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مقدمه
در گذش��ته، داده های لرزه ای به طور عمده برای مش��خص 
كردن س��اختار مخ��ازن نفت م��ورد اس��تفاده ق��رار می گرفت. 
ام��ا داده ه��ای لرزه اي را می ت��وان به عنوان منبع��ی از اّطالعات 
زمين شناس��ی برای مناطق بين چاهی در مخزن اس��تفاده نمود 
ك��ه در اين ص��ورت توصيف دقيق تری از مخزن بدس��ت خواهد 
آمد. مدل س��ازی مخزن يك چارچوب مناس��ب برای بكارگيری 
و ادغ��ام انواع اطالع��ات و داده های با منش��أ و كيفيت متفاوت 
فراهم می كند. داده های به دس��ت آم��ده از مغزه و نگارهای چاه 
اطالعات جزئی در مورد تغييرات قائم بس��ياری از خواص مخزن 
فراهم می كنند ولی اين داده ها محدود به نواحی مجاور هس��تند. 
بر عكس داده های لرزه اي س��ه بعدی )علی رغ��م قدرت تفكيك قائم 
كمتر نس��بت به اطاع��ات نگار چ��اه( نواحی وس��يعی از محدوده بين 
چاه ها را پوش��ش می دهند و بنابر اين نق��ش كليدی در توصيف 
ناهمگونی ه��ای مخزن دارند. دو روش برای اس��تخراج اطالعات 

زمين شناسی از داده های لرزه اي وجود دارد. 
روش اول: بر اس��اس آناليز رخساره های لرزه اي، تفسير كيفی 

از رفتار زمين شناسی مخزن فراهم می كند. 
روش دّوم: از تكنيك های درجه بندی آماری برای اس��تخراج 
خ��واص پتروفيزيك��ی مخزن اس��تفاده می نمايد. يك رخس��اره 
ل��رزه اي را می توان به عن��وان گروهی از تغييرات دامنه لرزه اي با 
مشخصاتي كه متفاوت از ديگر رخساره های لرزه اي است، تعريف 
نمود. يك رخس��اره لرزه اي تجلی رخس��اره های زمين شناسی يا 

عوارض ساختمانی در داده هاي لرزه اي می باشد. 
روش  های مختلفی را می توان برای شناس��ايی رخس��اره های 
لرزه اي از داده های لرزه اي استفاده نمود. اين روش ها ممكن است 
بر اس��اس آناليز ش��كل موج يا نش��انگر های لرزه اي باشد]2[. در 
اين مقاله دسته بندی رخس��اره های لرزه ای بر اساس آناليز چند 

نشانگری بحث خواهد شد.
نش�انگرهاي لرزه اي )seismic attributes(، توابع رياضي مش��تق 
ش��ده از اطالعات لرزه اي هستند كه در حوزه زمان و فركانس از 
داده هاي لرزه اي اس��تخراج مي گردند.  اين اطالعات پايه اي شامل 
زمان، دامنه، فركانس و جذب هس��تند و  اي��ن خصوصيات پايه، 

طبقه بندي نشانگرها را ممكن مي سازند]3[. 

چكيده
آناليز رخس��اره ای لرزه ي ابزاری قوی در اكتش��اف هيدروكربن، توصيف مخزن و توسعه ميدان می باشد. رخساره 
لرزه اي را می توان به عنوان ناحيه يا واحد چينه شناس��ی با الگوی بازتابش مش��خص و قابل تفكيك از ديگر نواحی بر 
اساس دامنه بازتاب، پيوستگی، هندسه و يا شكل درونی بازتابنده ها، تعريف نمود ]1[. روش هاي دسته بندی نظارتی 

)supervised( و غير نظارتی )unsupervised( بر اساس تكنيك های الگويابی لرزه اي عمل می كنند. 
آناليز و دسته بندی رخساره های لرزه ای بر اساس شكل و مرفولوژی تريس های لرزه ای و يا بر اساس نشانگر های لرزه ای صورت 
می پذيرد. در اين مقاله دس�ته بندی رخساره های لرزه ای به روش های نظارتی و غير نظارتی بر اساس آناليز چند نشانگری برای 

يكی از مخازن نفتی واقع در يكی از ميادين دريايی ايران بررسی خواهد شد.

كلمات كليدی:  نشانگر لرزه ای، دسته بندی نظارتی و غير نظارتی، آناليز تفكيك. 

1- كارشناس ارشد مهندسي اكتشاف نفت - دانشگاه صنعت نفت 
2- اداره كل ژئوفيزيك مديريت اكتشاف 

3- كارشناس مهندس شيمي - مديريت اكتشاف 

 

 

دسته بندي و آناليز رخساره هاي لرزه اي 
به روش هاي نظارتي و غيرنظارتي بر 
اساس آناليز چند نشانگري

 عين اهلل جوكار1، ماشاءاهلل رحيمي2، فاطمه ميرشكاري3
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ايده اصلی در آناليز رخساره های لرزه اي بررسی مرفولوژی يا 
رخس��اره تريس های لرزه اي در س��طح مخزن و در صورت امكان 
مرتبط كردن  تغييرات آن با تغييرات ليتولوژی در مخزن اس��ت. 
هر بخش از تريس های لرزه اي توس��ط يك س��ری نش��انگرهای 
ل��رزه اي مانند دامن��ه، پارامترهای لحظه اي، پيوس��تگی جانبی، 
ان��رژی كل و توزي��ع زمان انرژی توصيف می ش��وند. تركيب اين 
نشانگرها معموالً اطالعات زمين شناسی بيشتری نسبت به زمانی 
كه تنها يك نش��انگر خ��اص مورد مطالعه ق��رار مي گيرد، فراهم 
می نمايد. اين نشانگرها يك فضای چند بعدی را تعريف می كنند 
كه در آن هر تريس )يا نمونه لرزه ای( به صورت يك نقطه نمايش 
داده مي شود و مختصات اين مقادير مشخص كننده نشانگر های 
مختلف برای تريس مورد نظرمی باش��د. در اين فضاي نشانگری 
)فضايی ك��ه محور های آن نش��انگرها هس��تند( نقاط)تريس های( نزديك 
به هم به عنوان يك دس��ته  طبقه بندی می ش��وند كه اين دسته 
متناظر با تريس هايی اس��ت كه حداقل از نقطه نظر نش��انگر های 
م��ورد مطالعه ش��بيه به هم هس��تند و در نتيجه تش��كيل يك 
رخس��اره لرزه اي خاص می دهند.  ش��كل 1 به صورت شماتيك 
مفهوم دس��ته بندی رخس��اره های لرزه ای بر اس��اس آناليز چند 
نشانگری را نش��ان می دهد.  دسته بندی رخساره های لرزه اي در 

فضای نشانگری به دو روش انجام می گيرد: 
روش های نظارتی و روش های غير نظارتی

روش غير نظارتی
 در روش دس��ته بندی غير نظارت��ی هي��چ ن��وع اطالع��ات 
زمين شناسی و يا مخزنی ابتداً )A prior( در سيستم دسته بندی 
 Elustering( وارد نمی شود. اين روش بر اساس تكنيك های آناليز
Analysis( دس��ته بندی قرار دارد، كه برای تقس��يم بندی تمام 
تريس ها، زمانی كه در فضای نشانگری نشان داده می شوند، مورد 

اس��تفاده قرار مي گيرد. در اين روش دس��ته بندی، تفسير نتايج 
به دس��ت آمده )در صورت امكان( به صورت پسين )Posteriori( با 
آناليز تطابق بين رخساره های لرزه اي به دست مي آيد و اطالعات 

زمين شناسی و مخزنی در چاه ها انجام می شود.]4[ 
تكنيك ه��ای مختلف��ی ب��رای اين ن��وع دس��ته بندی وجود 
دارد ك��ه تف��اوت اصلی آنها در نوع فاصله )نرم(يي اس��ت كه در 
سيس��تم دسته بندی به كار می رود. مش��كل اصلی در روش های 
دس��ته بندی غير نظارتی انتخاب مناس��ب و بهينه تعداد دسته ها 
برای دس��ته بندی می باشد. از آنجا كه هيچ قاعده ای برای تعريف 
و تعيي��ن دقيق تعداد دس��ته ها وجود ندارد، لذا تعداد دس��ته ها 
معموالً بر اس��اس تكنيك خطا و آزمايش مشخص می شود. برای 
الگوريتم های كالس��يك مانند الگوريتم k-mean دسته بندی با 
تعداد دس��ته های مختلف اجرا می ش��ود و معيار ها و پارامترهای 
بررس��ی دقت و كيفيت دس��ته بندی در هر اجرا )با تعداد دسته های 
مختل��ف( محاس��به می گردد. بر اس��اس اين پارامتره��ا و معيارها 
بهترين اجرا )دس��ته بندی( انتخاب می شود. اما اين انتخاب همواره 
آس��ان نيست. به خصوص زمانی كه دسته های طبيعی در فضای 

نشانگری، الگوی پيچيده داشته باشند.
 اس�اس روش های غير نظارتی، دسته بندی تمام داده ها در فضای 
نش�انگری اس�ت و نتيجه به دس�ت آمده به اطالعات پيشين بستگی 

ندارد.
روش ه��ا و الگوريتم های متعددی برای آناليز رخس��اره های 
ل��رزه ای به روش غير نظارتی وج��ود دارد. در اين مقاله الگوريتم 

k-mean كه روشی آماری است، توضيح داده می شود.   

k-mean  روش دسته بندی آماری 
روش دس��ته بندی  k-mean يك الگوريتم آماری كالسيك 

شكل 1: شكل به صورت نمادين )شماتيك( مفهوم دسته بندی رخساره لرزه اي را نشان می                             دهد. نشانگر های لرزه اي از بازه مخزنی استخراج 
می ش��وند. داده ه��ای ل��رزه اي در فضای چند بعدی كه ابعاد آن نش��انگر های لرزه ای هس��تند، به صورت يك نقطه نمايش داده مي ش��وند. 

روش های دسته بندی مختلفي براي اين نقاط به كار مي رود.
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اس��ت كه توسط مك كوئين )Mac Queen(، ارائه شد. اين روش 
معموالً به عنوان ش��روعی برای الگوريتم ه��ای پيچيده تر به كار 
مي رود. اين الگوريتم همواره همگرا می باش��د، اما ممكن اس��ت 

برای اجراهای متفاوت، نتايج به دست آمده متفاوت باشد.
در روش دس��ته بندی k-mean هي��چ فرض��ی در مورد نحوة 
توزي��ع داده ها )نش��انگر های لرزه اي( صورت نمی گيرد. بس��ته به 
تع��داد دس��ته های موج��ود )k، )k  مركز دس��ته از بردارهای 

نشانگری موجود به صورت اتفاقی انتخاب می شود. 
در فرايند دس��ته بندی، تمام بردار های نش��انگری، بر اساس 
معيار حداقل كردن فاصله بين بردار مورد نظر و مركز دس��ته ها 
به يكی از دس��ته های موجود نس��بت داده می شود. اين فرايند از 
طري��ق بهبود تكراری صورت می گيرد و بنابراين مركز دس��ته ها 
بعد از هر تخصيص به روز می ش��ود. تكرار ه��ا تا زمانی كه ديگر 
هيچ تخصيصی وجود نداش��ته باشد يا زمانی كه تعداد تكرار های 

مورد نظر انجام شده باشد، ادامه می يابد.
اين الگوريتم طی مراحل زير اجرا می شود:

1- مرحله اول: سؤال از كاربر برای تعيين تعداد دسته ها؛
2- مرحله دوم: انتخاب اتفاقی k نقطه ورودی به عنوان مراكز 

دسته اوليه؛
3- مرحل�ه س�وم: پيدا كردن نزديك ترين مركز دس��ته به هر 
ي��ك از داده های ورودی. از اين رو هر يك از مراكز دس��ته ها 
زيرمجموع��ه ای از داده ه��ای ورودی را در بر خواهد گرفت و 
نمايش دهنده دس��ته ای از داده ه��ای ورودی خواهد بود. بنابر 

.Ck و ... ،C1، C2 دسته خواهيم داشت؛ k اين
4- مرحله چهارم: برای هر يك از k دس��ته، يك مركز معرفی 
می شود و مكان هر يك از مراكز دسته ها به مركز تعريف شده 

تجديد می گردد.
5- مرحل�ه پنج�م: مراحل يك تا پنج تكرار می ش��ود تا مراكز 

دسته ها ثابت شوند و تقارب مورد نظر به دست آيد.
 )Euclidean( فاصله اقليدسی )norm( معيار نزديكی توسط  نرم

معرفی می شود: 

d x y x y x yEuclidean i i
i

n

) , ( : ) (- = -
=
å 2

1
رابطه 1         

ش��كل - 2 اس��اس دس��ته بندی به روش k-mean را نش��ان 
می دهد.

روش های نظارتی
ه��دف اين آناليز توصيف مخزن با شناس��ايی رخس��اره های 
آن از طري��ق ادغ��ام اطالعات نگارهای چ��اه، اطالعات مخزنی و 
زمين شناس��ی و اطالعات لرزه ای اس��ت در ابتدا، شبكه بر اساس 
اطالعات رخس��اره های بدست آمده از نگارهای چاه و تريس های 
لرزه های نزديك چاه آموزش��ی داده می ش��ود زمانی كه آموزش 
تكميل شد، اين ش��بكه برای داده های لرزه ای محدوده های بين 
چاه��ی برای پيش بينی رخس��اره های بين موقعي��ت چاه ها بكار 

مي رود.
با اس��تفاده از نتايج، می توان مرز های مخ��زن )به عنوان مثال 
به مرز ش��يل – ماس��ه يا نواحی متخلخل( را ترسيم كرد. در روش های 
دسته بندی نظارتی از آنجا كه اطالعات زمين شناسی و يا مخزنی 
به صورت ابتدايی از همان آغاز برای هدايت تعريف رخساره های 
لرزه اي وارد سيستم دسته بندی می شوند، تفسير نتايج به دست 

آمده فوری )immediate( می باشد]4[.
در روش های آماری نظارتی، دس�ته بندی رخساره های لرزه اي بر 

اساس آناليزهای تفكيك و در دو مرحله انجام می پذيرد: 
1- مرحله توصيفی )آموزش يا فراگيری( 

2- مرحله پيش بينی. 
ش��كل -3 نمودار گردشی دس��ته بندی نظارتی رخساره های 

لرزه ای را نشان می دهد.
در اين مطالعه روش های دس��ته بندی نظارتی با اس��تفاده از  
تئوری Bayes كه روش��ی آماری اس��ت، به اختصار توضيح داده 

می شود.

Bayes روش دسته بندی آماری با استفاده از تئوری
روش نظارت��ی آم��اری )statistical( بر اس��اس تكنيك هاي 
اس��توار   )Discriminant analysis( تفكي��ك  آنالي��ز  مختل��ف 
هس��تند. اطالعات مخزنی و زمين شناس��ی برای هدايت تعريف 
رخس��اره ها به وس��يله تعريف مجموعه آموزش��ی از تريس ها كه 
نماينده تغييرات اصلی مخزن هس��تند وارد سيستم دسته بندی 
می ش��ود. اين تريس ها معموالً در مج��اورت چاه هايی كه از نظر 
كيفي��ت مخزن برای هر دس��ته ش��اخص )typical( می باش��ند، 

ش��كل 2: الگوريتم k-mean . اين روش به تعداد كالس ها )k ( بس��تگی دارد. k  مركز دس��ته به صورت اتفاقی از فضای نش��انگری انتخاب 
و  از هم دور می ش��وند. تمامی بردار های نش��انگری بر اس��اس حداقل كردن فاصله آن بردار تا مراكز دس��ته ها، به يكی از دس��ته ها نس��بت 

داده می شود.

Initial class centres, 
looking for 3 classes

After first Iteration, 
one class centre is removed 

After final iteration After second iteration 
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تعري��ف می گ��ردد. همچنين می توانن��د تريس ه��ای مصنوعی 
باش��ند كه از روی داده های چاه های شاخص هر رخساره ساخته 
می ش��ود]5[. در آناليز تفكيك، توانايی نشانگر های لرزه اي مورد 
نظ��ر برای جداس��ازي دس��ته های مختلف تريس ه��ای آموزش 
ابتدا مطالعه می ش��ود. برای اين كار ي��ك تابع تخصيص تعريف 
می گردد و بر روی تريس های آموزش اعمال می شود. دسته های 
 پيش بينی ش��ده با دسته های واقعی مورد مقايسه قرار مي گيرند. 
اگر نش��انگرهای موج��ود تفكيك مؤثری را فراهم كنند، بيش��تر 
تريس ها بايد به درستی شناسايی شوند. تابع تخصيص بر اساس 
احتمال)ci/x( p )احتمال تعلق تريس های با مشخصات نشانگری 

x در دستهci( تعريف می شود. 
اين احتمال با استفاده از فرمول Bayes محاسبه می شود:

i i
i k

j jj = 1

p)x/c (.p)c (
p)c /x( =

p)x/c (.p)c (∑ رابطه 2                 

k : تعداد دسته  هاي مورد استفاده در آموزش 
   Cj برای دسته pdf  : p x/cj( )

 Cj احتمال اوليه دسته : p cj( )
 Ci به دسته x احتمال تعلق نشانگرهای تريس : p c /xi( )

بنابراين مسأله شامل تعيين pdf ) تابع چگالی احتمال( برای 
ه��ر كالس می باش��د. pdf ها را می توان با ف��رض توزيع نرمال يا 
گاوسی )Gaussian Distribution( برای همه دسته های آموزش 

به دست آورد )آناليز پارامتريك-خطی و درجه دو(. 
 )non-parametric( می توان از آناليز تفكيك غير پارامتريك
كه در آن هيچ فرضی نس��بت به توزيع دس��ته ها نمی ش��ود، نيز 
اس��تفاده ك��رد. هر جا ممكن باش��د اين روش ها هم��ه با هم به 

كار برده می ش��وند تا روش��ی كه بهينه ترين و مؤثرترين تفكيك 
دس��ته های آموزش را موجب شود، انتخاب گردد. معموالً درصد 
تخصيص صحيح روی نمونه های آموزش برای مقايس��ه عملكرد 
روش های مختلف مورد اس��تفاده قرار مي گيرد در يك نگاه كلی 
روش های تفكيك پارامتريك قوي تر و حتی با تعداد محدود نقاط 
در هر دس��ته نيز قابل انجام هستند. در حالی كه روش های غير 
پارامتريك نيازمند تعداد كافی نقاط داده آموزش برای اطمينان 
از اس��تنتاج )Inference( آماری قابل اعتماد pdfها می باش��د: با 
اين وجود روش های تفكيك غير پارامتريك قادرند الگوهای بسيار 
پيچيده در فضاي نش��انگری را شناسايی كنند. در حالی كه اين 

امر از طريق روش های پارامتريك امكان پذير نيست. 
در اين مرحله مي توان زي��ر مجموعه اي از داده های آموزش 
را ب��ه عنوان داده تأيي��د )Validation Data( ب��رای اندازه گيری 
ميزان د-قت و صحت دس��ته بندی در اي��ن مرحله انتخاب نمود 
ت��ا اطمينان حاصل گ��ردد كه بهترين تفكيك روی دس��ته های 
آم��وزش صورت می گيرد. زمانی كه توانايی نش��انگر های موجود 
برای جدايش دسته های آموزش به اثبات رسيد، مرحله دّوم آناليز 
تفكيك، مرحله پيش بينی می باشد. تريس هايی كه در فاصله دور 
از چاه )كه اطالعات مخزنی در دس��ترس نمی باشد(، قرار دارند و 
در مرحله قبل )آموزش( از آنها هيچ اس��تفاده اي نش��ده است به 
يكی از دسته هايی كه توسطه نمونه های آموزش تعريف شده اند، 
نس��بت داده  می شوند. تابع تخصيصی كه در مرحله قبل محاسبه 
ش��ده اس��ت برای محاس��به بردار احتمال برای تعلق يك تريس 
خاص به هر كالس اس��تفاده می شود. تريس مجهول به دسته اي  
كه باالترين احتمال را دارد نس��بت داده می شود. احتمال مربوط 
به  دس��ته پيش بينی ش��ده را می توان به عنوان يك انديس عدم 

قطعيت به كار برد.

اطالعات نگار چاه، 
اطالعات لرزه ای 3 مغزه و مخزنی

بعدی

تفسير و تعيين افقی كه مطالعه قرار 
است روی آن انجام شود )افق مخزنی(

تعيين دسته ها بر حسب ليتولوژی،نوع 
سيال و يا بر اساس تفسير چينه شناسی

انتخاب چاه شاخص برای 
آموزش برای هر دسته

مرحله آموزش،در اين مرحله 
تريس های مرجع برای هر  دسته 
در مجاورت چاه انتخاب می شود

استخراج نشانگرهای 
لرزه ای

مرحله پيش گويی،در اين 
مرحله تريس هايی كه در 

مرحله آموزش استفاده نشده 
اند،به يكی از دسته های 

آموزش نسبت داده می شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

شكل 3: نمودار گردشی دسته بندی رخساره های لرزه ای به روش نظارتی
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مقايسه روش های نظارتی و غير نظارتی
روش های دس��ته بندی نظارتی و غير نظارتی دو روش مكمل 
هس��تند )شكل 4(. مزيت روش نظارتی آن است كه تفسير نتايج 
به دس��ت آمده فوری می باش��د. اما داده ابتداي��ی می تواند باعث 
ايج��اد خطا در بعضی موارد ش��ود. همچنين آنومالی های لرزه اي 
يا مش��خصات مخزنی كه هنوز حفاری نش��ده اند، ممكن اس��ت  
اشتباه تفس��ير ش��وند. روش های غير نظارتی ديد خنثی نسبت 
ب��ه داده ها دارند. اين نوع دس��ته بندی با حداقل چاه های موجود 
قابل انجام است. در هر صورت اين روش همواره به عنوان ابزاری 
برای كنترل كيفيت داده های لرزه اي عمل مي كند. اساس��ی ترين 
نقيصه اين روش دسته بندی، آن است كه تفسير زمين شناسی و 
مخزنی نتايج به دست آمده در اين روش هميشه راحت و ممكن 
نيس��ت، مخصوصاً زمانی كه چاه های موجود پراكنده باش��ند. در 
اين روش مش��خص كردن تعداد دسته ها نيز مهم است، زيرا قبل 
از ش��روع دسته بندی تعداد دسته هاي موجود بايد مشخص شده 
باش��د. اگرچه بعضی معيارها و پارامترها برای يافتن دقيق تعداد 
دسته ها وجود دارد، ولی مشخص كردن تعداد دسته ها همواه كار 
آسانی نيس��ت. به طور خالصه برای شناخت كامل ساختار داده 

لرزه اي و ارتباط آن با پارامترهای مخزنی روش هاي دس��ته بندی 
نظارتی و غير نظارتی بايد با هم انجام شوند.

مطالعه موردی
آناليز رخس��اره های لرزه ای برای مخزن ماس��ه سنگی يكی 
از ميادي��ن دريايی ايران در خليج فارس انجام ش��ده و تفس��ير 
افق ها با اس��تفاده از نرم افزار Charisma و آناليز و دس��ته بندی 
رخساره های لرزه ای با اس��تفاده از بسته Seisclass انجام گرفته 
اس��ت. ابتدا روش های دسته بندی غير نظارتی برروی نشانگر های 
استخراج شده اعمال شده است. نتايج به دست آمده از روش های 
غير نظارت��ی ايده كلی را از نحوه توزيع رخس��اره های لرزه ای در 
مخزن به دس��ت می ده��د. نتايج حاصل ب��رای تعريف داده های 
آموزش در دس��ته بندی نظارتی مورد اس��تفاده قرار گرفته است. 
ج��دول -1 تعري��ف دس��ته های مختل��ف از روی اطالعات الگ 
)تخلخل( و چاه های اس��تفاده شده برای آموزش هر دسته را نشان 
می دهد. نتايج نهايی آناليز رخس��اره های لرزه ای، به صورت نقشه 
2 بعدی، نحوه توزيع رخساره های لرزه ای از بازه مخزنی را نشان 

می دهد. 

ش��كل 4 : روش های دس��ته بندی نظارتی و غير نظارتی مكمل يكديگر هس��تند. دس��ته بندی غير نظارتی تنها بر اس��اس نشانگرهای 
لرزه ای اس��تخراج ش��ده انجام مي  شود و تفس��ير نتايج نهايی به صورت پسين از طريق انطباق نتايج با اطالعات چاه صورت می  گيرد. 
ولی در روش های دسته بندی نظارتی اطالعات زمين شناسی و مخزنی برای تعريف دسته های آموزش مورد استفاده قرار می گيرند و 
از اين رو تفسير نتايج حاصل از دسته بندی فوری است. در روش های نظارتی احتمال مربوط به هر كالس در هر اجرای دسته بندی 

نيز داده می شود كه می توان از آن برای بررسی دقت نتايج دسته بندی استفاده كرد.

چاه های استفاده شده برای آموزشبازه تخلخل(pu( دسته ها

Class 1 (low porosity)φ<0.1513

Class 2 (medium porosity)0.15<φ<0.203,9

Class 3 (high porosity)0.20< φ <0.257,2,6

Class 4 (very high porosity)φ >0.258,15

جدول 1: تعريف دسته ها و چاه های آموزشی برای هر دسته در دسته بندی نظارتی

 Cluster analysis in 
attribute space
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شكل- 5 نتايج دسته بندی رخساره های لرزه ای به روش های 
غير نظارتی و ش��كل- 6 نتايج دسته بندی رخساره های لرزه ای به 

روش های نظارتی را برای مخزن مورد مطالعه نشان مي دهد.

نتيجه گيری
نتايج نش��ان می دهد كه شناس��ايی رخس��اره های رسوبی و 
ناهمگونی های بين چاهی مواردی هستند كه نشانگرهای لرزه اي 

می توانند، بسيار مؤثر باشند. 
روش های دس��ته بندی آماری برای دسته بندی رخساره های 
لرزه اي س��طح قطعيت را در سرش��ت نمايی مخزن افزايش داده 
است. روش های دسته بندی نظارتی و غير نظارتی، 2 روش مكمل 
هستند كه هر گاه با هم استفاده شوند، شناسايی رخساره ها بهتر 

و دقيق تر صورت می پذيرد. 

پيشنهادات
توصيه می                      ش��ود نتايج برگ��ردان لرزه ای براي دس��ته                       بندی 
رخساره های لرزه اي مورد استفاده قرار گيرد، زيرا نشانگر لرزه ای 

امپدانس صوتی در شناسايی رخساره ها بسيار قوی هستند.
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ش��كل 5: نتاي��ج حاص��ل از آناليز رخس��اره های ل��رزه ای به روش 
غير نظارت��ی )K-mean( ب��ا 4 دس��ته )نقش��ه توزيع رخس��اره های 
ل��رزه ای از رأس مخزن(. ه��ر رنگ نماينده يك رخس��اره لرزه اي 
است. رخس��اره های لرزه اي در اين حالت برچسب ندارند و تفسير 
نشده اند. تفسير نهايی در صورت امكان از طريق كاليبراسيون نتايج 

دسته بندی با اطالعات چاه صورت می گيرد.

ش��كل 6: نتاي��ج حاص��ل از آناليز رخس��اره های ل��رزه ای به روش  
نظارتی ) Bayes ( با 4 دس��ته )نقش��ه توزيع رخساره های لرزه ای از 
رأس مخ��زن(. هر رنگ نماينده يك رخس��اره لرزه ای اس��ت . در 
اين حالت رخس��اره های لرزه ای برچس��ب دارند و تفسير شده اند. 
دسته های مختلف از روی اطالعات تخلخل به دست آمده از چاه ها 

تعريف گرديده اند.


