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 چكيده

استخراج اطلاعات مهم در  يكه برا باشديمخزن م كي يهازون يكيزيپتروف يابيارز يالرزه يهاداده رياز اهداف مهم تفس يكي
 يكيالكتر يهارخساره نيي. تعگردديم يالرزه ريواقع شده و سبب بهبود تفس ديمخزن مف يشناسخصوص ساختار و سنگ

استخراج  ييمايچاه پ ينمودارها يكه از رو يمخزن دارد. اطلاعات كي يهاونز يكيزيپتروف يابيدر ارز ينقش مهم يمخزن
 يريادگيهاي استراتژي انيدر مدر اين تحقيق  ) شوند.يبند(طبقه يبندميتقس يكيالكتر يهاصورت رخسارهبه توانديم شوديم

 واست ،  يريگمياي از درختان تصمشود كه مجموعهاستفاده مي (RF)  يجنگل تصادف تميالگور كيتحت نظارت مختلف ، از 
از  يگيري كماست كه اندازه نيا ميدرخت تصم تميالگور تيمز شوند.ميپ آموزش داده ابوت استر يآورجمع قيعمومًا از طر

  . دهدمي را به ما  يريادگي نديدر فرا يژگيزائد بودن هر و اي تياهم

ا استفاده برد بمفسر شناخته شده است بهره مي يكه برا ياز اطلاعات قبلكه ، يك الگوريتم يادگيري نظارت براي انجام اين كار
در  يهاي آموزشتحت نظارت مجموعه داده يريادگي .شودمي يسازادهياي پهاي لرزهرخساره تخميناي براي هاي لرزهاز ويژگي

به  يبرا ه راابتدا لاگ هاي چااست.  يپاسخ ورود ريهايي است كه مقادو برچسب يهاي ورودنظارت شده شامل داده تميالگور
سپس پس از ايجاد ارتباط و هماهنگي  شودمي نجاما (RF)  يجنگل تصادف تميالگوربا استفاده از  هادر آوردن رخساره نقشه

اي تعميم داده اي به مقطع لرزهنشانگرهايي لرزهبا استفاده از  شدهنييتعهاي اي، رخسارههاي لرزههاي چاه و دادهميان داده
 شود.مي

  نظارت يريادگي ،است يريگميدرختان تصم ،(RF)  يجنگل تصادف تميالگور ،يكيالكتر يهارخساره هاي كليدي:واژه

Classification of seismic facies using random forest algorithm  in a 
hydrocarbon reservoir  

Abstract  

One of the important purposes of interpreting seismic data is the petrophysical evaluation of 
zones of a reservoir, which is useful for extracting important information about the structure 
and lithology of the reservoir and improves seismic interpretation. Determination of reservoir 
electrical facies plays an important role in the petrophysical evaluation of reservoir zones. The 
information extracted from well drilling diagrams can be classified as electrical facies. In this 
research, among various supervised learning strategies, a random forest (RF) algorithm is 
used, which is a set of decision trees, and is generally taught through bootstrap collection. 
The advantage of the decision tree algorithm is that it gives us a small measure of the 
importance or redundancy of each feature in the learning process. To do this, a monitoring 
learning algorithm that utilizes prior information known to the interpreter is implemented 
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using seismic properties to estimate seismic facies. Supervised learning The instructional data 
set in the supervised algorithm includes input data and labels that contain input response 
values. First, well logs are performed to map facies using random forest (RF) algorithm. Then, 
after establishing communication and coordination between well data and seismic data, the 
determined facies are generalized to the seismic section using seismic markers. 

Keywords: electrical facies, random forest (RF) algorithm, decision trees, monitoring 
learning 

kasra nazmehr1 ,Mohammad Ali Riahi 2 

1 Master student, institute of geophysics University of Tehran,kasranazmehr@gmail.com 

  مقدمه    ١
توانست براي تطابق اين واحدها شناس در واحدهاي سنگي خصوصياتي را يافتند كه ميزمينمحققين مفهوم رخساره از زماني كه 

. مفهوم جديد اين واژه قرار گرفتمورد استفاده  كار روده بهاي معدني بيني وجود ذخايري مانند زغال، نفت و كانيدر پيش
. در اين تعريف، رخساره به مجموعه مشخصات خاص يك واحد رسوبي اطلاق گرديد. شد) بيان ١٩٨٣اولين بار توسط گرسلي (

بافت،  كيب،شناسي بود كه شامل رنگ، لايه بندي، ترشناسي و فسيلاين خصوصيات در ابتدا تنها شامل مشخصه هاي زمين
ترين تعريف از رخساره، رخساره تعريف شده توسط رسد بهترين و كامل. به نظر ميشدساخت هاي رسوبي و ضمائم فسيلي مي

ي، شناسهاي رسوبي با خصوصيات سنگ) باشد. در اين تعريف يك رخساره رسوبي به مجموعه رسوبات و يا سنگ١٩٨٩سلي (
ن گردد كه با تكيه بر هميرسوبي و طرح جريان هاي ديرينه مربوط به خود، اطلاق ميهاي شكل هندسي، ضمائم فسيلي، ساخت

يرات آنها اند و تغيشناسي وابستههايي كه به تغييرات سنگاختصاصات از مجموعه هاي رسوبي ديگر قابل تمايز باشند. رخساره
توان به عنوان ناحيه با واحد اي را ميه لرزهرخسار .شوندناميده مي دهد، رخساره سنگشناسي را نشان ميتغييرات سنگ

شناسي با الگوي بازتابش مشخص و قابل تفكيك از ديگر نواحي بر اساس دامنه بازتاب، پيوستگي، هندسه و يا شكل دروني چينه
ات كه داراي خصوصي شودهاي رسوبي اطلاق مياز نگاهي ديگر اين نوع رخساره به مجموعه رسوبات و سنگ، نسبت داد. بازتابنده

هاي ارهاي باشند. رخسپيكربندي، پيوستگي دامنه، بسامد و سرعت يكسان بوده و نيز داراي الگوي يكسان بر روي مقطع لرزه
نس كه اين تغييرات باعث تباين امپدا توانند در اثر تغيير ميزان تخلخل و نوع سيال پركننده حفرات حاصل شوند چرااي ميلرزه

 خصوصيات و شوندمي رانده نفتي هايچاه در كه هايينگار زياد تعداد دليل به هر ردلرزه باشد. امروزه تيجه تغييرصوتي و در ن
 نظر به منطقي نگار يك روي از تنها نگار رخساره تعيين دهند،مي قرار اختيار در چاه هاي ديوارهسنگ از هانگار اين كه متفاوتي

 برخورد آن با هرگز خود كارهاي در شناسرسوب يك كه آنچه گردد.مي استفاده امر براي اين هانگار مجموعه از و رسدنمي
 بر و داشته وجود سيالات اين همواره زيرسطحي هايرخساره و نفتي كارهاي در حال آنكه است، زيرسطحي سيالات كند،نمي
واقعي  رخساره دهندهنشان نگار هايرخساره كه داشت خاطر به بايد ديگر عبارت گذارند. بهمي تاثير نگار هايپاسخ روي

نگار  هايرخساره تفسير و تعبير كه آنجا از گردند.مي محسوب رخساره اين از جزيي نيز سيالات اين حقيقت در و بوده زيرسطحي
ها رخساره تعريف اصولاً با نگار هايداده روي از نشستيته محيط تحليل و تجزيه بوده برخوردار نفتي كارهاي در ويژهاي اهميت از

هاي مورد كه توسط شركت ١٩٥٠يو اوايل دهه ١٩٤٠يتوانايي شبيه سازي در اواخر دهه .)٢٠٠٦(توكلي، گيرد مي صورت
 قيحقت نيدر ا  باشد.مخزن يكي از ابزارهاي مهم و پبشرفته براي توسعه و مديريت مخازن نفتي مي سازيمدل توجه قرار گرفت.

واهد انجام خ يالرزه يهارخساره نيتخم يبرا يجنگل تصادف يريادگي تميالگور كيها براساس استفاده از رخساره يبندطبقه
  .شودياستفاده م يشناس نهيچ ريو تفس يچاه نگار يهاكار از داده نيا يشد برا

  روش تحقيق    ٢

استفاده آسان است كه اغلب اوقات نتايج بسيار ، يك الگوريتم يادگيري ماشين با قابليت (Random Forest) جنگل تصادفي
  بنديبقهط كند. اين الگوريتم به دليل سادگي و قابليت استفاده، هم برايخوبي را حتي بدون تنظيم فراپارامترهاي آن، فراهم مي
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(Classification) و هم رگرسيون (Regression)براي  .شودسوب ميهاي يادگيري ماشين مح، يكي از پر كاربردترين الگوريتم
 يكه بلوك سازنده جنگل تصادف (Decision Tree) »درخت تصميم«درك چگونگي عملكرد جنگل تصادفي، ابتدا بايد الگوريتم 

اگر ندانند  يحت كنند،يخود استفاده م يهاو انتخاب هايريگميتصم يبرا ميها همه روزه از درخت تصماست را آموخت. انسان
جنگل تصادفي يك الگوريتم يادگيري نظارت شده محسوب  است. نيماش يريادگي تميالگور ينوع برنديآنچه كه از آن بهره م

شده، در واقع ساخته» جنگل«سازد. طور تصادفي ميطور كه از نام آن مشهود است، اين الگوريتم جنگلي را بهشود. همانمي
ها اغلب اوقات به روش است. كار ساخت جنگل با استفاده از درخت (Decision Trees) هاي تصميمگروهي از درخت

هاي يادگيري، نتايج كلي گذاري آن است كه تركيبي از مدلشود. ايده اصلي روش كيسهانجام مي  (Bagging) گذاريكيسه
كند تا ها را با يكديگر ادغام ميآن دهد. به بيان ساده، جنگل تصادفي چندين درخت تصميم ساخته ومدل را افزايش مي

د گيرجنگل تصادفي،به عنوان يك مدل يادگيري ماشين نظارت نشده، ياد مي .تر و پايدارتري حاصل شوندهاي صحيحبينيپيش
 مدل به تاريخي هايداده آموزش، طول در. كند نگاشتها ها را به خروجييا برازش مدل، داده (training) كه در فاز آموزش

ابط ميان بيني كند. مدل، روبايد بياموزد تا بتواند پيش مدل كه صحيحي مقدار و هستند مسئله دامنه با مرتبط كه شوندمي داده
ه بيني كند (بها را پيشخواهد آناند) و مقاديري كه كاربر ميها در يادگيري ماشين شناخته شدهها را (كه با عنوان ويژگيداده
و  آموزد،يرا م ميمربوط به درخت تصم ريساختار نشان داده شده در تصو م،يدرخت تصم .آموزدشود) ميميها هدف گفته آن

ه كه از مدل خواست ي. هنگامكنديطرح كند را محاسبه م نيتخم نيترحيبه صح دنيرس يبرا ديكه با ييهاپرسش نيبهتر
) با آنچه در طول آموزش داده شده ارائه شود، تا هايژگي(و يمشابه يهابه آن داده ديكند، با ينيبشيروز بعد پ يبرا شوديم

 زين ميدرخت تصم آموزند،يها مها با استفاده از مثالطور كه انسانكه آموخته انجام دهد. همان يساختار هيرا بر پا نيمدل تخم
نسان ش از آموزش، ايده در مسئله ندارد. پاستفا يبرا ينيشيدانش پ چيتفاوت كه ه نيبا ا رد،يگيم اديتجربه كردن  قياز طر

هاي كيفي، توانايي اگرچه، بعد از انجام آموزش كافي با داده .كندياز درخت عمل م» هوشمندتر«معقول،  يهانيانجام تخم يبرا
هومي از مفگيرد. بايد به خاطر داشت كه درخت تصميم هيچ درك بيني از توان انساني پيشي ميدرخت تصميم در انجام پيش

انداز مدل، او اعداد را از ورودي دريافت كرده شود. از چشمنيز چنين دركي حاصل نمي مسئله ندارد و حتي پس از آموزش ديدن
گردش كار مؤثر در  نيماش يريادگي يهاكيتكن .دهدو اعدادي متفاوت با آنچه در طول آموزش ديده را به عنوان خروجي مي

 ايروش بدون نظارت  نيا نكهياغلب بسته به ا نيماش يريادگيهاي تكنيك .كندها را فراهم ميهرخسار تخمينو  يبندطبقه
 يهاي ورودداده يساختار اساس اي عيرا بر اساس توز يهاي ورودبدون نظارت داده يريادگي .شوندبندي مينظارت است طبقه

 )(SOMهاي خودسازمانده و نقشه)  (PCA يهاي اصلمؤلفه ليو تحل هي، تجز K-means يبندكند. خوشهمي ليو تحل هيتجز
 .شودمي، ارائه  ويژگياطلاعات  ايمشابه در شكل موج  اتياي با خصوصهاي لرزهاز داده در آوردن، نقشهبه و  يبندگروه يبرا

است.  يپاسخ ورود ريهايي است كه مقادو برچسب يهاي ورودنظارت شده شامل داده تميدر الگور يهاي آموزشمجموعه داده
 كردند و لاگ هاي چاه رااستفاده  هاي مغزهدادهزده شده از  نيتحت نظارت تخم يشبكه عصب كي) از ٢٠١٦( همكارانورما و 

هاي هم دادهو اي هاي لرزهدي دادهوور كل با استفاده از يو مناطق كربن آل اديز يشكنندگها با در آوردن زون نقشهبه  يبرا
هاي استراتژي انيدر مدر اين تحقيق  ، مورد استفاده قرار دادند.Mu-  Rho و P ،  S ، Lambda-Rhoهاي دامنه يا امپدانس

 يريگمياي از درختان تصمشود كه مجموعهاستفاده مي (RF)  يجنگل تصادف تميالگور كيتحت نظارت مختلف ، از  يريادگي
گيري است كه اندازه نيا ميدرخت تصم تميالگور تيمز شوند.پ آموزش داده ميابوت استر يآورجمع قيعمومًا از طر واست ، 

ها با مجموعه داده كياز  يالگوريتم جنگ تصادف.دهدمي را به ما  يريادگي نديدر فرا يژگيزائد بودن هر و اي تياز اهم يكم
ا از ر ميبهترين تصم يريگيرا ايجاد و سپس بر اساس رأ ييهارا در نظر گرفته، درخت  ييهارمجموعهيگوناگون، ز يهايژگيو

استفاده  مياز درختان تصم RFروش  كي .باشديموردنظر متعلق به كدام كلاس م يژگيو تاًيكه نها كنديها اتخاذ مدرخت يرو
دارد ، كه  يكمتر سوگيريكند ، و از آنجا كه درختان جداگانه را ادغام مي كاهدياطلاعات آموزش م بيش برازشاز  وكند ، مي

) RFادفي (جنگل تص هايو الگوريتم يريگمياز نقاط قوت درختان تصم گريد يكي .شودمي تخمين شيدر پ ييمنجر به دقت بالا
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؛ ٢٠٠١، Breimanوردار است (برخ يريمتغ تياز اهم RFهاي الگوريتم يمحصول جانب كلاس موجود است. نيچند تخمين
Liaw and Wiener, 2002(. ممكن  گريهاي دويژگيو  تري هستندهاي كارآمد و دقيقكننده ينيبشيها پاز ويژگي يبرخ

توانند كنند ميبندي كمك ميوجه در طبقه نيكه به بهتر يهايانتخاب ويژگي .باشند تخمين يبرا يكم است شامل اطلاعات
  .را بهبود بخشند تخمينو دقت  دهيرا سرعت بخش بنديطبقه روند

  يهاي تصادفواحد و جنگل ميدرخت تصمتئوري 

،  CART تميدر الگور ).١٩٨٤و همكاران ،  Breimanاست ( نيماش يريادگي كيتكن (CART)  ونيبندي و رگرسدرخت طبقه
  :درخت داده شده توسط يدر هر گره داخل (Gini impurity)ي نيج يبا استفاده از ناخالص ميتقس نيبهتر

 

  :هليبه وس شوديدرختان منحصر به فرد بدست آورد و داده م ينيب شيپ نيانگيتوان با م يدرختان را م Nتعداد  ينيبشيپ

 

 بندي قدرتمندتر هستندطبقه يها برااز ويژگي يمهم است. برخ نيماش يريادگيهاي هاي مناسب در الگوريتمانتخاب ويژگي
 نيمچنكند و ه عيرا تسر يريادگيتواند روند  يم يژگيكاهش ابعاد براساس انتخاب و باشند. يممكن است اضاف گريد يو برخ
را بر  ينيج تي) اهم٢٠٠٢،  ٢٠٠١و همكاران ( Breiman،  يژگيو تياهم يابيارز يبرا .را بهبود بخشد ينيب شيدقت پ

  :توسط كردندارائه  يه عنوان عملكرد ناخالصب ينياساس شاخص ج

  

 يرونگشده از وا ديحجم داده تول ني. چندميكن ياستفاده م يلرزه ا يرخساره ها يطبقه بند يبرا يجنگل تصادف تميما از الگور
 ينيب شيپ يبرا يورود يبه عنوان داده ها S  ،MuRho  ،Vp / Vs، سرعت  P، سرعت  S، امپدانس  Pامپدانس  - يلرزه ا

رخساره لرزه  ينيب شيپ يكار برا انيجر ١استفاده شد.شكل  يسنگ شناس ريتفسچاه و  يهاورودي به كمك  يلرزه ا سارهرخ
 لاگ خطي به ورود يتحت نظارت ، از داده ها يريادگي ياجرا يبرا دهد. يرا نشان م يجنگل تصادف تميبا استفاده از الگور يا

  آموزش استفاده شد. يبرچسب داده ها فيتعر يبرا يا نهيچ ريتفس كيو   (Wireline log)سيم

 
  يجنگل تصادف تميبا استفاده از الگور يرخساره لرزه ا ينيب شيپ يكار برا انيجر ١شكل١
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 شيمتحده است ، آزما الاتيدر ا ليش يها يباز پركارتريناز  يكيكه  Barnett Shale يمطالعه ، گردش كار خود را رو نيدر ا
،  يصوت -Pاست كه شامل اشعه گاما ،(Wireline log)لاگ خط سيم كي٢شكل غالب است. لي، آهك و ش نقشهدر  .شد

   .زده شد نياست. بر اساس هر مجموعه گزارش ، رخساره ها تخم چگالي بالك

  
 است ليش ينشان دهنده آهك و قهوه ا يزده شد. رنگ خاكستر نيتخم وروديرخساره ها بر اساس هر مجموعه  ٢شكل٢

ستون  نيآخر است. API ١٥٠تا  ٦٠از  ليكه ش ياست ، در حال ريمتغ API ٤٠تا  ١٠آهك از  يبه طور خاص ، پرتو گاما
آموزش از هر حجم  يداده ها .شوند يم ي چاه تخمين زدهاست كه از ورود رخساره هايي، سنگ  ستميبه س يمجموعه ورود

سنگ به دو  نهيچاه و چ ريكه با كمك تفس Ip, Is, Vp, Vs, MuRho, Vp/Vs،به عنوان مثال شده است ليتشك يلرزه ا
را نشان  يژگيهر و نيب ياست كه همبستگ يپراكندگ يشامل نمودارها٣شكل .شود يم يطبقه بند اي يبرچسب گذار رخساره

   .دهد يم

  شود. ي: زرد) مشخص مليرنگ هر نقطه داده توسط برچسب ها (آهك: بنفش ، ش

  
شود  ياست. رنگ هر نقطه داده با برچسب ها مشخص م يژگيهر و نيب يپراكنده نشان دهنده همبستگ ينمودارها ٣شكل٣

  : زرد)لي(آهك: بنفش ، ش

 ياعتبارسنج دسته كيآموزش و  )foldدسته( ٤آموزش به  ي، مجموعه داده اصل يمتقابل مدل جنگل تصادف ياعتبارسنج يبرا
خروجي  ٤شكل .شود مي برآورد ٠,٩١، دقت مدل به طور متوسط  ياعتبار سنج نديفرآ دسته ٥ يشود. با اجرا يم ميتقس
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ان تعداد درخت شيخطا با افزا نيا .است يمدل جنگل تصادف ديتول ياز نظر تعداد درختان مورد استفاده برا) OOB( يفك يخطا
  دهد. يرا نشان م نگيبوت استرپ ريامر تأث ني، كه ا ابدي يكاهش م يقابل توجه زانيمورد ، به م ١٠تا 

  

  
،  ابدي يبا تعداد درختان كاهش م يخطا به طور قابل توجه نياز نظر تعداد درختان. ا) OOB(سهيخارج از ك يخطا ٤شكل٤

  است. نگيكه نشان دهنده اثر بوت استرپ

 ٧و  ٦شده در شكل  ينيب شيپ يرخساره ها دهد. يرا نشان م ينيج يمحاسبه شده بر اساس ناخالص يژگيو تياهم ٥شكل
بالا بارنت و آهك  ليآهك در ش هيلا كيكاملًا مشخص شده است كه با  ينازك و خاكستر هيدو لا نشان داده شده است.

  دارد. يچاه همبستگ ورودي فارستبورگ در 

  

 
  محاسبه شده است. ينيج يبر اساس ناخالص يژگيو تياهم ٥شكل٥
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شانگر ن بيبه ترت نييبالا و پا اهيشده است. خط س ينيب شيپ يرخساره از مدل جنگل تصادف قياز طر يبرش عمود ٦شكل٦

  شده است. فيما تعر يآموزش يكه داده ها يياست ، جا ولايو و ماربل فالس يبالا

  
  يرخساره ها با دامنه لرزه ا قياز طر يبرش عمود ٧شكل٧

  گيرينتيجه    ٣

 يم ديياعتبار متقابل تأ .مياعمال كرد يحجم لرزه ا كيدر رخساره ها  سنگ يطبقه بند يبرا يجنگل تصادف تميالگور كيما 
 يم ينيب شيو پ ميرا با دقت بالا ترس يسنگ ي، نقشه ها Ip  ،Is  ،Vp  ،Vs  ،MuRho  ،Vp / Vs يژگيو نيكند كه چند

 ميتصم يدر مورد مرزها ياطلاعات يجنگل تصادف يها روش يژگيو تيو اهم يدرخت يمانند نمودارها يمحصولات جانب كنند.
سنگ آهك و  يشده به خوب ينيب شيرخساره پ .دراختيار قرار مي دهد محاسبه كارآمد  يها برا يژگيو نحوه انتخاب و يريگ

  .كند يمخزن كمك م ريكند ، كه به تفس يم فيرا توص ليدر منطقه بارنت ش ليسنگ ش

  منابع

حسين هاشمي و ، محمدعلي رياحي  قريمجيد با، تشابهعدم اي در فضايهاي لرزهاستفاده از دادهبا  هاي مخزنرخساره تحليل
 ٥٩-٥٤صفحه ، ١٣٩٣/ آذرماه  ١١٨ترويجي اكتشاف و توليد نفت و گاز/ شماره  -هنامه علميما
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اي با نظارت با استفاده از نگارهاي چاه بوسيله كلاسه كننده بردار پشتيبان، ياقري مجيد و رياحي محمد هاي لرزهتحليل رخساره

  ٤٠٨-٤٠٤صفحه شانزدهمين كنفرانس ژئو فيزيك ايران،  ١٣٩٣علي ، 
و مجيد نبي  مجيد باقري ، مي نژادمحمدرضا قاس، ايهاي لرزهاستفاده از كلاسه كننده بردار پشتيبان براي تحليل رخساره

  ١٤٧٤-١٤٦٧صفحه  ، ١٣٩٩مجموعه مقالات نوزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، ارديبهشت ، بيدهندي
مير ، ااي و كاربرد آن در يكي از ميادين خليج فارسهاي لرزهبندي و تحليل رخساره بررسي خواص مخزني با استفاده از دسته
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