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چکیده

بهترین راه. باشدمی تخلخل یکی از مهمترین مشخصه هاي مخزنی براي ساخت یک مدل زمین شناسی سه بعدي 

اطالعات مربوط. به هر حال این روش هزینه بر و طوالنی است. دست آوردن آن اندازه گیري در آزمایشگاه استبراي به

به. به نگار چاه و مغزه گیري اندازه گیري هاي محلی هستند که بازگو کننده رفتار مخزن به عنوان یک کل نیستند

ساحت میدان را پوشش نمی دهد در حالی که اطالعات لرزه اي سه بعدي مساحتعالوه اطالعات چاه نگاري تمام م

رویکرد هاي تجربی بسیاري براي پیش بینی این خواص مخزنی مثل رگرسیون چندگانه .بزرگتري را پوشش می دهد

، دادهچاه نگارهاي هاي رگرسیون بردار پشتیبان با استفاده از در این تحقیق .است معرفی شدهغیر خطی در / خطی

توسط مدل ایجاد شده،. هاي لرزه اي و نشانگرهاي آن براي مدل سازي سه بعدي تخلخل به کار گرفته شده است

واقعی و تخمین زده باالیی بین تخلخلضریب همبستگی مرحله آموزش در  .تخلخل به صورت سه بعدي بدست آمد

شبیه سازيبراي  قدرتمندياین روش  می توان نتیجه گرفت که بنابراین،. شده است حاصلشده در محل چاه تست 

.می باشدمخازن هیدروکربنی  تخلخل سه بعدي

رگرسیون بردار پشتیبان، تخلخل، داده هاي لرزه اي، نشانگرهاي لرزه اي، نگارهاي چاه :واژه هاي کلیدي
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Abstract
One of the most important reservoir characteristics for building a three-dimensional geological
model is porosity. The best way to get it is to measure it in a lab. However, this method is
expensive and time consuming. Information on well mapping and brainstorming are local
measurements that do not reflect the behavior of the reservoir as a whole. In addition, well
mapping information does not cover the entire area of the field, while 3D seismic information
covers a larger area. Many experimental approaches have been proposed to predict these
reservoir properties, such as multiple linear / nonlinear regression. In this study, support vector
regression was used using well drawings, seismic data and its markers for three-dimensional
porosity modeling. By the created model, the porosity was obtained in three dimensions. In the



  

 

training phase, a high correlation coefficient is obtained between the actual porosity and the 
estimated location of the test well. Therefore, it can be concluded that this is a powerful method 
for simulating the three-dimensional porosity of hydrocarbon reservoirs. 
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  مقدمه   1

. تخلخل و رخساره هاي رسوبی مورد نیاز استبراي ساختن یک مدل سه بعدي از مخزن، شناخت کامل از تراوایی، 

به هر . دست آوردن مقادیر دقیق از این سه فاکتور اندازه گیري مستقیم آنها در آزمایشگاه استبهترین روش براي به

به همین دلیل زمین شناسان . هزینه زیاد، زمانبر بودن، عدم دسترسی به کل عمق چاه: حال این روش معایبی دارد

زمین شناسان عموما از یک رویکرد آماري شامل . عدادي از چاه ها و از بازه اي خاص مغزه گیري می کنندتنها از ت

: مثل(رگرسیون چندگانه خطی یا غیر خطی براي مرتبط کردن مشخصه هاي مخزن به همدیگر استفاده می کنند

خطی یا غیر خطی بین تخلخل با سایر در این زمینه ها یک رابطه ). 2001دنیل و همکاران، ) (تخلخل و نفوذ پذیري

به هر حال این تکنیک ها براي مسائل مشخصی همچون مخازن ناهمگن ناکافی . مشخصه هاي مخزن فرض می شود

به خصوص شبکه هاي عصبی براي  اخیرا دانشمندان علوم زمین از روش هاي هوش مصنوعی). 1994علی، (هستند 

شبکه هاي عصبی به طور گسترده اي در زمینه هاي مختلف علوم و . پیش بینی مشخصات مخزن بهره برده اند

، براي تجزیه و تحلیل )2004باسو و همکاران، (براي توسعه میادین نفتی  .مهندسی مورد استفاده قرار گرفته اند

اهداف مثل بهینه سازي طراحی تزریق  و براي بقیه )1998دوین، ( تخلخلرخساره هاي رسوبی، براي پیش بینی 

 )1994شوتز، ( یدرولیک، توصیف کردن مخازن نفت و گاز، بهینه سازي عملیات حفر چاه، تفسیر نگار چاه پیماییه

از  )2003سیپل، ( روش هاي رگرسیون قدرتمند دیگري اخیرا براي مدل سازي پارامترهاي مخزن. استفاده شده اند

تحقیق سعی خواهد شد با استفاده از این ماشین و شبیه در این . جمله ماشین بردار پشتیبان مورد توجه قرار گرفته اند

سازي در محل چاه و سپس با استفاده از داده هاي لرزه اي و نگارهاي چاه یک مدل سه بعدي در یک میدان نفتی 

  .دسبه کراو محمدل سه بعدي تخلخل را تقریب 

 

  روش تحقیق    2

 رگرسیون بردار پشتیبان

 آموزشی به صورتفرض کنیم یک مجموعه داده 
1 1 l l

{(x .y ). ... .(x .y )} R,  داده شده باشد، در

جایی که dR(اشاره به فضاي داده هاي ورودي دارد   .(  1997در روش رگرسیون بردار پشتیبان که در سال 

است بطوریکه این تابع براي هر نقطه آموزشی حداکثر   f(x)توسط واپنیک و همکارانش ارائه شد، هدف یافتن تابع 

را از مقدار واقعی مقدار انحراف
i

y  به عبارت دیگر . باشد  به طور همزمان تا حد ممکن یکنواخبدست دهد و

   f(x)تابع. در این حالت نادیده گرفته شده ولی خطاهاي بزرگتر از این مقدار پذیرفته نخواهند شد �خطاهاي کمتر از 

   :است 1به فرم خطی استاندارد به شکل رابطه 

)1                        (
i

f(x)= w.x  + b ; w . b R                      

. اشاره به ضرب داخلی در فضايبه معناي 1یکنواخت بودن در رابطه . داردw  واضح است که اگر. کوچک است   

w = 0  مقصود، کمینه کردن نرم  یک روش براي رسیدن به این. باشد آنگاه ساده ترین حالت مدل بدست می آید

  : نوشت 2می توان این مسئله را تحت عنوان یک مسئله بهینه سازي محدب به شکل رابطه . می باشداقلیدسیِ 
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وجود دارد به طوري که تمام نقاط   fبیان می کنند که تابعی نظیر  2مفروضات آمده در رابطه 
i i

(x .y دقت  را با  (

  .تقریب می زند

  

 اعمال روش    3

زمان انرژي و ریشه میانگین -در این مطالعه پنج نشانگر لرزه اي فرکانس لحظه اي، فاز لحظه اي، طول کمان، نیمه

لرزه اي سه بعدي را نشان می دهد که در آن مکان چاه  داده 1شکل . براي تخمین تخلخل انتخاب شدند مربعی دامنه

  .استنشان داده شده  نیز ها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .مورد مطالعه محللرزه اي سه بعدي داده  . 1شکل 

براي ساخت مدل . براي تخمین تخلخل در راستاي عمودي در محل چاه استفاده شد) SVR( از ماشین بردار پشتیبان

SVR  و انجام عمل پیش بینی از نرم افزارMatlab بکارگیري این نرم افزار شامل دو مرحله است. استفاده شده است :

بینی داده هاي مرحله اول شامل آموزش مدل توسط داده هاي آموزشی و مرحله دوم بکارگیري مدل براي پیش 

فاقد مغزه با استفاده از ماشین ساخته شده در مرحله قبل با  هاي چاه در ابتدا نگار تخلخل براي. آزمایشی می شود

با توجه به اینکه داده هاي لرزه اي بر حسب زمان هستند، قبل از هر کاري ابتدا می . ورودي نگارهاي چاه محاسبه شد

عمق به زمان در نگاره هاي تخلخل موجود در تمام چاه ها به دست آورد که این بایست رابطه اي براي تبدیل محور 

سپس محور قائم نگاره ها با استفاده از این . رابطه با استفاده از نگاره صوتی و تبدیل آن به چک شات به دست آمد

  .رابطه به زمان تبدیل شد

بدین منظور تریس هاي لرزه اي که در . استفاده شد راسل-همپسونبه منظور ساخت نشانگرهاي لرزه اي از نرم افزار 

محل چاه استخراج شده بودند، با نرم افزار پیش گفته قرائت شدند و با استفاده از آنها نشانگر هاي لرزه اي مرتبط با 

از قسمتی از نشانگر هاي تولید شده که در محدوده زمانی مخزن قرار می گیرند براي آموزش . تخلخل تولید شد

براي برآورد کردن تخلخل را با بررسی همه نشانگرها پیدا می کنیم به  هابهترین نشانگر مرحلهدر این . تفاده شداس

  .داراي کمترین خطاي برآورد باشد هانحوي که این نشانگر

دول و در ج ، نتایج حاصل از کرنل هاي گوناگون محاسبه شدیآموزشداده هاي به دست آمده از  svrبا استفاده از مدل 

است که بیشتر از  بدست آمده 0.66ضریب همبستگی براي کرنل گوسی نتایج نشان می دهد، . آورده شده است 1

  .کرنل هاي استفاده شده دیگر است



  

 

  .svrکرنل هاي مختلف بکارگرفته شده براي . 1جدول 

  گوسی  سیگموئید  چندجمله اي  خطی

  ضریب همبستگی  0.66  0.61  0.46  0.52

بردار پشتیبان  براي ماشین منحنی هاي خطاي میانگین مربعی نمونه هاي آموزشی و اعتبارسنجی متقابل را ،2شکل 

   0.66در مرحله آموزش و  =MSE=0.76CC   0.15نتایج با . نشان می دهدبر پایه کرنل گوسی را 

MSE=0.66CC= در مرحله آزمایش قابل قبول بودند.  

  

  

  

  

  

  

  

  .svrدر مرحله آموزش ماشین ) قرمز( و خطاي اعتبارسنجی متقابل) سیاه( شیمنحنی خطاي آموز .2شکل 

  

با استفاده از داده هاي لرزه اي و درقسمت آخر از این تحقیق به ساخت مدل سه بعدي از تخلخل مخزن مورد بررسی 

، نمودار میله اي از توزیع تخلخل در منطقه مورد مطالعه را نشان می 3شکل . پرداخته شده استنشانگرهاي لرزه ي 

مناطق صورتی رنگ تخلخل . را نشان می دهد توزیع تخلخل در یک مدل سه بعدي از محدوده مخزن ،4شکل دهد و 

 .کم و مناطق قرمز تخلخل باال را نشان می دهند

  

  

  

  

  

  

  

  

  .نمودار میله اي از توزیع تخلخل در منطقه مورد مطالعه .3شکل 
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مناطق صورتی رنگ تخلخل کم و مناطق قرمز . توزیع تخلخل در یک مدل سه بعدي از محدوده مخزن .4شکل 

 .تخلخل باال را نشان می دهند

 

  نتیجه گیري  3

، داده هاي لرزه اي و نشانگرهاي آن براي مدل نگارهاي هاي چاه رگرسیون بردار پشتیبان با استفاده از در این تحقیق

افزایش نشانگرهاي دیگر به این مجموعه نه فقط باعث بهبود برآورد  .سازي سه بعدي تخلخل به کار گرفته شده است

اده ها با در مرحله پردازش د. نمی شود بلکه باعث ناپایداري در جواب ها و همچنین افزایش زمان محاسبه ها می شود

توجه به تعداد زیاد نشانگر هاي تولید شده، به منظور حذف مولفه هاي غیر ضروري، بهترین نشانگرها براي آموزش 

براي برآورد کردن تخلخل را  هابهترین نشانگر مرحلهدر این  .انتخاب شدندماشین با استفاده از روش برازش گام به گام 

نهایتا توسط مدل  .داراي کمترین خطاي برآورد باشد هابه نحوي که این نشانگربا بررسی همه نشانگرها پیدا می کنیم 

ضریب مرحله آموزش در  .تخلخل به صورت سه بعدي بدست آمد، طراحی شده در محل چاه ها و نشانگرهاي لرزه اي

می توان نتیجه  بنابراین،. شده است حاصلواقعی و تخمین زده شده در محل چاه تست  باالیی بین تخلخلهمبستگی 

از روي داده هاي لرزه اي مخازن هیدروکربنی  تخلخل شبیه سازي سه بعديبراي  قدرتمندياین روش  گرفت که
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