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تعیین واحدهاي جریان هیدرولیکي با استفاده از روش جنگل تصادفي براي 
یکي از مخازن نفتي ایران

  علی صنعتی، دانشگاه حکیم سبزواری    مهدی رستگارنیا* ، شرکت پتروپارس زاگرس 

فعالیت هــا در  پیچیده تریــن   از  ناهمگونــی ســنگ مخــزن یکــی  به دلیــل  شبیه ســازی مخــازن 
مهندســی نفــت اســت. منظــور از ناهمگونــی، توزیــع نامنظــم اجــزای تشــکیل دهنده ســنگ در کنــار 
ــد.  ــی نباش ــل پیش بین ــتی قاب ــزن به درس ــنگ مخ ــار س ــود رفت ــب می ش ــه موج ــت ک ــر اس یکدیگ
ــه ای  ــان شــده اســت به  گون ــن ســردرگمی بی ــر ای ــه ب ــه منظــور غلب ــان ســیاالت ب ــه واحــد جری نظری
ــیال  ــان س ــی، جری ــات زمین شناس ــا خصوصی ــط ب ــی مرتب ــای هیدرولیک ــه واحده ــن نظری ــه در ای ک
در محیــط متخلخــل را کنتــرل می کننــد. مهمتریــن پارامتــری کــه بــر جریــان ســیال در ایــن محیــط 
ــن  ــه ای ــد ک ــنگ مي باش ــذ س ــود در مناف ــای موج ــی گلوگاه ه ــی هندس ــت، ویژگ ــذار اس تأثیرگ
ویژگی هــای هندســی بــه نوبــه خــود تحــت تأثیــر عواملــی همچــون کانی شناســی )نــوع، فراوانــی و 
محــل قرارگیــری( و بافــت ســنگ )انــدازه دانــه، شــکل دانــه و جورشــدگی( قــرار دارنــد. واحدهــای 
جریــان هیدرولیکــی عمومــاً از روی داده هــای مغــزه و در آزمایشــگاه به دســت می آینــد کــه به واقــع 
ــود  ــای موج ــه از نگاره ــی ک ــری روش های ــن به کارگی ــد. بنابرای ــری می باش ــان ب ــوار و زم کار دش
ــد بســیار موردتوجــه  ــره می گیرن ــان هیدرولیکــی به ــرای به دســت آوردن واحدهــای جری از چــاه ب
ــه،  ــه ایــن مقال ــد. یکــی از ایــن روش هــا روش جنــگل تصادفــی اســت. هــدف از ارائ ــرار گرفته ان ق
اســتفاده مــوردی از الگوریتــم جنــگل تصادفــی بــرای تعییــن واحدهــای جریــان هیدرولیکــی از روی 
ــت  ــج به دس ــتند. نتای ــزه هس ــای مغ ــد داده ه ــه فاق ــت ک ــی اس ــگاری در چاه های ــای چاه ن نموداره
ــای  ــن واحده ــت تعیی ــی قابلی ــی به خوب ــگل تصادف ــد روش جن ــان می ده ــه نش ــن مقال ــده از ای آم
ــن  ــت. همچنی ــد داراس ــت 81 درص ــا دق ــران را ب ــرب ای ــای جنوب غ ــی در چاه ه ــان هیدرولیک جری
ایــن نتایــج بــا نتایــج ارزیابــي پتروفیزیکــي و تراوایــي حاصــل از ابــزار DSI مقایســه و مشــاهده شــده 
اســت کــه نتایــج به دســت آمــده از تطابــق باالیــي بــا یکدیگــر برخوردارنــد. بنابرایــن روش جنــگل 
ــه  ــگاهی و پرهزین ــز آزمایش ــل آنالی ــر در مقاب ــه و موث ــی کم هزین ــوان روش ــد به عن ــی مي توان تصادف

مغــزه در صنعــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
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از  متـداول  به طـور  هیدرولیکـي  جریـان  واحدهـاي  محاسـبه  بـراي 
داده هـاي مغزه )تخلخـل موثـر و تراوایي( اسـتفاده می گـردد. از آنجایي 
کـه تعییـن ایـن واحدهـا ارتبـاط مسـتقیمي بـا تراوایـي دارد، پارامترهاي 
موثر بر جریان سـیال که عمدتاً شـامل شـکل هندسـي حفرات و ارتباط 
حفـرات  هندسـی  شـکل  مي باشـند.  موثـر  بسـیار  هسـتند،  گلوگاه هـا 
بـه نوبـه خـود توسـط کانی شناسـی )نوع، فراوانـی و موقعیـت( و بافـت 
سـنگ  )انـدازه دانه، شـکل دانـه، جورشـدگی و نحوه قرارگیـری ذرات 
کنـار یکدیگـر( کنترل می شـود. ترکیبـات متفاوتی از ایـن خصوصیات 
مجزایـی  جریانـی  واحدهـای  ایجـاد  بـه  منجـر  می توانـد  زمین شناسـی 
سـیال  گذردهـی  منحصربه فـرد  خـواص  دارای  یـک  هـر  کـه  گـردد 
هسـتند. در حقیقـت گروه بندی سـنگ ها بـر مبنای مشـخصه های بنیادی 

جریـان، اسـاس طبقه بنـدی واحدهـای هیدرولیکـی اسـت. 
کوزنـي و کارمـن بـراي یافتـن ارتباطي مناسـب بین تخلخـل و تراوایي، 
محیـط متخلخـل را به صـورت مجموعه اي از لوله هاي موئینه مدل سـازي 

کردنـد]1, 2[. آنهـا بـا ترکیـب قانـون دارسـي بـراي حرکـت سـیال در 
لوله هـا،  در  سـیال  حرکـت  بـراي  پویزلـی  قانـون  و  متخلخـل  محیـط 
رابطـه اي را بیـن تخلخـل و تراوایـي ارائـه دادنـد. رابطـه به دسـت آمـده 
توسـط کوزنـی و کارمـن معیـار مناسـبي بـراي زون بندي مخزن نیسـت، 
زیـرا بـراي هـر تخلخل مشـخص در یک نوع سـنگ، تراوایـي مي تواند 
در مقادیـر مختلفـي تغییـر کنـد که نشـان دهنده وجود واحدهـاي جریان 
هیدرولیکـي  جریـان  واحدهـاي  تئـوري  اسـت.  متفـاوت  هیدرولیکـی 
اساسـاً توسـط آمیفـول بیـان شـده اسـت. توسـعه کاربـرد ایـن روش بـه 
علـت مسـئله تخمیـن تراوایـی در چاه هایي اسـت که اطالعـات مغزه در 

آنهـا موجـود نیسـت ولـي داراي نگارهـاي چاه پیمایـي هسـتند]3[.
عبـاس زاده و همـکاران برخـي از روش هـاي دسـته بندي کـه منجـر بـه 
تقسـیم بندي واحدهـاي جریـان هیدرولیکـي مي شـود را مـورد بررسـي 
قـرار دادنـد کـه از آنجملـه مي تـوان بـه ارزیابـي هیسـتوگرام، ارزیابـي 
گراف و الگوریتم تحلیلي اشـاره کرد]4[. فهاد و همکاران با اسـتفاده از 
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روش واحدهـاي جریـان هیدرولیکـي، تراوایي را از داده هـاي نگارهاي 
چاه پیمایـي در یـک مخـزن ماسه سـنگي عربسـتان تخمیـن زده انـد]5[. 
پراسـد بـه بهبـود ارتبـاط بین سـرعت امـواج و تراوایـي درون واحدهاي 
جریـان هیدرولیکـي اشـاره نمـوده اسـت]6[ و در نهایـت کاظـم زاده و 
همـکاران ارتبـاط مقاومـت ویـژه سـازندي و تخلخـل را در واحدهـاي 

جریـان هیدرولیکـي بررسـي نموده انـد]7[. 
در ایـن مطالعـه بـا اسـتفاده از واحدهـاي جریـان هیدرولیکـي مربـوط 
بـه چـاه-1، ایـن واحدهـاي جریـان هیدرولیکـي بـراي چاه هـاي-2و 3 
بـا روش جنـگل تصادفـي و بـا بهره گیـری از نگارهـاي متـداول تخمیـن 
زده شـده اند. ایـن مطالعـه در قسـمت پاییـن مخـزن آسـماري کـه بیشـتر 

ماسه سـنگي اسـت، انجـام گرفتـه اسـت.

١-روش کار
در ایـن تحقیـق، روش جنـگل تصادفـي  بـا اسـتفاده از داده هـای چاه-1 
 ،R .اجـرا شـده اسـت R آمـوزش داده مي شـود. ایـن روش در نرم افـزار
یـک زبـان برنامه نویسـی و محیـط نرم افـزاری بـرای محاسـبات آمـاری 
و تحلیـل داده اسـت کـه حـاوی محـدوده گسـترده ای از تکنیک هـای 
آماری )از جملـه: مدل سـازی خطـی و غیرخطـی، آزمون های کالسـیک 
آمـاری، تحلیـل سـری های زمانـی، رده بنـدی، خوشـه بندی و غیـره( و 

قابلیت هـای گرافیکـی مي باشـد.
 

١-١- روش جنگل تصادفی
اسـاس کار روش جنـگل تصادفـي )RF(، ترکیبـی از چندیـن درخـت 
تصمیـم اسـت کـه در سـاخت آن چندیـن نمونـه ی بـوت اسـترپ  از 
داده هـا شـرکت دارد و در سـاخت هر درخـت به طور تصادفـی تعدادی 
اسـترپ2، روش  بـوت  متغیرهـای ورودی شـرکت می کننـد. روش  از 
نمونه گیـری بـا جاي گـذاري اسـت. لذا بـا تکـرار عملیـات نمونه گیری، 
تعـدادی مجموعـه داده OOB 3  از مجموعـه آموزشـی به وجـود می آیـد 
کـه می تـوان بـرای هـر مجموعـه داده ي آموزشـی یک درخـت تصمیم 

نمود]8[. محاسـبه 
الگوریتـم کلـی مـدل RF بـه ایـن صـورت اسـت: فـرض کنیـد تعـداد 
داده هایی که به عنوان training data در دسـت اسـت و در ساخت مدل 
حضـور دارنـد، N باشـد. همچنیـن تعـداد کل متغیرهـای پیش بینی کننده 
 )ntree( n و تعـداد کل درخت های حاضر در مـدل را  M موجـود را بـا
درنظـر بگیریـد. بـرای سـاخت درخـت  iام )i=1,... ntree( کافی اسـت 

الگوریتـم زیر دنبـال گردد:
1( در ایـن روش، نمونـه اصلـی بـه دو قسـمت نمونـه آموزشـی و نمونـه 
نمونه گیـری  آموزشـی  نمونـه  از  سـپس  می شـود.  تقسـیم  امتحانـی 
مجـددی بـه حجـم N گرفتـه می شـود و 1/3 از نمونـه آموزشـی جدید، 
به عنـوان نمونـه خـارج از کیسـه )OOB( از مجموعه داده های آموزشـی 
جـدا می گـردد. در واقـع OOB، در هـر درخـت، بـه نوعـی نقـش نمونه 

امتحانـي )test set( را بـرای آن درخـت ایفـا می کنـد.

انتخـاب  متغیـر توضیحـی   M بیـن  از  بـه تصـادف  متغیـر   m تعـداد   )2
می گـردد )m<M(. معمـوالً تعـداد متغیرهـا با mtry نشـان داده می شـود 
کـه بایسـتی توسـط کاربـر انتخـاب گـردد. پیشـنهاد شـده اسـت کـه در 
مـدل رگرسـیونی،  و در مـدل کالس بنـدی m=√M در نظـر 
گرفتـه شـود]٩[. وقتـی کـه درخـت سـاخته شـد، داده OOB در درخِت 
سـاخته شـده قـرار داده می شـود و میـزان خطـا محاسـبه می گـردد. از 
Boot-  آنجایـی کـه تعداد درخت های سـاخته شـده بـر روی نمونه هـای
 OOB زیـاد اسـت ایـن میـزان خطـا نااریب می شـود. از داده هـای strap
بـرای بـرآورد نااریـب خطا و بـرآورد متغیـر بااهمیت اسـتفاده می گردد. 
در واقـع، کالسـه بندی روی درخت هـای سـاخته شـده روی OOB هـا 
انجـام شـده اسـت. معیـاری کـه در ایـن قسـمت بـرای میـزان دقـت در 

OOB اسـتفاده می شـود خطـای Misclassification اسـت ]10[.
در شـکل-1 نمـای کلـی از الگوریتـم جنـگل تصادفي نشـان داده شـده 
اسـت. بـا افزایش تعـداد درخت ها اثر بیش برازش کـه در روش درخت 
تصمیـم رخ می دهـد، از بیـن مـی رود. بدین صورت کـه در هر مرحله از 
رشـد درخـت، مـدل دقیق تـر شـده و sum of square کاهـش می یابـد. 
یـک راه بـرای توقـف رشـد درخـت می توانـد بـر اسـاس میـزان کاهش 
Sum of Square باشـد، بدین ترتیـب کـه اگـر در یـک مرحلـه از رشـد 
درخـت، sum of square دچـار کاهش چندانی نشـود می توان از رشـد 
درخـت در آن مرحلـه صرف نظـر نمـود. حـال ایـن میـزان کاهـش در 
sum of square می توانـد در دسـت کاربـر باشـد. هـدف در ایـن روش 
ایـن اسـت کـه کالس بنـدی به گونـه ای انجـام شـود کـه دارای مینیمـم 
مقـدار خطـا  باشـد. در ایـن روش مقـدار بهینـه بـرای دو پارامتـر تعـداد 
درخـت تصمیـم  و تعـداد متغیرهایـی کـه در سـاخت درخـت تصمیم به 
کار مـی رود ، مـورد بررسـی قـرار مي گیـرد. به عبارتـي دیگـر، مینیمـم 
 ntree کـردن خطـا در هـر درخـِت تصمیم، معـادل با مقـدار بهینه بـرای

و mtry اسـت. 
همچنیـن بـا توجـه بـه شـکل-1، اگر یـک جنگل تصادفی سـاخته شـده 
باشـد، بـا ورود یـک بـردار x بـه داخـل جنـگل تصادفـی، ایـن بـردار 
وارد تمامـی درخت هـا می شـود و در نودهـای پایانـی قـرار می گیـرد. 

نمای کلی از یک جنگل تصادفي ]11[.1
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سـپس، بـردار ورودی x در هـر کـدام از درخت هـا کالسـی را بـه خـود 
اختصـاص می دهـد. در نهایـت، از بیـن تمامی کالس ها آن کالسـي که 
بیشـترین تعداد )آراء( را داشـته باشـد، کالس پیش بینی جنگل تصادفی 

بـرای بـردار ورودی x خواهـد بـود ]٩[.
روش جنـگل تصادفـي در نرم افـزار R دارای تابعی با دو پارامتر mtry و 
ntree به ترتیـب تعـداد متغیرهـا و تعـداد درخت می باشـد که قابـل تغییر 
بـوده و توسـط کاربر تعیین می شـود. کالسـه بندی جنـگل تصادفی ابتدا 
بـر روی داده آموزشـی و سـپس روی داده های امتحانی اجـرا می گردد. 
بـرای ایـن منظـور بایـد تابعـی درنظـر گرفتـه شـود و سـپس بـرای دو 
پارامتـر mtry و ntree مقادیـری به صـورت اختیـاری فرض گـردد. قابل 
 :M(    بـه ذکـر اسـت کـه بـرای کالسـه بندی به صـورت پیـش فـرض
تعـداد کل متغیـر( پیشـنهاد می گـردد ]٩[. در نهایـت مدلـی کـه دارای 

کمتریـن خطـای OOB باشـد، انتخـاب می گردد. 
در ایـن مطالعـه ابتـدا داده های چاه-1 به دو قسـمت آموزشـی )train( و 
امتحانـی )test( تقسـیم گردیـده و سـپس تابـع موردنظـر بـر روی داده ها 
اجرا  شـده اسـت. شـکل-1 برنامه اسـتفاده شـده در این تحقیق را نشـان 
مي دهـد. جـدول-1 بیانگـر مقادیـر بهینـه حاصـل شـده از اجـراي ایـن 

برنامـه بـرای پارامترهـاي mtry و ntree اسـت.

Mtryntree)دقت(Accuracy

25000/80٩8

210000/8133

215000/8086

35000/8051

310000/804

315000/8038

0/20/230/47

مقادیر دقت برای ntree و mtry های متفاوت.1

١-2- انتخاب متغیر در جنگل تصادفی
می کنـد،  پیـدا  اهمیـت  تصادفـي  جنـگل  روش  در  کـه  بعـدی  مسـئله 
انتخـاب متغیـر اسـت. زیـرا تمامـی متغیرهـا بـرای مـدل خـوب نبـوده و 
بعضـی از آنهـا زائـد و اضافـی مي باشـند. در واقـع، ایـن کار منجـر بـه 
کاهـش ابعـاد داده ها، محاسـبات کمتـر و هزینـه پائین می شـود. انتخاب 
متغیـر بـه مفهـوم تحلیل قـوی در کالس بندی اسـت. ایـن روش انتخاب 
زیرمجموعـه ای از فضـای اصلـی داده هاسـت کـه معـادل با بهبـود یافتن 

کیفیـت داده هـا می باشـد]11[.
محاسـبه متغیـر بااهمیـت بـر اسـاس میانگیـن کاهـش ضریـب جینـی و 

میانگیـن کاهـش دقـت اسـت. در این مطالعـه متغیـر بااهمیت با اسـتفاده 
از میانگیـن کاهـش ضریـب جینـی بـه کار بـرده شـده اسـت. در واقـع، 

ضریـب جینـی نوعـی خطاسـت کـه رابطـه آن در زیـر آمـده اسـت.

)1(

نشـان  را  درسـتی کالس بنـدی  احتمـال  مقـدار    P m̂ بـاال  فرمـول  در 
می دهـد. ضریـب جینـی از حاصل ضـرب احتمـال درسـت و نادرسـت 

می شـود]12[. نتیجـه  کالس بنـدی  بـودن 
جینـی  ضریـب  و  دقـت  بـرای  را  بااهمیـت  متغیـر  نمـودار  شـکل-2 
داده هـای آموزشـی نشـان مي دهـد کـه منظـور از دقـت، میـزان درسـتی 
متغیـر بااهمیـت مي باشـد در حالی کـه ضریـب جینـی نوعـی خطاسـت. 

به عبـارت دیگـر، ایـن دو معیـار مخالـف هـم هسـتند.
میانگیـن کاهـش ضریـب  براسـاس  بااهمیـت  متغیـر  نمـودار  شـکل2- 

جینـی )سـمت راسـت( و میانگیـن کاهـش دقـت )سـمت چـپ(.
در هـر کـدام از نمودارهـای شـکل-2 متغیرهـا به صـورت نزولـی مرتب 
شـده اند. در حالتـی کـه معیار مـورد نظر ضریـب جینی اسـت متغیرهایی 
کـه در پاییـن نمـودار هسـتند، دارای خطـای کمتـر و اهمیـت بیشـتری 
اهمیـت  نمـوداِر دقـت، متغیرهایـی کـه دارای  می باشـند. همچنیـن در 
بیشـتری هسـتند در پائیـن قـرار گرفته انـد. بدین ترتیـب متغیرها بر اسـاس 

اهمیتشـان در مـدل مرتـب شـده اند.

2- بحث و بررسی
تخمیــن واحدهــاي جریــان هیدرولیکــي بــا اســتفاده از روش آنالیــز مغزه 

2
ــب  ــش ضری ــن کاه ــاس میانگی ــت براس ــر بااهمی ــودار متغی نم
جینــی )ســمت راســت( و میانگیــن کاهــش دقــت )ســمت چــپ(.
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ــي  ــرد در حال ــراوان انجــام می گی ــا هزینه هــاي ف به صــورت گسســته و ب
کــه بــا اســتفاده از روش جنــگل تصادفــي، ایــن پارامتــر به صــورت 
پیوســته بــراي کل بــازه ي چــاه بــا هزینــه  بســیار پاییــن و بــا دقــت بســیار 
ــه،  ــن مطالع ــود. در ای ــن زده می ش ــزه تخمی ــد مغ ــاي فاق ــاال در چاه ه ب
ــزار DSI و  ــي حاصــل شــده از اب ــج حاصــل از تراوای ــاالي نتای ــق ب تطاب
ارزیابــی پتروفیزیکــی بــا نتایــج روش جنــگل تصادفــي مویــد ایــن مطلب 
ــاي  ــن واحده ــراي تخمی ــه ب ــن مطالع ــده در ای ــاد ش ــدل ایج ــت. م اس
ــط  ــه فق ــده ک ــه ش ــه کار گرفت ــاي-2 و 3 ب ــي چاه ه ــان هیدرولیک جری
ــل کل:  ــي: dtn، تخلخ ــر: phien، صوت ــل موث ــاي ورودي)تخلخ داده ه
ــاي  ــط آن واحده ــردد و توس ــامل می گ ــي: rhogn( را ش phitn، چگال
ــده  ــت  آم ــور به دس ــاه مذک ــراي دو چ ــف ب ــي مختل ــان هیدرولیک جری
اســت. در شــکل-3، چــاه-1 کــه بــراي ایجــاد مدلســازي روش جنــگل 
تصادفــي بــه کار برده شــده، نشــان داده شــده اســت. ســتون اول از ســمت 
راســت حجــم نفت )بــه رنــگ قهــوه اي(، حجــم آب )بــه رنــگ آبــي( و 
لیتولــوژي ســازنِد ارزیابــي شــده توســط روش هــاي پتروفیزیکــي، ســتون 
دوم تخلخــل موثــر، ســتون ســوم تراوایــي حاصــل از ابــزار DSI و ســتون 
ــاي  ــد. واحده ــان مي ده ــي را نش ــان هیدرویک ــاي جری ــارم واحده چه
جریــان هیدرولیکــي از لحــاظ بهتریــن رخســاره مخزنــي رتبه بنــدي 
ــی،  ــبز لجن ــز، س ــای قرم ــه رنگ ه ــی ب ــای جریان ــه واحده ــده اند ک ش
ــه  ــا 5 را ب ــه 1 ت ــره به ترتیــب رتب ــی تی ــی آســمانی و آب ســبز روشــن، آب
خــود اختصــاص داده انــد. شــکل-4 و 5 واحدهــاي جریــان هیدرولیکــي 

4
واحدهــاي جریــان هیدرولیکــِي تخمیــن زده شده)ســتون آخــر از 

ســمت چــپ( بــراي چــاه-2

واحدهــاي جریــان هیدرولیکــي تخمیــن زده شده)ســتون آخــر از 5
ســمت چــپ(  بــراي چــاه -3 چاه-1 براي ایجاد مدلسازي با روش جنگل تصادفي3
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ــي نشــان مي دهــد. ــگل تصادف ــن زده شــده را توســط روش جن تخمی

نتیجه گیری
همان طورکــه در شــکل های-4 و 5 مشــاهده مي شــود، واحدهــاي 
ــق  ــان هیدرولیکــي به دســت آمــده از روش جنــگل تصادفــي تطاب جری
بــا حجــم نفت )ســتون اول از ســمت راســت( و  بســیار خوبــي را 
ــتون دوم  ــاي پتروفیزیکي )س ــده از روش ه ــي ش ــر ارزیاب ــل موث تخلخ
از ســمت راســت( و همچنیــن بــا نتایــج تراوایــي حاصــل شــده از 
ابــزار DSI  )ســتون ســوم از ســمت راســت( نشــان مي دهــد. جــدول-2 
واحدهــاي جریانــي معرفــي شــده، همــراه بــا مشــخصات را ارائــه نمــده 
اســت. در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از روش جنــگل تصادفــي، واحدهاي 
ــا دقــت 81 درصــد  جریــان هیدرولیکــي بــراي چاه هــاي فاقــد مغــزه، ب
تخمیــن زده شــده اســت. روش جنــگل تصادفــي تعــداد بســیار زیــادی 
ــری  ــدون اینکــه متغی ــرد ب ــر بگی ــد در ب از متغیرهــای ورودی را می توان
ــرای  ــرآوردی ب ــن روش ب ــه ای ــورت ک ــن ص ــه ای ــد، ب ــذف نمای را ح
ــه می دهــد.  اهمیــت متغیرهــا  کــه در کالس بنــدی مهــم هســتند را ارائ
در ایــن مطالعــه نــگار صوتــي )dtn( بااهمیت تریــن متغیــر ورودي 

ــت. ــده اس ــت آم به دس

در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه روش جنــگل تصادفــی بــرای حجــم 
ــی برخــوردار  ــد و از دقــت باالی ــی عمــل مي کن ــاد به خوب داده هــای زی
ــد و  ــد می کن ــل رش ــور کام ــت به ط ــر درخ ــن روش، ه ــت. در ای اس
ــی  ــدل نهای ــه م ــود ک ــث مي ش ــي باع ــن ویژگ ــود و ای ــرس نمی ش ه
ــه  ــک مرحل ــب کــه اگــر در ی ــرآورد نگــردد. بدین ترتی دچــار بیش-ب
از رشــد درخــت،  sum of square دچــار کاهــش چندانــی نشــود، 

ــرد.  ــر ک ــه صرف نظ ــت در آن مرحل ــد درخ ــوان از رش می ت

نام رخساره )%( تخلخل (mD)تراوایی

رخساره-5 1٩ 2030

رخساره-4 12 46

رخساره-3 8 0/٩

رخساره-2 2/3 0/01

رخساره-1 1 0/002

مشخصات واحدهاي جریاني معرفی شده2

1. Random Forest
2. Bootstrap
3. Out Of Bag

4. Misclassification
5. ntree
6. mtry

 7. Variable Importance
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