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 چكیده 

نامتجانس    تیعلوم مختلف بوده و ماه  انیها در ممطالعات و پژوهش  نيتردهیچیاز پ   ی كي  یدروکربنیمطالعات مخازن ه

جانبه  همه  یهایمطالعات مستلزم بررس  نيدامن زده است؛ بنابرا  ها یدگ یچیپ   نيبه ا  اديدر اعماق ز  طياز شرا  یو عدم آگاه 

بس ک   قیدق  اریو  تسلط  و  موردمطالعه  منطقه  م  یاف از  مختلف  علوم  بهدر  .  باشدیبه  مطالعه  مخزن    كي  یبررس  اين 

با   ده ي گرد ی و سع  شده اخت پرد  یدر حدفاصل سازند آسمار میدان نفتی هنديجان ؛رانيا یدر جنوب باختر ی دروکربنیه

از نشانگرها  یمختلف وارون ساز  یهاروش ارز  نیمختلف به تخم  یو با استفاده  . پرداخته شود  هیاشباع در ناح   یابيو 

تع از    نییجهت  نشانگر  چهاراشباع  احتماالت  ،یعصب  یهاشبكه  یهاو روش  یروش چند  روش   هيچندال   ،یشامل سه 

پا   خورشیپ  تابع  از ماستفاده  یشعاع   هيو  و   %87  یبا همبستگ  یچند نشانگر  وشذکرشده ر  یهاروش   انیشده است. 

 .سازنده موردمطالعه ارائه داده است هیها را در ناحپاسخ نيبهتر %7 یخطا

  ،ی شعاع  هيتابع پا یشبكه عصب ، یاحتماالت یشبكه عصب ،ینشانگر، چند نشانگر ،یاشباع، وارون سازهای کلیدی:  واژه 

 رخوشیپ  هيچندال یشبكه عصب
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Abstract 

The study of hydrocarbon reservoirs is one of the most complex studies and researches among 

different sciences and the heterogeneous nature and lack of knowledge of the conditions at great 

depths have contributed to these complexities. Therefore, studies require comprehensive and very 

detailed studies of the study area and sufficient mastery of various sciences. In recent study, a 

hydrocarbon reservoir in south-western of Iran at the boundary of the Asmari Formation was 

investigated and attempts were made to estimate and evaluate saturation in the region by different 

inversion methods and using different attributes. To determine the saturation, four methods of 

multi attribute and neural network methods, including three methods probabilistic, multi-layer 

feed forward and radial basis function have been used. Among the mentioned methods, the multi 

attribute method with 87% correlation and 7% error has given the best result in the study 

formation area. 
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 مقدمه      1

و همكاران، حسینی  )الگ چاه است    ی هاداده  ر،يذخا  یپارامترها  فیو توص  ريذخا  یابيارز  یابزارها برا  نيتراز مهم  یكي

  يی ما یچاه پ   ینمودارها  ریاز پردازش و تفس  توانیرا م  د یتول  یهاو زون  یتولوژ یل  ،یري نفوذپذ  ،ی شدگ؛ که اشباع(2019

از چاه    یاستخراج  یها داده  نیاست و همچن  يی باال  ینه يهز  یحفر چاه دارا  ما؛ ا(2017غالمی و همكاران،  )به دست آورد  

تغپوش  يی توانا  يی تنهابه  يیمایپ  دادن  به  اتیخصوص  رییش  را  توز  رايندارد ز  یدرستمخزن  ها در  آن   عيبرحسب تداول 

از    .زياد است  مدل شوند  د يبا  که  يیهایها در برابر با ابعاد ناهمگنآن  یدارد و فاصله  یپراکندگ  اریبس  ینفت  یهادانیم

  یعمود  كیتفك  حال،نيها ارائه دهند. بااچاه  نیرا ب  یتریمشخصات مخزن جزئ  توانندیم  یالرزه  یهاداده  گريد  یسو

مشخصات   وساختار    نییتع  یبرا  انهیطور سالبه   یالرزه  یهااست. داده  فیچاه، ضع  یهابا داده  سهيدر مقا  یالرزه  یهاداده

تا    میکن  بیدو نوع داده را باهم ترک  نيا  م یتوانیما م  نيبنابرا  ؛ رندیگیممخزن مانند تخلخل و اشباع مورداستفاده قرار  

 (. 2020سلیمانی و همكاران، ) ميمانند تخلخل و اشباع را به دست آور  ريذخا یپارامترها
فرض اين است   یطورکل. بهاست  یشدگهیدروکربنی، اشباع  یهابسیار مهم و کاربردی در مخزن ی  رهایمتغ  از  يكی

  تواند یکه بخش هیدروکربنی خود م   بوده شور و هیدروکربن  دو بخش آب  از  که يك سنگ مخزن هیدروکربنی متشكل
اين است که    دارای  شامل دو بخش  برحسب تداول فرض  باشد.  به  تمامگاز و نفت    يا آب    لهیوسحجم فضاهای خالی 

 .(2002کامل و همكاران، ) هیدروکربن پرشده است

𝑆ℎ =
𝑉ℎ

𝑉𝑣
× 100         (1-1)  

𝑆ℎ = 1 − 𝑆𝑊         (2-1)  

  آن از هیدروکربن که فضای خالی  یشدگاشباع Shحجم فضای خالی و  Vvحجم هیدروکربن، Vh، (1-1فرمول )که در 
ازآن با استفاده  پسمشخص نمود و  سازند را  (  SW)از آب    ی شدگاشباع   میزانابتدا    توانیم  پس،  استهیدروکربن    ياآب  
 . کرداز هیدروکربن را مشخص  یشدگ اشباع مقدار (2-1) فرمولاز 

 
 روش تحقیق      2

 جهت  (راسل  پسونهم)  Hampson Russell  افزارنرمانتقال به    منظوربهها  داده  یسازدر مرحله نخست اقدام به مرتب

وارون ساز بهگرديد  یالرزه  یهاداده  یانجام مقدمات  وارون ساز.  ابتدا    یالرزه  یهاداده  یمنظور  است  مدل    كيالزم 

و    ی چاه که شامل الگ چگال   ی هابا استفاده از داده  ی. امپدانس صوتردیموردمحاسبه قرار گ  هیدر کل ناح  ی امپدانس صوت

وارون   یآن برا  جي نتا   زیشده و پس از آنالانجام  پايه  به روش بر مدل   ی امپدانس صوت  هیمدل اول  باشدیم   كیالگ سون

ا  پايه  از روش بر مدل  دانیها در کل مداده  ی کل منطقه مورداستفاده قرارگرفته است. جهت وارون ساز   یساز   ن يدر 

نشانگر جهت محاسبه اشباع در مخزن مورداستفاده   كيعنوان  به   یالرزه   یوارون ساز  ج يشده است نتامطالعه استفاده

  ، یشامل سه روش احتماالت  ، یعصب  یهاشبكه  یهاو روش  یند نشانگرروش چ  چهاراشباع از    نییقرارگرفته است جهت تع

روند کار    ی به همراه درجه اعتبار و خطا در ط  كيهر    ج يشده است و نتااستفاده  ی شعاع   هيو تابع پا   خورشیپ   هيچندال

 شده است. گزارش 

 

 گردد.  نییتع که شامل چهار نشانگر بود، مجموعه از نشانگرها ن يتا بهتر مختلف ی نشانگرها یبررس .1شكل  

 



 

 

1337 

عمقی  .  2شكل   نمودار 

آب    یشدگاشباعمقادير  

و     شده ینیب شیپواقعی 

 روش چند نشانگری به  

 

 

عمقی  3  شكل نمودار   .

آب  شدگاشباعمقادير   ی 

و     شده ینیب شیپواقعی 

عصب  به شبكه    ی روش 

 ی احتماالت

 

 

نمودار عمقی   .4شكل  

ی آب  شدگاشباعمقادير 

  به   شدهینیب شیپواقعی و 

 یروش شبكه عصب

 خور چنداليه پیش

 

 

 

نمودار عمقی   .5شكل  

ی آب  شدگاشباعمقادير 

  به   شدهینیب شیپواقعی و 

تابع   یروش شبكه عصب

 ی شعاع ه يپا

 

 

 

 

 

 



1338 
 

 

 ه یدر کل ناح یشده به روش چند نشانگر  یسازاشباع مدل .6  شكل

 گیری نتیجه      3

به    یآمده است روش چند نشانگردستبه  یمختلف عصب  یهاو شبكه  یچند نشانگر  ی هاکه از روش  یجيتوجه به نتا  با

منظور ترسیم بهدارد که در اين راستا    یموردبررس  هیها در ناحپاسخ  نيبهتر  کمتر  یو خطا  یهمبستگ  دلیل بیشترين

قرار گرفت. مدل حاصل بیانگر اين است در محدوده مخزن غار به علت کاهش میزان   مورداستفاده(  6)شكل    مدل اشباع

درصد بوده و از    40درصد( میزان اشباع هیدروکربن بیش از    60میزان اشباع آب کمتر از    گر نشاناشباع آب )رنگ سبز  

 میزان اشباع هیدروکربن در محدوده مخزن آسماری بیشتر است. 
 ی تخمین اشباع در میدان هنديجان هاروشمقايسه  .1  جدول 

 درصد خطا مبستگیهدرصد  روش رتبه 

 7 87 ی چند نشانگر 1

 7 86 ی تابع شعاع یعصب شبكه 2

 8 83 یاحتمال یعصب شبكه 3

 17 49 خورشیپ  هيچندال یعصب شبكه 4
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