
Türkiye Jeoloji Bülteni
Geological Bulletin of Turkey

Cilt 45, Sayı 2, Ağustos 2002
Volume 45, Number!, August2002

Adıyaman Yöresi Rezervuar Kayaçlarınm Porozite ve
Hidrokarbon Doygunluğu Değerlerinin Jeoistatistiksel
Simülasyonu

Geostatistical Simulation of Porosity and Hydrocarbon
Saturation Values of Reservoir Rocks in Adıyaman Region

Arzu Giray YURDAGÜL

Cem SARAÇ

Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06532 Beytepe, Ankara
e-posta: arzuy@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06532 Beytepe, Ankara
e-posta: cem.sarac@hacettepe.edu.tr

Oz

Bu çalışma Adıyaman Bölgesi'nin rezervuar kayalarından Karababa C Formasyonunun rezervuar özellikleri,
gözeneklilik ve hidrokarbon doygunluğu değerlerinin jeoistatistiksel simülasyon yöntemleri ile incelenmesini ve
değerlendirilmesini kapsamaktadır. İnceleme alanında açılmış olan 11 adet sondajdan elde edilen veriler
jeoistatistiksel olarak değerlendirilmiştir. İnceleme alanının 3 boyutlu değerlendirilmesi yapılmış ve variogram fonk-
siyonları hesaplanmıştır. Gözeneklilik ve hidrokarbon doygunluğu değerlerinden elde edilen variogramlar küresel
olarak modellenerek gözeneklilik için model parametreleri Qp0.0003, C=0.0020, a=400 m; hidrokarbon için
C()=0.01, C=0.04, ve a=450 m olarak belirlenmiştir. Model parametrelerinin doğruluğu, çapraz doğrulama tekniği
kullanılarak test edilmiştir.

İnceleme alanında 3 boyutlu olarak toplam 540000 adet grid noktası belirlenerek koşullu simülasyon yöntemlerin-
den "annealing simülasyon" tekniği uygulanmıştır. Bu çalışma kapsamında belirtilen bölgede aynı grid noktaları için
aynı parametreler kullanılarak simülasyon 40 farklı sonuç verecek şekilde tekrarlanmıştır. Simülasyon sonucunda
elde edilen 40 farklı sonuçtan en iyi sonucu/senaryoyu veren, yani mevcut üretim alanlarıyla uyuşan ve en geniş
petrol üretim alanı kaplayan simülasyon sonucu kabul edilmiştir. Gözeneklilik ve hidrokarbon doygunluğu için elde
edilen 540000 adet koşullu verinin ortalama, varyans, histogram ve variogram gibi istatistiksel parametreleri hesap-
lanmış ve değerlendirilmiştir. Simülasyon sonuçları x,y,z yönlerinde belirlenen kesitler üzerinde değerlendirilerek
petrol üretiminin yapılabileceği uygun alanlar belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Porozite, hidrokarbon doygunluğu, jeoistatistiksel simülasyon, Adıyaman

Abstract

This study includes examination and evaluation of Karababa C Formation's reservoir caharacteristics, porosity and
hydrocarbon saturation values which is one of the reservoir rocks of Adıyaman region by using geostatistical
simulation methods. The data which were obtained from the 11 drillholes drilled in the study area were evaluated by
determining the parameters geostatistically. By using geostatistical simulation softwares three dimensional evaluation
of the study area was done and variogram functions were calculated. Variogram s which were obtained from porosity
and hydrocarbon saturation values were modelled spherically, model parameters with C0=0.0003,C=0.0020, a=400
for porosity values and CO=O.OJ, C=0.04, a=450 for hydrocarbon values were determined. The suitability of model
parameters were validated with back-kriging technique.

The study area was seperated into blocks for x direction 300x10 m, for y direction 120 xlO m and for z direction
15x10 m and evaluated conditional simulation was done by using "annealing simulation method". 40 different results
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which were obtained from simulation the simulation result giving the best senario which means to he compatible of
existance production area and covers the most wide area is examinated. Some statistical parameters such as mean,
varince, histogram and variogram were calculated and evaluated of 540000 simulated data values which were
obtained for porosity and hydrocarbon saturation. Simulation results were evaluated on cross-sections which is
determined x,y,z directions and the best areas where petroleum production could be done were detennined.

Key Words: Porosity, hydrocarbon saturation, geostatistical simulation, Adıyaman

GİRİŞ

Jeoistatistiksel simülasyon yöntemleri yaklaşık
15-20 yıl önce ortaya konulmuş ve yüksek
kapasiteli hızlı bilgisayarların gelişmesi ve
matematiksel modellemelerin öneminin artmasıyla
çok değişik alanlarda uygulanmaya başlanmıştır.
Simülasyon ilk defa 1940 yılında John Neumann'ın
Monte Carlo analiz yöntemini nükleer reaktörlerin
yalıtımı ile ilgili problemlere uygulamasıyla
kullanılmaya başlamıştır (Harbaugh ve Bonham-
Carter, 1970). Özellikle yerbilimlerinde karşılaşılan
değişik problemlerin çözümünde, çeşitli jeolojik
özelliklerin belirlenmesinde, litolojik birimler
arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinde,
geçirimlilik ve gözeneklilik gibi parametrelerin
belirlenmesinde, maden işletme planlan ve tenor,
tonaj ve rezerv dağılımlarının incelenmesinde
jeoistatistiksel simülasyon yöntemleri çok yaygın
olarak kullanılmaktadır (Saraç, 1994).

Hidrokarbon rezervuarlarınnı jeoistatistiksel
simülasyonu rezervuarlarda jeolojik yapıların ince-
lenmesini, gözeneklilik, geçirimlilik, litoloji gibi
değişkenlerin modellenmesini ve bu değişkenlerin
simülasyonunu kapsamaktadır.
Çalışma bölgesi Adıyaman iline bağlı Kahta ilçe-
siyle Atatürk Barajı arasındaki alanda, Akıncılar
nahiyesinin yaklaşık 4 km güney-güneydoğusunda
bulunmaktadır. Şekil l'de inceleme alanının yer
bulduru haritası sunulmaktadır.

Bu çalışma kapsamında inceleme alanı ve çevre-
sinin jeolojisi ve rezervuar özellikleri hakkında kısa
bir bilgi verildikten sonra gözeneklilik ve hidrokar-
bon doygunluğu değerlerine ait veriler analiz edil-
miş ve jeoistatistiksel parametreleri belirlenmiştir.
Bu iki parametreye ait variogram fonksiyonları
hesaplanmış ve küresel olarak modellenmiştir.
Belirlenenen model parametrelerinin sahaya uygun-
luğu çapraz doğrulama tekniği kullanılarak test
edildikten sonra koşullu simülasyon yöntemlerin-

den "annealing simülasyon" tekniği kullanılarak
incelenen saha simule edilmiştir.

Simülasyon sonuçları değerlendirilerek göze-
neklilik ve hidrokarbon doygunluğu değerlerinin
değişimi incelenmiş ve buna göre petrol üretiminin
yapılabileceği en uygun alanlar belirlenmeye çalı-
şılmıştır.

ÇALIŞMA ALANI VE ÇEVRESİNİN
JEOLOJİSİ VE REZERVUAR ÖZELLİKLERİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bugünkü yapı-
sını kazanmasında, Üst Kretase ve Miyosen sonun-
da gelişmiş iki deformasyon dönemi etkin olmuştur
(Yılmaz ve Yiğitbaş, 1990). İlk ofıyolitik kayaçlar
bölgeye Üst Kretase'de yerleşmiş ve bölge Üst
Kretase döneminden başlayarak sıkışma tektoniği
etkisinde kalmıştır.

Üst Kretase-Miyosen zaman aralığında Arap
kıtasının kuzeyindeki farklı tektonik birlikler birle-
şerek nap paketi haline gelmiş ve bu nap paketleri
Eosen sonuna doğru aradaki okyanusun yok olması
sonucu Arap platformu ile çarpışmıştır. Daha son-
raki dönemlerde napların ilerlemeleri şiddeti gide-
rek artan deformasyonların gelişmesine neden ol-
muş ve bunun sonucunda doğu-batı gidişi i ters fay
ve şaryaj dilimlerinden oluşan ekay zonu gelişmiş-
tir. Denizel ortamın tamamen yok olmasından sonra
da devam eden yakınlaşma hareketlerinin etkileri
günümüzde de sürmektedir (Bozdoğan ve Erten,
1990; Perinçek ve dig., 1991).

Çalışma sahasındaki en yaşlı birimi oluşturan
Mardin Grubu karbonatlan Bozdoğan ve Erten
(1990)'e göre Areban, Sabunsuyu, Derdere ve
Karababa Formasyonlarına ayrılarak incelenmiştir.
Transgresif denizin ilk tortulları olarak çökelen
Areban Formasyonu'nun temel birimi kumtaşı ve
kireçtaşlarıdır ve Çelikdemir ve Dülger (1990)
tarafından formasyonun yaşı Apsiyen-Albiyen

20



ADIYAMAN YÖRESİ REZERVUAR KAYACILARININ POROZİTE VE HİDROKARBON DOYGUNLUĞU

Şekil 1. İnceleme alanının yerbulduru haritası
Figure L Location map of the study area

olarak belirlenmiştir. Dolomitlerden oluşan Sabun-
suyu Formasyonıı'nun yaşı Exogyra sp., Orbitolina
sp., Hensonella cylindnca, Ticinella sp. gibi fosil-
lerle Üst Albiyen-Senomaniyen (Günay3 1991);
TranoHtlus phacelosus ve Broinsonia enonnis fosil-
leri ile de Alt Senomaniyen olarak saptanmıştır
(Cros ve diğ., 1991). Sabunsuyu Formasyonu üze-
rinde kireçtaşları, dolomitik kireçtaşlan ve dolomit-
lerden oluşan bir karbonat istifi ile temsil edilen
Derdere Formasyonu yer almaktadır. Derdere For-
masyonıı'nun yaşı Köylüoğlu (1981), Erenler
(1989) ve Çoruh (1983)'in saptadığı fosillere göre
Üst Senomaniyen-Alt Turoniyen olarak belirlen-
miştir. Mardin Grubuna ait Karababa Formasyonu
ise Karababa A, Karababa B ve Karababa C olmak
üzere üç üyeye ayrılarak incelenmiştir (Perinçek,
1980; Çoruh, 1983; Wagner ve Pehlivanlı, 1985;
Erenler, 1989; Çelikdemir ve Dülger, 1990; Duran,
1991; Ertuğ, 1991). Karababa A üyesi koyu bej,
siyahımsı kireçtaşlarından, Karababa B üyesi fosil-
li, dolomitleşmiş kireçtaşlarından, Karababa C üye-
si ise biyoklastik kireçtaşlarından oluşmaktadır.
Erenler (1989) ve Çoruh (1991) sun yaptığı paleon-
tolojik çalışmalara göre Karababa Formasyonunun

yaşı Santoniyen-Alt Kampaniyen olarak belirlen-
miştir.

Mardin Grubu üzerinde yer alan Karaboğaz
Formasyonu5nun temel birimi kireçtaşıdır ve yaşı
Çoruh (1983)9un yaptığı çalışmalara göre
Kampaniyen olarak saptanmıştır. Açık gri, krem ve
bej renkli killi kireçtaşlarından oluşan Sayındere
Fromasyonun yaşı Alt-Üst Kampaniyen'dir (Tuna,
1973).

Şırnak Grubu kumtaşı-marn ardalanmasından
oluşan Kastel ve şeyllerden oluşan Germav For-
masyonunu içermektedir. Kastel Formasyonunun
yaşı Çoruh (1991) ve Güven ve diğ. (1991)' in sap-
tadığı fosillere göre Kampaniyen-Alt
Maastrihtiyen; Germav Formasyonunun yaşı ise
yaşı Üst Maastrihtiyen-Paleosen olarak belirlenmiş-
tir (Çoruh, 1991; Güven ve diğ., 1991).

Şırnak Grubu üzerinde yer alan Midyat Grubu
Hoya ve Gaziantep Formasyonlarından oluşmakta-
dır. Hoya Formasyonu kireçtaşlan ve bunların
diyajenezi sonucunda oluşmuş dolomitlerle temsil
edilmektedir. Duran ve diğ., (1988)'e göre birimin
Alt Eosen-Alt Oligosen aralığında çökeldiği belir-
lenmiştir. Şırnak grubuna ait Gaziantep Formasyo-
nu ise beyaz, krem renkli; kireçtaşlarından oluş-
maktadır ve Duran ve diğ., (1988)'in yaptığı çalış-
malara göre formasyonun yaşı Oligoseıı-Akitaniyen
olarak belirlenmiştir.

Midyat Grubu üzerine uyumsuzlukla gelmiş
olan Şelmo Formasyonu ise Üst Miyosen dönemin-
de çökelmiş olan karasal çökellerden oluşmaktadır
ve Şekil 2 cde görüldüğü gibi Pliyo-Kuvaterner
yaşlı alüvyonlarla istif sona ermektedir.

Kampaniyen esnasında önemli bir bölümü
derin deniz ortamı özelliğinde olan Güneydoğu
Anadolu'nun anoksik bölgelerinde çökelen organik
maddece zengin Karaboğaz Formasyonu çalışma
alanında hem kaynak kaya hem de rezervuar kaya
özelliği göstermektedir. Duran, (1991); Şemşir ve
diğ., (1992) 'nin yaptığı çalışmalara göre formas-
yonun gözeneklilik değerinin % 3-15 arasında değ-
iştiği belirlenmiştir.

Çalışma sahasındaki Karababa Formasyonu C
üyesi ile Derdere Formasyonu ise rezervuar kaya
niteliğindedir. Gözenekliliği yüksek biyoklastik
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niteliğindedir. Gözenekliliği yüksek biyoklastik
kireçtaşları ile temsil edilen Karababa C üyesinde
gözeneklilik yukarıdan aşağıya doğru azalan bir
yapı göstermektedir Duran ve Alaygut, (1992) 'nin
yaptığı çalışmalara göre formasyonun gözeneklilik
değerinin % 5-18 arasında değiştiği tespit edilmiş-
tir.

Adıyaman dolayındaki petrol sahalarının en ö-
nemli rezervuar kayası olan Derdere Formasyonu-
nun dolomitleri çok iyi rezervuar koşullarına sahip-
tir. Gözeneklilik oluşumunda dolomitleşmenin
önemli bir rol oynadığı bilinmektedir ve formasyo-
nun gözeneklilik değerlerinin % 5-15 arasında de-
ğiştiği tesbit edilmiştir (Duran, 1991). Ayrıca
Şengündüz ve Soylu (1990)'in yaptığı çalışmalara
göre formasyonun tabanında yer alan organik mad-
dece zengin seviyenin kaynak kaya özelliği taşıya-
bileceği belirtilmektedir.

Şekil 2. Çalışma alanının genelleştirilmiş ölçeksiz
stratigrafik kesidı (Demirel ve Güneri, 2000'den
değiştilerek alınmıştır)
Figure 2. Non-scaled stratigraphic column section
of the study area (Modified Demirel and Güneri,
2000)

VERI ANALIZI, VARIOGRAM
HESAPLAMALARI VE MODELLEME
ÇALIŞMALARI

Bu çalışmada bölgede açılmış olan 11 adet son-
dajdan elde edilen gözeneklilik ve hidrokarbon
doygunluğuna ait 352 adet veri değerlendirmeye
alınmıştır.

Gözeneklilik ve hidrokarbon doygunluğuna ait
veriler iki farklı değişken olarak incelenmiş ve
istatistiksel parametreleri hesaplanmıştır. Buna göre
gözeneklilik değerleri 0.076 ortalama ve 0.046
standart sapmaya, hidrokarbon doygunluğu değer-
leri ise 0.423 ortalama ve 0.244 standart sapmaya
sahiptir. Gözeneklilik ve hidrokarbon doygunluğu
değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla
yapılan korelasyon analizi sonucunda r0,sııc = 0.71,
regresyon analizi sonucunda regresyon değerleri a=
0.12, b= 3.84 olarak bulunmuştur (Yurdagül,
2001).

Gözeneklilik ve hidrokarbon doygunluğu için x
ve y yönündeki deneysel variogramlar

Variogram fonksiyonları ve grafikleri incelenerek
çalışma sahasına ait variogramlar izotrop olarak
belirlenmiştir. Bu variogramların modellenmesinde
küresel model kullanılmış ve model parametreleri
Journel and Huijbregts (1978)'e göre belirlenmiştir.
Elde edilen modeller ve belirlenen model paramet-
releri Şekil 3' de sunulmaktadır. Elde edilen model-
lerin çalışma sahasına uygunluğu çapraz doğrulama
tekniği kullanılarak test edilmiştir (Tercan ve Saraç,
1998). Çizelge 1 'de sunulan çapraz doğrulama
tekniği sonuçları seçilen variogram modellerinin
çalışma bölgesine uyarlanabileceğin i göstermekte-
dir.
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Bu çalışma kapsamında koşullu simülasyon
tekniklerinden annealing simülasyon tekniği kul-
lanılmıştır. Annealing simülasyon tekniği gerçek
verileri en yakın grid noktalarına taşımakta ve ko-
şullu verileri içermeyen grid noktalarındaki değer-
leri değiştirerek (swap ederek) yeniden oluşturmak-
tadır. Zamana, bağlı olarak azalan bir sıcaklık fonk-
siyonu kullanılarak yansız fonksiyon koşullu
simülasyona ulaşmak için sıfıra yaklaştırılır. Kul-
lanılan yönteme ilşkin eşitlik aşağıda verilmektedir
(Deutsch and Journel, 1998).
Eşitlikte:

yi.hr
y*(h) : Model variogram
y(h) : Deneysel variogram
değerlerini göstermektedir.

Simülasyona yüksek sıcaklık değeri ile başlanır
ve yansız fonksiyon en aza indirildiğinde
simülasyon tamamlanır.

YÖNTEMİN ÇALIŞMA BÖLGESİNE
UYGULANMASI

Bu çalışma kapsamında gözeneklilik ve hidro-
karbon doygunluğuna ait model ve model paramet-
releri hesaplanmış ve simülasyon için çalışma saha-
sı

x yönünde 10 metrelik 300 bloğa,
y yönünde 10 metrelik 120 bloğa,
z yönünde 10 metrelik 15 bloğa ayrılmıştır.

Gözeneklilik ve hidrokarbon doygunluğu değer-
leri için elde edilen 40 adet koşullu simülasyon
sonucundan mevcut üretim alanlarıyla uyuşan ve en
geniş alanı kaplayan simülasyon sonucu değerlen-
dirmeye alınmıştır. Simülasyon sonuçlan bu şekil-
de hesaplanan kesit hatları boyunca değerlendiril-
miştir.

Simülasyon sonucunda elde edilen gözeneklilik
değerleri gerçek veriler gibi 0.076 ortalama ve
0.046 standart sapmaya, hidrokarbon doygunluğu
değerleri de 0.423 ortalama ve 0.244 standart sap-
maya sahiptir. Ayrıca simülasyon sonucunda elde

edilen gözeneklilik ve hidrokarbon doygunluğu
değerlerinin gerçek verilerle aynı variogram özel-
liklerine sahip olduğu belirlenmiştir. Şekil 4 ve
Şekil 5'de z yönünde belirlenen kesit hatları bo-
yunca gözeneklilik ve hidrokarbon doygunluğu
değerlerine ait simülasyon sonuçları gösterilmekte-
dir. Simülasyon sonuçlarına ait ayrıntılı bilgi
Yurdagül (2001)'de sunulmaktadır.

Petrol üretiminin yapılabileceği uygun alanları
belirlemek ve gözeneklilik ve hidrokarbon doygun-
luğu değerlerinin değişimini ayrıntılı olarak incele-
yebilmek için gözeneklilik ve hidrokarbon doygun-
luğu sonuçlarından yüksek değer gösteren alanlar
çakıştırılarak değerlendirilmiştir (Şekil 6-Şekil 7).

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Adıyaman bölgesi ülkemizde bugün petrol üre-
timinin yapıldığı en önemli alanlarımızdan biridir.
Çalışma bölgesinde Karaboğaz Formasyonu
anakaya ve rezervuar , Karababa Formasyonu C
üyesi ve Derdere Formasyonu ise rezervuar kaya
niteliğindedir. Bu çalışmada Mardin Grubu'na ait
Karababa C Formasyonunun gözeneklilik ve hidro-
karbon doygunluğu jeoistatistiksel simülasyon yön-
temlerinden "annealing simülasyon'5 tekniği kulla-
nılarak değerlendirilmiştir.

Sahada açılmış olan toplam 11 adet sondajdan
elde edilen gözeneklilik ve hidrokarbon doygunlu-
ğuna ait 352 adet veri bilgisayar ortamına aktarıla-
rak analiz edilmiş ve jeoistatistiksel parametreleri
hesaplanmıştır. Gözeneklilik ve hidrokarbon doy-
gunluğu değerlerinin alansal dağılımının matema-
tiksel olarak incelenebilmesi için variogram fonksi-
yonları kullanılmıştır» Yatay ve düşey yöndeki
variogram değerleri hesaplanarak grafikleri çizilmiş
ve sahanın anizotropisi incelenmiştir. Modelleme
kapsamında küresel bir model kullanılmış ve model
parametreleri gözeneklilik için C0=0.0003,
C=0.0020, a=400; ve hidrokarbon için C0=0.01,
C=0.04 ve a=450 olarak belirlenmiştir. Seçilen
model parametrelerinin doğruluğu geri kestirim
yöntemi kullanılarak test edilmiş ve sahaya uygun-
luğu değerlendirilmiştir.

Model ve model parametreleri belirlendikten
sonra çalışma sahasına koşullu simülasyon yöntem-
lerinden annealing simülasyon tekniği uygulanmış-
tır. Çalışma alanının boyutları ve sondaj
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loksayonları gözönünde bulundurularak saha
simülasyon için 300 x 120 x 15 olmak üzere toplam
540000 adet gride ayrılmıştır. Grid boyutları x
yönünde 10 m5 y yönünde 10 m ve z yönünde 10 m
olarak belirlenmiştir. Gözeneklilik ve hidrokarbon
doygunluğu için elde edilen 40 farklı simülasyon
sonucundan en geniş alansal dağılım gösteren
simülasyon sonucu değerlendirilmiştir. Simülasyon
sonuçları incelendiğinde Karababa C Formasyonu
içinde gözeneklilik değerlerinde yukarıdan aşağıya
doğru %7.3'lük bir azalma , derinlere doğru göze-
neklilik değerlerinde tekrar %6.8'lik bir artma sap-
tanmıştır. Hidrokarbon değerleri için de yukarıdan
aşağıya doğru %7.2Mik bir azalma tespit edilirken
bu değerlerde daha derin bölgelerde tekrar bir artış
saptanmamıştır. Simülasyonla elde edilen gözenek-
lilik ve hidrokarbon verilerinden yüksek değer
gösterenlerin çakışma bölgelerinin (ortak alanları)
belrilenmesi sonucunda elde edilen alanların mev-
cut petrol üretim alanları ile uyum gösterdiği belir-
lenmiştir.
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EXTENDED SUMMARY

This study includes evaluation of porosity and
hydrocarbon saturation values of Karababa C
Formation by using geostatistical simulation
methods. The study area is located in the south-east
of Adıyaman region. A detailed location map of the
study area is given in Figure 1. A generalized
stratigraphic section of the study area are presented
in Figure 2.

The data used in the evaluation were obtained
from 11 drillholes which were drilled in the study
area in different years. The 352 data for porosity
and hydrocarbon saturation which were come from
1 1 drillholes were transferred into computer system
and statistical parameters were calculated.
According to this porosity values have 0.076 mean
and 0.046 standart deviation, hydrocarbon

saturation values have 0.423 mean and 0.244 stan-
dart deviation. In addition, to investigate relation
between porosity and hydrocarbon saturation value
corelation and regretion analysis were done.

In geostatistics, the spatial variability of a
regionalized variable is characterized by variogram
functions and variogram acts as a quantifie a
summary of all the available information such as
contiunity, anisotropy etc. (Journel and Huijbregts,
1978).

In this study three dimensional variogram
functions were determined for related parameteres
and porosity and hydrocarbon saturation were
modelled spherically. Model parameters with
C0=0.0003,C=Q.002Q, a=400 for porosity values
and C0=Q.01, C=0.Q4, a=450 for hydrocarbon
values were determined. Models for porosity and
hydrocarbon saturation are shown in Figure 3. The
model parameters were validated by the kriging
back estimation technique (Tercan and Saraç,
1998).

The study area divided into blocks for x direction
300x10 m, for y direction 120 xlO m and for z
direction 15x10 m and conditional simulation was
applied to the study area by using annealing
simulation technique. 40 different simulation
results were produced. In this study the simulation
result which means to be compatible of existance
production area and covers the most wide area is
presented and evaluated. Statistical parameters
were determined for 540000 data which were
obtained from simulation. Simulation results were
evaluated on several cross-sections.Variation of
porosity and hydrocarbon saturation parameters
were examined through z axis (Figures 4 and 5).
The porosity and hydrocarbon saturation values
which have showing high values were beaten and
the best areas where petroleum production could be
done were examined (Figures 6 and 7). In addition
to this another simulation study by using co-
variogram for porosity and hydrocarbon saturation
can be useful for determine the reservoir
characteristics.
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Şekil 4. Gözeneklilik için sinıülasyon sonuçları a) z= -1290 m. b) z= -1340 m. c) z= -1390 m.
Figure 4* SUnıdation results for porosity values a) z= -1290 in. h) z= -1340 m. c) z= -Î390 in.
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Şekil 5. Hidrokarbon doygunluğu için simülasyon sonuçları
a) z= -1290 m. b) z= -1340 m. c) z= -1390 m.

Figure 5. Simulation results for hydrocarbon saturation
a)z= -1290 m. b) z= -1340 m. c) z= -1390 m.
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Şekil 6. Yüksek değer gösteren gözeneklilik ve hidrokarbon değerlerinin alansal dağılımı
a) x= 487200 m. b) x=488200 m. c) x= 489200 m.

Figure 6e A real distribution for porosity and hydrocarbon saturation high values
a) x= 487200 m. b) x=488200 m. c) x= 489200 m.
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Şekil 7. Yüksek değer gösteren gözeneklilik ve hidrokarbon değerlerinin alansal dağılımı
a) y= 4179100 m. b) y=4178800 m. c) y= 4178500 m.

Figure 7. A real distribution for porosity and hydrocarbon saturation high values
a) y=4179100 m. b) y=4178800m. c)y=4178500 m.
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