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بررسی روشهای شبیهسازی گوسی منقطع و چندگوسی منقطع
در شبیهسازی  محیطهای رسوبی
خدیجه فتحیزاهد* ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات محسن مسیحی ،1دانشگاه صنعتی شریف

چکیده
مدلس��ازی مناس��ب محیطهای رس��وبی اهمی��ت فراوانی در اکتش��اف نف��ت و گاز دارد؛ چراکه این ام��کان را به
زمینشناس��ان میدهد تا رفتار سیس��تمهای زمین را تجزیه و تحلیل کنند .بدین ترتیب ،با بهکارگیری سناریوهای
مختلف ،تصمیمهای مهمی جهت مدیریت محیطهای رس��وبی امکانپذیر میش��ود .امروزه روشهای زمینآماری
کاربرد گس��تردهای درشبیهس��ازی محیطهای زمینی پیدا کرده اند .روشهای زمینآمار کالس��یک در شبیهسازی
س��اختارهای ناهمگون محدودیت دارند؛ بهطوری که در برخی موارد نمیتوانند بهدرس��تی شبیهس��ازی کنند؛ اما
برخی روشهای جدید زمینآماری مثل شبیهسازی گوسی منقطع و چندگوسی میتوانند در مدلسازی محیطهای
رس��وبی ناهمگون و بس��یار پیچیده استفاده ش��وند .در این تحقیق ،ابتدا الگوریتم روش شبیهسازی گوسی ترتیبی
بررسی شده ،سپس با بهکارگیری روش گوسی منقطع و چندگوسی منقطع ،الگوریتم آنها در فضای محیطی رسوبی
پیاده میش��ود .الگوریتمهای بهکار رفته انعطافپذیر هس��تند؛ بهنحوی که بهراحتی ب��ا وارد کردن حداقل دادهها،
میتوان آنها را در مخازن نفتی پیادهس��ازی کرد .در این تحقیق روشهای گوس��ی منقطع و چندگوسی منقطع ،در
مدلسازی ساختارهای ناهمگون توانمند دیده شده؛ بهطوری که میتواند توصیف مناسبی از ناهمگونیهای زمینی
را نشان دهد.
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در محدودهی وس��یعی از علوم زمین مانند مهندس��ی نفت ،معدن ،علم
آبشناس��ی و محیط زیست کاربردی باش��د .لیلخ و گالی روشی برای
الگوریتم کاربردی در تحلیل س��اختاری و شبیهس��ازی ش��رطی عنوان
کردند .النتاجول مش��کل مشروطس��ازی مدلهای چندگوسی منقطع
به مش��اهدات رخس��ارهای را بررسی کرده اس��ت .همچنین دیگاالرد و
3
همکاران روش شبیهس��ازی چندگوسی منقطع را در مخازن کربناتهی
ش��کافدار بزرگ ایران با ه��دف بهبود تولید ب��هکار بردند .لیماکس و
همکاران این روش را برای مطالعهی اثر مدلس��ازی شکافها بر کارآیی
مخازن کربناته بهکار گرفتند.
در تحقیق حاضر روش چندگوسی بررسی میشود .از آنجا که فهم این
روش نیازمند یادگیری کامل و دقیق شبیهس��ازی گوسی ترتیبی است
ابتدا شبیهسازی گوسی ترتیبی بهطور جامع بررسی شده و الگوریتم آن
توصیف میگردد .سپس شبیهسازی گوسی منقطع و چندگوسی منقطع
بررس��ی شده و الگوریتم روشهای مذکور در برنامهی متلب پیادهسازی
خواهد ش��د .الگوریتمهای نوشته شده روی یک محیط رسوبی آزمایش
ش��ده که نتایج حاصل بهص��ورت تحققهایی از توصیف س��اختار ارائه
گردیده و گویای مقدار کاربرد و صحت این مدلهاست.

هدف از مدلس��ازی محیطهای رس��وبی ،ایجاد یک مدل گریدبندی
ش��ده برای اجرای شبیهسازی اس��ت که بتواند اطالعات الزم را بهدست
آورد .بخ��ش عمدهای از مخازن نفتی کش��ور ش��کافدار هس��تند []1
که همواره مدلس��ازی مناس��ب این مخازن یک��ی از چالش های اصلی
مهندسان نفت بوده است .وجود شکستگیهای مختلف و ماهیت تعاملی
شکافها و ماتریس در این نوع مخازن باعث پیچیدگی بسیار آنها میشود
و روشهای مرس��وم شبیهس��ازی مخازن را با عدمقطعیتهایی مواجه
میکن��د [ .]2بهط��ور کلی با بهکارگیری یک مدل محیط شبیهس��ازی
ش��ده میتوان سناریوهای مختلف برای محیطی رسوبی پیشبینی کرد.
مدلهای مبتنی بر روشهای آماری کالس��یک دونقطهای ،در نمایش و
توصیف س��اختارهای پیچیده و انحنادار زمینشناختی ناکافی هستند.
اما برخی روشهای جدید زمینآماری مثل شبیهس��ازی گوسی منقطع
و چندگوس��ی که بر اساس کریجینگ هس��تند و گرهها را یکی پس از
دیگری شبیهسازی میکنند توانایی مدلسازی مناسب چنین محیطهای
پیچیدهای را دارند .بررس��یها تأکید دارند که تحقیق گس��تردهای روی
شبیهس��ازی چندگوس��ی منقطع و گس��ترهی کاربرد آن انجام نش��ده
اس��ت .مروری بر کارهای چند س��ال گذشته نش��اندهندهی اصالحات
کمی روی روش چندگوس��ی منقطع 2است .ایکسیو و همکاران ،روشی
4
برای ادارهی بس��یاری از توابع گوسی توس��عه دادند [ .]3امری و گنزالز   -1شبیهسازی گوسی پیدرپی ()SGS
ش��یوهای برای ترکیب عدمقطعیت مرزهای زمینشناسی توسعه دادند
این روش برای مدلسازی متغیرهای پیوسته و گسسته بهکار میرود.
5
[ .]4امری و داس��یلوا یک روش هیبرید را برای پیوس��تگی شبیهسازی مبنای روش  SGSبس��یار س��اده و بر اس��اس کریجینگ اس��ت .روش
هم��راه و متغیرهای مطلق توس��عه دادند [ ]5که ای��ن رویکرد میتواند کریجینگ تخمینی از میانگین و انحراف معیار از متغیر مورد نظر در هر
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گرهی شبکه بهدست میدهد .بدین معنی که میتوان در هر گره ،متغیر
را بهعن��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 میکند [ .]1این الگوریتم س��عی در
تغییر و بهروزرس��انی یک مدل آنتروپی بیش��ینهی اولی��ه دارد تا بتواند
دادههای محلی موجود را که ممکن اس��ت بیانگر الگوها یا ساختارهایی
ورای تابع کوواریانس اولیه باشند در مدل ساخته شده شبیهسازی کند
[.]2
بهطور خالصه الگوریتم روش  SGSبهصورت زیر است:
الف) ایجاد مسیری تصادفی در امتداد گرههای 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 دادههای 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�لاوه بر نقاط معلوم ،هیس��توگرام و واریوگرام ورودی ،مدلس��ازی

گوس��ی پیدرپی از مدل اولیهی س��اختاری خود که همان مجموعهی
آمارههای چندنقطهای آنس��ت استفاده میکند .در این روش مدل مورد
اس��تفاده از نوع چندمتغیرهی گوسی اس��ت که بیشینهی آنتروپی و در
نتیجه بیش��ینهی مق��دار تصادفی بودن را جدا از هیس��توگرام دادهها و
واریوگ��رام ورودی بر سیس��تم اعمال میکن��د و بنابراین خطای زیادی
دارد .در م��دل بیش��ینهی آنتروپی هیچ الگوی س��اختاری که توس��ط
الگوریتم  SGSغیرمش��روط و تنها با هدف بازس��ازی واریوگرام ورودی
مدلسازی شده باشد دیده نمیشود [.]4
رویکرد شبیهس��ازی گوسی ترتیبی جهت انجام شبیهسازی در متلب
بهص��ورت گرهبهگره در امتداد مس��یری تصادفی و از قبل ایجاد ش��ده
روی ش��بکه  ی شبیهسازی پیاده میش��ود .بدین منظور توسط نرمافزار
متلب ،با داشتن مقدار تخلخل در چند نقطهی مشخص و داشتن مقدار
واریوگرام همراه ناهمس��انگردی ،برنامهی مربوط به شبیهسازی گوسی
پیدرپی ( )SGSنوش��ته ش��د که نمونهای از یک تحقق 6ایجاد شده در
شکل 1-دیده میش��ود .موقعیت دادههای مربوط به چاههای معلوم در
جدول 1-و همچنین در شکل های  3-و  2در مدلهای حاصل با نقاط سبزرنگ
نشان داده شده است.

 1نمونه یک توزیع تابع تصادفی گوسی  Yدوبُعدی

 2نمونهی نمودار  CDFو نمایش نحوهی تعریف مقدار آستانهای
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همانطور که مشاهده میشود نقشهی حاصل بهوضوح مقدار تخلخل را
در موقعیتهای مختلف نشان میدهد .محلهای با تخلخل زیاد با رنگ
قرمز و محلهای با تخلخل کم با رنگ آبی نش��ان داده ش��دهاند .طبق
نقش��هی حاصل برای تابع گوسی ترتیبی ،محلهای کام ً
ال تراوا بهوضوح
مشخص شدهاند و میتوان با ارزیابی طول همبستگی نواحی تراوا ،نقاط
مناسب برای چاه ها و حفاریهای جدید را تخمین زد.
روش گوس��ی پیدرپی اهمیت و کاربرد فراوانی دارد؛ چراکه بس��یار
ساده و آسان توزیعهای شرطی شده را ایجاد میکند .این روش میتواند
برای مدلسازی مخازن نفت و گاز ،تعیین چگالی شکافها ،تعیین محل
حفر چاهها برای اس��تخراج نفت و گاز ،میانیابی ،یافتن مقدار ذخیرهی
مع��ادن و مق��دار عدمقطعیت در حجم ذخیره ،مدلس��ازی محیطهای
زیرسطحی ،شبیهس��ازی ناهمگونیهای مخزن در مقیاسهای مختلف،
شبیهس��ازی محیطه��ای رودخان��های دلتایی و تعیین نح��وهی توزیع
تخلخل و تراوایی بهکاررود.
علّ��ت محدودیته��ای مدلس��ازی گوس��ی پیدرپی در بازس��ازی
س��اختارهای انحنادار،7روش پیادهسازی یا مدل بهکار رفتهی واریوگرام
نیست؛ بلکه بهصورت ضمنی به دلیل مدل گوسی  SGSاست .همانگونه
ک��ه این مدل س��ازی در برخی موارد زمینآم��ار چندنقطهای 8و تصویر
آموزش��ی 9بهکار رفته نمیتواند س��اختارهای موج��ود در تصویر مرجع
را بهخوبی حفظ کند .تصاویر آموزش��ی ،تنها مدلهای س��اختاریاند و
از ای��نرو نی��ازی به تأمین دق��ت محلی ندارند و ب��ه هیچیک از مقادیر
دادههای سخت مشروط نمیشوند.
بهطور کلی شبیهسازی گوسی پیدرپی در موارد زیر محدودیت دارد:
از دو نقطه برای ارزیابی استفاده میکند
تحت تأثیر نقاط خارج از محدوده 10قرار میگیرد
نمیتواند ساختارهای پیوسته را لحاظ کند

 3نقشهی برش اعمال شده برای گروه تصادفی Y<s
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توالی تغییرات نسبت نوع سنگها (مانند  )NTGرا نشان نمیدهد
 -2شبیهسازی گوسی منقطع

در شبیهسازی گوسی منقطع ،رخسارهها بهطور مستقیم شبیهسازی
نمیشوند .در ابتدا یک تابع تصادفی گوسی ثابت شبیهسازی میگردد و
س��پس با توجه به اطالعات زمینشناسی ،توسط برشهایی بهنام مقدار
آستانهای 11به رخسارههای مختلف تبدیل میشود.
 -1-2تعریف آستانهها

 xرا هر نقطهای در منطقهی شبیهس��ازی ش��ده و (  1F1( xو (  1F2( xرا
ش��اخصهایی از رخس��ارههای  F1و  F2قرار داده و (  Z(xتابع گوس��ی
شبیهس��ازی شده در نقطهی  xدرنظر گرفته می شود .تبدیالت استفاده
شده بهزبان ریاضی طبق رابطهی 1-است:
		
()1
هنگامی که درنظر باش��د متغیرهای رخس��ارهای با بیشتر از دو مقدار
شبیهسازی شوند باید بیشتر از یک مقدار آستانه برای تابع توزیع تعریف
شود ( N-1مقدار آستانهای برای  Nمقدار رخسارهی ممکن) .رخسارهی
 iام از  Fiبا رابطهی 2-تعریف میشود:
l F 1 )x )= l ⇔ −∞ ≤ z )x ) < s

()2
حد آستانهها در روند افزایشی طبق رابطهی 3-تعریف میشوند:
()3
s1 ≤ s 2 ≤ ... ≤ s i −1 ≤ s i ≤ s i +1 ≤ ... ≤ s N −1
بدیه��ی اس��ت که به هر نقطه در م��دل تنها یک مقدار رخس��اره تعلق
میگیرد [.]5
x ∈ Fi ⇔ l Fi )x ) =l ⇔ s i −1 ≤ z )x ) < s i

 -2-2عبور بین رخسارهها

اگ��ر مقدار عرض از مب��دأ واریوگرام ناچیز و در حد صفر باش��د تابع

 4نقشهی برش با حد آستانهای متغیر خطی
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تغییرات زیادی دارد .همچنین تغییرات رخس��ارهها در فضای مدل نیز
میتواند این تأثیر را کاهش دهد .بهویژه زمانی که برخی از رخس��ارهها
در محلی ناپدید میشوند [.]6

گوس��ی شبیهسازی ش��ده پیوسته اس��ت .فرض کنید مطالعه ی مقادیر
شبیهس��ازی ش��ده برای رفتن از نقطهی  xبه  yدرنظر باش��د .برای هر
مقدار متوسط بین ( z(xو ( z(yباید حداقل یک نقطه وجود داشته باشد.
فرض کنید  xو  yبهترتیب به رخس��ارههای متفاوت  Fiو  Fjتعلق دارند
که در اینجا  i<jو درنظر باش��د تمام رخس��ارههای میانی ارزیابی شوند -3-2 .پیوند بین آستانهها و نسبت
دیده ش��د که نسبت یک رخسارهی  Fiدر نقطهی  ،xاحتمال داشتن
در تمامی مس��یرها ، F )i < k < j ) ،نقاط  xو  yرا بههم متصل میکند.
بنابراین تماسهای ممکن که با استفاده از گوسی منقطع ،با مرتبسازی رخسارهی  Fiدر نقطهی  xاست .بنابراین میتوان رابطهی 4-را نوشت:
		
حدآستانهها تعریف ش��دهاند .تشخیص موقعیت فضایی دادهها میتواند ()4
⇔= ) l Fi )x
l
s i −1 ≤ z )x ) < s i
ای��ن تأثیر را کاه��ش دهد .بهویژه هنگامی که نس��بت متغیر گوس��ی
همچنین طبق رابطهی:5-
k

= ) p Fi )x
∞P )s i −1 ≤ Z )x ) < s i ) =−
) P ) < Z )x ) < s i ) − P )−∞ ≤ Z )x ) < s i −1
=p Fi
)x ) G )s i ) − G )s i −1 ),

()5
که در اینجا آن( G(sتابع توزیع تجمعی برای توزیع نرمال اس��تاندارد
اس��ت ( N(0,1چراکه نسبت هر رخس��اره بهطور تجربی مشخص است
و تنها میتوان این ارتباط را برای کاهش آستانهها معکوس کرد [:]5
]) s1 = G −1[ p F 1 )x

		
()6

=
]) s1 G −1[ p F 1 )x ) + p F 2 )x
−1

=
s1 G [ p F 1 )x ) + p F 2 )x ) + ... + p Fi )x )].

مدل گوس��ی منقطع (با دو رخساره) با داش��تن دو عامل زیر تعریف
میشود:
12
ال��ف) یک تابع تصادفی گوس��ی  ، Yکه با کوواریان��س ( ρ (hتوصیف
شده است
ب) یک مقدار حد آستانهای در تابع احتمال تجمعی ( )CDFبا احتمال p
 5تابع تصادفی گوسی با دامنهی بزرگ ()Y1

 6تابع تصادفی گوسی با دامنهی کوچک ()Y1

برای شبیهس��ازی دو تابع تصادفی گوس��ی  F1و  F2ابتدا نتیجهای از

 7تحققی از بافت مقیاس ترکیبی
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تابع تصادفی گوس��ی پیوس��ته محاسبه میش��ود .پس از یافتن نقشهی
گوس��ی ترتیب��ی ( ،)SGSنمودار تاب��ع توزیع تجمع��ی ( )CDFمربوطه
محاسبه و رسم میگردد (شکل.)2-
روی نم��ودار  CDFمربوط��ه ،مقدار حد آس��تانهای  s=%50از احتمال
کل جدا شده و روی نمودار  SGSاعمال گردیده است .این مطلب گویای
آنست که اگر مقدار گوسی شبیهسازی شده کمتر از  sبود رخسارهی F1
و در غیر اینصورت ،رخسارهی  F2محاسبه شده است s .مقدار آستانهای
است .در این مرحله نقشهی گوسی منقطع بهدست میآید .تمامی مقادیر
شبیهسازی شدهی کمتر از  ،sبهرنگ آبی (با دایره های درونی) و مقادیر
بیش از حد آس��تانهای بهرنگ قرمز هس��تند .مق��دار  sبهوضوح مقارن با

مقدار  pمحیطهای قطعی  CDFاز مقادیر گوس��ی است .شکل 3-نقشهی
حاصل از الگوریتم گوسی منقطع را نشان میدهد.
این نوع مدلس��ازی بهوضوح مس��یر کاناله��ا و پیچوخمهایی مثل
پیچوخم رودخانههای پر پیچوخم ،13روند ایجاد رسوبات کنار رودخانهها
و مواردی از این قبیل را نشان میدهد.
روش شبیهس��ازی گوسی منقطع مثل س��ایر روشهای زمینآماری
مانند مدلهای زمینآماری چندنقطهای و کریجینگ نش��انگر ،14روشی
برای شبیهس��ازی توزیع فضایی رخس��ارهها و نوع سنگ است [ .]7این
روش که مقادیر مناس��بی برای تخلخل و تراوایی نوع س��نگ بهدس��ت
میآورد برای محیطهایی با ساختار لیتولوژی ترتیبی طراحی شده و در
مخازن زیرسطحی هم کاربرد دارد [.]5
ه��دف مهم در شبیهس��ازی گوس��ی منقط��ع ،برپایی ی��ک یا چند
شبیهس��ازی توابع تصادفی نرمال استاندارد در فضای مورد نظر که برای
نوع سنگ یا رخسارهها ،به مقادیر شبیهسازی شده در هر نقطه بستگی
دارد .در روش گوس��ی منقطع ،الیهها باید توالی تعریف ش��دهای داشته
باشند که این مورد از محدودیتهای روش گوسی منقطع است.
 -3روش شبیهسازی چندگوسی منقطع

 8تابع گوسی تصادفی با جهت ناهمسانگردی  45درجه

 9تابع گوسی تصادفی با جهت ناهمسانگردی صفر درجه
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این روش ،توس��عهیافتهی روش گوس��ی منقطع اس��ت با این تفاوت
ک��ه میتواند بهطور همزمان از دو یا چند تابع گوس��ی اس��تفاده کند و
الیهها میتوانند توالی تعریف شدهای نداشته باشند .چهار گام اصلی در
شبیهس��ازی چندگوسی بدین شرح است :انتخاب مدل مناسب ،تخمین
مقادیر متغیرهای ،آن بهدس��ت آوردن مقادیر متناظر با نوع سنگ نقاط
نمونه و سرانجام اجرای شبیهسازی مشروط با استفاده از مقادیر گوسی
حاصل در گامهای پیشین [9و.]8

 10رخسارهی آبی تیر ه سایر رخسارهها را فرسایش داده است
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بههمین منظور با ثابت ماندن تابع تصادفی گوسی ،حالتهای مختلف
حدود آس��تانهای بررسی خواهد ش��د .در مراحل قبل ،برای تابع گوسی
بهکار رفته در ش��کل 1-حد آس��تانهای خطی اعمال شده بود که نتیجه
در شکل 3-مشاهده ش��د .در اینجا میتوان حد آستانهای متغیر خطی
درنظر گرفت .تأثیر برش خطی در شکل 4-نشان داده شده است.
همانطور که در ش��کل 4-مشاهده میش��ود تغییر حدود آستانهای
منج��ر به ایج��اد تحققه��ای متفاوتی از سیس��تم می گ��ردد .بنابراین
مدلسازی چندگوسی به نسبت رخسارههای 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
دامنهی بزرگ (دامنه= )50و در شکل 6-یک تابع تصادفی گوسی دیگر

با دامنه ی کوچک (دامنه = )5نشان داده شده است .الگوریتم محاسباتی
مثل قبل با برنامهی نوشته شده در محیط متلب برای روش  SGSاست.
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 میکند.
ای��ن روش میتوان��د توابع گوس��ی یکس��ان با ناهمس��انگردیهای
مختل��ف را نیز با ه��م ترکیب کند .برای مش��اهدهی ای��ن حالت ،تابع
گوس��ی با ناهمس��انگردی در جهت  45درجه (شکل )8-و تابع گوسی
با ناهمس��انگردی در جهت صفر درجه (شکل )9-درنظر گرفته شده و
با نقش��هی برش شکل 10-با روش چندگوس��ی ترکیب گردیده اند که
نتیجهی نهایی در شکل 11-ارائه شده است.
در آخری��ن بخش ،توانایی روش چندگوس��ی منقطع در ترکیب توابع
همسانگرد و ناهمسانگرد بررسی شده است .بدین منظور ،تابع تصادفی
گوس��ی همس��انگرد ش��کل 12-و تابع تصادفی گوس��ی ناهمسانگرد
شکل 13-توسط الگوریتم  SGSمحاسبه شده اند .این دو تابع با نقشهی
برش ارائه ش��ده در ش��کل( 14-که با کدنویس��ی آن در برنامهی متلب
بهدس��ت آم��ده) ،ترکیب گردیده و نقش��هی نهایی ش��کل 15-با روش
چندگوسی منقطع بهدستآمده است.
طبق نتایج نقش��هی برش حاصل که ش��بیه به محیطی دلتایی اس��ت مقایسه و
ارزیابی گردید .توجه شود که در غیر اینصورت چنین ساختارهای پیچیدهای را باید
با روشهایی بر اساس فرآیند ایجاد 15مدلسازی کرد که گاهی بسیار دشوار است.
نتیجهگیری

 11شبیهسازی چند رخساره با برش دو تابع گوسی تصادفی

 12تحققی از تابع تصادفی گوسی همسانگرد

در ای��ن تحقی��ق ،روشه��ای شبیهس��ازی گوس��ی منقطع و
چندگوس��ی منقطع جه��ت شبیهس��ازی محیطه��ای ناهمگون

 13تحققی از تابع تصادفی گوسی ناهمسانگرد
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بهطور خاص الگوریتم مدلهای مذکور با داشتن دادههای تخلخل
و مدل واریوگرام (مانند مدل گوس��ی) از نق��اط معلوم در محیط
 این الگوریتمها بهنحوی هستند.برنامهنویسی متلب نوشته شدند
 آنه��ا را برای هر محیط و،که میت��وان با تغییر دادههای ورودی
 این.مخ��زن دیگر نیز بهکار برد و به نتایح مورد نظر دس��ت یافت
روش میتواند در حوزههای مختلف مانند مدلس��ازی پدیدههای
جانبی در محیطهای رس��وبی (مانند س��طح تماس رخسارهها و
تغییرات محیطی دیگر) و شبیهس��ازی مخازن ش��کافدار توسعه
.داده شود

، ب��ا توجه به محدودیت اطالعات اندازهگیری ش��ده.مرور گردید
معم��والً در برخ��ی بخشهای مخزن اطالعات م��ورد نیاز موجود
 بنابراین با مدلس��ازی مناس��ب احتمالگ��را میتوان به.نیس��ت
 یکی از روشهای احتمالگرای.تخمینهای مورد نیاز دست یافت
مناس��ب برای توصیف برخی پدیدهها که در این تحقیق بررس��ی
 نتایج نش��ان میدهد که. روش چندگوس��ی منقطع است،ش��ده
روشهای گوس��ی منقطع و چندگوسی منقطع برای شبیهسازی
ساختارهای ناهمگون امکانپذیر بوده و میتوانند با موفقیت برای
، در این تحقیق.شبیهس��ازی چنین ساختارهایی استفاده ش��وند

 نقشهی نسبتهای رخسارهها14

 نمونهی نقشهی برش یک محیط دلتایی15
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