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 چکیده 

ها نقش مهمی را در ذخیره مواد کربناته،  حرکت سیال نفتی و پایداری چاه مخصوصاً در مخازن شکستگی

های اخیر ارایه شده ها در سالکستگیها و ابزارهای گوناگونی برای شناسایی ششکسته دارند. تا کنون روش

های های موجود مزایا و معایبی دارند و هنوز نیاز به توسعه روشاست ولی هر کدام از این ابزارها و روش

ها که دارای دقت و جامعیت بیشتر باشند، ضروری است. در این مقاله یک موجود برای شناسایی شکستگی

های نفت بصورت و تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته در چاه هاروش هوشمند برای شناسایی شکستگی

شود. الگوریتم هوشمند پیشنهادی با نمودارهای پتروفیزیکی ارایه میهای چاههوشمند با استفاده از داده

بند ماشین بردار پشتیبان به شناسایی هوشمند نواحی شکسته و استفاده از تبدیل موجک و کالسه

-های یکی از میداننمودارهای پتروفیزیکی در چاههای چاهنفت با استفاده از دادههای غیرشکسته در چاه

شود. الگوریتم هوشمند پیشنهادی شامل سازی میهای نفتی مخزن بنگستان در جنوب غربی کشور پیاده

بندهاست. متوسط بند نزدیکترین همسایگی و ترکیب کالسهبندهای ماشین بردار پشتیبان، کالسهکالسه

های برای چاه %61و  %07بندهای ماشین بردار پشتیبان و نزدیکترین همسایگی به ترتیب دقت کالسه

های برای چاه %39بندها به دقت بسیار باالی آزمایشی مخازن بنگستان بدست آمده است. با ترکیب کالسه

  رسیم.آزمایش می

   

 

بند د ماشین بردار پشتیبان، کالسهبنکالسه مخزن بنگستان، الگ پتروفیزیکی،واژگان کلیدی: 

 بندها.نزدیکترین همسایگی، ترکیب کالسه
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 و مبانی نظری  مقدمه

های یابی اولیه مخازن نفتی، انجام عملیاتاولین گام در فرآیند تولید نفت مرحله اکتشاف نفت است. این مرحله شامل مکان

های اکتشافی مخزن مورد بررسی است. شناسی چاههای زمینایی پدیدههای مختلف و تفسیر و شناسبرداشت اطالعات با روش

-های اکتشافی، نواحی شکسته و غیرشکسته هستند. نواحی شکستگی، گسیختگیهای مورد بررسی و مهم در چاهیکی از پدیده

د رخ دهد.  نواحی شکسته توانها، گرما و رطوبت میهایی هستند که در اثر عوامل طبیعی ناشی از افزایش فشار بر روی سنگ

نقش بسیار مهمی را در مخازن نفت برای حرکت سیال و پایداری چاه مخصوصاً در مخازن شکسته دارند. سیال نفت از طریق 

ها سبب افزایش میزان حرکت سیال نفتی و مکان تواند در مخازن نفتی حرکت کرده و وجود شکستگینواحی شکسته می

 . (Bates et al, 1999) شودهای حفاری شده میچاه استخراج آن به سطح زمین در

های متکی بر ها و ابزارهای متفاوتی برای شناسایی نواحی شکسته تاکنون ارایه شده است. در حال حاضر بیشتر از روشروش

های نفتی با ر دادهها دشود. تفسیر و شناسایی پدیدههای نفت استفاده میانسان برای شناسایی این پدیده مورد مطالعه در چاه

شناسی پیچیدگی و الگوی متنوعی دارند و نیز نوفه های زمینهای مبتنی بر انسان کار بسیار پیچیده است. زیرا پدیدهروش

شود. ولی هر کدام از  ها در حال حاضر استفاده میهای برداشتی معموالً زیاد است. مطالعات و ابزارهایی در این زمینهداده

زارهای موجود دارای مزایا و معایبی هستند. بطور مثال اکثر کارهای انجام گرفته فاقد یک حجم وسیع از داده برای ها و ابروش

بررسی و آزمایش هستند و نیز مطالعاتی بصورت الگوریتم پیشنهادی ما برای مطالعه انجام نشده است. بنابراین ارایه یک 

های نفت سازند فتی نیز داشته باشد ضروری است. در این مطالعه بر روی چاههای نالگوریتم که قابلیت تعمیم به سایر چاه

های نفتی جنوب غربی به عنوان یکی از مهمترین سازندهای نفتی ایران مطالعه انجام شده است. بنابراین در بنگستان  در چاه

های موجود در این روشی بهینه برای چاهتواند توان مدعی شد که روش پیشنهادی مییابی به نتایج قابل قبول میصورت دست

 منطقه باشد.

های شکستگی و خواص آن مانند ، فرآیند شناسایی ویژگی6367های  شیب سنج و تصویربردار چاه از سال  با ورود دستگاه

های چاهموقعیت، شیب، چگالی و میزان بازشدگی شکستگی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. با این وجود بسیاری از 

های اکتشافی و وجود اکتشافی و مورد مطالعه نفت، فاقد اطالعات تصویری از چاه هستند و با توجه به قدیمی بودن این چاه

ها به تفسیر های قبلی موجود از این چاهها باید بتوان با استفاده از دادههای بسیار زیاد برای برداشت مجدد اطالعات از آنهزینه

ها، های موجود از این چاهیکی از انواع داده. (Tokhmechi et al, 2010)ها پرداختشناسی آنهای زمینو مطالعه پدیده

ها دارای پیچیدگی زیادی برای تفسیر کارشناس ها هستند. این نوع از دادهنمودارهای پتروفیزیکی برداشتی از دیواره چاهچاه

بنابراین استفاده . (Ellis and Singer, 2008)شناسی شکستگی هستندزمینها و پدیده انسانی و یافتن رابطه بین این داده

های جامع در این زمینه با توجه به پیچیدگی و حجم های هوشمند با قابلیت انجام محاسبات پیچیده و ارایه الگوریتماز روش

ها در میزان حرکت اه بخاطر نقش آنشکسته در دیواره چها و نیز ضرورت و اهمیت شناسایی نواحی شکسته و غیرزیاد داده

 Dutta)ای در حوزه صنعت نفت برخوردار استسیال نفت برای استخراج و نیز مطالعات بعدی مهندسین نفت از اهمیت ویژه

et al, 2007). 

برای ها مطالعاتی انجام گرفته است. هسو با روشی نو دهد که در زمینه شناسایی شکستگیهای انجام شده نشان میبررسی

 ها ای به مطالعه شیب و رسانایی هیدرولیکی سیال نفت در شکستگیشناسایی شکستگی بوسیله ابزارهای صوتی آرایه
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های توزیع سایزمیک برای مدلسازی سه بعدی مخازن بهرنس و همکاران  با مشارکت نقشه. (Hsu et al, 1987)پرداخت

دایجویی و همکاران  بوسیله . (Behrens et al, 1998)آشکار کنند ها راهای سایزمیک، شکستگیسعی کردند تا با داده

سونگ و  .(Daiguji et al, 1997)مطالعاتی را انجام داد ها برای بازیابی چاهکاربرد آنالیز موجک برای آشکارسازی گسل

های طبیعی و شکستگی نمودند که توانایی تفکیک نمودارهای قدیمی سعیهای مغزه و چاههمکاران  با استفاده از داده

سورجاتمدجا و همکاران با آنالیز امواج (Song et al, 1998). نمودارهای تصویری افزایش دهندهای حفاری را در چاهشکستگی

های سطح پذیری فرکانسی برای تحلیل دادهها از یک روش تجزیهفشار تولید و منعکس شده برای بررسی رفتار شکستگی

دوتا و همکاران با استفاده از  (Surjaatmadja et al, 2008).های موجود پرداختایی شکستگیپایینی چاه برای شناس

های سایزمیک چاه،  نواحی شکسته را با کمک امواج شناسایی ها با استفاده از دادهروشی نو برای شناسایی شکستگی

ی قدیمی برای شناسایی شکستگی در یکی از نمودارهامحبی و همکاران  با استفاده از چاه .(Dutta et al, 2007)کردند

 .(Mohebbi et al, 2007)نمودار برای شناسایی شکستگی اعمال کردمیادین ایران، تبدیل موجک را بر روی تعدادی چاه

های دینامیک در میادین نفتی گیری احتماالتی برای شناسایی شکستگی از دادهازکایا و همکاران  با استفاده از درخت تصمیم

ها ها با کمک تلفات گل به عنوان بهترین پارامتر برای این نوع از شکستگیهای باز در نزدیکی گسلبه آشکارسازی شکستگی

های پتروفیزیکی برای مطالعات فیزیکی سنگ،  یان و همکاران با استفاده از شناسایی شکستگی Ozkaya, 2008).)پرداختند

نمودارهای تصویری نمودارهای پتروفیزیکی برای ساخت چاهها از چاهکردند. آنها ارایه روشی را برای مدلسازی شکستگی

ها در یک چاه حفاری شده در یک مخزن کربناته اشباع شده با گاز مصنوعی دیواره چاه استفاده کردند. روش پشنهادی آن

  .(Yan et al, 2009)ود داردآزمایش شد.  این مطالعه نشان داد که امکان شناسایی محل شکستگی و برخی خواص آن وج

نمودارهای پتروفیزیکی بوسیله محاسبه انرژی ها با استفاده از چاهچی و همکاران روشی را برای تخمین چگالی شکستگیتخم

نمودارها و ها نشان داد که بین انرژی چاهخطی ارایه نمودند. نتایج آننمودارهای پتروفیزیکی و رگرسیون خطی و غیرچاه

نمودارهای ساعدی و همکاران بوسیله چاه .(Tokhmechi et al, 2010)ها یک رابطه همبستگی وجود داردشکستگیچگالی 

-های زمینها با روشهای نفت سازند بنگستان در جنوب غربی ایران برای شناسایی شکستگیتصویری، به مطالعه یکی از چاه

های آن در های مغزه با هم برای شناسایی شکستگی و ویژگیو داده نمودارهای تصویری الکتریکیشناسی نفت پرداختند. چاه

های نفتی ها و تخلخل در چاهتوکلی و همکاران به مطالعه شکستگی. (Saedi et al, 2010)چاه مورد مطالعه استفاده شد

جهت انجام عملیات تزریق  یکی از میادین سازند بنگستان به عنوان پارامترهای مهم و تاثیرگذار در تعیین بهترین چاه نفتی

فیلیپس و همکاران با  .(Tavakoli et al, 2013)شناسی پرداختندهای انسانی با استفاده از مطالعات چینهبوسیله روش

ها عامل عدم تطبیق ها بهبود دادند. آنها را برای مدلسازی چاهنمودارها، چگالی و جهت شکستگیاستفاده از اطالعات چاه

. تاهمین و همکاران به (Phillips et al, 2014)نمودارها و عمق واقعی چاه را در مدلسازی خود در نظر گرفتندهای چاهداده

های افزاری جهت تعیین ویژگیها به توسعه نرمبررسی چالش شناسایی شکستگی در مخازن جدید شکسته پرداختند. آن

از اطالعات حفاری برای تعیین عمق بوسیله میزان مقاومت  ها با استفادههای مخازن شکسته پرداختند. آنمکانیکی سنگ

تواند منجر به ها و نواحی شکسته میها نشان داد که شناسایی شکستگیهای دیواره چاه  استفاده کردند. نتایج آنسنگ

که تاکنون  دهدبررسی مطالعات انجام شده فوق نشان می. (Tahmeen et al, 2015)مدلسازی بهتر رفتار مخازن نفتی شود

روشهایی غیرهوشمند و هوشمند کمی در خصوص تشخیص نواحی شکسته و غیر شکسته توسط پژوهشگرانی صورت گرفته 

-نمودارهای پتروفیزیکی بوده است و مطالعات اندکی هم که از چاههای غیر چاههای فوق اکثراً بر روی دادهاست. اما روش

اند. بنابراین در این مقاله یک روش اند و نیز الگوریتمی جامع ارایه نکردهوشمند نبودهاند هنمودارهای پترویزیکی استفاده کرده

-بردار پشتیبان برای تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته در چاهبند ماشینهوشمند جامع با استفاده از تبدیل موجک و کالسه

 شود.  در ادامه در بخش روش و مراحل تحقیق می نمودارهای پتروفیزیکی با دقت بسیار خوبی ارایههای نفت بوسیله چاه
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های آن بیان خواهد شد، سپس در بخش ارائه و تحلیل نتایج، نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی مراحل کلی الگوریتم و تئوری

 شود.میگیری مقاله بیان بندی، نتیجهگیرد و در آخر در بخش جمعبصورت گام به گام بیان و مورد بررسی قرار می
 

 روش تحقیق 
در این تحقیق اطالعات تفسیر شده چهار چاه از یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران در سازند بنگستان برای مطالعه انتخاب 

سازند بنگستان از جوانترین  و مهمترین سازندها در ایران است و این سازند در جنوب غربی ایران در حوزه زاگرس  شده است.

های سازند بنگستان یکی از مهمترین مخازن نفتی ایران است که بخش زیادی از میدان .(Tahmeen et al, 2015)قرار دارد

.  هر چاه دارای یازده نوع (Roozbahani, 2011)شودهای لرستان، دزفول و فارس را شامل مینفتی ایران را در فروافتادگی

 ,CALI CGR, DT, NPHI, PEF, RHOB, SGR, SWE, CALCIT SHALEنمودار پتروفیزیکی( داده پتروفیزیکی )چاه

UWAT های دیواره چاه را ثبت و های نمودارگیری مختلف، اطالعات فیزیکی سنگهای پتروفیزیکی بوسیله دستگاهاست. داده

 .(Moradi et al, 2010)نمودارها شامل نمودارهایی از جمله صوتی، نوترونی، گاما و ... استکنند. این چاهبرداشت می

 هوشمند مراحل کار بطور خالصه بصورت زیر خواهد بود: مراحل کلی الگوریتم 

 شود. های پتروفیزیکی خام اصلی بوسیله تبدیل موجک بهینه به باندهای فرکانسی مختلف تجزیه میداده 

 جزیه شده با تبدیل های اصلی و چهار باند فرکانسی تبندی ماشین بردار پشتیبان بر روی دادههای طبقهالگوریتم

های بند در انواع مختلف دادههای برای آزمایش طبقهبرای آموزش و سایر چاه  6شوند. چاه شماره سازی میموجک پیاده

 شودپتروفیزیکی استفاده می

 یز بند نترین پارامترها برای هر طبقهشود و بهینهنتایج حاصل از هر مرحله آزمایش بوسیله معیار دقت ارزیابی می

های نمودارپیشنهادی با نتیجه تفسیر شده حاصل از چاه بندی هر عمق چاه نفت بوسیله روششود. نتایج طبقهتعیین می

 گیرد.  تصویری توسط کارشناسان برای هر چاه صورت می

 شود. های مورد نیاز الگوریتم پیشنهادی توضیح داده میدر ادامه بطور مختصر در مورد تئوری بخش
 

 نزدیکترین همسایه  Kه بند کالس

گرداند. این روش معموالً در تجزیه و همسایه نزدیک تر به نقطه پرس و جو را برمی K نزدیکترین همسایه،  K جستجوی

 K شود. گرافتحلیلِ پیش بینی، به منظور تخمین و یا دسته بندی یک نقطه بر اساس اجماع همسایگان آن استفاده می

 نمونه بند، طبقه . ایننزدیک ترین همسایگان خود متصل است K فیست که در آن هر نقطه در گرافنزدیکترین همسایه گرا

 Wang et al).، (2010باشد داشته آن نزدیکترین همسایگان k بین در را آرا بیشترین که داند می کالسی به متعلق را تست

 شود: می استفاده زیر رابطه طبق اقلیدسی فاصله از معموالً نمونه، یک همسایگان نزدیکترین آوردن بدست برای
 

(6)  
i

iiEuclidean yxyxd 2)(),(

 

d دهد. فاصله اقلیدسی را نشان میx  وy دهد. های دو نمونه داده را نشان میویژگی 

-السهای آموزش برای کهاست. فاصله داده مورد نظرتا  دادهبرای تعیین اینکه یک نمونه ورودی متلعق به چه کالسی از داده

شود. کالسی که بیشترین  سهم نزدیکترین همسایه به داده ورودی تعیین می Kشود. ( محاسبه می6های مختلف طبق رابطه )

 همسایه داشته باشد، کالسی است که داده ورودی به آن تعلق دارد.  Kرا از تعداد  
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 (Support Vector Machine) ماشین بردار پشتیبان

شوند. ماشین بندی دو کالسه استفاده مییک روش یادگیری نسبتا جدید است،که برای کالسه(، SVM)ن بردار پشتیبا ماشین

برای اولین بار مطرح شد، ولی اولین مقاله در این زمینه  6303بردار پشتیبان بوسیله والدیمر واپینک و همکاران در سال 

 ش یادگیری این است که، یک صفحه مجزاساز را که بتواند دیده شد. ایده اصلی در این رو  6331ها  در سال بوسیله آن

بصورت خطی جداپذیر  های موجود معموالًبعدی را به دو کالس بطور کامل تفکیک کند را بیابیم. در حالیکه داده dهای داده

را به فضایی با ابعاد های ورودی ، داده "فضای ویژگی تولیدی بوسیله یک تابع تبدیل  "با استفاده از مفهوم  SVMنیستند، 

ها به ها  جدید قابلیت جداپذیری خطی را داشته باشند. معموالً  نگاشت دادهکندکه  دادهباالتر منتقل به نحوی منتقل می

 آورد. نکته کلیدی در طبقه بندی کنندهسازی بیش از اندازه بوجود می فضای باالتر، مشکالتی را از نظر محاسبات و فیت

های بعدی جدید نیست که  این نکته نگرانی  dهای فضای پشتیبان این است که نیاز به کار مستقیم روی دادهماشین بردار 

 .(Jagrit et al, 2012)کندفوق را برطرف می

ها های پیچیده به فضایی جدید قابلیت تفکیک بهتر دادهبند ماشین بردار پشتیبان را با انتقال داده( اصول کلی کالسه6شکل )

 دهد. کند، نشان میا  فراهم میر

 
 هاها به فضایی جدید برای تفکیک بهتر دادهبرای انتقال داده SVMبند . اصول کلی کالسه1شکل

  

 ماشین بردار پشتیبان بر سه اصل کلی استوار است :  

 بندی کننده خطی نمایش دوگان یک طبقه 

  تکنیک کرنل 

   مرزهای حاشیه برای عمومی کردن 

های ها و بردارهایی که مستقیماً وابسته به دادهدر نمایش دوگان یک طبقه بندی کننده خطی، صفحه مجزا ساز بوسیله وزن   

گویند. تکنیک های که در تعریف صفحه مجزاساز حضور دارند، بردارهای پشتیبان میشود. دادهآموزشی هستند، تعریف می

ها به منظور د زیادی ویژگی، بدون انجام محاسبات پیچیده بصورت مستقیم برای دادهکرنل به معنی تولید و استفاده از تعدا

ها است.  و در آخر منظور از مرزهای حاشیه به منظورعمومی کردن طبقه بندی کننده، یافتن صفحه مجزاساز با تفکیک آن

 .(Vapnik, 1995)نه خطایی باشدهای جدید بدون هیچگوبندی دادهبیشترین حاشه امنیت به نحوی که قادر به کالسه

بند شناسی دارای پیچیدگی و الگوی بسیار متغیری هستند. بنابراین کالسههای زمیندهد که دادهمطالعات انجام شده نشان می

بندهای تواند نسبت به سایر کالسهها در فضای جدید، میماشین بردار پشتیبان به دلیل استفاده از خاصیت نگاشت کردن داده

های نفتی های پتروفیزیکی موجود از چاهبرای تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته بر روی این دادهبا قابلیت بهتری دیگر 

 سازند بنگستان استفاده شود.   
 

 بندهاترکیب کالسه

 منظور به آن رد که است ماشینی در یادگیری مؤثر رویکرد یک جمعی، دسته یادگیری عنوان با بند طبقه چند نتایج از استفاده

 ,Alimoglu et al)گیرد می شکل مرکب سیستم یک و شده ترکیب یکدیگر بندها با طبقه نتایج یادگیری، دقت بهبود

  بندها، نوع طبقه انتخاب مناسب، پایه بندهای طبقه ایجاد شامل اول بخش. است بخش دو بندها شامل طبقه ترکیب .(2001
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 منظور به بندها طبقه خروجی ترکیب نحوه شامل بخش دوم. است بند طبقه هر برای بمناس های ویژگی و بندها طبقه تعداد

 خطا در گوناگون نوعی به که داشت توجه باید پایه بندهای طبقه ایجاد در. الگوهاست بندی برای طبقه نتیجه بهترین حصول

 نوع به آنها تعداد تعیین و بندها نوع طبقه انتخاب. شود سیستم مرکب بازشناسی نرخ بهبود باعث آنها نتایج ترکیب تا باشند

هم  که گیرد صورت ای گونه به باید بند طبقه هر برای مناسب های ویژگی انتخاب .است وابسته مسأله نیازمندیهای و کاربرد

 اگونیگون مرکب سیستم بندهایطبقه با دیگر آن خطای موارد هم و باشد قبول قابل تنهایی به بندطبقه آن بازشناسی نرخ

 با. است کاربرد به وابسته یک مسأله ترکیب، قاعده انتخاب دیگر عبارت به یا بندها، طبقه خروجی ترکیب نحوه .باشد داشته

 بیشینه مرکب بندیطبقه سیستم بازشناسی نرخ که شود می انتخاب ایبه گونه ترکیب قاعده مسأله، نیازمندیهای به توجه

 .(Ruta et al, 2000)باشد
 

 یتم هوشمند پیشنهادی الگور

های پتروفیزیکی در های نفت بوسیله الگالگوریتم هوشمند پیشنهادی برای تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته در چاه

های موجود برای های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است. با وجود پیچیدگی دادهمخزن بنگستان، با استفاده از الگوریتم

های هوش مصنوعی به دلیل تکیه بر مدلسازی و مبانی آماری های نفت، الگوریتمیرشکسته در چاهشناسایی نواحی شکسته و غ

های زیر ترین مسائل را نیز حل کنند. الگوریتم هوشمند پیشنهادی به طور کلی شامل گامپیشرفته قادر خواهند بود پیچیده

 است. 

 هاسازی دادهنرمال 

  آموزش ماشین بردار پشتیبان 

  های چاه آزمایشماشین بردار پشتیبان بر روی دادهآزمایش 

 بند نزدیکترین همسایگیآموزش کالسه 

 بند نزدیکترین همسایگیآزمایش کالسه 

 بند نزدیکترین همسایگیهای ماشین بردار پشتیبان و کالسهبندترکیب کالسه 

  ارزیابی نهایی نتایج بدست آمده 
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 دهد. یتم هوشمند پیشنهادی را بصورت فلوچارت نشان می( مراحل الگور2شکل)

 

  یافته ها
 بند ماشین بردار پشتیبانطراحی و آزمایش کالسه

بند قادر است که بند ماشین بردار پشتیبان است. این کالسههای پیچیده کالسهی برای تفکیک دادهبندهای قویکی از کالسه

گیرد که در هایی صورت میهای ورودی را به فضای جدید که قابلیت تفکیک بهتری دارد منتقل کند. این کار بوسیله کرنلداده

ها از کرنل پرسپترون چند به دلیل پیچیدگی زیاد دادهبند ماشین بردار فصل قبل معرفی شدند. برای اموزش کالسه

بند کند. کالسههای ورودی را ایجاد میهای عصبی محیط جدیدی از ویژگیاستفاده شد. این کرنل مشابه شبکه (MLP)الیه

-ایش قرار میشود. سپس بر روی سه چاه آزمایش مرود ارزیابی و آزمماشین بردار بوسیله چاه آموزش، ابتدا آموزش داده می

های مخزن بنگستان با تفسیرهای انجام شده توسط کارشناسان نفتی گیرد. نتایج تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته در چاه

 شود. مقایسه می

 

 
های های نفت بوسیله الگ. فلوچارت مراحل الگوریتم هوشمند پیشنهادی برای شناسایی نواحی شکسته و غیرشکسته در چاه2شکل 

 پتروفیزیکی
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بند ماشین بردار پشتیبان های نفت مخزن بنگستان بوسیله کالسه( دقت تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته در چاه9شکل )

 د.دهرا نشان می

 

 های نفت مخزن بنگستانبند ماسین بردار پشتیبان برای تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته در چاه. دقت کالسه3شکل

 

های پتروفیزیکی در بند ماشین بردار پشتیبان برای تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته بوسیله الگمیانگین دقت کالسه

های نفت به دلیل اهمیت برای تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته در چاهاست. این میزان دقت  %07مخزن بنگستان حدود 

های قبل به آن اشاره شد دقت باالیی نیست و ریسک حفاری برای استخراج و انجام مراحل ها که در فصلباالی شکستگی

اشین بردار پشتیبان و بند مهای بدست آمده با کالسهدهد. مقایسه ساختار چاهبعدی تولید و اکتشاف نفت را افزایش می

اند و بیشتر نواحی که به درستی تشخیص داده ها شناسایی شدهدهد که تنها بخشی از شکستگیتفسیرهای انسانی نشان می

ها معموالً وجود اند نواحی غیرشکسته هستند. زیرا نواحی غیرشکسته به نسبت نواحی شکسته دارای تعداد بیشتری در چاهشده

 تر است. ها معموالً سادهآندارند و شناسایی 

 

 بند نزدیکترین همسایگیطراحی و آزمایش کالسه

بند نزدیکترین ها از هم کالسهبندی و تفکیک دادههای قوی برای کار در حوزه علوم زمین و نفت برای طبقهبندیکی از کالسه 

توجه به تشابه نقاط نزدیک به هم در سطوح زیر تواند با بند به دلیل تکیه بر خواص همسایگی میهمسایگی است. این کالسه

بند نزدیکترین های نفت را به خوبی از هم تفکیک نماید. ابتدا بوسیله چاه آموزش کالسهشناسی چاههای زمینزمین، داده

 کل شود. شسازی و آزمایش میهای آزمایش پیادهبند طراحی شده بر روی چاهشود. سپس کالسههمسایگی آموزش داده می

های نفت بنگستان بند نزدیکترین همسایگی را برای تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته در چاه( نمودار دقت کالسه4) 

 دهد.های پتروفیزیکی نشان میبوسیله الگ
 

 
 های نفت مخزن بنگستانبند نزدیکترین همسایگی برای تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته در چاه. دقت کالسه4شکل
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های نفت حدود بند نزدیکترین همسایگی برای تفکیک و شناسایی نواحی شکسته و غیرشکسته در چاهنگین دقت کالسهمیا

بهتر است. ولی به دلیل اهمیت زیاد دقت تفکیک  %61بند ماشین بردار پشتیبان حدود است. این دقت نسبت به کالسه 61%

بند به دلیل تکیه بر خواص نقاط همسایه هم بهبود یابد. این کالسهنواحی شکسته و غیرشکسته باید تا حد ممکن دقت هنوز 

 تر عمل کرده است. هم در شناسایی نواحی شکسته و هم در شناسایی نواحی غیرشکسته موفق

 

 بندها ترکیب کالسه

تا حدودی  بند اگرچهشناسی، شناسایی نواحی شکسته و غیرشکسته بوسیله یک کالسهبا توجه به پیچیدگی ساختار زمین

بندها به دلیل کند ولی با توجه به اهمیت بسیار باالی تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته، ترکیب کالسهموفق عمل می

 های نفت افزایش یابد. تواند در چاهبند دقت شناسایی و تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته میترکیب دانش چند کالسه

گیری بند نزدیکترین همسایگی بصورت رأیبندهای ماشین بردار پشتیبان و کالسهدر الگوریتم هوشمند پیشنهادی، کالسه

های های نفت مخزن بنگستان بوسیله الگگیری نهایی را درباره شناسایی نواحی شکسته و غیرشکسته در چاهتصمیم

-های آزمایش نشان میر روی چاهبندها بسازی ترکیب کالسه( نمودار دقت را برای پیاده1دهند. شکل )پتروفیزیکی انجام می

 دهد. 

 

 های نفت مخزن بنگستانبندها برای تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته در چاه. دقت ترکیب کالسه5شکل

 

دهد که دقت تفکیک و بندهای مجزا نشان میبندها با کالسهدهد، مقایسه دقت ترکیب کالسه( نشان می1همانطور که شکل )

 است. % 39های نفت تا حد بسیار خوبی بهبود یافته است و دارای میانگین دقت ته و غیرشکسته در چاهشناسایی نواحی شکس

( نتایج حاصل از شناسایی نواحی شکسته و غیرشکسته جهت مقایسه با هم و با نتایج 1تر و کیفی، شکل)جهت مقایسه دقیق

های با روش 9ساختار مختلف بدست آمده برای چاه ازمایش تفسیر انسانی در کنار هم آورده شده است. همانطور که مقایسه 

-بندها با هم ترکیب میآید که کالسهدهد که بهترین نتایج هنگامی بدست میمختلف و مقایسه ان با تفسیر انسانی نشان می

 شوند. 
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بند ماشین بردار الف. نتایج کالسه

 9پشتیبان بر روی چاه آزمایش
بندنزدیکترین ایج کالسهب. نت

 9همسایگی بر روی چاه آزمایش 

بندها بر ج. نتایج ترکیب کالسه

 9روی چاه آزمایش 

د. تفسیر انسانی ساختار چاه 

 9آزمایش 
 بندهای مختلف و تفسیر انسانیبرای نتایج حاصل از کالسه 3. ساختار چاه آزمایش 6شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
های مخازن بنگستان، های پتروفیزیکی در چاهو تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته بوسیله الگ الگوریتم هوشمند شناسایی

بند دهد. کالسهبندهایی مانند ماشین بردار پشتیبان و نزدیکترین همسایگی نتایج تا حدی قابل قبول را نشان میبوسیله کالسه

مسایه دقت بهتری را برای تفکیک و شناسایی نواحی شناسی نقاط هنزدیکترین همسایگی به دلیل تکیه بر خواص زمین

بند نزدیکترین همسایگی دقتی و کالسه %07بند ماشین بردار پشتیبان دقتی حدود دهد. کالسهشکسته و غیرشکسته نشان می

د بندهای فوق دقت الگوریتم هوشمندهد. با ترکیب کالسهرا در تفکیک نواحی شکسته و غیرشکسته نشان می %61حدود 

های نفت، دقت ها در دیواره چاهرسد. این دقت با توجه به پیچیدگی شناسایی شکستگیمی %39بهبود یافته و به دقتی حدود 

 بسیار خوب و قابل قبولی است.
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