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ویژگی های مقاومتی چاه به عنوان یکی از پارامتر ها در بررس��ی های ژئومکانیکی میادین نفتی مورد بررس��ی 
قرار می گیرند، با توجه به اینکه در میادین نفتی آگاهی از پایداری دیواره چاه های مورد حفاری امری بس��یار 
ضروری اس��ت می توان با انجام آزمایش های اس��تاتیکی ژئومکانیک مانند آزمون های مربوط به مقاومت یک 
مح��وره و چند محوره اقدام به پیش بینی صحیح این ام��ر و کاهش هزینه های مربوط به حفاری نمود، بدلیل 
سنگ شناس��ی مختلف س��ازند ها و تغییرات گسترده مربوط به سنگ مخزن و مخرب بودن آزمون های مربوط 
به مقاومت فش��اری و بدلیل عدم اجرای آزمایش های مقاومت فش��اری در سازند های سست، هزینه و زمان بر 
بودن این آزمون ها می توان با اس��تفاده از نگاره های چاه و روش های ترکیبی هوش��مند برای تعیین اهداف نام 
برده ش��ده اقدام نمود. در این مقاله ابتدا به تخمین س��رعت موج برش��ی با اس��تفاده از نگاره های چاه و روش 
هوش��مند و اعتبار سنجی این روش ها پرداخته می شود، سپس با استفاده از ویژگی های االستیک بدست آمده 
اقدام به تخمین مقادیر مربوط به ویژگی های مقاومتی چاه پرداخته می ش��ود. با توجه به پیوس��ته بودن مقدار 
مقاومت فش��اری تک محوره در طول چاه های حفاری ش��ده، برای تعیین آن از طریق نگاره های چاه و روابط 
تجربی اس��تفاده می ش��ود. در این راس��تا هدف از مقاله حاضر، تعیین مقاومت فش��اری تک محوره، مقاومت 
کشش��ی و زاویه اصطکاک داخلی با اس��تفاده از روابط تجربی موجود به وسیله ویژگی های االستیک و سرعت 

موج برشی به صورت تلفیقی از نگاره های چاه ها و روش های هوشمند است. 
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اطالعات مقاله

تخمین پارامترهای مقاومتی مربوط به چاه یک مس��ئله حیاتی در 
مدیریت مخزن  است. در مطالعات مهندسی نفت، مقاومت فشاری 
تک محوری و مدول های االس��تیک یکی از مهم ترین فاکتورها در 
تخمین پارامترهای مکانیک  سنگی است. دسترسی به این پارامترها 
در میدان ب��رای تحلیل پایداری دیواره چاه، برنامه ریزی حفاری و 
طراحی شکست هیدرولیکی بسیار مفید است]1و 2[. روش بسیار 
دقیق برای تعیین این پارامترها، انجام تس��ت های آزمایشگاهی بر 
روی مغزه است که نیازمند هزینه هنگفت و زمان بسیار زیاد است. 
از این رو، اندازه گیری غیرمس��تقیم آن ه��ا از نگارهای پتروفیزیکی 
)که ارزان قیمت هس��تند و از پیوستگی برخوردارند( امری ضروری 
به نظر می رس��د. بنابراین، در این پژوهش، روش رگرس��یون بردار 
پش��تیبان  برای تخمین پارامترهای ژئومکانیکی ش��امل مقاومت 
فش��اری تک محوری، زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت کششی از 

نگارهای پتروفیزیکی به کاربرده شد.        
در ای��ن پژوه��ش با تخمین س��رعت موج برش��ی  با اس��تفاده از 
نگاره ه��ای پتروفیزیکی اطالعات حاصل از چاه )ش��امل نگاره های 
گام��ا، نوت��رون، چگال��ی و غی��ره ( و اطالعات زمین شناس��ی و با 

بهره گیری از روش رگرس��یون بردار پشتیبان، سرعت موج برشی 
در میدان مورد مطالعه محاسبه شده و پس از آن مقاومت فشاری 
تک محوره، مقاومت کششی و زاویه اصطکاک داخلی با استفاده از 
روابط تجربی موجود بوس��یله ویژگی های االستیک و سرعت موج 
برش��ی به صورت تلفیقی از نگاره های چاه ها و روش های هوشمند 

محاسبه می شوند. 

2-تخمین خواص مقاومتی سنگ
مهم تری��ن خواص مقاومتی س��نگ که در مطالع��ات ژئومکانیکی 
به خصوص س��اخت مدل ژئومکانیکی یک بعدی چاه مورد ارزیابی 
قرار می گیرند شامل مقاومت فشاری تک محوره، مقاومت کششی 
و زاویه اصطکاک داخلی می باش��ند. همان طور که پیشتر نیز بیان 
ش��د، بهترین روش برای تعیین خواص مقاومتی س��نگ ها، انجام 
آزمایش های مکانیک سنگی می باشد؛ اما روابطی نیز برای تخمین 
این پارامترها از سایر خواص فیزیکی، دینامیکی و استاتیکی سنگ 
توس��عه داده ش��ده اند؛ که در ج��داول-1، 2 و 3 ب��ه ترتیب برای 
مقاومت فش��اری تک مح��وره، مقاومت کشش��ی و زاویه اصطکاک 

مقدمه
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داخلی فهرست شده است.
در روابط مقاومت فش��اری تک  مح��وری ES و Edyn به ترتیب برای 
 φ و GPa م��دول یانگ اس��تاتیکی و دینامیکی س��نگ بر حس��ب
تخلخل اس��ت. در روابط زاویه اصطکاک داخلی سنگ، VP سرعت 
موج فش��اری برحس��ب متر بر ثانیه m/s)، Vshale( حجم شیل به 

صورت بی بعد و GR پرتو گاما برحسب API است.

)SVR( 3-روش رگرسیون بردار پشتیبان
الگوریتم ماش��ین بردار پشتیبان برای اولین بار توسط وپنیک]16[ 
برای مس��ائل طبقه بندی و تخمینی توس��عه داده ش��ده است. این 
روش برمبن��ای تئوری یادگیری آماری اس��توار اس��ت که از اصل 
کمینه س��ازی خطای س��اختاری به��ره می برد. به عب��ارت دیگر 
ماشین های بردار پشتیبان برخالف سایر روش های هوش مصنوعی 
به جای اینکه خطای محاس��باتی را کاهش دهند، ریسک عملیاتی 
را به عنوان تابع هدف قرار داده و کمینه می کنند. از آنجایی که در 
این روش نیازی به دانستن توزیع احتمال داده های ورودی نیست 

یک روش ناپارامتریک به شمار می آید.
در کاربرد رگرس��یونی مدل ماش��ین بردار پشتیبان، هدف، دست 
یافتن به تابعی نامش��خص براس��اس تعداد مح��دودی نمونه های 
آموزش اس��ت. در رگرسیون بردار پش��تیبان، ورودی x با استفاده 

از نگاش��ت های غیرخط��ی ثاب��ت به یک فض��ای m بعدی ویژگی 
نگاشت می ش��ود و س��پس یک مدل خطی در این فضای ویژگی 
ساخته می شود. این فرآیند با یک مجموعه ای از انتقال دهنده های 
غیرخطی) x( ϕj، بردار وزن ω و مقدار بایاس b در رابطه )1( نشان 

داده شده است.
f)x,ω)= ∑j=1 ωj ϕj)x)+b                                                        )1(
برای کمینه س��ازی خطای تخمین الزم است نرم بردار وزن کمینه 
شود. این ش��رایط را می توان با تعریف حاشیه نرم برای رگرسیون 
بردار پشتیبان ایجاد نمود. در حقیقت، ویپنیک برای کاربرد ماشین 

 1   مقایسه مقادیر خطای میانگین تخمین با توابع کرنل مختلف الگوریتم رگرسیون 
بردار پشتیبان در پنج تکرار

 1   مهم  ترین روابط تجربی برای تخمین مقاومت فشاری تک محوره

روابطسنگ/ سازندمرجعشماره رابطه

سنگ های آذرین و دگرگونی]3[)1-1(

  مقدمه: -1

است. در مطالعات  1تخمين پارامترهاي مقاومتي مربوط به چاه يك مسئله حياتي در مديريت مخزن
ترين فاكتورها در تخمين يكي از مهم 3هاي االستيكو مدول 2مهندسي نفت، مقاومت فشاري تك محوري

براي تحليل پايداري ديواره چاه،  سنگي است. دسترسي به اين پارامترها در ميدانپارامترهاي مكانيك 
روش بسيار دقيق براي تعيين  .]2و 1[بسيار مفيد است 4ريزي حفاري و طراحي شكست هيدروليكيبرنامه

هاي آزمايشگاهي بر روي مغزه است كه نيازمند هزينه هنگفت و زمان بسيار زياد اين پارامترها، انجام تست
قيمت هستند و از پيوستگي ها از نگارهاي پتروفيزيكي (كه ارزانآن گيري غيرمستقيمرو، اندازهاست. از اين

براي  5رسد. بنابراين، در اين پژوهش، روش رگرسيون بردار پشتيبانبرخوردارند) امري ضروري به نظر مي
و مقاومت  6تخمين پارامترهاي ژئومكانيكي شامل مقاومت فشاري تك محوري، زاويه اصطكاك داخلي

         كاربرده شد. اي پتروفيزيكي بهاز نگاره 7كششي

هاي پتروفيزيكي اطالعات حاصل از چاه هگارنبا استفاده از  8در اين پژوهش با تخمين سرعت موج برشي
گيري از روش رگرسيون شناسي و با بهره) و اطالعات زمينهاي گاما، نوترون، چگالي و غيره(شامل نگاره

مقاومت فشاري ميدان مورد مطالعه محاسبه شده و پس از آن  بردار پشتيبان، سرعت موج برشي در
هاي محوره، مقاومت كششي و زاويه اصطكاك داخلي با استفاده از روابط تجربي موجود بوسيله ويژگيتك

  شوند. هاي هوشمند محاسبه ميها و روشهاي چاهاالستيك و سرعت موج برشي به صورت تلفيقي از نگاره

  متي سنگتخمين خواص مقاو-2

خصوص ساخت مدل ژئومكانيكي يك بعدي ترين خواص مقاومتي سنگ كه در مطالعات ژئومكانيكي بهمهم
گيرند شامل مقاومت فشاري تك محوره، مقاومت كششي و زاويه اصطكاك داخلي چاه مورد ارزيابي قرار مي

ها، انجام قاومتي سنگطور كه پيشتر نيز بيان شد، بهترين روش براي تعيين خواص مباشند. همانمي
باشد؛ اما روابطي نيز براي تخمين اين پارامترها از ساير خواص فيزيكي، سنگي ميهاي مكانيكآزمايش

به ترتيب براي مقاومت فشاري  3و  2، 1-اند؛ كه در جداولديناميكي و استاتيكي سنگ توسعه داده شده
  ده است.محوره، مقاومت كششي و زاويه اصطكاك داخلي فهرست شتك

  
ترين روابط تجربي براي تخمين مقاومت فشاري تك محورهمهم -1جدول

روابط سنگ/ سازند  مرجع  شماره رابطه
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UCS[MPa]=174.8e-0.91*Φسنگ های کربناته]4[)2-1(

سنگ های کربناته]5[)3-1(

  مقدمه: -1

است. در مطالعات  1تخمين پارامترهاي مقاومتي مربوط به چاه يك مسئله حياتي در مديريت مخزن
ترين فاكتورها در تخمين يكي از مهم 3هاي االستيكو مدول 2مهندسي نفت، مقاومت فشاري تك محوري

براي تحليل پايداري ديواره چاه،  سنگي است. دسترسي به اين پارامترها در ميدانپارامترهاي مكانيك 
روش بسيار دقيق براي تعيين  .]2و 1[بسيار مفيد است 4ريزي حفاري و طراحي شكست هيدروليكيبرنامه

هاي آزمايشگاهي بر روي مغزه است كه نيازمند هزينه هنگفت و زمان بسيار زياد اين پارامترها، انجام تست
قيمت هستند و از پيوستگي ها از نگارهاي پتروفيزيكي (كه ارزانآن گيري غيرمستقيمرو، اندازهاست. از اين

براي  5رسد. بنابراين، در اين پژوهش، روش رگرسيون بردار پشتيبانبرخوردارند) امري ضروري به نظر مي
و مقاومت  6تخمين پارامترهاي ژئومكانيكي شامل مقاومت فشاري تك محوري، زاويه اصطكاك داخلي

         كاربرده شد. اي پتروفيزيكي بهاز نگاره 7كششي

هاي پتروفيزيكي اطالعات حاصل از چاه هگارنبا استفاده از  8در اين پژوهش با تخمين سرعت موج برشي
گيري از روش رگرسيون شناسي و با بهره) و اطالعات زمينهاي گاما، نوترون، چگالي و غيره(شامل نگاره

مقاومت فشاري ميدان مورد مطالعه محاسبه شده و پس از آن  بردار پشتيبان، سرعت موج برشي در
هاي محوره، مقاومت كششي و زاويه اصطكاك داخلي با استفاده از روابط تجربي موجود بوسيله ويژگيتك

  شوند. هاي هوشمند محاسبه ميها و روشهاي چاهاالستيك و سرعت موج برشي به صورت تلفيقي از نگاره

  متي سنگتخمين خواص مقاو-2

خصوص ساخت مدل ژئومكانيكي يك بعدي ترين خواص مقاومتي سنگ كه در مطالعات ژئومكانيكي بهمهم
گيرند شامل مقاومت فشاري تك محوره، مقاومت كششي و زاويه اصطكاك داخلي چاه مورد ارزيابي قرار مي

ها، انجام قاومتي سنگطور كه پيشتر نيز بيان شد، بهترين روش براي تعيين خواص مباشند. همانمي
باشد؛ اما روابطي نيز براي تخمين اين پارامترها از ساير خواص فيزيكي، سنگي ميهاي مكانيكآزمايش

به ترتيب براي مقاومت فشاري  3و  2، 1-اند؛ كه در جداولديناميكي و استاتيكي سنگ توسعه داده شده
  ده است.محوره، مقاومت كششي و زاويه اصطكاك داخلي فهرست شتك

  
ترين روابط تجربي براي تخمين مقاومت فشاري تك محورهمهم -1جدول

روابط سنگ/ سازند  مرجع  شماره رابطه

��������  هاي آذرين و دگرگونيسنگ ]3[  )1-1( = 4.31 ∗ (���������10 )�.��� 
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  مقدمه: -1

است. در مطالعات  1تخمين پارامترهاي مقاومتي مربوط به چاه يك مسئله حياتي در مديريت مخزن
ترين فاكتورها در تخمين يكي از مهم 3هاي االستيكو مدول 2مهندسي نفت، مقاومت فشاري تك محوري

براي تحليل پايداري ديواره چاه،  سنگي است. دسترسي به اين پارامترها در ميدانپارامترهاي مكانيك 
روش بسيار دقيق براي تعيين  .]2و 1[بسيار مفيد است 4ريزي حفاري و طراحي شكست هيدروليكيبرنامه

هاي آزمايشگاهي بر روي مغزه است كه نيازمند هزينه هنگفت و زمان بسيار زياد اين پارامترها، انجام تست
قيمت هستند و از پيوستگي ها از نگارهاي پتروفيزيكي (كه ارزانآن گيري غيرمستقيمرو، اندازهاست. از اين

براي  5رسد. بنابراين، در اين پژوهش، روش رگرسيون بردار پشتيبانبرخوردارند) امري ضروري به نظر مي
و مقاومت  6تخمين پارامترهاي ژئومكانيكي شامل مقاومت فشاري تك محوري، زاويه اصطكاك داخلي

         كاربرده شد. اي پتروفيزيكي بهاز نگاره 7كششي

هاي پتروفيزيكي اطالعات حاصل از چاه هگارنبا استفاده از  8در اين پژوهش با تخمين سرعت موج برشي
گيري از روش رگرسيون شناسي و با بهره) و اطالعات زمينهاي گاما، نوترون، چگالي و غيره(شامل نگاره

مقاومت فشاري ميدان مورد مطالعه محاسبه شده و پس از آن  بردار پشتيبان، سرعت موج برشي در
هاي محوره، مقاومت كششي و زاويه اصطكاك داخلي با استفاده از روابط تجربي موجود بوسيله ويژگيتك

  شوند. هاي هوشمند محاسبه ميها و روشهاي چاهاالستيك و سرعت موج برشي به صورت تلفيقي از نگاره

  متي سنگتخمين خواص مقاو-2

خصوص ساخت مدل ژئومكانيكي يك بعدي ترين خواص مقاومتي سنگ كه در مطالعات ژئومكانيكي بهمهم
گيرند شامل مقاومت فشاري تك محوره، مقاومت كششي و زاويه اصطكاك داخلي چاه مورد ارزيابي قرار مي

ها، انجام قاومتي سنگطور كه پيشتر نيز بيان شد، بهترين روش براي تعيين خواص مباشند. همانمي
باشد؛ اما روابطي نيز براي تخمين اين پارامترها از ساير خواص فيزيكي، سنگي ميهاي مكانيكآزمايش

به ترتيب براي مقاومت فشاري  3و  2، 1-اند؛ كه در جداولديناميكي و استاتيكي سنگ توسعه داده شده
  ده است.محوره، مقاومت كششي و زاويه اصطكاك داخلي فهرست شتك

  
ترين روابط تجربي براي تخمين مقاومت فشاري تك محورهمهم -1جدول

روابط سنگ/ سازند  مرجع  شماره رابطه

��������  هاي آذرين و دگرگونيسنگ ]3[  )1-1( = 4.31 ∗ (���������10 )�.��� 

��������  هاي كربناتهسنگ]4[  )1-2( = 174.8���.��∗� 

  هاي كربناتهسنگ  ]5[  )1-3(
��� =

�7682�� �
�.��

145  

���  هاي كربناتهسنگ  ]6[  )1-4( = 10�.���
���.��
�� /145 

UCS=0.4067 E0.51برای سنگ هایی با مقاومت بین 10 تا 300 مگاپاسکال]6[)5-1(

)6-1(]6[60<UCS<100UCS=2.4 E0.34

UCS=135.9 e-4.8ϕسنگ های کربناته]6[)7-1(

UCS=9.95VPماسه سنگ، مادستون، سنگ آهک و شیل]7[)8-1(
1.21

UCS=7.1912VP+26.258ماسه سنگ، مادستون، سنگ آهک و شیل]7[)9-1(

UCS=21.677VP+21.427سنگ آهک، مارن، دولومیت، توف و بازالت]7[)10-1(

UCS[MPa]=-322.5φ+129.54دولومیت و سنگ آهک]8[)11-1(

UCS[MPa]=62.567e-2.03Φدولومیت و سنگ آهک]8[)12-1(

UCS[MPa]=89.432e-5.46*Φدولومیت و سنگ آهک]8[)13-1(

UCS[MPa]=2.2804.1089+Esسنگ کربناته]9[)14-1(

UCS[MPa]=7.3228Esمخازن کربناته جنوب ایران]10[)15-1(
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بردار پش��تیبان از تابع خطای جدیدی استفاده کرد که خطاهایی 
را که در یک فاصله معین از مقادیر هدف باش��ند نادیده می گیرد 
)رابطه )2( ]17[. از این رو، با منظور نمودن متغیرهای کمبود ξi و 
ξi در کمینه س��ازی نرم بردار وزن با ثابت گنجایش C-که خطای 

*

مربوط به انحراف بیشتر از ε را کنترل می کند. فرم کلی رگرسیون 
بردار پشتیبان را به صورت رابطه )3( تعریف نمود.

  ):SVRروش رگرسيون بردار پشتيبان (-3

بندي و تخميني براي مسائل طبقه ]16[توسط وپنيكبار الگوريتم ماشين بردار پشتيبان براي اولين
سازي خطاي يادگيري آماري استوار است كه از اصل كمينهداده شده است. اين روش برمبناي تئوري توسعه

هاي هوش مصنوعي به روش هاي بردار پشتيبان برخالف سايربرد. به عبارت ديگر ماشينساختاري بهره مي
جاي اينكه خطاي محاسباتي را كاهش دهند، ريسك عملياتي را به عنوان تابع هدف قرار داده و كمينه 

هاي ورودي نيست يك روش در اين روش نيازي به دانستن توزيع احتمال دادهكنند. از آنجايي كه مي
  آيد.ناپارامتريك به شمار مي

در كاربرد رگرسيوني مدل ماشين بردار پشتيبان، هدف دست يافتن به تابعي نامشخص براساس تعداد 
هاي غيرخطي ز نگاشتبا استفاده ا xهاي آموزش است. در رگرسيون بردار پشتيبان، ورودي محدودي نمونه

شود و سپس يك مدل خطي در اين فضاي ويژگي ساخته بعدي ويژگي نگاشت مي mثابت به يك فضاي 
 bو مقدار باياس  �، بردار وزن (�)��هاي غيرخطي دهندهاي از انتقالشود. اين فرآيند با يك مجموعهمي

  ) نشان داده شده است.1در رابطه (

�(�� �) = 	∑ ����(�) � ��
���                                                                  )1(  

توان با تعريف سازي خطاي تخمين الزم است نرم بردار وزن كمينه شود. اين شرايط را ميبراي كمينه
ر پشتيبان حاشيه نرم براي رگرسيون بردار پشتيبان ايجاد نمود. در حقيقت، ويپنيك براي كاربرد ماشين بردا

جديدي استفاده كرد كه خطاهايي را كه در يك فاصله معين از مقادير هدف باشند ناديده از تابع خطاي 
سازي نرم بردار وزن در كمينه ∗��و  ��با منظور نمودن متغيرهاي كمبود  از اينرو، ]17[ ))2گيرد (رابطه (مي

رگرسيون بردار كند. فرم كلي را كنترل مي �كه خطاي مربوط به انحراف بيشتر از -Cبا ثابت گنجايش 
  ) تعريف نمود.3پشتيبان را به صورت رابطه (

��(�� �(�� �)) = �� 																				��|� � �(�� �)| � �
|�| � �								 ���������                    )2(  

��������� �� ‖�‖� � � ∑ (�� � ��∗)�
���                                                     

)3(  

�������	��	 �
�� � �(��� �) � � � ��∗
�(��� �) � �� � � � ��
��� ��∗ � �� � = ��� � �

 

  

���)�توان با استفاده از تابع كرنل اين مسئله را مي به صورت به يك  )���(و تعداد بردارهاي پشتيبان  (�
اشاره شده است. رگرسيون  4-مسئله دوتايي تبديل نمود. توابع كرنل مورد استفاده در اين روش در جدول

)2(

  ):SVRروش رگرسيون بردار پشتيبان (-3

بندي و تخميني براي مسائل طبقه ]16[توسط وپنيكبار الگوريتم ماشين بردار پشتيبان براي اولين
سازي خطاي يادگيري آماري استوار است كه از اصل كمينهداده شده است. اين روش برمبناي تئوري توسعه

هاي هوش مصنوعي به روش هاي بردار پشتيبان برخالف سايربرد. به عبارت ديگر ماشينساختاري بهره مي
جاي اينكه خطاي محاسباتي را كاهش دهند، ريسك عملياتي را به عنوان تابع هدف قرار داده و كمينه 

هاي ورودي نيست يك روش در اين روش نيازي به دانستن توزيع احتمال دادهكنند. از آنجايي كه مي
  آيد.ناپارامتريك به شمار مي

در كاربرد رگرسيوني مدل ماشين بردار پشتيبان، هدف دست يافتن به تابعي نامشخص براساس تعداد 
هاي غيرخطي ز نگاشتبا استفاده ا xهاي آموزش است. در رگرسيون بردار پشتيبان، ورودي محدودي نمونه

شود و سپس يك مدل خطي در اين فضاي ويژگي ساخته بعدي ويژگي نگاشت مي mثابت به يك فضاي 
 bو مقدار باياس  �، بردار وزن (�)��هاي غيرخطي دهندهاي از انتقالشود. اين فرآيند با يك مجموعهمي

  ) نشان داده شده است.1در رابطه (

�(�� �) = 	∑ ����(�) � ��
���                                                                  )1(  

توان با تعريف سازي خطاي تخمين الزم است نرم بردار وزن كمينه شود. اين شرايط را ميبراي كمينه
ر پشتيبان حاشيه نرم براي رگرسيون بردار پشتيبان ايجاد نمود. در حقيقت، ويپنيك براي كاربرد ماشين بردا

جديدي استفاده كرد كه خطاهايي را كه در يك فاصله معين از مقادير هدف باشند ناديده از تابع خطاي 
سازي نرم بردار وزن در كمينه ∗��و  ��با منظور نمودن متغيرهاي كمبود  از اينرو، ]17[ ))2گيرد (رابطه (مي

رگرسيون بردار كند. فرم كلي را كنترل مي �كه خطاي مربوط به انحراف بيشتر از -Cبا ثابت گنجايش 
  ) تعريف نمود.3پشتيبان را به صورت رابطه (

��(�� �(�� �)) = �� 																				��|� � �(�� �)| � �
|�| � �								 ���������                    )2(  

��������� �� ‖�‖� � � ∑ (�� � ��∗)�
���                                                     

)3(  

�������	��	 �
�� � �(��� �) � � � ��∗
�(��� �) � �� � � � ��
��� ��∗ � �� � = ��� � �

 

  

���)�توان با استفاده از تابع كرنل اين مسئله را مي به صورت به يك  )���(و تعداد بردارهاي پشتيبان  (�
اشاره شده است. رگرسيون  4-مسئله دوتايي تبديل نمود. توابع كرنل مورد استفاده در اين روش در جدول

)3(

 2   نمودار متقاطع سرعت موج برشی اندازه گیری شده و تخمینی با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان در دو مرحله آموزش )الف( و آزمون )ب(

)ب()الف(

 2    مهم ترین روابط تجربی برای تخمین مقاومت کششی

روابطسنگ/ سازندمرجعشماره رابطه

)2-1(]11[ -TS=0.1UCS

مخزن آسماری]12[ )2-2(
TS=0.001)UCS)2-

0.024)UCS)+7.238

TS=0.09UCSمخازن کربناته جنوب ایران]10[)2-3(

 3    مهم ترین روابط تجربی برای تخمین زاویه اصطکاک داخلی

روابطسنگ/ سازندمرجعشماره رابطه
φ=700.417-*GRشیل و سازندهای رسوبی]13[)3-1(

شیل و سازندهای رسوبی]13[)3-2(

هايي با مقاومت بين براي سنگ  ]6[  )1-5(
  مگاپاسكال 300تا  10

��� � 0.4067 ��.�� 

)1-6(  ]6[  60<UCS<100��� � 2.4 ��.�� 

��� هاي كربناتهسنگ  ]6[  )1-7( � 135.� ���.�� 

ماسه سنگ، مادستون، سنگ   ]7[  )1-8(
  آهك و شيل

��� � �.�5���.�� 

ماسه سنگ، مادستون، سنگ   ]7[  )1-9(
  آهك و شيل

��� � 7.1�12�� + 26.258 

سنگ آهك، مارن، دولوميت،   ]7[  )1-10(
  توف و بازالت

��� � 21.677�� + 21.427 

��������  آهكدولوميت و سنگ ]8[  )1-11( � −322.5� + 12�.54 

�������� آهكدولوميت و سنگ ]8[  )1-12( � 62.567���.��� 

��������  آهكدولوميت و سنگ ]8[  )1-13( � 8�.432���.���� 

��������  سنگ كربناته]9[  )1-14( � 2.280 + 4.108��� 

��������  مخازن كربناته جنوب ايران ]10[  )1-15( � 7.3228�� 

ترين روابط تجربي براي تخمين مقاومت كششيمهم -2جدول 
شماره 
  رابطه

روابط سنگ/ سازند  جعمر

)1-2(  ]11[ -  �� � 0.1��� 

��  مخزن آسماري ]12[  )2-2(  � 0.001(���)� − 0.024(���) + 7.238 

)3-2(  
  

�� مخازن كربناته جنوب ايران ]10[ � 0.0���� 

ترين روابط تجربي براي تخمين زاويه اصطكاك داخليمهم -3جدول
روابط سنگ/ سازند  مرجع  شماره رابطه

�  شيل و سازندهاي رسوبي]13[  )1-3( � 70 − 0.417 � �� 

�  شيل و سازندهاي رسوبي  ]13[  )2-3( � �����(78 − 0.4 � ��
60 ) 

�  هاي خردشوندهسنگ  ]14[  )3-3( � 26.5 − 37.4 � (1 − � − ������)
+ 62.1 � (1 − � − ������)� 

�  شيل  ]15[  )4-3( � �����(�� − 1000
�� + 1000) 

به ترتيب براي مدول يانگ استاتيكي و ديناميكي سنگ بر  ���Eو  �Eمحوري  در روابط مقاومت فشاري تك
سرعت موج فشاري برحسب متر  PVك داخلي سنگ، در روابط زاويه اصطكا تخلخل است. φو  GPaحسب 

  است. API پرتو گاما برحسب GRبعد و حجم شيل به صورت بي m/s ،(Vshaleبر ثانيه (

سنگ های خردشونده]14[)3-3(

هايي با مقاومت بين براي سنگ  ]6[  )1-5(
  مگاپاسكال 300تا  10

��� � 0.4067 ��.�� 

)1-6(  ]6[  60<UCS<100��� � 2.4 ��.�� 

��� هاي كربناتهسنگ  ]6[  )1-7( � 135.� ���.�� 

ماسه سنگ، مادستون، سنگ   ]7[  )1-8(
  آهك و شيل

��� � �.�5���.�� 

ماسه سنگ، مادستون، سنگ   ]7[  )1-9(
  آهك و شيل

��� � 7.1�12�� + 26.258 

سنگ آهك، مارن، دولوميت،   ]7[  )1-10(
  توف و بازالت

��� � 21.677�� + 21.427 

��������  آهكدولوميت و سنگ ]8[  )1-11( � −322.5� + 12�.54 

�������� آهكدولوميت و سنگ ]8[  )1-12( � 62.567���.��� 

��������  آهكدولوميت و سنگ ]8[  )1-13( � 8�.432���.���� 

��������  سنگ كربناته]9[  )1-14( � 2.280 + 4.108��� 

��������  مخازن كربناته جنوب ايران ]10[  )1-15( � 7.3228�� 

ترين روابط تجربي براي تخمين مقاومت كششيمهم -2جدول 
شماره 
  رابطه

روابط سنگ/ سازند  جعمر

)1-2(  ]11[ -  �� � 0.1��� 

��  مخزن آسماري ]12[  )2-2(  � 0.001(���)� − 0.024(���) + 7.238 

)3-2(  
  

�� مخازن كربناته جنوب ايران ]10[ � 0.0���� 

ترين روابط تجربي براي تخمين زاويه اصطكاك داخليمهم -3جدول
روابط سنگ/ سازند  مرجع  شماره رابطه

�  شيل و سازندهاي رسوبي]13[  )1-3( � 70 − 0.417 � �� 

�  شيل و سازندهاي رسوبي  ]13[  )2-3( � �����(78 − 0.4 � ��
60 ) 

�  هاي خردشوندهسنگ  ]14[  )3-3( � 26.5 − 37.4 � (1 − � − ������)
+ 62.1 � (1 − � − ������)� 

�  شيل  ]15[  )4-3( � �����(�� − 1000
�� + 1000) 

به ترتيب براي مدول يانگ استاتيكي و ديناميكي سنگ بر  ���Eو  �Eمحوري  در روابط مقاومت فشاري تك
سرعت موج فشاري برحسب متر  PVك داخلي سنگ، در روابط زاويه اصطكا تخلخل است. φو  GPaحسب 

  است. API پرتو گاما برحسب GRبعد و حجم شيل به صورت بي m/s ،(Vshaleبر ثانيه (

شیل]15[)3-4(

هايي با مقاومت بين براي سنگ  ]6[  )1-5(
  مگاپاسكال 300تا  10

��� � 0.4067 ��.�� 

)1-6(  ]6[  60<UCS<100��� � 2.4 ��.�� 

��� هاي كربناتهسنگ  ]6[  )1-7( � 135.� ���.�� 

ماسه سنگ، مادستون، سنگ   ]7[  )1-8(
  آهك و شيل

��� � �.�5���.�� 

ماسه سنگ، مادستون، سنگ   ]7[  )1-9(
  آهك و شيل

��� � 7.1�12�� + 26.258 

سنگ آهك، مارن، دولوميت،   ]7[  )1-10(
  توف و بازالت

��� � 21.677�� + 21.427 

��������  آهكدولوميت و سنگ ]8[  )1-11( � −322.5� + 12�.54 

�������� آهكدولوميت و سنگ ]8[  )1-12( � 62.567���.��� 

��������  آهكدولوميت و سنگ ]8[  )1-13( � 8�.432���.���� 

��������  سنگ كربناته]9[  )1-14( � 2.280 + 4.108��� 

��������  مخازن كربناته جنوب ايران ]10[  )1-15( � 7.3228�� 

ترين روابط تجربي براي تخمين مقاومت كششيمهم -2جدول 
شماره 
  رابطه

روابط سنگ/ سازند  جعمر

)1-2(  ]11[ -  �� � 0.1��� 

��  مخزن آسماري ]12[  )2-2(  � 0.001(���)� − 0.024(���) + 7.238 

)3-2(  
  

�� مخازن كربناته جنوب ايران ]10[ � 0.0���� 

ترين روابط تجربي براي تخمين زاويه اصطكاك داخليمهم -3جدول
روابط سنگ/ سازند  مرجع  شماره رابطه

�  شيل و سازندهاي رسوبي]13[  )1-3( � 70 − 0.417 � �� 

�  شيل و سازندهاي رسوبي  ]13[  )2-3( � �����(78 − 0.4 � ��
60 ) 

�  هاي خردشوندهسنگ  ]14[  )3-3( � 26.5 − 37.4 � (1 − � − ������)
+ 62.1 � (1 − � − ������)� 

�  شيل  ]15[  )4-3( � �����(�� − 1000
�� + 1000) 

به ترتيب براي مدول يانگ استاتيكي و ديناميكي سنگ بر  ���Eو  �Eمحوري  در روابط مقاومت فشاري تك
سرعت موج فشاري برحسب متر  PVك داخلي سنگ، در روابط زاويه اصطكا تخلخل است. φو  GPaحسب 

  است. API پرتو گاما برحسب GRبعد و حجم شيل به صورت بي m/s ،(Vshaleبر ثانيه (

  5     مقایسه عملکرد مدل ساخته شده بر مبنای خطا و ضریب تعیین در هر 
یک از دسته داده ها

خطای RMSE10       ضریب تعیین )R2(طبقه بندی داده ها

0/9200/174آموزش

0/8930/178آزمون

0/9160/174کل داده ها

  4     انواع توابع کرنلی که به صورت گسترده در رگرسیون بردار پشتیبان 
مورد استفاده قرار گرفته اند]18[.

تعریف پارامترهاشکل رابطهنوع تابع کرنل
(lin-kernel( تابع خطی

گيرد. البته الزم به ذكر است؛ كه براي بهره مي 9ريزي درجه دومبردار پشتيبان براي حل اين مسئله از برنامه
  ).4-(جدول دستيابي به يك نتيجه مناسب، تابع كرنل بايستي متناسب با شرايط مسئله انتخاب شود

)4(  �(�) = ��(�� � ��∗)�(��� �)������ ������� ��� � � ��∗� �� � �
���

���
 

   
.]18[اندمورد استفاده قرار گرفته پشتيبانرگرسيون بردار در  انواع توابع كرنلي كه به صورت گسترده -4جدول

  تعريف پارامترها  شكل رابطه  نوع تابع كرنل
��)�  )lin-kernelتابع خطي ( ��) = ����  -  
  )poly-kernelاي (چند جمله

�(�� ��) = �� � ����
� �

�
 

t  وd  به ترتيب عرض از مبدأ و درجه چند
  باشنداي ميجمله

��)�  )RBF-kernelتابع شعاعي پايه ( ��) = �����‖� � ��‖�
��   باشد.واريانس كرنل گوسي مي �� �

��)�  )MLP-kernelپرسپترون چند اليه ( ��) = ���������� � ترتيب باياس و پارامتر مقياس  به kو  � ��
  هستند.

  

  تخمين سرعت موج برشي: - 1-3

اراي نگارهاي كامل چاه شامل د DSI بر نگارسازي سرعت موج برشي از چاه ديگري كه عالوهبراي مدل
سازي چگالي، تخلخل، گاما و سرعت موج فشاري استفاده شد. نگارهاي كامل چاه به عنوان ورودي در مدل

نقطه داده براي مراحل  6482هاي برداشت شده يعني درصد از كل داده 20و  80. به ترتيب تعريف شدند
) هر يك �و انحراف استاندارد ( )��آموزش و آزمون با اين روش در نظر گرفته شد. با تعيين مقادير ميانگين (

ميزان خطاي بدست آمده  )؛5طه شدند (راب نرمااليزها، پارامترهاي ورودي مدل با استفاده از رابطه از ويژگي
بخش مدل در هر دو مرحله آموزش و آزمون است. همچنين اختالف ناچيز خطا بين حاكي از عملكرد رضايت

هاي فاقد اين پارامتر اين دو مرحله گوياي قابليت اطمينان خوب مدل در برآورد سرعت موج برشي در چاه
  ).5- است (جدول

����� = ����
�                                                                                                                     )5(  

-

(poly-kernel( چند جمله ای

گيرد. البته الزم به ذكر است؛ كه براي بهره مي 9ريزي درجه دومبردار پشتيبان براي حل اين مسئله از برنامه
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� �

�
 

t  وd  به ترتيب عرض از مبدأ و درجه چند
  باشنداي ميجمله

��)�  )RBF-kernelتابع شعاعي پايه ( ��) = �����‖� � ��‖�
��   باشد.واريانس كرنل گوسي مي �� �

��)�  )MLP-kernelپرسپترون چند اليه ( ��) = ���������� � ترتيب باياس و پارامتر مقياس  به kو  � ��
  هستند.

  

  تخمين سرعت موج برشي: - 1-3

اراي نگارهاي كامل چاه شامل د DSI بر نگارسازي سرعت موج برشي از چاه ديگري كه عالوهبراي مدل
سازي چگالي، تخلخل، گاما و سرعت موج فشاري استفاده شد. نگارهاي كامل چاه به عنوان ورودي در مدل

نقطه داده براي مراحل  6482هاي برداشت شده يعني درصد از كل داده 20و  80. به ترتيب تعريف شدند
) هر يك �و انحراف استاندارد ( )��آموزش و آزمون با اين روش در نظر گرفته شد. با تعيين مقادير ميانگين (

ميزان خطاي بدست آمده  )؛5طه شدند (راب نرمااليزها، پارامترهاي ورودي مدل با استفاده از رابطه از ويژگي
بخش مدل در هر دو مرحله آموزش و آزمون است. همچنين اختالف ناچيز خطا بين حاكي از عملكرد رضايت

هاي فاقد اين پارامتر اين دو مرحله گوياي قابليت اطمينان خوب مدل در برآورد سرعت موج برشي در چاه
  ).5- است (جدول

����� = ����
�                                                                                                                     )5(  

t و d به ترتیب عرض از مبدأ و 
درجه چند جمله ای می باشند

 تابع شعاعی پایه
)RBF-kernel)
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��)�  )MLP-kernelپرسپترون چند اليه ( ��) = ���������� � ترتيب باياس و پارامتر مقياس  به kو  � ��
  هستند.

  

  تخمين سرعت موج برشي: - 1-3

اراي نگارهاي كامل چاه شامل د DSI بر نگارسازي سرعت موج برشي از چاه ديگري كه عالوهبراي مدل
سازي چگالي، تخلخل، گاما و سرعت موج فشاري استفاده شد. نگارهاي كامل چاه به عنوان ورودي در مدل

نقطه داده براي مراحل  6482هاي برداشت شده يعني درصد از كل داده 20و  80. به ترتيب تعريف شدند
) هر يك �و انحراف استاندارد ( )��آموزش و آزمون با اين روش در نظر گرفته شد. با تعيين مقادير ميانگين (

ميزان خطاي بدست آمده  )؛5طه شدند (راب نرمااليزها، پارامترهاي ورودي مدل با استفاده از رابطه از ويژگي
بخش مدل در هر دو مرحله آموزش و آزمون است. همچنين اختالف ناچيز خطا بين حاكي از عملكرد رضايت

هاي فاقد اين پارامتر اين دو مرحله گوياي قابليت اطمينان خوب مدل در برآورد سرعت موج برشي در چاه
  ).5- است (جدول

����� = ����
�                                                                                                                     )5(  

σ2 واریانس کرنل گوسی 

می باشد.
 پرسپترون چند الیه

)MLP-kernel)

گيرد. البته الزم به ذكر است؛ كه براي بهره مي 9ريزي درجه دومبردار پشتيبان براي حل اين مسئله از برنامه
  ).4-(جدول دستيابي به يك نتيجه مناسب، تابع كرنل بايستي متناسب با شرايط مسئله انتخاب شود
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  ).5- است (جدول

����� = ����
�                                                                                                                     )5(  

θ و k به ترتیب بایاس و 
پارامتر مقیاس هستند.
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این مس��ئله را می توان با اس��تفاده از تابع کرن��ل ) K)xi,x و تعداد 
بردارهای پش��تیبان )nSV( به صورت به یک مسئله دوتایی تبدیل 
نمود. توابع کرنل مورد اس��تفاده در این روش در جدول-4 اش��اره 
ش��ده اس��ت. رگرس��یون بردار پش��تیبان برای حل این مسئله از 
برنامه ریزی درجه دوم  بهره می گیرد. البته الزم به ذکر اس��ت؛ که 
برای دس��تیابی به یک نتیجه مناسب، تابع کرنل بایستی متناسب 

با شرایط مسئله انتخاب شود )جدول-4(.

گيرد. البته الزم به ذكر است؛ كه براي بهره مي 9ريزي درجه دومبردار پشتيبان براي حل اين مسئله از برنامه
  ).4-(جدول سئله انتخاب شوددستيابي به يك نتيجه مناسب، تابع كرنل بايستي متناسب با شرايط م

)4(  �(�) = ��(�� � ��∗)�(��� �)������ ������� ��� � � ��∗� �� � �
���

���
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� �
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��)�  )MLP-kernelپرسپترون چند اليه ( ��) = ���������� � به ترتيب باياس و پارامتر مقياس  kو  � ��
  هستند.

  

  تخمين سرعت موج برشي: - 1-3

اراي نگارهاي كامل چاه شامل د DSI بر نگارسازي سرعت موج برشي از چاه ديگري كه عالوهبراي مدل
سازي مدلچگالي، تخلخل، گاما و سرعت موج فشاري استفاده شد. نگارهاي كامل چاه به عنوان ورودي در 

نقطه داده براي مراحل  6482هاي برداشت شده يعني درصد از كل داده 20و  80تعريف شدند. به ترتيب 
) هر يك �و انحراف استاندارد ( )��آموزش و آزمون با اين روش در نظر گرفته شد. با تعيين مقادير ميانگين (

ميزان خطاي بدست آمده  )؛5شدند (رابطه  رمااليزنها، پارامترهاي ورودي مدل با استفاده از رابطه از ويژگي
بخش مدل در هر دو مرحله آموزش و آزمون است. همچنين اختالف ناچيز خطا بين حاكي از عملكرد رضايت

هاي فاقد اين پارامتر اين دو مرحله گوياي قابليت اطمينان خوب مدل در برآورد سرعت موج برشي در چاه
  ).5- است (جدول

����� = ����
�                                                                                                                     )5(  

)4(
 

1-3- تخمین سرعت موج برشی
برای مدل سازی سرعت موج برشی از چاه دیگری که عالوه بر نگار 
DSI دارای نگارهای کامل چاه شامل چگالی، تخلخل، گاما و سرعت 

موج فش��اری استفاده شد. نگارهای کامل چاه به عنوان ورودی در 
مدل سازی تعریف شدند. به ترتیب 80 و 20 درصد از کل داده های 

 3   مقایســه نمودارهای ســرعت موج برشــی اندازه گیری شــده و تخمینی با مدل 
رگرسیون بردار پشتیبان در چاه مدل سازی شده

Well-H1 4   تغییرات هر یک از نگارها در محدوده عمقی مورد مطالعه از چاه 

 5   نمودار تغییرات مقاومت فشاری تک محوره، مقاومت کششی، حجم شیل و زاویه 

Well-H1 اصطکاک داخلی در محدوده عمقی مورد مطالعه چاه

 6   نمــودار متقاطــع نگارهای پتروفیزیکی و مقاومت فشــاری تک محــوری در چاه 
مورد مطالعه برای انتخاب ویژگی های برتر در تخمین مقاومت فشاری تک محوری 

براساس ضریب تعیین بین آن ها

هاي برتر در تخمين مقاومت براي انتخاب ويژگيمورد مطالعه زيكي و مقاومت فشاري تك محوري در چاه نمودار متقاطع نگارهاي پتروفي - 6شكل 
  هافشاري تك محوري براساس ضريب تعيين بين آن
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برداشت شده یعنی 6482 نقطه داده برای مراحل آموزش و آزمون 
با این روش در نظر گرفته ش��د. با تعیی��ن مقادیر میانگین )X( و 
انحراف استاندارد )S( هر یک از ویژگی ها، پارامترهای ورودی مدل 
با اس��تفاده از رابطه نرماالیز شدند )رابطه ۵(؛ میزان خطای بدست 
آمده حاکی از عملکرد رضایت بخش مدل در هر دو مرحله آموزش 
و آزمون اس��ت. همچنین اختالف ناچیز خط��ا بین این دو مرحله 
گویای قابلیت اطمینان خوب مدل در برآورد س��رعت موج برشی 

در چاه های فاقد این پارامتر است )جدول-۵(.
                                                                                                         
Xnorm= S

X-X )۵( 
بانک اطالعاتی متش��کل از نگارهای گاما، تخلخل، چگالی، سرعت 
موج فش��اری و برشی برای هر چاه به صورت جداگانه تشکیل شد. 
برای این منظور محدوده عمقی از س��ازند مورد بررس��ی که همه 
داده ها ثبت ش��ده بودند مد نظر قرار گرف��ت. برای نمونه نگارهای 
پتروفیزیکی گردآوری ش��ده در بانک اطالعاتی چاه مورد بررس��ی 

در محدوده عمقی مورد مطالعه نشان داده شده است )شکل-4(.

4-نتایج و بحث
همان طور که پیشتر نیز بیان ش��د، انتخاب رابطه مناسب مستلزم 
در اختیار داش��تن نتایج آزمایشگاهی مقاومت فشاری تک محوره و 
س��ه محوره بر روی نمونه های گرفته شده از محدوده عمقی مورد 
مطالعه است. براین اساس همانند بخش قبلی، روابط متعدد تجربی 
در محدوده مورد مطالعه م��ورد ارزیابی قرار گرفت. برای نمونه در 
ش��کل شماره ۵ تغییرات مقاومت فش��اری تک محوره بدست آمده 
با پنج رابطه مختلف نش��ان داده شده اس��ت؛ که از سمت چپ به 
راس��ت به ترتیب از روابط تجربی )3-1( تا )7-1( بدست آمده اند. 
مقایسه مقادیر این پنج رابطه نشان می دهد که تفاوت چشمگیری 
در نتایج بدس��ت آمده بین این رواب��ط وجود دارد. تغییرات مقادیر 
 مقاومت کشش��ی، حجم ش��یل و زاوی��ه اصطکاک داخل��ی نیز در 
ش��کل-۵ نشان داده ش��ده اس��ت. مقدار مقاومت کششی براساس 
مطالع��ات ص��ورت گرفته در این میدان مع��ادل یک دهم مقاومت 
فشاری در نظر گرفته شد. برای تخمین زاویه اصطکاک داخلی نیز 

از رابطه )3-3( استفاده شد. 

   7     نتایج مرحله انتخاب داده برای مدل سازی مقاومت فشاری تک محوره )تعداد چاه انتخابی برای مدلسازی با خط پررنگ نمایش داده شده است(

حجم داده های تعداد چاه انتخابی
مدلسازی

حجم داده های 
اعتبارسنجی

اعتبارسنجی

آزمونآموزش
RMSER-square

RMSER-squareRMSER-square
15631165880.000063710.00007110.162560.889

27311149080.000087110.00008910.005740.9648

38778134410.00039910.00047510.0006240.9992

41395786220.0027810.005310.99960.0006190.9997

51748047390.003160.999980.005770.9980.0006131

61835038690.003790.99970.006990.9920.0006031

71919530240.003810.99950.007010.9910.0006021

82042617930.003810.99920.007010.9910.0006021

92116110580.003820.99910.007010.9910.0006021

   6    مهم ترین روابط تجربی برای تخمین مقاومت فشاری تک محوره

شاخص آمارینام چاه
نام نگار

)m( عمق)GAPI( تخلخلگاما)G/C3( سرعت فشاری چگالی
)Km/s(

سرعت برشی 
)Km/s(

Well-H1

2372/90000/0521/9003/4541/993کمینه

2567/00018/4950/2002/6065/5312/882میانگین

2761/10042/8200/4002/9247/1753/673بیشینه
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SVR 1-4- تخمین پارامترهای ژئومکانیکی با الگوریتم
مقاومت فش��اری تک محوری، مقاومت کشش��ی، زاویه اصطکاک 
داخلی پارامترهای ژئومکانیکی هستند که در این بخش مدل سازی 
آن ها با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان از نگارهای پتروفیزیکی 
مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از آن جایی که استفاده از مدل های 
تخمین گر ساخته ش��ده در سایر چاه ها، برای برآورد پارامتر مورد 
نظر در چاه دیگر بس��یار ارزش��مند است و با توجه به فراهم شدن 

داده های ده حلقه چاه برای این مطالعه؛ س��عی شد مدل سازی در 
تعداد مح��دودی از چاه ها انجام گیرد و از مدل ایجاد ش��ده برای 
برآورد پارامتر ژئومکانیکی مورد نظر در سایر چاه های مورد مطالعه 
اس��تفاده شود. براین اساس، تحلیل حساس��یت به منظور انتخاب 
تع��داد چاه های مورد نیاز برای س��اخت مدلی ب��ا قابلیت تعمیم و 
دقت باال انجام خواهد ش��د. پی��ش از پرداختن به این موضوع نیاز 
اس��ت، پیش پردازش داده ب��ه منظور تعیی��ن ویژگی های برتر در 

   8     نتایج مرحله انتخاب داده برای مدل سازی زاویه اصطکاک داخلی )تعداد چاه انتخابی برای مدلسازی با خط پررنگ نمایش داده شده است(

حجم داده های تعداد چاه انتخابی
مدلسازی

حجم داده های 
اعتبارسنجی

اعتبارسنجی

آزمونآموزش
RMSER-square

RMSER-squareRMSER-square
15631165880.00006210.00840.999961.08490.7774

27311149080.00740.999980.03740.99920.79880.8903

38778134410.05980.99930.07010.99860.43180.9527

41395786220.06830.99890.07890.99730.33580.9892

51748047390.06850.99880.07910.99710.32890.9905

61835038690.06810.99910.07930.99660.32860.9906

71919530240.06810.99920.07960.99650.32850.9908

82042617930.068080.99930.07960.99640.32730.9917

92116110580.06790.99950.07970.99620.32140.9946

 7   نمودار متقاطع سرعت موج برشی اندازه گیری شده و تخمینی با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان در دو مرحله آموزش )الف( و آزمون )ب(

  
  (ب)  (الف)

هاي منتخبسازي براي تخمين مقاومت فشاري تك محوري با استفاده از ويژگينمودار متقاطع مراحل آموزش و آزمون در فرايند مدل -7شكل 

  و ضريب تعيين RMSEسازي در تخمين مقاومت فشاري تك محوري براساس دو معيار مقايسه كمي مراحل آموزش و آزمون فرايند مدل -10جدول 

  مرحله  معيار سنجش
  آزمون  آموزش

  RMSEخطاي 
  1.00  1.00  تعيين ضريب

 
هاي اعتبارسنجي با استفاده از دو معيار خطا و ضريب گر مقاومت فشاري تك محوري در چاهارزيابي كمي نتيجه تخمين مدل تخمين -11جدول 

 Well-H1چاه تعيين 

  معيار سنجش  نام چاه
  ضريب تعيين RMSEخطاي 

Well-H1 0.020833 1.00 

 
  

   در مرحله اعتبارسنجيWell-H1چاهسازي براي اري تك محوري با استفاده از مدل ايجاد شده در فرايند مدلتخمين مقاومت فش -8شكل 

 

  سازي زاويه اصطكاك داخلي:مدل -2-3-4
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 8   تخمین مقاومت فشــاری تک محوری با اســتفاده از مدل ایجاد شــده در فرایند 

مدل سازی برای چاه Well-H1 در مرحله اعتبارسنجی

تخمین هر یک از پارامترهای ژئومکانیکی تعیین ش��ود. برای نیل 
به این هدف، از مقایس��ه ارتباط هر یک از نگارهای پتروفیزیکی با 
پارامتر ژئومکانیکی برای انتخاب نگارهای دارای بیش��ترین ضریب 

تعیین استفاده شد.

2-4- انتخاب چاه های فرایند مدل سازی
به منظور انتخاب چاه ها برای انجام فرآیند مدل س��ازی، دو نکته مد نظر 
ق��رار گرف��ت: 1( چاه هایی انتخاب ش��وند که محدوده تغیی��رات مقادیر 
پارامترها در آن ها نسبت به پارامترهای متناظر در چاه های اعتبارسنجی 
)چاه هایی که مدل برای برآورد پارامتر مورد نظر اس��تفاده خواهد ش��د( 
وسیع تر باشد. 2( از آن جایی که دقت روش های مبتنی بر داده با افزایش 
حجم داده ها، افزایش می یابد، س��عی ش��د از حداقل تع��داد چاه ها برای 
مدل س��ازی استفاده ش��ود به ش��رطی که از نتایج قابل قبولی در فرآیند 
مدل سازی )آموزش و آزمون( و اعتبارسنجی برخوردار باشد. الزم به ذکر 
اس��ت که در فرایند مدل س��ازی، 80 درصد از داده های مدل سازی برای 
آموزش مدل و 20 درصد باقی مانده برای آزمون مدل به صورت تصادفی 
استفاده شده اس��ت. البته فرایند مدل سازی و اعتبارسنجی، برای نیل به 
یک نتیجه واقعی، پنج بار تکرار، و میانگین س��ه تکرار با پایین ترین خطا 
برای هر انتخاب لحاظ شده است. تعداد چاه های انتخابی برای مدل سازی 

با خطوط پر رنگ در جداول ذیل اشاره شده است )جدول 7 و 8(.

3-4- انتخاب ویژگی
برای تعیین ویژگی های ورودی برتر در تخمین هر یک از پارامترهای 
ژئومکانیک��ی نمودارهای متقاط��ع پارامتره��ای ورودی )یعنی عمق، 
نگاره��ای گاما، تخلخل، چگالی، س��رعت موج فش��اری و برش��ی( با 
پارامترهای ژئومکانیکی مورد ارزیابی قرار گرفت )ش��کل-6(. در اکثر 
این بررسی ها، چهار نگار تخلخل، چگالی، سرعت موج فشاری و برشی 
به عنوان ویژگی ه��ای تأثیرگذار در تخمی��ن پارامترهای ژئومکانیکی 

 9    ضرایب تعیین بدســت آمده در بررســی نمودار متقاطع بین پارامترهای 
ورودی و هدف به صورت جداگانه برای هر یک از پارامترهای ژئومکانیکی مورد 
بررسی )ضرایب تعیین مشخص شده با نماد )*( به معنی انتخاب نگار مرتبط برای 

تخمین آن پارامتر ژئومکانیکی مشخص در چاه های مورد مطالعه است(

نام پارامتر ژئومکانیکی
نام نگار

DepthGRNPHIRHOBVPVS

*0.9005*0.9475*0.19280.05810.57020.9082مقاومت فشار تک محوری

*0.8922*0.9713*0.12540.08530.63740.5422زاویه اصطکاک داخلی

 10      مقایسه کمی مراحل آموزش و آزمون فرایند مدل سازی در تخمین 
RMSE مقاومت فشاری تک محوری براساس دو معیار

معیار سنجش
مرحله

آزمونآموزش

RMSE 3.366خطایe-43.481e-4

1.001.00ضریب تعیین

 11      ارزیابی کمی نتیجه تخمین مدل تخمین گر مقاومت فشاری تک محوری 
در چاه های اعتبارسنجی با استفاده از دو معیار

نام چاه
معیار سنجش

RMSE ضریب تعیینخطای

Well-H10.0208331.00

 12      مقایسه کمی مراحل آموزش و آزمون فرایند مدل سازی در تخمین 
زاویه اصطکاک داخلی براساس دو معیار RMSE   و ضریب تعیین

معیار سنجش
مرحله

آزمونآموزش

RMSE 0.06550.0762خطای

0.99980.9997ضریب تعیین

 13      ارزیابی کمی نتیجه تخمین مدل تخمین گر زاویه اصطکاک داخلی در 
چاه های اعتبارسنجی با استفاده از دو معیار خطا و ضریب تعیین

نام چاه
معیار سنجش

RMSE ضریب تعیینخطای

Well-H10.330410.9966
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انتخاب ش��ده اند. در این فرآیند ویژگی ها با بیش��ترین ضرایب تعیین 
مد نظر قرار گرفت.

1-3-4- مدل سازی مقاومت فشاری تك محوره
با توجه به مش��خص ش��دن چاه های منتخ��ب و ویژگی های برتر در 
تخمین مقاومت فش��اری تک محوری، بان��ک اطالعاتی در برگیرنده 
ای��ن داده ها به همراه مقاومت فش��اری تک مح��وری برای بکارگیری 
در فرایند مدل س��ازی تش��کیل شد. س��پس تحلیل حساسیت برای 
تعیین س��هم داده های آموزش و آزمون در فرایند مدل س��ازی انجام 
ش��د. با توجه به این تحلیل حساس��یت، به ترتی��ب 80 و 20 درصد 
از کل داده ه��ای بانک اطالعاتی تش��کیل ش��ده از چاه های منتخب 
به ص��ورت تصادفی برای آموزش و آزمون مدل در نظر گرفته ش��د. 
بررس��ی توابع کرنل موجود برای الگوریتم رگرس��یون بردار پشتیبان 
نیز در این تحلیل حساس��یت نشان داد که تابع کرنل گاوسی نسبت 
به سایر توابع کرنل پرکاربرد، نتایج بهتری را ارائه می دهد. با توجه به 
این تنظیمات، مدل سازی برای تخمین مقاومت فشاری تک محوری 
انجام ش��د که نمودار متقاطع آن برای دو مرحله آموزش و آزمون در 
ش��کل 7 نمایش داده شده است. همان طور که در این شکل مشاهده 
می ش��ود تمامی نق��اط داده بر روی خط Y=T قرار گرفته اس��ت که 
حاکی از عملکرد بس��یار خوب مدل در مرحله آموزش و آزمون دارد. 
در ج��دول10 مدل ایجاد ش��ده برای تخمین مقاومت فش��اری تک 
مح��وری براس��اس دو معیار خط��ا و ضریب تعیین ب��رای دو مرحله 

آموزش و آزمون مقایس��ه ش��ده اند. اختالف کم بی��ن خطای مرحله 
آم��وزش و آزم��ون گویای قابلیت تعمیم باالی مدل ساخته ش��ده در 
تخمین مقاومت فش��اری تک محوری است. اثبات این ادعا در شکل 
8 نش��ان داده ش��ده است که مدل به خوبی توانس��ته است تغییرات 
مقاومت فش��اری تک محوری را در مح��دوده عمقی مورد مطالعه از 

چاه های فرایند اعتبارسنجی را تخمین بزند.

2-3-4- مدل سازی زاویه اصطکاک داخلی
فرآیند تحلیل حساس��یت ب��ه منظور انتخاب تابع کرنل مناس��ب 
و نس��بت داده ه��ای آموزش و آزمون در س��اخت م��دل، همانند 
مدل س��ازی س��ایر پارامتره��ای ژئومکانیکی قبلی، ب��ر روی بانک 
اطالعات��ی چاه ها و ویژگی های منتخب انج��ام گردید. نتیجه این 
تحلیل نش��ان داد که برای مدل سازی این ویژگی مقاومتی سنگ 
نیز تابع کرنل گوسی مناسب تر از سایر توابع دیگر است. از طرفی، 
براس��اس نتیجه این تحلیل حساسیت، به ترتیب، 80 و 20 درصد 
حجم داده های بانک اطالعاتی فرایند مدل س��ازی برای آموزش و 
آزمون در نظر گرفته ش��د. نمودار متقاطع مراحل آموزش و آزمون 

رگرسیون بردار پشتیبان در شکل-9 نشان داده شده است.

5- نتیجه گیری
نتایج حاصل از این مطالعه به شرح ذیل می باشد:

1- تاب��ع کرن��ل گاوس��ی روش رگرس��یون ب��ردار پش��تیبان در 

 9   نمودار متقاطع مراحل آموزش و آزمون در فرایند مدل سازی برای تخمین زاویه اصطکاک داخلی با استفاده از ویژگی های منتخب

هاي آموزش و آزمون در ساخت فرآيند تحليل حساسيت به منظور انتخاب تابع كرنل مناسب و نسبت داده
هاي ها و ويژگيترهاي ژئومكانيكي قبلي، بر روي بانك اطالعاتي چاهسازي ساير پاراممدل، همانند مدل

سازي اين ويژگي مقاومتي سنگ نيز تابع منتخب انجام گرديد. نتيجه اين تحليل نشان داد كه براي مدل
تر از ساير توابع ديگر است. از طرفي، براساس نتيجه اين تحليل حساسيت، به ترتيب، كرنل گوسي مناسب

سازي براي آموزش و آزمون در نظر گرفته شد. هاي بانك اطالعاتي فرايند مدلدرصد حجم داده 20و  80
  نشان داده شده است. 9-نمودار متقاطع مراحل آموزش و آزمون رگرسيون بردار پشتيبان در شكل

  

  (ب)  (الف)
  هاي منتخبزاويه اصطكاك داخلي با استفاده از ويژگيسازي براي تخمين نمودار متقاطع مراحل آموزش و آزمون در فرايند مدل -9شكل 

 

 و ضريب تعيين RMSEسازي در تخمين زاويه اصطكاك داخلي براساس دو معيار مقايسه كمي مراحل آموزش و آزمون فرايند مدل -12جدول 

  مرحله  معيار سنجش
  آزمون  آموزش

  RMSE 0.0655 0.0762 خطاي
  0.9997  0.9998  ضريب تعيين

  
هاي اعتبارسنجي با استفاده از دو معيار خطا و ضريب تعيينگر زاويه اصطكاك داخلي در چاهارزيابي كمي نتيجه تخمين مدل تخمين -13 جدول

  معيار سنجش  نام چاه
  ضريب تعيين RMSEخطاي

Well-H1 0.33041 0.9966 
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تخمین های مرتبط با سرعت موج برشی و پارامترهای ژئومکانیکی 
بهترین عمل کرد را نسبت به سایر توابع کرنل نشان داد.

2- روش رگرس��یون بردار پش��تیبان از قابلیت خوبی در س��اخت 
مدل تخمین گر س��رعت موج برشی با دقت و قابلیت اطمینان باال 

برخوردار است. 
3- تحلیل حساسیت بر روی کل داده های همه چاه ها نشان داد که 
با اس��تفاده از مدل سازی بر روی بخش از داده ها می توان به مدلی 
با دقت و قابلیت تعمیم باال در مدل سازی پارامترهای ژئومکانیکی 
دس��ت یافت. این حجم داده برای مدل سازی مقاومت فشاری تک 
مح��وری، زاویه اصط��کاک داخلی به ترتیب براب��ر با 40 )3 حلقه 

چاه(، 61 )4 حلقه چاه( درصد کل داده های ده حلقه است.
4- انتخاب ویژگی براس��اس تحلیل ضریب تعیین هر یک از روابط 
نگارهای پتروفیزیکی با پارامترهای ژئومکانیکی نشان داد که برای 
تخمی��ن مقاومت فش��اری تک محوری و زاوی��ه اصطکاک داخلی 
نگارهای پتروفیزیکی تخلخل، چگالی، سرعت موج برشی و فشاری 

بیشترین تأثیر را در بهبود مدل های تخمین گر دارند.
۵- بررس��ی خطای مرحله آموزش و آزم��ون مدل های تخمین گر 
پارامترهای ژئومکانیکی ایجاد ش��ده نشان داد که مدل های بدست 
آمده از دقت و قابلیت تعمیم باالی برخوردارند و مدل های ساخته 
ش��ده حاک��ی از دقت باالی ای��ن مدل ها در تخمی��ن پارامترهای 

ژئومکانیکی چاه های مرحله اعتبارسنجی است.
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