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برآورد عمق و شاخص ساختاری چشمههای مغناطیسی با استفاده از روشهای
تحلیل چندمقیاسی

و DEXP

جمالالدین بنیعامریان ،1بهروز اسکویی *2و اسداله جوع عطا بیرمی

3

 .1دانشجوی دکتری ،گروه فیزیک زمین ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .2دانشیار ،گروه فیزیک زمین ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .3استادیار ،گروه مهندسی نفت ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد امیدیه ،ایران
(دریافت ،93/11/20 :پذیرش نهایی)94/7/14 :

چکیده
در این مقاله دو روش برمبنای استفاده از میدان مغناطیسی در ارتفاع یا مقیاسهای مختلف برای تخمین عمق و شاخص ساختاری چشمههای
بیهنجاری مغناطیسی بررسی میشوند .در روش اول ،موقعیت و شاخص ساختاری چشمه در دو مرحله بهطور مستقل از هم تخمین زده میشود.
عمق چشمه با یک روش هندسی و بر اساس مفهوم مرزها ( )Ridgesتعیین میشود .سپس شاخص ساختاری ( )Structural indexبا
بهرهگیری از مفهوم تابع مقیاسده ( )Scaling functionدر روش  ScalFunمحاسبه میشود .چنانچه اثر تداخلی ناهنجاریهای مجاور
شدید باشد ،از مشتق میدان در تحلیل چندمقیاسی استفاده می شود .در روش دوم ،برآورد عمق و شاخص ساختاری چشمه با وزندهی میدان
چندمقیاسی توسط یک تابع مقیاسده مناسب انجام میگیرد .این تابع مقیاسده وابسته به نوع میدان پتانسیل ،ساختار چشمۀ مولد میدان و
ارتفاع (مقیاس) ادامۀ فراسو است .با استفاده از این میدان وزن دادهشده که به اصطالح تبدیل  DEXPمیدان نامیده میشود ،میتوان محل و
شاخص ساختاری چشمه را برآورد کرد .به این ترتیب که محل مقادیر بیشینه و کمینۀ میدان  ،DEXPدر صورتی که تابع مقیاسده بهدرستی
انتخاب شود ،منطبق بر چشمه خواهد بود .در ابتدا هر دو روش با دادههای مصنوعی تولیدشده توسط چشمههای مصنوعی که با نوفۀ گاوسی
آمیخته شده است ،مطالعه میشود .نتایج بهدستآمده از داده های مصنوعی در مقایسه با مقادیر واقعی از دقت مطلوبی برخوردارند .در مرحلۀ بعد،
این روشها روی یکسری از دادههای مغناطیسسنجی هوابرد اعمال میشود .مقادیر بهدستآمده برای شاخص ساختاری و موقعیت ساختارهای
زمینشناسی با یکدیگر همخوانی دارند.
واژههای کلیدی :ادامۀ فراسو ،تحلیل چندمقیاسی ،تخمین عمق ،چشمۀ مغناطیسی ،شاخص ساختاری ،مشتق میدان.

 .1مقدمه
منظور از تفسیر کمی کامل دادههای میدان مغناطیسی

واهمامیخت اویلر (تامپسون1982 ،؛ رید و همکاران،

تخمین سه کمیت عمق ،ابعاد (شکل) و پذیرفتاری

1990؛ استاورو و رید 2007 ،و  ،)2010واهمامیخت

مغناطیسی چشمه است .تفسیر کمی دادهها ذاتاً دارای

سیگنال تحلیلی (سالم و راوات ،)2003 ،تصویرسازی

ابهاماتی است .به این معنی که تعیین دقیق و همزمان همۀ

پارامترهای چشمه ( )Source parameter imagingیا

کمیتهای مورد نظر بدون در اختیار داشتن سایر

عدد موج محلی(( )Local wave numberراجاگپالن و

اطالعات اولیه امکانپذیر نیست .در بیشتر کاربردها،

میلگان1994 ،؛ تورستون و اسمیت1997 ،؛ اسمیت و

تخمین عمق در مقایسه با سایر مشخصات چشمه از

سالم2005 ،؛ سالم و همکاران ،)2010 ،تبدیل موجک

اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین روشهای

پیوستۀ ( CWTفدی و راپوال .)1997 ،این روشها معموالً

مختلفی برای تخمین عمق توسعه پیدا کرده است از جمله

برای چشمههایی با شکل هندسی ساده خوب عمل

روش شیب (پیتر1949 ،؛ اسکیلبری ،)1993 ،روشهای

میکنند و مستقل از پذیرفتاری مغناطیسی هستند .فدی و

طیفی (اسپکتور و گرنت ،1970 ،فیلیپس1979 ،؛ بلیکلی

فلوریو ( )2006روشهای تخمین عمق و شاخص

و حسنزاده1981 ،؛ راوات و همکاران،)2007 ،

ساختاری را بهطورکلی به پنج گروه تقسیم کردند و

واهمامیخت ورنر (ورنر1953 ،؛ هارتمن و همکاران،

قابلیتهای کلی هر روش را بیان کردند .در شرایط

 ،)1971سیگنال تحلیلی (نبیقیان 1972 ،و ،)1974

آرمانی که بیهنجاری بهخوبی مجزا باشد و مقدار نوفه

*نگارنده رابط:

E-mail: boskooi@ut.ac.ir
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ناچیز باشد ،عمق بهدستآمده از این روشها را میتوان

کمینۀ میدان پتانسیل همگن با توجه به رفتار این میدانها

بهعنوان مقدار کمی نهایی در نظر گرفت .اغلب اوقات این

نسبت به فاصله از چشمه ،در ارتفاعهای مختلف در امتداد

عمق تخمینی نقطۀ شروع مناسبی برای تفسیر ساختاری،

یکسری خطوط راست به نام مرزها قرار میگیرند

وارونسازی و مدلسازی است .در سالهای اخیر روشهای

(فلوریو و همکاران 2012 ،و  .)2009با برونیابی این

مختلفی تحت عنوان روشهای چندمقیاسی معرفی شدهاند

مرزها تا زیر سطح اندازهگیری و تعیین نقاط برخورد

که عمدتاً بر مبنای این واقعیت هستند که میدانهای پتانسیل

آنها ،عمق چشمه بهسادگی تخمین زده میشود .با

تولیدشده توسط چشمههای آرمانی مانند کره ،همگن هستند

استفاده از این روش عمق نقاط تکین ()Singular points

و تغییرات آنها تابع توان مشخصی از فاصله تا چشمه است.

چشمهها برآورد میشوند .بهعنوان مثال نقطۀ تکین

با بهرهگیری از این خاصیت ،مطالعۀ میدان در ارتفاع یا

چشمههایی با شکل هندسی ساده مانند کره و استوانۀ

مقیاسهای مختلف اطالعات سودمندی از عمق و ساختار

افقی ،در مرکز و نقطۀ تکین ساختارهایی مانند دایک،

تقریبی چشمه فراهم میکند .در این تحقیق از میان

سطح تماس و استوانۀ عمودی در باالی آنها قرار دارد

روشهای چندمقیاسی ( )multiscaleموجود ،دربارۀ دو

(فلوریو و همکاران 2012 ،و  .)2009شکل  1مفهوم

روش جدید تحلیل چندمقیاسی بر مبنای روش هندسی و

مرزها و روش هندسی تخمین عمق را برای خطی از

سازگاری مرزها (فدی و همکاران )2012 ،و ( DEXPفدی،

دوقطبیهای مغناطیسی در عمق  20متری نشان میدهد .با

 )2007بحث میشود.

توجه به این شکل موقعیت چشمه بهدرستی تعیین شده
است.

 .2روش تحليل چندمقياسی بر مبنای روش هندسی و

سپس با روش  ScalFunشاخص ساختاری چشمه

سازگاری مرزها

تعیین میشود (فدی و فلوریو  ،2006فدی ،2007 ،فلوریو

در روش تحلیل چندمقیاسی ،عمق ،مکان و شاخص

و همکاران  .)2009اساس این روش مفهوم تابع مقیاسده

ساختاری چشمههای میدان پتانسیل در دو مرحله و بر

برای میدانهای پتانسیل است که برای تخمین همزمان یا

مبنای تحلیل میدان در ارتفاعهای مختلف تخمین زده

مستقل شاخص ساختاری و عمق چشمه کاربرد دارد .تابع

میشوند .از آنجایی که اندازهگیری میدان در چند ارتفاع

مقیاسده بهصورت مشتق لگاریتم میدان پتانسیل نسبت به

مختلف بهندرت امکانپذیر است ،ابتدا میدان پتانسیل

لگاریتم ارتفاع تعریف میشود (فدی:)2007 ،

چندمقیاسی با استفاده از ادامۀ فراسوی دادهها به
ارتفاعهای مختلف محاسبه میشود .مقادیر بیشینه یا

()1

))𝑧(𝑓(𝜕 log

,

)𝑧(𝜕 log

=τ

شکل  .1نمایش روش هندسی و مفهوم مرز ها ؛ (الف) میدان چندمقیاسی و مرز ها برای خطی از دوقطبی ها .خطوط راست مرز ها هستند که از
درون یابی مقادیر بیشینه یا کمینۀ میدان به دست آمده اند( .ب) بی هنجاری مغناطیسی برای خطی از دو قطبی های در عمق  20متری.
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که در آن ،τ ،تابع مقیاسده و  ،fمیدان در ارتفاع  zاست.

مقیاسده ،تابعی از عمق تا چشمه؛  ،z0شاخص ساختاری

هر میدان پتانسیل نیوتنی از جمله میدانهای گرانشی و

و  ،zارتفاع سطح است .با استفاده از مقدار این تابع در

مغناطیسی و مشتقهای آن از مرتبۀ  nبا رابطۀ ( )2تعریف

نقطۀ  z=z0شاخص ساختاری چشمه محاسبه میشود:

میشوند (فدی:)2007 ،
𝑑 3 𝒓𝟎 ,

𝑛𝜕

) 𝟎𝒓(𝑴

= 𝛼𝑛 ,

()8

𝑠𝑁
2

= ) 𝜏𝑛 (𝑧 = −𝑧0

∫ 𝑘 = )𝒓(𝑓

که در آن 𝛼𝑛 ،توان مقیاسده است .از آنجایی که مبدأ

که در آن k ،یک ثابت فیزیکی است که به ماهیت میدان

محور مختصات  zبه دلخواه انتخاب میشود ،برای یک

حدس اولیه  ، z0ارتفاع  zو عمق تا چشمۀ  Z0به ترتیب

مختصات نقطۀ اندازهگیری و محل چشمه است .با فرض

به  z  ẑ0و  z0  ẑ0تبدیل میشوند (فلوریو و

()2

𝜕𝑧 𝑛 ‖𝒓−𝒓𝟎 ‖2

بستگی دارد؛  ،Mچگالی یا مغناطش و  rو  r0به ترتیب
اینکه  f1میدان گرانشی یک تکقطبی نقطهای در

همکاران)2009 ،؛ بنابراین ،تابع مقیاسده به شکل رابطه

) r0(x0,y0,z0با چگالی  Mباشد ،رابطۀ ( )3برای f1

( )9نوشته میشود:
,

()9

برقرار است:
,

()3

𝑧−ẑ0
𝑧−z0

𝑠𝑁τ𝑛 (z, ẑ0 ) = −

) (𝑧−𝑧0

𝒓𝑓1 (𝒓) = 𝑀 ‖𝒓−

3
0 ‖2

در این رابطه ثابت  kبرابر  1فرض شده است .برای
سادگی میتوان فرض کرد که چشمه در نقطۀ )r0(0,0,z0

قرار گرفته باشد؛ در این صورت با توجه به رابطۀ ()3
میدان در نقطۀ ) r(0,0,zبا رابطه ( )4محاسبه میشود:
,

()4

1

𝑧𝑓1 (𝑧) = (𝑧−

2
)0

برای این میدان تابع مقیاسده از رابطۀ ( )5بهدست میآید:
𝑧2

()5

) (𝑧−𝑧0

𝜏1 (𝑧) = −

این نتایج محدود به میدان گرانشی نیست و تابع مقیاسده
را میتوان برای مشتقهای میدان گرانشی ،میدان

همچنین با فرض  ، z = 1/qمعادله به رابطه ( )10تبدیل
میشود.
()10

,

𝑞 1−ẑ0
𝑞 1−z0

𝑠𝑁τ𝑛 (q, ẑ0 ) = −


این تابع برحسب مقدار  ،qبسته به اینکه  z0کوچکتر،

بزرگتر یا برابر عمق واقعی تا چشمه ،z0 ،باشد ،تابعی
صعودی ،نزولی یا ثابت است .عالوه بر این برای هر مقدار

تخمینی : z0
()11

𝑠𝑁𝜏𝑛 (𝑞 → 0, 𝑧̂0 ) = −

رابطه ( )11نشان میدهد که برآورد شاخص ساختاری با
استفاده از  τnاز عمق چشمه مستقل است.

مغناطیسی (حالتی که  )n=2و مشتقهای آن محاسبه کرد.

شاخص ساختاری تخمینی که با روش

بهدست میآید نسبت به عمق اولیۀ  z0تقریباً پایدار است.

نیوتنی یک چشمۀ نقطهای تابع مقیاسده با رابطۀ ()6

در روش  ScalFunشاخص ساختاری با استفاده از تمامی

بهطور کلی برای مشتق قائم مرتبه nاُم میدان پتانسیل

ScalFun

مرزهای بهکار گرفتهشده در روش هندسی تخمین عمق

محاسبه میشود (فدی:)2007 ،
𝑧𝑓𝑛 (𝑧) = (𝑧−

تعیین میشود .برای هر بیهنجاری ،شاخص ساختاری NS

بنابراین ،تابع مقیاسده برای مشتق قائم مرتبۀ  nاز رابطۀ

با معادلۀ  11و قراردادن عمق بهدستآمده از روش

هندسی به جا ی  z0تخمین زده میشود .جوابهای

,

()6

1
𝑛+1
)0

( )7بهدست میآید:
()7

,

𝑧
𝑧−𝑧0

𝑠𝑁= −

𝑧)(𝑛+1
𝑧−𝑧0

=−

))𝑧( 𝑛𝑓(𝜕 log
)𝑧(𝜕 log

= 𝑛τ

بهدستآمده (عمق و شاخص ساختاری) برای هر دسته از
مرزهایی که مربوط به یک چشمۀ مشترک هستند ،با

که در آن ،Z0 ،عمق تا چشمه و  ،Nsشاخص ساختاری

معیار سازگاری مرزها (فدی و همکاران )2012 ،که در

نسبت به میدان  fnاست .برای میدانهای گرانشی و

ادامه شرح داده میشود ،ارزیابی میشود.

مغناطیسی به ترتیب  n=1و  n=2است .بنابراین تابع

اعتبار جوابهای بهدستآمده بر اساس معیار
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سازگاری مرزها مطابق دستورالعمل زیر سنجیده میشود.

عمق و شاخص ساختاری تخمینی خواهد بود .چنانچه

در صورتی که میدانهای منطقهای ،آثار تداخلی

تأثیرات تداخلی شدید باشند ،حتی اگر مرزها خطوط

( )Interference effectsچشمههای مجاور (که در

مستقیم باشند ،شاخصهای ساختاری بهدستآمده از

ارتفاعهای باالتر تشدید میشوند) و مقدار نوفۀ موجود

مرزهای مختلف برای یک چشمه سازگار نخواهند بود .در

شایانتوجه باشد ،مرزها انحنا پیدا میکنند و شاخص

این حالت نیز برای بهدستآوردن جوابهای معتبر باید

ساختاری بهدستآمده از تحلیل دو یا چند مرز مربوط به

مشتقهای مرتبۀ باالتر تحلیل شوند (فدی و همکاران،

یک چشمۀ یکسان ممکن است کامالً متفاوت باشند .در

 .)2012بهطور خالصه روش تحلیل چندمقیاسی میدان شامل

این صورت جوابهای بهدستآمده از تحلیل

چهار مرحلۀ اصلی است :الف .تولید میدان چندمقیاسی با

چندمقیاسی میدان معتبر نخواهد بود .بر اساس این معیار،

استفاده از یک الگوریتم بهینهشدۀ ادامۀ فراسو؛ ب .تخمین

شاخص ساختاری بهدستآمده از تمامی مرزهایی که به

موقعیت چشمه با استفاده از یک روش هندسی؛ ج .تخمین

یک چشمۀ یکسان منتهی میشوند ،باید یکسان باشد .اگر

شاخص ساختاری در امتداد هر مرز با استفاده از روش

مقادیر بهدستآمده از مرزهای مختلف متفاوت باشند،

 ScalFunو د .ارزیابی نتایج با معیار سازگاری مرزها.

باید از مشتقهای میدان استفاده شود تا اثر تداخلی
چشمههای مجاور یا میدان منطقهای کاهش پیدا کند و
شاخصهای ساختاری یکسانی از تحلیل مرزها برای هر
چشمه بهدست آید .در این روش چون فرایند مشتقگیری
(فیلتر باالگذر) و ادامۀ فراسو (فیلتر پایینگذر) همزمان
استفاده میشوند ،در نتیجه کل فرایند نسبت به نوفه پایدار
است .عمل مشتقگیری سبب میشود گسترش افقی

 .3روش DEXP

روش  DEXPبر مبنای مقیاسدهی میدان در مقیاسهای
(ارتفاعهای) مختلف با توان مناسبی از ارتفاع است .تابع
مقیاسده در این روش تابعی از ارتفاع ،توان مقیاسده (و در
نتیجه شاخص ساختاری) و مرتبۀ میدان است .تبدیل DEXP

میدان پتانسیل با رابطۀ ( )12محاسبه میشود (فدی:)2007 ،
= ) 𝑖𝐷𝐸𝑋𝑃(ℎ𝑖 ) = |ℎ𝑖 |𝛼 𝑓(ℎ

بیهنجاری به دلیل افزایش نرخ تضعیف میدان کاهش

()12

پیدا کند .هرچند از هر مشتقگیری جهتی میتوان استفاده

𝑙 𝑖 = 1,2, … . .

کرد ،اما از آنجا که در مشتقگیری قائم هیچ تغییر فازی

که در آن hi ،مقیاس یا ارتفاع ادامۀ فراسو و  lتعداد

رخ نمیدهد ،این فرایند ارجحیت دارد.

مقیاسها برای تولید میدان  DEXPاست .با توجه به مبانی

𝑁
2

|ℎ𝑖 | 𝑓(ℎ𝑖 ),

برای تضعیف اثر بسامدهای ( )frequenyباال که ناشی

این روش در صورتی که تابع مقیاسده بهدرستی انتخاب

از نوفهها و تودههای سطحی است ،میتوان از ارتفاع یا

شود ،مقادیر کمینه یا بیشینۀ میدان  DEXPمنطبق بر محل

مقیاسهای پایین در فرایند ادامۀ فراسو چشمپوشی کرد.

چشمههای میدان پتانسیل هستند .به عبارت دیگر با تعیین

همچنین تأثیرات میدانهای تداخلی چشمههای مجاور یا

بیشینههای میدان  DEXPموقعیت افقی و عمق چشمه

میدانهای منطقهای را میتوان با درنظرنگرفتن مقیاسها یا

تعیین میشود .در صورتی که تأثیرات تداخلی چشمههای

ارتفاعهای بیشتر حذف کرد .بنابراین اگر مقیاسها (کمترین

مجاور یا میدانهای منطقهای شدید باشند ،میتوان از

و بیشترین ارتفاع ادامۀ فراسو) بهدرستی انتخاب شوند ،مرزها

مشتقهای میدان در رابطۀ ( )12استفاده کرد .در این

خطوط مستقیمی خواهند بود و روش هندسی میتواند عمق

حالت تبدیل  DEXPمشتق مرتبۀ nاُم میدان از رابطۀ کلی

را بهدرستی تخمین بزند و تمام مرزهایی که به یک چشمۀ

( )13محاسبه میشود (فدی و پیلکینگتون:)2012 ،

یکسان مربوط هستند ،مقادیر یکسانی برای شاخص
ساختاری بهدست میدهند .این سازگاری نشاندهندۀ اعتبار

()13
𝑙 𝑖 = 1,2, … . .

=

) 𝑖𝜕𝑛 𝑓(ℎ
𝑛 𝑧𝜕

,

𝑛𝛼| 𝑖𝐷𝐸𝑋𝑃(ℎ𝑖 ) = |ℎ

) (𝑁+𝑛) 𝜕𝑛 𝑓(ℎ
𝑖
2
𝑛 𝑧𝜕

| 𝑖|ℎ
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با افزایش مرتبۀ مشتتتتق میدان چشتتتمه های ستتتطحی با

تبدیل  DEXPمیدان را تحت تأثیر خود قرار دهد ،اما تعیین

وضوح بیشتر و چشمههای عمیقتر با وضوح کمتری تصویر

موقعیت چشمه با توجه به محل مقادیر بیشینه یا کمینه ،همواره

میشوند .چنانچه توان مقیاسده و در نتیجه شاخص ساختاری

مستقل از جهت میدان خواهد بود .ضمن اینکه دامنۀ سیگنال

درستتتی برای تبدیل  DEXPمیدان به کار رفته باشتتد ،با تغییر

تحلیلی در حالت دوبعدی کامالً مستتتتقل از جهت میدان،

مرتبۀ مشتقگیری محل بیشینههای میدان  DEXPو در نهایت

بردار مغناطیس شوندگی یا مغناطیس باقیمانده است (نبیقیان،

عمق و محل تخمینی چ شمهها تغییر اندکی خواهد دا شت .با

 1972و 1974؛ ستتتالم و راوات2003 ،؛ لی .)2006 ،بنابراین

استتتت فاده از این مع یار می توان برای تخمین توان مق یاس ده

تبدیل  DEXPآن نیز به جهت بردار مغناطیسشتتتوندگی یا

استتتتفاده کرد (فدی .)2007 ،با توجه به اینکه ادامۀ فراستتتوی

میدان زمینه وابسته نیست .درمورد روش هندسی جهت میدان

دادهها فرایندی بستتیار پایدار استتت ،روش  DEXPنستتبت به

ممکن استتتت شتتتیب مرزها را تغییر دهد ،اما در نهایت نقطۀ

ستتتطح نو فۀ موجود در داده پا یدار خوا هد بود؛ حتی در

همگرایی آن ها ثابت می ماند .بنابراین یکی از مزیت های

شرایطی که از م شتقهای مرتبۀ باال ا ستفاده شود .با توجه به

روش های چندمقیاستتتی وابستتتتهنبودن آنها به زاویۀ میل و

رف تار دوقطبی چشتتتمه های مغ ناطیستتتی ،برای هر چشت ت مۀ

انحراف است.

مغناطیستتتی تبدیل  DEXPمیدان دارای یک بیشتتتینه و یک
کمینه ا ست که چ شمه بین این دو نقطه قرار میگیرد .در این

 .4کاربرد روش تحل يل چ ندمق ياسیییی و  DEXPروی

شتتترایط برای تخمین بهتر محل چشتتتمه می توان از تبدیل

دادههای مصنوعی

 DEXPمیدان منتقلشتتتده به قطب یا دامنۀ ستتتیگنال تحلیلی

شتتکل -2الف ،بیهنجاری مغناطیستتی و مشتتتق اول قائم آن را

میدان استتتتفاده کرد .در این حالت شتتتکل دوقطبی میدان

برای ستته دایک نازک مغناطیس تی نشتتان میدهد .این مدل در

 DEXPبرطرف میشود و تنها یک نقطۀ بیشینه وجود خواهد

شکل -2ب نمایش داده شده است .خاصیت مغناطیسپذیری

داشتتتت .هر دو روش بررستتتیشتتتده از ستتتر عت ز یادی

دایکها یکسان است و عمق تا سطح باالیی به ترتیب 20 ،15

برخوردارند و بهآستتتانی می توان از آن ها برای تحلیل حجم

و  10متر است .مغناطش  2 A/mو فقط القایی است .زاویۀ میل

زیادی از دادهها استفاده کرد.

و انحراف میدان خارجی بهترتیب  50و  5درجه استتتت .میدان

ذکر این نکته الزم استتتت که زاویۀ میل و انحراف و به
عبارتی دیگر جهت گیری میدان ممکن استتتت تنها شتتتکل

مغناطیسی تولیدشده با نوفۀ گاوسی با انحراف معیاری برابر با 3
درصد دامنۀ بیهنجاری مغناطیسی آمیخته شده است.

شکل ( .2الف) میدان مغناطیسی (منحنی آبی) و مشتق قائم میدان (منحنی سبز)( .ب) مدل سه دایک نازک.
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با توجه به اینکه تأثیرات تداخلی چشتتتمه ها روی

منهای مرتبۀ مشتق میدان .مقدار شاخص ساختاری مرزهای

همدیگر شتتدید استتت ،مرز های به دستتتآمده از میدان

منتهی به یک چشمۀ واحد تقریباً یکسان هستند و شرط معیار

چندمقیا سی میدان مغناطی سی خطوط را ستی نخواهد بود

سازگاری مرزها را برآورده میکنند .مقدار خطا در تعیین

و جوابهای بهد ستآمده از تحلیل این مرزها نمیتواند

این مشخصه با توجه به نوفۀ افزودهشده به دادهها طبیعی است.

معتبر باشتتد؛ بنابراین مشتتتق قائم اول برای تخمین عمق و
ساختار چ شمهها تحلیل می شود .همچنین برای ت ضعیف
اثر بازدار ندۀ نو فه ها از مق یاس های پایین صتتترفنظر
میشود .در نهایت برای تولید میدان چندمقیاسی و تبدیل

ضمن اینکه خطای محاسباتی و عدم قطعیت باال نیز همواره در
تمامی روشهای ژئوفیزیکی تعیین پارامترهای چشمه وجود
دارد .از طرفی تعیین شاخص ساختاری فرایندی ناپایدار است

 ،DEXPمشتتتتق قائم میدان از ارتفاع  5متری با تغییرات

که میتواند متأثر از نوفهها و تأثیرات تداخلی و میدان زمینه

ارتفاعی  ./3متر تا  40متری از ستتتطح اندازه گیری ادامۀ

باشد .در مورد دایک سوم مقدار تعیینشده برای این کمیت

فراستتتو می شتتتود .شتتتکل  3میدان چندمقیاستتتی ،تبدیل

در مقایسه با چشمۀ اول از دقت کمتری برخوردار است که

 DEXPو مرز ها را برای این بی هنجاری نشتتتان میدهد.

ممکن است به دلیل تأثیرات تداخلی قویتر چشمههای مجاور

شاخص ساختاری برای این ساختار برابر  1فرض شده

روی آن باشد .این مسئله قطعاً مرزهای تولیدشده و در نتیجه

استتت .همانطور که قبالً اشتتاره شتتد اکستتترممهای میدان

دقت تخمین شاخص ساختاری را برای این چشمه تحت تأثیر

 DEXPموقعیت مدل را نشان میدهد ،اما در مورد میدان
مغناطیستتتی به خاطر رفتار دوقطبی میدان ،دو اکستتتترمم
وجود دارد که موقعیت افقی چشتتتمۀ مورد نظر بستتتته به
جهت میدان مغناطیستتتی بین دو اکستتتترمم قرار میگیرد
(شتتکل -3ب) .شتتکل -3ج نشتتان می دهد که چگونه با
استفاده از روش هندسی و بدون نیاز به شاخص ساختاری

قرار میدهند .اما با این حال مقدار تعیینشده برای شاخص
ساختاری دایک سوم یعنی  0/7و  1/3پذیرفتنی است .با توجه
به شکل -2ب دایک اول در فاصلۀ بیشتری از دو چشمه دیگر
واقع شده است؛ در نتیجه میدان چشمههای دیگر تأثیر کمتری
روی آن دارد و شاخص ساختاری آن از دقت بیشتری
برخوردار است.

عمق همۀ چشمهها بهدرستی تخمین زده میشود.
با استفاده از معادلۀ  11در امتداد مرزها میتوان شاخص
ساختاری چشمهها را محاسبه کرد .برای هر دایک مرزهای
آبیرنگ (مشخصشده در شکل -3ج) بررسی شده است.
شکل  4شاخص ساختاری بهدستآمده از تحلیل مرزهای
مربوط به هر دایک را نشان میدهد .با توجه به معادلۀ 11
عرض از مبدأ خط برازششده در ترسیم 𝑛𝜏 برحسب

q

معادل اندیس ساختاری است .مقدار عرض از مبدأ خط
برازششده در شکلهای -4الف تا -4ه به ترتیب برابر است
با .-1/7 ،-2/35 ،-2/1 ،-2/4 ،-2/1 ،-2/1 :از آنجایی که

شکل ( . 3الف) میدان چندمقیاسی( ،ب) میدان  ، DEXPاندیس

مشتق اول قائم تحلیل شده است ،مقدار شاخص ساختاری

ساختاری برابر  1فرض شده است و (ج) مرز های میدان

برابر است با قدر مطلق عرض از مبدأ بهدستآمده (تقریباً )2

چندمقیاسی که برمبنای مقادیر بیشینه یا کمینۀ میدان
چندمقیاسی به دست می آیند.
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همانگونه که قبالً اشاره شد تبدیل  DEXPمیدان

برای بهت صویرک شیدن بهتر چ شمه های کمعمق یا عمیق

مغناطیسی و مشتقهای آن به خاطر ماهیت دو قطبی که

بهره گر فت .به این معنی که مشتتتتق های مرت بۀ پایین

دارند ،تصویری دوقطبی تولید میکند .برای حذف شکل

چ شمه های عمیق تر و م شتق های مرتبۀ باالتر چ شمه های

دوقطبی تبدیل و در نتیجه تخمین بهتر موقعیت چشمه

کم عمق را بهتر بتته تصتتتویر می کشتتتنتتد .زیرا فراینتتد

میتوان تبدیل  DEXPدامنۀ سیگنال تحلیلی میدان (یا

مشتتتق گیری اثر چشتتمه های ستتطحی را تقویت و پاس ت

مشتقهای میدان) را محاسبه کرد .شکل  5تبدیل DEXP

چشتتتمه های عمیق را تضتتتعیف می کند؛ به عنوان مثال

سیگنال تحلیلی میدان از مرتبههای مختلف را برای مشتق

چشتتمۀ دوم در شتتکل -5الف در مقایستته با شتتکل -5ج

قائم میدان با فرض شاخص ساختاری  1نشان میدهد .با

وضتتوح بیشتتتری دارد .درخور توجه استتت که با وجود

توجه به این شکلها تبدیل  DEXPدامنۀ سیگنال تحلیلی

اینکه تا مشتتتق مرتبۀ چهارم میدان استتتفاده شتتده استتت،

با حذف شکل دوقطبی ،میدان چشمهها را بهخوبی به

حتی با وجود نوفۀ نستتتبتاً قوی ،این روش همچنان پایدار

تصویر میکشد و نقاط بیشینۀ آن موقعیت چشمهها را

است و نتایج پذیرفتنی هستند .شایان ذکر است که مشتق

برآورد میکند .عالوه بر این تبدیل  DEXPتصویری

قائم میدان از روش تبدیل هیلبرت مشتق افقی و در حوزۀ

بسیار نرم ( )smoothو تقریبی از چگونگی توزیع

مکان (نبیقیان )1984 ،بهصتتورت بستتیار پایدار محاستتبه

چشمهها فراهم میکند .در واقع این روش را میتوان به

میشود.

عنوان یک روش سریع و تقریبی برای مدلسازی در نظر
گرفت که میتواند برای تولید یک مدل اولیه قبل از
وارون سازیهای پیشرفته و دقیق مورد توجه قرار بگیرد
(فدی و پیلکینگتون .)2012 ،تصاویر نشانداده شده در
این شکل را صرفنظر از مقدار خاصیت فیزیکی چشمهها
میتوان مدل بازسازیشدۀ اولیه در نظر گرفت .این روش
از سرعت زیادی برخوردار است و بهآسانی میتوان از
آنها برای تحلیل حجم زیادی از دادهها استفاده کرد.
همچنین می توان با استتتفاده از مشتتتق های مرتبههای
مختلف (یا دامنۀ ستتتیگنال تحلیلی از مرتبههای مختلف)

شکل  .4تخمین شاخص ساختاری برای هر دایک؛ (الف) و (ب)
تخمین شاخص ساختاری دایک اول( ،ج) و (د) تخمین
شاخص ساختاری دایک دوم( ،ه) و (ز) تخمین شاخص
ساختاری دایک سوم .در مورد هر چشمه مرزهای آبی رنگ
در شکل  -3ج تحلیل شده است.

شکل  .5تبدیل  DEXPبه دست آمده برای( :الف) سیگنال تحلیلی مرتبۀ صفرم مشتق قائم میدان( ،ب) سیگنال تحلیلی مرتبۀ اول مشتق قائم میدان و
(ج) سیگنال تحلیلی مرتبۀ دوم مشتق قائم میدان.
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 .5اعمال روش روی دادههای واقعی
در این بخش روش های معرفیشتتتده در این مقاله روی

 60متر بوده استتتت .شتتتکل  6نقشتتتۀ زمین شتتتناستتتی و

بخشتتتی از داده های مغناطیس ستتتنجی هوابرد مربوط به

بیهنجاری مغناطیسی منطقه را نشان میدهد .مطابق نقشۀ

مناطقی از کشتتور ستتوئد اعمال می شتتود .این داده ها در

زمین شنا سی دایک های دیابازی نفوذی در جهت شمال

ستتال  2005برداشتتت شتتده اند و تمامی تصتتحیحات و

غربی-جنوب شرقی در داخل سنگ های ریولیتی و شن

پردازش های الزم روی آن انجام گرفته استتتت .در این

ماسه گسترش دارند .خط سفید مشخص شده روی نقشۀ

عملیات ارتفاع میانگین پرواز از ستتتطح زمین تقریباً برابر

مغناطیسی پروفیل تحلیلشده را نشان میدهد.

(الف)

(ب)
شکل ( .6الف) نقشۀ زمین شناسی و (ب) نقشۀ میدان مغناطیسی (سازمان زمین شناسی سوئد) 2005 ،
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شکل -7الف بیهنجاری مغناطی سی امتداد این پروفیل

می شود .به این منظور م شتق قائم اول از ارتفاع  50متری از

را نشتتتان می دهد .شتتتایان ذکر استتتت که به دلیل تداخل

ستتتطح اندازه گیری با فاصتتتلۀ  5متری تا ارتفاع  500متری،

بی هنجاری های مجاور ،مرز های به دستتتتآمده از تحلیل

ادامۀ فرا سو می شود .برای ت ضعیف نوفه و تأثیرات سطحی

میدان مغناطیستتتی برمبنای معیارهای معرفیشتتتده پذیرفتنی

از ارتفاعهای پایین صرفنظر شده است .شاخص ساختاری

نخواهند بود .همچنین با استتتتفاده از مشتتتتق اول قائم میدان

بهطور تقریبی برابر  1درنظر گرفته می شتتود .شتتکل -8الف

چ شمههای کمعمق شنا سایی نمی شوند؛ بنابراین ابتدا عمق

مشتق قائم میدان را پس از ادامۀ فراسو در اولین مقیاس نشان

چ شمهها با بهکارگیری روش هند سی برای م شتق دوم قائم

میدهد .با توجه به این نمودار مشتق قائم ضمن برخورداری

تخمین زده میشود .به این منظور مشتق دوم میدان از ارتفاع

از درجۀ تفکیکپذیری زیاد از نسبت سیگنال به نوفۀ خوبی

 70متری از ستتتطح اندازه گیری تا ارتفاع  500متری از آن

برخوردار است و پاس چشمههای عمیق و سطحی بهآسانی

ادامۀ فراستتو می شتتود .شتتکل -7ب مشتتتق دوم قائم را در

قابل شتتناستتایی هستتتند .در این حالت نیز برای تخمین بهتر

ارتفاع  70متری و شکل -7ج میدان چندمقیاسی و مرزها را

محل چشتتتمه ها از تبدیل  DEXPستتتیگنال تحلیلی میدان

نشتتان می دهد .نکتۀ مهمی که در روش هندستتی باید به آن

(مشتق اول قائم میدان) از مرتبههای مختلف استفاده میشود

توجه شتتود ،این استتت که مرزهایی قابلیت تحلیل دارند که

(شتتکل های -8ب-8 ،ج-8 ،د) .با توجه به این شتتکل ها با

به پاس مشخصی در میدان مربوطه نسبت داده شوند (فدی

افزایش مرتبۀ ستتتیگنال تحلیلی تفکیک پذیری چشتتتمه ها

و همکاران .)2009 ،با مقایسۀ شکلهای -7ب و -7ج ،همۀ

افزایش پیدا می کند و چشتتتمه های مولد بی هنجاری های

چشمههای تخمینزدهشده با استفاده از روش هندسی پاس

م شاهده شده در شکل -8الف قابل شنا سایی ا ست .چون

م شخ صی در نمودار م شتق دوم قائم میدان دارند؛ در حالی

محل چشتتمه ها با تغییر مرتبۀ ستتیگنال تحلیلی نستتبتاً پایدار

که پاس مغناطیسی این چشمهها در نمودار میدان مغناطیسی

استتتت ،می توان نتیجه گرفت که مقدار  1برای شتتتاخص

وضوح کمتری دارد .در ادامه برای تعیین شاخص ساختاری

ساختاری تقریباً صحیح ا ست .نکتۀ شایان توجه این ا ست

از معیار تغییرناپذیری اکستتتترمم های تبدیل  DEXPبا تغییر

که با وجود استتتفاده از مشتتتق مرتبۀ چهارم در شتتکل -8د

مرتبۀ مشتقگیری استفاده میشود.

همچنان نستتبت ستتیگنال به نوفه ،زیاد و تصتتویر چشتتمه ها

برای تحل یل  ،DEXPاز مشتتتتق قائم م یدان استتتت فاده

واضح است.

شکل ( .7الف) میدان مغناطیسی( ،ب) مشتق دوم میدان در ارتفاع  70متری از سطح اندازه گیری و (ج) تحلیل چندمقیاسی و روش هندسی تخمین
عمق.

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،1بهار 1395
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شکل ( .8الف) مشتق قائم میدان در ارتفاع  50متری ،تبدیل  DEXPبه دست آمده برای( :ب) سیگنال تحلیلی( ،ج) سیگنال تحلیلی مرتبۀ اول و (د)
سیگنال تحلیلی مرتبۀ دوم مشتق قائم میدان .شاخص سفید محل بیشینه ها را نشان می دهد.

از آنجایی که در شتتترایط واقعی ن تایج فقط یک روش

میدان چندمقیاسی وزندهی شده است ،کمیتهای چشمه با

خاص قابل اعتماد نیستتتت ،همواره الزم استتتت از روش های

توجه به مقادیر بیشتینه یا کمینۀ تبدیل  DEXPتعیین میشتود.

مختلفی برای تخمین چشمهها استفاده شود .روشهای هندسی

اعمال این روش ها روی داده های مصتتتنوعی آمیخته به نوفه

تخمین عمق و تبدیل  DEXPمبانی کامالً متفاوتی از یکدیگر

نشتتتان داد که حتی در شتتترایطی که از مشتتتتق های مرتبۀ باال

دارند و دو روش مستقل برای تخمین مشخصههای چشمههای

ا ستفاده می شود ،نتایج از کیفیت و دقت خوبی برخوردارند.

مغناطیستتی یا گرانی هستتتند .بنابراین هر دو روش برای تفستتیر

در واقع یکی از مزایای مهم این دستتتته از روش ها پایداری و

داده های واقعی به کارگرفته شتتتدند .با توجه به تطابق عمق و

حساسنبودن آنها به سطح نوفه در میدان مشاهدهشده است.

موقعیت افقی بهدستتتآمده از این دو روش ،اعتبار کمیتهای

زیرا عملگر ادامۀ فراسو همانند یک فیلتر پایینگذر از تقویت

بهدستآمده و اعتماد به آنها به افزایش مییابد.

نوفه ها هنگام فرایند مشتتتق گیری جلوگیری میکند .از دیگر
مزایای این روش ها ستترعت زیاد استتت ،بهطوری که میدان

 .6نتيجهگيری

چندمقیا سی برای حجم زیادی از دادهها در زمان کمی تولید

در این مقاله دو روش چندمقیاستتتی که استتتاس آن ها رفتار

می شتتتود .با اع مال جدا گا نۀ هر دو روش روی داده های

میدانهای پتانسیل در ارتفاعهای مختلف است ،بررسی شد.

مغناطیستتی برداشتتتشتتده در کشتتور ستتوئد نتایج یکستتانی به

با استتتتفاده از این روش ها موقع یت و عمق چشتتتمه تعیین

دست آمد که میتواند بیانگر صحت و اعتبار آن باشد.

می شود .در روش اول موقعیت چ شمه با یک روش هند سی
بدون نیاز به هرگونه اطالعات اولیه با دقت خوبی تخمین زده

تشکر و قدردانی

می شود .شاخص ساختاری با مفهوم تابع مقیاسده برآورد و

از سازمان زمینشناسی سوئد برای دادهها و نقشهها و همچنین

در نهایت درجۀ اعتبار کمیت های به دستتتتآمده با معیار

از پروفستتتور موریتزیو فدی برای راهنمایی های ارزنده شتتتان

سازگاری مرزها سنجیده شد .در روش  DEXPکه در واقع

قدردانی میشود.
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