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 1453 بهمنرش ي، پذ1453 تيرافت يدر

 قرار فولدز عظيم فروافتادگي در ميدان اين. باشد مي زاگرس حوضه نفتي هاي ميدان بزرگترين از يكي اهواز نفتي ميدان

 مدل هدف با مطالعه اين. باشد مي( زاگرس کوه رشته موازات به) شرقي جنوب-غربي شمال روند داراي ميدان اين. دارد

 و اهواز ميدان شرقي بخش در سروک سازند 1 زون و ايالم سازند 4 زون( پتروفيزيكي مدل) شناسي زمين بعدي سه سازي

 رد پي سازي شبيه روش توسط شيل حجم و آب اشباع تخلخل، سازي مدل مطالعه اين در. است شده انجام ها آن مقايسه

 داراي ها آن در سروک سازند1 زون و ايالم سازند 4 زون که هايي چاه ليست ابتدا در. است شده انجام( SGS) گوسي پي

 چاه در سازندها ضخامت تعيين و سرسازند عمق ها، چاه مختصات مورد در اطالعاتي و تهيه بودند پيمايي چاه نمودارهاي

 مدل از بعد. است شده استفاده اهواز ميدان شرقي بخش در موجود چاه 29 اطالعات از مطالعه اين در. گرديد آوريجمع ها

 صمشخ براي. است گرفته صورت سياالت تخمين حجمي محاسبات مخزني، پارامترهاي توزيع و مخزن بعدي سه سازي

 مدل و شدند رسم مفيد تخلخل و آب اشباع متغيرهاي اساس بر ها زون تمامي براي ها واريوگرام فضايي، بستگي هم شدن

 .شد ساخته( NTG) ناخالص به خالص نسبت و آب اشباع تخلخل، پتروفيزيكي پارامترهاي بعدي سه

 
 سازي شبيه روش سروک، سازند 1 زون ايالم، سازند 4 زون ،Petrel افزار نرم بعدي، سه سازي مدل: 

 .گوسي پي در پي
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 کشورهاي تا و باشد مي ايران در آن گسترش بيشترين که دنياست نفتي هاي حوضه مهمترين از يكي زاگرس رسـوبي حوضـه

 شمال راستاي در که است خاورميانه در رسوبي حوضه دومين تقريباً حوضه اين است يافته توسعه سوريه و ترکيه عراق،

 جنوب در که باشدمي خوردهچين زاگرس از قسمتي اهواز نفتي ميدان(. 1434 اشكان،) دارد قـرار ايران شرق جنوب-غرب

 و ودشمي ايجاد زاگرس کوهزايي ايران، يصفحه با عربي يصفحه برخورد دنبال به و ميوسن زمان در. دارد قرار ايران غرب

 ناحيه در موجود شكل تغيير( ,2663Tatar) است بوده فعال خود گسلي هايزون طول در کمربند اين بعد به زمان اين از

 تاس آورده وجود به را فروافتاده ناحيه دو کرکوک و دزفول افتادگي فرو قسمت در و باشدمي ساختماني نوع از زاگرس

(Berberian, 1995). وک،سر کژدمي، سازندهاي از رسوبي يچرخه يك کامپانين، تا آلبين از وايند، و جيمز گزارش اساس بر 

 تاس شده نامگذاري نام بنگستان گروه شده، ياد سازندهاي يمجموعه. کرد شناسايي زاگرس در توانمي را ايالم و سورگاه

(James and Wynd, 1965). سازند(. 1434 آقانباتي،) باشد مي سروک و ايالم سازندهاي شامل اهواز ميدان بنگستان مخزن 

 است رفتهگ قرار کرنج و پارسي نفتي هايميدان شرقي شمال در و بنگستان، کوه دامنه غربي جنوب در آن نمونه مقطع سروک

 بيرک غربي شمال پالنج و سورگاه کوه غربي جنوب يال در واقع گراب تنگ در آن نمونه برش ايالم سازند(. 1434 آقانباتي،)

 پارامترهاي زمينه در مطالعاتي .(1472 مطيعي،) است شده گيرياندازه و انتخاب ايالم شهرستان جنوب کيلومتري 39 در و کوه

-ساختماني مدل بررسي به 1433 سال در همكاران و نظري. است گرفته صورت مختلف مخازن وکيفيت پتروفيزيكي

 بهره ونز مفيدترين مخزن اين در يك زون که نمودند گيري نتيجه ها آن. پرداختند رامين ميدان آسماري، مخزن پتروفيزيكي

 (.1433 نظري) شود مي شامل ميدان اين در را نفت حجم کل %5/57 و بوده ده

 نمود مقايسه را منصوري و شادگان ميادين در آسماري مخزن ده بهره هاي زون مخزني خصوصيات عليزاده مطالعه در

 پرداخت مخزن اختصاصات در آن تاثير و دياژنتيكي هاي پديده مطالعه و بررسي به روشندل(. 1433 پيرزمان، عليزاده)

 يهودا،) داد انجام را بنگستان و آسماري سازندهاي اهواز ميدان پتروفيزيكي ارزيابي يهودا ديگر مطالعه در(. 1439 روشندل،)

 شرکت و بوده پيشرفت و رشد حال در سرعت به شناسي زمين بعدي سه سازي مدل دنيا، تحقيقاتي مراکز در امروزه.  (1476

 مدل کاربردهاي از .(Zakrevsky, 2011) کنند مي تالش خود تحقيقاتي مراکز در افزارها نرم توسعه براي نفتي بزرگ هاي

 ديناميكي سازي شبيه ،(Wong,2003;Gauthier,2003) ها شكستگي شدت تعيين: از عبارتند شناسي زمين علم در سازي

 بعدي سه ساختاري سازي مدل ،(Caumon& Mallet, 2006) بعدي سه شناسي چينه ،(Labourdette et al.2006) مخزن

(Mitra& Leslie2003; Mitra et al.2006)، راين گرابن سازي مدل  (Behrmann et al. 2004)، جهت حوضه سازي مدل 

 بعدي سه اي لرزه هاي داده توسط ها شكستگي مكان پيشگوئي مدلسازي و (Bolas et al. 2004) ها شيل فشار منشا تعيين

(Masaferro et al. 2003)  .افزار نرم Petrel شرکت ساخت Schlumberger جهت موجود افزارهاي نرم مشهورترين از يكي 

 د،احم جان) دهد مي قرار کاربران اختيار در را زيادي بسيار امكانات و شود مي شناخته شناسي زمين بعدي سه سازي مدل

 انجام (Stochastic) احتمالي و (Deterministic) قطعي روش دو به کلي طور به شناسي زمين بعدي سه سازي¬مدل(. 1456

 به نگاري لرزه هاي داده مثال عنوان به) شود شامل را ها داده از اي گسترده طيف ورودي اطالعات که زماني در. شود¬مي

 خواهد جواب يك تنها روش اين و شد خواهد استفاده قطعي روش از( ميدان وسعت به توجه با چاه زيادي تعداد همراه

 سازي مدل انجام براي احتمالي روشهاي از باشد، پراکنده و کم مطالعه مورد ميدان از موجود اطالعات که زماني در. داشت

 يكي. نندک توليد يكسان احتمال داشتن با را مخزن يك از گوناگون هاي تحقق که هستند قادر ها روش اين. شود مي استفاده

 مي نيزPetrel  افزار نرم در موجود احتمالي هاي روش از و باشد مي (Kriging) کريجينگ روش مشهور قطعي هاي روش از

 Gaussian روش و SGS آن به اختصار به که (Sequential Gaussian Simuation) گوسي متوالي سازي شبيه روش به توان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ...شناسي زمين بعدي سه سازي مدل

24 
 

Random Function Simulation آن به اختصار به که GRFS کرد اشاره گويند مي (Schlumberger, 2009). روش SGS 

 تاندارداس هاي داده به نياز الگوريتم اين. شود مي محسوب پيوسته متغيرهاي سازي مدل جهت مشهور، و شده شناخته روشي

 بررسي به که است رخساره مدل مخزني، هاي ويژگي مدل انواع از. (Oliver, 2010) دارد سازي¬شبيه انجام جهت نرمال

 يم دارند گسترش مخزن يك بعد سه در که مختلف رسوبي يا سنگي هاي رخساره جمله از مخزني هاي رخساره گسترش

 مي دارند اهميت مخزن هيدروکربور توليد در که پتروفيزيكي مهم هاي ويژگي بررسي به پتروفيزيكي سازي مدل. پردازد

 لفمخت هاي زون در در پذيري نفوذ ميزان و آب اشباع توزيع ، تخلخل ميزان توزيع و گسترش سازي، مدل اين در. پردازد

 جهت ها مكان بهترين تعيين به توجهي قابل کمك امر اين که شود مي بررسي( عمق عرض، طول،) بعد سه در را مخزن

 انهمكار و نظري) کند مي ها چاه حفاري هزينه در جوئي صرفه و حفاري هاي مكان تعيين مخزن، يك از هيدروکربور توليد

1433.) 

 در سروک سازند 1 زون و ايالم سازند 4 زون( پتروفيزيكي مدل) شناسي زمين بعدي سه مدل تهيه هدف با حاضر مطالعه

. شود مي انجام بار اولين براي اهواز ميدان شرقي بخش

 مختصات. شد آوري جمع سرچاهي هاي نگاره نگاري، چاه نمودارهاي مطالعه، مورد ميدان کلي اطالعات ابتدا مطالعه اين در

 ن،مخز درون سياالت تماس سطح ، (مفيد تخلخل) شده تفسير نگاري لرزه اطالعات ،UTM سيستم در اهواز ميدان هاي چاه

 ميدان شرقي بخش UGC هاي نقشه و اهواز ميدان شرقي بخش در چاه 29 براي شده تفسير و خام پتروفيزيكي نمودارهاي

 باالي حجم و اهواز ميدان در موجود هاي چاه زياد تعداد به توجه با. شد دريافت جنوب نفتخيز مناطق ملي شرکت از اهواز

 ليست همچنين. گرديد تهيه Gamma Ray و Sonic نمودارهاي داراي هاي چاه ليست ابتدا ها، آن پراکندگي و اطالعات

 در اطالعاتي و تهيه نيز باشند پيمايي چاه نمودارهاي داراي آنها در سروک سازند 1 زون و ايالم سازند 4 زون که هايي چاه

 اطالعات ورود بعد مرحله در. شد آوريجمع ها چاه در سازندها ضخامت تعيين و سرسازند عمق ها، چاه مختصات مورد

 ،(زمين سطح از حفاري دکل دوار ميز ارتفاع) KB ارتفاع مختصات، ابتدا در. شد آغاز ها چاه معرفي با Petrel افزار نرم به

 نمودارهاي اهواز، ميدان شرقي بخش چاه 29 بارگذاري از پس. شد وارد افزار نرم در و مشخص ها چاه نهايي عمق

 در هم و طولي جهت در ميدان .گرديد افزار نرم وارد LAS 3 يا و ASCII هاي فرمت با ها چاه اين به مربوط پتروفيزيكي

 قاعده و سرسازندها معرفي به نياز شناسي زمين مدل ساخت جهت شد بندي بلوک متري 166 فواصل در عرضي جهت

 .شد نظرگرفته در مخزن قاعده جهت سروک سازند 2 زون ،(مخزني سازندهاي) سروک و ايالم سرسازندهاي. است مخزن

 منظور همين به شد انجام( Facies Modeling) رخساره سازي مدل ابتدا Petrophysical Modeling انجام جهت به

 آزموده هايالكتروفاسيس خودکار طور به ،MRGC متد کمك به و( Geolog® 6.7.1) ژئوالگ افزار نرم از استفاده با

 نتخابا پتروفيزيكي، هايداده طيف و مطالعه مورد يمنطقه شناخت به توجه با هاخوشه يبهينه تعداد. شدند بنديخوشه شده

 جهت همطالع اين در. شد تهيه اهواز ميدان شرقي بخش در آمده دست به هاي الكتروفاسيس گسترش با رخساره مدل و شدند

 نمودارهاي( Scale Up)نمايي درشت منظور به حسابي گيري ميانگين روش از مخزني خواص سازي مدل

 .شد استفاده بلوکي شبكه درون به آنها ورود براي (آب اشباع شيل، حجم تخلخل،)پتروفيزيكي

 روندها شد مشاهده اي مالحظه قابل روند که هايي زون در همچنين. شد انجام افزار نرم در ها داده کليه توزيع سازي نرمال

 سپس شد انجام( Data Analysis) ها داده آناليز بخش در مرحله اين. باشد برقرار سيستم پايايي شرط تا گرديد حذف

 مرحله در. دش استفاده تجربي واريوگرام قالب در فضايي، ساختار تعريف و پتروفيزيكي مدل انجام جهت شده آناليز هاي داده
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 به واريوگرام(. Li et al. 2003) گرديد محاسبه هاي داده بقيه براي واريوگرام و برداشته مدل ها داده روند ها داده آناليز

 است آنها اصلهف افزايش برابر در ها داده مقدار بين تشابه عدم در افزايش نمايانگر و شود مي گفته فاصله به وابسته واريانس

(Journel et al. 1990 .)ارزش و شده تهيه ميدان از دسترس در اطالعات و شناسي زمين دانش پايه بر ها واريوگرام 

 مدل کمك با سازي مدل آخر مرحله در. شد زده تخمين ها واريوگرام اين براساس مخزن بعد سه در پتروفيزيكي پارامترهاي

 پس .گرفت انجام اهواز ميدان شرقي بخش در مطالعه مورد زون دو درجاي نفت و مخزن حجم از برآوردي شده ايجاد هاي

 ضريب داشتن اختيار در با و( ناخالص به خالص نسبت مدل آب، اشباع مفيد، تخلخل هاي مدل) پتروفيزيكي مدل تهيه از

 (.Schlumberger, 2009) شد انجام حجمي پارامترهاي محاسبات مخزن درون سياالت تماس سطح گاز، و نفت حجمي

 

Bulk Volume = Total Rock Volume               مخزن سنگ کل حجم                                

Net Volume = Bulk Volume * Net/Gross  مخزن مفيد حجم                             

Pore Volume = Bulk Volume * Net/Gross * Porosity مخزن متخلخل فضاي حجم        

HCPV oil = Bulk Volume * Net/Gross * Porosity * So  از   شده اشـباع  خاي فضـاي ) جا در نفت حجم 

                                                                                                                                     (هيدروکربور

STOOIP = HCPV oil/Bo + (HCPV gas/Bg) * OGR gas ذخيره تانك شرايط در اوليه نفت حجم  

 جدول در مندرج مشخصات با رخساره الگ 3 اهواز ميدان بنگستان مخزن شرقي بخش در موجود هاي داده به توجه با

 تخلخل مقدار و يابدمي افزايش شدگي اشباع آب ميزان 3 الكتروفاسيس سمت به 1 الكتروفاسيس از .گرديد تعيين 1 شماره

 از دباشمي باال بسيار تخلخل و پايين بسيار شدگي اشباع آب داراي 1 الكتروفاسيس ديگر، عبارت به باشد؛¬مي کاهش به رو

 سازي مدل در .باشدمي مخزني پارامترهاي نظر از الكتروفاسيس بدترين ،3 الكتروفاسيس و بهترين ،1 الكتروفاسيس رو، اين

 معروف SIS يا Sequental Indicator Simulation  روش شود، استفاده قطعي غير هاي روش از است بهتر رخسـاره

 شده ذکر الكتروفاسيس 3 گسترش با رخساره مدل ادامه در(. 1452 همكاران، و زاده امين) است رخساره توزيع روش ترين

 رنگ به 3 شماره رخساره و بهترين، آبي رنگ به که 1 شماره رخساره که آنجايي از. شد تهيه اهواز ميدان شرقي بخش در

 مي باشد-مي ها رخساره ساير کمتراز نسبت به 1 رخساره توزيع که باشند مي مخزني کيفيت لحاظ از رخساره بدترين قرمز

 ورداربرخ ها چاه ساير به نسبت باالتري مخزني ازکيفيت دارند قرار رنگ آبي رخساره محدوده در که هايي چاه گفت توان

 (. 1 شماره شكل. )هستند
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 مدل رخساره اي بخش شرقي میدان اهواز :1شكل شماره 

 

 MRGCبندي بر اساس خوشه: 1جدول شماره 

 
 و بيشتر( متوسط کيفيت فسفري، سبز) 4 شماره رخساره گسترش داد نشان ايالم سازند 4 زون در رخساره مدل بررسي

( کيفيت بدترين قرمز،)  3 رخساره گسترش سروک سازند 1 زون در اما باشد، مي کمتر( کيفيت بدترين قرمز،)  3 رخساره

 مشخص 2 شماره رخساره هم کمي زون دو هر در و باشد مي کمتر( متوسط کيفيت فسفري، سبز) 4 شماره رخساره و بيشتر

 سازي شبيه هاي روش. است گرفته صورتSGS  روش توسط آب اشباع و تخلخل سازي مدل مطالعه اين در .باشد مي

 دکمبو که مياديني در و دهند قرار شناس زمين اختيار در را يكسان رخداد احتمال با گوناگون هاي نقشه که هستند قادر

 شناس زمين براي خوبي بسيار راهنماي تواند مي روش اين باشد، شده حفر چاه محدودي تعدادي يا و دارد وجود اطالعات

 واريوگرام براساس پتروفيزيكي سازي مدل مبحث در.(Schlumberger, 2009) باشد مخزن احتمالي چهره شناسايي جهت

 آب اشباع و درصد12 تا 1 از تخلخل ميزان ايالم سازند 4 زون در( 2 شماره جدول( )7 تا 2 شماره هاي شكل) تجربي هاي

 تا 26 آب اشباع و درصد 3/9 تا 6 تخلخل مقادير ميزان سروک سازند 1 زون در و گرديد مشاهده درصد 166 تا 26 بين

 سازند 1 زون در آب اشباع ميزان آمده بدست نتايج و مطالعه مورد هاي چاه مكان به توجه با که گرديد مشاهده درصد 166
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 سروک سازند 1 زون به نسبت ايالم سازند 4 زون در تخلخل ميزان و باشد مي باالتر ايالم سازند 4 زون به نسبت سروک

. دارد سروک سازند1 زون به نسبت باالتري مخزني کيفيت ايالم سازند 4 زون که شود مي مشخص نهايت در باشد، مي بيشتر

 الي 3/45 بين اي زاويه آب اشباع نمودارهاي براي فضايي همبستگي دريافت جهت زاويه بهترين داد نشان نتايج همچنين

  2/71 الي 3/36 بي اي زاويه مفيد تخلخل نمودارهاي براي فضايي همبستگي دريافت جهت زاويه بهترين و است 3/92

 .است

 

 سازند ایالم 3اشباع آب زون  : واریوگرام2شكل شماره 

 
 سازند سروک 1اشباع آب زون  : واریوگرام3شكل شماره 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ...شناسي زمين بعدي سه سازي مدل

28 
 

 
 سازند ایالم 3مفید زون  : واریوگرام تخلخل4شكل شماره 

 
 سازند سروک 1مفید زون  : واریوگرام تخلخل5شكل شماره 
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 ب(       الف( 

 سازند ایالم 3سازند سروک ب( زون 1: نقشه میانگین اشباع آب الف( زون 6شكل شماره 

 

 
 ب(       الف( 

 سازند ایالم 3سازند سروک ب( زون  1: الف( نقشه میانگین تخلخل در زون 7شكل شماره 

 مفیداشباع آب و تخلخل  نمودار براي شده پرازش واریوگرام هاي : پارامترهاي2شماره   جدول

 Major مدل زاويه نام زون 

range 
Minor 

range 

Vertical 

renge 
Nugget Sill 

 اشباع آب
 6 229/2 1/02 6/6942 6/0611 کروی 4/19 ايالم 1زون 

 6 22/2 6/9 4/6717 1/1276 کروی 2/10 سروک 6زون 

 تخلخل مفيد
 6 6/2 0/01 9/6112 4/1221 کروی 0/76 ايالم 1زون 

 6 29/2 6/60 4/6717 6/0224 کروی 2/42 سروک 6زون 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ...شناسي زمين بعدي سه سازي مدل

31 
 

 ود پتروفيزيكي مدل. دارد مخزن ذخيره در را سهم بيشترين سنجي حجم محاسبات طبق ايالم سازند 4 زون وجود اين با

 باشد مي نفت دهي بهره مكان مفيدترين ايالم سازند 1 زون که دهد مي نشان اهواز ميدان شرقي بخش مطالعه مورد زون

 زون برابر دو از بيش ايالم سازند 4 زون درجاي نفت توليد سنجي حجم محاسبات اساس بر که طوري به(. 4 شماره جدول)

 .است بوده سروک سازند 1

 : نتایج حاصل از محاسبات حجمي زون هاي مورد مطالعه در بخش شرقي میدان اهواز3جدول شماره 

STOIIP (in oil) 

 [*10^6 sm3] 
HCPVoil  

[*10^6 rm3] 
Pore volume 

[*10^6 rm3] 
Net volume  

[*10^6 m3] 
Bulk volume  

[*10^6 m3] Zones 

162 466 147 1772 62124 Case 

91 624 647 6114 1266 Z3.ilam 

2 9 60 671 1401 Z1.sarvak 

067 097 127 4246 9641 Z2.sarvak 

 

 طالعاتا توزيع و تفسير سازي، يكپارچه آناليز، در آمار علم اساس بر را رياضي کاربردي روش يك تواند مي آمار زمين علم

(. Bohling, 2005) کند تشريح را شناسي زمين سازي مدل در نياز مورد ديگر اطالعات هر يا و پتروفيزيك شناسي، زمين

 و اييفض ساختار بايد ابتدا نخست مرحله در. است اساسي مرحله دو شامل آمار زمين روش به ذخيره تخمين کلي طور به

 از فادهاست با مرحله اين در. شود شناسايي دارد، وجود ها نمونه بين در که( ناهمگن همگني، پيوستگي،) فضايي ارتباطي

 شبيه يا و کريجينگ روش از استفاده با دوم مرحله در سپس. شد خواهد مشخص فضايي ارتباط اين واريوگرام، نام به ابزاري

 پذيرد مي انجام ذخاير تخمين است، وابسته اول مرحله در شده پردازش واريوگرام مدل مشخصات به که شرطي سازي

 ازاي به. باشد مي استوار دار وزن متحرک ميانگين منطق بر که است تخمين روش يك کريجينگ(. 1431 پاک، حسني)

که در مدل سازی  روش احتماليمهم ترين (. 1431 پاک، حسني)کرد محاسبه توان مي را آن با مرتبط خطاي هرتخميني

 نسبت مدل تهيه جهترود روش شبيه سازی گوسي ترتيبي است که در اين مطالعه نيز استفاده گرديد. پتروفيزيكي بكار مي

حجم شيل در  نمودار در که نابساماني هايي علت بهاستفاده شد.  6، از رابطه شماره  (Net To Gross)ناخالص به خالص

 خالص نسبت مدل و حذف گرديد ناخالص به خالص نسبت رابطه از مقدار حجم شيل وجود دارد، اهواز ميدان شرقيبخش 

 قبول زير مورد شرط اگر که است آن معرف آمد. رابطه زير بدست اشباع آب و مفيد تخلخل های مدل بر اساس ناخالص به

 .(6190امين زاده و همكاران، )باشد مخزني کيفيت مطلوبي را دارا مي لحاظ از بلوک باشد،

 (6رابطه شماره )

(NTG=If (PHIE >= 0.05, If (SWE<=0.5 , 1, 0), 0) 

 هاي رنگ محدوده) باال تخلخل با محدوده در اهواز ميدان شرقي بخش در شده حفر هاي چاه اکثر تخلخل مدل به توجه با

 کمترين آب اشباع درجه که اي محدوده در ها چاه اکثر که شد مشخص آب اشباع مدل طبق همچنين و دارند قرار( گرم

 و باال( NTG) ي محدوده در بايست مي جديد هاي حفاري رسد مي نظر به. دارند قرار( گرم هاي رنگ محدوده) ميزان

 (.5 و 3 شماره تصوير) شوند انجام قرمز رنگ حدود
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 ب(      الف(

 بخش شرقي میدان اهواز در آب اشباع شرقي میدان اهواز. ب( مدلبخش  در مفید تخلخل الف( مدل 8شكل شماره 

 

 
 بخش شرقي میدان اهواز در(NTG) ناخالص  به خالص نسبت : مدل9شكل شماره 

 

 نقشه طبق. شود مي محسوب پتروفيزيكي پارامترهاي گوسي سازي مدل در ها روش بهترين از يكي متوالي سازي شبيه روش

 بيشتر ايالم سازند 4 زون در مفيد تخلخل ميزان و باشد مي باالتر سروک سازند 1 زون در آب اشباع ميزان شده تهيه هاي

 که ادد نشان سازي شبيه روش از استفاده با( پتروفيزيكي سازي مدل) مخزني خواص سازي مدل مطالعه اين در. باشد مي

 زون ادرج نفت توليد. است باالتري کيفيت داراي مخزني کيفيت لحاظ از سروک سازند 1 زون به نسبت ايالم سازند 4 زون

 ايالم سازند 4 زون محدوده در جديد هاي حفاري گردد مي پيشنهاد بود سروک سازند 1 زون برابر دو از بيش ايالم سازند 4

 صيتشخ يانيجر واحد 3 يمخزن يها نمونه يبند طبقه منظور به يكيدروليه انيجر يواحدها روش يريبكارگ با .گيرد انجام

.شد نييتع 65/1 و 93/6 ،4/6 ،11/6 برابر بيترت به 3 تا1 يواحدها يبرا انيجر يامنطقه  شاخص ريمقاد. شد داده

 پايان زامستخرج  مقاله اين .گردد يم يمقاله سپاسگزار يبخاطر داور نوري مهندسو  دکتر معلمي، دکتر شيروديان يآقااز 

 مي جنوب نفتخيز مناطق ملي شرکت همكاري و 33146361521664 کد با شيراز اسالمي آزاد دانشگاه ارشد کارشناسي نامه

 .گردد مي تقدير رساندند ياري را ما مطالعه اين انجام در که کساني تمام و نوري مهندس آقاي از بدينوسيله باشد
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 .فحهص 126شناسي و اکتشافات معدني کشور، انتشارات سازمان زمينشناسي ايران، ، زمين6121آقانباتي، ع.، -

، اصول مطالعات ژئوشيميايي سنگ های منشأ هيدروکربوری و نفت ها با نگرشي ويژه به حوضه رسوبي زاگرس، 6121اشكان، ع. م.، -

 .فحهص 111شرکت ملي نفت ايران، 

، مدل سازی استاتي  مخازن نفت وگاز وتفسير سايزمي  با استفاده از نرم 6190و نوری طالقاني، م.، ، ع.، ميرجردوی، ن. امين زاده،-

 ، انتشارات آزاده.Petrelافزار 

، سروستان )پايان نامه کارشناسي ارشد( نفتي ميدان در سروک و ايالم سازندهای شناسي زمين سازی مدل، 6192، .جان احمد، ب-

 .6192حد تهران شمال، زمستان دانشگاه آزاد اسالمي وا

 .تهران دانشگاه ،)ژئواستاتيستي آمار ) زمين ،6126 ،.ع. ا پاک، حسني-

بررسي و مطالعه پديده های دياژنتيكي و تاثير آن در اختصاصات مخزن، پايان نامه کارشناسي ارشد، زمين شناسي  ،6121 ،روشندل، ب.-

 نفت، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز.

 ، مقايسه خصوصيات مخزني زونهای بهره ده مخزن آسماری در ميادين شادگان و منصوری، پايان نامه6124 ،س. عليزاده پيرزمان،-

 شگاه شهيد چمران اهواز، اهواز.دان کارشناسي ارشد، زمين شناسي نفت،

 .فحهص 116، شناسي کشورينزمشناسي زاگرس، سازمان ينهچيران، اشناسي ينزم، 6170يعي، ه.، مط-

، مدل ساختماني پتروفيزيكي مخزن آسماری، ميدان رامين، مجله 6122اميری بختيار، ح.، و نظری، ک.، سليماني، ب.، حق پرست، ق.، -

 .61-72، صفحات: 0، شماره 11علوم دانشگاه تهران؛ جلد 

، 4002-ی آسماری و بنگستان، گزارش شماره پميدان اهواز سازندها624ارزيابي پتروفيزيكي چاه شماره ، 6172فروردين  ،يهودا، ب.-
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