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 چكيده 

يكي از روشها براي شناسائي مخازن چينه اي و اكتشافات آنها . باالئي برخوردار است اسائي مخازن هيدروكربني از اهميتشن
غيير رخساره تبر اساس طبقه بندي رخساره هاي لرزه اي بر روي مقاطع لرزه اي . طبقه بندي رخساره هاي لرزه اي مي باشد

رخساره هاي لرزه اي مي توان به بررسي رخساره هاي زمين شناسي و  با تعيين مقاطع طبقه بندي شدة. انجام مي شودها 
با  دو روش طبقه بندي با ناظر و بدون ناظر در شبكه هاي عصبي مصنوعيمقاله از در اين . شناسائي مخازن چينه اي پرداخت
اي مي بندي تنها براساس داده هاي لرزه  در روش بدون ناظر، طبقه. استفاده شده استه اي تكيه بر خصوصيات داده هاي لرز

  باهت بين نشانگر ها انجام كالسه بندي بر اساس بيشترين ش .باشد
 از داده هاي چاه بعنوانهاي چاه مورد استفاده قرار گرفته و روش با ناظر داده هاي لرزه نگاري به همراه داده  در .مي گردد

امكان مناطقي كه با توجه به نتايج بدست آمده مي توان از روش بدون ناظر در  .ي براي تعيين شباهت استفاده مي گرددمعيار
  . استفاده نمود حفر چاه نمي باشد

هاي عصبي  لرزه اي، طبقه بندي بدون ناظر، طبقه بندي با ناظر، نشانگر لرزه اي، شبكه هاي رخساره :كليدي هاي واژه
  ي، تحليل مولفة اصليمصنوع
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Abstract 
Identify hydrocarbon reservoirs is an essential issue. One of the methods for the identification of stratigraphic 
reservoirs and their discoveries is seismic facies classification. With the classified sections of seismic facies can 
be identified to the geological and reservoir facies stratigraphic. In this study, two methods of classification by 
supervised and unsupervised in the artifact neural networks have been used. In unsupervised methods, 
classification is only based on seismic data. In this method hasn’t been used any data of geological and well. In 
the supervised method, seismic data are used with well data. Data are used as the benchmark for the highest 
similarity. Eventually, results of comparison between supervised method and unsupervised method show 
unsupervised method can be used where doesn't has possibility for well dig. 
Key words: seismic facies, seismic attribute, neural network, unsupervised analysis, supervised analysis, 
principal component analysis 

 
 همقدم .١

 محققان اكتشاف توجه مورد ديرباز از زمين بندياليه سازيمدل در علمي روش يك عنوان به بازتابي ايلرزه هايداده تفسير
امامي فر و (مخزني  مي باشد خصوصيات اي، روش توانمندي براي تعيينلرزه رخساره هاي تحليل. است بوده گاز و نفت

مانند فركانس، دامنه، (اي مي باشند كه نشانگر مربوط به آن وه از بازتابهاي لرزهاي يك گررخسارهاي لرزه .)١٣٨٩همكاران،
اي مشابه بر هاي لرزهبندي تريساي با فرض كالسههاي لرزهو تحليل رخساره تجزيه. متفاوت از گروه مجاور مي باشد ...)فاز، 

مختلفي جهت طبقه بندي  روشهاي. )٢٠١١كاران روي و هم( اساس دامنه ، فركانس، فاز و يا ساير خواص انجام مي شود
از يك تابع ) ١٩٨٥(متغيره، متلوك و همكاران  چند تحليل از )١٩٦٩(رايس  و ماتيو. اي انجام شده استهاي لرزهرخساره

 همكاران و سگاف. )١٩٦٩متيو و همكاران ( اي استفاده نموده اندهاي ماسهتصميم خطي براي تشخيص سريع مرز رخساره
به كار برده  ايلرزه هايرخساره طبقه بندي و شناسايي را براي رقابتي روشي عصبي هاي شبكه از استفاده با) ٢٠٠٣(
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شناسي با استفاده از تعريف شناسي و خصوصيات فواصل چينههاي زمينتعيين طبقات رخساره. )٢٠٠٣همكاران و سگاف(اند
شناسي براي درك بهتر مخازن نفت و گاز سعه يك چارچوب متوالي چينهرخساره ها براي تفسير محيط رسوبي و به منظور تو

-ها نياز به شناختن و بدست آوردن نشانگرهاي لرزهشناسائي رخساره. و پتانسيل منابع زيرزميني مورد استفاده قرار مي گيرند

مي باشند كه در حوزه زمان و  اي درواقع توابع رياضي مشتق شده از اطالعات لرزه ايهاي لرزهنشانگر. اي مناسب دارد
اي به روشهاي شبكه هاي عصبي از توانايي هاي لرزهبندي رخسارهطبقه .اي استخراج      مي گردندهاي لرزهفركانس از داده

هاي مختلف را شبكه عصبي يك الگوريتم مي باشد كه ورودي. مي باشد بيشتري در طبقه بندي كالسه هاي مختلف بر خوردار
در . اي يا داده هاي زمين شناسي مي باشنداين ورودي ها شامل نشانگرهاي لرزه. يا چند خروجي نسبت مي دهد به يك و

هاي در واقع يك نوع كاليبره كردن بين داده. هاي چاه همزمان استفاده مي گرددنگاري و دادههاي لرزهروش نظارت شده داده
ها و اطالعات چاه انجام مي هاي مختلف و با در نظر گرفتن جنس اليهي با كالسهبندطبقه. باشدمي هاي چاهنگاري و دادهلرزه

در روش بدون نظارت از هيچ گونه اطالعات زمين شناسي استفاده نمي گردد و طبقه بندي تنها بر اساس شباهت بين . گردد
هاي چاه موجود پردازش شده و اطالعات داده نگاريهاي لرزهاين مطالعه با استفاده از داده. تريس هاي لرزه اي انجام مي شود

 . افزار پترل انجام شده استبندي نرمناظر در بخش كالسهدر منطقه، به دو روش باناظر و بدون

 
  روش تحقيق    ٢

بررسي و تحليل رخساره هاي لرزه اي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي با دو روش با ناظر و بدون  تحقيق بهدر اين 
ابتدا تغييرات نشانگر هاي مقاوت صوتي، پوش سيگنال،  در كالسه بندي به روش بدون ناظر .پرداخته شده است ظرنا

-برخي نشانگرها به خواص مخزن حساستر از بقيه مي. اي اعمال شده استكسينوس فازلحظه اي و فركانس بر روي داده لرزه

هاي ها كاهش نويز و نوفهبر روي داده )Principal Component Analysis( با استفاده از روش تحليل چند متغيره .باشند
هاي چند متغيره را اجازه كاهش تعداد متغير در يك مجموعه داده PCAاستفاده از . مقطع لرزه اي انجام شده استموجود در

ها تا حد بسيار ليل كيفيت دادهبا استفاده از اين تح. بعنوان يك فيلتر مورد استفاده قرار گرفته استPCA الگوريتم . دهدمي
 ورده شده است، همانطور كه درآ ١در جدول  PCAنتايج بدست آمده از همبستگي  .)١٣٨٩, عرفاني،آ(ارتقاء مي يابدخوبي 
-ميداده ها از مقاديري كه كمتر از يك براي كم كردن محورها و كاهش نويز و بهبود كيفيت  نشان داده شده است جدول

در مرحله بعد به تحليل  .نشان داده شده است PCAميزان اثر تحليل قبل و بعد از اعمال  ١در شكل  .گرددباشند صرفنظر مي
اي به يك شبكه عصبي هاي لرزهدادهمرحله در اين  .هاي عصبي پرداخته شده استاي با استفاده از شبكههاي لرزهرخساره

در اين  .گردندا توجه به محورهاي موجود با باالترين شباهت نرونها طبقه بندي ميخودسازمانده فرستاده شده و در آنجا ب
ت شده بسيار داراي اهمي -هاي تعيين كالسه. شودنمي شناسي ديگري استفادههاي چاه و هرگونه اطالعات زمينروش از داده

تفسير ان  هاي زمين بيشتر شودتعداد رخساره اما اگر از مي گردد هر چه تعداد كالسه ها بيشتر شود دقت بيشتر باشند،مي
كه رخساره ها مي گردد ها كم انتخاب شود باعث تكرار تعداد كالسه اگر و همچنينبراي مفسر سخت و گمراه كننده مي گردد 

ا حد امكان و بايد ت ها بسيار مهم بودهبنابراين تعداد كالسهداده شوند،  مهم را از دست رخساره هايدر اين صورت ممكن است 
 .شده است انجام ٤و٣، 2هايبندي با كالسهدر اين مطالعه، كالسه .هاي واقعي نزديك باشدبه رخساره

  

  
  مقادير ويژة موئلفة اصلي و درصد ميزان اشتراك آنها. ١جدول
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شه رخساره هاي لرزه اي با دو، سه و چهار نق. ب، ج، د.. PCAنقشه رخساره هاي لرزه اي به روش بدون ناظر با سه كالسه بدون تحليل . لفا .١شكل

 PCAكالسه با استقاده از تحليل 
  

هاي هاي چاه و نگارهاين روش متكي بر داده. باشداي ميهاي لرزهناظر براي شناسائي رخسارهمرحله بعد استفاده از روش با
كه عصبي قرار داده شده است و سپس دسته بندي در يك شبي چاه بعنوان معيار طبقههادر اين روش داده. باشدموجود مي

هاي رخساره، چاه با نگاره ١١در منطقه مورد مطالعه، . گردد نگاري انجام ميهاي لرزهبندي در محل چاه و اطراف آن با داده
ئي برخوردار هاي كربناتي از اهميت باالبندي با ناظر شناخت و پيدا كردن اليهدر كالسه. گاما، تراوائي و تخلخل موجود است

هاي گاما و تراوائي، نگاره رخساره استفاده از نگاره در روش با ناظر با. است بنابراين بايد دقت انجام اين روش بسيار باال باشد
با استفاده از شبكه عصبي . بدست آورده شده است و نتيجه حاصل به شبكه عصبي براي كالسه بندي با ناظر اعمال شده است

نتايج  .وجود در اين چاه و بدون در نظر گرفتن الگ رخساره به كالسه بندي نگاره رخساره پرداخته شده استهاي مبراي الگ
اين روش براي حالتي كه ما . شناسي داردبدست آمده از الگهاي ساخته شده نشان مي دهد كه تطابق خوبي با الگهاي زمين

ي رخساره، آن را بعنوان معيار شبكه عصبي براي ساختن نگاره پس از. نگاره رخساره وجود ندارد قابل استفاده مي باشد
 .نشان داده شده است ٢است كه نتيجه بدست آمده در شكل اي اعمال گرديده هاي لرزهبندي با ناظر به دادهكالسه

 

 
. ب) ستونهاي سمت چپ( ره هاي رخساره ايدر مقايسه با نگا) ستونهاي سمت راست( نگارة رخسارة بدست آمده از الگهاي تراوائي و گاما. الف.٢شكل

  مقطع كالسه بندي شده به روش با ناظر در دو، سه و چهار كالسه با استفاده از نگارة رخساره اي بدست آمده از الگهاي تراويي و گاما
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  نتيجه گيري  
ندي رخساره هاي لرزه اي بوده و در اين مطالعه نشان داده شد كه استفاده از نشانگر هاي لرزه اي يك راه موثر براي كالسه ب

تا حد بسيار زيادي نويزها و نوفه هاي موجود در مقطع لرزه اي كاهش  PCAبا استفاده از تحليل . باعث تقويت آنها مي گردد
از مقايسه روش كالسه بندي بدون ناظر با روش با ناظر مي توان نشان داد . داده شده و پيوستگي رخساره ها باال برده مي شود

كه در محل هايي كه امكان حفر چاه موجود نمي باشد از روش بدون ناظر مي توان جهت تعيين رخساره هاي لرزه اي استفاده 
 .نمود همچنين از الگهايي غير از الگ رخساره نيز براي شناسايي رخساره هاي لرزه اي استفاده كرد
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