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 چکیده  

تخمین پارامترهای مخزنی يکی از عوامل مهم در ارزيابی ذخاير نفت و گاز است. يکی از مهم ترين پارامترهای مخزنی  
خسارات بسیار زيادی گردد. با داشتن مغزه  برای مدلسازی مخزن، اشباع آب است. اشتباه در محاسبه آن می تواند موجب  

می توان به اشباع آب درست رسید؛ اما در همه جا مغزه سالم ويا حتی چاه وجود ندارد و نیاز است در برخی قسمت ها  
تخمین اشباع آب صورت گیرد. در اين پژوهش برای تخمین اشباع آب از روش رگرسیون بردار پشتیبان استفاده شده  

از کاربردهای ماشین يادگیری است که توانسته معضل ابعاد باال را حل کند. روش کار به اين صورت است است که نوعی 
که داده های چند چاه برای آموزش به اين روش وارد شدند و مقدار اشباع آب واقعی به عنوان تابع هدف قرار گرفت تا  

 مختلف استفاده شد.   هترين تابع از دو کرنلست آوردن بتابعی برای تخمین اشباع آب به دست آيد. برای به د
 

 اشباع آب، نگاره های چاه، ماشین بردار پشتیبان، ذخاير کربناته، توابع کرنل های کلیدی:  واژه 
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Abstract 

Estimating the reservoir parameters is one of the important factors in the evaluation of oil and gas 

reservoirs. One of the most important parameters of the reservoir for reservoir modeling is water 

saturation. The mistake in calculating it can cause a lot of damages. With core of wells, water 

saturation can be achieved; but there is no clear core or even a well, and there is a need to estimate 

water saturation in some parts. In this study, we used the support vector regression method to 

estimate water saturation that is a type of learning machine application that has been able to solve 

the problems of high dimensionality. The method is that some wells data were introduced to train 

this method and the real water saturation value was calculated as the objective function to obtain 

a function for water saturation estimation. It was used to obtain the best function from two 

different kernel functions. 
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reservoir. 
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 مقدمه 

پیش بینی پارامترهای مخزنی مانند تخلخل، اشباع آب، نفوذپذيری و... نقش مهمی در توصیف مخزن ايفا می کنند. از  

اين رو پیش بینی اشباع آب به عنوان يکی از پارامترهای مهم مخزنی برای ارزيابی مخازن هیدروکربوری ضروری است. 

ارزيابی نحوه توزيع سیاالت در مخزن غیر ممکن است در نتیجه بدون داشتن مقادير اشباع آب تخمین ذخاير و همچنین  

برنامه ريزی برای تولید مخزن و حفاری با ريسك . عدم قطعیت باال همراه است. در فضاهای خالی سنگ )تخلخل( الزاما 

 اسبهمح در اشتباه هرگونهآب وجود ندارد و اشباع آب نشان دهنده میزان آب موجود در فضاهای خالی سنگ است.  

در گذشته روش  .نفت يا ضرر اقتصادی شود  ده بهره های زون دادن دست از به منجر تواند می  آب شدگی اشباع میزان

، ]1[عیین اشباع آب توسط مغزه گیریهای مختلفی برای روش های تعیین اشباع آب امتحان شده است که عبارتند از: ت

 ز نشانگرهای لرزه ای.استفاده از داده های لرزه ای و همچنین استفاده ا
 

 روش تحقیق 
 تئوری روش رگرسیون بردار پشتیبان 

𝑥زير مجموعه    ({𝑦𝑙.𝑥𝑙 (. ... .)𝑥1.𝑦1}) فرض کنید يك مجموعه داده آموزشی به صورت   × 𝑅    داريم، به طوريکه𝑥  
𝑥اشاره به فضای نمونه ای ورودی دارد) = 𝑅𝑑).  هدف يافتن تابع    در روش رگرسیون بردار پشتیبان ،𝑓(𝑥)   است به

بدهد و به طور همزمان تا حد    𝑦𝑖را از مقدار واقعی    ɛطوری که اين تابع برای هر نقطه آموزشی حداکثر مقدار انحراف  
 ɛخطاهای بزرگتر از در اين حالت ناديده گرفته می شود ولی  ɛممکن يکنواخت باشد. به عبارت ديگر خطاهای کمتر از 

 است.زير  شکل رابطه به فرم خطی استاندارد به 𝑓(𝑥)پذيرفته نخواهد شد. تابع  
 

( ) . ; ,f x w x b w x b Ri= +   
 

  wدارد. يکنواخت بودن در رابطه به معنای    )فضای ورودی(  𝑥اشاره به ضرب داخلی در فضای    ‹ .›در رابطه فوق  
را کمینه کرد و مساله را به صورت يك مساله بهینه سازی محدب   wبرای اين منظور می توان نرم اقلیدسی    .کوچك است

تقریب میزند و اگر اینطور نباشد باید    ɛبه وجود می آيد که تمام نقاط را با دقت    fدر اين صورت تابعی نظیر    درآورد.

ثر درنظر گرفت که اين موضوع ما را با تابع زيان عدم حساسیت اپسیلون مواجه  توسط متفیرهای بی ا  ظرفیتی برای خطا 
می کند. اين مساله بهینه سازی توسط فرمول دوگانه حل خواهد شد. اين فرمول راهی برای بسط دادن ماشین های  

ه توابع غیر خطی است به همین دلیل يك روش دوگان سازی استاندارد همراه با ضرايب الگرانژ به کمك  بردار پشتیبان ب 
که توسط بردارهای پشتیبان تعريف می شود    fحل مساله خواهند آمد. در انتها مشخص خواهد شد که پیچیدگی تابع  

با به کار گیری نیز    bمحاسبه  وابسته است.    است و تنها به تعداد بردارهای پشتیبان  𝑥مستقل از ابعاد فضای ورودی  
توکر میسر می شود. اين شرايط بیان می دارند در نقطه ای که به عنوان راه حل مساله معرفی می  -کان-شرايط کاروش

گام بعدی ايجاد يك الگوريتم غیر خطی است.   شود بايد حاصلضرب متغیرهای دوگان و قیدها به صورت زير صفر شوند.
و سپس به کار بردن   Fبه يك فضای ويژگی    X      F:Φتوسط نگاشت  𝑥𝑖پیش پردازش نقاط آموزشی    اين امر با

گی  به صورت نگاشت تك تك نقاط به فضای ويژ  گفته شدمشخص است آن چه    الگوريتم بردار پشتیبان محقق می شود.
در عمل امکان پذير نیست و ما مجبوريم راهی بهینه تر انتخاب کنیم. اين بدين معناست که   و سپس ضرب داخلی نقاط

در عوض نگاشت تك تك نقاط به فضای ويژگی و سپس انجام ضرب داخلی بین آنها اين کار را می توان در فضای ورودی  
ای، تابع پايه شعاعی و  خطی، چندجمله  کرنل های رايج در اين روش عبارتند از کرنل    در قالب رابطه کرنل انجام داد. 

 . ]4[و]3[گوسین است 
 

 اعمال روش: 
 موقعیت جغرافیايی و زمین شناسی منطقه و نگارهای مورد استفاده در اين تحقیق: 

کیلومتری از سواحل جنوبی ايران، بزرگترين میدان گازی مستقل جهان است    105میدان گازی پارس جنوبی با فاصله  
کلومتر مربع است که يك سوم    9700که به صورت مشترک بین کشورهای ايران و قطر وجود دارد. مساحت کل آن  
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ساختمان پارس جنوبی در واقع تداومی از پالنج   د.مساحت آن در آب های ايران و دو سوم در حوزه کشور  قطر قرار دار
شمال شرقی ساختمان بسیار عظیم گنبدی شکل در شمال شرقی شبه جزيره قطر است که با عنوان گنبد شمالی قطر  

حنوب غربی و يال های ماليم است، خود يکی از  -اين ساختار عظیم که دارای امتداد شمال شرقی  .شناخته می شود
واحدهای اصلی مخزنی اين میدان را    .فارس است-برجستگی های موجود از باال آمدگی ناحیه ای موسوم به کمان قطر

  نی تا ترياس زيرين تشکیل می دهند. سکانس های کربناته دريايی کم عمق سازندهای کنگان و داالن با سن پرمین میا 
برای بررسی دقیق تر و جامع تر سازندهای دارای منابع هیدروکربنی از برداشت های زير سطحی استفاده می شود که به  

نگار    ،نگار گامای طبیعی  کمك حفر چاه صورت می گیرد. نگارهای مورد استفاده قرار گرفته در تحقیق حاضر عبارتند از
 ]2[هستند. MSFL,LLS,LLDنگارهای  و  نگارهای مقاومت ويژه ،نگار فوتوالکتريك ،نگار دانسیته ،وتروننگار ن ،صوتی

روش   سپس در نرم افزار متلب  ]5[داده ها ابتدا توسط نرم افزار ژئوالگ اصالح و آماده ورود به نرم افزار متلب شدند.
 رگرسیون بردار پشتیبان تابع اشباع آب بر حسب ورودی ها تخمین زده شد.  

 
چاه موجود يك چاه را کنار می گذاريم. از سه چاه موجود هفتاد و پنج درصد داده ها   4در نهايت برای راستی آزمايی از 

در روش رگرسیون    خاب می شوند. را برای آموزش و بیست و پنج درصد برای راستی آزمايی اولیه به صورت تصادفی انت
درصد به    28/74همبستگی بین داده های واقعی و تخمینی  آزمايی  بردار پشتیبان با کرنل گوسین در مرحله اول راستی  

درصد    07/81دست آمد و در مرحله بعد که تخمین اشباع آب چاه آزمون است همبستگی داده های تخمینی و واقعی  
  27/62همبستگی بین داده های واقعی و تخمینی  رسیون بردار پشتیبان با کرنل خطیدر روش رگ. به دست آمده است

  1/78درصد به دست آمد و در مرحله بعد که تخمین اشباع آب چاه آزمون است همبستگی داده های تخمینی و واقعی 
رنل گوسین و کرنل  دو نمودار متقاطع اشباع آب واقعی و تخمینی مربوط به ک  1در شکل    درصد به دست آمده است.

خطی مشاهده می شود که در نمودار مربوط به کرنل گوسین به دلیل همبستگی بیشتر داده ها بیشتر حول خط با شیب 
متر   2850نمودار عمقی اشباع آب بین اعماق   2يك ديده می شوند و داده های با خطای کمتری وجود دارند. در شکل 

مینی ديده می شود که باز هم مشاهده می شود نمودار مربوط به کرنل گوسین برای داده های واقعی و تخ متر 3250تا 
 هم پوشانی بیشتری بین دو خط آبی و قرمز وجود دارد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ،سمت راست مربوط به کرنل گوسین و سمت چپ مربوط به کرنل خطی (ی افق)ینیتخم آب  اعباش و(یعمود )ی واقع آب  اشباع نمودارمتقاطع  -1
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 نمودار عمقی اشباع آب تخمینی)آبی( و واقعی)قرمز( اشباع آب،سمت راست برای کرنل گوسین و سمت چپ برای کرنل خطی -2

 

 نتیجه گیری: 
بنابراين    در جاهايی که اشباع آب کم است با توجه به تخلخل)اگر زياد باشد( می توان احتمال قابلیت مخزنی را باال دانست

روش رگرسیون بردار پشتیبان    در اين تحقیقمی توان مغزه گیری انجام داد.    3000و    3200می توان گفت که در اعماق  
داده های چاه در يکی از میادين نفتی ايران به کار گرفته شده است. برای برای تخمین میزان اشباع آب با استفاده از  

در نرم افزار   SVRاعمال اين روش دو کرنل مختلف مورد آزمايش قرار گرفت. پس از تصحیح داده ها و اعمال روش  
ن نتايج قابل  مشاهده می شود که کرنل گوسی   2و  1متلب و به دست آمدن خروجی های مذکور و با توجه به دو شکل 

همچنین با توجه به خروجی ها می توان نتیجه گرفت که در جاهايی که    . اعتمادتری نسبت به کرنل خطی ارائه می دهد 
 اشباع آب کم است اگر تخلخل نیز زياد باشد، احتمال قابلیت مخزنی باال می رود. 
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