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مقاالت علمی - پژوهشی

مدل س��ازی مناس��ب محیط های رس��وبی اهمی��ت فراوانی در اکتش��اف نف��ت و گاز دارد؛ چراکه این ام��کان را به 
زمین شناس��ان می دهد تا رفتار سیس��تم های زمین را تجزیه و تحلیل کنند. بدین ترتیب، با به کارگیری سناریوهای 
مختلف، تصمیم های مهمی جهت مدیریت محیط های رس��وبی امکان پذیر می ش��ود. امروزه روش های زمین آماری 
کاربرد گس��ترده ای درشبیه س��ازی محیط های زمینی پیدا کرده اند. روش های زمین آمار کالس��یک در شبیه سازی 
س��اختارهای ناهمگون محدودیت دارند؛ به طوری که در برخی موارد نمی توانند به درس��تی شبیه س��ازی کنند؛ اما 
برخی روش های جدید زمین آماری مثل شبیه سازی گوسی منقطع و چندگوسی می توانند در مدل سازی محیط های 
رس��وبی ناهمگون و بس��یار پیچیده استفاده ش��وند. در این تحقیق، ابتدا الگوریتم روش شبیه سازی گوسی ترتیبی 
بررسی شده، سپس با به کارگیری روش گوسی منقطع و چندگوسی منقطع، الگوریتم آنها در فضای محیطی رسوبی 
پیاده می ش��ود. الگوریتم های به کار رفته انعطاف پذیر هس��تند؛ به نحوی که به راحتی ب��ا وارد کردن حداقل داده ها، 
می توان آنها را در مخازن نفتی پیاده س��ازی کرد. در این تحقیق روش های گوس��ی منقطع و چندگوسی منقطع، در 
مدل سازی ساختارهای ناهمگون توانمند دیده شده؛ به طوری که می تواند توصیف مناسبی از ناهمگونی های زمینی 

را نشان دهد.
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بررسی روش های شبیه سازی گوسی منقطع و چندگوسی منقطع
در شبیه سازی  محیط های رسوبی

هدف از مدل س��ازی محیط های رس��وبی، ایجاد یک مدل گریدبندی 
ش��ده برای اجرای شبیه سازی اس��ت که بتواند اطالعات الزم را به دست 
 آورد. بخ��ش عمده ای از مخازن نفتی کش��ور ش��کاف دار هس��تند ]1[
که همواره مدل س��ازی مناس��ب این مخازن یک��ی از چالش های اصلی 
مهندسان نفت بوده است. وجود شکستگی های مختلف و ماهیت تعاملی 
شکاف ها و ماتریس در این نوع مخازن باعث پیچیدگی بسیار آنها می شود 
و روش های مرس��وم شبیه س��ازی مخازن را با عدم قطعیت هایی مواجه 
می کن��د ]2[. به ط��ور کلی با به کارگیری یک مدل محیط شبیه س��ازی 
ش��ده می توان سناریوهای مختلف برای محیطی رسوبی پیش بینی کرد. 
مدل های مبتنی بر روش های آماری کالس��یک دونقطه ای، در نمایش و 
توصیف س��اختارهای پیچیده و انحنادار زمین شناختی ناکافی هستند. 
اما برخی روش های جدید زمین آماری مثل شبیه س��ازی گوسی منقطع 
و چندگوس��ی که بر اساس کریجینگ هس��تند و گره ها را یکی پس از 
دیگری شبیه سازی می کنند توانایی مدل سازی مناسب چنین محیط های 
پیچیده ای را دارند. بررس��ی ها تأکید دارند که تحقیق گس��ترده ای روی 
شبیه س��ازی چندگوس��ی منقطع و گس��تره ی کاربرد آن انجام نش��ده 
اس��ت. مروری بر کارهای چند س��ال گذشته نش��ان دهنده ی اصالحات 
کمی روی روش چندگوس��ی منقطع2 است. ایکس یو و همکاران، روشی 
برای اداره ی بس��یاری از توابع گوسی توس��عه دادند ]3[. امری و گنزالز 
ش��یوه ای برای ترکیب عدم قطعیت مرزهای زمین شناسی توسعه دادند 
]4[. امری و داس��یلوا یک روش هیبرید را برای پیوس��تگی شبیه سازی 
هم��راه و متغیرهای مطلق توس��عه دادند ]5[ که ای��ن رویکرد می تواند 

در محدوده ی وس��یعی از علوم زمین مانند مهندس��ی نفت، معدن، علم 
آب شناس��ی و محیط زیست کاربردی باش��د. لی لخ و گالی روشی برای 
الگوریتم کاربردی در تحلیل س��اختاری و شبیه س��ازی ش��رطی عنوان 
کردند. النتاجول مش��کل مشروط س��ازی مدل های چندگوسی منقطع 
به مش��اهدات رخس��اره ای را بررسی کرده اس��ت. همچنین دیگاالرد و 
همکاران روش شبیه س��ازی چندگوسی منقطع را در مخازن کربناته ی3 
ش��کاف دار بزرگ ایران با ه��دف بهبود تولید ب��ه کار بردند. لی ماکس و 
همکاران این روش را برای مطالعه ی اثر مدل س��ازی شکاف ها بر کارآیی 

مخازن کربناته به کار گرفتند.
در تحقیق حاضر روش چندگوسی بررسی می شود. از آنجا که فهم این 
روش نیازمند یادگیری کامل و دقیق شبیه س��ازی گوسی ترتیبی است 
ابتدا شبیه سازی گوسی ترتیبی به طور جامع بررسی شده و الگوریتم آن 
توصیف می گردد. سپس شبیه سازی گوسی منقطع و چندگوسی منقطع 
بررس��ی شده و الگوریتم روش های مذکور در برنامه ی متلب پیاده سازی 
خواهد ش��د. الگوریتم های نوشته شده روی یک محیط رسوبی آزمایش 
ش��ده که نتایج حاصل به ص��ورت تحقق هایی از توصیف س��اختار  ارائه 

گردیده و گویای مقدار کاربرد و صحت این مدل هاست.

4)SGS( 1-  شبیه سازی گوسی پی درپی
این روش برای مدل سازی متغیرهای پیوسته و گسسته به کار می رود. 
مبنای روش SGS بس��یار س��اده و بر اس��اس کریجینگ5 اس��ت. روش 
کریجینگ تخمینی از میانگین و انحراف معیار از متغیر مورد نظر در هر 
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گره ی شبکه به دست می دهد. بدین معنی که می توان در هر گره، متغیر 
را به عن��وان متغیری تصادفی با توزیع گوس��ی درنظر گرفت. این روش 
بر اس��اس عددی تصادفی که بیانگر س��طح احتمال اس��ت یک انحراف 
تصادف��ی از توزیع نرم��ال انتخاب می کند ]1[. این الگوریتم س��عی در 
تغییر و به روزرس��انی یک مدل آنتروپی بیش��ینه ی اولی��ه دارد تا بتواند 
داده های محلی موجود را که ممکن اس��ت بیانگر الگوها یا ساختارهایی 
ورای تابع کوواریانس اولیه باشند در مدل ساخته شده شبیه سازی کند 

.]2[
به طور خالصه الگوریتم روش SGS به صورت زیر است: 

الف( ایجاد مسیری تصادفی در امتداد گره های شبکه
ب( بازبینی اولین گره در امتداد مس��یر و اس��تفاده از کریجینگ جهت 
تخمی��ن میانگی��ن و انحراف معیار برای متغیر در همان گره بر اس��اس 

مقادیر داده های موجود در اطراف گره
ج( انتخ��اب مق��داری تصادفی از توزیع نرمال نظی��ر و قرار دادن مقدار 

متغیر در آن گره
د( بازبینی متوالی هر گره در مسیر تصادفی و تکرار فرآیند ]3[

ع��الوه بر نقاط معلوم، هیس��توگرام و واریوگرام ورودی، مدل س��ازی 

گوس��ی پی درپی از مدل اولیه ی س��اختاری خود که همان مجموعه ی 
آماره های چندنقطه ای آنس��ت استفاده می کند. در این روش مدل مورد 
اس��تفاده از نوع چندمتغیره ی گوسی اس��ت که بیشینه ی آنتروپی و در 
نتیجه بیش��ینه ی مق��دار تصادفی بودن را جدا از هیس��توگرام داده ها و 
واریوگ��رام ورودی بر سیس��تم اعمال می کن��د و بنابراین خطای زیادی 
دارد. در م��دل بیش��ینه ی آنتروپی هیچ الگوی س��اختاری که توس��ط 
الگوریتم SGS غیرمش��روط و تنها با هدف بازس��ازی واریوگرام ورودی 

مدل سازی شده باشد دیده نمی شود ]4[.
رویکرد شبیه س��ازی گوسی ترتیبی جهت انجام شبیه سازی در متلب 
به ص��ورت گره به گره در امتداد مس��یری تصادفی و از قبل ایجاد ش��ده 
روی ش��بکه  ی شبیه سازی پیاده می ش��ود. بدین منظور توسط نرم افزار 
متلب، با داشتن مقدار تخلخل در چند نقطه ی مشخص و داشتن مقدار 
واریوگرام همراه ناهمس��ان گردی، برنامه ی مربوط به شبیه سازی گوسی 
پی درپی )SGS( نوش��ته ش��د که نمونه ای از یک تحقق6 ایجاد شده در 
 شکل-1 دیده می ش��ود. موقعیت داده های مربوط به چاه های معلوم در 
 جدول-1 و همچنین در شکل های -3 و 2  در مدل های حاصل با نقاط سبزرنگ 

نشان داده شده است.

 2  نمونه ی نمودار CDF و نمایش نحوه ی تعریف مقدار آستانه ای

 1  داده های چاه های معلوم

2019181716151413121110987654321 Well
nomber

938581366462595143393231272015106521x

5547316744952912279472690128632230805Y

2028241713171530291122141012282119131217phi

 1  نمونه یک توزیع تابع تصادفی گوسی Y دوبُعدی
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همان طور که مشاهده می شود نقشه ی حاصل به وضوح مقدار تخلخل را 
در موقعیت های مختلف نشان می دهد. محل های با تخلخل زیاد با رنگ 
قرمز و محل های با تخلخل کم با رنگ آبی نش��ان داده ش��ده اند. طبق 
نقش��ه ی حاصل برای تابع گوسی ترتیبی، محل های کاماًل تراوا به وضوح 
مشخص شده اند و می توان با ارزیابی طول همبستگی نواحی تراوا، نقاط 

مناسب برای چاه ها و حفاری های جدید را تخمین زد.
روش گوس��ی پی درپی اهمیت و کاربرد فراوانی دارد؛ چراکه بس��یار 
ساده و آسان توزیع های شرطی شده را ایجاد می کند. این روش می تواند 
برای مدل سازی مخازن نفت و گاز، تعیین چگالی شکاف ها، تعیین محل 
حفر چاه ها برای اس��تخراج نفت و گاز، میان یابی، یافتن مقدار ذخیره ی 
مع��ادن و مق��دار عدم قطعیت در حجم ذخیره، مدل س��ازی محیط های 
زیرسطحی، شبیه س��ازی ناهمگونی های مخزن در مقیاس های مختلف، 
شبیه س��ازی محیط ه��ای رودخان��ه ای دلتایی و تعیین نح��وه ی توزیع 

تخلخل و تراوایی به کار  رود.
علّ��ت محدودیت ه��ای مدل س��ازی گوس��ی پی درپی در بازس��ازی 
س��اختارهای انحنادار7،  روش پیاده سازی یا مدل به کار رفته ی واریوگرام 
نیست؛ بلکه به صورت ضمنی به دلیل مدل گوسی SGS است. همان گونه 
ک��ه این مدل س��ازی در برخی موارد زمین آم��ار چندنقطه ای8 و تصویر 
آموزش��ی9 به کار رفته نمی تواند س��اختارهای موج��ود در تصویر مرجع 
را به خوبی حفظ کند. تصاویر آموزش��ی، تنها مدل های س��اختاری اند و 
از ای��ن رو نی��ازی به تأمین دق��ت محلی ندارند و ب��ه هیچ یک از مقادیر 

داده های سخت مشروط نمی شوند.
به طور کلی شبیه سازی گوسی پی درپی در موارد زیر محدودیت دارد:

 از دو نقطه برای ارزیابی استفاده می کند
 تحت تأثیر نقاط خارج از محدوده10 قرار می گیرد

 نمی تواند ساختارهای پیوسته را لحاظ کند

 توالی تغییرات نسبت نوع سنگ ها )مانند NTG( را نشان نمی دهد

2- شبیه سازی گوسی منقطع
در شبیه سازی گوسی منقطع، رخساره ها به طور مستقیم شبیه سازی 
نمی شوند. در ابتدا یک تابع تصادفی گوسی ثابت شبیه سازی می گردد و 
س��پس با توجه به اطالعات زمین شناسی، توسط برش هایی به نام مقدار 

آستانه ای11 به رخساره های مختلف تبدیل می شود.

2-1- تعریف آستانه ها
x را هر نقطه ای در منطقه ی شبیه س��ازی ش��ده و ) x (1F1 و ) 1F2) x را 
ش��اخص هایی از رخس��اره های F1 و F2 قرار داده و ) Z)x تابع گوس��ی 
شبیه س��ازی شده در نقطه ی x درنظر گرفته  می شود. تبدیالت استفاده 

شده به زبان ریاضی طبق رابطه ی-1 است:
1) ) ) )Fl x l z x s= ⇔ −∞ ≤ <                  )1(

هنگامی که درنظر باش��د متغیرهای رخس��اره ای با بیشتر از دو مقدار 
شبیه سازی شوند باید بیشتر از یک مقدار آستانه  برای تابع توزیع تعریف 
شود )N-1 مقدار آستانه ای برای N مقدار رخساره ی ممکن(. رخساره ی      

i ام از Fi با رابطه ی-2 تعریف می شود:
 1) ) ) )i Fi i ix F l x l s z x s−∈ ⇔ = ⇔ ≤ <                      )2(

حد آستانه ها در روند افزایشی طبق رابطه ی-3 تعریف می شوند:
 

1 2 1 1 1... ...i i i Ns s s s s s− + −≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤                      )3(
بدیه��ی اس��ت که به هر نقطه در م��دل تنها یک مقدار رخس��اره تعلق 

می گیرد ]5[.

2-2- عبور بین رخساره ها
اگ��ر مقدار عرض از مب��دأ واریوگرام ناچیز و در حد صفر باش��د تابع 

Y<s 4  نقشه ی برش با حد آستانه ای متغیر خطی 3  نقشه ی برش اعمال شده برای گروه تصادفی 



63 62

ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 162 

 6  تابع تصادفی گوسی با دامنه ی کوچک )Y1( 7  تحققی از بافت مقیاس ترکیبی

)Y1( 5  تابع تصادفی گوسی با دامنه ی بزرگ 

گوس��ی شبیه سازی ش��ده پیوسته اس��ت. فرض کنید مطالعه ی مقادیر 
شبیه س��ازی ش��ده برای رفتن از نقطه ی x به y درنظر باش��د. برای هر 
مقدار متوسط بین )x(z و )z)y باید حداقل یک نقطه وجود داشته باشد. 
فرض کنید x و y به ترتیب به رخس��اره های متفاوت Fi و Fj تعلق دارند 
که در اینجا i<j و درنظر باش��د تمام رخس��اره های میانی ارزیابی شوند. 
، نقاط x و y را به هم متصل می کند.  ) )kF i k j< < در تمامی مس��یرها، 
بنابراین تماس های ممکن که با استفاده از گوسی منقطع، با مرتب سازی 
حدآستانه ها تعریف ش��ده اند. تشخیص موقعیت فضایی داده ها می تواند 
ای��ن تأثیر را کاه��ش دهد. به ویژه هنگامی که نس��بت متغیر گوس��ی 

تغییرات زیادی دارد. همچنین تغییرات رخس��اره ها در فضای مدل نیز 
می تواند این تأثیر را کاهش دهد. به ویژه زمانی که برخی از رخس��اره ها 

در محلی ناپدید می شوند ]6[.

2-3- پیوند بین آستانه ها و نسبت
دیده ش��د که نسبت یک رخساره ی Fi در نقطه ی x، احتمال داشتن 
رخساره ی Fi در نقطه ی x است. بنابراین می توان رابطه ی-4 را نوشت:

1) ) ) )Fi i il x l s z x s−= ⇔ ≤ <                 )4(
همچنین طبق رابطه ی-5:

1 1

1

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
) ) ) ) ) ),

Fi i i i i

Fi i i

p x P s Z x s P Z x s P Z x s
p x G s G s

− −

−

= ≤ < = −∞ < < − −∞ ≤ <
= − )5(

 

که در اینجا آن)G)s  تابع توزیع تجمعی برای توزیع نرمال اس��تاندارد 
اس��ت )N)0,1 چراکه نسبت هر رخس��اره به طور تجربی مشخص است 

و تنها می توان این ارتباط را برای کاهش آستانه ها معکوس کرد ]5[:
1

1 1
1

1 1 2
1

1 1 2

[ ) )]

[ ) ) ) )]

[ ) ) ) ) ... ) )].

F

F F

F F Fi

s G p x
s G p x p x
s G p x p x p x

−

−

−

=

= +

= + + +

                             
         )6(

مدل گوس��ی منقطع )با دو رخساره( با داش��تن دو عامل زیر تعریف 
می شود:

ال��ف( یک تابع تصادفی گوس��ی  12Y، که با کوواریان��س )ρ )h توصیف 
شده است

p با احتمال )CDF( یک مقدار حد آستانه ای در تابع احتمال تجمعی )ب

برای شبیه س��ازی دو تابع تصادفی گوس��ی F1 و F2 ابتدا نتیجه ای از 
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تابع تصادفی گوس��ی پیوس��ته محاسبه می ش��ود. پس از یافتن نقشه ی 
گوس��ی ترتیب��ی )SGS(، نمودار تاب��ع توزیع تجمع��ی )CDF( مربوطه 

محاسبه و رسم می گردد )شکل-2(.
روی نم��ودار CDF مربوط��ه، مقدار حد آس��تانه ای s=%50  از احتمال 
کل جدا شده و روی نمودار SGS اعمال گردیده است. این مطلب گویای 
 F1 بود رخساره ی s آنست که اگر مقدار گوسی شبیه سازی شده کمتر از
و در غیر این صورت، رخساره ی F2 محاسبه شده است. s مقدار آستانه ای 
است. در این مرحله نقشه ی گوسی منقطع به دست می آید. تمامی مقادیر 
شبیه سازی شده ی کمتر از s، به رنگ آبی )با دایره های درونی( و مقادیر 
بیش از حد آس��تانه ای به رنگ قرمز هس��تند. مق��دار s به وضوح مقارن با 

مقدار p محیط های قطعی CDF از مقادیر گوس��ی است. شکل-3 نقشه ی 
حاصل از الگوریتم گوسی منقطع را نشان می دهد.

این نوع مدل س��ازی به وضوح مس��یر کانال ه��ا و پیچ وخم هایی مثل 
پیچ وخم رودخانه های پر پیچ وخم13، روند ایجاد رسوبات کنار رودخانه ها 

و مواردی از این قبیل را نشان می دهد.
روش شبیه س��ازی گوسی منقطع مثل س��ایر روش های زمین آماری 
مانند مدل های زمین آماری چندنقطه ای و کریجینگ نش��انگر14، روشی 
برای شبیه س��ازی توزیع فضایی رخس��اره ها و نوع سنگ است ]7[. این 
روش که مقادیر مناس��بی برای تخلخل و تراوایی نوع س��نگ به دس��ت 
می آورد برای محیط هایی با ساختار لیتولوژی ترتیبی طراحی شده و در 

مخازن زیرسطحی هم کاربرد دارد ]5[.
ه��دف مهم در شبیه س��ازی گوس��ی منقط��ع، برپایی ی��ک یا چند 
شبیه س��ازی توابع تصادفی نرمال استاندارد در فضای مورد نظر که برای 
نوع سنگ یا رخساره ها، به مقادیر شبیه سازی شده در هر نقطه بستگی 
دارد. در روش گوس��ی منقطع، الیه ها باید توالی تعریف ش��ده ای داشته 

باشند که این مورد از محدودیت های روش گوسی منقطع است.

3- روش شبیه سازی چندگوسی منقطع
این روش، توس��عه یافته ی روش گوس��ی منقطع اس��ت با این تفاوت 
ک��ه می تواند به طور هم زمان از دو یا چند تابع گوس��ی اس��تفاده کند و 
الیه ها می توانند توالی تعریف شده ای نداشته باشند. چهار گام اصلی در 
شبیه س��ازی چندگوسی بدین شرح است: انتخاب مدل مناسب، تخمین 
مقادیر متغیرهای، آن به دس��ت آوردن مقادیر متناظر با نوع سنگ نقاط 
نمونه و سرانجام اجرای شبیه سازی مشروط با استفاده از مقادیر گوسی 

حاصل در گام های پیشین ]9و8[.
 8  تابع گوسی تصادفی با جهت ناهمسان گردی 45 درجه

 10  رخساره ی آبی تیره  سایر رخساره ها را فرسایش داده است 9  تابع گوسی تصادفی با جهت ناهمسان گردی صفر درجه
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به همین منظور با ثابت ماندن تابع تصادفی گوسی، حالت های مختلف 
حدود آس��تانه ای بررسی خواهد ش��د. در مراحل قبل، برای تابع گوسی 
به کار رفته در ش��کل-1 حد آس��تانه ای خطی اعمال شده بود که نتیجه 
در شکل-3 مشاهده ش��د. در اینجا می توان حد آستانه ای متغیر خطی 

درنظر گرفت. تأثیر برش خطی در شکل-4 نشان داده شده است.
همان طور که در ش��کل-4 مشاهده می ش��ود تغییر حدود آستانه ای 
منج��ر به ایج��اد تحقق ه��ای متفاوتی از سیس��تم می گ��ردد. بنابراین 

مدل سازی چندگوسی به نسبت رخساره های غیرساکن حساس است.
در این بخش قابلیت روش چندگوسی منقطع، در ترکیب توابع گوسی 
مختلف نش��ان داده شده است. در ش��کل-5 یک تابع تصادفی گوسی با 
دامنه ی بزرگ )دامنه=50( و در شکل-6 یک تابع تصادفی گوسی دیگر 

با دامنه ی کوچک )دامنه =5( نشان داده شده است. الگوریتم محاسباتی 
مثل قبل با برنامه ی نوشته شده در محیط متلب برای روش SGS است.

در گام بعدی دو تابع حاصل با روش چندگوس��ی منقطع ترکیب شد 
که نتیجه در ش��کل-7 نشان داده شده است. روند مذکور الگویی جالب 

با یک بافت مقیاس ترکیبی تولید می کند.
ای��ن روش می توان��د توابع گوس��ی یکس��ان با ناهمس��ان گردی های 
مختل��ف را نیز با ه��م ترکیب کند. برای مش��اهده ی ای��ن حالت، تابع 
گوس��ی با ناهمس��ان گردی در جهت 45 درجه )شکل-8( و تابع گوسی 
با ناهمس��ان گردی در جهت صفر درجه )شکل-9( درنظر گرفته شده و 
با نقش��ه ی برش شکل-10 با روش چندگوس��ی ترکیب گردیده اند  که 

نتیجه ی نهایی در شکل-11 ارائه شده است.
در آخری��ن بخش، توانایی روش چندگوس��ی منقطع در ترکیب توابع 
همسان گرد و ناهمسان گرد بررسی شده است. بدین منظور، تابع تصادفی 
 گوس��ی همس��ان گرد ش��کل-12 و تابع تصادفی گوس��ی ناهمسان گرد 
شکل-13 توسط الگوریتم SGS محاسبه شده اند. این دو تابع با نقشه ی 
برش ارائه ش��ده در ش��کل-14 )که با کدنویس��ی آن در برنامه ی متلب 
به دس��ت آم��ده(، ترکیب گردیده و نقش��ه ی نهایی ش��کل-15 با روش 

چندگوسی منقطع به دست آمده است.
طبق نتایج نقش��ه ی برش حاصل که ش��بیه به محیطی دلتایی اس��ت مقایسه و 
ارزیابی گردید. توجه شود که در غیر این صورت چنین ساختارهای پیچیده ای را باید 

با روش هایی بر اساس فرآیند ایجاد15 مدل سازی کرد که گاهی بسیار دشوار است.

نتیجه گیری
در ای��ن تحقی��ق، روش ه��ای شبیه س��ازی گوس��ی منقطع و 
چندگوس��ی منقطع جه��ت شبیه س��ازی محیط ه��ای ناهمگون   11  شبیه سازی چند رخساره با برش دو تابع گوسی تصادفی

 13  تحققی از تابع تصادفی گوسی نا همسان گرد 12  تحققی از تابع تصادفی گوسی همسان گرد
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مرور گردید. ب��ا توجه به محدودیت اطالعات اندازه گیری ش��ده، 
معم��والً در برخ��ی بخش های مخزن اطالعات م��ورد نیاز موجود 
نیس��ت. بنابراین با مدل س��ازی مناس��ب احتمال گ��را می توان به 
تخمین های مورد نیاز دست یافت. یکی از روش های احتمال گرای 
مناس��ب برای توصیف برخی پدیده ها که در این تحقیق بررس��ی 
ش��ده، روش چندگوس��ی منقطع است. نتایج نش��ان می دهد که 
روش های گوس��ی منقطع و چندگوسی منقطع برای شبیه سازی 
ساختارهای ناهمگون امکان پذیر بوده و می توانند با موفقیت برای 
شبیه س��ازی چنین ساختارهایی استفاده ش��وند. در این تحقیق، 

به طور خاص الگوریتم مدل های مذکور با داشتن داده های تخلخل 
و مدل واریوگرام )مانند مدل گوس��ی( از نق��اط معلوم در محیط 
برنامه نویسی متلب نوشته شدند. این الگوریتم ها به نحوی هستند 
که می ت��وان با تغییر داده های ورودی، آنه��ا را برای هر محیط و 
مخ��زن دیگر نیز به کار برد و به نتایح مورد نظر دس��ت یافت. این 
روش می تواند در حوزه های مختلف مانند مدل س��ازی پدیده های 
جانبی در محیط های رس��وبی )مانند س��طح تماس رخساره ها و 
تغییرات محیطی دیگر( و شبیه س��ازی مخازن ش��کاف دار توسعه 

داده شود.

 15  نمونه ی نقشه ی برش یک محیط دلتایی 14  نقشه ی نسبت های رخساره ها
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