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 چکیده  

سرعت موج برشی به عنوان پارامتری مهم در تمامی  از است.  غیرقابل انکارهای مخزنی در تعیین ويژگینقش ژئوفیزيك 

در دسترس نبودن نگار اين پارامتر در  شود.ازدياد برداشت استفاده میاکتشاف تا  هیدروکربنی از مخزنيك  عمرمراحل 

 اين  دقیق  تخمین  شده استموجب    ،به دلیل هزينه زياد  میادينهای يك میدان و همچنین در بسیاری از  تمامی چاه

. در اين پژوهش تخمین سرعت موج  برآورد شود  مانند روابط تجربی فیزيك سنگ  های غیرمستقیمتوسط روش  پارامتر

ازبرشی   استفاده  سنگمدل  با  فیزيك  کاستاگنا)1974گاردنر)،  (1990)کريف  های  -گرينبرگ(،  1985(، 

کاستاگنا)1992)استاگنا ک و  ج  (1993(  مخازن  از  يکی  ايراندر  غرب  شده  نوب  نظر  است  انجام  از  حاصل  نتايج   و 

 بهبا توجه    (  1992کاستاگنا ) –روش گرينبرگ  دهد کهنتايج نشان می  ،ه استو آماری مورد تحلیل قرار گرفت  ژئوفیزيکی

به عنوان تواند  می  (15/1)  موج اصلی برشی انحراف معیارکمترين اختالف از نظر انحرف معیار با   و درصد  90  انطباق 
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Abstract   

The role of reservoir geophysics to reservoir characterization is indispensable. Shear wave 

velocity Shear wave velocity is used as an important parameter throughout the life of a 

hydrocarbon reservoir from exploration to enhance oil recovery. The unavailability of this 

parameter in all wells of a field as well as in many fields due to its high cost has led to accurate 

estimation of this parameter by indirect methods such as experimental relationships of rock 

physics. This study conducted to estimating shear wave velocity using rock physic methods 

including Kerif (1990), Gardner (1974), Gastagna et al (1985), Greenberg – Castagna (1992) and 

Gastagna et al (1993) methods in one of the carbonate reservoir of southwest of Iran. The results 

have been analyzed geophysically and statistically. The results show that the Greenberg – 

Costagna (1992) method according to the correlation of 90%, as well as the least difference in 

standard deviation with standard deviation of main shear wave (1.15) can be selected as the best 

method. 

Keywords: Reservoir Geophysics, Shear wave velocity, Carbonate reservoir, Rock physic, 

Empirical relationships, Statistic data 
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 ه مقدم      1

خواص مخزن از جمله تعیین لیتوفاسیس و لیتولوژی، اشباع شدگی و خواص   تعیینسرعت موج برشی در تفسیر و  نقش    

اين  تخمین  از طرفی باشد. سازی دامنه در مقابل دورافت بسیار مهم میمدل، ساخت مدل ژئومکانیکی و االستیك سازند

  ماسه سنگی   تر از مخازنپیچیده  تخلخل و فضاهای خالی   ساختاری و تنوعپیچیدگی  به دلیل    در مخازن کربناتهموج  

دخیل کردن پارامترهايی مانند نوع و حجم  شناسی و  زمین  اطالعات  گیری ازبهرهاست. روابط تجربی فیزيك سنگ با  

روابط ژئوفیزيکی دارند،    تخمین  سعی در بهینه کردن های مکانیکی آنها همچنین ويژگی و های تشکل دهندهنسبی کانی 

های زمین شناسی و پارامترهای  پلی میان داده  زيرا  ، لذا ابزاری مناسب برای تخمین پارامترها در مخازن کربناتی  هستند

 . ( 2010)آوسس و همکاران،  کنندتر  پارامترها کمك زيادی می و به تخمین هرچه دقیق شوندمحسوب میمخزنی 

 روش تحقیق      2

در عمق   متر  100از يك چاه به ضخامت    مخزنی  در بخش و کشور  غرب  مطالعه در يکی از مخازن کربناته جنوباين  

 1  جدول  انجام شده است.  باشد میشامل آب و نفت    که، دولومیت و شیل  سنگ آهكمتشکل از    متر  2900-3000

شايان ذکر است تمامی ضرايب استفاده    .دهدیدر چاه مورد مطالعه را نشان م  یبرش  یسرعت موج اصل  یآمار  یهایژگيو

   ضرايب پیش فرض خود معادالت هستند. در معادالت تخمین شده
 پارامترهای آماری سرعت موج برشی در چاه مورد مطالعه.  .1جدول 

Parameter  انحراف از معیار  میانه 

S-wave velocity 2407/29 260/52 

 

از سرعت  مقدار آن    که   استفاده شده است  (1990از معادله کريف )تخمین سرعت موج برشی    اين مطالعه ابتدا برایدر    

 :  بدست می آيد موج فشارشی

(1)   2Vs a Vp b=  +              

نیز سرعت موج فشارشی    Vpباشد و  می  /.743و  451999  ضرايب ثابت هستند که به ترتیب برابر  bو    aدر اين معادله  

ه مقدار آن از روی چگالی بدست  ه است کمعادله زير استفاده شدطبق  (1974قدم بعدی از معادله گاردنر )  است. در

 آيد: می

(2)    
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b
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  نیز چگالی است. درمرحله بعد   ،  /. است25/. و  35ترتیب  هستد که به  ضرايب معادله    bو    aنیز    2در معادله شماره  

 :  ه استموج برشی تخمین زده شد سرعت ،( بر اساس سرعت موج فشارشی1985از معادله کاستاگنا و همکاران )

(3) Vs a Vp b=  +  

  . است  سرعت موج فشارشی  Vpو  باشد  می  -172/1/. و  862ترتیب  ضرايب ثابت معادله  که به    bو    aکه در معادله باال  

بر اساس نوع لیتولوژی ارائه دادند با توجه به اينکه در مخزن   ديگری روابطی تجربی کاستاگنا و همکاران 1993در سال 

ه  استفاده شد  نیز  آنهااز معادالت    در اين مقاله دهد،کلسیت و دولومیت بخش زيادی از مخزن را تشکیل میمورد مطالعه  

 : است

 (.1992کاستاگنا ) –ضرايب استفاده شده در معادله گرينبرگ . 2  جدول 

  

 

 

 

 

 

 لیتولوژی  /     ضريب
2ia 1ia

 0ia
 

 0/85588− 0/80416 0 ماسه سنگ  

 1/03049− 1/01677 0/05508−   سنگ آهك 

 0/07775− 0/58321 0 دولومیت  

 0/86735− 0/76969 0 شیل 
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 . مقايسه سرعت موج برشی تخمین زده شده با روابط فیزيك سنگ مختلف)قرمز( با نگار سرعت موج برشی)آبی( . 1شکل             

  .های تخمین زده شده با نگار سرعت موج برشیبررسی همبستگی سرعت. 2شکل  

مورد استفاده قرار   دولومیتهای  ويژگیبر اساس    5و معادله شماره    آهكسنگ    هایويژگی اساس  بر    4معادله شماره  

 اند. و دولومیت طراحی شده سنگ آهكدر  (Vp. هر دو اين معادالت بر اساس سرعت موج فشارشی )گیردمی

برتری   . ارائه دادند 1992کاستاگنا در سال  -گرينبرگ  برشی   موجترين رابطه را برای تخمین سرعت  ترين و کاملاما مهم 

به معادالت قبلی استفاده از حجم نسبی هر لیتولوژی است که در معادالت قبلی در نظر گرفته نشده  نسبت    رابطهاين  

 بود:

(4)          20.5508 1.01677 1.03049Vs Vp Vp= −  +  −        

(5) 0.55321 0.07775Vs Vp=  −  
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  2برای هر لیتولوژی است که بر اساس جدول شمارهرگرسیونی  ضريب    aحجم نسبی هر لیتولوژی،    iX  در اين معادله 

نیز   Vs ت،سرعت موج فشاری در هر لیتولوژی در حالت اشباع از سیال اس  Vp  و   درجه چند جمله ای  iNد  وشمیانتخاب  

  سرعت موج برشی است.

 نتیجه گیری    3
شوند.  مقايسه می  يکديگر  با  3طبق جدول    وآماری  در اين بخش نتايج بدست آمده از هر روش در قالب پارامترهای  

(  2R)مجموع مربعات خطا  ترينضعیف(  1974روش گاردنر )دهد  ها را نشان می که نتايج نهايی تخمین  3جدول  با توجه به  
 3و 1مقايسه جدول   اب، دارد متر100را در فاصله  /.(82) را با سرعت موج اصلی چاه همبستگیو قاعدتا کمترين  /.672

اندازه گیری شده، در مقايسه با انحراف    سرعت موج برشی  میانگین انحراف معیار و    در بیشترين اختالف    توان گفت کهمی
شود و  زيرا در اين روش از چگالی استفاده می  ،متعلق به همین روش است  اصلی  معیار و میانگین سرعت موج برشی

چگالی کل شامل چگالی ماتريکس و همچنین چگالی سیاالت    . کمتری با سرعت موج فشاری دارد  همبستگیچگالی  
نیز کامال مشخص است که کمترين   2و    1شکل  با توجه به    باشد.است و موج برشی به وجود سیاالت بسیار حساس می

ها استفاده  ها که از سرعت موج فشارشی در تخمیندر ساير روشها متعلق به روش گاردنر است.  ابق در بین روشطت
درصد را ارائه    89  همبستگی( نیز  1990( و کريف )1985های کاستاگنا ). روشنتايج بهتری بدست آمده است  ،شده

در مقايسه با سرعت موج   و میانگین سرعت موج برشی  ها داده  باشد، اما از نظر انحراف معیاردادند که بسیار مطلوب می 
لیتولوژی در نظر گرفته نشده است. در دو روش    پارامتر  ها دارد زيرا در اين روش  وجود  برشی اصلی اختالف زيادتری

( استفاده شده و همچنین در روش گرينبرگ1993کاستاگنا  الگوهای سرعتی کلسیت و دولومیت  از  کاستاگنا  –( که 
( که 1992)  کاستاگنا-گرينبرگشود. اما نکته جالب اين است که در روش  میديده    %(90)  بهتری  همبستگی(  1992)

ها  هم از نظر میانگین و هم از نظر انحراف معیار داده   است،  تری از حجم لیتولوژی در رابطه استفاده شده اطالعات دقیق
و میانگین سرعت   29/2407میانگین سرعت موج برشی اصلی چاه ) بسیار نزديك به سرعت برشی موج اصلی چاه است

ها  . از طرفی از نظر تطابق نمودارها و پراکندگی داده(باشدمی  12/2415کاستاگنا    –موج برشی حاصل از روش گرينبرگ  
، بهترين تطابق را با سرعت موج برشی اصلی دارد و لذا بهترين روش تخمین سرعت موج برشی در  1نیز با توجه به شکل

 اين مخزن است. 
 . بررسی میزان انطباق سرعت تخمین زده شده .3جدول 
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 روش  میانگین  انحراف از معیار  2R همبستگی 

82/0 0/676 507/28 33/2577 Gardner (1974) 

89/0 0/805 403/53 05/2672 Castagna et al. (1985) 

89/0 0/806 353/09 2687/85 Kerif (1990) 

90/0 0/810 261/67 2415/12 Greenberg – Castagna (1992) 

90/0 0/817 248/55 2396/69 Limestone. Line 

90/0 0/813 273/05 2523/67 Dolomite. Line 


