
49 

140

)mostafa.g.qazvini@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

 کاربرد تحلیل خوشه اي براي تعریف عدد ناهمگني در مدل هاي زمین شناسي

مصطفي گنجه قزوینی*، پژوهشکده ی ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز   

ــه مکانــي دیگــر متغیــر  معمــوالً خــواص پتروفیزیکــي در یــک محیــط رســوبي طبیعــي از مکانــي ب
هســتند. ایــن تغییــرات مکانــي کــه آنهــا را بــا عنــوان ناهمگنــي مي شناســیم نقــش مهمــي در 
ــا  ــت ایف ــي نف ــوژي و مهندس ــي، هیدرول ــد زمین شناس ــي مانن ــوم و مهندس ــف عل ــاخه هاي مختل ش
مي کننــد. بــا وجــود توســعه ی معیارهــاي گوناگــون بــراي کمي ســازي و ســنجش ناهمگنــي، 
بســیاري از ایــن معیارهــا در توصیــف آرایــش یــا چیدمــان مقادیــر ویژگي هــا، ضعف هایــي دارنــد. 
بــراي حــل ایــن مشــکل، یــک معیــار ناهمگنــي پیشــنهاد مي شــود کــه بــر مبنــاي شناســایي خوشــه هاي 
تــراوا توســعه یافتــه اســت. بدیــن منظــور چندیــن مــدل زمین شناســي بــا ســاختارهاي مختلــف ســاخته 
شــده و حساســیت معیــار ناهمگنــي جدیــد نســبت بــه چیدمــان مقادیــر تراوایــي بررســي مي گــردد. 
نتایــج نشــان مي دهــد کــه مجــاورت یــا عــدم مجــاورت مناطــق پرتــراوا در کنــار مناطــق کم تــراوا 

تأثیــر محسوســي بــر مقــدار عــدد ناهمگنــي خوشــه اي دارد.

طـي میلیون هـا سـال، عوامل متعـددي بـر ویژگي هـاي پتروفیزیکي یک 
محیـط  رسـوبي )ماننـد یک مخـزن هیدروکربنـي( اثر مي گذارنـد که از 
مهم تریـن آنهـا مي تـوان بـه فرآیندهـاي تکتونیکـي، فرسـایش الیه هـا و 
جابجایـي سـازندهاي زیرزمینـي در اثـر گسـل ها اشـاره کـرد. عـالوه بر 
ایـن تغییـر تدریجي در فشـار و دماي محیـط رسـوبي، فرآیندهایي مانند 
انحـالل، سـیماني شـدن، کریسـتالي شـدن مجـدد و تغییـر در کاني هـاي 
نیـز   ]1[ دیاژنـز  فرآیندهـاي  کلـي  به طـور  یـا  سـنگ  تشـکیل دهنده ي 
خـواص پتروفیزیکـي اولیـه ی یک سـازند را تغییر مي دهنـد. مجموعه ي 
ایـن عوامـل سـبب ایجـاد ناهمگنـي1 در یـک محیـط رسـوبي طبیعـي 

مي شـود.
معمـوالً ناهمگنـي را به صـورت تغییرات مکاني در یـک ویژگي تعریف 
مي کننـد. یـک مـدل زمین شناسـي در خاصیتي معین ناهمگن اسـت اگر 
بـا تغییـر مـکان، تغییـرات محسوسـي در آن ویژگي مشـاهده شـود. اگر 
تغییـرات محسـوس نباشـد مي تـوان از واژه ی همگن2 اسـتفاده کرد. اگر 
مقـدار ویژگـي در همـه ی نقـاط سیسـتم برابـر بـا عـدد واحـد و معینـي 
فـرض شـود آن مـدل یکنواخت3 خواهد بـود. نکته ی مهم در تشـخیص 
مقـدار ناهمگنـي یک سیسـتم، مقیـاس تحت مطالعه اسـت؛ مثـاًل ممکن 
اسـت تراوایـي یـک مغـزه ی کوچـک در تمامـي آن یکنواخـت فـرض 
شـود امـا بـا تهیـه ی چنـد مقطـع نـازک4 از آن، قابلیـت گذردهي سـیال 

توسـط سـنگ به شـدت ناهمگن باشـد.
تشـخیص و شـناخت ناهمگنـي تأثیـر قابل توجهـي بـر دینامیـک جریـان 
سـیاالت دارد ]2[. نادیـده گرفتـن ایـن متغیـر مهـم ممکـن اسـت فرآیند 
پرهزینـه ي ازدیـاد برداشـت را بـا شکسـت مواجـه کنـد یـا باعـث شـود 
حجـم زیـادي از دي اکسـیدکربن ذخیـره شـده در الیه هـاي زیرزمینـي، 

بـه جـّو زمیـن نشـت کنـد ]3[. در میـان خواص مختلـف، تراوایـي مطلق 
از اهمیـت فراوانـي برخـوردار اسـت؛ زیـرا از یک سـو مسـتقیماً رفتـار 
دیگـر،  سـوی  از  و  مي کنـد  کنتـرل  را  متخلخـل  محیـط  در  جریانـي 
تغییـرات آن بیشـتر از تغییـرات سـایر ویژگي هاسـت. ایـن دو موضـوع 
توضیـح مي دهـد کـه چـرا اکثـر معیارهـاي سـنجش ناهمگني بر اسـاس 

تغییـرات تراوایـي اسـتوار شـده اند ]4[.
معیارهاي سـنجش ناهمگنـي را مي توان در دو گـروه عمده ی معیارهاي 
اسـتاتیک و معیارهـاي دینامیـک طبقه بنـدي کـرد. تفـاوت ایـن گروه ها 
بـه وابسـتگي یـا عـدم وابسـتگي آنهـا بـه جریـان سـیال بسـتگی دارد. 
دایکسترا-پارسـونز5  ضریـب  ناهمگنـي  اسـتاتیک  معیـار  مشـهورترین 

)VDP( اسـت کـه طبـق معادلـه ی-1 تعریـف مي شـود ]4[:
        

                                                           )1(

ــر  ــن مقادی ــب بیانگــر 50 و 84/1اُمی ــه ی-k0.50 1 و k0.841 به ترتی در معادل
ــدا  ــن VDP ابت ــراي تعیی ــتند. ب ــا هس ــي داده ه ــب نزول ــي در ترتی تراوای
به صــورت نزولــي مرتــب مي کنیــم. ســپس  داده هــاي تراوایــي را 
ــر  ــم مقادی ــم و لگاریت ــبت می دهی ــال نس ــدار احتم ــک مق ــر داده ی به ه
ــم. اگــر تعــداد کل  ــر حســب احتمــال آنهــا رســم مي کنی ــي را ب تراوای
ــن  ــي بنویســیم اولی ــب نزول داده هــا را n فــرض کــرده و آنهــا را به ترتی
ــا هســتند. احتمــال  ــل داده ه ــر و حداق ــب حداکث ــن داده به ترتی و آخری
داده ی kاُم را مي تــوان به صــورت  نوشــت. در شــکل-1 نحــوه ي 

تعییــن VDP نشــان داده شــده اســت.
ضریــب دایکسترا-پارســونز بــراي مطالعــات انتشــار6 در محیــط متخلخل 
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ــیدکربن  ــازي دی اکس ــازن ]7و6[ و ذخیره س ــت از مخ ــت نف ]5[، بازیاف
ــه اســت. ســایر معیارهــاي اســتاتیک  ــه کار رفت ــده ]8[ ب در الیه هــاي آب
ــز ]9[، عامــل ناهمگنــي ]10[، شــاخص  مــواردي از قبیــل ضریــب لورن
و طــول  معیــار  انحــراف   ،]12[ تغییــرات8  ماســه اي7 ]11[، ضریــب 

هم بســتگي ]14و13[ هســتند.
باباداگلـی و همـکاران بُعـد فراکتالـي سیسـتم را براي درجـه ی ناهمگني 
 .]15[ کردنـد  پیشـنهاد  شـده اند  تولیـد   9fBm بـه روش  کـه  نقشـه هایي 

مقـدار   .]16[ دارد  ِهرسـت   تـوان  بـا  خطـي  رابطـه اي  فراکتالـي  بُعـد 
تـوان هرسـت کـه در بـازه ي ]1و0[ تغییـر مي کنـد نحـوه ي آرایـش یـا 
چیدمـان مقادیـر تراوایـي را در کل گسـتره ي یک مدل کنتـرل مي کند. 
از دیـدگاه زمین آمـار اگـر ایـن تـوان برابـر 0/5 باشـد )H=0.5( طـول 
هم بسـتگي در نقشـه هاي تراوایـي بسـیار کوتـاه خواهـد بـود ]16[. اگـر 
مقـدار آن بیشـتر یـا کمتـر از 0/5 باشـد به ترتیـب نقشـه ي تراوایـي بـا 
طـول همبسـتگي مثبـت یـا منفـي خواهـد بـود. طـول همبسـتگي مثبت11 
)H>0.5( بـدان معناسـت کـه در نقشـه، مقادیـر پُرتـراوا در کنـار هـم و 
مقادیـر کم تـراوا نیـز در مجاورت یکدیگـر قرار گرفته اند. بـا حرکت از 
یـک نقطـه ی پرتـراوا به سـوي مناطـق کم تراوا، در مسـیر عبـور به تدریج 
تراوایـي کـم و کمتـر خواهـد شـد. ایـن ویژگـي را به صـورت گـذار 
مالیـم12 نیـز مي تـوان تصـور کـرد. در نقشـه هایي بـا طـول هم بسـتگي 
منفـي )H<0.5( شـاهد گـذار حادتـري هسـتیم؛ زیـرا مقادیـر کوچـک 
و بـزرگ تراوایـي در مجـاورت یکدیگـر قـرار دارانـد. در ایـن شـرایط 
اگـر بیـن دو نقطـه بـا فاصلـه ای معین حرکـت کنیم ممکن اسـت پس از 
پشت سـر گذاشـتن مناطـق پرتـراوا بالفاصلـه وارد مناطق کم تراوا شـویم 
)شـکل-2(. در هـر دو نقشـه ی  تراوایي، مقادیر میانگیـن و واریانس کل 
( امـا آرایش  در مقیـاس لگاریتـم طبیعي یکسـان اسـت ) و 

مقادیـر تراوایـي اختـالف فاحشـي را نشـان مي دهـد.
همان گونـه کـه اشـاره شـد بـراي بیـان ناهمگنـي از اطالعـات جریـان 
سـیال در معیارهـاي دینامیکـي اسـتفاده مي شـود. در ایـن مـوارد عـالوه 
بـر نقشـه ی توزیـع تراوایـي بـه مـدل دینامیکـي مخـزن، نیازمنـد مـکان 
قرارگیـري چاه هـا و شـرایط عملیاتـي آنهـا نیـز هسـتیم کـه البتـه ممکن 
اسـت تعـدادي از ایـن ورودي هـا در زمان هـاي اولیـه ی توسـعه ی مخزن 
موجـود نباشـند. از مهم تریـن معیارهـاي دینامیکـي ناهمگنـي مي تـوان 
ضریـب دینامیکـي لورنـز ]17[ و معکـوس ضریـب تغییـرات گردابـه ی 

سـرعت13 ]18[ را نـام بـرد.
یکـي از ضعف هـاي عمده ی شـاخص هاي اسـتاتیکي آنسـت کـه تقریباً 
تمامـي آنهـا )به جـز بعـد فراکتالـي سیسـتم یـا تـوان هرسـت( بـر اسـاس 
تحلیـل کل داده هـاي تراوایـي اسـتوارند و بـه مـکان قرارگیـري داده هـا 
نسـبت بـه یکدیگـر توجهـي ندارنـد. بـه بیـان دیگـر نحـوه ی چیدمـان 
دو  اگـر  مثـاًل  اسـت.  مانـده  مغفـول  داده هـا  نسـبي  آرایـش  و  فضایـي 
نقشـه ی توزیـع تراوایـي شـکل-2 را درنظـر بگیریـم در هـر دو مـدل، 
و  میانگیـن  و  کـرده  پیـروي  لگاریتم-نرمـال  از  تراوایـي  کل  توزیـع 
واریانـس داده هـا نیز یکسـان اسـت. در چنین شـرایطي، اختالف ضریب 
دایکسترا-پارسـونز بیـن دو مـدل بسـیار انـدک خواهـد بـود. در حالـي 
کـه در نقشـه ی )الـف( از شـکل-2 مقادیـر اندک تراوایـي در مجاورت 
مقادیـر بـزرگ قـرار گرفته انـد )طـول همبسـتگي منفـي( و در نقشـه ی 
)ب( تجمـع مقادیـر بـزرگ تراوایـي در کنار یکدیگر مشـاهده مي شـود 
)طـول همبسـتگي مثبت(. اگرچـه توان هرسـت مي تواند بـراي توصیف 
آرایـش فضایـي داده ها بـه کار رود، اما تعییـن این متغیر بـراي مدل هایي  2

مثالــي از توزیــع تراوایــي در مدل هــاي fBm؛ الــف( تــوان 
تــوان هرســت=0/8 هرســت=0/2 ب( 

تعیین ضریب دایکسترا-پارسونز1
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کـه نقشـه ي تراوایـي آنهـا از توزیـع فراکتالـي پیـروي نمي کنـد معقـول 
مي تـوان  چگونـه  کـه  مي دهـد  نشـان  بعـدي  بخـش  نمي رسـد.  به نظـر 
جهـت حـل ایـن مسـأله از تحلیل هاي خوشـه اي براي تعریـف یک عدد 

ناهمگنـي اسـتفاده کرد.

1- روش کار: معرفي عدد ناهمگني خوشه اي
یـک ایـده ي سـاده بـراي توصیف سیسـتمي رسـوبي آنسـت کـه محیط 
متخلخل متشـکل از چند ناحیه فرض شـود. روشـن اسـت که تمییز دادن 
ایـن نواحـي از یکدیگـر نیازمند معیاري اسـت که  بتواند از شـاخصه هاي 
سـیال  ذخیره سـازي  و  جریانـي  خـواص  تـا  رسـوب گذاري  و  دیاژنـز 
متفـاوت باشـد. در ایـن مقالـه معیـار انتخابـي، بـازه ی معینـي از تراوایـي 
سـنگ اسـت کـه براي سـادگي آنـرا نوع سـنگ14 نامیـده و با RT نشـان 
مي دهیـم. اگـر محـدوده ی کل مقادیـر تراوایـي را بـه طریقـي بـه چنـد 
زیربـازه تقسـیم کنیـم هـر زیربـازه متناظـر بـا یـک نـوع سـنگ و هـر 
نـوع سـنگ متناظـر بـا یـک زیربـازه خواهـد بـود )تناظـر یک به یـک(. 
مثـاًل RT#1 و RT#2 بـه ترتیـب، محـدوده ی تروایـي )1/9( و )9/25( 
مقـدار  بـه  بسـته  بلـوک  هـر  بنابرایـن  مي دهنـد.  نشـان  را  میلي دارسـي 

تراوایـي خـود، یـک شناسـه ي نـوع سـنگ )RT-ID( خواهـد داشـت.
اگــر توزیــع شناســه هاي نــوع ســنگ را در تمامــي گســتره ي یــک مــدل 
بیابیــم، واحدهــاي مجزایــي بــه نــام خوشــه15 قابل شناســایي خواهــد بــود. 
یــک خوشــه، مجموعــه اي از بلوک هــاي همســایه اســت کــه همگــي 
ــم  ــوع ســنگ معیــن داشــته باشــند. دو بلــوک را همســایه گویی یــک ن
ــا یــک وجــه(  ــع )ی ــا ســه بعدي( یــک ضل اگــر در فضــاي دوبعــدي )ی
مشــترک داشــته باشــند ]19[. شــکل-3 توزیــع شناســه هاي نــوع ســنگ 
را بــراي یــک سیســتم کوچــک نشــان مي دهــد. در ایــن سیســتم کــه از 
 )C#1( پانــزده بلــوک و ســه نــوع ســنگ تشــکیل شــده، یــک خوشــه
ــاي  ــه ی بلوک ه ــامل هم ــه ی C#1 ش ــده اســت. خوش ــز شناســایي ش نی
همســایه اي اســت کــه بــه نــوع ســنگ RT#2 تعلــق دارنــد. یــک خوشــه 
ــد احاطــه  ــي دارن ــوع ســنگ متفاوت ــي کــه ن معمــوالً توســط بلوک های
ــاًل دامنــه ی جنوبــي خوشــه ی C#1 مجــاور بلوک هایــي از  مي شــود. مث
نــوع ســنگ RT#2 اســت. بلوکــي کــه در گوشــه ی شمال شــرقي قــرار 
دارد نیــز گرچــه در نــوع ســنگ RT#2 جــاي مي گیــرد امــا چــون هیــچ 

ضلــع مشــترکي بــا هیچ یــک از بلوک هــاي خوشــه ی C#1 نــدارد 
ــد بخشــي از ایــن خوشــه محســوب شــود. نمي توان

از مقادیـر تراوایـي اطـالق  بـازه ی مشـخصي  بـه  نـوع سـنگ کـه  هـر 
مي شـود، نقـاط انتهایـي معینـي دارد. ایـن نقـاط انتهایـي ممکن اسـت بر 
مبنـاي مالحظـات پتروفیزیکي تعیین شـوند، امـا در این مقالـه به گونه اي 
تعییـن مي گردنـد کـه تغییـرات تراوایـي در یـک بـازه، تـا حـد امـکان 
تـا  مي شـود  اسـتفاده   k-means روش  از  منظـور  بدیـن  باشـد.  انـدک 
مجمـوع مجـذور فواصـل درون همـه ي نـوع سـنگ ها حداقـل گـردد. 
مسـأله ی تعییـن بـازه ی تراوایـي )یا نقـاط انتهایي هـر بازه( بـراي هر نوع 

سـنگ را مي تـوان بـا مسـأله ی بهینه سـازي زیـر جایگزیـن کـرد ]20[:
        

                                                   )2(

در معادلـه ی-k ،2 تعـداد شناسـه هاي نوع سـنگ بـوده و RTi زیربازه اي 
از مقادیـر تراوایـي اسـت کـه بـه نوع سـنگ i اشـاره مي کنـد.  بیانگر 
میانگیـن حسـابي مقادیر xjهایي اسـت که به زیربـازه ی RTi تعلق دارند.

بــراي حــل مســأله ی بهینه ســازي بــاال، ابتــدا تمامــی مقادیــر تراوایــي در 
ــي(  ــا نزول ــودي )ی ــب صع ــزن را به ترتی ــدل مخ ــاي م ــه ي بلوک ه هم
ــه  ــت ک ــي اس ــوالً مدل ــزن معم ــدل مخ ــور از م ــم. منظ ــب مي کنی مرت
توزیــع تراوایــي در آن از روش هــاي زمین آمــار به دســت آمــده و 
ــداد  ــودن تع ــوم ب ــرض معل ــا ف ــي باشــد. ســپس ب ــات کاف حــاوي جزئی
ــي را  ــر تراوای ــی مقادی ــه ی تمام ــنگ )k(، مجموع ــوع س ــه هاي ن شناس
ــر  ــي ه ــاط انتهای ــول و نق ــم. ط ــیم مي کنی ــزا تقس ــازه ي مج ــه k زیرب ب
زیربــازه به گونــه اي تعییــن مي شــود کــه عبــارت  حداقــل 
مقــدار ممکــن را داشــته باشــد. بدیهــي اســت کــه در هــر زیربــازه )یــا 
ــدار را  ــر مق ــه ه ــد ک ــرار مي گیرن ــي ق ــر تراوای ــدادي از مقادی RTi( تع
بــا xj نمایــش مي دهیــم. میانگیــن حســابي همــه ی مقادیــر xj نیــز بــراي 
ــود. ــان داده مي ش ــا  نش ــل ب ــده و حاص ــبه ش ــازه ی RTi محاس زیرب

ــنگ ها را  ــوع س ــداد ن ــت تع ــروري اس ــن روش ض ــال ای ــل از اعم قب
بدانیــم کــه بســتگي بــه گســتره ی مقادیــر تراوایــي دارد. یــک راه ســاده 
بــراي تعییــن ایــن عــدد، اســتفاده از نســبت بزرگ تریــن عــدد تراوایــي 
ــه  ــي ب ــاًل اگــر گســتره ی تراوای ــدار آن اســت. مث ــن مق ــه کوچک تری ب
ــی  ــود تمام ــدود 1000 ش ــبت ح ــن نس ــه ای ــد ک ــزرگ باش ــدازه اي ب ان
مســأله ی  تــا  مي برنــد  لگاریتمــي  مقیــاس  بــه  را  تراوایــي  مقادیــر 
ــوان تعــداد  ــال مي ت ــن مث ــه ی-2( حــل گــردد. در ای بهینه ســازي )معادل
شناســه هاي نــوع ســنگ را برابــر بــا 3 یــا 4 فــرض کــرد. بدیهــي اســت 
ــا 2 اســت امــا  ــر ب کــه حداقــل تعــداد معقــول بــراي نــوع ســنگ ها براب
ــه  ــر تراوایــي دارد. البت ــه گســتره ی مقادی ــر تعــداد آن بســتگي ب حداکث
بــا افزایــش تعــداد نــوع ســنگ، شــاید زمــان حــل مســأله ی بهینه ســازي 
افزایــش یابــد. به نظــر مي رســد تعــداد شناســه هاي نــوع ســنگ در 

ــا 9 کافــي باشــد. ــر مــوارد از 3 ت اکث
ــه دو مؤلفــه تفکیــک  ناهمگنــي یــک مــدل زمین شناســي را مي تــوان ب

مفاهیم خوشه، نوع سنگ و همسایگي3



52 

کــرد: ناهمگنــي درون خوشــه اي16 و ناهمگنــی بین خوشــه اي17 ]20[. 
ــه  ــک خوش ــاي درون ی ــه بلوک ه ــد ک ــح مي ده ــه ی اول توضی مؤلف
ــه  ــه گرچ ــت ک ــه داش ــد توج ــد. بای ــر متفاوتن ــدار از یکدیگ ــه مق چ
ــدرت  ــا به ن ــتند ام ــنگ هس ــوع س ــک ن ــه از ی ــک خوش ــاي ی بلوک ه
مقادیــر کامــاًل یکســاني از تراوایــي دارنــد. ناهمگونــي بــراي هــر خوشــه 
ــرات،  ــب تغیی ــرد. ضری ــان ک ــرات آن بی ــب تغیی ــا ضری ــوان ب را مي ت
نســبت انحــراف معیــار بــه میانگیــن مقادیــري اســت کــه به آن خوشــه ي 
خــاص تعلــق دارنــد. هــر خوشــه کــه از تعــداد محــدودي بلــوک 
تشــکیل مي شــود، ضریــب تغییــرات مخصــوص به خــود را خواهــد 
داشــت. بــا تقســیم مجمــوع همــه ی  ضریــب تغییــرات بــر مســاحت )یــا 
ــي  ــدد ناهمگن ــه بعدي(، ع ــا س ــدي )ی ــاي دوبع ــتم در فض ــم( سیس حج

درون خوشــه اي )Hac( تعریــف مي شــود.
        

                                                                           )3(

ــه  ــه ب ــتند ک ــري هس ــن مقادی ــار و میانگی ــراف معی ــب انح σ و μ به ترتی
ــد. ایــن تعریــف خــاص تصریــح مي کنــد کــه  خوشــه ی Ci تعلــق دارن
ــد.  ــک مي کن ــدار کل Hac کم ــه مق ــه اي ب ــي خوش ــزء ناهمگن ــر ج ه
مخــرج کســر کــه مســاحت یــا حجــم سیســتم اســت داللــت بــر مقــدار 
ناهمگنــي در واحــد ســطح یــا واحــد حجــم دارد. عــالوه بــر آن، ایــن 
ــترده  ــه ی گس ــک خوش ــا ورود ی ــرا ب ــه چ ــد ک ــح مي ده ــه توضی معادل
کاهــش  ناهمگنــي  سیســتم،  کل  بــه  یکنواخــت  ویژگي هــاي  بــا 
مي یابــد. بــا ورود ایــن خوشــه ی جدیــد، در عیــن ثابــت مانــدن مقــدار 
ــق انتظــار، ناهمگنــي  صــورت کســر، مخــرج آن افزایــش یافتــه و مطاب

ــت. ــد یاف ــش خواه ــه اي کاه درون خوش
ناهمگنـي بین خوشـه اي، شـاخصي بـراي بیان مقـدار تفـاوت در تراوایي 
بلوک هایـي اسـت کـه بـه دو خوشـه ی همسـایه تعلـق دارنـد. به علـت 
آنکـه بلوک هـاي هـدف در ایـن مؤلفـه، از نـوع سـنگ هاي مختلـف 
هسـتند انتظـار مـي رود کـه مقـدار ناهمگنـي بین خوشـه اي از ناهمگنـی 
درون خوشـه اي بسـیار بیشـتر باشد. ناهمگني بین خوشـه ی Ci و خوشه ی 

Cj را مي تـوان از ضریـب تغییـرات تلفیقـي آنهـا به دسـت آورد:

                                )4(

مقادیـر  حسـابي  میانگیـن  و  معیـار  انحـراف   μ و   σ معادلـه ی-4،  در 
کل  تعـداد  اگـر  هسـتند.  مجموعـه ی   عضـو  تراوایي هـاي 
خوشـه ها N باشـد عـدد ناهمگنـي بین خوشـه اي )Hac( از معادلـه ی-5 

می آیـد: به دسـت 
        

                                                                 )5(

بـراي آنکـه ناهمگنـي بیـن هر جفـت خوشـه تنها یک بار محاسـبه شـود 
نیازمند ضریب  هسـتیم. شـایان ذکر اسـت که در معادله ی-5 برخي 
جمـالت ضریـب تغییرات که شـرط همسـایگي براي دو خوشـه ي مورد 

بحـث آن صـادق نیسـت عماًل صفـر خواهد بود.
ــي  ــدار ناهمگن ــري دو مق ــوع جب ــع مجم ــي )Ht( در واق ــدد ناهمگن ع

بین خوشــه اي و درون خوشــه اي اســت:
Ht = Hac + Hec            )6(

شماره ي 
(Hac)ft- 2)Hec)ft- 2)H)ft- 2توان هرستمدل

1#0/053/16×10-42/13×10-32/44×10-3

2#0/052/98×10-42/05×10-32/35×10-3

3#0/12/44×10-41/47×10-31/72×10-3

4#0/12/42×10-41/61×10-31/85×10-3

5#0/151/71×10-41/13×10-31/30×10-3

6#0/151/74×10-41/26×10-31/44×10-3

7#0/37/16×10-55/57×10-46/28×10-4

8#0/36/8×10-55/43×10-46/11×10-4

9#0/61/06×10-59/68×10-51/07×10-4

10#0/61/19×10-51/2×10-41/32×10-4

11#0/956/18×10-62/34×10-52/96×10-5

12#0/955/08×10-61/84×10-52/35×10-5

ــي از 1 ــراي برخ ــاي آن ب ــه اي و مؤلفه ه ــي خوش ــدد ناهمگن ــر ع مقادی
مدل هــاي فراكتالــي

رابطه ی توان هرست و عدد ناهمگني خوشه اي4
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مقـدار عـدد ناهمگنـي بـه تعـداد شناسـه هاي نوع سـنگ بسـتگي دارد و 
معمـوالً بـا افزایش آن، تعداد خوشـه هاي درون مدل نیـز افزایش می یابد 
کـه طبـق معـادالت-5و3 به ترتیـب، عـدد ناهمگنـي درون خوشـه اي و 
عـدد ناهمگني بین خوشـه اي نیز رشـد مي کننـد. بنابراین براي مقایسـه ی 
ناهمگنـي بیـن دو مـدل مختلـف کـه گسـتره ی تراوایي هاي کـم و بیش 
مشـابهي دارند ضروري اسـت تعداد شناسـه هاي نوع سـنگ نیز یکسـان 

باشد.
ــش  ــر آرای ــد اث ــه اي بتوان ــي خوش ــدد ناهمگن ــه ع ــي رود ک ــار م انتظ
فضایــي مقادیــر تراوایــي را نیــز لحــاظ کنــد. مثــاًل دو نقشــه ی تراوایــي 
را درنظــر بگیریــد کــه متغیرهــاي آمــاري آنهــا کامــاًل یکســان اســت امــا 
در آرایــش یــا چیدمــان تراوایــي اختــالف فاحشــي بــا یکدیگــر دارنــد. 
ــه هاي  ــار خوش ــدک در کن ــي ان ــا تراوای ــه هاي ب ــه، خوش ــک نقش در ی
بــا تراوایــي زیــاد قــرار دارنــد امــا در تحقــق دیگــر، انتقــال مالیمــي از 
ــن  ــت. در ای ــاهده اس ــاد قابل مش ــاي زی ــه تراوایي ه ــم ب ــاي ک تراوایي ه
صــورت، احتمــاالً مؤلفــه ي ناهمگنــي بین خوشــه اي )Hac( در دو مــدل 
ــي  ایجــاد  ــاداري را در اعــداد ناهمگن ــوده کــه اختــالف معن متفــاوت ب
خواهــد کــرد. در ادامــه حساســیت عــدد ناهمگنــي خوشــه اي نســبت بــه 

ــي بررســي مي شــود. ــر تراوای ــش مقادی آرای

به  خوشه اي  ناهمگني  عدد  حساسیت سنجي  بحث:  و  نتایج   -2
چیدمان تراوایي

ــش  ــه آرای ــبت ب ــه اي نس ــي خوش ــدد ناهمگن ــیت ع ــش حساس آزمای
فضایــي مقادیــر تراوایــي نیازمنــد تعــدادي نقشــه ی تراوایــي اســت کــه 
در آنهــا میانگیــن، واریانــس، تابــع توزیــع احتمــال و دامنــه ی تغییــرات 
ــبت  ــا نس ــن داده ه ــت قرارگرفت ــط موقعی ــوده و فق ــان ب ــي یکس تراوای
بــه یکدیگــر متفــاوت باشــد. یکــي از روش هــاي تولیــد مدل هــاي 
زمین شناســي بــراي تحقــق ایــن هــدف، روشــي اســت کــه بــراي 
و  جزئیــات  مي شــود.  اســتفاده   fBm فراکتالــي  مدل هــاي  ســاخت 
الگوریتــم ایــن روش در منبــع ]21[ آمــده اســت. در ایــن مدل هــا تابــع 
ــي  ــا به طــور کل ــال )ی ــس نرم ــا از جن ــراي کل داده ه ــال ب ــع احتم توزی
ــاً  ــتگي تقریب ــول همبس ــوده و ط ــال( ب ــع نرم ــع توزی ــه تاب ــل ب قابل تبدی
ــاًل توضیــح داده شــد  ــه کــه قب ــر اســت. همان گون ــا ابعــاد سیســتم براب ب
ــود؛  ــم مي ش ــت تنظی ــوان هرس ــک ت ــي به کم ــر تراوای ــش مقادی آرای
ــراوا و  ــر کم ت ــد مقادی ــر از 0/5 باش ــوان کوچک ت ــن ت ــدار ای ــر مق اگ
ــد  ــر از 0/5 باش ــر بزرگ ت ــته اند و اگ ــر نشس ــار یکدیگ ــراوا در کن پرت

ــود. ــده مي ش ــراوا دی ــه پرت ــراوا ب ــر کم ت ــي از مقادی ــری تدریج تغیی
ــاي  ــا توان ه ــي ب ــه ي تراوای ــروه نقش ــد گ ــنجي، چن ــراي حساسیت س ب
ــه  ــر گرفت ــا 0/05، 0/1، 0/15، 0/3، 0/6 و 0/95 درنظ ــر ب ــت براب هرس
ــدل از  ــر م ــد. ه ــاخته ش ــدل fBm س ــز ده م ــته نی ــر دس ــراي ه ــد و ب ش
200×200 بلــوک )بــا ابعــاد 5 فــوت در راســتاي هــر دو محــور افقــي( 
ــال از  ــع احتم ــع توزی ــا، تاب ــن مدل ه ــي ای ــود. در تمام ــکیل مي ش تش

نــوع لگاریتم-نرمــال بــوده و مقادیــر میانگیــن و واریانــس کل)در 
(. ســپس عــدد  مقیــاس لگاریتمــي( یکســان اســت )   و 
ــه  ــد ک ــبه ش ــا محاس ــه ی مدل ه ــراي هم ــه اي )Ht( ب ــي خوش ناهمگن
ــده  ــزارش ش ــدول-1 گ ــا در ج ــدادي از مدل ه ــراي تع ــات آن ب جزئی
اســت. در شــکل-4 رابطــه ی بیــن تــوان هرســت و عــدد ناهمگنــي نشــان 

ــت. ــده اس داده ش
شـکل-4 به روشـني نشـان مي دهـد کـه رابطـه ی معنـاداري )بـا ضریـب 
همبسـتگي تقریبـاً برابـر یـک( بیـن عـدد ناهمگنـي خوشـه اي و تـوان 
هرسـت وجـود دارد. بـا افزایش این تـوان، مقدار عـدد ناهمگني کاهش 
مي یابـد؛ زیـرا همان طـور کـه انتظـار مـي رود مناطق بـا تراوایـي زیاد در 
کنـار هـم قـرار گرفته انـد و خوشـه هاي کم تراوا نیـز با یکدیگر همسـایه 
دو خوشـه ي  بیـن  تراوایـي  تغییـرات  ایـن حالـت چـون  در  مي شـوند. 
مجـاور انـدک اسـت مؤلفـه ی ناهمگنـي بین خوشـه اي و عـدد ناهمگني 

کاهـش مي یابنـد )معـادالت-6و5(.
بـا کاهش توان هرسـت به ویـژه در مقادیر کوچک تر از 0/5، نقشـه هایي 
تولیـد مي شـوند که در آنها احتمال همسـایگي مناطق پرتـراوا و کم تراوا 
افزایـش مي یابـد. در نتیجـه تغییـرات تراوایـي بیـن دو خوشـه ی مجـاور 
افزایـش مي یابـد کـه منجـر بـه رشـد مؤلفـه ی ناهمگنـي بین خوشـه اي و 
نیـز عـدد ناهمگنـي مي گـردد. شـکل-4 به خوبـي حساسـیت زیـاد عـدد 
ناهمگني خوشـه اي نسـبت بـه چیدمان مقادیـر تراوایي را تأییـد مي کند.
ــت  ــت عمومی ــوان هرس ــه ت ــبت ب ــي نس ــدد ناهمگن ــاي ع ــي از مزای یک
یــا کلیــت ایــن متغیــر اســت. در تعریــف عــدد ناهمگنــي هیــچ فــرض 
ــد  ــاص )مانن ــی خ ــي از مدل ــه ی تراوای ــه نقش ــر اینک ــي ب ــي مبن خاص
فراکتالــي یــا غیــره( تبعیــت کنــد بــه کار نرفتــه اســت. به عبــارت دیگــر 
ــا یکــي از  مي تــوان از آن بــراي همــه ی تحقق هــاي زمین شناســي کــه ب

ــرد. ــتفاده ک ــده اند اس ــد ش ــار تولی ــاي زمین آم روش ه

نتیجه گیري
 در آن دسـته از معیارهـاي ناهمگنـي کـه بـر اسـاس تحلیـل تمامـي 
بـا آرایـش مکانـي  اثـر ناهمگني هـاي مرتبـط  مقادیـر توسـعه یافته انـد 

نمي شـود. دیـده  داده هـا 
 تـوان هرسـت چیدمـان مقادیـر تراوایـي در مدل هـاي فراکتالـي )مانند 

fBm( را کنتـرل مي کنـد.
 بـراي توصیـف و کّمي سـازي ناهمگنـي از عـدد ناهمگنـي خوشـه اي 
فـرض  هیـچ  از  جدیـد  معیـار  ایـن  در  آنکـه  به دلیـل  شـد.  اسـتفاده 
محدودکننـده ی خاصـي اسـتفاده نشـده مي تـوان آنرا براي هـر نوع مدل 

بـرد. بـه کار  زمین شناسـي 
 بــا شناســایي خوشــه هاي کم تــراوا و پرتــراوا مي تــوان اطالعــات 
مفیــدي را از نحــوه ی قرارگرفتــن مقادیــر تراوایــي نســبت بــه یکدیگــر 
اســتخراج کــرد. ناهمگني هــاي مربــوط بــه آرایــش مکانــي داده هــا نیــز 

ــود. ــس مي ش ــه اي منعک ــي بین خوش ــه ی ناهمگن در مؤلف
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1. Heterogeneity
2. Homogeneous
3. Uniform
4. Thin section
5. Dykstra-Parsons coefficient
6. Dispersion

7. Sand index
8. Coefficient of variation
9. fractional Brownian motion
10. Hurst exponent
11. Positive correlation length
12. Smooth transition

13. Vorticity of velocity
14. Rock Type
15. Cluster
16. Intra-cluster heterogeneity number
17. Inter-cluster heterogeneity number
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