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 حجم رس سازندھای  دادهھای پتروفیزیکی و  الگ (PCA)ھای اصلی آنالیز مولفه
 ، شرق کپه داغشوریجه مخزنی

◊◊◊◊◊◊◊  
◊◊◊◊◊◊◊  

  
:چكیده   

  

ھای پتروفیزیکی ھمراه با تحلیل  بررسی و تفسیر الگھای یک مخزن،  راه شناخت و آگاھی از ویژگی ترین معمول
ھای اکتشافی یا تحدیدی  امروزه تعداد زیادی الگ در چاه. ھای حفاری است مغزهآنالیز حاصل از  آزمایشگاھی ھای داده

پیچیده گیری بسیار  و تصمیمھا، فضای تحلیل در صورت وجود اطالعات آزمایشگاھی آنالیز مغزه د کهشو رانده می
در این مقاله، تجزیه و تحلیل . سازد ضروری میرا ھای آتی  این امر لزوم کاھش بعد در تحلیل ھمین .شود می

شوریجه از قبیل پرتو گاما، پتاسیم، توریم، اورانیوم، مخزنی ھای پتروفیزیکی سازند  الگ (PCA)ھای اصلی  مولفه
 XRD، حاصل آنالیز کمی حجم رس ھای ھمراه داده، فوتوالکتریک به (LLD)نوترون، چگالی، صوتی، مقاومت عمیق 

 SPSSداغ توسط نرم افزار  نمونه مغزه دو چاه تولیدی و خشک در یکی از میادین شرق حوضه رسوبی کپه ٧٦ مربوط به
تغییرپذیری توسط سه مولفه اصلی اول قابل  ٧٧%دھد که بیش از  نتایج نشان می. ه استانجام شد ١٦نسخه 
  . استھا و مقدار حجم رس  تغییرپذیری انواع الگ قادر به پوشش سه مولفه به خوبیاین  واست  توجیه

  
 ، الگ پرتو گاما، الگ چگالی، الگ صوتی، الگ نوترون(PCA)ھای اصلی  حجم رس، آنالیز مولفه :ھاكلید واژه

  
The log and volume of clay principal component analysis (PCA) of Shurijeh 

reservoir Formation, East of Kopet-Dagh basin  
Abstract: 
 
The most common way of reservoir characterization is to investigate and interpret the petrophyscial logs as 
well as analyzing the laboratory data from the core instrumental analysis. Nowadays many logs run in 
exploration or appraisal wells where the laboratory data from the core analysis is available, all together the 
analysis space and the process of decision making is getting more and more complicated. So, a 
dimensionality reduction in data is necessary before any further analysis. In this paper, principal 
component analysis (PCA) has been done by SPSS 16.0 software on a suite of Shurijeh reservoir Formation 
logs comprising the gamma ray, potassium, thorium, uranium, neutron, density, sonic, deep resistivity and 
litho-denisty (PEF) as well as clay volumes from quantitative XRD data of 76 core samples of two producing 
and non producing wells in an eastern Kopet-Dagh basin field. The results shows the 3 first components 
can describe more than %77 of the variance in the original variables and the variability of each logs and 
clay volume is covered well by the first, second and third components.  
 
 
Keywords: Volume of Clay, Principal Component Analysis (PCA), Natural Gamma Ray log, Density 
log, Sonic log, NPHI log 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :مقدمه 

، تکنیکی برای پیدا کردن ترکیبات خطی از متغیرھای اولیه ھمبسته (PCA)ھای اصلی  روش تجزیه و تحلیل مولفه
. شوند ھای اصلی نامیده می این ترکیبات خطی، مولفه. است که تشکیل یک دستگاه مختصات جدید را بدھند
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مزایای استفاده از این روش  .ھستندی یا ماتریس کوواریانس بردارھای ویژه ماتریس ھمبستگ ھمان ھای اصلی مولفه
، k (k<P)به   p ، کاھش بعد از(k)عبارتند از توجیه بخش اعظم تغییرپذیری توسط تعداد محدودی از متغیرھای جدید 

حسنی پاک و شرف الدین، ( عدم وجود ھمبستگی بین متغیرھای جدید که خود ترکیب خطی متغیرھای اولیه است
بر ھم تجزیه  اصلی، ماتریس تشابھات به مجموعه ای از محور ھا یا مولفه ھای عمود  ھای مولفه آنالیزدر . )١٣٨٠
مقدار ویژه ھر محور یا . باشدمی  از ماتریس متناظر  (Eigen value) ھر محور با یک مقدار ویژه شود، به طوری که می

روش آنالیز مولفه ھای اصلی به عنوان یکی از روش ھای . ورمولفه عبارت است از واریانس محاسبه شده برای آن مح
دیر ویژه ماتریس تشابه طبق روند و در آن مقا دشو شناخته می (Eigen Analyses) رسته بندی آنالیز ویژه

تغییرات در ماتریس   ، به نحوی که مولفه ھای متناظر در آنالیز مولفه اصلی معرف روند نزولیمی شوندتلخیص   نزولی
واحدھای نمونه ای بر روی آن موقعیت یابی  ن محورھای اولیه در آنالیز مولفه ھای اصلی کهایبنابر. باشد  یم

ھدف اصلی در روش می توان گفت . کنند شوند، بیشترین درصد از مجموع تغییرات قابل تعریف را معرفی می می
به عبارت دیگر فرض بر این . ری در متغیرھاستتجزیه و تحلیل مولفه ھای اصلی به دست آوردن عامل ایجاد تغییرپذی

است که ممکن است یک عامل باعث ایجاد تغییرپذیری در چند متغیر شده باشد که این عامل برای متغیرھای متفاوت 
  .(Aitchison, 1983) ب متفاوت سبب تغییرپذیری شده استبا ضرای

، اصلی ترین روش ھای حفاری مغزهآنالیز ی حاصل از ھا ھای پتروفیزیکی ھمراه با تحلیل داده بررسی و تفسیر الگ
 در چاه ھای اکتشافی یا تحدیدی ھای رانده شده تعداد الگ با افزایش. است کسب اطالعات از مخازن ھیدروکربوری

ھدف از انجام این  .)١٣٨٩کمالی و ھمکاران، ( استلزوم کاھش بعد در تحلیل اطالعات ضروری ، در سال ھای اخیر
. سنگی است اھش ابعاد و متغیرھای مرتبط با تعیین پارامتر حجم رس در مطالعات ارزیابی مخازن ماسهپژوھش، ک
به . ھاست مقدار آنھای رسی و  کانی سنگی مسئله وجود ترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت مخازن ماسه یکی از مھم
را به شدت کاھش  مخزن ، کیفیتعیمیزان و با ھر نوع شکل توزیھای رسی به ھر  وجود انواع کانیطوری که 

نادرست پارامترھای  محاسبه، منجر به حجم رسواقعی  یا کمتر از اندازه تخمین بیش از اندازهاز آنجا که . دھد می
مخزن را در پی دارد، لذا تولید خطر تفسیر نادرست نھایتًا  وشود  رجه اشباع آب میمخزنی از جمله تخلخل موثر و د

 & Ellis( به شمار آورد  سنگی ھای ماسه ترین پارامتر در ارزیابی کیفیت مخزن بحرانی توان می را پارامتر حجم رس
Singer, 2007(. ترین روش تعیین پارامتر از طریق انجام آنالیز طیف سنجی پراش پرتو ایکس صحیح(XRD)  روی نمونه

پیمایی را متاثر  ھای چاه ی، کلیه الگسنگ ھای ماسه ھای رسی در توالی از آنجا که وجود کانی. ھای مغزه است
در مواردی که نمونه ھای مغزه در دسترس نیست یا در مواردی که انجام آنالیز به علت افزایش ھزینه و سازد،  می

ھا با استفاده از روابط پتروفیزیکی  با استفاده از تمام الگزمان در پروژه ھای اکتشافی در اولویت قرار نمی گیرد، 
    .)Kamel & Mabrouk, 2003(کرد وان حجم رس را محاسبه ت مناسب می

◊◊◊◊◊◊◊  
  

  :بحث 
  

  مورد مطالعه سازند
ھای  شرقی و عرض ۶١ ° ١٣ ′تا   ۵۴ ° ٠٠ ′ھای جغرافیایی  بین طول داغ در شمال شرقی ایران کپه رسوبی حوضه

درصد مساحت  ٣/٣مربع یعنی تقریبًا کیلومتر  ۵۵٠٠٠شمالی با وسعتی در حدود  ٣٨ ° ١۵ ′تا  ٣۵ ° ٣٠ ′جغرافیایی 
در ھر سه کشور  امتداد دارد وافغانستان  و ترکمنستان این حوضه در کشورھای ایران،. کل کشور قرار گرفته است

نزدیکی مرز ترکمنستــان در  مورد مطالعه میدان ).١٣٧٣افشار حرب، (کشف شده است  ھای عظیم گازی در آن میدان
به دلیل . واقع شده است سرخس ٢۵٠٠٠٠/١شناسی  کیلومتر مربع در برگه زمین ٢۶٨دود ای با وسعت ح در منطقه

مشترک بودن این میدان با کشور ھمسایه، اھمیت شناخت و بھره برداری صحیح و بھینه از این میدان دوچندان 
داغ  پهشرق کاصلی و فرعی در میادین شوریجه به سن کرتاسه آغازی، سنگ مخزن  شیلی  سازند ماسه. شود می

مخلوطی بسیار ناھمگن از شیل،  و شامل متر است ٣۵/٢٢۴ مورد مطالعه در میدانآن ضخامت متوسط . است
، شناسی ھای سنگ براساس ویژگی. ھای تبخیری مانند آنھیدریت است و کانی ، کربناتستونا سنگ، سیلت ماسه

زیربخش که ) ١جدول (شود  بندی میتقسیم Aو  C1 ،B)و   (D1 ،C C2)و   E ،D2) Dھای  به زیربخش سازند شوریجه
D1 برای شناسایی نوع . )١٣۶۶ھای میدان گنبدلی،  گزارش تکمیلی چاه( حاوی گاز است مورد مطالعه میدان در

 ٧۶تعداد ، ھای رسی زیربخش ھای مختلف سازند شوریجه در یکی از میادین شرق حوضه رسوبی کپه داغ کانی
تولیدی   ھای از چاه) متر، یک نمونه ۵/٠به طور متوسط ھر (با فواصل مناسب  ٢ج در جدول به شرح مندر  نمونه مغزه

(A)  و خشک(B) سنجی  طیف  میکرون با روش ٧۵میلی متر و  ٢-٣ھای  برداشت شده و پس از خردایش در اندازه
  .آنالیز شد (XRD)پراش پرتو ایکس 

  
گزارش (ھا  و متوسط ضخامت آن شناسی ھای سنگ یژگیھای مختلف سازند شوریجه براساس و بخشزیر ١جدول 

 )١٣۶۶ھای میدان گنبدلی،  تکمیلی چاه

  شناسی سنگ  ھای سازند بخش
متوسط ضخامت در 

ھای مختلف  چاه
  )متر(میدان 

  ٩٠/١٣ھای  ھای آنھیدریت به ھمراه الیه رس و سیلت، حاوی دانه Eبخش 
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  دار د آھنریز گلوکونیت و اکسی سنگ دانه بسیار نازک ماسه فوقانی

D 

D2 
دانه با سیمان  ریز تا متوسط ھای ماسه سنگی دانه الیه

آھکی حاوی گلوکونیت و اکسیدھای آھن به ھمراه تناوبی 
  ھای رسی و سیلتی از الیه

٣١/٣١  

٣۴/٣٢  

D1 

دانه، کوارتزی و  دانه تا درشت سنگ متوسط ماسه
تا   ھای ماسه سنگ ریزدانه گلوکونیتی و نیز الیه

دانه کوارتزی حاوی اکسیدھای آھن با تناوب گاه و  متوسط
  ھای رسی و سیلتی  گاه الیه بی

٢٧/٣٠  

بخش 
 C میانی

C2 سنگ و  ھایی از ماسه عمدتًا رس و سیلت به ھمراه الیه
  ٣٧/۴٣  یکی دو الیه آنھیدریت نازک

٣٧/۴٩  
C1 ٣٧/٣٧  

بخش 
 تحتانی

B گلومرایی، دانه ،گاھی کن سنگ متوسط تا درشت ماسه
  ٢٢/٣١  ھای نازکی از رس و سیلت   کوارتزی و الیه

A ٨٩/٢٩  رس و سیلت  
  

  آنالیزھای مغزه
 (B)و خشک  (A)تولیدی مغزه دو چاه  ۴نمونه از مجموعًا  ٧۶تعداد  ،برای شناسایی نوع رس و تعیین مقدار دقیق آن
به طور (سازند شوریجه با فواصل مناسب  C2و  D1ھای  زیر بخشاز  یکی از میادین شرق حوضه رسوبی کپه داغ

حذف فیزیکی و  خردایش و ھای مغزه برداشت شده پس از نمونه. برداشت شد) متر، یک نمونه ۵/٠متوسط ھر 
درجه با سرعت  ۴-۴٠در محدوده زاویه  ،)١٣٩٢جوزانی کھن، (ھای ویژه  با روش ھای غیر رسی شیمیایی کانی

با . سنج پراش پرتو ایکس آنالیز شدبا طیف ھای رسی شناسایی اختصاصی کانی رایبدرجه در ھر دقیقه  ٢/١ای  زاویه
درجه سانتی گراد، اشباع از بخار اتیلن گلیکول شده و  ۵۵٠خشک شده در ھوا، حرارت دیده در دمای طیف  ۴مطالعه 

ھای استاندارد  نمونهسپس  .)١شکل (ھای رسی به دقت تعیین شد  حل شده در اسید ھیدروکلریدریک، نوع کانی
شناسایی شده با درصدھای معلوم در محدوده وسیعی از درصدھای گوناگون با یکدیگر مخلوط  رسی ھای لیه کانیک

نمودارھای شدت در مقابل درصد معلوم ھر یک از  و با رسم شدند و از نمونه حاصل، طیف پراش پرتو ایکس تھیه شد
ترین پیکی که تداخل با فازھای دیگر نداشته  با استفاده از قویرسی، ی برای ھر کان، ھای گوناگونھا در محدوده کانی

ھای رسی ھر نمونه  سپس مجموع انواع کانی. باشد و شیب بھترین خط برازش، درصد کانی به طور دقیق تعیین شد
    ). ٢جدول(گیری شد  ھای مختلف میانگینمحاسبه و میزان رس زیربخش

   
    مغزه ھایآنالیزحاصل از  ،Aو  Bدو چاه در  سازند شوریجه C2و  D1ھای  ر زیربخشمتوسط مقدار حجم رس د ٢جدول 

  روش محاسبه
  )درصد( Bمتوسط میزان رس در چاه  )درصد( Aمتوسط میزان رس در چاه 

D1  C2  D1  C2  

نتایج آنالیز مغزه 
(XRD) ۴/٩  ٨۶/٨  ٨۵/١٩/١  ١١۶  
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ھای  سازی و سپس انجام آماده غیر رسیھای  اقل سازی کانیھای پراش پرتو ایکس پس از حذف و حد طیف ١شکل 

  ویژه روی بخش رس 
  
  

  ھا آماده سازی داده
در دو چاه تولیدی و خشک یکی از میـادین مـرزی شـرق حوضـه رسـوبی       پتروفیزیکی سازند شوریجه ھای الگمجموعه 

 .، فوتوالکتریـک (LLD)الی، صوتی، مقاومت عمیـق  پرتو گاما، پتاسیم، توریم، اورانیوم، نوترون، چگ کپه داغ عبارتند از الگ
ھـای تصـحیح   منحنـی توسـط   ،)، پتاسـیم، تـوریم و اورانیـوم   گاما پرتو(زایی طبیعی پرتو ھای ھای الگ داده پس از تصحیح

ھـا استانداردسـازی و بـه     ی الگھا ه و اعمال تصحیحات لیتولوژی روی الگ نوترون، داد) ٢٠٠٩، شرکت شوالمبرژه(کننده 
ھـا نتـایج آنـالیز طیـف سـنجی پـراش        ھای مغزه کـه در آن  عمق مربوط به نمونه ٧۶سپس . وده صفر تا یک برده شدمحد

مشخص و حجم رس تعیین شده بود، انتخاب شد و مبنای آنالیز تجزیـه و تحلیـل مولفـه ھـای اصـلی       (XRD)پرتو ایکس 
و بـه   ھـای الگ اسـتاندارد   ھمـاھنگی بـا داده   اعداد حجم رس نیز که ھمگی برحسب درصد بـود، بـه منظـور   . قرار گرفت
   .  انجام شد ١۶نسخه  SPSSسپس تجزیه و تحلیل مولفه ھای اصلی با نرم افزار . برده شد} ٠ ١{محدوده 

  
  آنالیز مولفه ھای اصلی 

ترکیب به صورت  قابل توجیه است آن ای از تغییرپذیری در امتداد بخش عمدهھای اصلی که  از مولفه (y1)ل مولفه او
  :)١٣٨٠حسنی پاک و شرف الدین، (شود  نوشته میبه صورت زیر  xpتا  x1خطی زیر از متغیرھای اولیه 

)١                                                                              (y1=a11x1+a12x2+…..+a1pxp   
  :شکل ماتریسی رابطه فوق را می توان به صورت زیر نوشت

)٢                                                                                             (y1=[a1]T[x]   
محدودیت لذا ضرایب . دیاب ای افزایش می بزرگ باشند، پراش به طور قابل مالحظه aijضرایب  ،اگر در ترکیب خطی فوق

  :زیر را دارند
)٣                          (                                                   =1 a211+a212+…..+a21p   

با توجه به شرط فوق می توان گفت که ھیچ ترکیب خطی از متغیرھای اصلی وجود ندارد که دارای پراش بزرگتری 
  :به صورت زیر قابل تعریف است y1باشد و پراش متغیر  y1نسبت به 

)۴                    (                                                                [a1]  S2y1=[a1]T[S]   
  :آید دومین مولفه به صورت زیر در می. باشد ماتریس کوواریانس متغیرھای اصلی می [S]که در آن 

)۵                                                                              (y2=a21x1+a22x2+…..+a2pxp   
به صورت زیر قابل  y2بیشترین تغییرپذیری را توجیه می کند، پراش متغیر  y1این مولفه دومین مولفه اصلی که بعد از 

  :)١٣٨٠حسنی پاک و شرف الدین، ( تعریف است
)۶                                                                                 (   [a2]  S2y2=[a2]T[S]  

ھای اصلی قابل محاسبه بستگی به تعداد متغیرھای اولیه  تعداد مولفه. باشند غیر ھمبسته می y2و  y1ھای  مولفه
در عمل معموًال ھمبستگی . ھمبسته و حداکثر درصد پراش که کاربر می خواھد با آن تعداد مولفه را توجیه کند، دارد

توان  ، لذا می)کمتر اتفاق می افتد که یک ضریب ھمبستگی کامًال صفر شود(فر است بین متغیرھای اولیه مخالف ص
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را محاسبه کرد که در این صورت ھمه تغییرپذیری قابل توجیه ) به تعداد متغیرھای اولیه(مولفه اصلی  pحداکثر تا 
لذا در . غییرپذیری را توجیه کنندتوانند قسمت اعظم ت می) چند مولفه اول(ھای اصلی  معموًال اولین مولفه. خواھد بود

عمل می توان به قیمت از دست دادن توجیه چند درصد از تغییرپذیری تعداد مولفه ھای اصلی را نسبت به متغیرھای 
بار ھمان ضرایب متغیرھای . معرف بار می باشند aijضرایب ) ٣(و ) ١(در روابط . تا حد بسیار زیادی کاھش داد (p)اولیه 

توانند ھم از ماتریس  این اوزان می. شود ھا می در محاسبه ھریک از مولفه ھای اصلی وارد معادله آن اولیه است که
که ماتریس ھمبستگی تحت تاثیر واحد  کوواریانس و ھم ماتریس ھمبستگی محاسبه شوند که البته با توجه به این

البته اگر ھمه متغیرھا براساس واحد . شوند اندازه گیری نمی باشد، ترجیح داده می شود از این طریق بارھا محاسبه
ھای آماری در این حالت  شود، زیرا تفسیر نتایج و آزمون یکسانی بیان شوند، ماتریس کوواریانس ترجیح داده می

ای  آیند متفاوت ھستند و نمی توان رابطه اوزانی که از ماتریس کوواریانس و ھمبستگی به دست می. تر است ساده
 [x]، کل متغیرھای اولیه را به صورت یک بردار [y]ھر مولفه اصلی را می توان به صورت یک بردار  .یف کردھا تعر بین آن

 ,Johnson ( نشان داد و رابطه آنھا را به صورت زیر نوشت [A]و باالخره اوزان مربوط به آنھا را به صورت یک ماتریس 
2007  & Wichern(:  

  )٧                            (                                                              [x]  [y]=[A]  
  :مربوط به یکی از مولفه ھای اصلی است) اوزان(ماتریسی است که ھر سطر آن بارھای  [A]که در آن 

)٨              (] [ap]T= [ap1   ap2……..app                        .......] [a1]T= [a11   a12……..a1p                                                                     
شود،  محاسبه می T[S][ai]  [ai]از رابطه  yiھای اصلی غیر ھمبسته می باشند و پراش ھر مولفه اصلی مانند  مولفه

  :بر این اساس ماتریس کوواریانس مولفه ھای اصلی محاسبه شده برابر است با

  )٩(                                          

pyS

yS
yS

2

22

12

...00
............
0...0
0...0

= T [A]  [A] [S]  

 [Sy]به ماتریس کوواریانس قطری  [S]باعث می شود که ماتریس کوواریانس  [x]روی متغیرھای [A]=[y]  [x]تبدیل 
و عناصر روی قطر اصلی ماتریس  [S]ھمان بردارھای ویژه ماتریس  [A]به تعبیر ریاضی سطرھای ماتریس . تبدیل شود

[Sy]  ھمان مقادیر ویژه ماتریس[S] بنابراین عناصر بردارھای ویژه ماتریس کوواریانس متغیرھای اولیه ھمان . باشند می
مولفه ھای (ضرایب بار فاکتوری متغیرھای اولیه می باشند و مقادیر ویژه آن پراش متغیرھای غیر ھمبسته جدید 

باشند، لذا درصدی از  ھای اصلی می آنجا که مقادیر ویژه ھمان پراش متغیرھای جدید یا مولفهاز . می باشند) اصلی
 Johnson, 2007 ( امین مولفه قابل توجیه است به صورت زیر محاسبه می شودiتغییرپذیری که به وسیله 

 & Wichern(:  

)١٠   (                                                                                                               
p

i
λλλ

λ
+++ ....21

   

نیز تمام مقادیر ویژه  λpتا  ١λامین ماتریس ھمبستگی یا ماتریس کوواریانس متغیرھای اولیه و iمقدار ویژه  λiکه در آن 
یرپذیری مورد نظر انتخاب شده اند باشد، تعداد مولفه اصلی که برای توجیه تغی kاز طرفی اگر . ماتریس مورد نظر است

  :)Johnson, 2007  & Wichern ( نسبت تغییرپذیری قابل توجیه به کل تغییرپذیری از رابطه زیر قابل محاسبه است

)١١            (                                                                                                       
p

k

λλλ
λλλ

+++
+++

....

....

21

21  

بایست مورد توجه قرار گیرد، این است که مولفه ھای اصلی تا چه حدی از  ای که می مھمترین نکته PCAدر روش 
به عبارت دیگر می خواھیم با تعدادی محدود از متغیرھای جدید . تغییرپذیری عناصر درگیر در این تحلیل را بیان می کنند

دھیم، لذا معه را بیان کنیم و در این حین بی شک مقداری از تغییرپذیری را از دست میبیشترین تغییرپذیری جا
  طریق مولفه ھای محدود محاسبه شوداز مقدار تغییرپذیری بیان شده از ) متغیرھا(بایستی سھم ھریک از عناصر 

) Johnson, 2007  & Wichern.(  
  

محاسبه شده از طریق آنالیز نمونه ھای مغزه محاسبه شد در ابتدا میزان ھمبستگی ھر الگ با میزان حجم رس 
ھای بعضًا باالیی  کم و بیش با یکدیگر ھمبستگیھا  ادهدمشخص است،  ٣ھمان طور که از داده ھای جدول ). ٣جدول(

نتایج . تعیین شد) ۴جدول (سپس بردارھای ویژه و میزان تغییرپذیری ھر مولفه از تغییرپذیری کل  .دھند نشان می
تغییرپذیری را توجیه می کنند و بیشترین واریانس را به  ٧٧%نشان می دھد که سه مولفه اصلی اول بیش از  ۴دول ج

، مناسب تشخیص داده شد و ٣به  ١٠این میزان تغییرپذیری در ازای کاھش بعد از  .)٢شکل ( دھند خود اختصاص می
می توان سه  ۵با توجه به مقادیر بار مندرج در جدول  .لذا در ادامه بررسی، تنھا سه مولفه اول در نظر گرفته شد

  :مولفه اول را به صورت زیر نوشت
)١٢(            y1=-0.924RHOB+0.839NPHI+0.807DT-0.767U-0.243GR+0.258TH+0.537K-0.386Vcl+0.511PEF-0.566LLD 
)١٣                           (y2=0.336NPHI-0.253DT+0.448U+0.880GR+0.840TH+0.629K+0.531Vcl+0.409PEF+0.199LLD 
)١۴                                             (y3=-0.257DT-0.174U-0.115GR+0.159TH-0.219K-0.426Vcl+0.608PEF+0.579LLD 
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با یکدیگر ھیچ اصلی فه سه مول. دھد نحوه ارتباط سه مولفه اصلی را با متغیرھای مورد بررسی نشان می ٣شکل 
می توان گفت تغییر پذیری کلیه پارامترھای مورد بررسی  ٧با توجه به نتایج جدول . )۶جدول ( نوع ھمبستگی ندارند

  ۴شکل . توسط این سه مولفه توجیه می شوند
  

  ھای مختلف با مقدار رس به دست آمده از نتایج آنالیز مغزه ھمبستگی الگ ماتریس ٣جدول 

مقدار  فوتوالکتریک مقاومت صوتی چگالی نوترون اورانیوم توریم پتاسیم گاما  
  رس

                    ١  گاما
                  ١  ٣۵۴/٠  پتاسیم
                ١  ۶۶۶/٠  ۵٧١/٠  توریم
              ١  ١١۶/٠  - ١٢١/٠  ۶۶٩/٠  اورانیوم
            ١  - ۴۵٠/٠  ٣٧٠/٠  ۵٩٠/٠  ١٩٣/٠  نوترون
          ١  - ٧۵٠/٠  ٧١٨/٠  - ٣١٢/٠  - ۴٨٢/٠  ٢۵۶/٠  چگالی
        ١  - ۶۶۴/٠  ۶١٢/٠  - ۶١۵/٠  - ١٠۶/٠  ٣۶١/٠  - ٣۴٧/٠  صوتی
      ١  - ۵٢٩/٠  ۴۶٩/٠  - ۴٢٠/٠  ٣۶۶/٠  ٠۶٧/٠  - ١۵۴/٠  ١٨٠/٠  مقاومت

    ١  ٠٠۵/٠  ١۶٩/٠  - ۴۶٣/٠  ۵۴٣/٠  - ٢٨٢/٠  ۴٧۶/٠  ٢۶٩/٠  ٢١٨/٠  فوتوالکتریک
  ١  - ١۴٩/٠  ١۶۴/٠  - ٣۵٩/٠  ٢۵٨/٠  - ١٣٩/٠  ۴٣٨/٠  ٢٣٠/٠  ١۴۵/٠  ۴٩٩/٠  مقدار رس

  
  میزان تغییرپذیری ھر مولفه از تغییرپذیری کلو  بردار ویژه ھر مولفه ۴جدول 

 درصد تجمعی درصد واریانس مقدار ویژه  شماره مولفه
٩  ١۴١/٣  ۴١٢/٣٩  ۴١٢/٣٩  
٧  ٢۴۴/٢  ۴٨  ٣٩/٢٧۵٢/۶۶  
٧٢  ٠٧٢/١  ٣۵/١٠  ۵٧۶/٧٧  
۴  ۶۵٧/٠  ۵۶۶/۶  ١۴٢/٨۴  
۵  ۵٧١٢  ٧١/٠/۵  ٨۵۴/٨٩  
۶  ۴۶٣/٠  ۶٢۶/۴  ۴٨٠/٩۴  
٧٠١/٩  ٢٢١/٢  ٢٢٢/٠  ٧۶  
١  ٨۶۶/٠  ۶۶٣  ٣/١۶۴/٩٨  
١٣٠/١  ١١٣/٠  ٩  ۴٩۵/٩٩  
٠  ١٠۵١/٠ ۵٠۵/٠٠٠/١٠٠ ٠ 

  
  

   نشان دھنده میزان ھمبستگی ھر عامل با عناصرمقادیر بار سه مولفه اصلی،  ۵جدول 

 ٣مولفه  ٢مولفه  ١مولفه   متغیر
      - ٠/٩٢۴   (RHOB)چگالی 
    ٠/٣٣۶  ٨٣٩/٠ (NPHI)نوترون 

  - ٢۵٧/٠  - ٢۵٣/٠  ٨٠٧/٠   (DT)صوتی 
  - ٠/١٧۴  ۴۴٨/٠  - ٧۶٧/٠ (U)انیوم اور

  - ٠/١١۵  ٨٨٠/٠  - ٢۴٣/٠   (GR)پرتو گاما 
  ١۵٩/٠  ٨۴٠/٠  ٢۵٨/٠ (TH)توریم 

  - ٢١٩/٠  ۶٢٩/٠  ۵٣٧/٠ (K)پتاسیم 
  - ٠/۴٢۶  ۵٣١/٠  - ٠/٣٨۶ (Vcl)مقدار رس 
  ۶٠٨/٠  ۴٠٩/٠  ۵١١/٠ (PEF)فوتو الکتریک 

 ۵٧٩/٠ ١٩٩/٠ - ٠/۵۶۶ (LLD)مقاومت 
  

  ی مولفه ھای اصلیماتریس ھمبستگ۶جدول 

 ٣ ٢ ١  شماره مولفه
٠  ٠  ١  ١  
٠  ١  ٠  ٢  
١  ٠  ٠  ٣  
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  سھم تغییرپذیری ھر متغیر که توسط مولفه ھای اصلی قابل توجیه است  ٧جدول 

 Communalities  متغیر
  ٨۴٧/٠  گاما

  ٧٣٢/٠  پتاسیم
  ٧٩٨/٠  توریم
  ٨١٨/٠  اورانیوم
  ٨٢٠/٠  نوترون
  ٨۵۶/٠  چگالی
  ٧٨١/٠  صوتی
  ۶٩۴/٠  مقاومت

  ٧٩٨/٠  فوتوالکتریک
 ۶١٢/٠  مقدار رس

  

  
  مقادیر ویژه مربوط به ھر مولفه اصلی ٢شکل 

  
  

  
 با متغیرھای ورودی تغییرپذیری ٧٧%نحوه ارتباط سه مولفه اصلی توجیه کننده بیش از  ٣شکل 
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 مولفه دوم و سوم) و سوم و پمولفه اول ) مولفه اول و دوم، ب) ھای اصلی الف نمودارھای دوتایی مولفه ۴شکل 

 
◊◊◊◊◊◊◊  

 
  :گیري  نتیجه

  
عاد و در نتیجه کاھش پیچیدگی ھای تحلیل روش آنالیز مولفه ھای اصلی روشی سریع و کارآمد در جھت کاھش اب

سازند  و حجم رس پتروفیزیکی  الگ نه یھا با انجام آنالیز مولفه ھای اصلی روی داده. فضاھای چند متغیره است
بشترین میزان و ) بعد سهبه  دهکاھش (تقلیل یافت  ٣/٠ابعاد به  شوریجه در یکی از میادین شرق کپه داغ،مخزنی 

این سه مولفه به . دشحفظ تنھا با سه مولفه اول که به یکدیگر ھمبسته نیستند، نیز  )٧٧(% ممکن تغییرپذیری
حجم رس با الگ پرتو گاما، در سازند شوریجه . ھا و مقدار حجم رس است خوبی قادر به پوشش تغییرپذیری انواع الگ

رانیوم و مقدار الگ پرتو گاما، با الگ ھای پتاسیم، توریم، اوھمچنین  .اورانیوم و صوتی ھمبستگی نسبتًا خوبی دارد
الگ پتاسیم با الگ نوترون، الگ توریم با فوتوالکتریک، الگ اورانیوم با چگالی و صوتی، الگ . دنرس ھمبستگی دار

   . نوترون با الگ چگالی، فوتوالکتریک و صوتی، الگ چگالی با صوتی و مقاومت ھمبسته ھستند
  

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  

  :منابع فارسي 
شناسی و اکتشافات  مین، انتشارات سازمان ز"داغ شناسی کپه زمین: شناسی ایران زمین"، ١٣٧٣، .افشار حرب، ع

  .صفحه ٢٧۵معدنی کشور، تھران، 
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، چاپ اول، موسسه "شناسایی کانی ھای رسی به روش طیف سنجی پراش پرتو ایکس"، ١٣٩٢، .جوزانی کھن، گ
   .صفحه ١۵٠انتشارات ستایش، تھران، 

 .صفحه ٩٨٧، انتشارات دانشگاه تھران، "ھای اکتشافی تحلیل داده"،١٣٨٠، ا، شرف الدین، م. حسنی پاک، ع
، چاپ اول، "کاربرد روش ھای ھوشمند در مھندسی نفت و علوم زمین"، ١٣٨٩کمالی، م، علی مددی، ف و فخری، ا، 

  .صفحه ١٢٨انتشارات پژوھشگاه صنعت نفت، 
  .صفحه ٣٠، ت ایران، شرکت ملی نف١٣۶۶ھای میدان گنبدلی،  گزارش تکمیلی چاه

  
  
  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
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