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 چکیده 

و    (Vsهای برشی )فتی دارای اهمیت زيادی است. سرعتبرشی در ارزيابی و مطالعه مخازن نموج  دسترسی به سرعت  

شناسی و تعیین کمیت و کیفیت سیال در مخازن هیدروکربوری بوده است.  ابزارهايی جهت تشخیص سنگ(  Vpتراکمی )

برداشت سرعت برشی به دلیل هزينه نسبتا باالی آن،    نگاری دارد. های لرزهچنین نقش مهمی در تفسیر کمی دادههم

ارائه شده است که از آن   مختلفی برای تخمین موج برشی های روش گیرد.های نفت و گاز انجام نمیلزوما در تمامی چاه

. در اين مطالعه تخمین توسط الگوريتم را نام برد  آزمايشگاهی، تجربی تا روابط فیزيك سنگهای  توان روشجمله می

  ( Support Vector Machine)( و ماشین بردار پشتیبان  Random Forest، جنگل تصادفی )های يادگیرنده ماشینی 

ها از باشد. در انتها تمامی روشروش کاستاگنا و بروچر می در اين مطالعه   استفاده شده تجربیاز روابط  انجام شده است.

باشد. با  می  0.25  و ماشین بردارپشتیبان  -0.11خطا    کمترين دارای  تصادفی  لروش جنگ  ،خطامیانگین  نظر میزان  

  به خصوص جنگل تصادفی   های ماشینیالگوريتم  یروابط يادشده به دقت باال مقايسه نتايج بدست آمده از روابط تجربی و  

 خواهیم رسید.

 ماشین بردار پشتیبان، جنگل تصادفی، کاستاگنا، بروچر برشی،   موج   سرعت   های کلیدی:واژه 
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Abstract 

Access to shear wave velocity is crucial in the evaluation and study of oil and gas reservoirs. 

Shear wave velocities (Vs) and compression (Vp) have been tools for lithologic detection and 

determination of fluid quality in hydrocarbon reservoirs. Moreover, they plays an important role 

in the quantitative interpretation of seismic data. Shear wave logging is not done in all oil and gas 

wells because of its high cost. Various methods have been proposed for estimating shear wave 

such as laboratory, experimental and rock physics relationships. In this study, the estimation was 

done by machine learning algorithms such as random forest and support vector machines. In the 

following, the results was compared with rock physics relationships. The empirical relationships 

that was used in this study are the Castagna and Brocher method. By comparing the results 

obtained from the empirical relationships and the machine learning models, the high accuracy of 

the random forest can be concluded.   
Keywords: shear-wave velocity- support vector machine- random forest- Castagna and Brocher 
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 مقدمه      1

  گیری می شود اندازه  DSI ( Dipole Sonic Imagerنگاری توسط ابزارهای ويژه از جمله )سرعت موج برشی در چاه

گیرد و يا در  نمی، به دلیل هزينه باالی اين روش، گاها انجام  های نفتی های موجود در میدان. در چاه(2000)شلومبرژر  

سرعت موج   دسترسی بههای مخزنی از آنجايی که در بخش  گیرد.های خاص و از پیش تعیین شده انجام میبرخی عمق

مکانیك سنگ اهمیت    ، محاسبه پارامترهای االستیکی و همچنینل، تعیین نوع سیاشناسیسنگ    شناختبرشی برای  

آنها و سرعت موج   رابطه منطقی میان  ارائهو    در منطقه مورد مطالعه برداشت شده  متداول  هاینگارهکارگیری    با به  ،دارد

رو و به دلیل اهمیت   همین  ازبا نگاره های ورودی تخمین زد.    توان اين پارامتر مهم را برای بخش های متناظرمی  ،برشی

. امروزه  استفاده کرد سرعت موج برشینمودار در چاه های فاقد نمودار موج برشی، بايستی از شیوه ای برای تخمین  اين

  ن يا  انواع  از.  دارد  وجود  موجود،  یمخزن  یهاپارامتر  گر يد  ی رو  از  یمخزن  پارامتر  كروش های مختلفی برای تخمین ي

  ش يحاصل از آزما   یاستفاده از روابط تجرب  ، (2019  همکاران  و  پنگ)ماشین های يادگیرنده    ی هاتوان به شبکه  ی م  هاروش

  ها داده   نیب  شدهدر نظر گرفته    یهاونی(، استفاده از روابط بدست آمده از انواع رگرس2005بروچر  ،  1985اینمونه )کاستان

  روش   يك   1تصادفی   تصمیم   هایجنگل  يا   تصادفی   هایجنگل  نام برد.   ( 2004  همکاران  و   یاسکندر)  های هوشمندو شبکه

  تصمیم،  درخت  بسیاری  شمار  از  متشکل  ساختاری  اساس   بر  که  باشد،می  رگرسیون  بندی،دسته   برای  ترکیبی  يادگیری

  . کنندمی  کار  مجزا،  شکل  به  درخت  هر  هایبینیپیش  برای  يا(  بندیکالس)   هاکالس  خروجی  و  آموزش  زمان  روی  بر

  های زمینه  در  رقابتی   تخمین زننده  کاربرد  که  باشد می  ماشین  يادگیری  فراگیر  هایروش  از  يکی   تصادفی   جنگل  روش

  تحت  ماشین يادگیری روش يك  تصادفی جنگل درواقع. دارد غیره  و  نفت مهندسی  مالی،  علوم بیولوژی، ازجمله مختلف

 بندی طبقه  روشهای  از  جزئی  تصادفی  جنگل  باشد. روشمی  کاویداده  در  آن  کاربرد اصلی  که  شودمی  محسوب  نظارت

  يك به تبديل برای زيادی بسیار پتانسیل RF اختصاريا به تصادفی جنگل. است کاویداده  حوزه در گروهی تحت نظارت

  که 2پشتیبان    بردار  هایماشین  از  استفاده(.  1995بندی و رگرسیون را دارد )هو و همکاران  طبقه  برای  روش محبوب

 است.اين الگوريتم  يافته  گسترش  الگو  تشخیص  و  ماشینيادگیری    در  هاحل  راه  از  يکی  به عنوان  شد،  ارائه 3توسط وپنیك 

  بردارهای   نام   با   آموزشی  هایداده  از  ایمجموعه  روی  که بر  کرنل تابع   از  خطی   ترکیبی  از  استفاده  با  را  خود  های پیشگويی

شبکه  مانند  مقايسه  قابل   هایروش  با توسط ماشین بردار پشتیبان  شده   ارائه  روش.  دهدمی  انجام   کند،می  عمل  پشتیبان

ماشین  يك  های ويژگی.  کندپیدا می   را  سراسری  مینیمم  همواره ماشین بردار پشتیبان تعلیم  باشد،می  متفاوت  عصبی

 ی درجه  ريزیی برنامهمسئله  يك   به  منجر ماشین بردار تعلیم.  شودمی  مربوط  آن کرنل انتخاب  به   زيادی  مقدار  به بردار

  لذا   باشد،   مشکل  عددی بسیار  هایروش  با   تواندمی  هانمونه  از  زيادی  حجم  برای  آن  حل  که  گرددمی   مقید   نوع  از دوم

قابل  با   متناسب   که  گرديده   ارائه  متعددی  هایروش  سازی،بهینه  یمسئله  اين  حل  کردن  ساده  برای   و   استفاده   نیاز 

 .(2018)تان و همکارن  باشندمی  سازیپیاده

 روش تحقیق      2

ها وارد محیط برنامه نويسی شده و سپس با بررسی همبستگی و روابط  ساختن مدل يادگیری ماشین، ابتدا داده برای  

های مورد استفاده در اين تخمین توسط نگاره  های مناسب برای تخمین سرعت موج برشی انتخاب شد.ها، دادهمیان آن

گ پتروفیزيکی تخلخل که باالترين درصد همبستگی را های يادگیرنده سرعت موج تراکمی، چگالی، نوترون و ال ماشین

درصد برای آزمون اختصاص   20ها برای آموزش الگوريتم و  درصد داده   80  با داده هدف دارا بوده استفاده شده است.

سازی شد. در نهايت مدل ايجاد  ها برای رسیدن به مقادير بهینه، بهینهداده شد. سپس پارامترهای موجود در الگوريتم

مقايسه گرديد.   واقعی  مقادير  با  آن  مقادير  و  استفاده شد  برشی  برای تخمین سرعت موج  مورد   کاستاگناروابط  شده 

 .شودباشند که برآيند دو معادله محاسبه می( برای شیل می2( برای کربناته و )1روابط )استفاده شده در اين مطالعه 
𝑉𝑆 = −0.05508𝑉𝑃

2 + 1.01168𝑉𝑃 − 1.0305     
                   

_____________________________________________________________________________________ 
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          (1)  

𝑉𝑆 = 0.77𝑉𝑃 − 0.8674       
                                     

                                  (2)  

 باشد. ( می3ها با لیتولوژی کربناته به صورت معادله )رابطه بروچر برای سنگ

                         )3(  
 ( نشان داده شده است. 1ها با الگ اصلی در شکل )ها و مقايسه آنکه نتايج حاصل از تمامی روش

 

 
 

تخمین موج برشی با روش های ماشینی و تجربی و مقايسه با الگ واقعی. الف: تخمین با روش تجربی کاستاگنا، ب: تخمین با روش   .1شکل  

 Random Forest تخمین الگوريتم   :د ، Support Vectorتجربی پیکت، ج: تخمین با الگوريتم ماشینی 
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در روش میانگین  شوند.  بررسی می  مربعات  نیانگیجذر م  وهای میانگین خطا  های انجام شده توسط روشدقت تخمین
شود سپس برای  خطا ابتدا اختالف نگاره اصلی با تخمین زده شده را محاسبه کرده و در ادامه بر الگ اصلی تقسیم می

ضرب شده است. میانگین اعداد بدست آمده در روش باال بعنوان میانگین درصد خطا    خطا در عدد صد   محاسبه درصد
 شود. رفی میمع

                                                                                     )4( 

مقدار سرعت موج برشی تخمین زده    𝑉𝑠𝐸𝑠𝑡ه شده توسط الگ و  مقدار سرعت موج برشی تخمین زد  𝑉𝑠𝑅𝑒𝑎𝑙که در آن  
بینی شده و مقدار واقعی  باشد.روش ديگر جذر میانگین توان دوم اختالف میان داده پیششده توسط رابطه ارائه شده می 

 باشد: باشد، که رابطه آن به صورت زير میمی
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-باشد، به طوری که هرچه اختالف داده پیش اين پارامتر يکی از مهمترين خطاها برای نشان دادن دقت مدلسازی می
( نشان داده شده  1خطاهای حاصل از مدلسازی در جدول) رود.بینی شده و واقعی بیشتر باشد میزان خطا باالتر می

 همانطور که مشخص است الگوريتم جنگل تصادفی باالترين دقت را داشته است. است. 
 مربعات  نیانگیخطا جذر مهای میانگین خطا و  ها با الگ اصلی به روشمقايسه خطا تمامی روش (1جدول )

 
میانگین مربعات  خطا جذر   میانگین خطا  روش ها 

(RMS) 

 122 1.87 کاستاگنا 
-4.7 بروچر   163 

 0.11- 37 ( RFجنگل تصادفی ) 
 0.25- 63 ( SVMماشین بردار پشتیبان ) 

 

 گیری نتیجه      3
الگوريتم از  از آموزش مدل،  در مطالعه حاضر  يادگیری ماشین برای تخمین سرعت موج برشی استفاده شد. پس  های 

های  های تجربی موجود نیز انجام شد. مدلهای تخمین زده شده با مقدار واقعی مقايسه گرديد. اين مقايسه برای روشداده
متعدد و بهینه کردن پارامترهای  های  يادگیری ماشین به خصوص جنگل تصادفی دقت باالتری ارائه دادند. با مدلسازی

ای  های نسبتا سادهتوان رسید. روابط تجربی موجود، رگرسیونهای يادگیری ماشین به دقت به مراتب باالتری میالگوريتم
توان داشت. بنابراين از اين  های يادگیری ماشین با پیچیده شدن رگرسیون انتظار دقت باالتر را می باشند که در مدلمی

 توان برای تخمین سرعت موج برشی با دقت و سرعت باال استفاده کرد. ها می تمالگوري
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