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 چکیده

هاي  هاي بخش تواند کمک زیادي به شناسایی ناهمگنی زیرسطحی و تشخیص ویژگی میهاي مخزن  بررسی رخساره

 ها در مراحل اکتشاف، برداشت و توسعه تواند کاهش ریسک حفاري، کاهش هزینه نتایج حاصل می. بکند مختلف مخزن

هاي بدون  حل چاه با روشابتدا تحلیل رخساره را در م تحقیقدر این  .و افزایش میزان تولید را به همراه داشته باشد

ها انتخاب شود و در  ها را باهم مقایسه کرده تا بهترین آن به کمک نمودارهاي پتروفیزیکی انجام داده و نتایج آن نظارت

. خواهد شدمرحله بعد با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان که یک روش با نظارت است تحلیل رخساره انجام 

روي از  .می شوندها را انتخاب  ها مؤثرترین آن و از بین آن اي ابتدا نشانگرها را به دست آورده لرزه براي تحلیل رخساره

در بررسی  .بدست آوریماي سعی می کنیم با استفاده از اطالعات به دست آمده از چاه رخساره هدف را  هاي لرزه داده

جایی  میانگین خطاي الگوریتم در چندین مرحله جابه و ایم که اعتبار سنجی متقاطع را انجام داده روش ما سعی کرده

نتایج نهایی نشان دهنده  .عنوان خطاي روش در نظر بگیریم هاي آموزش و اعتبار سنجی را به دست آورده و به داده

  .توانایی کالسه کننده بردار پشتیبان براي تحلیل رخساره هاي لرزه اي می باشد

  

  نگارهاي چاه، داده هاي لرزه اي، رخساره، مخزنردار پشتیبان، ب کالسه کننده :واژه هاي کلیدي

 

Using support vector classifier for seismic facies analysis 
 

Ghaseminejad, M1, Bagheri, M*2, Nabi Bidhendi, M3 

1,2,3 Institute of Geophysics, University of Tehran, PO Box 14115-6466, 
Tehran, Iran 

 majidbagheri@ut.ac.irmail: Corresponding author, E*
 

Abstract 
Examining the facies of the reservoir can be of great help in identifying subsurface 
heterogeneity and identifying the characteristics of the different parts of the reservoir. The 
results can reduce the risk of drilling, reduce costs during exploration, harvesting and 
development, and increase production. In this study, we first analyzed the facies at the wells 
with unsupervised methods using petrophysical diagrams and compared their results to select 
the best ones, and then facies analysis will be done using support vector machine algorithm, 
which is a supervised method. To analyze the seismic facies, first attributes will be extracted 
and most effective of them will be selected. From seismic data, we try to obtain the facies using 
the information obtained from the well. In investigating the method, we have tried to perform 
cross-validation and obtain the mean of the algorithm error in several stages and consider it as 
the method error. The final results show the ability of the support vector classifier to analyze 
seismic facies. 
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  مقدمه   1

در این تعریف، رخساره . ارائه گردید) 1979(تعریف رخساره نمودار به معنی امروزي آن، براي اولین بار توسط سرا 

هاي دیگر  تواند مالك تشخیص آن از الیه الیه به ابزار نمودار گیري بوده و می اي یکه اي از پاسخ نمودار بیانگر مجموعه

باید به این نکته توجه نمود که منظور از الیه در این تعریف چینه است، چراکه طبق تعریف، الیه رسوبی . گردد

از آن زمان  .سوب نداردکه واژه رخساره، ارتباطی به ضخامت ر درحالی. کننده ضخامت خاصی از رسوب است مشخص

ترین تعریف از رخساره، تعریف  رسد، بهترین و کامل اما به نظر می تاکنون، این عبارت در معانی متفاوتی بکار رفته است؛

کند و این تغییرات را  ها را بررسی می اي، ابزاري قوي است که تغییرات رد لرزه تحلیل رخساره لرزه. است) 1986(سلی 

که جهت ساخت مدل  کند؛ مرتبط می... شناسی و خواص فیزیکی مخزن ازجمله چگالی، سرعت،  سنگبه تغییرات 

همواره از موضوعات پراهمیت و  تحلیل رخساره لرزه ايبه همین دلیل . ریزي عملیات تولید، حیاتی است مخزن و برنامه

اي،  هاي لرزه بندي بازتاب طبقه ).1998، ژنگ 2009و همکاران  ماروکویین( .ضروري در مطالعه و تفسیر مخزن است

چون تغییرات رخساره . هاي مخزن است بینی توزیع رخساره شناسی و پیش زمین هاي روشی توانمند در ساخت رخساره

. اي متناسب با تغییرات خواص فیزیکی مخزن است درنتیجه هر رخساره لرزه. اي ناشی از تباین مقاومت صوتی است لرزه

مخزن به کاربرد  ها توان براي توصیف کیفی تغییرات جانبی ناهمگنی را می حلیل رخساره لرزه ايتدلیل  بنابراین،

  .)1392باقري و همکاران (

 

  روش تحقیق    2

 و) خطی تفکیک الگوریتم( شد ارائه فیشر توسط 1936 سال در الگوها بندي دسته و بندي طبقه براي الگوریتم اولین

 لرنر وپنیک و 1963 سال در .است بوده آموزشی هاي داده بندي طبقه خطاي کردن کم کردن، بهینه براي آن معیار

 که الگوریتمی که کردند معرفی بهینه حاشیه با کننده تفکیک هاي صفحه ابر ساخت براي را اي یافته تعمیم الگوریتم

 ایده کورتز و وپنیک ،1995 سال در .است الگوریتم این غیرخطی تعمیم است شده ارائه پشتیبان بردار ماشین عنوان به

 در پشتیبان بردار ماشین مدل در نادرست بندي طبقه خطاي روش، این در. نمودند مطرح را شده اصالح حاشیه حداکثر

 صورت به که مسائلی به سازي، بهینه مدل در کمبود متغیر تعریف با حاشیه حداکثر الگوریتم و است شده گرفته نظر

  .شد داده تعمیم نیستند، پذیر جدا خطی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .حاشیه حداکثر با اي کننده تفکیک جستجويکالسه کننده بردار پشتیبان،  .1شکل 

 روش گیرد، می قرار مورداستفاده بندي دسته مسئله براي اي گسترده صورت به حاضر حال در که هایی روش از یکی

 محبوبیت با را پشتیبان بردار ماشین روش کنونی محبوبیت بتوان اي گونه به شاید. است پشتیبان بردار ماشین

 و گوناگون مسائل حل در روش این قابلیت توان می نیز را قضیه این علت. کرد مقایسه گذشته دهه در عصبی هاي شبکه

 جدا براي را خود کار ابتدا که ست باینري ي کننده بندي طبقه پشتیبان یک بردار ماشین .دانست آن باالي تعمیم

 خطوط تمام بین از پشتیبان بردار ماشین .کرد آغاز باشند می تفکیک قابل خطی صورت به که هایی داده کردن

 کردن بهینه براي. گردد می صحیح بندي طبقه عدم خطاي کمترین با کننده تفکیک دنبال به کالس، دو ي کننده تفکیک
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 طبقات بین تفکیک شدن حداکثر به منجر که حاشیه حداکثر با اي کننده تفکیک جستجوي دنبال به عملیاتی ریسک

  ).1شکل ( است شود، می

  اعمال روش    3

 7و  4و  3ي شماره ها چاهتمامی چاه هاي در دسترس که  ي چاه ازها دادهبراي تعیین رخساره با استفاده از 

قطر مته،  نوترون و  صوتی،هاي مقاومت، گاما، چگالی، سرعت موج  شامل الگ ها چاهي این ها داده. شده است استفاده

شده  گرفته) سازند آسماري( یمخزني پتروفیزیکی موجود فقط از بخش نمودارها. )2002آلپانا و هنس،( کلیپر است

شناسی  که یک چاه اطالعاتی است بخشی از نتیجه عملیات مغزه گیري موجود است که سنگ 3در چاه شماره . است

و توزیع هرکدام از الگ ها در  ها رخسارهتعداد  توان یم ام تعیین رخسارهازانج پس . بخش مخزنی معرفی شده اند

را مشاهده کرد که تعداد نمونه موجود در هر رخساره و میانگین مقادیر هرکدام از الگ ها در آن  ها رخسارههرکدام از 

  .دهد یمرخساره را ارائه 

و  اند بررسی قرارگرفته با استفاده از الگ هاي مشخص که ازنظر کیفی مورد ها دادهبندي  که کالسه  پس از این

انجام دادیم باید بتوان هر رخساره ایجادشده را به یک  کنند یمگیري  شناسی، تخلخل و سیال را اندازه ي سنگها یژگیو

 .شناسی خاص، بخشی از مخزن با حضور هیدروکربن باشد سنگ تواند یمگروه خاص نسبت داد که این گروه خاص 

ها  آن ترین معروفکه  است ها پالتشناسی هر کالس استفاده کردن از کراس  ي مشخص کردن سنگها راهیکی از 

  .)2شکل ( استکراس پالت نوترون چگالی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  .شده است هاي متفاوتی مشخص کننده دینامیک بارنگ ي حاصل از کالسهها کالسکراس پالت الگ چگالی و نوترون که  .2شکل 

بهره گرفته که در  استکه چاه تولیدي  7می توانیم از اطالعات چاه شماره  بردار پشتیبانبا توجه به قابلیت هاي روش 

متفاوت برداري  ي آموزش و تست در هر مرحله باهم چه ازنظر مقدار و چه ازنظر نقطه دادهها دادهاین مورد نیز تعداد 

در هر مرحله اعتبار سنجی نیز صورت بگیرید و میانگین خطاي چندین مرحله  ها دادهبا استفاده از تغییرات حجم . است

روند تغییر خطا به این شکل است که هرچه حجم داده تست . میا گرفتهعنوان خطاي روش در این چاه در نظر  را به

ا طبیشتري بر خ ریتأثي تست ها دادهندي هر داده به دلیل کاهش حجم ب که عدم طبقه رفته چون باالترکمتر شده خطا 

  .)3شکل ( دارد

  

  
  

  

  

  

  



  

 

  

  

  .7ي اعتبار سنجی براي تشخیص هیدروکربن در چاه شماره ها دادهتغییرات میزان خطا بر اساس حجم  .3شکل 

در  .کرد را استخراج هاي مطلوبنظر را ایجاد و رخساره  فضاي ویژگی مورد توان یم مناسب هايانتخاب نشانگر از  پس

از چپ به راست . نمایش داده شده است 7، نتیجه تحلیل رخساره با استفاده از تریس هاي نزدیک چاه شماره 4شکل 

این شکل به ترتیب محدوده سازند آسماري، نتیجه حاصل از تحلیل رخساره با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در 

  .ایج حاصل از تغییر پارامترهاي ماشین بردار پشتیبان نمایش داده شده اندبهترین حالت و میانگین نت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .بوسیله کالسه کننده بردار پشتیبان 7نتیجه تحلیل رخساره با استفاده از تریس هاي نزدیک چاه شماره  .4شکل 

 نتیجه گیري  3

با استفاده از کالسه کننده بردار پشتیبان در این تحقیق سعی شده است رخساره هاي لرزه اي در محل چاه استخراج 

در شد و به کمک نمودارهاي پتروفیزیکی انجام  هاي بدون نظارت ابتدا تحلیل رخساره را در محل چاه با روش. شوند

اي ابتدا نشانگرها را به  براي تحلیل رخساره لرزه. شدساره انجام تحلیل رخ مورد نظرمرحله بعد با استفاده از الگوریتم 

نتایج نهایی نشان دهنده توانایی کالسه کننده بردار پشتیبان  .شدندها انتخاب  ها مؤثرترین آن و از بین آن دست آورده

مینه کردن ریسک براي تحلیل رخساره هاي لرزه اي می باشد که به دلیل قدرت تعمیم باال و قدرت این روش در ک

  .طبقه بندي دادها می باشد
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