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 چکیده 

سرعت امواج تراکمی و برشی در مطالعات ژئومکانیکی و پتروفیزيکی دارای اهمیت فراوانی است. اغلب به دلیل هزينه باال  

لذا با توجه به .  باشدتر موجود نمیهای قديمیها به ويژه چاه های عملیاتی، سرعت موج برشی در همه چاه و محدوديت

کاربرد و اهمیت موج برشی در مطالعات مخازن هیدروکربنی، محققان تالش نمودند تا روابطی را مبنی بر تخمین سرعت 

دو  گ صوتی  موج برشی به کمك سرعت موج تراکمی تعیین کنند. در اين مطالعه ابتدا سرعت موج تراکمی را از طريق ال

از روابط تجربی  آوريم. سپس سرعت موج بربدست می  استرالیای غربی  چاه میدان ويچررنج تخمین شی را با استفاده 

کنیم.  محاسبه میجهت شناسايی لیتولوژی و مايعات مخزن  نسبت سرعت موج تراکمی به سرعت موج برشی را  زنیم. می

که    دهیمانجام می  ایلرزه  سازیای، واروناز روابط تجربی، دو چاه از میدان و يك مقطع لرزه  حاصلهبا استفاده از نتايج  

 .است (Sue) در سازند سوگازی  وجود مخزن هیدروکربنیاز  یحاک  جينتا
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Abstract 

The velocity of compressional and shear waves is of great importance in geomechanical and 

petrophysical studies. Often due to the high cost and operational constraints, shear wave velocity 

is not available in all wells, especially older wells.  Therefore, considering the applications and 

importance of shear wave in studies of hydrocarbon reservoirs, the researchers attempted to 

establish relationships to estimate shear wave velocity using compressional wave velocity. In this 

study, we first obtain the compressional wave velocity through the sonic log of two wells in 

Whicher-Range field, Western Australia. Afterwards, we estimate the shear wave velocity using 

empirical equations from the compressional wave velocity. Vp/Vs ratio was calculated to 

recognize lithology and reservoir fluids. Using the results obtained from the experimental 

relationships together with two wells from the studied field and one seismic section, seismic 

inversion is performed. The results indicate the presence of a gas bearing hydrocarbon reservoir 

in the Sue Formation. 
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 مقدمه      1

زمان گذر موج تراکمی  مدت  های  دادهشوند.  شناخته میای  به طور کلی، امواج تراکمی و برشی تحت عنوان امواج پیکره

های زمان گذر موج برشی نیز برای  های منفذ بسیار مفید هستند. از طرفی دادهدر شناسايی لیتولوژی، تخلخل و سیال

مدت    مبنی بر امکان شناسايی سیاالت با استفاده از  شواهدی از طرفی  .  کارايی دارندها و تعیین تخلخل  شناسايی کانی

های موج برشی و موج تراکمی به شناسايی نوع مايع به ويژه  ترکیب دادهبنابراين  .  موجود استزمان گذر موج برشی  

تراکمی و چگالی  مخازن گاز کمك خواهد کرد.   نگار سرعت موج برشی، سرعت موج  از  استفاده  پارامترهای مهمی با 

عت موج تراکمی به سرعت استفاده از نسبت سر  دست آورد.ب  Vp/Vsهمچون پارامترهای ژئومکانیکی، نسبت پواسون و  

 تراکمی سرعت موج  با افزايش اشباع هیدروکربن  ابزار مناسبی در شناسايی نوع سیال است. اين واقعیت که  موج برشی،  

نسبت  حساسیت بیشتری به تغییر نوع سیال  Vp/Vs، باعث می شود نسبت افزايش می يابدسرعت موج برشی و کاهش 

های مربوط  دادهاين مطالعه از  در  (.  2004،  )هامادا  باشد  داشته  به طور جداگانه  برشیيا    سرعت موج تراکمیبه استفاده از  

به منظور شناسايی مخزن هیدروکربنی    ،ای دو بعدی پس از برانبارش میدان گازی ويچررنجطع لرزهمقو يك  دو چاه  به  

 استفاده شده است.  Vp/Vsنسبت به کمك 
 

 روش تحقیق      2

آوريم. سپس با استفاده از روابط تجربی، بتدا سرعت موج تراکمی را با استفاده از مدت زمان گذر موج تراکمی بدست میا

را   Vp/Vsنسبت  ست داشتن سرعت امواج،  با در دزنیم.  سرعت موج برشی را از روی سرعت موج تراکمی تخمین می

ای دو بعدی مقطع لرزه  ،ای و آنالیز چندنشانگریهدر مرحله آخر با استفاده از مدل اولیه وارون سازی لرز  آوريم.بدست می

 . شودمی  حاصل Vp/Vsنسبت 

 تعیین سرعت موج با استفاده از مدت زمان گذر موج  1-2

  ،شوند نشان داده می  DTsو   DTc نماد با به ترتیب که  چاه پیمايی مدت زمان گذر موج تراکمی و موج برشیدر عملیات 

مدت زمان گذر    به وسیله  بر حسب کیلومتر بر ثانیه  بدست آوردن سرعت  برایلذا  .  ندشوگیری میاندازه  s/ftμبر حسب  

 : (1998 ماکو،) کنیم موج از رابطه زير استفاده می

)/(

)/(

8.304

fts

sKm
DT

V


=                                                                                                                   )1(  

 سرعت موج برشی   تخمین  2-2

توسط محققان مختلف ارائه شده که در ادامه به توضیح آنها میپردازيم.    متعددی جهت برآورد سرعت موج برشی  روابط

در آن نسبت سرعت موج  روابطی را برای تخمین سرعت موج برشی با استفاده از سرعت موج تراکمی ارائه داد که  پیکت

 ماسه سنگ همراه سنگ آهك برای  ،  8.1برابر    دولومیتبرای  ،  9.1برابر    برای سنگ آهك  برشی  سرعت موج  تراکمی به

                  .(6319)پیکت،  خواهد بود 6.1 ماسه سنگ بدون شیلبرای و  7.1برابر 
روابطی را بین سرعت موج تراکمی و برشی با توجه به ساختار و شرايط مخزن با ضرايب مختلف بیان نمود که کاستاگنا  

برای گل سنگ   6و رابطه   شیلبرای    5رابطه،  ماسه سنگبرای    4برای دولومیت، رابطه 3سنگ آهك، رابطهبرای    2هرابط
 (: 1993کاستاگنا و همکاران، صادق هستند )

0305.10168.105509.0 2 −+−= PPS VVV

(2)                                                                       

                           

07776.05832.0 −= PS VV

(3)                                                                       
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8559.08042.0 −= PS VV

(4)                                                                       

                                               

8674.07700.0 −= PS VV

(5)                                                                       

                                               

1724.18621.0 −= PS VV

(6)                                                                       

                                                
 

  8تا  5.1سرعت موج تراکمی مابین که در آن ها برای تمام لیتولوژیرا  ای بین سرعت موج تراکمی و برشیبروچر رابطه
 (:2005بروچر، کیلومتر بر ثانیه هست، ارائه داد )

432 0064.01238.07949.02344.17858.0 PPPPS VVVVV +−+−=                                                               )7( 

 حاصله از رابطه بروچر   سرعت موج برشی   نمودار  3-2

به     Well-2و  Well-1های  ، نتايج حاصل از چاه با استفاده از رابطه بروچر  ها سرعت موج برشی در چاه بعد از محاسبه  

 است.نموداری در شکل زير نشان داده شده صورت 

 2و  1های شماره نمودار حاصل از تخمین سرعت موج برشی در چاه .1شکل
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 ای وارون سازی لرزه  4-2

تبديل عمق به زمان فرآيندی است که کنیم.  میای و نمودارهای چاه تطابق ايجاد  های لرزهبین داده  در اين مرحله ابتدا

)کدخدائی،    ای در زمان مقايسه کنیمهای لرزههمراه سرسازندهای معین را با دادهدهد تا نمودارهای چاه به  به ما اجازه می

  میان   خطای کمتر در  میزانبه دلیل    مدل  بر  مبتنی  وارون سازی  الگوريتم  از  ويچررنج  میدان  ایلرزه  های در داده.  (1388

موجك و    استخراج  مرحله آخر با استفاده ازدر  .  است  شده  استفاده  ایوارون سازی لرزه  جهتجود  مو  هایساير الگوريتم

ساخت مدل زمین شناسی و انتخاب الگوريتم مبتنی بر مدل از میان الگوريتم های مختلف وارون سازی، مدلسازی اولیه  

 . (1398امانی و همکاران، گیرد )سراجمی صورت

  
 ای میدان ويچررنج يکی از مقاطع لرزه مدل اولیه تولید شده در فرآيند وارون سازی بر پايه مدل برای   .2شکل

 آنالیز چندنشانگری   5-2

برای باال بردن قدرت تخمین، نیاز به استفاده ترکیبی از نشانگرها به صورت همزمان نیاز داريم. در آنالیز چند نشانگری،  

مهمترين شوند و  خصوصیاتی مکمل از چند نشانگر جهت تفکیك خصوصیات جزئی روی پارامترهای هدف، ترکیب می

می آنها  اهمیت  ارزيابی  و  بهینه  ترکیبی  ساخت  جهت  در  نشانگرها  انتخاب  آن،  )سراجقسمت  همکاران،  باشد  و  امانی 

در اين مرحله امپدانس صوتی حاصل از فرآيند وارون سازی در کنار ديگر نشانگرها در راستای ساخت ترکیب    (.1398

نتايج بر پايه مرحله آموزش، با افزايش تعداد    شود.استفاده واقع میمورد    Vp/Vs  نسبت  بهینه از نشانگرها جهت تخمین
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 .شودنشانگرها و کاهش میزان خطای تخمین حاصل می

به رنگ سیاه و نگار تخمینی به رنگ قرمز نشان داده شده است    Vp/Vsنشانگر: نسبت  5اعمال تبديل چندنشانگری با استفاده از  . 3شکل
تخمین   RMSواقعی: همبستگی واقعی و خطای  Vp/Vsتخمینی در مقابل نسبت  Vp/Vsنمودار متقاطع نسبت   –سمت راست( تصوير  )

 سمت چپ( تصوير باشد در باالی نمودار نشان داده شده است )نشانگری می  5که نتیجه استفاده از تبديل 

 

راسل با استفاده از برنامه ايمرج -افزار همپسوندر نرم  آنالیز چندنشانگریشده از    برآورد  Vp/Vsنسبت  مقطع دوبعدی  
(Emerge ،)نشان داده شده است.  شکل زيرمورد نظر در ای برای مقطع لرزه 
 

 
 آنالیز چندنشانگری شده از  برآورد Vp/Vsنسبت مقطع  . 4شکل

 

   گیری نتیجه      3

، در نرم افزار اکسل محاسبه شد و سپس با استفاده از  Vp/Vsنسبت ابتدا سرعت موج برشی با استفاده از رابطه بروچر و 

جهت مدل سازی اولیه از الگوريتم مبتنی بر مدل  ای انجام گرفت.  راسل وارون سازی برای مقطع لرزه-نرم افزار هامپسون

استفاده شد. در مرحله آخر به کمك آنالیز چندنشانگری،    ،ها را داراستدر میان ساير الگوريتمکه کمترين میزان خطا  

)در ناحیه    2200تا    1950در بازه زمانی    Vp/Vsنسبت  ای،  ای از اين نسبت ساخته شد. با توجه به مقطع لرزهمقطع لرزه

در پوش سنگ، به بازه    695.1تا    665.1  ازه از ب  Vp/Vsنسبت    مخزن ماسه سنگی سو( با افزايش چشمگیری روبروست.

 در مخزن افزايش يافته است که بیانگر وجود گاز در مخزن هیدروکربنی است.  765.1تا  705.1
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روش الگوريتم شبکه عصبی نیز استفاده شود و نتايج حاصله از شبکه عصبی شود در تحقیقات هم راستا از  پیشنهاد می

توان برای تخمین سرعت موج برشی از روابط ديگری مانند پیکت  می  چندنشانگری مقايسه شود. از طرفیبا نتايج آنالیز  

از رابطه بروچر مقايسه کرد.   از  و کاستاگنا استفاده کرد و نتايج آن را با نتايج حاصل  اطالعات پیشنهاد ديگر استفاده 

ای مصنوعی ، چون در اين صورت موجك لرزهاست  زی شناسی از طريق وارون سابرای ساخت مدل زمین  ترهای بیشچاه

   ای حقیقی شباهت بیشتری داشته و مدل بدست آمده از دقت باالتری برخوردار خواهد بود.به موجك لرزه
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