبه سورفاکتانتها  ،الکل ،آب شور و نفت بهره میبرد که
درون سازند حاوی نفت حرکت میکند و نفت به دام افتاده بیشتری را از سنگ مخزن رها میکند .این روش یکی از کاراترین
روشهای  EORاست و در عین حال از گرانترین روشها نیز میباشد .همانطور که مایع ظرفشویی باعث آزاد شدن چربی از سطح
ظروف میشود و بعد میتوان با جریان آب چربیها را پاك کرد .وقتی که این محلول میسلی در سازند حاوی نفت درون مخزن به
حرکت در میآیند باعث آزاد شدن مقدار زیادی از نفت محبوس در سنگ مخزن میشود .برای افزایش تولید ،آب تغلیظ شده با
پلیمر جهت کنترل تحرك ،بعداز توده میسلی تزریق میگردد .آب شیرین پس ازپلیمر تزریق میشود تا از آلوده شدن مواد شیمیایی
نیز جلوگیری نماید) .(Bohidar, 2001) (Sjostrom,2002محلول مایسالر مخلوطی از آب ،مواد فعال سطحی ،نفت و نمک
است .در روشهای جدید تهیه محلول مایسالر  ،نفت ،نمک و مواد کمکی فعال سطحی حذف گردیده اند .محلولهای مایسالر نیروی
تنش سطحی بین آب و نفت را تا حدود  ۲,۲۲1dyne/cmیا کمتر از آن کاهش میدهد .گرانروی محلول پلیمری حدود  ۰تا 6
برابر گرانروی نفت است .غلظت پلیمر حدود  1۲۲۲ppmمی باشد .در حال حاضر از پلی اکریمید ها و زیست پلیمر ها به عنوان
پلیمر در محلول بافر استفاده می شود .مواد فعال سطحی معموال سولفوناتهای نفتی سدیم هستند و از لحاظ خواص و ساختار
شیمیایی شبیه شوینده ها می باشند .از الکلها برای مواد کمکی فعال سطحی استفاده می شود.هزینه تهیه محلولهای مایسالر
برای تولید هر بشکه نفت در سال  1056حدود  1/6دالر آمریکا بوده است).(Bohidar, 2001) (Sjostrom,2002
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61-6سورفكتانت
سورفکتانت ها معموال ترکیباتی آلی هستند که دارای گروههای هیدروفوبیک (آب گریز) که نقش دم و دنباله را دارد و
گروههای هیدروفیلیک(آب دوست) که نقش سر را دارد می باشند (شکل  )6بنابراین معموال به طور ناچیز در آب و حاللهای آلی
حل می شوند  .سورفاکتانت یک ماده ی عمل کننده در سطح است.به این معنی که هنگامی که بر روی سطح یک مایع گسترده
می شود،کشش سطحی را به مقدار زیادی کاهش می دهد).(Mohanty,2003

شكل -5طرح شماتیک میسل های مورد استفاده در محلول آبی برای ازدیاد برداشت نفت

معمولی

در حالل های قطبی گروه های آبگریز دم مولکولهای فعال کننده
سطحی به سمت درون و گروه های آب دوست سر به سمت حالل
قطبی جهت گیری می کنند

میسل ها

معکوس

در حاللهای غیر قطبی گروههای انتهای مولکول های فعال کننده
سطحی به سمت درون مجموعه جهت گیری می کنند و هسته آب
دوست میسل را تشکیل می دهند و دنباله های غیر قطبی (گروههای
دم ) در حال برهمکنش با حالل باقی می مانند.

شمای -6دسته بندی میسل ها

مولکولهای فعال کننده سطحی در محلولهای بسیار رقیق به صورت منومر هستند .البته ممکن است دیمرها وتریمرها نیز
حضور داشته باشند .وقتی غلظت مولکولهای فعال کننده سطحی به یک مقدار مناسب برسد ،تجمع خودبخود اتفاق می افتد و
میسل تشکیل می شود .میسل بمعنی تکه کوچک است .غلظتی که در آن میسل تشکیل می شود غلظت بحرانی میسل شدنcmc
نامیده می شود .در این غلظت ،میسل ها از حدود  ۰۲۲-2۲۲منومر فعال کننده سطحی پدید می آیند .میسل ها از نظر
ترمودینامیکی پایدارند و به آسانی تکرارپذیر می باشند .اگر غلظت فعال کننده های سطحی در اثر رقیق نمودن با آب به پایین تر
از  cmcرسانده شود ،میسل تخریب می شود .اندازه میسل ها به دما بستگی کامل دارد .کاهش دما باعث بزرگ شدن قطر میسل
می شود که این امر به دلیل گرمازایی می باشد).(Yang, 1996) (Fevola,2003
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-66-6قلیاروبی)(Alkaline Flooding
مستلزم تزریق مواد شیمیایی قلیایی (پتاس یا محلولهای سوزآور) درون مخزن است که به علت واکنش با اسیدهای موجود
در نفت تولید سورفاکتانت کرده و آن هم به نوبه خود با کاهش کشش سطحی ،موجب تغییر ترشوندگی سطح سنگ مخزن و یا
ایجاد امولسیون شده و به آزاد شدن نفت از سنگها کمک میکند .در نتیجه نفت با سهولت بیشتر میتواند درون مخزن به سمت
چاههای تولیدی حرکت کند .تغییرات جدیدی که در اجرای این روش صورت گرفته عبارتست از افزودن سورفاکتانت و پلیمر به
مواد قلیایی که روش Alkaline-Surfactant-Polymerنامیده میشود و اساساً هزینه کمتری نسبت به روش پلیمرروبی میسلی
دارد .روش قلیاروبی معموالً میتواند موثرتر باشد به شرطی که حجم اسید موجود در مخزن نسبتاً باال باشد )(Bohidar, 2001
).(Sjostrom,2002

 62-6پلیمر روبی()Polymer Flooding
اغلب در مخازنی استفاده میشود که روش آبروبی در آنها کارایی الزم را ندارد مثل مخازنی که به دلیل شکستگی یا تراویی
باال باعث انحراف جریان و هرزروی آب تزریقی میشوند یا مخازنی که به علت وجود نفت سنگین درمقابل جریان آب مقاومت
میکنند .برای ممانعت از رد شدن آب تزریقی از نفت ،میتوان آب را با افزایش پلیمرهای محلول درآن تغلیظ کرده و گرانروی
آن را بیشتر نمود .این کار باعث میشود آب درون سنگهای مخزن پراکنده شده و درصد بازیافت نفت باال رود .پس از محلول
پلیمری،آب شیرین تزریق میشود تا از آلوده شدن آن با آب شوری که باعث رانش نهایی میشود جلوگیری گردد .در این روش،
اغلب از پلیمرهای سنتزی در رده بندی پلیاکریلیدآمید و پلیمر بیولوژیکی زانتاگام استفاده میشود .اگرچه پلیمرهای بیولوژیکی
در مقابل تغییرات دما حساسترند ،اما به دلیل ارزانی ،زانتاگام جایگاه مناسبی در این روش دارد .این روش در اواسط دهة 6۲
میالدی توسعه یافت ،در سال  10۶۲از پلیمرهای جدیدی با وزن مولکولی باال بین  0تا  0میلیون استفاده شد که موفقیتآمیز
بوده است )(Yang, 1996پ).)Sydansk,1990))Fevola,2003) (Romero-Zerón,2004

 -2روش های افزایش برداشت نفت با استفاده از پلیمرها
در سال های اخیر با توجه به افزایش چشمگیر قیمت نفت ،باال رفتن هزینه روشهای انجام شده،پایین بودن ضریب بازیافت
نفت ،و به خصوص پایین آ مدن قیمت پلیمرها و همچنین پیشرفت های انجام شده در زمینه ی استفاده از چاه های افقی زمینه
مناسبی برای تزریق پلیمر فراهم شده است .تزریق پلیمر به منظور افزایش بازیافت نفت بیش از  2۲سال است که مورد توجه قرار
گرفته است و موجب بازیافت تا  0۲درصد محصول می شود .با توجه به کاهش تولید آب و افزایش تولید نفت ،هزینه تزریق
پلیمرها بسیار کمتر از سایر روش های مورد استفاده می باشد .در روش تزریق پلیمرها به ازای استفاده از  ۲/0تا  ۲/۰کیلوگرم
پلیمر،یک بشکه نفت بازیافت می شود .با اضافه کردن پلیمر به آب ،ویسکوزیته محلول افزایش و نفوذپذیری آب به دلیل اتصاالت
مکانیکی و کاهش جنبش مولکول ها ،کاهش می یابد) .(Grattoni,2001) (Lockhart,1994در این روش ،فرآیند با پمپاژ آب
شامل سطح فعال به منظور کاهش کشش سطحی بین فاز آب و روغن و تغییر ترشوندگی سنگ مخزن برای بهبود بازیابی نفت
شروع می شود .پلی مر سپس با آب مخلوط شده و به طور پیوسته برای مدت زمان طوالنی تزریق می شود .هنگامی که  ٪0۲تا
 ٪6۲از حجم مخزن تزریق شد ،اضافه کردن پلیمر متوقف شده و آب به منظور حرکت پلیمر مجددا تزریق می شود و مخزن نفت
به سمت دیواره جلویی چاه هدایت و استخراج صورت می گیرد .پلیمرهای مورد استفاده در افزایش بازیافت نفت به دو دسته
پلیمرهای سنتزی و بیوپلیمرها تقسیم می شوند) .(Bohidar, 2001) (Sjostrom,2002اغلب پلیمرهای سنتزی شامل پلی
اکریل آمید و پلی اکریل آمید نیمه هیدرولیز شده ،پلی ساکاریدهای بیولوژیکی ،زانتان ،پلیمرهای طبیعی اصالح شده شامل
هیدروکسی اتیل سلولز ،صمغ گوار و سدیم کربوکسی متیل سلولز و کربوکسی اتوکسی هیدروکسی اتیل سلولز می باشند .هر یک
از پلیمرها دارای مزایا و معایب خاص خود برای یک مخزن خاص می باشند .پلی اکریل آمید با وزن مولکولی باال موجب غلیظ
شدن محلول آبی می شود و تا  0۲درجه سانتی گراد در شوری نرمال و تا  ۶۰درجه سانتی گراد در شوری آب دریا پایدار است.
اما در شوری باال ویسکوزیته محلول به طور چشمگیری کاهش می یابد .پلی آکریل آمید نیمه هیدرولیز یکی از بهترین انواع
پلیمرها در بازیافت نفت است که از هیدرولیز جزئی پلی اکریل آ مید و یا کوپلیمریزاسیون اکریل آمید و سدیم اکریالت ساخته
می شود) . (Lockhart,1994) (Southwell,1994پلی آکریل آمید نیمه هیدرولیز ،ارزان قیمت است و در برابر حمله باکتریایی
۰
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مقاوم و توانایی تحمل نیروهای مکانیکی باال در جریان تزریق به مخزن را دارا می باشند .این پلیمر می تواند برای درجه حرارت
تا  00درجه سانتی گراد با توجه به درجه سختی آب شور استفاده شود .پلی آکریل آمید نیمه هیدرولیز سولفونه نیز تا دمای
 1۰۲درجه سانتی گراد را تحمل می کنند .اما این دسته از پلیمرها دارای نسبت به شوری آب ،سختی و حضور سطح فعال ها یا
دی گر ترکیبات شیمیایی بسیار حساس هستند ،بنابراین در مخازن حاوی نمک قابل استفاده نیستند .صمغ زانتان ،یک پلی ساکارید
است که با استفاده از باکتری های مختلف ( مانند زانتوموناس) از طریق تخمیر گلوکز و فروکتوز تولید می شود .این مولکول به
طور کلی دارای وزن بسیار باال مولکولی و زنجیره های پلیمری بسیار سخت می باشند که موجب غیر حساس بودن این ترکیب
نسبت به شوری و سختی باال می گردد .این پلیمر با اکثر سطح فعال ها و مواد افزودنی به سیاالت در بازیافت سازگار
است) .(Bohidar, 2001) (Sjostrom,2002صمغ زانتان در محدوده دمایی  5۲تا  0۲درجه سانتی گراد پایداری حرارتی دارند،
اما نسبت به تجزیه باکتریایی بسیار حساس هستند و کاربرد این ترکیبات را بسیار محدود می کند .با توجه به پلیمرهای استفاده
شده و نقاط ضعف آنها ،انتخاب پلیمر مناسب برای افزایش بازیافت پلیمر با توجه به ویسکوزیته محلول ،نفوذپذیری مخزن و
گرانروی نفت دقت کرد .در سال های اخیر استفاده از پلیمرهای آبدوست و حساس به دما در افزایش بازیافت نفت مورد توجه
قرار گرفته است و سنتز نانو ذرات سیلیکای کلوئیدی با پلیمریزاسیون امولسیونی با در نظر گرفتن خواص اندازه و پایداری نانوذرات
و بررسی تأ ثیر مخلوط نانوذرات سیلیکای کلوئیدی با پلیمر حساس به دما ،به منظور افزایش بازده استخراج نفت و طراحی و
ساخت محیط متخلخل (مغزه) با خصوصیات قابل کنترل در حال انجام است).(Lockhart,1994) (Southwell,1994

 -6-2بهبود فرآیند ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق آب با افزودن مواد پلیمری
با توجه به کاهش روزافزون منبع نفتی در جهان ،به کارگیری روش های بازیابی و ازدیاد برداشت نفت از مخازن امری ضروری
و الزم می باشد .یکی از روش های رایج و ارزان ازدیاد برداشت از مخازن نفت ،تزریق آب می باشد .از مزایای این روش می توان
سهولت تزریق آب ،در دسترس بودن آب ،قابلیت باالی پخش آب در طول ناحیه نفتی و راندمان باالی جابه جا کردن نفت توسط
آب در ناحیه نفت خیز را نام برد .یکی از مشکالت اصلی این روش پایین بودن راندمان جاروب زنی حجمی آب مخصوصا در مخازن
ناهمگن می باشد .راندمان این روش را با افزودن پلیمرهای محلول در آب و در نتیجه افزایش گرانروی سیال تزریق شده ،افزایش
می دهند .تزریق آب در مخازن به منظور ازدیاد برداشت نفت از اوایل دهه سی میالدی در ایاالت متحده آغاز شد .این فرآیند با
افزایش فشار مخزن سبب تحریک مخزن و خروج محصول می گردد .یکی از پارامتر های مهم در فرآیند ازدیاد برداشت به روش
تزریق آب،کنترل تحرك می باشد .که هدف از آن بهبود راندمان جا به جایی حجمی فرآیند جا به جایی می باشد .کنترل تحرك
با نسبت تحرك بیان می شود .با افزودن مواد شیمیایی به سیال تزریق شونده به مخازن ،گرانروی آن افزایش می یابد .که این امر
سبب کاهش نسبت تحرك و افزایش راندمان جاروب زنی می شود) .(Stavland,1995) (Nijenhuis, 2001معموال اگر سیال
تزریقی آب باشد ،از پلیمر برای این منظور استفاده می شود.کاهش نقطه تحرك آب سبب به تاخیر افتادن نقطه گذر آب و بهبود
راندمان جابه جایی و جاروب عمودی و جانبی می شود و نفت بیشتری در یک برش آبی معین به دست می آید .تزریق پلیمری از
طریق بهبود راندمان جا به جایی و افزایش حجم مخزن در تماس با آب ،نفت بیشتری نسبت به تزریق آب تولید می کند .راندمان
بازیابی کلی برای تزریق آب %00-۰۰ ،می باشد .این مقدار برای تزریق پلیمری %66-۰6 ،است .تاکنون تالش های زیادی برای
بهبود راندمان ازدیاد برداشت نفت به روش تزریق آب انجام گرفته است که شامل افزدون برخی مواد شیمیایی شامل پلیمرها در
آب و افزایش ویسکوزیته آن می شود). (Southwell,1994) (Stavland,1995) (Nijenhuis, 2001) (Bohidar, 2001

نتیجهگیری
به منظور افزایش طول عمر منابع نفتی کشور و ابقای این منابع برای نسلهای آینده ،حفظ و صیانت مخزن ،باالبردن راندمان
تولید و نگه داشتن آن در حد مطلوب در طول زمان الزامی است .در سالیان اخیر روشهای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی موجب
باز شدن مسیر جدیدی در بهبود عملکرد مخازن نفتی گشته است .براساس ویژگیهای هر مخزن ،روشهای مختلفی بــرای افزایش
بازیافت نفت از مخازن اعمال میشــود که شامل تزریق گاز ،تزریق آب ،تزریق متناوب آب و گاز ،روش حرارتی ،تزریق فوم و ژل
های پلیمری  ،استفاده از مواد شیمیایی کاهش دهنده نیروی کشش سطحی و روش میکروبی می باشد .در این مقاله در مورد
این روش ها توضیحاتی ارائه شد و معایب و مزایای هر روش مطرح شد.
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استفاده از سورفکتانت آنیونی با هدف افزایش بازیافت نفت برای مخازن
نفت معمولی با استفاده ازسیالب
ربابه پرواز ،اسداهلل ملک

زنی1

زاده۰

گروه مهندسی نفت ،واحد گچساران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گچساران ،ایران.

چكیده
سورفکتانتها با تغییر ترشوندگی سنگ مخزن بوسیله کاهش کشش سطحی باعث جابهجایی نفت به تله افتاده در
سنگ مخزن گردیده و میزان نفت بیشتری را استخراج میکنند .هدف از انجام این پژوهش استفاده از سورفکتانت
آنیونی با هدف افزایش بازیافت نفت برای مخازن نفت معمولی با استفاده ازسیالب زنی میباشد که بطور
آزمایشگاهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .لذا در این کار از سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات ()SDS
در غلظتهای  1۲۲ ،6۲و  16۲ ppmاستفاده شده است .همچنین ضریب تخلخل در همه آزمایشها  %0۲میباشد.
نتایج آزمایشها و بررسیهای انجام شده از تستهای انجام شده نشان داد که تزریق سورفکتانت آنیونی کشش
سطحی بین نفت و سنگ بستر را کاهش داده و باعث جدا شدن نفت از سنگ مخزن شد که برداشت نفت از مخزن
را بهبود بخشیده است.
كلمات كلیدی :سورفکتانت ،بازیافت نفت ،مخازن نفتی ،سیالبزنی

 -6مقدمه
سوختهای فسیلی شامل نفت و گاز در عمق سه تا چهار کیلومتری اعماق زمین و در خلل و فرج الیههای آن و با فشار زیاد
ذخیره میباشند .گازهای طبیعی زیرزمینی یا به تنهایی و یا به همراه نفت تشکیل کانسار (معدن) میدهند .که در هر دو صورت
از نظر اقتصادی بسیار گرانبها میباشد .درصورت همراه بودن با نفت گازها در داخل نفت حل میشوند ،عمدتاً نیز به همین صورت
یافت میگردد .در این رابطه مولفههای فیزیکی مواد – حرارت و فشار مخزن تأثیرات مستقیم دارند و نهایتا در صورت رسیدن به
درجه اشباع تجزیه شده و به لحاظ وزن مخصوص کمتر در قسمتهای فوقانی کانسار و بر روی نفت یا آب به شکل گنبدهای
گازی قرار میگیرند .گاهی در مخازن گازهای محلول در آب نیز مشاهده شده است.
گاز متان در حرارت و فشار موجود در کانسارها متراکم نمیگردد ،بنابراین همیشه بصورت گاز باقی مانده ولی در مخازنی که
تحت فشار باال هستند به شکل محلول در نفت در میآید .سایر اجزای گاز طبیعی در مخازن نسبت به شرایط موجود در کانسار
در فاز مایع یا فاز بخار یافت میشوند .گازهای محلول در نفت به مثابه انرژی و پتانسیل تولید مخزن بوده و حتی المقدور سعی
میگردد به روشهایی از خروج آنها جلوگیری گردد ،ولی در هر حال بسیاری از گاز محلول در نفت در زمان استخراج همراه با
نفت خارج میگردد .در سالهای پیش از انقالب درصد باالیی از آن از طریق مشعل سوزانده میشد و به هدر میرفت ولی در
سالهای بعد تا بحال به تدریج و با اجرای طرحهایی از جمله طرح آماك از آنها به عنوان تولیدات فرعی استحصالی از میادین نفت
کشور به منظور تزریق به مخازن نفتی  -تولید مواد خام شیمیایی و سوختی با ارزش استفاده میکنند [.]1
عمر بیشتر مخازن نفتی دنیا به نیمه دوم خود رسیده است ،به همین دلیل میزان برداشت نفت از آنها به میزان قابل مالحظهای
کاهش یافته ،به همین دلیل شرکتهای نفتی از روشهای ازدیاد برداشت با استفاده از فناوریهای نوین برای بهرهوری بیشتر در
برداشت از ذخایر نفتی استفاده میکنند .از دیدگاه تاریخی ،برداشت نفت از مخازن به سه مرحله تقسیم میشود .مرحله آغازین
 -1این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.
 -۰نویسنده مسئولasad.malekzadeh@gmail.com :
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تولید با استفاده از انرژی طبیعی موجود در مخزن که منبع اصلی انرژی برای جابجایی نفت به سمت چاه تولیدی است ،انجام
میشود .منبع این انرژی طبیعی رانش کالهک گازی  ،رانش آبده  ،رانش گاز محلول  ،انبساط سنگ و سیال ،و ریزش ثقلی است.
در این مرحله تنها در حدود  6-0۲درصد نفت اولیه موجود در مخزن  OOIPبرداشت میشود [ .]۰مرحله دوم عملیات به طور
معمول بعد از کاهش انرژی مخزن و در نتیجه کاهش برداشت نفت ،استفاده میشود .برداشت ثانویه با افزایش انرژی طبیعی
مخزن با کمک تزریق آب یا گاز انجام میشود .در این فرآیند گاز و آب را میتوان برای تثبیت فشار با انبساط کالهک گازی و
آبده و یا رویکرد جابهجایی غیرامتزاجی نفت بر مبنای نفوذپذیری نسبی و روبش حجمی ،داخل ستون نفتی تزریق کرد .جابجایی
غیرامتزاجی گازی به اندازه سیالبزنی مفید نیست و امروزه به ندرت بعنوان برداشت ثانویه استفاده میشود .بنابراین سیالبزنی به
طور معمول معادل این برداشت طبقهبندی میشود .آب ،نفت را به سمت چاههای تولیدی میراند و این فرآیند تا زمانی که نسبت
آب به نفت در چاههای تولیدی زیاد شود و تولید نفت بیشتر صرفه اقتصادی نداشته باشد ،ادامه مییابد .در پایان این مرحله
برداشت نفت به  2۲-۶۲درصد میرسد [.]۰
تزریق آب به مخزن دو اثر عمده را در پی دارد:
با نگه داشتن فشار مخزن باالتر از نقطه حباب ،از آزاد شدن گاز در مخزن جلوگیری کرده و نفوذپذیری نسبی نفت را باال نگه
میدارد .نفت را در جلوی جبهه آب به سمت چاههای تولیدی میراند.
در پایان این مرحله ،در اثر عواملی که به طور عمده ناشی از شرایط ترشوندگی نامطلوب ،ناهمگنی سنگ مخزن و به دام
افتادن نفت در اثر مویینگی است ،مقدار قابل توجهی از نفت) ( 2۲-۶۲ OOIPدر مخزن باقی میماند .برای برداشت این مقدار
نفت و افزایش برداشت نهایی ،روشهای ازدیاد برداشت نفت ( )EORمورد استفاده قرار میگیرند .از آنجایی که این روشها اغلب
بعد از روشهای ثانویه به کار گرفته میشوند ،روشهای ثالثیه برداشت نیز نامیده میشوند .هدف از این روشها ،افزایش مدت زمان
تولید مخازن با تقویت سیالبزنی و یا سایر روشهای مرسوم که به حد صرفه اقتصادی خود رسیدهاند ،است .روشهای بهبود برداشت
نفت تعریف گستردهتری نسبت به  EORداشته و شامل همه روشهایی که منجر به افزایش برداشت نفت میشود از جمله تزریق
آب و گاز و روشهای  EORاست .در بحث ازدیاد برداشت ،تزریق آب به مخازن نفتی به دو دلیل عمده انجام میشود:
 )1تزریق در الیه آبده مخزن با هدف نگهداری فشار مخزن.
 )۰تزریق در ستون نفتی به منظور جانشینی نفت مخزن توسط آب و حرکت دادن نفت به سمت چاه تولیدی [.]۰
در سال  ۰۲۲۰ویات و همکارانش ،از ترکیب دو سورفکتانت کاتیونی و آمفوتری برای تغییرات ترشوندگی سطوح کربناته
استفاده نمودند .با توجه به نتایج به دست آمده حضور مواد اسیدی در محیط موجب کاهش توانایی مواد نام برده بر بازدهی
برداشت نفت میشوند .در کنار تغییر خاصیت ترشوندگی مخازن کربناته از حالت نفتدوست به آبدوست ،بایستی کشش سطحی
بین محلول و نفت در حد باالیی باقی بماند تا آب بتواند با آشام به درون ماتریس ،نفت را با نرخ مناسب به بیرون مخزن هدایت
کند .بنابراین برای تغییر خاصیت ترشوندگی سطوح مخازن کربناته و کاهش همزمان کشش بین سطحی ،یک مقدار بهینه از
غلظت سورفکتانت وجود دارد که بایستی به آن توجه نمود [.]0
در سال  ۰۲۲0استاد و همکارانش ،جهت بررسی مکانیزم تغییر ترشوندگی در حضور محلول حاوی مواد کاهشدهندهی
کشش بین سطحی آزمایشهایی انجام دادند .نتایج اندازهگیری زاویهی تماس استاتیکی نشان داد که غلظت مادهی کاهشدهندهی
کشش بین سطحی در دفع کربوکسیالتها از سطح کلسیت موثر میباشد .در غلظتهای کمتر از غلظت بحرانی میسل (،)CMC1
دفع متوقف میشود و کربوکسیالتهای دفع شده باید در میسل ها یا در فاز نفتی ذخیره شوند تا تغییر ترشوندگی دینامیکی در
محیط متخلخل حفظ شود .آزمایش های دینامیکی با استفاده از نفت مدل شامل اسیدهای چرب مختلف و ان -دودسیلتری
متیلآمونیوم برمید با نام تجاری  C12TABحل شده در آب نمک ،نشان داد که محلول حاوی مواد کاهشدهندهی کشش بین
سطحی بصورت خودبهخودی در محیط نفتدوست آشام می شود .رژیم جریان غیرهمسو ناشی از جریان موئینگی میباشد که
نشاندهندهی تغییر در ترشوندگی سنگ مخزن است [.]2
در سال  ۰۲11سیدی و همکارانش ،از دو نوع سورفکتانت مختلف به نامهای اکتیلپلیسولفون و تتراآلکیل آمونیوم به ترتیب
با نامهای تجاری  Triton X-100و  C16TABبرای تعدیل خاصیت ترشوندگی درمغزهی آزمایشگاهی استفاده کردند .مغزهی
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مورد استفاده در این بررسی صفحهی میکا بود که به مدت زیادی توسط نفت خام اشباع شده بود .برای بررسی تغییرات ترشوندگی،
زاویهی تماس اندازهگیری شد .همچنین برای بررسی تأثیر این مواد بر مغزهی آزمایشگاهی تصاویر میکروسکوپی نیروی اتمی و
تصاویر فازی نیز ،گرفته شدند .بر اساس نتایج به دست آمده استفاده از محلول آب شور حاوی اکتیلپلیسولفون ،مغزهی
آزمایشگاهی مورد استفاده را آبدوست میکند در حالی که استفاده از محلول آب شور حاوی تتراآلکیلآمونیوم خاصیت ترشوندگی
مغزه را به سمت نفتدوستی سوق خواهد داد .به طور خالصه میتوان گفت که مکانیزمهای انجام گرفته بر مغزه در اثر استفاده
از اکتیلپلیسولفون و تتراآلکیلآمونیوم به ترتیب تمیز نمودن سطح و جذب سطحی سورفکتانت میباشد [.]6
در سال ۰۲1۰پردل شهری و همکارانش ،از یک نوع سورفکتانت جدید به نام ساپونین در یک نمونهی شکافدار استفاده کردند.
این پژوهشگران غلظت بسیار پایینی از این ماده را به آب تزریقی به مخزن اضافه کردند که هدف از این کار تعدیل خاصیت
ترشوندگی سنگ مخزن و تبدیل آن از حالت نفتدوست به آبدوست میباشد .سورفکتانت ساپونین از یک نوع برگ خاص که
در مناطق خاورمیانه رشد میکند توسط فرآیند خشک کردن به صورت پاششی ،استخراج میشود .استفاده از این ماده در میادین
نفتی ایران به دلیل هزینهی پایین و در دسترس بودن آن ،میتواند به فرآیندی رایج تبدیل شود .در این بررسی برای اندازهگیری
کشش بین سطحی نفت -آب -ساپونین از روش قطرهی آویز استفاده شد در روش قطرهی آویزان یکی از فازها به شکل قطره در
فضای فاز دیگر آویزان میگردد .مشخصات هندسی قطره که توسط عکسبرداری از آن و یک برنامه کامپیوتری بدست میآید،
زاویهی بین دو فاز را تعیین مینماید [.]۶

 -2روش تحقیق
 مواد مورد استفاده در این پژوهش )6نفت خام
از نفت خام میدان نفتی بیبیحکیمه برای استفاده در این آزمایشها ،نمونهگیری به عمل آمد .اطالعات فیزیکی و شیمیایی
آن از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بدست آمد .در جدول های ( )1و ( )۰به ترتیب ویژگیهای نفت مصرفی و درصد اجزاء
نفت خام ذکر شده است.
جدول ( :)6ویژگیهای نفت مورد استفاده در آزمایش ها.
دانسیته نفت ()API

گرانروی نفت ()cp

دمای مخزن ()˚F

فشار مخزن ()psi

21/8

۰۰/0

۰06

۶002

جدول ( :)2درصد اجزاء نفت خام.
تركیبات

C6

C2

C9

iC4

nC4

iC5

nC5

C1

C 7+

H2S

CO

درصد مولی

1۰/5

2/10

2/05

1/۲۶

۰/26

۰/۶0۰

0/60

6/10

20/61

2/۲1۰

2/022

 )2آب دریا
از آب خلیج فارس (بندر گناوه) به عنوان حالل سورفکتانت و انجام فرآیند سیالبزنی استفاده شد.

 )9سورفكتانت
در این پژوهش از سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات ) (SDSشرکت مرك آلمان در غلظتهای  1۲۲ ،6۲و ppm

 16۲استفاده شده است که ساختار و برخی از ویژگیهای آن در جدول ( )0و شکل ( )1آورده شده است.
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جدول ( :)9برخی از ویژگی های سورفكتانتهای بكار رفته در این پژوهش
فرمول مولکولی

جامد
C12H25NaO4S

شکل ظاهری
رنگ

سفید

جرم مولکولی )(gr/mol

۰۰۰/2

دانسیته ) (gr/ccدر  ۰6درجه سانتی گراد

1/۲۰±۲/۲۰

ماهیت یونی

سورفکتانت آنیونی

شكل ( :)6ساختار شیمیایی

 بررسی فرآیند تزریق سورفكتانتها و پلیمر بر فرآیند سیالبزنیبه منظور انجام آزمایشهای مورد نظر در فرآیند برداشت نفت از مخازن ،دستگاهی طراحی و ساخته شد که در شکل ()۰
نشان داده شده است.

شكل ( :)2دستگاه برای فرآیند سیالبزنی آبی

 انجام آزمایش سیالبزنیپس از نصب تمام اتصاالت و تجهیزات مورد استفاده در این آزمایش و انباشتن  core-holderبا دانههای سیلیس و اشباع
سازی محیط متخلخل با نفت ،فشار  core-holderرا با استفاده از کمپرسور به  16 barرسانده شد .زمانی که فشار core-holder
به 16 barرسید ،فرآیند تزریق آب و سورفکتانت شروع شده که برای این کار در ابتدا مخزن آب به فشار  16 barرسانده شد تا
فشار داخل  core-holderو مخزن آب یکسان باشد تا جابجایی در اثر اختالف فشار اتفاق نیفتد .در این زمان شیر ورودی core-
 holderباز شده تا ارتباط بین دو مخزن برقرار شود .به منظور نگه داشتن اختالف فشار مناسب از شیر خروجی core-holder
استفاده شد که پس از تنظیم ،به مرور زمان آب و سورفکتانت به آرامی از فضای خالی بین دانههای سیلیس حرکت کرده و با
جاروب کردن نفت موجود در فضاهای خالی ،نفت به آرامی از  core-holderخارج میشود .حجم نفت خارج شده از core-holder
را با استفاده از بورتی که زیر شیر خروجی  core-holderقرار گرفته بود ،اندازه گیری شد و زمان متناسب با آن یادداشت گردید.
پس از خارج شدن اولین قطرات آب شیر ورودی و ایجاد پدیده رسوخ آزمایش پایان یافته و شیر خروجی  core-holderبسته
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میشود .پس از پایان یافتن عمل تصویر برداری ،از قسمتهای مختلف  core-holderنمونه گیری شد تا آزمایش  SEMو ATR

بر روی نمونهها انجام شود.

 -9نتایج
 اثر تزریق سورفكتانت آنیونی ) (SDSبر میزان بازیافت نفتهمانطور اشاره شد ،در زمان انجام آزمایشها میزان حجم نفت برداشت شده از آزمایشها در زمانهای مختلف ثبت شد و
نمودارهای دبی و درصد بازیافت نفت برای تزریق سورفکتانت در ادامه آورده شده است .لذا به عنوان مبنا در مرحله اول از آب
دریا در فرآیند تزریق به مخزن استفاده شده است .همچنین نمودراهای ( )1و ( )۰دبی و درصد بازیافت نفت در زمانهای مختلف
برای سورفکتانت را نشان میدهد .در این پژوهش برای بدست آوردن درصد بازیافت نفت از رابطه ( )1استفاده میکنیم.

= %Oil Recovery

() 1

× 100

حجم نفت برداشت شده)𝒄𝒄(
𝜺 ×%حجم کل مخزن

که در این کار حجم کل مخزن  1۰00/۲6۶سی سی و تخلخل  0۲درصد می باشد.

نمودار ( :)6دبی بر حسب زمان برای تزریق آب و سورفكتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات
با غلظت  51 ppmو درصد تخلخل %91

نمودار ( :)2درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب و سورفكتانت آنیونی سدیم دودسیل
سولفات با غلظت  51 ppmو درصد تخلخل %91
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میزان برداشت نفت و درصد بازیافت نفت برای تزریق آب دریا به مخزن  0۲سی سی و  ۰0درصد میباشد در حالی که برای
تزریق سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات با غلظت  6۲ ppmمیزان برداشت نفت و درصد بازیافت نفت به ترتیب 1۰۲/6
سی سی و  0۲/05درصد میباشد .همچنین زمان پایان آزمایش و ایجاد پدیده رسوخ نیز  ۰06/0۰دقیقه بوده است .در این
آزمایش درصد تخلخل  0۲درصد میباشد.
نمودار ( )0و ( )2دبی و درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب و سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات با
غلظت  1۲۲ppmرا نشان میدهد .همانند آزمایش قبل دادههای حجم بر حسب زمان ثبت و نمودارهای دبی بر حسب زمان و
درصد بازیافت نفت برای حالت تزریق آب دریا و سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات با غلظت  1۲۲ppmرسم شد که
همانطور که مشاهده میشود با افزایش غلظت سورفکتانت آنیونی درصد بازیافت نفت روند افزایشی دارد که میتوان این توجیه را
ارائه داد که با افزایش سورفکتانت آنیونی افزوده شده به آب دریا کشش سطحی بین نفت و سنگ مخزن کاهش مییابد که باعث
افزایش ازدیاد برداشت نفت میشود .در این آزمایش مقدار نفت برداشت شده با تزریق آب  0۲سیسی و زمان پایان آزمایش و
ایجاد پدیده رسوخ  15۰/16دقیقه و برای سورفکتانت آنیونی  16۶/6سی سی و زمان پایان آزمایش و ایجاد پدیده رسوخ ۰61/60۰
دقیقه بوده است .درصد بازیافت نفت نیز با اضافه نمودن سورفکتانت آنیونی به آب دریا  2۲/15درصد بوده است .در این آزمایش
درصد تخلخل  0۲میباشد.

نمودار ( :)9دبی بر حسب زمان برای تزریق آب و سورفكتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات با
غلظت  611 ppmو درصد تخلخل %91

نمودار ( :)4درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب و سورفكتانت آنیونی سدیم دودسیل
سولفات با غلظت  611 ppmو درصد تخلخل %91

نمودارهای ( )6و ( )۶دبی و درصد بازیافت نفت بر حسب زمان و بازیافت نفت برای حالت تزریق آب و سورفکتانت آنیونی
سدیم دودسیل سولفات با غلظت  16۲ppmرا نشان میدهد .همانطور که مشاهده می شود با افزایش غلظت سورفکتانت آنیونی
1۶
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روند میزان ازدیاد برداشت نفت روند یکنواختتری نسبت به آب دریا دارد .میزان برداشت نفت در این شرایط برای تزریق آب 0۲
سیسی و زمان پایان آزمایش و ایجاد پدیده رسوخ  15۰/16دقیقه و درصد بازیافت نفت  ۰0درصد و تزریق سورفکتانت آنیونی
سدیم دودسیل سولفات  ۰1۲سیسی و زمان پایان آزمایش و ایجاد پدیده رسوخ  ۰۶6/0۰دقیقه میباشد .همچنین درصد بازیافت
نفت نیز در این شرایط  60/۰۰درصد بوده است .در این آزمایش درصد تخلخل  0۲درصد میباشد.

نمودار ( :)5دبی بر حسب زمان برای تزریق آب و سورفكتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات با
غلظت  651 ppmو درصد تخلخل %91

نمودار ( :)1درصد بازیافت نفت بر حسب زمان برای تزریق آب و سورفكتانت آنیونی سدیم دودسیل
سولفات با غلظت  651 ppmو درصد تخلخل %91

 بررسی طیفهای بدست آمده از آنالیز ATRشکلهای ( )0تا ( )6آنالیز  ATRبرای تزریق آب ،سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات با غلظتهای متفاوت را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود پیکهای با شمارههای  1و  ۰در کل شکلهای ذکر شده مربوط به تست  ATRبیانگر
ترکیبات قطبی نفت و پیکهای  0و  2مربوط به ترکیبات غیرقطبی نفت میباشند .با دقت در شکل و مقایسهی غلظتهای
سورفکتانت آنیونی در هر آزمایش نسبت به تست تزریق آب میتوان نتیجه گرفت با افزودن سورفکتانت به آب ،پیکهای موجود
در نمودار  ATRکاهش مییابد زیرا میزان ترکیبات قطبی و غیر قطبی نفت در آزمایش با ضریب برداشت بیشتر ،به میزان بیشتری
کاهش یافته است.
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شكل ( :)9آنالیز  ATRبرای تزریق آب و سورفكتانت آنیونی با غلظت  51ppmو تخلخل %91

شكل ( :)4آنالیز  ATRبرای تزریق آب و سورفكتانت آنیونی با غلظت  611ppmو تخلخل %91

شكل ( :)5آنالیز  ATRبرای تزریق آب و سورفكتانت آنیونی با غلظت  651ppmو تخلخل %91

نتیجهگیری
 اندازهگیری برداشت نفت در حالت تزریق آب ،سورفکتانت آنیونی سدیم دودسیل سولفات نشان داد که با افزایش غلظتمیزان بازیافت نفت میشود.
 با انجام فرآیند سیالبزنی و تزریق آب ،سورفکتانت آنیونی درصد بازیافت نفت برای سورفکتانت روند افزایشی بیشتری دارد. بیشترین میزان برداشت نفت و درصد ب ازیافت نفت در شرایطی که سورفکتانت کاتیونی هگزا دسیل تری متیل آمونیومبرماید با غلظت  16۲ ppmبدست میآید .در این شرایط میزان برداشت نفت  ۰1۲سیسی و درصد بازیافت نفت  %60/۰۰میباشد.
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 -در غلظتهای متفاوت سورفکتانت آنیونی میزان بازیافت نفت از مخزن افزایش یافته که تأثیر این مورد بر نمودار ATR

کاهش طول پیکهای قطبی و غیرقطبی نفت میباشد .علت کاهش طول پیکها نیز ،کاهش و حذف ترکیبات قطبی و غیرقطبی
موجود در نفت مثل آسفالتینها و پارافینها میباشد .آبِ همراه با سورفکتانت ترکیبات قطبی نفت خام را شستشو داده و میزان
این ترکیبات را در نفت به مقدار بسیار کمی میرساند که کاهش طول پیکهای قطبی نیز به همین دلیل است.
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صفحه .1-۶
[3] K Wyatt, M. J Pitts, H Surkalo. (2002). Mature Water Floods Renew Oil Production by AlkalineSurfactant- Polymer Flooding, SPE Eastern Regional Meeting, Lexington, Kentucky, pp. 32-37.
[4] T Austad, S Strand, D. C Standnes. (2003). Spontaneous Imbibition of Aqueous Surfactant
Solutions into Neutral to oil- wet Carbonate cores: Effects of Brine Salinity and Composition,
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شناسایی عوامل کلیدی و بررسی دقت پیش بینی مدلهای دادهکاوی در
تصادفات ترافیکی محور زنجان-تبریز
بهزاد مسلم*  ،6فرزاد موحدی سبحانی ،2عباس

سقایی9

-1کارشناسی ارشد ،رشته مهندسی صنایع ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران،
ایران
-۰استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
-0دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
behzad.moslem@srbiau.ac.ir

چكیده
این پژوهش با هدف شناسایی و بیان عوامل مهم و موثر بر تصادفات و کشف عملکرد تکنیکهای دادهکاوی در
پیشبینی تصادفات ترافیکی در محور زنجان-تبریز مورد بررسی قرار گرفت .برای دستیابی به اهداف ،مدلهای
انتخاب خصیصه مبتنی بر همبستگی ،مبتنی بر یکپارچگی و مدل ارزیابی زیر مجموعه فیلتر شده برای انتخاب
خصیصه بر اساس  0روش جستجوی حریصانه ،روش جستجوی تابو و روش جستجوی ژنتیک جهت شناسایی و
انتخاب بهترین خصیصهها استفاده گردید .سپس از تکنیکهای مختلف دادهکاوی جهت بررسی دقت مدلها در
پیش بینی تصادفات استفاده گردید .به همین منظور  ۶مدل دادهکاوی ،درخت تصمیم گیری جی ،2۰قوانین
استنتاجی(پارت) ،بیزین ساده ،پرسپترون چندالیه ،لجستیک ،و کالسبندی از طریق رگرسیون با استفاده از نرم
افزار دادهکاوی وکا مورد استفاده قرار گرفت .برای آزمودن دادهها برای هر مدل از سه روش دادههای تمرینی،
اعتبارسنجی متقاطع 1۲گانه و تقسیم درصدی با  5۲درصد آموزش و  0۲درصد آزمون استفاده گردید .پس از
انجام محاسبات و ارزیابیهای صورت گرفته نتایج نشان دادند که خصیصه های عامل تصادف ،نوع برخورد ،مانع
دید ،موقعیت تصادف ،هندسه محل ،عامل انسانی ،علل اولیه ،علل قبلی ،علل مستقیم و تاریخ از مهمترین عوامل
برای پیش بینی تصادفات ترافیکی در این محور هستند .همچنین نتایج نشان دادند که مدل های کالس بندی از
طریق رگرسیون ،بیزین ساده و پرسپترون بهترین عملکردها را در پیش بینی تصادفات داشتند.
واژگان كلیدی :پیشبینی ،تصادفات ترافیکی ،دادهکاوی ،مدل سازی

 -6مقدمه
امروزه با افزایش روز افزون جمعیت در ایران و جهان ،شاهد افزایش نیاز به تردد و جابهجایی افراد از مکانی به مکان دیگر
هستیم .این ترددها نیازمند ایجاد بستری ایمن و مناسب جهت حفظ جان انسانها میباشد .طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی،
تصادفات جادهای یکی از بزرگترین عوامل مرگ و میر در جهان به شمار میآیند .در سالهای اخیر به دلیل افزایش قابلیت
جمعآوری و ذخیره دادهها ،تحلیل و استخراج اطالعات مفید از آنها بدون استفاده از ابزارهای تحلیل پیشرفته دادهها به یک
چالش تبدیل میشود .برای کمک به مدیران در انجام تصمیم گیریها ،مجموعه بزرگی از دادهها جمعآوری میشوند .شناسایی
دالیل تصادفات از این مجموعه دادهها ،کاری پیچیده است؛ چرا که رابطه پیچیدهای میان عوامل آن وجود دارد .اینجا جایی است
که داده کاوی مورد توجه قرار میگیرد .دادهکاوی ،یک تکنیک نوظهور در تجزیه و تحلیل داده میباشد که فرآیند استخراج
اطالعات (قوانین و الگوها) ضمنی ،غیربدیهی ،از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از دادهها را بر عهده دارد .پژوهش حاضر شکاف های
تحقیقاتی در زمینه دقت و صحت روشهای مورد استفاده و عدم مقایسه روشهای مختلف به منظور انتخاب روشی مناسبتر
جهت انجام کالسبندی و کشف الگوهای مناسب از آنها ،و عدم ارائه قوانینی جامع و قوانین پنهان در حوزه تصادفات جادهای با
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استفاده از روشهای داده کاوی را پیدا کرد .بنابراین هدف و تکیه خود را به شناسایی عوامل دخیل در تصادفات و سپس مقایسه
میان مدلهای مختلف داده کاوی قرار داده است.

 -2پیشینه پژوهش
تامنه و همکارانش به بررسی تصادفات ترافیکی و یافتن دالیل آن با توجه با مشخصات رانندگان ،جاده و تصادفات پرداختند.
آنها با بررسی  6050مورد اطالعات تصادفات در شهر ابوظبی امارات در سالهای  ۰۲۲۰تا  ۰۲10با استفاده از روشهای مختلف
دادهکاوی و استفاده از الگوریتمهای مختلف کالسبندی همچون درخت تصمیمگیری ،قوانین استنتاجی ،شبکههای عصبی و
چندین روش دیگر به دنبال یافتن عوامل موثر بر تصادفات بودند .برای رسیدن به این نتایج از نرم افزار دادهکاوی وکا استفاده
شده است .اثربخشی هر روش در پیش بینی شدت حوادث در سه روش مختلف مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که
دقت کلی روش درخت تصمیم ،روش قوانین استنتاجی و روش شبکه عصبی پرسپترون چندالیه در پیش بینی شدت آسیب ناشی
از تصادفات رانندگی ،با استفاده از اعتبارسنجی متقاطع1۲گانه مشابه است .و دقت پایینی برای روش بیزین ساده مشاهده
شد[.]Taamneh, et al., 2017: 146-166
ماسونه و همکارانش به تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر شدت تصادفات در تقاطعات جادههای شهری پرداختند .تجزیه و
تحلیلها با استفاده از مدل شبکه عصبی برگشتی و یک مدل ترکیبی خطی تعمیم یافته انجام شد که امکان سنجی تأثیر جریان
و دیگر متغیرها را فراهم میکند .هر دو روش نشان میدهد که جریانها در پیشبینی سطوح شدت نقش دارند .متاسفانه مجموعه
متغیرهای انتخاب شده اقدامات خاصی برای کاهش شدت تصادف را انجام نمیدهد[.]Mussone, et al., 2017: 112-122
کاسترو و کیم به بررسی دادهکاوی در مورد ایمنی جادهها پرداختند .ایشان ارزیابی عاملهای موثر در حوادث خودرو را با
استفاده از مدلهای کالس بندی مد نظر قرار دادند .در این مطالعه ،از سه مدل طبقه بندی داده کاوی برای شناسایی عوامل با
بیشترین تاثیر در حوادث خودرو استفاده شده است .نتایج ارزیابی و بحث نشان دادند که سه عامل شرایط نور ،مانور وسیله نقلیه
و نوع جاده مؤثرترین و پر تکرارترین عوامل بودند .تحقیقات همچنین نشان دادند که سن خودرو و شرایط آب و هوایی هیچ
تاثیری بر میزان آسیب نداشتند[.]Castro and Kim, 2016: 104-111
دیاونا و همکارانش ،به تجزیه و تحلیل شدت جراحات تصادفات ترافیکی در بزرگراه های برون شهری اسپانیا با استفاده از
شبکه های بیزی پرداختند .چندین عامل مختلف به شدت تصادفات در حوادث ،مانند ویژگی های راننده ،ویژگی های بزرگراهی،
ویژگی های وسایل نقلیه ،ویژگی های تصادف و عوامل آب و هوایی ،کمک می کند .نتایج به دست آمده برای شاخص های این
پژوهش به طور معنی داری در محدوده مطالعات قبلی بررسی شده توسط این پژوهش قرار دارند .بنابراین ،می توان نتیجه گرفت
که شبکه های بیزین یک ابزار مفید برای طبقه بندی حوادث ترافیکی با توجه به شدت تصادفات آنها باشد[ de Oña, et al.,
.]2011: 402-411
چانگ و وانگ به بررسی و تحلیل شدت تصادفات ترافیکی براساس تکنیک درخت کالس بندی غیر پارامتریک پرداختند.
ایشان در ادامه بیان داشتند که ،مدل های رگرسیون آماری ،مانند مدل های لوجیت یا مدل های دستوری پروبیت  -لوجیت ،به
طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته اند تا شدت آسیب های ناشی از تصادفات را بررسی کنند .در این پژوهش ،مساله پنج
کالس پیش بینی به مجموعهای از مدل های پیش بینی باینری با استفاده از نمونه ای  0۲06۰تجزیه می شود و روابط بین عوامل
مرتبط با تصادفات و سطوح مختلف آسیب بررسی میشود .نتایج ،نسبت بین تغییرات مهم عوامل تصادفات با تغییر سطح شدت
آسیب دیدگی را ارائه می دهند[.]Chang and Wang, 2006: 1019-1027
بشارتی و توکلی کاشانی ،به بررسی عوامل موثر در ایجاد خطر تصادفات رانندگان اتوبوسهای بین شهری پرداخته اند .هدف
از این مطالعه بررسی تاثیر عوامل جمعیت شناختی ،محیطی ،شغلی و ویژگی های رفتاری رانندگان اتوبوس های بین شهری بر
ریسک تصادفات است .ایشان از مدل رگرسیون لجستیک بهره بردند .نتایج مدل همچنین نشان می دهد که رصد خطرات ،مستعد
خستگی و جستجوی هیجان می تواند بعنوان پیش بینی کننده های دیگر خطرات منجر به تصادف در نظر گرفته شود[ Besharati
.]and Tavakoli Kashani, 2017: 1-8
انوری و همکارانش به شناسایی مهمترین عوامل در احتمال مقصر بودن موتورسیکلت سواران توسط دادهکاوی با استفاده از
مدلهای درخت کالسبندی پرداختند .ایشان دادههایی از ایران را که در سال  ۰۲11از پلیس دریافت کرده بودند با استفاده از
۰۰
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مدل درخت کالسبندی و رگرسیون تحلیل کرده و به تعیین عوامل مقصر بودن یا نبودن موتورسوار در تصادف پرداختند .نتایج
نشان داد که نوع تصادف و سن راننده در احتمال مقصر بودن موثر بود .همچنین تصادف جلو به عقب بیشترین میزان تصادف در
این زمینه را دارا بود .در نهایت پیشنهاد آموزش بیشتر به رانندگان و نصب عالئم هشدار دهنده ارائه گردیده بود[ Anvari, et
.]al., 2017: 653-662
توکلی کاشانی و همکارانش به بررسی یک روش داده کاوی به منظور بررسی عوامل موثر بر شدت تصادفات مسافران موتور
سیکلت پرداختند .این پژوهش عوامل اصلی کاهش شدت تصادفات این گروه از کاربران جاده را مورد بررسی قرار داد .روش طبقه
بندی و رگرسیون (کارت) برای تجزیه و تحلیل شدت آسیب پذیری مسافران موتورسیکلت در ایران در یک دوره  2ساله مورد
استفاده قرار گرفت .نتایج نشان می دهد که نوع منطقه ،زمین مورد استفاده و بخش زخمی بدن (سر ،گردن و غیره) عوامل مؤثر
بر مرگ و میر مسافران موتور سیکلت هستند .نتایج همچنین نشان می دهد که استفاده از کاله ایمنی می تواند خطر مرگ و میر
در میان مسافران موتور سیکلت را تا  ۰۰درصد کاهش دهد[.]Tavakoli Kashani, et al., 2014: 93-98
پراتی و همکارانش ،با استفاده از تکنیکهای داده کاوی اقدام به پیش بینی شدت تصادفات دوچرخهها در کشور ایتالیا با
توجه به دادههای رسمی منتشر شده کردند .ایشان از دادههای ارائه شده توسط موسسه ملی آمار ایتالیا در مورد تصادفات جادهای
که در شبکه جادهای ایتالیا از سال  ۰۲11تا سال  ۰۲10رخ داده است استفاده کردند .ایشان از دو مورد تکنیک دادهکاوی درخت
تصمیمگیری چاید و تجزیه و تحلیل شبکه بیزین به طور گستردهای استفاده کردند تجزیه و تحلیل چاید نشان داد که مهم ترین
پیش بینیها ،نوع جاده ،نوع تصادف ،سن دوچرخه سوار ،عالئم جاده ،جنسیت دوچرخه سوار ،نوع خودرو مقابل ،ماه و نوع جاده
بودند .این هشت پیش بینی کننده مهم در شدت تصادفات دوچرخه به عنوان پیش بینی کننده هدف در تجزیه و تحلیل شبکه
بیزین استفاده شد .تجزیه و تحلیل شبکه بیزین نوع تصادف ،نوع جاده و نوع وسیله نقلیه مقابل را به عنوان مهمترین عوامل پیش
بینی کننده شدت تصادفات دوچرخهها شناسایی کرد[.]Prati, et al., 2017: 44-54
کومار و توشنیوال ،به تجزیه و تحلیل تصادفات ترافیکی وسایل نقلیه با دو چرخ ،در هند پرداختند .هدف از این مطالعه ،تجزیه
و تحلیل دادههای تصادفات جادهای ایالت اوتاراخاند در هندوستان است و فاکتورهایی را که بر شدت این حوادث در مناطق
مختلف اوتاراخاند تاثیر میگذارد را بررسی میکند .در ابتدا ،ایشان سه الگوریتم طبقه بندی محبوب یعنی درخت تصمیم گیری
کالسبندی و رگرسیون ،بیزین ساده و بردار حمایت ماشینی در مجموعه دادههای تصادفات وسایل نقلیه با دو چرخ را مقایسه
کردند .تجزیه و تحلیل مجموعه دادههای کل نشان داد که تمام ویژگیهای تصادفات به غیر ویژگی ماه در تصادفات کشته و یا به
شدت مجروح در ایالت اوتارخاند درگیر بودند .همچنین دقت طبقه بندی الگوریتم درخت تصمیمگیری بهتر از دو تکنیک دیگر
بود .از این رو ،الگوریتم درخت تصمیم گیری را ترجیح دادند تا فاکتورهایی را که بر شدت حوادث وسایل نقلیه با دو چرخ در کل
استان اوتاراخاند و  10ناحیه آن به طور جداگانه تأثیر میگذارد ،استخراج کنند[.]Kumar and Toshniwal, 2017

 -9روش شناسی پژوهش
این پژوهش با اهداف شناسایی و بیان عوامل مهم و موثر بر تصادفات و کشف عملکرد تکنیکهای دادهکاوی در پیشبینی
تصادفات ترافیکی در ایران مورد بررسی قرار گرفت .برای دستیابی به اهداف این پژوهش از تکنیکهای مختلف دادهکاوی استفاده
گردید .به همین منظور  ۶مدل دادهکاوی ،درخت تصمیم گیری جی ،2۰قوانین استنتاجی(پارت) ،بیزین ساده ،پرسپترون چندالیه،
لجیستیک ،و کالسبندی از طریق رگرسیون با استفاده از نرم افزار دادهکاوی وکا مورد استفاده قرار گرفت .برای دستیابی به اهداف
این پژوهش از روشهای مدل ارزیابی انتخاب خصیصه مبتنی بر همبستگی ،مدل انتخاب خصیصه مبتنی بر یکپارچگی و مدل
ارزیابی زیر مجموعه فیلتر شده برای انتخاب خصیصه بر اساس  0روش جستجوی حریصانه ،روش جستجوی تابو و روش جستجوی
ژنتیک جهت شناسایی و انتخاب بهترین خصیصهها استفاده گردید.

 -9-6تعریف مدلها
در این بخش برای مدلهای مورد بررسی تعریف کوتاهی ارائه شده است.

۰0
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• درخت تصمیم گیری جی  : 12۰درختهای تصمیم گیری از طریق جداسازی متوالی دادهها به گروههای مجزا ساخته
میشوند و هدف در این فرآیند افزایش فاصله بین گروهها در هر جداسازی است .هر گره داخلی در این درختها یکی از متغیرهای
ورودی را نشان میدهد و دارای تعداد شاخهای برابر با تعداد مقادیر ممکن است که متغیر ورودی است .هر گره برگ دارای مقدار
مشخصه هدف است[.]Taamneh, et al., 2017: 146-166
• قوانین استنتاجی(پارت) : ۰این روش یک فرآیند تکرار شونده است که رویکرد تقسیم و تسخیر را دنبال میکند .در این
روش در هر تکرار ،یک زیر مجموعه از مجموعه داده های آموزش با استفاده از یکی از الگوریتمهای درخت تصمیمگیری برای
تولید قوانین استفاده میشود[.]Han, et al., 2011
• بیزین ساده : 0بیزین ساده ،یک الگوریتم طبقهبندی بر اساس قضیه بیزین است ،با فرض سادهای که هر دو متغیر ورودی
مستقل است .اگر چه این فرض بیش از حد ساده شده است اما به همین صورت ،این الگوریتم به طور موثر در بسیاری از مشکالت
پیچیده در دنیای واقعی به خصوص طبقه بندی استفاده میشود[.]Taamneh, et al., 2017: 146-166
• شبکه عصبی پرسپترون چندالیه : 2این روش یک تکنیک یادگیری تحت نظارت است که برای طبقه بندی و رگرسیون
استفاده میشود .پرسپترون چند الیه ،یک شبکه عصبی مصنوعی ایجاد میکند که متشکل از گرههای چندگانه در سه یا چند
الیه (الیه ورودی ،الیه خروجی و یک یا چند الیه پنهان) است .متغیرهای ورودی بر روی متغیرهای خروجی با استفاده از یک یا
چند الیه پنهان نگاشت میشوند .در نتیجه استفاده از یک الگوریتم انتشار پسرو در آموزش شبکههای تولید شده توسط پرسپترون
چندالیه ،با موفقیت برای حل بسیاری از مشکالت دشوار مورد استفاده قرار میگیرد .پرسپترون چند الیه دارای قابلیت جداسازی
دادههایی است که به صورت خطی قابل جدا شدن نیستند[.]Kantardzic, 2011
• رگرسیون لجستیک : 6رگرسیون لجستیک ،یک مدل آماری رگرسیون برای متغیرهای وابسته دوسویی است .این مدل را
میتوان به عنوان مدل خطی تعمیمیافتهای که از تابع لجیت به عنوان تابع پیوند استفاده میکند و خطایش از توزیع چندجملهای
پیروی میکند ،بهحسابآورد[.]Besharati and Tavakoli Kashani, 2017: 1-8
• کالس بندی از طریق رگرسیون : ۶درختان طبقه بندی و رگرسیون ،روشهای یادگیری ماشین برای ساخت مدلهای
پیش بینی از دادهها هستند .این مدلها توسط تقسیم بندی بازگشتی فضای دادهها و تخصیص یک مدل پیشبینی ساده در هر
پارتیشن بهینه شده اند .درختان رگرسیون برای متغیرهای وابسته هستند که مقادیر مستقل یا دستورالعمل را با خطای پیش
بینی ،معموال با تفاوت مربع بین مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده اندازه گیری میکنند[.]Loh, 2011: 14-23

 -2-9تعریف جامعه آماری
برای انجام پژوهش حاضر نیازمند جمع آوری اطالعات و داده های تصادفات ترافیکی به جهت بررسی و ارزیابی مدل پیشنهادی
میباشیم .به همین منظور با همکاری سازمان راهداری و حملونقل جاده ای ایران ،داده های تصادفات ترافیکی زنجان-تبریز که
مربوط به سالهای  ۰0تا  0۰خورشیدی ( ۰۲10-۰۲1۲میالدی) است ،جمع آوری گردید .این مجموعه داده ،شامل  115۲رکورد
تصادفات ترافیکی در دوره نزدیک به چهار سال است.

 -9-9پیش پردازش مجموعه داده
پیش از انجام عملیات دادهکاوی و ارائه مدلها ،نیازمند بررسی داده های موجود ،پاکسازی و پیش پردازش اولیه هستیم .داده
های تحویل گرفته شده از سوی سازمان راهداری و حملونقل جاده به صورت فایل های پایگاه داده مجزا از یکدیگر بر اساس هر
1

Decesion Tree J48
)Rule Induction (PART
3 Naïve Bayesian
)4 Multilayer Perceptron (MLP
5 Logestic Regression
6 Classification via Regression
2
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سال بودند .به همین روی در مرحله نخست برای هر هر محور عبوری یک مجموعه پایگاه داده از تجمیع داده های موجود هر
کدام ایجاد گردید .پس از تجمیع برای هر یک از مجموعه ها ،داده ها تجمیع شده دارای  65ستون خصیصه بود که به ازای هر
ستون خصیصه یک کد کارشناسی که غیرقابل تحلیل بود در ستون مجاور آن قرار داشت .بنابراین ستون های کد کارشناسی در
گام دوم حذف گردیدند .پس از آن در گام سوم ستون های بدون هیچگونه داده از مجموعه حذف گردیدند .در گام چهارم داده
های دارای نویز و غیرقابل اعتماد که محتوای واقعی آن بر اساس داده های سایرین مشخص نبود و مشخصا به اشتباه در ستون
یاد شده وارد شده بودند حذف گردیدند .در گام پنجم دادههای گمشده در مجموعه دادهها ،توسط الگوریتم جایگذاری مقادیر
گمشده که یک الگوریتم بدون ناظر است ،تکمیل گردید .این الگوریتم همه مقادیر گمشده برای خصوصیتهای کمی و کیفی در
مجموعه دادهها را با میانه و میانگینگیری از دادههای تمرینی تکمیل میکند .بر اساس عملیات پیش پردازش فوق مجموع
خصیصه های قابل اتکا و مناسب  ۰2مورد گردید.

 -4-9روش شناسی پژوهش
برای دستیابی به اهداف این پژوهش از تکنیکهای مختلف دادهکاوی استفاده گردید .به همین منظور نخست نیازمند انتخاب
خصیصه های مناسب برای محور زنجان-تبریز میباشیم .به همین روی به ترتیب از  0مدل انتخاب خصیصه استفاده شد .مدل
انتخاب ویژگی مبتنی بر همبستگی( ، 1)CFSانتخاب متغیر مبتنی بر یکپارچگی( ۰)CSEو مدل ارزیابی زیر مجموعه فیلتر
شده( 0)FSEبر اساس  0روش جستجوی حریصانه 2که یک جستجوی پسرانه را از طریق خصوصیات زیر مجموعهها انجام میدهد،
روش جستجوی تابو 6که جستجو را از طریق فضای زیر مجموعهها انجام می دهد و روش جستجوی ژنتیک ۶که جستجو را بر
اساس یک الگوریتم ژنتیک در خصوصیتها انجام میدهد .پس از انتخاب خصیصه ها ۶ ،مدل دادهکاوی ،درخت تصمیم گیری
جی ،2۰قوانین استنتاجی(پارت) ،بیزین ساده ،شبکه عصبی پرسپترون چندالیه ،لجستیک ،و کالسبندی از طریق رگرسیون که
هر یک از نوع متفاوتی است انتخاب گردید تا عالوه بر انتخاب روشهای مختلف انواع مختلف مدلها نیز مورد بررسی جامع
قرارگیرد .سپس هر یک از مدل های پیشنهادی را برای هر یک از مجموعه دادهها ،به سه روش مورد ارزیابی قرار میدهیم .نخست
برای هر مدل از روش داده های تمرینی استفاده میکنیم .این روش به سبب بررسی اولیه از میزان دقت هر یک از مدل ها بر
اساس مجموعه داده های مورد ارزیابی است .سپس از روش اعتبارسنجی متقاطع با انتخاب  1۲زیر مجموعه استفاده گردید .این
روش به سبب بررسی این موضوع است که با افزایش داده ها چه تاثیری در نتایج حاصل خواهد شد .با انتخاب  1۲زیر مجموعه
شدن ،هر مجموعه داده به  1۲قسمت تقسیم شده و در هر مرحله یک قسمت با سایرین مقایسه میشود ،که نوعی شبیه سازی
از  1۲برابر شدن داده ها است .در نهایت از روش تقسیم درصدی استفاده شد .این روش داده ها را به دو مجموعه داده های
تمرینی و داده های آزمون تقسیم بندی میکند .مدل بر اساس داده های تمرینی ایجاد میگردد و سپس توسط داده های آزمون
که دیده نشده است مورد آزمون قرار میگیرد تا عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گیرد .بر همین اساس از روش تقسیم درصدی با
تخصیص  5۲درصد به داده های تست جهت مدل سازی و  0۲درصد به دادههای آزمون جهت ارزیابی مدل ،استفاده گردید .نتایج
هر یک از این روش ها برای هر یک از مدلها و برای هر چهار مجموعه داده محاسبه گردید و با یکدیگر مورد ارزیابی و مقایسه
قرار خواهند گرفت .کلیه مراحل پیش پردازش ،انتخاب خصیصه ها ،انتخاب مدل ها ،پردازش آنها و دریافت نتایج توسط نرم افزار
داده کاوی وکا مورد استفاده قرار گرفت.

 -5-9روش ارزیابی مدل

1

)Correlation-based Feature Selection (CFS
)Consistency Subset Evaluation (CSE
)3 Filtered Subset Evaluator (FSE
4 Greedy Stepwise Search Algorithm
5 Tabu Search Algorithm
6 Genetic Search Algorithm
2
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عملکرد مدل کالس بندی شده توسط یک ماتریس درهم ریختگی 1تعریف میشود که نمونههای درست و نادرست کالسبندی
را برای هر کالس نشان میدهد .اندازهگیریهایی که برای ارزیابی عملکرد یک کالسبندی نیاز است توسط ماتریس درهم ریختگی
محاسبه میشوند .جدول  1این ماتریس را نشان میدهد .این ماتریس دارای  2مقدار زیر است:
• درست-مثبت) :۰(TPنمونههایی که درست هستند و به عنوان درست کالسبندی شدهاند .این مقدار بیانگر میزان موفقیت
پیش بینی است.
0
• درست-منفی) : (TNنمونههایی که درست هستند و به عنوان اشتباه کالسبندی شدهاند .این مقدار بیانگر به طور
صحیح مردود شده است.
2
• اشتباه-مثبت) : (FPنمونههایی که اشتباه هستند و به عنوان درست کالسبندی شدهاند .این مقدار بیانگر یک هشدار
غلط است یا به بیان دیگر بیانگر خطای نوع  1است.
• اشتباه-منفی) : 6(FNنمونههایی که اشتباه هستند و به عنوان اشتباه کالسبندی شدهاند .این مقدار بیانگر مقادیر از
دست رفته یا به بیان دیگر بیانگر خطای نوع  ۰است.
جدول  -6ماتریس درهم ریختگی
پیش بینی

مشاهدات

مثبت

منفی

مثبت

درست-مثبت()TP

اشتباه-منفی()FN

منفی

اشتباه-مثبت()FP

درست-منفی()TN

شاخص های نرخ مثبت صحیح و نرخ مثبت اشتباه برای اساس ماتریس درهم ریختگی به ترتیب از طریق فرمول های  1و ۰
محاسبه شده و برای محاسبه شاخص نمودار منحنی عملکرد سیستم در ادامه استفاده میشوند.
𝑃𝑇
()1
= )𝑅𝑃𝑇( 𝑒𝑡𝑎𝑅 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑃 𝑒𝑢𝑟𝑇
𝑁𝐹 𝑇𝑃 +

()۰

𝑃𝐹
𝑁𝑇 𝐹𝑃 +

= )𝑅𝑃𝐹( 𝑒𝑡𝑎𝑅 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑖𝑠𝑜𝑃 𝑒𝑠𝑙𝑎𝐹

شاخص دیگری که مورد ارزیابی قرار میگیرد منحنی عملکرد سیستم ۶است که محورهای آن را نرخ مثبت صحیح و نرخ
مثبت اشتباه تشکیل میدهند .برای رسم نمودار ،مقادیر نرخ مثبت صحیح و نرخ مثبت اشتباه ،نقاط برش بین  ۲و 1را محاسبه
میکنند .سپس منحنی بر روی نقاط محاسبه شده برازش داده میشود .ناحیه زیر منحنی بین  ۲/6تا  1است و بر همین اساس
میتوان عملکرد مدلها را مورد توجه قرار داد .اگر ناحیه زیر منحنی بزرگتر از  ۲/0باشد یک مدل بسیار عالی داریم .اگر ناحیه
بین  ۲/۰تا  ۲/0باشد با یک مدل خوب مواجه هستیم و اگر بین  ۲/5و  ۲/۰باشد با یک مدل قابل قبول روبرو هستیم.

 -4یافتههای پژوهش
 -6-4شناسایی عوامل و انتخاب خصیصهها

1

confusion matrix
)True Positive (TP
)3 True Negative (TN
)4 False Positive (FP
)5 False Negative (FN
)6 Receiver Operating Curve (ROC
2

۰۶
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برای مجموعه داده زنجان -تبریز سه مدل انتخاب ویژگی مبتنی بر همبستگی( ،)CFSانتخاب متغیر مبتنی بر
یکپارچگی( )CSEو مدل ارزیابی زیر مجموعه فیلتر شده( )FSEرا بر اساس  0روش جستجوی حریصانه ،روش جستجوی تابو و
روش جستجوی ژنتیک مورد آزمون قرار دادیم .پس از انجام آزمایش مشخص گردید انتخاب متغیر مبتنی بر یکپارچگی()CSE
با استفاده از الگوریتم تابو نتیجه ای از آن حاصل نمیشود .برای ارزیابی این مدل ها بیان شد که خصیصههایی را که در نصف به
اضافه یک مورد از مدلها ،مورد ارزیابی هستند به عنوان خصیصه برگزیده انتخاب خواهند شد .براساس مجموعه دادههای زنجان
– تبریز برای مدلهای ارزیابی خصیصه نتایج مطابق با جدول ۰به دست آمد.
جدول  -2میزان تكرار خصیصه ها بر اساس روشهای بیان شده
خصیصه

تعداد تکرار

عامل تصادف

۰

نوع برخورد

5

مانع دید

5

موقعیت تصادف

۰

هندسه محل

۶

عامل انسانی

۰

علل اولیه

۰

علل قبلی

۰

علل مستقیم

۰

تاریخ

۰

کنترل تقاطع

2

شرایط سطح راه

0

وضعیت روشنایی

۰

وضعیت هوا

۰

وضعیت صحنه

۰

نوع خط کشی راه

۰

کاربری محل

۰

نحوه برخورد

۰

نوع راه

۰

نوع شانه راه

۰

عامل وسیله

1

بر همین اساس میتوان مطابق با جدول و نتایج فوق نمودار1را ترسیم کرد که عوامل منتخب را نشان میدهد .خصیصه های
انتخاب شده بر اساس معیار ارزیابی با رنگ سبز مشخص شده اند .این معیارهای منتخب به عنوان ورودی در مدل های داده کاوی
استفاده شدند.
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عامل وسیله

نوع شانه راه

نوع راه

نحوه برخورد

کاربری محل

نوع خط کشی راه

وضعیت صحنه

وضعیت هوا

وضعیت روشنایی

شرایط سطح راه

کنترل تقاطع

تاریخ

علل مستقیم

علل قبلی

علل اولیه

عامل انسانی

هندسه محل

موقعیت تصادف

مانع دید

نوع برخورد

عامل تصادف

۰
5
۶
6
2
0
۰
1
۲

نمودار  -6خصیصه های منتخب برای مجموعه داده های زنجان-تبریز

 -2-4تجزیه و تحلیل داده های محور زنجان – تبریز
نتایج حاصل از بررسی دادههای زنجان-تبریز توسط  ۶مدل داده کاوی جی ،2۰پارت ،بیزین ساده ،پرسپترون چندالیه،
لجستیک و طبقهبندی از طریق رگرسیون به ترتیب در زیر آورده شده است.

مدل جی48
نتایج حاصل از اجرای مدل داده کاوی جی 2۰بر روی داده های زنجان-تبریز در زیر آورده شده است .همانگونه که در جدول0
مشاهده میشود ،ماتریس درهم ریختگی برای این مدل با روش داده های تمرینی برای سه کالس خسارتی ،جرحی و فوتی به
دست آمد.
جدول  -9ماتریس درهم ریختگی مدل جی 48با روش داده های تمرینی
جرحی

ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

خسارتی

056

۰

1۲

فوتی

۰0

1۶

۰

جرحی

۰۲

2

6۰

پس از آن شاخصهای دیگر ارزیابی مدل برای داده های زنجان-تبریز با روش داده های تمرینی محاسبه گردید ،که در
جدول 2آمدهاند.
جدول  -4شاخص های ارزیابی مدل جی 48با روش داده های تمرینی

۰۰

منحنی

كالس

TP RATE

FP RATE

خسارتی

۲/0۰۰

۲/6۶0

فوتی

۲/00۲

۲/۲۲6

۲/06۰

جرحی

۲/2۲۰

۲/۲1۰

۲/000

میانگین وزنها

۲/۰05

۲/25۶

۲/006

ROC
۲/002

زمان(ثانیه)
تمرین:
۲/6
آزمون:
۲/۲
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سپس داده های زنجان-تبریز را با روش اعتبارسنجی متقاطع  1۲گانه ،مورد محاسبه و بررسی قرار میدهیم .نتایج ماتریس
درهم ریختگی حاصل از این محاسبه در جدول 6در زیر آورده شده است.
جدول  -5ماتریس درهم ریختگی مدل جی 48با روش اعتبارسنجی متقاطع
جرحی

ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

خسارتی

06۰

۶

۰0

فوتی

0۰

2

6

جرحی

1۲۶

5

۰0

در ادامه سایر شاخص های ارزیابی مدل برای داده های زنجان-تبریز با روش اعتبارسنجی متقاطع 1۲گانه محاسبه گردید،
که در جدول ۶آمده است.
جدول  -1شاخص های ارزیابی مدل جی 48با روش اعتبارسنجی متقاطع
منحنی ROC

خسارتی

TP RATE
۲/0۶6

FP RATE
۲/562

۲/۰0۶

فوتی

۲/۲0۰

۲/۲1۰

۲/۶2۰

جرحی

۲/۰۲2

۲/۲00

۲/۰۲۰

میانگین وزنها

۲/۰2۰

۲/۶21

۲/۰۰۶

كالس

زمان(ثانیه)
تمرین:
۲/25

در نهایت مدل جی 2۰با داده های زنجان-تبریز برای روش تقسیم درصدی با  5۲درصد تمرین و  0۲درصد آزمون محاسبه
گردید .ماتریس درهم ریختگی به دست آمده در جدول 5نشان داده شده است.

جدول  -7ماتریس درهم ریختگی مدل جی 48با روش تقسیم درصدی
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

۰۰2

5

1۶

فوتی

6

۰

۲

جرحی

۰۰

2

11

در جدول ۰سایر شاخص های محاسبه شده برای داده های زنجان-تبریز با روش تقسیم درصدی برای مدل جی 2۰آورده
شده است.
جدول  -8شاخص های ارزیابی مدل جی 48با روش تقسیم درصدی
منحنی ROC

زمان(ثانیه)
تمرین:
۲/00
آزمون:
۲/۲

خسارتی

TP RATE
۲/0۰6

FP RATE
۲/۶12

۲/۰۰۰

فوتی

۲/۰۰۶

۲/۲0۰

۲/۶6۶

جرحی

۲/۰05

۲/۲61

۲/۰۰0

میانگین وزنها

۲/۰2۶

۲/620

۲/۰10

كالس

۰0
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مدل پارت
نتایج حاصل از اجرای مدل داده کاوی پارت بر روی داده های زنجان-تبریز در زیر آورده شده است .در ابتدا ماتریس درهم
ریختگی برای این مدل با روش داده های تمرینی برای سه کالس خسارتی ،جرحی و فوتی به دست آمد ،که در جدول 0مشاهده
میشود.
جدول  -3ماتریس درهم ریختگی مدل پارت با روش داده های تمرینی
جرحی

ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

خسارتی

0۶5

1

10

فوتی

۰۰

1۶

0

جرحی

5۶

6

۶1

سایر شاخصها بر اساس این مدل برای داده های تمرینی در جدول 1۲آورده شده است.
جدول  -61شاخص های ارزیابی مدل پارت با روش داده های تمرینی
كالس

منحنی ROC

زمان(ثانیه)
تمرین:
۲/0
آزمون:
۲/۲

خسارتی

TP RATE
۲/0۰۲

FP RATE
۲/60۶

۲/0۰0

فوتی

۲/00۲

۲/۲۲6

۲/00۰

جرحی

۲/20۲

۲/۲۰1

۲/0۰۶

میانگین وزنها

۲/۰0۰

۲/266

۲/0۰0

سپس مدل را با استفاده از روش اعتبارسنجی متقاطع 1۲گانه مورد بررسی قرار دادیم .ماتریس درهم ریختگی حاصل از روش
اعتبارسنجی متقاطع 1۲گانه در جدول 11آورده شده است.
جدول  -66ماتریس درهم ریختگی مدل پارت با روش اعتبارسنجی متقاطع
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

02۶

0

0۰

فوتی

02

2

0

جرحی

0۰

۶

0۰

سایر شاخص های به دست آمده برای این روش مطابق با جدول 1۰در زیر آورده شده است.
جدول  -62شاخص های ارزیابی مدل پارت با روش اعتبارسنجی متقاطع
منحنی ROC

خسارتی

TP RATE
۲/06۰

FP RATE
۲/5۰1

۲/۰۰0

فوتی

۲/۲0۰

۲/۲10

۲/۶۰2

جرحی

۲/۰۶۰

۲/۲02

۲/۰۰6

میانگین وزنها

۲/۰22

۲/۶10

۲/۰۰۰

كالس

زمان(ثانیه)
تمرین:
۲/۰۰

و در نهایت مدل پارت را با استفاده از روش تقسیم درصدی مورد بررسی قرار دادیم .ماتریس درهم ریختگی حاصل از این
بررسی در جدول 10ارائه شده است.
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جدول  -69ماتریس درهم ریختگی مدل پارت با روش تقسیم درصدی
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

۰۰0

2

۰۲

فوتی

6

۲

۰

جرحی

۰0

۰

1۰

سایر شاخصهای ارزیابی حاصل شده توسط این روش در جدول 12به نمایش درآمده است.
جدول  -64شاخص های ارزیابی مدل پارت با روش تقسیم درصدی
منحنی ROC

زمان(ثانیه)
تمرین:
۲/۰5
آزمون:
۲/۲

خسارتی

TP RATE
۲/0۰۰

FP RATE
۲/۶0۶

۲/555

فوتی

۲/۲۲۲

۲/۲15

۲/5۶6

جرحی

۲/0۰2

۲/۲5۲

۲/50۰

میانگین وزنها

۲/۰2۲

۲/6۶2

۲/550

كالس

مدل بیزین ساده
مدل بیزین ساده بر روی داده های زنجان-تبریز با سه روش داده های تمرینی ،اعتبارسنجی متقاطع 1۲گانه و تقسیم درصدی
محاسبه شده است .در زیر ماتریس درهم ریختگی برای روش داده های تمرینی مطابق جدول 16نشان داده شده است.
جدول  -65ماتریس درهم ریختگی مدل بیزین ساده با روش داده های تمرینی
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

550

0

۰۲6

فوتی

1۰

11

1۰

جرحی

۰۶

5

1۲0

شاخصهای دیگر بررسی شده برای این مدل بر اساس داده ها ،در جدول 1۶نشان داده شده است.
جدول  -61شاخص های ارزیابی مدل بیزین ساده با روش داده های تمرینی
منحنی ROC

زمان(ثانیه)
تمرین:
۲/۲

TP RATE
۲/5۰0

FP RATE
۲/۰۲۰

۲/۰۶0

فوتی

۲/۰۶۰

۲/۲12

۲/۰20

جرحی

۲/5۶۰

۲/۰15

۲/۰26

میانگین وزنها

۲/5۶0

۲/۰۲۰

۲/۰۶1

كالس
خسارتی

آزمون:
۲/۲۰

بر همین اساس این مدل برای روش اعتبارسنجی متقاطع 1۲گانه نیز مورد محاسبه قرار گرفت .نتایج ماتریس درهم ریختگی
حاصل شده از این بررسی در جدول 15ارائه شده است.
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جدول  -67ماتریس درهم ریختگی مدل بیزین ساده با روش اعتبارسنجی متقاطع
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

550

5

۰۲5

فوتی

1۰

۶

۰0

جرحی

۰۰

1۲

1۲2

شاخص ها نیز پس از حصول نتایج ماتریس درهم ریختگی برای این مدل بر اساس روش اعتبارسنجی متقاطع محاسبه گردید.
نتایج آن در جدول 1۰نمایش داده شده است.
جدول  -68شاخص های ارزیابی مدل بیزین ساده با روش اعتبارسنجی متقاطع
منحنی ROC

خسارتی

TP RATE
۲/5۰0

FP RATE
۲/۰10

۲/۰61

فوتی

۲/12۶

۲/۲16

۲/۰۲6

جرحی

۲/50۰

۲/۰۰2

۲/۰۰۶

میانگین وزنها

۲/566

۲/۰1۰

۲/۰2۶

كالس

زمان(ثانیه)
تمرین:
۲/۲

و در نهایت این مدل بر اساس روش تقسیم درصدی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج به دست آمده از ماتریس در هم
ریختگی در جدول 10نشان داده شده است.
جدول  -63ماتریس درهم ریختگی مدل بیزین ساده با روش تقسیم درصدی
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

۰۰۰

2

۰1

فوتی

۰

۲

6

جرحی

۰

۲

۰0

شاخص ها برای روش تقسیم درصدی بر اساس مدل بیزین ساده نیز محاسبه شدند که در جدول ۰۲ارائه شده است.
جدول  -21شاخص های ارزیابی مدل بیزین ساده با روش تقسیم درصدی
منحنی ROC

زمان(ثانیه)
تمرین:
۲/۲

خسارتی

TP RATE
۲/5۰0

FP RATE
۲/۰۰5

۲/۰۰۶

فوتی

۲/۲۲۲

۲/۲1۰

۲/۰۰2

جرحی

۲/5۰2

۲/۰52

۲/۰0۰

میانگین وزنها

۲/516

۲/۰۰۰

۲/۰۰۶

كالس

آزمون:
۲/۲

مدل شبكه عصبی پرسپترون چندالیه
مدل پرسپترون چندالیه بر روی داده های زنجان-تبریز با سه روش داده های تمرینی ،اعتبارسنجی متقاطع 1۲گانه و تقسیم
درصدی با  5۲درصد داده های آموزش و  0۲درصد داده های آزمون محاسبه شده است .در زیر ماتریس درهم ریختگی برای
روش داده های تمرینی مطابق جدول ۰1نشان داده شده است.

0۰
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جدول  -26ماتریس درهم ریختگی مدل پرسپترون با روش داده های تمرینی
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

051

۲

1۶

فوتی

16

۰2

۰

جرحی

52

۲

۶۰

شاخص های دیگر که بر اساس همین روش محاسبه شدهاند در جدول ۰۰ارائه شده است.
جدول  -22شاخص های ارزیابی مدل پرسپترون با روش داده های تمرینی
منحنی ROC

زمان(ثانیه)
تمرین:
۰۰/۰
آزمون:
۲/۲6

خسارتی

TP RATE
۲/0۰2

FP RATE
۲/2۰۶

۲/020

فوتی

۲/6۰6

۲/۲۲۲

۲/00۶

جرحی

۲/250

۲/۲1۰

۲/000

میانگین وزنها

۲/0۲0

۲/21۰

۲/02۰

كالس

سپس این مدل را بر اساس روش اعتبارسنجی متقاطع 1۲گانه مورد بررسی قرار دادیم .نتایج ماتریس درهم ریختگی حاصل
شده از آن در جدول ۰0نشان داده شده است.
جدول  -29ماتریس درهم ریختگی مدل پرسپترون با روش اعتبارسنجی متقاطع
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

00۶

۰

20

فوتی

۰5

۶

۰

جرحی

00

5

0۶

شاخص های ارزیابی مدل نیز با این روش بررسی شد که نتایج به دست آمده از آن در جدول ۰2در زیر به نمایش در آمده
است.
جدول  -24شاخص های ارزیابی مدل پرسپترون با روش اعتبارسنجی متقاطع
منحنی ROC

خسارتی

TP RATE
۲/02۰

FP RATE
۲/۶۰0

۲/۰22

فوتی

۲/12۶

۲/۲10

۲/50۰

جرحی

۲/۰62

۲/۲6۲

۲/۰۰1

میانگین وزنها

۲/۰0۶

۲/6۰5

۲/۰05

كالس

زمان(ثانیه)
تمرین:
۰۰/۲۶

و در نهایت روش تقسیم درصدی بر روی این مدل بر اساس داده های موجود مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل شده برای
ماتریس درهم ریختگی در جدول ۰6نشان داده شده است.
جدول  -25ماتریس درهم ریختگی مدل پرسپترون با روش تقسیم درصدی
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

۰55

6

۰6

فوتی

۶

۲

1

جرحی

10

0

16
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شاخص های به دست آمده بر اساس روش تقسیم درصدی برای این مدل نیز در جدول ۰۶آورده شده است.
جدول  -21شاخص های ارزیابی مدل پرسپترون با روش تقسیم درصدی
منحنی ROC

زمان(ثانیه)
تمرین:
۰۰/15
آزمون:
۲/۲۰

TP RATE
۲/0۲۰

FP RATE
۲/6۶۰

۲/۰1۰

فوتی

۲/۲۲۲

۲/۲۰0

۲/6۰5

جرحی

۲/2۲6

۲/۲۰0

۲/۰05

میانگین وزنها

۲/۰0۰

۲/6۲۶

۲/۰11

كالس
خسارتی

مدل لجستیک
این مدل نیز بر روی داده های زنجان-تبریز با سه روش داده های تمرینی ،اعتبارسنجی متقاطع 1۲گانه و تقسیم درصدی
مورد بررسی قرار گرفت .ماتریس درهم ریختگی برای داده ها تمرینی بر اساس این مدل در جدول ۰5آورده شده است.
جدول  -27ماتریس درهم ریختگی مدل لجستیک با روش داده های تمرینی
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

050

1

5

فوتی

۰2

1۲

5

جرحی

1۲۲

۰

2۲

سایر شاخصهای محاسبه شده برای این مدل بر اساس داده های تمرینی در جدول ۰۰نشان داده شده است.
جدول  -28شاخص های ارزیابی مدل لجستیک با روش داده های تمرینی
منحنی ROC

زمان(ثانیه)
تمرین:
۲/26
آزمون:
۲/۲1

خسارتی

TP RATE
۲/00۰

FP RATE
۲/۶5۰

۲/۰۰0

فوتی

۲/۰22

۲/۲۲0

۲/۰0۲

جرحی

۲/۰۰۰

۲/۲12

۲/۰۰۰

میانگین وزنها

۲/۰50

۲/650

۲/۰۰۰

كالس

ماتریس درهم ریختگی با روش اعتبارسنجی متقاطع 1۲گانه برای این مدل در جدول ۰0در زیر نشان داده شده است.
جدول  -23ماتریس درهم ریختگی مدل لجستیک با روش اعتبارسنجی متقاطع
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

0۶1

۶

۰۲

فوتی

۰0

2

۰

جرحی

1۲0

5

۰۶

شاخصهای ارزیابی مدل نیز برای این روش مورد بررسی و محاسبه قرار گرفت که نتایج حاصل شده از آن در جدول 0۲آورده
شده است.
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جدول  -91شاخص های ارزیابی مدل لجستیک با روش اعتبارسنجی متقاطع
منحنی ROC

خسارتی

TP RATE
۲/052

FP RATE
۲/562

۲/۰1۰

فوتی

۲/۲0۰

۲/۲1۰

۲/۶5۰

جرحی

۲/1۰0

۲/۲۰5

۲/۰۲1

میانگین وزنها

۲/۰25

۲/۶2۲

۲/۰11

كالس

زمان(ثانیه)
تمرین:
۲/01

در نهایت روش تقسیم درصدی نیز همچون سایرین برای این مدل مورد ارزیابی قرار گرفت .ماتریس درهم ریختگی برای این
روش در جدول 01آورده شده است.
جدول  -96ماتریس درهم ریختگی مدل لجستیک با روش تقسیم درصدی
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

۰۰۲

0

1۰

فوتی

6

۲

۰

جرحی

۰2

۰

11

شاخصهای ارزیابی مدل لجستیک مطابق با جدول 0۰محاسبه شده است که در زیر به نمایش درآمده است.
جدول  -92شاخص های ارزیابی مدل لجستیک با روش تقسیم درصدی
منحنی ROC

زمان(ثانیه)
تمرین:
۲/۰۰
آزمون:
۲/۲

خسارتی

TP RATE
۲/01۰

FP RATE
۲/۶60

۲/50۰

فوتی

۲/۲۲۲

۲/۲0۰

۲/622

جرحی

۲/۰05

۲/۲۶2

۲/۰۰2

میانگین وزنها

۲/۰۰0

۲/6۰2

۲/501

كالس

مدل كالس بندی از طریق رگرسیون
این مدل نیز برای دادههای زنجان-تبریز با سه روش داده های تمرینی ،روش اعتبارسنجی متقاطع 1۲گانه و روش تقسیم
درصدی مورد ارزیابی قرار گرفت .برای روش دادههای تمرینی ماتریس درهم ریختگی حاصل شده در جدول 00نشان داده شده
است.
جدول  -99ماتریس درهم ریختگی مدل كالس بندی از طریق رگرسیون با روش داده های تمرینی
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

052

۲

10

فوتی

۰۰

0

2

جرحی

0۰

0

21

شاخصهای ارزیابی مدل که برای روش داده های تمرینی محاسبه شده است ،در جدول 02در زیر ارائه شده است.
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جدول  -94شاخص های ارزیابی مدل كالس بندی از طریق رگرسیون با روش داده های تمرینی
كالس

TP RATE

FP RATE

منحنی ROC

زمان(ثانیه)

خسارتی

۲/0۰5

۲/۶۰0

۲/0۲۲

فوتی

۲/۰۰۲

۲/۲۲0

۲/۰00

تمرین:
1/۲۶

جرحی

۲/۰۰0

۲/۲15

۲/۰0۰

میانگین وزنها

۲/۰56

۲/6۰۰

۲/۰0۰

آزمون:
۲/۲1

روش اعتبارسنجی متقاطع 1۲گانه بر روی این مدل مورد بررسی قرار گرفت .ماتریس در هم ریختگی آن به قرار زیر است که
در جدول 06آورده شده است.
جدول  -95ماتریس درهم ریختگی مدل كالس بندی از طریق رگرسیون با روش اعتبارسنجی متقاطع
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

05۰

۰

10

فوتی

01

۰

۰

جرحی

111

0

۰۰

شاخصهای به دست آمده برای این مدل بر اساس روش اعتبارسنجی متقاطع نیز در جدول 0۶در زیر نشان داده شده است.
جدول  -91شاخص های ارزیابی مدل كالس بندی از طریق رگرسیون با روش اعتبارسنجی متقاطع
منحنی ROC

خسارتی

TP RATE
۲/0۰6

FP RATE
۲/55۶

۲/۰۶۰

فوتی

۲/۲20

۲/۲۲2

۲/561

جرحی

۲/105

۲/۲۰۲

۲/۰25

میانگین وزنها

۲/۰6۶

۲/۶65

۲/۰۶۰

كالس

زمان(ثانیه)
تمرین:
۲/۶2

و آخرین روشی که برای این مدل مورد بررسی قرار گرفت ،روش تقسیم درصدی است که ماتریس درهم ریختگی برای آن
مطابق جدول 05است.
جدول  -97ماتریس درهم ریختگی مدل كالس بندی از طریق رگرسیون با روش تقسیم درصدی
ماتریس درهم ریختگی

خسارتی

فوتی

جرحی

خسارتی

۰05

۲

1۲

فوتی

6

1

1

جرحی

۰5

0

5

همچنین در نهایت شاخصهای ارزیابی مدل مطابق با جدول 0۰ارائه شده است.
جدول  -98شاخص های ارزیابی مدل كالس بندی از طریق رگرسیون با روش تقسیم درصدی
كالس

تمرین:
۲/66

۲/۰2۲

آزمون:
۲/۲

TP RATE
۲/0۶5

FP RATE
۲/5۰5

۲/۰22

فوتی

۲/120

۲/۲۲0

۲/5۶۰

جرحی

۲/1۰0

۲/۲06

۲/۰۰0

میانگین وزنها

۲/۰۶0

۲/۶2۲

خسارتی

0۶

منحنی ROC

زمان(ثانیه)
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 -9-4ارزیابی نتایج منحنی مشخصه عملكرد سیستم ()ROC
این شاخص ارزیابی یک معیار سنجش میزان کارایی در مسائل طبقه بندی است .این شاخص یک منحنی با نمایش گرافیکی
از میزان حساسیت در یک طبقه بندی است که آن را میتوان به صورت پیش بینی های درست در مقابل پیش بینی های اشتباه
در یک طبقه بندی نیز تعریف کرد .مقادیر عددی حاصل شده از این معیار در نمودار ۰نشان داده شده است.

1/351
1/311
1/851
1/811
1/751
تقسیم

اعتبارسنجی

دادههای

درصدی

متقاطع

تمرینی

1/711

ROC
1/863

1/821

1/395

جی48

1/773

1/822

1/323

پارت

1/821

1/841

1/816

بیزین ساده

1/866

1/897

1/342

پرسپترون چندالیه

1/736

1/866

1/888

لجستیک

1/841

كالس بندی از طریق رگرسیون
1/838
1/812
مشخصه عملكرد سیستم()ROC
ارزیابی نتایج منحنی
نمودار  -2نمودار

نتایج حاصل شده از روش داده های تمرینی نشان میدهد که مدل های پرسپترون چندالیه ،جی  ،2۰پارت ،پرسپترون
چندالیه با مقدار  ۲/00۰بهترین عملکرد را داشت .پس از آن مدل جی ،2۰پارت ،کالس بندی از طریق رگرسیون ،لجستیک و
بیزین ساده به ترتیب بهترین عملکرد ها را داشتند.
در روش اعتبارسنجی متقاطع مدل کالس بندی از طریق رگرسیون بهترین عملکرد را از خود نشان داد .پس از آن بیزین
ساده ،پرسپترون چندالیه ،جی ،2۰پارت و لجستیک بهترین عملکردها را داشتند.
در روش تقسیم درصدی که مالك اصلی محسوب میشود ،مدل کالس بندی از طریق رگرسیون بهترین عملکرد را با مقدار
 ۲/۰2۲از خود نشان داد .پس از آن روش بیزین ساده روند ثابت خود را حفظ کرد و با مقدار  ۲/۰۰۶قرار گرفت .سپس مدل های
جی ،2۰پرسپترون ،لجستیک و پارت با مقادیر  ۲/501 ،۲/۰11 ،۲/۰10و  ۲/550قرار گرفتند.
بر اساس نمودار 0که در زیر مشخص است که مدل کالس بندی از طریق رگرسیون در میان بهترین مدلها کمترین واریانس
را میان روش داده های تمرینی با دو روش دیگر دارد .بیزین ساده نیز از واریانس کمی میان سه روش خود برخوردار است اما
عملکرد این مدل نسبت به سایرین ضعیف تر است .مدل جی  2۰نیز بیشترین واریانس را میان روشهای خود بر اساس این
مجموعه داده ها به ثبت رسانید.
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جی48
پارت

۱/۰۰۰
۰/۹۵۰
۰/۹۰۰
۰/۸۵۰
۰/۸۰۰
۰/۷۵۰
۰/۷۰۰

بیزین ساده

كالس بندی از طریق
رگرسیون

لجستیک
پرسپترون چندالیه

تقسیم درصدی ROC

اعتبارسنجی متقاطع ROC

دادههای تمرینی ROC

نمودار  -9نمودار عنكبوتی نتایج منحنی مشخصه عملكرد سیستم()ROC

این معیار ارزیابی را میتوان به شکل نمودار نیز مورد بررسی قرار داد .در شکل 1در زیر مشاهده میکنید که هر یک از
مدلهای داده کاوی مورد استفاده بر اساس سه روش دادههای تمرینی ،اعتبارسنجی متقاطع 1۲گانه و تقسیم درصدی به نمایش
در آمده است .در این شکل نمودار هر مدل شامل سه نمودار بر اساس خصیصه هدف که شامل موارد خصارتی ،جرحی و فوتی
است که به ترتیب با رنگهای آبی ،قرمز و سبز نشان داده شدهاند و در نهایت مقدار نهایی مجموع سه روش که سطح زیر منحنی
نهایی هر روش را بیان میکند آورده شده است.

0۰
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شكل  -6نمودارهای  ROCبرای مدل های داده كاوی بر اساس داده های زنجان  -تبریز

نتیجه گیری
پژوهش حاضر سعی در فراهم آوردن آگاهی و شناخت مناسب بر اساس رویکردهای داده کاوی ،که بخشی از ساختار مهندسی
صنایع در پیوند میان علم و صنعت است ،برای کشف بهترین مدلهای پیش بینی کننده تصادفات ترافیکی برون شهری برای
ایران است .این پژوهش با بهرهگیری از  ۶مدل داده کاوی عالوه بررسی آنها از لحاظ دقت پیش بینی که رویکردی علمی و
آکادمیک دارد ،قوانینی را نیز از میان داده های تصادفات استخراج کرد که میتوان بر اساس آنها اهدافی را برای مدیران مرتبط
با تصادفات ترسیم کرد که بر اساس آن به بهبود شرایط اقدام کنند .هدف اصلی این پژوهش بر پایه ،شناسایی عوامل کلیدی
تصادفات ترافیکی و پیش بینی تصادفات با بهره گیری از رویکرد ها و روشهای داده کاوی استوار گردید .مجموعه داده مورد
00
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بررسی در این پژوهش مربوط به محور زنجان-تبریز و شامل  115۲رکورد تصادفات ترافیکی در دوره نزدیک به چهار سال است.
در پاسخ به هدف نخست با بررسی های صورت گرفته در مجموعه داده های محور زنجان-تبریز مشخص گردید ،خصیصههای
عامل تصادف ،نوع برخورد ،مانع دید ،موقعیت تصادف ،هندسه محل ،عامل انسانی ،علل اولیه ،علل قبلی ،علل مستقیم و تاریخ از
مهمترین عوامل برای پیش بینی تصادفات ترافیکی در این محور هستند .بنابراین این مجموعه خصیصهها به عنوان بردار ورودی
برای پردازش دقت مدلها مورد استفاده قرار گرفتند .در پاسخ به هدف دوم پژوهش ،با بررسی های صورت پذیرفته مشخص
گردید هر  ۶مدل داده کاوی مورد بررسی در این پژوهش دارای عملکردهای قابل قبولی بودند ،هرچند مدل های کالس بندی از
طریق رگرسیون ،بیزین ساده و پرسپترون بهترین عملکرد را به ترتیب در میان سایر مدلهای مورد بررسی از خود نشان دادند.
این پژوهش به بررسی تصادفات ترافیکی برون شهری در ایران پرداخت ،پیشنهاد میگردد در ادامه این روند ،معابر درون
شهری توسط محققان آتی مورد ارزیابی قرار گیرد .همچنین در این پژوهش  ۶مدل داده کاوی جی ،2۰پارت ،بیزین ساده،
پرسپترون چندالیه ،لجستیک و کالسبندی از طریق رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت که بر همین اساس پیشنهاد میگردد با
بررسی سایر مدلهای داده کاوی با ناظر و بدون ناظر در این زمینه ،بانک اطالعاتی گسترده ای از مقایسه روشهای مختلف داده
کاوی در این زمینه در ایران پدیدار گردد تا عالوه بر شناخت بیشتر از نحوه عملکرد این مدلها و توسعه مرزهای دانش در این
حوزه ،شاهد بهبود روز افزون الگوریتمهای محاسبه کننده در این حوزه باشیم .به مدیران تصمیم گیرنده در حوزه تصادفات
ترافیکی بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهاد میگردد که درگام نخست مجموعه دادههای تصادفات خود را به درستی ثبت
و نگهداری کنند .در بسیاری از موارد به دلیل عدم آشنایی کاربر حاضر در صحنه تصادف ،اطالعات به طور دقیق به ثبت نرسیده
اند و یا توجهی به آنها نکرده و تنها به عنوان نامشخص بسنده کرده اند .با بررسی خصیصه های مورد استفاده در این پژوهش با
خصیصه های مورد استفاده در سایر نقاط جهان مشخص گردید در بسیاری از عوامل کلیدی مانند مشخصات فردی راننده عامل
تصادف یا عوامل مهم دیگری چون سرعت در مجموعه دادههای جمع آوری شده از تصادف موجود نمیباشد و به عنوان پیشنهاد
به سازمانهای دخیل در جمع آوری اطالعات تصادفات در ایران میتوان بیان داشت که مجموعه داده های جمع آوری شده توسط
ایشان مورد تجدید نظر قرار گرفته و عوامل دیگر موثر و دخیل در تصادفات نیز به مجموعه داده ها افزوده شود.
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چكیده
ناهمسانگردی یکی از مهمترین شاخصههای سنگهای رسوبی و دگرگونی است که نقش تعیینکنندهای در رفتار
سنگها تحت بارهای وارده بر آنها ایفا میکند .با توجه به قابلیتهای موجود در روشهای عددی با مبنای المان
مجزا در مدلسازی فرآیند شکست نمونههای دارای الیهبندی و ناهمسانگردی ،در این تحقیق با استفاده از این
روش و نرمافزار  ،UDECرفتار سنگ شیست با زوایای مختلف الیهبندی صفر الی  0۲درجه (به ازای هر  16درجه)
تحت فشار تکمحوره مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که روش المان مجزا تطابق قابل قبولی
با رابطه تئوری دارد و مدلسازی عددی با استفاده روش المان مجزا ،روشی مناسب برای مدلسازی سنگهای
ناهمسانگرد است .همچنین این تحقیق نشان داد که مقاومت حداکثر در سنگ به زاویه الیهبندی بستگی دارد و
تغییرات آن نسبت به زاویه الیهبندی ،منحنی  Uشکل است که حداکثر آن در زاویه الیهبندی صفر و  0۲درجه و
حداقل آن در الیهبندی  ۶۲درجه رخ میدهد .در نمونههای دارای الیهبندی افقی ،شکست نمونه مشابه سنگ
سالم بوده .در الیهبندی با زاویه  16الی  0۲درجه ،شکست نمونه ترکیبی از لغزش در امتداد ناپیوستگی و ترك
کششی در ماتریکس نمونه است و با افزایش زاویه الیهبندی از  0۲تا  56درجه ،نمونه با لغزش بر روی یک یا چند
تا از الیهبندی میشکند و نهایتاً در الیهبندی با زاویه  0۲درجه ،نمونه در راستای الیهبندی به تسلیم میرسد.
كلیدواژهها ناپیوستگی ،مقاومت فشاری ،روش المان مجزا ،نرمافزار UDE

مقدمه
عموماً سنگ دارای یک ساختار ناهمسانگرد ،شامل تعداد زیادی ساختار برشی ،صفحات ضعف و ریزتركها میباشد که رفتار
مکانیکی توده سنگ را تعیین میکنند .رفتار بزرگمقیاس فرآیند شکست در سنگ بهطور گسترده بهوسیله رفتار ریزتركها
(شروع،1گسترش ۰و به هم وصل شدن تركها )0تحت تأثیر قرار گرفته است .درزهها و تركها از مهمترین عواملی هستند که
باعث ایجاد ویژگی ناهمسانگردی مقاومتی سنگ شده و سبب کاهش مقاومت سنگ میگردند .درنتیجه برای توصیف رفتار سنگ
حتماً باید ویژگی مربوط به این ساختارها و میزان تأثیرپذیری آنها بر روی سنگ موردتوجه و بررسی قرار گیرد].[1
ناهمسانگردی یکی از شاخصههای سنگ های رسوبی و دگرگونی است که سنگ دارای صفحات ضعف مانند فولیاسیون،
الیهبندی و شیستوزیته است .این خصوصیت منجر به تغییر خواص مقاومتی و تغییر شکلپذیری سنگ نسبت به جهت نمونهگیری
و همچنین راستای بارگذاری در آن میشود .حالت رایج و دارای تقارن االستیک ناهمسانگردی که بهطور عمده در این نوع سنگها

1

Initiation
Propagation
3 Coalescence
2

20

ماهنامه پژوهشهای نوین علوم مهندسی

وجود دارد ،همسانگرد عرضی 1نامیده میشود] .[2-۰علیرغم اهمیت مطالعه بر روی سنگهای آنیزوترپ و رفتار شکست این نوع
سنگها ،مطالعات آزمایشگاهی این نوع سنگها با مشکالتی نیز همراه است .از مشکالت قابلذکر در تهیه نمونههای طبیعی ،به
دست آوردن تعداد کافی نمونه برای آزمایش با ویژگی یکنواخت و یکسان به دلیل تأثیر عواملی مانند ناهمسانگردی ،هوازدگی،
بافت ،خواص درزه میباشد .یکی از روشهای رفع مشکل تهیه نمونه ،ساخت نمونههای مصنوعی با در نظر گرفتن عوامل مورد
بررسی و مدلسازی عددی میباشد].[1
تحقیقات  Donathدر سال  10۶2بر روی سنگ اسلیت  martinsburgنشان داد که مقاومت سنگ بهطور قابلمالحظهای به
زاویه موجود در بین امتداد بارگذاری و صفحه کلیواژ بستگی دارد و در زوایای مختلف از الیهبندی ،با باال رفتن فشار محصورکننده،
افزایش محسوسی در مقاومت فشاری سنگ مشاهده میشود] Maclamore .[6و  Grayدر سال  ،10۶5رفتار سه نوع سنگ
آنیزوتروپ را مطالعه کردند .نتایج نشان داد که با افزایش فشار جانبی از  6۲۲۲تا  2۲۲۲۲پوند بر اینچ مربع ،زاویه صفحه الیهبندی
از  0۲به  2۲درجه تغیر میکند] Niandou .[۶و همکاران در سال  1005نشان دادند که تغییر شکل پالستیک شیلهای
 Tournemireبه زاویه صفحات الیهبندی وابسته است] Tien .[5و همکارانش در سال  ،۰۲۲۶مطالعات خود را بر روی نمونههای
دارای همسانگرد عرضی مصنوعی ساختهشده در آزمایشگاه پرداختند و بر این اساس مود شکست سنگهای دارای همسانگردی
عرضی را بر اساس مشاهدات خود دستهبندی کردند و مطالعات آنها نشان داد که ماده با مقاومت کمتر ،نقش کمتری در تعیین
انتشار ترك دارد] Cho .[۰و همکاران در سال  ،۰۲1۰تغییر شکل و مقاومت سه نوع سنگ دارای همسانگردی عرضی را بهصورت
آزمایشگاهی مطالعه کردند].[۰
 Parkو  Minدر سال  ۰۲16با استفاده از روش المان مجزا ،رفتار مکانیکی سه نوع سنگ شیل ،شیست و گنایس دارای
همسانگردی عرضی را بررسی کردند] Chu .[0و همکاران در سال  ،۰۲10سنگ شیستی که دارای مدول االستیسیته آنیزوتروپیک
بوده را با استفاده از نرمافزار  PFCدرزههایی با سطح صاف ،مدلسازی کردند] Potyondy .[1۲در سال  ۰۲16یک ماده دارای
ناهمسانگردی عرضی را مدلسازی نمود و پارامترهای میکرو مکانیک مناسب برای کالیبراسیون مدول االستیسیته و مقاومت فشاری
تکمحوره برآورد شده با نتایج آزمایشگاهی را انتخاب نمود] Ord .[11و  Hobbsدر سال  ،۰۲1۲مطالعه عددی خود را بر روی
مکانیسمی که منجر به تشکیل دستهدرزه در تودههای سنگی میشود با استفاده از کد  PFCبهصورت دوبعدی انجام دادند و
اطالعات دقیقی از تركها از منحنی تنش-کرنش نمونههای واقعی به دست آوردند] Tang .[1۰و همکاران،کارهای آزمایشگاهی
خود را مشابه کار  Ashbyو  Hallamانجام دادند .در مطالعههای عددی آنها ،نمونههایی تركدار با استفاده از نرمافزار RFPA
شبیهسازی شد .همچنین رشد ترك با آرایش سهگانه در سه حالت مورب ،قائم و افقی در نمونههای دارای ترك مرکزی تحت
آزمون تکمحوره مطالعه شد] .[10در این تحقیق ،تأثیر زاویه قرارگیری صفحات الیهبندی بر مقاومت نهایی سنگ تحت فشار
تکمحوره با استفاده از روش المان مجزا مورد بررسی قرار میگیرد.

تأثیر ناپیوستگی بر مقاومت نهایی سنگ
شکست در توده سنگ ممکن است معلول لغزیدن در امتداد ناپیوستگی و یا شکست در سنگ سالم باشد .یک صفحه گسلش،
یک الیهنازك شیل و یا یک بخش نازك هوازده را میتوان یک ناپیوستگی تلقی کرد .صفحات الیهبندی و یا کلیواژ را میشود
بهعنوان یک سری ناپیوستگی در نظر گرفت .مقدار و جهت تنش های اصلی (نسبت به ناپیوستگی) همراه با پارامترهای مقاومت
برشی ناپیوستگی ،احتمال لغزیدن در امتداد ناپیوستگی را تعیین میکند .فرض کنیم که صفحه ناپیوستگی دارای مقاومت برشی
تعریفشده با معیار شکست کولمب به شرح ذیل باشد]:[12
که در آن  cdچسبندگی و   dزاویه اصطکاك ناپیوستگی است.

()1

  cd   tan d

لغزیدن در امتداد صفحه ناپیوستگی  abدر شکل  1زمانی آغاز میشود که تنش برشی در آن صفحه مساوی و یا بزرگتر از
مقاومت برشی شود .از روابط تبدیل تنشها ،میتوان تنشهای عمودی و برشی را به دست آورد]:[12

Transversely isotropic
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که در آن  زاویه ناپیوستگی و جهت تنش اصلی حداقل (  ) 3است .از روابط ( 1الی  )0معیار لغزش در امتداد صفحه
ناپیوستگی بهصورت زیر به دست میآید] :[12رابطه ( ،)2رابطه  jegarو  cookنامیده میشود.

2  cd   3 tan d 

()2

1- tan d cot   sin 2

1   3 

شكل -6صفحه ناپیوستگی[64] ab

زمانی که  با   dبرابر و یا به  0۲درجه میرسد ،مقدار تفاضل تنشهای اصلی که برای ایجاد لغزیدن الزم است به سمت

بینهایت میل میکند .وقتیکه  بین   dو  0۲باشد ،لغزیدن در امتداد صفحه ناپیوستگی محتمل میگردد و تنشی که در
آن لغزش روی میدهد تابعی از  بوده ،از رابطه فوق تعیین میشود].[12
حداقل تنش الزم برای حصول شکست در امتداد صفحه  abوقتی به وقوع میپیوندد که]:[12

()6

d
2
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اگر شیب صفحه ناپیوستگی در وضعیت مطلوب نباشد ،یعنی زاویه  به سمت  0۲درجه میل کرده و یا در بین صفر و  d
باشد ،شکست سنگ در امتداد صفحهای دیگر که در سنگ سالم واقع است به وقوع میپیوندد .خطوط افقی در شکل  ۰که معرف
معیار شکست برای سنگ سالم هستند ،سهمی موردنظر را در دو نقطه قطع میکنند .برای مقادیری از  که در بین این دو
نقطه قرار دارند ،شکست سنگ حاصل لغزش در امتداد صفحه ناپیوستگی است و برای شیبهای خارج از این نقاط ،صفحه شکست
از داخل سنگ سالم میگذرد .در مورد یک سری از ناپیوستگیهای موازی ،روابط فوق قابل تعمیم است].[12
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شكل -2رابطه بین تنش اصلی و زاویه شیب صفحه ناپیوستگی][64

مدلسازی عددی
مدلهای عددی ،روشهای محاسباتی هستند که هدف آنها نشان دادن پاسخ مکانیکی المانهای مختلف میباشد که در
معرض شرایطی از قبیل تنشهای برجا ،سطوح آب زیرزمینی ،شرایط مرزی و تغییرات ایجاد شده مثل عملیات حفاری یک
شیروانی قرار گرفتهاند .روشهای عددی توده سنگ و خاك را به بخشهای مختلفی تقسیم میکنند بهطوریکه هر بخش ،با
ویژگیهای خاص مدل مربوط به خود تعریف میشود .مدل رفتاری ماده با استفاده از روابط تنش-کرنش آن ماده تعیین میشود
و سادهترین مدل ،مدل االستیک خطی با ویژگیهای مدول یانگ و نسبت پواسون هست .زونها در مدل عددی ممکن است به
یکدیگر متصل باشند که در این صورت مدل پیوسته نامیده میشود و ممکن است بهوسیله ناپیوستگیهایی جدا از هم باشند که
در این صورت ،مدل ناپیوسته نامیده میشود .مدلهای ناپیوسته ،امکان لغزش و جدایی در یک سطح در مدل را میدهند .بیشتر
روشهای رایج عددی در مسائل مکانیک سنگ ،روشها ی پیوسته ،ناپیوسته و هیبرید یا ترکیبی هستند .نرمافزار  UDECیک
برنامه تحلیل عددی دوبعدی است که بر مبنای روش المانهای مجزا برای تحلیل مکانیک سنگی محیطهای ناپیوسته بهعنوان
مثال سنگ تکتونیزه و شدیداً درزهدار را در برابر بارهای استاتیکی و دینامیکی شبیهسازی میکند.[16].
شیستوزیته یکی از مهمترین ویژگیهای سنگ رسوبی و دگرگونی است که نقش تعیینکنندهای در تعیین رفتار این نوع
سنگها تحت بارهای وارده بر آنها ایفا میکند .مطالعه رفتار مکانیکی سنگهای رسوبی مانند شیل ،ماسهسنگ ،رس سنگ و
گلسنگ و سنگهای دگرگونی همانند اسلیت و فیلیت در صنایع عمران ،معدن و نفت موردتوجه است .پی سازههای عمرانی،
تونلها و فضاهای زیرزمینی عمدتاً در چنین ساختارهایی قرار دارد .مطالعات عددی با هدف بررسی تأثیر شیستوزیته و ناپیوستگی
بر رفتار مکانیکی و مقاومت نهایی چنین سنگهایی انجام شده است .در این راستا نمونههایی با زوایای مختلف الیهبندی ،16 ،۲
 56 ،۶۲ ،26 ،0۲و  0۲درجه (شکل  )0با استفاده از نرمافزار  UDECو تحت فشار تکمحوره بارگذاری گردیدند .در همه موارد
نمونهها تحت کرنش صفحهای قرار گرفته است .عرض و ارتفاع نمونهها به ترتیب  6و  1۲سانتیمتر و فاصلهداری الیهها  2میلیمتر
است.

الیهبندی صفر
درجه

الیهبندی 16
درجه

الیهبندی 0۲
درجه

الیهبندی 26
درجه

الیهبندی ۶۲
درجه
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2۶

الیهبندی 56
درجه

الیهبندی 0۲
درجه
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جنس نمونهها در مدلسازی عددی ،سنگ شیست میباشد که خصوصیات آن مطابق جدول  1میباشد .در این مدلسازی،
برای درزهها از مدل لغزشی کولمب (االستیک – پالستیک) و برای مواد از مدل موهر استفاده شده است.
جدول  -6خصوصیات مورداستفاده در نرمافزار UDEC

مشخص
ات

چگالی
(kg/m3
)

مدول
االستیسی
ته ()Mpa

ضریب
پواسو
ن

چسبندگ
ی
()Mpa

اصطک
اك
(درجه)

مقاومت
کششی
(Mpa
)

سختی
نرمال
الیهها
(GP/m
)

سختی
برشی
الیهها
(GP/m
)

اصطک
اك
الیهها
(درجه)

مقدار

2700

40

0.25

15

35

7.5

10000

1000

20

مقاومت
کششی
الیهها
(Mpa
)
3

در مدلسازی عددی ،نمونهها همچون تست تک محوره در آزمایشگاه ،از طرفین آزاد و از طرف فوقانی و تحتانی بارگذاری
میشوند .نرخ بارگذاری ممکن است بر رفتار مکانیکی نمونه تأثیر بگذارد .بنابراین ،نرخ بارگذاری میبایستی تااندازهای آهسته
باشد .نرخ متوسط سرعت در مدلسازی عددی نمونههای شبه سنگی با نرمافزار  UDECحدوداً برابر با  1105 mm sاست.
شکل  ،0شکست حاصل از بارگذاری را نشان میدهد .در نرمافزار  ،UDECنقاط سبزرنگ نشاندهنده این است که در
چرخههای گذشته زمانی ،نمونه در این نقاط تسلیم شده و نقاط صورتیرنگ مؤید این است که در این نقاط ،نمونه در چرخه
زمانی به تسلیم رسیده است .نقاط بنفشرنگ نشانگر این است که نمونه در این نقاط به کشش افتاده و ترك کششی در مدل
ایجاد میشود.
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شكل  -4شكست حاصل از مدلسازی نمونهها با الیهبندی متفاوت

در نمونه با زاویه الیهبندی افقی ،شکست سنگ در امتداد صفحهای که در سنگ سالم واقع است ،به وقوع میپیوندد و یا
شکست در ماتریکس نمونه رخ میدهد و گسیختگی کامل نمونه به صورت برشی است .در الیهبندی با زاویه کم ( 16الی 0۲
درجه) ،عالوه بر تركهای برشی درون الیهبندی ،تركهای کششی در جهت عمود بر الیهبندی نیز ایجاد میشوند که با پیوستن
به هم منجر به شکست نمونه می شوند .این مود ،ترکیبی از حالت لغزش روی صفحات الیهبندی به همراه مود کششی است.
بنابراین شکست نمونه بهصورت ترکیبی از تركهای برشی در امتداد صفحات ضعف و تركهای کششی در ماتریکس نمونه است.
در الیهبندی با زاویه تند ( 26الی  56درجه) ،نمونه با لغزش بر روی یک یا چند تا از الیهبندی میشکنند ،به دلیل اینکه مقاومت
کمتر الیهبندی ،عمده ریزتركها در این الیهها تشکیل شده و مسیر شکست نهایی در امتداد این الیهبندیها است .در الیهبندی
با زاویه  0۲درجه ،نمونه بهصورت عمودی و در راستای الیهبندی دچار تسلیم میشود .زیرا صفحات ضعف بهموازات جهت بارگذاری
اصلی است.
25

JOB TITLE : .

)UDEC (Version 6.00
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block plot
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tensile failure (o) 0
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نتایج
منحنی تنش-کرنش حاصل از مدلسازی عددی در شکل  6نشان داده شده است .برای درك بهتر تأثیر تغییرات زاویه الیهبندی
بر مقاومت نمونه ،تغییرات مقاومت فشاری حداکثر حاصل از مدلسازی عددی و رابطه تئوری ( )2در شکل  ۶نشان داده شده است.
همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،حداکثر مقاومت در زاویه صفر و  0۲درجه و حداقل مقاومت برای الیهبندی با زاویه
 ۶۲درجه رخ میدهد .ازآنجاییکه   dبرابر با  ۰۲درجه است ،مطابق با رابطه تحلیلی ( ،)6حداقل تنش الزم برای حصول شکست
در زاویه الیهبندی  66درجه صورت میگیرد.
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 نسبت نابرابری تفاوت مقاومت. تعریف میشود۰ و عمق1 دو نسبت نابرابری،" شکلU" برای به دست آوردن هندسه منحنی
"U"  اختالف دو لبه منحنی، درجه است که از نظر هندسی0۲ حداکثر فشاری با زاویه الیهبندی صفر درجه به زاویه الیهبندی
 درواقع حاصل نسبت. نسبت عمق بیانگر نسبت کمینه مقاومت فشاری به بیشینه مقاومت فشاری است.شکل را نشان می دهد
. درجه (هرکدام که بزرگتر باشد) میباشد0۲  به مقاومت فشاری با زاویه الیهبندی صفر یا۶۲ مقاومت فشاری با زاویه الیهبندی
. این نسبت معرف عمق نسبی منحنی است،از نظر هندسی

نتیجهگیری
 با استفاده از روش المان مجزا و، در این تحقیق.ناهمسانگردی از ویژگیهای شاخص سنگ های رسوبی و دگرگونی است
 درجه) تحت فشار تکمحوره16  درجه (به ازای0۲ رفتار سنگ شیست با زوایای مختلف الیهبندی صفر الی،UDEC نرمافزار
 الگوی شکست نمونه مشابه شکست نمونه ایزوتروپ، نتایج نشان داد که در نمونههای دارای الیهبندی افقی.مورد بررسی قرار گرفت
 شکست نمونه بهصورت ترکیبی از تركهای، در الیهبندی با زاویه کم.و سنگ سالم بوده و گسیختگی نمونه بهصورت برشی است
 نمونه با لغزش بر روی یک، در الیهبندی با زاویه تند.برشی در امتداد صفحات ضعف و تركهای کششی در ماتریکس نمونه است
 منحنی تغییرات. نمونه در راستای الیهبندی تسلیم میشود، درجه0۲ یا چند تا از الیهبندی میشکند و در الیهبندی با زاویه
 درجه0۲  شکل است که حداکثر آن در زاویه الیهبندی صفر وU  یک منحنی،مقاومت فشاری حداکثر نسبت به زاویه الیهبندی
 روشی مناسب، مدلسازی با استفاده از روش المان مجزا نشان داد که این روش. درجه رخ می دهد۶۲ و حداقل آن در الیهبندی
.برای مدلسازی سنگهای ناهمسانگرد است و نتایج مدلسازی مطابقت قابل قبولی با رابطه تئوری دارد
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Numerical Analysis of the Failure Mechanism of Laminated Rocks
under Uniaxial Compressive strength
Hasan Sarafraz, Abas Majdi
Abstract
The most common feature of the sedimentary and metamorphic rocks is anisotropy. It plays a significant
role in the behavior of this type of rocks under applied forces. With regard to the capabilities of numerical
methods based on Distinct elements Method (DEM) in fracture failure modeling, the samples with
layering and anisotropy, in this study, using this numerical method (DEM) and UDEC software, behavior
of Schist rock Was investigated with different angles of layering from horizontal to 90 Degree (for 15
degrees) under uniaxial compressive strength. The results of this study showed that the distinct elemental
method has an acceptable agreement with Jeager and Cook's analytical relationship, and numerical
modeling using this method is a suitable method for simulation of anisotropic rocks. The result also
showed that the maximum strength in the rock depends on the angle of the layering, and its variation is
in the shape of a U-shaped curve. Maximum variations are in layers with angles of 0 and 90 degrees, and
at least is in layers with a 60-degree angle. In samples with horizontal layering, the failure is similar to
the rock without layers. In layers at 15 to 30 degrees, the failure of the sample is a combination of slip
along the discontinuity and cracks in the matrix of the sample. By increasing the angle of layering from
30 to 75 degrees, the sample slip along one or several layers, and eventually in Layering with a 90-degree
angle, the sample fails in direction of layering.
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