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Abstract 

Shear wave velocity is widely used during seismic reservoir characterization such as 
lithology, porosity and fluid estimation, four-dimensional seismic studies and Geomechanical 
studies. Shear velocity logs are not necessarily acquired in all wells due to the costs. Therefore, 
different methods have been developed to estimate it using other logs. Methods such as 
empirical relations, multi-regression analysis, artificial neural networks, and rock physic 
modeling have been widely used for this purpose. In this study, Castagna et al (1993) and 
pickets (1963) relations were employed as empirical relations. Empirical relations could 
estimate the shear velocity log with significant error. Multi-regression was carried out 
employing four logs: Compressional velocity, density, neutron and porosity. In the artificial 
neural network step, the training is performed by the Levenberg-Marquardt algorithm with four 
input layers, ten middle layers and one target layer. Subsequently, a new equation is developed 
that estimates the shear velocity log using compressional velocity and density logs. This 
equation considers the impact of rock forming minerals and pore filling fluids using its 
modulus. Comparison of the results using different methods proved the accuracy of this method 
in a real case study. 
Keywords: Shear wave velocity, Rock physic, Empirical relations, Multi-regression, Neural 
Network 
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  مقدمه    1

به دلیل هزینه باالي عملیات برداشت و یا از دست رفتن اطالعات مربوط به اندازه گیري در چاه در محدوده مورد نظر، 

هاي دیگر  در این شرایط می توان آن را از روي نگاره. در تمامی چاهها وجود نداردامکان دسترسی به سرعت برشی 

نکته مهم دیگر . توان به سایر چاه ها و یا کل میدان بسط داداگر نتایج بدست آمده قابل قبول باشد، آنرا می. تخمین زد

عات جدیدي نداشته باشد و با همان هاي مورد استفاده در تخمین نیاز به اطالدر این برآوردها این است که روش

و دیگر  تراکمیموج برشی، داده هاي سرعت موج  بر خالف داده هاي سرعت. دهندمیاطالعات موجود تخمین را انجام 

 .و مقاومت با ابزارهاي مربوطه اندازه گیري و در دسترس هستند نمودارهاي متداول از جمله تخلخل نوترون، چگالی

توان به  یم هاروش نیا انواع از.  .ریاضی با داده هاي سرعت موج برشی دارند ارتباط فیزیکی و ي ذکر شدهداده ها

 کتی، پ1993اگنکاستا(نمونه  شیحاصل از آزما یاستفاده از روابط تجرب ،)2019 همکاران و پنگ(هوشمند  يشبکه ها

و ) 2004 همکاران و ياسکندر( هاداده نیب شدهدر نظر گرفته  ونی، استفاده از روابط بدست آمده از انواع رگرس)1963

 ).2004 بتزل و هان، 1951گسمن (سنگ اشاره کرد  کیزیف يحاصل از مدلساز نیتخم يبه روش ها انیدر پا

  روش تحقیق    2

 بـا  سـپس  و شد زده نیتخم یبرش سرعت يتولوژیل هر در ابتدا ،)1993( کاستاگنا توسط شده ارائه روابطاستفاده از  با

 همـین رویـه نیـز    .دیگرد محاسبه یبرش سرعت نگاره عمق، آن در دهنده لیتشک يتولوژیل حجم با متناسب وزن اعمال

به دلیل یکسان بـودن لیتولـوژي و عـدم تغییـر آن، بطـور شایسـته اثـر تغییـر         . گردید اعمال )1963(پیکت  روش يبرا

نتایج تخمین و مقایسه آن را با نگاره سرعت واقعی در این چاه نشان مـی   )و ب الف-1( شکل لیتولوژي دیده نشده است

 ندزسا یک يهااز داده که هستند یاضیر يهالمد غالبا برشی جمو سرعت بینی پیش ايبر تجربی يها لمـــد .دهـــد

روش رگرسیونی در مطالعـه پـیش رو بـا توجـه بـه       .دهستن ندزسا عهرنو ايبر تعمیم رتقد فاقدد ـنا هشد دیجاا صخا

هـاي  به این نتیجه رسیده شد که از نمودارهاي موج تراکمـی، چگـالی، گامـا و تخلخـل در قسـمت داده      هاسنجش داده

  .که در نهایت تخمین توسط رابطه زیر انجام شد. ورودي استفاده گردد

�� = (12.8383 ∗ ���) + (0.832491 ∗ ��) + (1556.6578 ∗ ����) +
(7696.1427 ∗ ����) − 6255.9139 

نتایج  حاصل از . باشدتخلخل می ����چگالی و  ����سرعت موج تراکمی،  ��گاما،  ���که در آن   

   . آورده شده است) ج- 1(آن در شکل 

پس از بررسی داده هاي ورودي  .اقدام به استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی گردید این تحقیقمرحله سوم  در

. )تراکمی سرعتچگالی، نوترون، گاما و ( با بیشترین همبستگی نسبت به الیه هدف دسترسی پیدا شد نگارهبه چهار 

بعنوان چاه آموزشی در نظر گرفته شده است و پس از  درصد کل داده 40 در ابتدا ،هاي مورد دسترسبراساس داده

ساخت الگوریتم تخمین در مرحله آخر کل داده هاي چاه را بعنوان تست شبکه هوشمند ساخته شده به آن داده شده 

 15درصد تست و 15درصد آنها بعنوان داده آموزش، 70باشد، درصد داده ها می 40در چاه آموزشی که داراي  .است

باشد که در این تعداد الیه پنهان در این بین موضوع مهمی می. وان اعتبار سنجی بکار گرفته شده استدرصد بعن

الیه پنهان بعنوان  10هاي مرتبط به تعداد تحقیق با تعداد الیه هاي پنهان مختلف سنجیده شد که پس از بهینه سازي

  . آورده شده است) د- 1(شبکه هوشمند در شکل  نتایج حاصل از تخمین توسط .تعداد بهینه براي تخمین رسیده شد

باشد ولی تخمین انجام شده توسط تخمین رگرسیون داراي خروجی به شکل معادله خطی یا درجه دوم می

همان تعداد ستون ورودي و  يهاي هوشمند داراي خروجی به صورت ساخت یک شبکه آموزش داده شده بر مبناشبکه

هاي آموزشی هاي هوشمند تا حدود بسیار زیادي وابسته به تعداد دادهروش .باشددرخواست همان ستون خروجی می

توان به عملکرد تخمین در ابتداي چاه که قبال بعنوان داده آموزشی به سیستم داده باشند و در اثبات این گفته میمی

انی و انتهایی انجام گرفته هاي میتري به نسبت قسمتهاي ابتدایی تخمین دقیقدر قسمت. مشاهده کرد ،شده است
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نکته قابل تامل در روشهاي رگرسیون و شبکه 

. هاي عصبی این است که روابط و تخمین در یک چاه انجام شده است، بنابراین نتایج خوبی را به همراه داشته است

موزش و روابط از روي یک یا چند چاه حاوي داده انجام می گردد و تخمین در چاههاي 

  . بنابراین، نتایج این دو روش در پروژه هاي واقعی می تواند به خوبی نتایج حاصل در این کار تحقیقی نباشد

رابطه کاستاگنا : الف). رنگ آبی(با نگاره سرعت برشی اندازه گیري شده 

  رابطه ارائه شده در این مقاله: شبکه هاي هوشمند، ه

نکته قابل تامل در روشهاي رگرسیون و شبکه  .باشدهاي باالتر و همچنین داده هدف میاست و دلیل آن داشتن داده

هاي عصبی این است که روابط و تخمین در یک چاه انجام شده است، بنابراین نتایج خوبی را به همراه داشته است

موزش و روابط از روي یک یا چند چاه حاوي داده انجام می گردد و تخمین در چاههاي ولی در پروژه هاي صنعتی، آ

بنابراین، نتایج این دو روش در پروژه هاي واقعی می تواند به خوبی نتایج حاصل در این کار تحقیقی نباشد

با نگاره سرعت برشی اندازه گیري شده ) رنگ قرمز(مقایسه بین روش هاي تخمین متعدد  

شبکه هاي هوشمند، ه: چند متغییره، د ونیرگرس: ج ،)2004( پیکترابطه : ب، )1993

  

است و دلیل آن داشتن داده

هاي عصبی این است که روابط و تخمین در یک چاه انجام شده است، بنابراین نتایج خوبی را به همراه داشته است

ولی در پروژه هاي صنعتی، آ

بنابراین، نتایج این دو روش در پروژه هاي واقعی می تواند به خوبی نتایج حاصل در این کار تحقیقی نباشد. دیگر

  

 

 .1شکل 

)1993
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تجزیه و . در مرحله بعد، اقدام به ارائه روشی نوین براي تخمین سرعت برشی از روي روابط فیزیک سنگ گردید

 سی و فشار بر پارامترهاي االستیک، نکته مهم و، سنگ شناثیر پارامترهاي مخزن مانند تخلخل، اشباع شدگیتحلیل تأ

با استفاده از . را داردبیشترین کاربرد براي این منظور ) 1951(ن معادالت گسم .اصلی مدل سازي فیزیک سنگ است

  :استخراج گردیدبراي برآورد سرعت برشی  زیر معادلهو انجام ساده سازي، ن سممعادله گ

�� =
����

�? ?−(� + �)�
3
4

�ℎ�
 

نیز به ترتیب ضرایب  Bو  A. به ترتیب سرعت موج تراکمی و چگالی می باشند ��ℎو  Vpدر این مطالعه 

  .شوندباشند که به صورت زیر تعریف میسنگ شناسی و تاثیر سیال می

                               

-یم يتولوژیتخلخل بر گرفته از نوع ل بیضر Dتخلخل و  ∅مدول سیال و  ���مدول کانی،  �� در این معادله،

که نشانگر تخمین قابل قبول  نشان داده شده است) ه- 1(ارائه شده در شکل نتایج تخمین صورت گرفته با رابطه  .باشد

این معادله، تاثیر لیتولوژي و سیال را در نظر می گیرد بنابراین در محیطهاي پیچیده زمین . توسط این معادله می باشد

بنابراین، . نظر گرفته شودشناسی و با تغییرات قابل توجه لیتولوژي و سیال، می تواند به عنوان روشی قدرتمند در 

  . اجراي این روش و بررسی صحت آن در مخازن متعدد پیشنهاد می گردد

  گیرينتیجه    3

و روش  یمصنوع یعصب يشبکه ها ،یخط ونیرگرس ،یمعادالت تجرب هیبر پا يهاروش ،یبرش سرعت نیتخم يبرا

بر  یتجرب روابط .شد یبررس یو صحت آنها با نگاره سرعت برش دیاجرا گرد يمتعدد یسنگ کیزیبر معادالت ف یمبتن

 يورود يهاپارامتر شیافزا به توجه با رهییمتغ چند يهاونیرگرس روش در. اند شده بنا پارامترها از يمحدود تعداد هیپا

 جینتانشاندهنده  هدف تابع با يورود يپارامترها یهمبستگ نییتع زین و یبرش موج يرو بر میمستق يریپذ ریتاث و

 يهاتمیالگور. باشدیم شبکه آموزش و هادر تعداد داده ینکته اساس هوشمند، يهاروش شبکه  در. باشدیم قبول قابل

- یم هوشمند يهاشبکه بیمعا از. باشندیم شیافزا و شرفتیپ حال در نهیزم نیا در هوشمند يهانیماش و یآموزش

 تیو دولوم تیکلس يبرامثال اگر آموزش  يبرا. اشاره کرد یشناس نیزم راتییو تغ طیبه در نظر نگرفتن شرا توان

در مرحله . شوندیم مشکل دچار ماسه ای و لیش ت،یدریان يدارا مثال يهاقسمت در نیتخم يبرا باشد، شده انجام

نگاره  سهیمقا .دینگاره سرعت ارائه گرد نیتخم يبرا يدیسنگ، رابطه جد کیزیروابط ف يرو بعدي این تحقیق، از

 يبا روشها سهیروش در مقا نیاز صحت قابل قبول ا یشده، حاک يریزده شده با نگاره اندازه گ نیتخم یبرش سرعت
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