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  چکیده
مستقیم از روي طور غیربه ي مهم مخزنیپارامترها در این تحقیق مخزنی هستند. هاي سنگی از جمله پارامترهاي مهمهاي سنگی و گونهرخساره تراویی،

هاي الگ و منظور از داده د. بدیندنمغزه مقایسه شمده با نتایج آدست هنتایج ب و ط روش منطق فازي و امکان فازي تخمین زدههاي الکتریکی توسالگ
  روش منطق فازي مشاهده شد. مده ازآدست ههاي مغزه و نتایج بتطابق خوبی بین دادهدر انتها . دو چاه گازي فارس ساحلی استفاده شد يمغزه

  فازي منطق فازي، امکان سنگی،هاي رخساره تراوایی، هاي سنگی،گونه هاي کلیدي:هواژ
  
1 - مهمقد  

 توصیف مخزن یکی از مهمتـرین مباحـث در مهندسـی نفـت اسـت     
(Aitken et al. 2004)تنهـا   رت مـؤثّ . استراتژي الزم براي یک مدیری

-ههاي سنگ مخـزن بـ  دست آوردن تصویري دقیق از ویژگیهبعد از ب
صنعت نفت  . (Honarpour et al. 2006, Haro 2009)آیددست می

هـاي  بر اسـاس سیسـتم    هاي تفسیري جدیديگاز امروزه از تکنیک و
در این  برد.یمخزن بهره م خواص یبینپیش سازي وهوشمند براي مدل

هاي خـود را  ارزش ،ی تئوري فازيکلّ طورمنطق فازي یا بهمیان روش 
 هـاي روشسال اخیر  چند طی خوبی در این حیطه نشان داده است.به

طور گسـترده  بههاي عصبی مصنوعی هوشمند مثل منطق فازي و شبکه
 بـراي مثـال   ر گرفتـه اسـت.  مطالعات مخزن مورد استفاده قـرا  درحلّ

(Saggaf  & Nebrija 2003, Cuddy 1997, Nordlund 1996, 
Baygun et al. 1996, Bois 1984)، هـاي  کهمنطـق فـازي و شـب    از

منطق فازي  اند.ئل مخزنی چند میدان استفاده کردهمسا عصبی براي حلّ
 زاده دانشـمند ایرانـی تبـار   ط پرفسور لطفیمیالدي توس 1956در سال 

  (Fuzzy sets)اي تحت عنـوان ي مقالهدانشگاه برکلی کالیفرنیا با ارائه
 Zadeh) دـفـی شـ  ان معرّـــــ انیــبـه جه  ،ازيـــ هـاي ف یا مجموعه

-، با مجموعـه هاي فازيازي با جایگزینی مجموعهریاضیات ف .(1965

براي اشـاره کـردن بـه اخـتالف بـین منطـق       . د شدهاي کالسیک متولّ
 & Aminzadeh) شودرجوع می 1 فازي به تصویرکالسیک و منطق 

Brouwer 2006)  سـنگی بـا    اسـت ماسـه   . یک پتروفیزیسـت ممکـن
یک  ،درصد را به عنوان تخلخل پایین در نظر بگیرد 3 تخلخل کمتر از

درصد باشد و تخلخل  10و 4تواند تخلخل بین واسط می تخلخل حد
 .Pape et al)بـاال شـمرده  شـود    عنـوان تخلخـل  بـه  درصد 15باالي 

اي واضح اگرچـه از نظـر ریاضـی    ها با مرزهبندي. بعضی طبقه(2009
-از نظر علمی ممکن است مناسب و بـی اما  ،تر استتر و راحتساده

ت ــــــــابع عضویـــــــازي یــک تـــــــدر منطــق ف نقــص نباشــد.
قه ــــ یـک طب ق به بیش از لّـــــتع يازهــــــکه اج  شودتوصیف می

   لفــــات مختــــد واسط و باال) را با درجــاین مورد تخلخل پایین، ح(در 
  

 
 )y( عضویت يدرجه ،)x( تابع عضویت تخلخل: تخلخل -1تصویر 

  )سبز( و تخلخل باال بی)آ( واسط تخلخل حد (قرمز) نمایش تخلخل پایین
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