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مقاالت علمي - پژوهشی

تحلیلرخسارههایمخزنبااستفادهازدادههایلرزهای
درفضایعدمتشابه

دانشگاهتهران مدیریتاکتشافمجیدباقری*،محمدعلیریاحی1،حسینهاشمی2 محمدرضابختیاری3

تحلیل رخس��اره های لرزه ای، با تأکید بر رخس��اره ي سنگ می تواند برای استخراج اطالعات مهم در خصوص ساختار و سنگ شناسِی مخزن مفید واقع شده و سبب 
بهبود تفسیر لرزه ای گردد. معموالً تحلیل رخساره در فضای ویژگي انجام می شود که هر بُعد آن یکی از نشانگرهای لرزه ای است. رخساره های مختلف در فضاي ویژگی 
همپوشانی زیادي دارند که سبب خطای زیاد کالس بندی در این فضا می شود. بنابراین کاهش همپوشانی رخساره های مختلف قبل از کالس بندی ضروری به نظر می رسد. 
در این مقاله فضای عدم تشابه به عنوان ابزاري جدید برای کالس بندی به کار رفته که رخساره های مختلف در این فضا همپوشانی کمتری دارند و در نتیجه تحلیل رخساره ي 
حاصل، مطمئن تر خواهد بود. استفاده از نشانگرهای لرزه ای به عنوان ویژگی در فضای ویژگی برای اهداف مختلف از جمله تحلیل رخساره های لرزه ای معمول است. اما 
بعضی مواقع داده های لرزه ای فاقد نشانگرند یا در برخی کاربردها پیداکردن مجموعه اي کوچک و مناسب از نشانگرها مشکل است. بنابراین به کارگرفتن روش هایی که 
مدل سازی رخساره را بدون استفاده از نشانگرهای لرزه ای انجام می دهند ضروری است. فضای عدم تشابه مي تواند تحلیل رخساره را هم با استفاده و هم بدون استفاده از 
نشانگرهای لرزه ای انجام دهد. ماشین بردار پشتیبان به عنوان یک کالسه کننده ي قوی در فضای ویژگی و فضای عدم تشابه برای تحلیل رخساره روی داده ي لرزه ای یکی از 
میادین نفتی ایران به کار رفته و نتیجه ي حاصل از تحلیل رخساره در فضای عدم تشابه و فضای معموِل ویژگی مقایسه شده اند. همچنین نتیجه ي تحلیل رخساره بدون استفاده 
از نشانگرهای لرزه ای ارائه شده است. مدل سازی رخساره با استفاده از نشانگرهای لرزه ای نتایج بهتری داشته ولی خروجی حاصل از عدم استفاده از نشانگرها با استفاده از 

کالس بندی بر مبنای عدم تشابه نیز راضی کننده است.
تحلیل رخساره، داده های لرزه ای، نشانگرهای لرزه ای، فضای ویژگی، فضای عدم تشابه، ماشین بردار پشتیبان

)majidbagheri@ut.ac.ir( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
تحلیل رخساره هاي لرزه اي، ابزاری قوی است که تغییرات تریس هاي 
لرزه اي را در محدوده ي مخزن بررس��ي می کن��د و این تغییرات را به 
تغییرات سنگ شناس��ی مرتبط می کند که جهت ساخت مدل مخزن و 
برنامه ریزي عملیات تولید حیاتي اس��ت. بررسي رخساره هاي لرزه اي 
از دهه ي 60 میالدي آغاز ش��ده و با توج��ه به اهمیت آن در توصیف 
مخزن، در سال های اخیر مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. 
مث��اًل ماتیو و رای��س ]1[ از تحلیل عامل تفکیک کننده براي به دس��ت 
آوردن نس��بت ماس��ه به ش��یل در زون هاي گوناگون مخزني استفاده 
کردند. س��یمان ]2[ س��امانه اي کارا بر پایه ي اطالعات طراحي کرد تا 
مقاطع لرزه اي را بر اساس ساختارشان قطعه بندي کند. یانگ و هوانگ 
]3[ از یک شبکه ي عصبي براي پیداکردن رخساره هاي نامتجانس در 
داده ها اس��تفاده کردند. فرزدی ]4[ از نش��انگرهای سه بُعدی داده های 
لرزه ای و خوش��ه بندی در فض��ای ویژگی، برای آنالیز رخس��اره های 
لرزه ای در محدوده ي مخزن اس��تفاده کرد. الکس��یس و همکاران ]5[ 
برای آنالیز رخساره های مخزن از اطالعات زمین شناسی و کالس بندی 

سلس��له مراتبی اس��تفاده کردند. همچنین باردینی و هم��کاران ]6[ از 
نش��انگرهای لرزه ای چندگانه برای مدل سازی سه بُعدی رخساره های 
لرزه ای اس��تفاده کردند. اخیراً پاپاروزی و همکاران ]7[ از روش های 
آماری و احتماالتی برای شبیه س��ازی رخساره ها در محدوده ي مخزن 
اس��تفاده کردند. تحلیل رخس��اره های ل��رزه ای معموالً با اس��تفاده از 
نش��انگرهای لرزه اِی اس��تخراج ش��ده از روی داده های لرزه ای انجام 
مي شود )هاگان ]8[، دومای و فورنیر ]9[، یانگ و هوانگ ]3[، فورنیر 
و همکاران ]10[، آلپانا و هنس ]11[، سقاف و همکاران ]12[، فرزدی 
]4[، الکس��یس و همکاران ]5[، باردینی و هم��کاران ]6[، پاپاروزی و 
همکاران ]6[(. در این تحقیق عالوه بر اس��تفاده از نشانگرهای لرزه ای 
در تحلیل رخس��اره، سعی ش��ده این کار بدون استفاده از نشانگرهای 

لرزه ای و در فضای عدم تشابه نیز انجام شود.

1-روشتحقیق
1-1-فضایعدمتشابه

فضای معمول که در تش��خیص الگو ساخته می شود فضای ویژگی 
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نام دارد که ه��ر بُعد آن یکی از ویژگی های حاصل از داده هاس��ت. 
ویژگی ها در مسائل لرزه ای در واقع همان نشانگرهای لرزه ای هستند 

که از روی داده های لرزه ای استخراج شده اند.
اگر  مقدار عدم تشابه بین دو نمونه ی واقعی  و  باشد 

مقدار این عدم تشابه از رابطه ی-1 به دست می آید:

٢ 
 

با توجه به اهميت و  آغاز شده ميالدي 60 يدهه اي ازلرزه هايرخساره بررسي است. حياتي توليد عمليات
 و ماتيو . براي مثال،است قرار گرفته ن زيادياهاي اخير مورد توجه محققدر سالآن در توصيف مخزن، 

 گوناگون هايدر زون شيل به ماسه نسبت آوردن دستبه كننده برايتفكيكعامل تحليل  از ]1[ رايس
 بر را ايلرزه مقاطع تا كرد طراحي اطالعاتي پايه كارا بر ايسامانه ]2[ سيمان. كردند استفاده مخزني

هاي رخساره پيداكردن براي عصبيي شبكه از يك ]3[ هوانگ و يانگ كند. بنديقطعه اساس ساختارشان
اي و هاي لرزهعدي دادهببا استفاده از نشانگرهاي سه ]4[كردند. فرزدي  استفاده هاداده در نامتجانس

و  مخزن استفاده كرد. الكسيس يمحدوده اي درهاي لرزهبراي آناليز رخسارهويژگي بندي در فضاي خوشه
بندي سلسله مراتبي استفاده شناسي و كالساطالعات زميناز هاي مخزن براي آناليز رخساره ]5[ن اهمكار
عدي بسازي سهاي چندگانه براي مدلاز نشانگرهاي لرزه ]6[بارديني و همكاران  همچنين. كردند

هاي آماري و احتماالتي براي از روش ]7[و همكاران  پاپاروزي اي استفاده كردند. اخيراًهاي لرزهرخساره
اي معموالً با استفاده از هاي لرزهتحليل رخساره مخزن استفاده كردند. يها در محدودهسازي رخسارهشبيه

 ،]9[ دوماي و فورنير ،]8[ (هاگان شودانجام مياي هاي لرزهاي استخراج شده از روي دادهلرزه نشانگرهاي
 ،]4[ فرزدي ،]12[ سقاف و همكاران ،]11[ هنس و آلپانا ،]10[ فورنير و همكاران ،]3[ يانگ و هوانگ

. در اين تحقيق عالوه بر استفاده )]6[ و همكاران پاپاروزي ،]6[ و همكاران بارديني ،]5[ ناو همكار الكسيس
اي و در فضاي اين كار بدون استفاده از نشانگرهاي لرزه شدهسعي اي در تحليل رخساره، از نشانگرهاي لرزه

  .شودانجام  نيز تشابهعدم
  
  روش تحقيق -1
  تشابهعدمفضاي  - 1-1

هاي ويژگييكي از  آن هر بعدكه دارد  شود فضاي ويژگي نامفضاي معمول كه در تشخيص الگو ساخته مي
هاي كه از روي داده است ايلرزه نشانگرهاياي در واقع همان ها در مسائل لرزههاست. ويژگياز داده حاصل
  اند.اي استخراج شدهلرزه
اگر  ,r sd x x واقعي يتشابه بين دو نمونهمقدار عدم rx و sx 1-يتشابه از رابطهباشد مقدار اين عدم 

  آيد:دست ميهب
  
  
  

صورت هب s و rهاي هاي خطي نمونهترتيب برداربه sx و rx كه در آن 1 2, ,...,i i i imx x x x و  هستند
m اي هاي لرزهاستخراج شده از دادهاي همان نشانگرهاي هاست كه در مسائل لرزههاي دادهتعداد ويژگي
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x x x x 1

که در آن  و  به ترتیب بردارهای خطی نمونه های r و s به صورت   
 وm تعداد ویژگی های داده هاست که 

٢ 
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اي و هاي لرزهعدي دادهببا استفاده از نشانگرهاي سه ]4[كردند. فرزدي  استفاده هاداده در نامتجانس
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هس��تند 
در مسائل لرزه ای همان نشانگرهای استخراج شده از داده های لرزه ای 
اس��ت اگر و فقط اگر  و  یکسان باشند.  می باش��د. 
این مطلب نش��ان می دهد که آنها به یک کالس مشابه متعلق هستند و 
 اس��ت اگر و فقط اگر  و  متفاوت باشند. به عبارت 
دیگر همان طور که در ش��کل-1 نشان داده ش��ده  بسیار شبیه به  
اس��ت. اگر  ، ε مقداری مثب��ت و کوچک و در نتیجه 
به یک کالس متعلق اس��ت. بنابراین عدم تش��ابه  و  باید با تمامی 
نمونه ها مثل xq تقریباً یکس��ان باش��د. یعنی  
به عبارت دیگر نمونه هایی که عدم تشابه کمی دارند مشابه یکدیگرند 
و در حقیق��ت به کالس یکس��انی تعل��ق دارند. این مطل��ب می تواند 
رهیافت��ی قوی برای کالس بندی داده ها بر اس��اس عدم تش��ابه باش��د 

)پکالسکا و دون ]13[، دون و همکاران ]14[(.
حال برای تشکیل فضای عدم تشابه به یک مجموعه داده ی نماینده 
نیاز داریم ک��ه در آن نمونه های کالس های مختلف حضور دارند. با 
محاسبه ی عدم تشابه نمونه های مختلف، ماتریس عدم تشابه و از روی 
آن فضای عدم تش��ابه ساخته خواهد ش��د. مجموعه ی نماینده ی R با 

تعداد محدودی از نمونه های انتخاب شده به صورت  
را درنظ��ر بگیرید. عدم تش��ابه نمونه ای جدید مث��ل xr با مجموعه ی 
نماینده  از رابطه ی-2 به دس��ت می آید. بردار عدم تشابه d که برداری 
خطی است، برابر عدم تشابه xr  با تک تک اعضای مجموعه  ی نماینده 

است.

٣ 
 

 باشد.مي , 0r sd x x است اگر و فقط اگر rx و sx آنها به كه دهد نشان مي . اين مطلبيكسان باشند
و  هستنديك كالس مشابه متعلق  , 0r sd x x است اگر و فقط اگر rx و sx .عبارت به متفاوت باشند

است اگر  rx هبسيار شبيه ب sxنشان داده شده  1-در شكل كه طورهمانديگر  ,r sd x x ،ε يمقدار 
ها نمونه يبا تمامبايد  sx و rxتشابه . بنابراين عدماستمثبت و كوچك و در نتيجه به يك كالس متعلق 

 يعني .تقريباً يكسان باشد qx مثل   , ,r q s qd dx x x x كمي تشابه عدمهايي كه عبارت ديگر نمونهبه
تواند رهيافتي قوي ميمطلب اين  .هستندمتعلق ند و در حقيقت به كالس يكساني با هم دارند مشابه يكديگر

  ).]14[ دون و همكاران ،]13[ باشد (پكالسكا و دونتشابه عدم بر اساسها بندي دادهبراي كالس
  

  
 د بود اگر و فقط اگرنكالس خواههم sx و rx-1شكل  ,r sd x x  

  
هاي هاي كالسنمونهآن داريم كه در نياز نماينده  يتشابه به يك مجموعه دادهحال براي تشكيل فضاي عدم

تشابه و از روي آن فضاي هاي مختلف، ماتريس عدمتشابه نمونهعدم يد. با محاسبهنمختلف حضور دار
صورت هاي انتخاب شده بهبا تعداد محدودي از نمونه R ينماينده يتشابه ساخته خواهد شد. مجموعهعدم

 1 2, ,..., nx x x جديد مثل ايتشابه نمونهعدم .نظر بگيريدرا در rx 2-ياز رابطه ينماينده يبا مجموعه 
 يتك اعضاي مجموعهبا تك rx تشابهكه يك بردار خطي است، برابر عدم dه تشابآيد. بردار عدممي دستهب

  نماينده است.
  
  

شود كه تشابه تشكيل ميهاي مختلف، ماتريس عدمدو بين نمونهصورت دوبههتشابه بي بردار عدمبا محاسبه
هاست و هر سطر آن يك شابه بين يك نمونه با تمام نمونهتن آن يك بردار ويژگي جديد و برابر عدمهر ستو

  شيء است.
هاي مشابه، هاي كالستشابه بين نمونهو كم بودن عدمهاي متضاد هاي كالستشابه بين نمونهعدمزياد بودن 

كننده در فضاي لف از يكديگر جدا شده و يك كالسههاي مختكند كه كالساين فرصت را فراهم مي

       1 2, , , ,..., ,r r r nd d d d   x x x x x x 2

با محاس��به ی بردار عدم تش��ابه به ص��ورت دوبه دو بی��ن نمونه های 
مختل��ف، ماتریس عدم تش��ابه تش��کیل می ش��ود که هر س��تون آن 
یک ب��ردار ویژگی جدید و برابر عدم تش��ابه بین ی��ک نمونه با تمام 

نمونه هاست و هر سطر آن یک شیء است.
زی��اد ب��ودن عدم تش��ابه بین نمونه ه��ای کالس های متض��اد و کم 
بودن عدم تش��ابه بی��ن نمونه های کالس های مش��ابه، ای��ن فرصت را 
فراه��م می کند که کالس های مختلف از یکدیگر جدا ش��ده و یک 
کالسه کننده در فضای عدم تشابه نسبت به فضای ویژگی بهتر ساخته 

شود )وندرهیدن و همکاران ]15[(.

1-2-کالسهکنندهیبردارپشتیبان
برای یک مسأله دوکالسه فرض می کنیم که مجموعه ی آموزشی 
ش��امل نمونه ه��ای  اس��ت و در آن  
عبارت اس��ت از برداری خطی از m ویژگی مربوط به ش��یء iام. در 
مس��ائل m تعداد نشانگرهای لرزه ای اس��ت. همچنین فرض می کنیم 
برچس��ب های هر نمونه عبارتند از  که برای یک مس��أله دو 
 می باشد. شکل-2 یک مسأله ی دوکالسه را نشان می دهد که 
با یک تابع خطی دو کالس را از هم جدا کرده و در آن هر دوکالسه 
مقدار 1- یا 1، کالسی را که نقطه ی مورد نظر به آن تعلق دارد نشان 

xr  1 و xs هم كالس خواهند بود اگر و فقط اگر 

٣ 
 

 باشد.مي , 0r sd x x است اگر و فقط اگر rx و sx آنها به كه دهد نشان مي . اين مطلبيكسان باشند
و  هستنديك كالس مشابه متعلق  , 0r sd x x است اگر و فقط اگر rx و sx .عبارت به متفاوت باشند

است اگر  rx هبسيار شبيه ب sxنشان داده شده  1-در شكل كه طورهمانديگر  ,r sd x x ،ε يمقدار 
ها نمونه يبا تمامبايد  sx و rxتشابه . بنابراين عدماستمثبت و كوچك و در نتيجه به يك كالس متعلق 

 يعني .تقريباً يكسان باشد qx مثل   , ,r q s qd dx x x x كمي تشابه عدمهايي كه عبارت ديگر نمونهبه
تواند رهيافتي قوي ميمطلب اين  .هستندمتعلق ند و در حقيقت به كالس يكساني با هم دارند مشابه يكديگر

  ).]14[ دون و همكاران ،]13[ باشد (پكالسكا و دونتشابه عدم بر اساسها بندي دادهبراي كالس
  

  
 د بود اگر و فقط اگرنكالس خواههم sx و rx-1شكل  ,r sd x x  

  
هاي هاي كالسنمونهآن داريم كه در نياز نماينده  يتشابه به يك مجموعه دادهحال براي تشكيل فضاي عدم

تشابه و از روي آن فضاي هاي مختلف، ماتريس عدمتشابه نمونهعدم يد. با محاسبهنمختلف حضور دار
صورت هاي انتخاب شده بهبا تعداد محدودي از نمونه R ينماينده يتشابه ساخته خواهد شد. مجموعهعدم

 1 2, ,..., nx x x جديد مثل ايتشابه نمونهعدم .نظر بگيريدرا در rx 2-ياز رابطه ينماينده يبا مجموعه 
 يتك اعضاي مجموعهبا تك rx تشابهكه يك بردار خطي است، برابر عدم dه تشابآيد. بردار عدممي دستهب

  نماينده است.
  
  

شود كه تشابه تشكيل ميهاي مختلف، ماتريس عدمدو بين نمونهصورت دوبههتشابه بي بردار عدمبا محاسبه
هاست و هر سطر آن يك شابه بين يك نمونه با تمام نمونهتن آن يك بردار ويژگي جديد و برابر عدمهر ستو

  شيء است.
هاي مشابه، هاي كالستشابه بين نمونهو كم بودن عدمهاي متضاد هاي كالستشابه بين نمونهعدمزياد بودن 

كننده در فضاي لف از يكديگر جدا شده و يك كالسههاي مختكند كه كالساين فرصت را فراهم مي

       1 2, , , ,..., ,r r r nd d d d   x x x x x x 2

2  كالســه كننده ی بردار پشــتیبان، باید حاشیه ی جدایش دو كالس 
بیشینه شود

٤ 
 

  .)]15[ (وندرهيدن و همكاران تشابه نسبت به فضاي ويژگي بهتر ساخته شودعدم
 
  بردار پشتيبان يكنندهكالسه -2- 1

,...,1 هايآموزشي شامل نمونه ينيم كه مجموعهكميبراي يك مسأله دو كالسه فرض  nx x در آن است و 
 1 2, ,...,i i i imx x x x  عبارت از بردار خطي ازm  شيء  مربوط بهويژگيiام است. در مسائل m  تعداد

,1 هاي هر نمونه عبارتند ازكنيم برچسبهمچنين فرض مي. اي استنشانگرهاي لرزه  . . . , n   كه براي
1i  كالسه  يك مسأله دو   دهد كه با يك تابع ي دو كالسه را نشان مييك مسأله 2- باشد. شكلمي

ن تعلق آمورد نظر به  يكالسي را كه نقطه، 1 يا -1ن هر دو مقدار آدر  كالس را از هم جدا كرده و خطي دو
ها ي جدايي كالس. براي پيدا كردن اين تابع با تئوري بردارهاي پشتيبان بايد حاشيهدندهدارد نشان مي

  ).]16[ بيشينه باشد (واپنيك
  

  
  ي جدايش دو كالس بيشينه شودحاشيهبايد  ،بردار پشتيبان يكنندهكالسه - 2شكل 

  
درنظر گرفتـه اي گونهبه wوزني مانندتابع بايد  X ي براي برداري ماننددر مسائل جداسازي خط اًعموم

يك تابع  3-يرابطه د.نكبندي خود طبقهخوبي در كالس مربوط بهوزن بتواند بردارها را بهتابع كه اين  شود
 :كننده خطي استتفكيك

   Tf x b w x 3 

  
  كه در آن:

 
  
  

  د:نخالصه شو) 6- يرابطه(نامساوي يك  ند درتوانمي 5و4-روابط

 1 1T
n nb if for all n   w x 4

 1 1T
n nb if for all n   w x 5
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می دهند. ب��رای پیدا کردن این تابع با تئوری بردارهای پش��تیبان باید 
حاشیه ی جدایی کالس ها بیشینه باشد )واپنیک ]16[(.

عموماً در مس��ائل جداس��ازی خطی برای برداری مانند X باید تابع 
وزنی به گونه ای درنظر گرفت�ه شود که این تابع وزن بتواند بردارها را 
به خوبی در کالس مربوط به خود طبقه بندی کند. رابطه ی-3 یک تابع 

تفکیک کننده خطی است:

٤ 
 

  .)]15[ (وندرهيدن و همكاران تشابه نسبت به فضاي ويژگي بهتر ساخته شودعدم
 
  بردار پشتيبان يكنندهكالسه -2- 1

,...,1 هايآموزشي شامل نمونه ينيم كه مجموعهكميبراي يك مسأله دو كالسه فرض  nx x در آن است و 
 1 2, ,...,i i i imx x x x  عبارت از بردار خطي ازm  شيء  مربوط بهويژگيiام است. در مسائل m  تعداد

,1 هاي هر نمونه عبارتند ازكنيم برچسبهمچنين فرض مي. اي استنشانگرهاي لرزه  . . . , n   كه براي
1i  كالسه  يك مسأله دو   دهد كه با يك تابع ي دو كالسه را نشان مييك مسأله 2- باشد. شكلمي

ن تعلق آمورد نظر به  يكالسي را كه نقطه، 1 يا -1ن هر دو مقدار آدر  كالس را از هم جدا كرده و خطي دو
ها ي جدايي كالس. براي پيدا كردن اين تابع با تئوري بردارهاي پشتيبان بايد حاشيهدندهدارد نشان مي

  ).]16[ بيشينه باشد (واپنيك
  

  
  ي جدايش دو كالس بيشينه شودحاشيهبايد  ،بردار پشتيبان يكنندهكالسه - 2شكل 

  
درنظر گرفتـه اي گونهبه wوزني مانندتابع بايد  X ي براي برداري ماننددر مسائل جداسازي خط اًعموم

يك تابع  3-يرابطه د.نكبندي خود طبقهخوبي در كالس مربوط بهوزن بتواند بردارها را بهتابع كه اين  شود
 :كننده خطي استتفكيك

   Tf x b w x 3 

  
  كه در آن:

 
  
  

  د:نخالصه شو) 6- يرابطه(نامساوي يك  ند درتوانمي 5و4-روابط

 1 1T
n nb if for all n   w x 4

 1 1T
n nb if for all n   w x 5

 

که در آن:

٤ 
 

  .)]15[ (وندرهيدن و همكاران تشابه نسبت به فضاي ويژگي بهتر ساخته شودعدم
 
  بردار پشتيبان يكنندهكالسه -2- 1

,...,1 هايآموزشي شامل نمونه ينيم كه مجموعهكميبراي يك مسأله دو كالسه فرض  nx x در آن است و 
 1 2, ,...,i i i imx x x x  عبارت از بردار خطي ازm  شيء  مربوط بهويژگيiام است. در مسائل m  تعداد

,1 هاي هر نمونه عبارتند ازكنيم برچسبهمچنين فرض مي. اي استنشانگرهاي لرزه  . . . , n   كه براي
1i  كالسه  يك مسأله دو   دهد كه با يك تابع ي دو كالسه را نشان مييك مسأله 2- باشد. شكلمي

ن تعلق آمورد نظر به  يكالسي را كه نقطه، 1 يا -1ن هر دو مقدار آدر  كالس را از هم جدا كرده و خطي دو
ها ي جدايي كالس. براي پيدا كردن اين تابع با تئوري بردارهاي پشتيبان بايد حاشيهدندهدارد نشان مي

  ).]16[ بيشينه باشد (واپنيك
  

  
  ي جدايش دو كالس بيشينه شودحاشيهبايد  ،بردار پشتيبان يكنندهكالسه - 2شكل 

  
درنظر گرفتـه اي گونهبه wوزني مانندتابع بايد  X ي براي برداري ماننددر مسائل جداسازي خط اًعموم

يك تابع  3-يرابطه د.نكبندي خود طبقهخوبي در كالس مربوط بهوزن بتواند بردارها را بهتابع كه اين  شود
 :كننده خطي استتفكيك

   Tf x b w x 3 

  
  كه در آن:

 
  
  

  د:نخالصه شو) 6- يرابطه(نامساوي يك  ند درتوانمي 5و4-روابط

 1 1T
n nb if for all n   w x 4

 1 1T
n nb if for all n   w x 5

٤ 
 

  .)]15[ (وندرهيدن و همكاران تشابه نسبت به فضاي ويژگي بهتر ساخته شودعدم
 
  بردار پشتيبان يكنندهكالسه -2- 1

,...,1 هايآموزشي شامل نمونه ينيم كه مجموعهكميبراي يك مسأله دو كالسه فرض  nx x در آن است و 
 1 2, ,...,i i i imx x x x  عبارت از بردار خطي ازm  شيء  مربوط بهويژگيiام است. در مسائل m  تعداد

,1 هاي هر نمونه عبارتند ازكنيم برچسبهمچنين فرض مي. اي استنشانگرهاي لرزه  . . . , n   كه براي
1i  كالسه  يك مسأله دو   دهد كه با يك تابع ي دو كالسه را نشان مييك مسأله 2- باشد. شكلمي

ن تعلق آمورد نظر به  يكالسي را كه نقطه، 1 يا -1ن هر دو مقدار آدر  كالس را از هم جدا كرده و خطي دو
ها ي جدايي كالس. براي پيدا كردن اين تابع با تئوري بردارهاي پشتيبان بايد حاشيهدندهدارد نشان مي

  ).]16[ بيشينه باشد (واپنيك
  

  
  ي جدايش دو كالس بيشينه شودحاشيهبايد  ،بردار پشتيبان يكنندهكالسه - 2شكل 

  
درنظر گرفتـه اي گونهبه wوزني مانندتابع بايد  X ي براي برداري ماننددر مسائل جداسازي خط اًعموم

يك تابع  3-يرابطه د.نكبندي خود طبقهخوبي در كالس مربوط بهوزن بتواند بردارها را بهتابع كه اين  شود
 :كننده خطي استتفكيك

   Tf x b w x 3 

  
  كه در آن:

 
  
  

  د:نخالصه شو) 6- يرابطه(نامساوي يك  ند درتوانمي 5و4-روابط

 1 1T
n nb if for all n   w x 4

 1 1T
n nb if for all n   w x 5

روابط-4و5 می توانند در یک نامساوی )رابطه ی-6( خالصه شوند:
٥ 
 

  
 

بردار گراديان تابع  wكه در آن f x  و مقدار آن با بيشينه  گراديان عمود بر اين تابع بودهو طبق تعريف
  د.شومختلف حاصل ميهاي ي وزن تابع جدايش نمونهآيد. با محاسبهدست ميهكردن مقدار حاشيه ب

  
  واقعي يداده -2

اي مربوط به يكي از ميادن نفتي ايران استفاده شده ي لرزهتشابه دادهبراي تحليل رخساره در فضاي عدم
 .دهدمي نشان مخزن را يشده در محدوده داده مهاجرت ايلرزهي داده از قسمتي 3-است. شكل

 

  
  مخزن يبعدي در محدودهسه ايلرزهي داده - 3 شكل

  
 ثانيهميلي 4برداري نمونهي فاصله و متر 25متوالي ي ردلرزه دوي فاصله داراي اي مورد استفاده،ي لرزهداده
ي داده ي. در محدودهاي آماده استي لرزهاي براي تحليل رخسارهي لرزهاز انجام پردازش، داده . پساست
با استفاده از  دگي مناسبي براي تحليل رخساره با نظارت،پراكن چاه وجود دارد كه 10اب شده اي انتخلرزه
  ).4-(شكل هاي چاه دارندداده

  

   1T
n n b  w x 6

که در آن w بردار گرادیان تابع )f)x و طبق تعریف گرادیان عمود 
بر این تابع بوده و مقدار آن با بیش��ینه کردن حاش��یه به دست می آید. 

با محاسبه ی وزن، تابع جدایش نمونه های مختلف حاصل می شود.

2-دادهیواقعی
برای تحلیل رخس��اره در فضای عدم تشابه داده ی لرزه ای مربوط به 
یکی از میادن نفتی ایران استفاده شده است. شکل-3 قسمتي از داده ی 

لرزه اي مهاجرت داده شده در محدوده ی مخزن را نشان مي دهد.
 داده ی لرزه ای مورد اس��تفاده، داراي فاصله ی دو ردلرزه ی متوالي 
25 مت��ر و فاصل��ه ی نمونه برداري 4 میلي ثانیه اس��ت. پ��س از انجام 

پردازش، داده ی لرزه ای برای تحلیل رخس��اره ی لرزه ای آماده است. 
در محدوده ی داده ی لرزه ای انتخاب ش��ده 10 چ��اه وجود دارد که 
پراکندگی مناس��بی ب��رای تحلیل رخس��اره با نظارت، با اس��تفاده از 

داده های چاه دارند )شکل-4(.

3-تحلیلرخساره
3-1-جمعآوریدادهیآموزشی

برای انجام تحلیل رخس��اره ب��ه روش نظارت، نی��از به جمع آوری 
داده ه��ای آموزش��ی برای آموزش ماش��ین کالس بندی اس��ت که با 
اس��تفاده از نگارهای چاه جمع آوری می ش��ود. این کار با استفاده از 
نگار رخس��اره انج��ام می گردد که برای س��اخت آن از روش تحلیل 
رخساره های الکتریکی استفاده می شود. رخساره ی سنگ های حاصل 
از تحلیل رخساره های الکتریکی شامل چهار دسته ی اصلی دولومیت، 
ماسه سنگ، شیل و سنگ آهک اس��ت. برای جمع آوری مجموعه ی 
آموزش��ی، از 10 چاه موجود 7 چاه انتخاب شده و 3 چاه دیگر برای 
تعیین میزان کارایی تحلیل رخساره ی انجام شده توسط الگوریتم های 

مختلف مخفی باقی می ماند.
خ��ورده(  برچس��ب  )نمونه ه��ای  آموزش��ی  داده ی  مجموع��ه ی 
جمع آوری ش��ده با اس��تفاده از داده های چاه به دو گروه مجموعه ی 
آموزشی و آزمایشی تقسیم شده است. داده ی آموزشی 70 درصد و 
داده ی آزمایش��ی 30 درصد از کل داده ی برچسب خورده را تشکیل 
می دهن��د. ماش��ین کالس بندی با اس��تفاده از مجموعه ی آموزش��ی، 
آموزش داده ش��ده، روی داده ی آزمایش��ی، آزمایش شده و کارایی 

آن با محاسبه ی خطای کالس بندی مورد سنجش قرار می گیرد.

3  داده ی لرزه اي سه ُبعدی در محدوده ی مخزن

٥ 
 

  
 

بردار گراديان تابع  wكه در آن f x  و مقدار آن با بيشينه  گراديان عمود بر اين تابع بودهو طبق تعريف
  د.شومختلف حاصل ميهاي ي وزن تابع جدايش نمونهآيد. با محاسبهدست ميهكردن مقدار حاشيه ب

  
  واقعي يداده -2

اي مربوط به يكي از ميادن نفتي ايران استفاده شده ي لرزهتشابه دادهبراي تحليل رخساره در فضاي عدم
 .دهدمي نشان مخزن را يشده در محدوده داده مهاجرت ايلرزهي داده از قسمتي 3-است. شكل

 

  
  مخزن يبعدي در محدودهسه ايلرزهي داده - 3 شكل

  
 ثانيهميلي 4برداري نمونهي فاصله و متر 25متوالي ي ردلرزه دوي فاصله داراي اي مورد استفاده،ي لرزهداده
ي داده ي. در محدودهاي آماده استي لرزهاي براي تحليل رخسارهي لرزهاز انجام پردازش، داده . پساست
با استفاده از  دگي مناسبي براي تحليل رخساره با نظارت،پراكن چاه وجود دارد كه 10اب شده اي انتخلرزه
  ).4-(شكل هاي چاه دارندداده

  

   1T
n n b  w x 6

4  نقشه ی پراكندگی چاه های میدان مورد مطالعه

٦ 
 

  
  هاي ميدان مورد مطالعهپراكندگي چاه ينقشه -4شكل 

  
  تحليل رخساره -3
  آموزشي يآوري دادهجمع -1- 3

ماشين  اي آموزشي براي آموزشهآوري دادهنياز به جمع ،روش نظارتبراي انجام تحليل رخساره به
استفاده از نگار رخساره انجام كار با  شود. اينآوري ميهاي چاه جمعكه با استفاده از نگار بندي استكالس

هاي ي سنگشود. رخسارهه ميهاي الكتريكي استفادراي ساخت آن از روش تحليل رخسارهد كه بگردمي
آهك سنگ، شيل و سنگدولوميت، ماسهي اصلي دسته هاي الكتريكي شامل چهارحاصل از تحليل رخساره

چاه ديگر براي تعيين  3و  چاه انتخاب شده 7چاه موجود  10از  ،آموزشي يآوري مجموعه. براي جمعاست
  ماند.هاي مختلف مخفي باقي ميتمانجام شده توسط الگوري يميزان كارايي تحليل رخساره

هاي چاه به دو آوري شده با استفاده از دادهعهاي برچسب خورده) جمي آموزشي (نمونهداده يمجموعه
 30ي آزمايشي دادهو  درصد 70ي آموزشي آموزشي و آزمايشي تقسيم شده است. داده يگروه مجموعه

ي بندي با استفاده از مجموعهدهند. ماشين كالسي برچسب خورده را تشكيل مياز كل داده درصد
ي خطاي با محاسبهكارايي آن و  شدهمايشي، آزمايش ي آزروي داده ،هدآموزشي، آموزش داده ش

  د.گيرميش قرار سنجمورد بندي كالس
  
  اي مناسباستخراج و انتخاب نشانگرهاي لرزه -2- 3

كه با توجه به نوع  كشنداي بيرون ميهاي لرزهدار را از دادههاي معنيسري ويژگييك ،اينشانگرهاي لرزه
هاي مختلف رها در واقع نقش جداكنندگي نمونهمناسب انتخاب شوند. نشانگ دبايمسأله و هدف مدنظر 

دارند. در اين بر عهده بندي را و افزايش صحت كالس نتيجه كاهش خطا هاي متفاوت و درمربوط به كالس
براي تحليل  ينشانگر مناسب يمجموعه اي استخراج گردد تاتحقيق سعي شده تمامي انواع نشانگرهاي لرزه
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3-2-استخراجوانتخابنشانگرهایلرزهایمناسب
نشانگرهای لرزه ای، یک سری ویژگی های معنی دار را از داده های 
ل��رزه ای بیرون می کش��ند که ب��ا توجه به نوع مس��أله و هدف مدنظر 
باید مناس��ب انتخاب ش��وند. نش��انگرها در واقع نقش جداکنندگی 
نمونه های مختلف مربوط ب��ه کالس های متفاوت و در نتیجه کاهش 
خط��ا و افزای��ش صح��ت کالس بن��دی را بر عه��ده دارن��د. در این 
تحقیق سعی ش��ده تمامی انواع نش��انگرهای لرزه ای استخراج گردد 
تا مجموعه ی نش��انگر مناس��بی برای تحلیل رخساره ی سنگ ها انجام 
شود. نشانگرهای استخراج شده عبارتند از: قطبیت ظاهری4، جذب5، 
کسینوس فاز لحظه ای6، فرکانس غالب7، پوش8، مشتق اول9، فرکانس 
لحظه ای10، ف��از لحظه ای11، ایزو فرکانس��ی12، مربع دامنه13، ش��دت 
دامنه14، مقاوت صوتی نسبی15، ریشه ی میانگین مربعی دامنه16 و مشتق 
دوم17. ام��ا برخی از این نش��انگرها اضافی هس��تند و حضور آنها تنها 
سبب پیچیدگی مسأله و افزایش خطا می شود و به همین دلیل باید آنها 

را کنار گذاشت.
برای انتخاب مناس��ب ترین مجموعه از نشانگرهای استخراج شده، 
از روش های انتخاب نش��انگر پیش��گرد و پسگرد اس��تفاده شده است 
)هاش��می و جواهریان ]17[(. نش��انگرهای کس��ینوس فاز لحظه ای، 
پوش، ایزو فرکانس��ی و مقاوت صوتی نس��بی به عنوان نش��انگرهای 
مناسب انتخاب شده اند و برای جلوگیری از پیچیدگی مسأله از اضافه 
کردن نشانگرهای بیش��تر خودداری شده است. مثاًل شکل-5 نمودار 
تقاطعی دو نشانگر انتخاب شده ی پوش و مقاوت صوتی نسبی را نشان 
می دهد. توانایی این نش��انگرها در جداسازی رخساره های مختلف و 

در نتیجه افزایش قابلیت تحلیل رخساره با نشانگرها واضح است.

3-3-تحلیلرخسارهدرفضایعدمتشابه
برای مقایسه ی کالس بندی و تحلیل رخساره از کالسه کننده ماشین 
بردار پش��تیبان استفاده شده و منحنی آموزش مشابه فضای ویژگی در 
فضای عدم تشابه به دست آمده اس��ت. در به کارگیری کالسه کننده، 
بردار پش��تیبان کرنل ش��عاعی به عنوان بهترین نوع کرنل انتخاب شده 
اس��ت. می توان از سایر انواع کرنل ها مثل کرنل خطی، چندجمله ای، 
و سیگموید اس��تفاده کرد اما در اغلب تحقیقات کالسه کننده، بردار 
پش��تیبان کرنل شعاعی در کاربردهای مختلف بهترین نوع کرنل بوده 
اس��ت. در ش��کل-6 منحنی آموزش در فضای عدم تش��ابه و منحنی 
آم��وزش مربوط به فضای ویژگی مقایس��ه ش��ده اند. ب��ا توجه به این 
شکل، مشخص است که هر دو منحنی در فضای ویژگی و عدم تشابه 
با افزای��ش تعداد مجموعه ی نماینده ی آموزش��ی، روندی کاهش��ی 
دارد. مهم ترین نتیجه ای این ش��کل آن است که خطای کالس بندی 
در فضای عدم تش��ابه به ازای تمام اندازه های مختلف تعداد نمونه های 
آموزش��ی کمتر از کالسه در فضای ویژگی است و این نشان می دهد 
که در کالس بندی و تحلیل رخس��اره، فضای عدم تشابه کارایی بسیار 

بیشتری از فضای ویژگی دارد.
برای به دست آوردن نتیجه ی تحلیل رخساره در دو فضای ویژگی 
و عدم تش��ابه، پس از طراحی و س��اخت کالس��ه کننده ماشین بردار 
پش��تیبان در این دو فضا، این کالس��ه کننده ها روی نمونه های لرزه ای 
بدون برچس��ب اعمال می ش��وند تا به آنها برچس��ب بزنند و مشخص 
کنند هر نمونه به چه کالس یا رخس��اره ای )دولومیت، سنگ آهک، 
ماسه س��نگ یا ش��یل( تعلق داد. پس از اعمال کالس��ه کننده ها در دو 
فضای ویژگی و عدم تش��ابه، نتیجه ی تحلیل رخس��اره در برش زمانی 
2076 میلی ثانیه در ش��کل های-7و8 حاصل می ش��ود. با توجه به این 

5  نمودار تقاطعی دو نشانگر انتخاب شده ی پوش و مقاوت صوتی نسبی

٧ 
 

، كسينوس فاز 5، جذب4قطبيت ظاهري. نشانگرهاي استخراج شده عبارتند از: ها انجام شودي سنگرخساره
، مربع 12، ايزو فركانسي11اي، فاز لحظه10اي، فركانس لحظه9، مشتق اول8، پوش7، فركانس غالب6ايلحظه
اما برخي از  .17، مشتق دوم16ميانگين مربعي دامنه ي، ريشه15، مقاوت صوتي نسبي14، شدت دامنه13دامنه

دليل همين . بهشودله و افزايش خطا ميأب پيچيدگي مسسب تنهااين نشانگرها اضافي هستند و حضور آنها 
  .شتاز آنها را كنار گذا برخيبايد 

هاي انتخاب نشانگر پيشگرد و از روش ،از نشانگرهاي استخراج شدهترين مجموعه براي انتخاب مناسب
اي، پوش، ايزو . نشانگرهاي كسينوس فاز لحظه)]17[ (هاشمي و جواهريان شده است پسگرد استفاده

اند و از اضافه كردن نشانگرهاي سب انتخاب شدهعنوان نشانگرهاي مناو مقاوت صوتي نسبي به فركانسي
نمودار تقاطعي دو نشانگر  5-شكل مثالًبيشتر براي جلوگيري از پيچيدگي مسأله خودداري شده است. 

هاي هد. توانايي اين نشانگرها در جداسازي رخسارهدوش و مقاوت صوتي نسبي را نشان ميپ يانتخاب شده
  مختلف و در نتيجه افزايش قابليت تحليل رخساره با نشانگرها واضح است.

  

  
  ي پوش و مقاوت صوتي نسبينمودار تقاطعي دو نشانگر انتخاب شده -5شكل 

  
  تشابهدر فضاي عدم تحليل رخساره -3- 3

كننده ماشين بردار پشتيبان استفاده شده و منحني بندي و تحليل رخساره از كالسهكالس يبراي مقايسه
بردار  ،كنندهكارگيري كالسههدست آمده است. در بهتشابه بآموزش مشابه فضاي ويژگي در فضاي عدم

ها مثل كرنل ساير انواع كرنل از توانميده است. ش عنوان بهترين نوع كرنل انتخابپشتيبان كرنل شعاعي به
ار پشتيبان كرنل برد ،كنندهتحقيقات كالسه اغلباما در  كرداي، و سيگمويد استفاده خطي، چندجمله
 وتشابه منحني آموزش در فضاي عدم 6-در شكلهاي مختلف بهترين نوع كرنل بوده است. شعاعي در كاربرد

. با توجه به اين شكل، مشخص است كه هر دو اندشدهط به فضاي ويژگي مقايسه ومنحني آموزش مرب
كاهشي دارد.  يروند ،آموزشي ينماينده يتشابه با افزايش تعداد مجموعهمنحني در فضاي ويژگي و عدم

6  منحنی های آموزشی در فضاهای ویژگی و عدم تشابه

٨ 
 

هاي ازاي تمام اندازهتشابه بهبندي در فضاي عدماست كه خطاي كالس آناي اين شكل ترين نتيجهمهم
در دهد كه هاي آموزشي كمتر از كالسه در فضاي ويژگي است و اين نشان ميمختلف تعداد نمونه

  فضاي ويژگي دارد. ازتري يشتشابه كارايي بسيار بفضاي عدم ،بندي و تحليل رخسارهكالس
  

  
  تشابهزشي در فضاهاي ويژگي و عدمهاي آمومنحني -6شكل 

  
از طراحي و ساخت  پستشابه، تحليل رخساره در دو فضاي ويژگي و عدم يدست آوردن نتيجههبراي ب
اي بدون برچسب هاي لرزهها روي نمونهكنندهكننده ماشين بردار پشتيبان در اين دو فضا، اين كالسهكالسه

اي (دولوميت، د تا به آنها برچسب بزنند و مشخص كنند هر نمونه به چه كالس يا رخسارهنشواعمال مي
تشابه، ها در دو فضاي ويژگي و عدمكنندهاز اعمال كالسه پسيا شيل) تعلق داد.  سنگآهك، ماسهگسن

شود. با توجه به اين حاصل مي 8و7-هايثانيه در شكلميلي 2076تحليل رخساره در برش زماني  ينتيجه
فضاي شابه و ويژگي اختالف فاحشي دارند. اما تتحليل رخساره در دو فضاي عدم يشكل، نتيجهدو 
اين مناطق با رسم بيضي مشخص  ؛تشابه موفق شده جزئيات بيشتري را در برخي نقاط آشكارسازي كندعدم
  اند.شده
تشابه و ويژگي تر هر كدام از فضاهاي عدميشبه كارايي ب تنهاييبهتوان نمي 8و7-هاياز روي شكل البته
يِ شباهت رخساره در محل فضا، مقدار كماين دو دقيق كارايي هر كدام از  يو مقايسه برد. براي بررسيپي
و ي ويژگي هاهاي مخفي در فضاشباهت رخساره در محل چاهميانگين شود. هاي مخفي محاسبه ميچاه
ل ر رخساره در محيشتبشباهت . كه دومي رقم زيادي استرسيده درصد  61و  درصد 44 ترتيبهبتشابه عدم
تشابه توانايي دهد كه فضاي عدمتشابه نسبت به فضاي ويژگي نشان ميهاي مخفي توسط فضاي عدمچاه

  دهد.ارائه مي تريمطمئن يو نتيجه شتهبيشتري براي تحليل رخساره دا
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دو ش��کل، نتیجه ی تحلیل رخساره در دو فضای عدم تشابه و ویژگی 
اخت��الف فاحش��ی دارد. اما فضای عدم تش��ابه موفق ش��ده جزئیات 
بیشتری را در برخی نقاط آشکارسازی کند؛ این مناطق با رسم بیضی 

مشخص شده اند.
البته از روی شکل های-7و8 نمی توان به تنهایی به کارایی بیشتر هر 
کدام از فضاهای عدم تشابه و ویژگی پی برد. برای بررسی و مقایسه ی 
دقیق کارایی هر کدام از این دو فضا، مقدار کّمِی ش��باهت رخس��اره 

در محل چاه های مخفی محاسبه می شود.
میانگین ش��باهت رخس��اره در محل چاه های مخف��ی در فضاهای 
ویژگ��ی و عدم تش��ابه به ترتیب 44 درصد و 61 درصد می باش��د که 
دومی رقم زیادی اس��ت. ش��باهت بیشتر رخس��اره در محل چاه های 
مخفی توس��ط فضای عدم تشابه نسبت به فضای ویژگی نشان می دهد 
که فضای عدم تش��ابه توانایی بیش��تری برای تحلیل رخساره داشته و 

نتیجه ی مطمئن تری ارائه می دهد.
شکل های-7و8 نشان می دهند که در برخی نقاط، فضای عدم تشابه 
موفق شده جزئیات بیش��تری را نسبت به فضای ویژگی آشکارسازی 

کند )مناطقی که با رسم بیضی مشخص شده اند(.
نتیجه ی تحلیل رخس��اره بدون استفاده از نش��انگرهای لرزه ای در 
فضای عدم تش��ابه در شکل-9 نش��ان داده شده است. نتیجه ی حاصل 
با حالت اس��تفاده از نشانگرهای لرزه ای در فضای ویژگی )شکل-7( 

کاماًل متفاوت است.
برای بررسی و مقایسه ی توانایی تحلیل رخساره در فضای عدم تشابه 
بدون استفاده از نش��انگرهای لرزه ای، باید میزان شباهت رخساره در 
محل چاه های مخفی را محاس��به کرد. میانگین شباهت رخساره بدون 
اس��تفاده از نشانگرهای لرزه ای در محل چاه های مخفی، در مقایسه با 
اس��تفاده از نشانگرهای لرزه ای مقدار نس��بتاً کمی به دست آمده ولی 

قابل قبول است.

نتیجهگیری
طی دو مرحله، کارایی بیش��تر فضای عدم تشابه در تحلیل رخساره، 
نسبت به فضای ویژگی به اثبات رسید. مرحله ی نخست اینکه مطالعه ی 
منحنی های آموزش در دو فضا )شکل-6(، نشان داد که کالس بندی 
در فضای عدم تشابه کارایی بیشتری دارد؛ چراکه خطای کالس بندی 
در تم��ام اندازه ی نماینده های آموزش��ی کمتر از خطای کالس بندی 
در فض��ای ویژگ��ی بود. مرحل��ه ی دوم اینکه برای بررس��ی کارایی 
تحلیل رخس��اره در دو فضا، سه چاه را مخفی نگه داشته و نمونه های 
آن در آموزش کالس��ه کننده درنظر نگرفته نش��د. نتایج نهایی تحلیل 

رخس��اره نش��ان داد که در محل چاه های مخفی، فضای عدم تش��ابه، 
شباهت رخساره یا تطابق رخساره ی بیشتری از فضای نشانگری دارد. 
بررسی کارایی طی دو مرحله نشان داد که تحلیل رخساره در فضای 
عدم تشابه مطمئن تر از تحلیل رخساره در فضای معموِل ویژگی است.

همچنین نتایج، نش��ان دهنده ی کارایی کمتر تحلیل رخساره بدون 
اس��تفاده از نشانگر در مقایسه با حالت اس��تفاده از نشانگر است. این 

7  نتیجه ی تحلیل رخســاره در فضای ویژگی در برش زمانی 2076 
میلی ثانیه

٩ 
 

  
  ثانيهميلي 2076گي در برش زماني تحليل رخساره در فضاي ويژ ينتيجه - 7شكل 
  

  
  ثانيهميلي 2076تشابه در برش زماني تحليل رخساره در فضاي عدم ينتيجه - 8شكل 

  
تشابه موفق شده جزئيات بيشتري را نسبت به فضاي عدم ،در برخي نقاطدهند كه نشان مي 8و7-هايشكل

  .اند)فضاي ويژگي آشكارسازي كند (مناطقي كه با رسم بيضي مشخص شده
  

نشان داده شده  9-تشابه در شكلاي در فضاي عدمتحليل رخساره بدون استفاده از نشانگرهاي لرزه ينتيجه
  است. ) كامالً متفاوت7-(شكل اي در فضاي ويژگيحاصل با حالت استفاده از نشانگرهاي لرزه يهاست. نتيج

  

8  نتیجــه ی تحلیل رخســاره در فضــای عدم تشــابه در برش زمانی 
2076 میلی ثانیه

٩ 
 

  
  ثانيهميلي 2076گي در برش زماني تحليل رخساره در فضاي ويژ ينتيجه - 7شكل 
  

  
  ثانيهميلي 2076تشابه در برش زماني تحليل رخساره در فضاي عدم ينتيجه - 8شكل 

  
تشابه موفق شده جزئيات بيشتري را نسبت به فضاي عدم ،در برخي نقاطدهند كه نشان مي 8و7-هايشكل

  .اند)فضاي ويژگي آشكارسازي كند (مناطقي كه با رسم بيضي مشخص شده
  

نشان داده شده  9-تشابه در شكلاي در فضاي عدمتحليل رخساره بدون استفاده از نشانگرهاي لرزه ينتيجه
  است. ) كامالً متفاوت7-(شكل اي در فضاي ويژگيحاصل با حالت استفاده از نشانگرهاي لرزه يهاست. نتيج

  
9  نتیجه ی تحلیل رخســاره بدون استفاده از نشانگرهای لرزه ای در 

فضای عدم تشابه

١٠ 
 

  
  تشابهفضاي عدماي در تحليل رخساره بدون استفاده از نشانگرهاي لرزه ينتيجه - 9شكل 

  
اي، بايد تشابه بدون استفاده از نشانگرهاي لرزهتوانايي تحليل رخساره در فضاي عدم يبراي بررسي و مقايسه

هاي مخفي را محاسبه كرد. ميانگين شباهت رخساره بدون استفاده از ميزان شباهت رخساره در محل چاه
 كميمقدار نسبتاً اي با استفاده از نشانگرهاي لرزه در مقايسه ،هاي مخفياي در محل چاهنشانگرهاي لرزه

  قبول است.دست آمده ولي قابلهب
  

  گيرينتيجه
اثبات رسيد. نسبت به فضاي ويژگي به ،تحليل رخساره درتشابه كارايي بيشتر فضاي عدم ،دو مرحله طي

بندي در كه كالس ، نشان داد)6- شكل( هاي آموزش در دو فضامنحني ياينكه مطالعهي نخست مرحله
هاي آموزشي كمتر نماينده يبندي در تمام اندازهچراكه خطاي كالس ؛تشابه كارايي بيشتري داردفضاي عدم

براي بررسي كارايي تحليل رخساره در دو  ي دوم اينكهبندي در فضاي ويژگي بود. مرحلهكالسخطاي از 
نتايج نهايي  .ه نشدنظر نگرفتكننده درآموزش كالسههاي آن در سه چاه را مخفي نگه داشته و نمونه ،فضا

 يشباهت رخساره يا تطابق رخساره ،تشابههاي مخفي، فضاي عدمدر محل چاهتحليل رخساره نشان داد كه 
دو مرحله نشان داد كه تحليل رخساره در فضاي طي بررسي كارايي . دارداز فضاي نشانگري  يبيشتر
  خساره در فضاي معمولِ ويژگي است.رتر از تحليل مطمئنتشابه عدم

حالت تر تحليل رخساره بدون استفاده از نشانگر در مقايسه با كمكارايي ي دهندهنشان  ،همچنين نتايج
سري عنوان يكبهرا اي استفاده از نشانگرهاي لرزه فراواناهميت  است. اين مطلب استفاده از نشانگر

نشان  5-طور كه در شكلدهد. هماناي در تحليل رخساره نشان ميهاي لرزهفيزيكي معنادارِ داده يخصيصه
بندي را هاي مختلف و كاهش خطاي كالسرخساره ياي در واقع نقش جداكنندهداده شد نشانگرهاي لرزه

قابليت اعتماد و صحت تحليل رخساره  افزايش و بااي اهميت خود را اينجا دارند. بنابراين نشانگرهاي لرزه
برداري نفتي، هاي بهرهمحل حفر چاهتر مطمئندر تعيين عنوان اطالعات تكميلي، به. اين امر دهندنشان مي
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مطل��ب اهمیت فراوان اس��تفاده از نش��انگرهای ل��رزه ای را به عنوان 
خصیصه ها ی فیزیک��ی معناداِر داده های لرزه ای در تحلیل رخس��اره 
نش��ان می دهد. همان طور که در شکل-5 نش��ان داده شد نشانگرهای 
لرزه ای در واق��ع نقش جداکننده ی رخس��اره های مختلف و کاهش 
خطای کالس بندی را دارند. بنابراین نشانگرهای لرزه ای اهمیت خود 

را اینج��ا و با افزایش قابلیت اعتماد و صحت تحلیل رخس��اره نش��ان 
می دهند. این امر به عنوان اطالعات تکمیلی، در تعیین مطمئن تر محل 
حفر چاه های بهره برداری نفتی، نقش مهمی دارد. البته تحلیل رخساره 
بدون اس��تفاده از نش��انگرها قادر اس��ت دیدی کلی از گس��تردگی 

رخساره های مخزن را در زمانی کوتاه به دست دهد.


