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مقایسه روشهای گوناگون برآورد عمق ،مکان و نوع چشمۀ میدانهای مغناطیسی و گرانی
جمال الدین بنیعامریان ،1بهروز اسکویی *2و موریتزیو فدی

3

 .1دانشجوی دکتری ،گروه فيزيك زمين ،موسسة ژئوفيزيك ،دانشگاه تهران ،ايران
 .2دانشيار ،گروه فيزيك زمين ،موسسة ژئوفيزيك ،دانشگاه تهران ،ايران
 .3استاد ،گروه علوم زمين ،زيست محيط و منابع دانشگاه ناپلز فدريکو  ،2ناپل ،ايتاليا
(دريافت ،94/7/15 :پذيرش نهايی)94/11/11 :

چکیده
در این مقاله برخی از متداولترین روشهای برآورد عمق و نوع ساختار چ شمههای میدان پتان سیل (مغناطی سی و گرانی) از جمله
روشهای سیییانال تیلیلی یا گرادیان ،لت تیییویرسییازی مشییهیییههای چشییمه ()Source Parameter Imaging-SPIت
ت یویر سازی بهبودیافتة م شه یههای چ شمهت ()Improved SPI-iSPIت واهمامیهت اویلر ()Euler deconvolutionت عدد
موج میلی ( )Local wavenumberو روش تر،یبی سییییا نال تیلیلی و واه مامی هت اویلر ( )ANEULمورد ب یث قرار
میگیرد .این روشها اغلب مبتنی بر مشتقهای میدان و یا تر،یبهای گوناگون آن هستند .سپس گروه دیاری از روشها تیت
عنوان روشهای چندمقیا سی (، )multiscaleه در سالهای اخیر برای تعیین عمق و شکل چ شمهها مطرح شدهاند برر سی
میشیییود .این روشها همانگونه ،ه از نام آنها پیدا اسیییت به تیلیل میدان در مقیا های گوناگون میپردازند و عموماً پایداری
بیشتری نسبت به نوفه دارند .برای درک بهتر روشهای معرفی شدهت این روشها روی دادههای مینوعی تولید شده با مدلی ،ه
پی سنگ مغناطی سی را شبیه سازی می،ند به،ار میروند و سپس نتایج بهد ست آمده با یکدیار مقای سه می شوند .عالوهبر این
نشان داده می شود ،ه چاونه با استفاده از نتایج روشهای گوناگون میتوان جوابهای بهدست آمده را اعتبارسنجی ،رد .در این
مقاله فقط به بررسییی سییاختارهای دوبُعدی پرداخته میشییود .درنهایت از این روشها برای تیلیل دادههای واقعی ناشییی از ی
ساختار دوبُعدی مغناطیسی استفاده میشود.
واژههای کلیدی :برآورد عمقت مشتق میدانت میدان گرانیت میدان مغناطیسیت تیلیل چندمقیاسی میدان پتانسیلت ادامة فراسو.

 .1مقدمه
هدف از تفسیییدا هاه های مددان پتانسیییدم نمطیایدسییی

به یژ عمق باشیییید .باای م ثال هی بدشیییتا مواقع عمق

گاان ) تعددن مشخصههای چشمههای مولد مددان شامم

باآ یهی یا م توان هیحکم ایال عات ا ل ده هی فاای ید

تباین خاصدت فدزیک نقابلدت

مدلسییازی مویه اسییتفاه قاایهاه .هی اکتشییافات مخازن

مطیایدسپذیای یا چگال ) آنها اسیییت .با توجه به حجم

نفت  ،عمق باآ یهی پ سیگ مطایدس یا بهعبایتهیگا

بسیییدای زیاه هاه های که هی عملدات گوناگون هواباه،

ضخامت الیة یسوب  ،بهیوی مستقدم هی مدلسازی حوز

زمدی جمعآ یی م شوه ،هی بسدایی از موایه

نفت نباآ یه حجم چشییمه) به کای گافته م شییوه نل ،

های ای ن بسییدای زمانبا اسییت.

هم کایان .)2013 ،بهاینتات دب باآ یه

موقعدت ،شکم هیدس

هییای

مدلسییازی آنها با ی

بیابااین هیی سیییالدان گذشیییته ی

های خوهکای

 ،2006هدیز

ساختای پ سیگ با استفاه از عمق مطیاید س  ،هید ا لدة

ند مهخوه کای گو ناگون باای باآ یه سیییایع هقدقتا

خوب از مشخصههای مهم حوز مویهنظا فااهم م کید.

مشیییخصیییههای چشیییمه ،توسیییعه یافته اسیییت ننبدقدان

عال بااین ،به علت سیییاعت هزییة بهنسیییبت کم آن،

همکایان .)2005b 2005a ،چون هی بسیییدایی از موایه
تعددن عمق اهم دت بدشیییتای هایه ،اغ لب این ی

ها

مستقم از خاصدت فدزیک چشمه هستید .بیابااین تفسدا
کمّ ممکن اسییت فقش شییامم باآ یه موقعدت چشییمه
*ناارنده رابط:

باآ یه عمق به ی

مطیایدسییی هی به نقشیییه هیآ یهن

گسییمها ،سیی ت تما  ،چدنخویهگ ها سییاختایهای
نمک  ،اهمدت یژ ای پددا کاه است.
باآ یه موقعدت باای چ شمههای ه بُعدی یا م توان
E-mail: boskooi@ut.ac.ir
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با اسیییتفاه از هاه های ندمیُخ عمل سیییاخت .ا لدن
ی

هیای باآ یه عمق اغلیب گاافدک بوهنید فقش

باای ب هیجاییهای یک چشیییمه مجزا کایباه هاشیییتید
ناسیییمل 1956 ،؛ گانت مایتدن1966 ،؛ کولومزین
هییمییکییایان .)1970 ،هی اییین ی

هییا بییاای بییاآ یه

مشخصههای چشمه از یژگ های گوناگون ب هیجایی

همکییایان2009 ،؛ فییدی همکییایان2012 ،؛ فلوییو
همکییایان2009 ،؛ عبییا

همکییایان 2014؛ عبییا

فییدی .)2015 ،هی این ی

هییا بییه بایسییی مدییدان هی

مق دا
ی

های گو ناگون پاهاخ ته م شیییوه .این گا از
ها پایدایی بسیییدای زیاهی نسیییبت به نوفه هایند

ا ستفاه از م شتقهای باال هی آنها با حفظ پایدایی ن سبت

مانید ان باق خمددگ  ،شیییدب ،پهیا هی نصیییه هامیه

به نو فه ،ام کان پذیا اسییییت .هی ه هة  1990ی

فاصییی لة افق بدن نق ه های یژ ب هی جایی اسیییت فاه

خوهکای باآ یه عمق باای حالت سهبُعدی ندز ابداع شد.

های خوهکای باآ یه عمق

ها هی اقع تعمدم از حا لت ه بُعدی بوهند که

م شیییوه .هی ههة 1970ی
جایگزین ی

های گاافدک شیید .این ی

ها اغلب با

این ی

باای اِعمال ی ی هاه های گاید شد ایجاه شدند.

مبیای اسییتفاه از مشییتقهای جهت مددان هسییتید .ی
ا یلا با مبیای اسیییتفاه از مشیییتق های ا ل مددان باای

های

اما ز بسیییدییایی از این ی

هییا هی نامافزایهییای

تجایی مویه اسیییتفاه قاای م گداند .بااین حال از مدان

حالت ه بُعدی یا تامپ سون ن )1982هی حالت سهبُعدی

ی

یا یییید همکییایان ن )1990معاف کاهنیید .مهمتاین

ی شییی هموای کامم ندسیییت .به این معی که نم توان

مزیت این ی

خوهکای بوهن آن باای باآ یه موقعدت

چشمه است اما باای این کای باید شکم هیدس ساختای
بهصییویت ایالعات ا لده ایه مسییهله شییوه .تویسییتون
اسمدت ن )1997ی

 SPIیا ابداع کاهند .هی این ی

از م شتق ماتبه ه م مددان استفاه م شوه با استفاه از
مفهوم عده موج محل  ،عمق سییاختای باآ یه م شییوه.

های گوناگون باآ یه مشییخصییههای چشییمه هد

صیییا فا ن تایج یک ی

خاص یا بهمیز لة ن تایج ق ع

هینظا گافت .بیابااین هی ها مویهی الزم اسیییت که با
توجییه بییه کدفدییت هاه هییا هییدف نهییای ی

هییای

گوناگون بهکای گافته شیییوند تا بهتاین نتایج با کمتاین
خ ا بههست آید .هدف اصل از این مقاله بایس باخ
از مهمتاین کییایباهیتاین ی

هییای اسییییت کییه

ی

 iSPIناسمدت همکایان )1998 ،شکم بهبوهیافتة

مقبولدت زیاهی هی اکتشاف تفسدا پددا کاه اند .به این

ی

اخدا است که توانای باآ یه شاخص ساختایی یا

میظوی ابتدا یک ساختای بهنسبت پدچددة مصیوع تحلدم

هم هایه .سالم یا ات ن )2003با اهغام تعایه سدگیال

م شییوه .هینهایت این ی

های معاف شیید

تحلدل ماتبه باال نهسیییو )1998 ،معاهله همگن ا یلا

ی ی هاه های اقع ناش از یک چشمه ه بُعدی اِعمال

خوه کای  ANEULیا ا بداع کاه ند که به ع لت

نتایج آنها بهمیظوی گزییش بهتاین نتایج با هم مقایسیییه

ی

خوهکای بوهن ،مقبولدت زیاهی هی تفسدا پددا کاه .سالم

ها ی

م شوه.

همکایان ن )2005با کایباه مفهوم عده موج محل
تاکدب آن با معاهله های ا یلا ،ی

عده موج محل

ایتقا یافته یا باای باآ یه موقعدت نوع چشیییمه معاف
کاهند .همة این ی

ها حساسدت بسدای زیاهی نسبت به

 .2نظريه
هی این بخش ابتدا مبان نظای ی

ها مفاهدم بیداهی

آنها شاح هاه م شوه:

نوفه موجوه هی هاه هایند هیصویت که هاه ها کدفدت
م لوب نداشته باشد ،جوابهای هقدق حاصم نم شوه.
هی سیییالهای اخدا ی

های چیدمقداسییی باای باآ یه

مشخصههای چشمه معاف شد اند نفدی2007 ،؛ فدی

 .1 .2سيگنال تحليلی ()Analytic signal
شکم ییاض تابع سدگیال تحلدل هی حالت ه بُعدی با
یاب ة ن )1تعایه م شوه ننبدقدان ن:))1974،1972

مقايسه روشهای گوناگون برآورد عمق ،مکان و نوع چشمة...
T
T
i
x
z

ن)1

A

که هی آن T ،م تواند مددان گاان یا شدت مددان
مطیایدس
قائم

باشد1 .

i

 x, zمختصات هی جهت
موهوم سدگیال

افق است .قسمت حقدق

تحلدل ز ج تبدیم هدلبات هستید .با این تعایه تبدیم
فوییة سدگیال تحلدل با یاب ة ن )2بدان م شوه:
T
)) ) (1  sgn( k
x

ن)2

( F ( A)  F

که هی آن F ،نماه تبدیم فوییه sgn ،تابع عالمت

k

عده موج است .یاب ة ن )1معاهل است با:
A  A ei

ن)3

 θفاز محل است

که هی آن A ،هامیة سدگیال تحلدل

371

این یژگ سییدگیال تحلدل یا م توان هی تفسییدا کدف
هاه ها مویه استفاه قاای هاه.
 .2 .2روش تصويرسازی مشخصههای چشمه
تویسییتون اسییمدت ن )1997با معاف مفهوم عده موج
محل هی حوزة مددانهای پتانسییدم،بهمیزلة مشییتق مکان
فاز محل نیاب ة ن ))5ی

پُا کایباه  SPIیا با هدف

باآ یه مشیییخصیییههای چشیییمههای ه بُعدی توصیییده
کاهند .با مبیای تعایه عا ضه شد عده موج محل هی
حالت ه بُعدی با یاب ة ن )7محاسبه م شوه:
T

ن)7


) k x  tan 1 ( z
T
x
x

شکم بازتا یاب ة ن )7با یاب ة ن )8بدان م شوه:

نبااسول:)2000 ،
( A

ن)8

(   tan 1

س ت تما

ن)4

T 2
T
)  ( )2
x
z

ن)5

T

1   2T T  2T T 


 2
2 
A  x z x  x z 

با محاسیییبة نظای مشیییتقهای افق
) z
x

با استفاه از مشتقهای قائم ماتبه nاُم،

 nT
z n



T

 ، Tسدگیال

z
n

تحلدل از ماتبه هلخوا nاُم با معاهلة ن )6تعایه م شوه
نهسو:)1998 ،
ن)6

ˆ Tnz ˆ Tnz
i i
k
x
z

An 

سدگیال تحلدل حساسدت زیاهی نسبت به نوفه هایه
زیاا فاایید مشیییتقگدای همانید یک فدلتا باالگذی عمم
م کید .با افزایش ماتبة سیییدگیال تحلدل  ،این ناپایدایی
افزایش م یابد .باای ساختایهای ه بُعدی شکم هامیة
سیییدگیال تحلدل کامالً مسیییتقم از جهت اندازة باهای
مطیایدسشیییوندگ اسیییت .ازآنجاکه سیییدگیال تحلدل
تاکدب از مشییتقهای مددان پتانسییدم اسییت ،کایباه آن
پا سخ چ شمههای عمدق نیول موجهای بلید) یا ت ضعده

kx 

قائم باای یک

مطیاید س ننبدقدان )1972 ،هی نظا گافتن

این نکته که مقدای عده موج محل هی ماز سیی ت تما
بدشییدیه اسییت ،م توان عمق ،زا یه شییدب تباین قابلدت
مطیایدس پذیای محل یا با یاب ه های ن ،)9ن )10ن)11
هی ماز سی ت تما

محاسییبه کاه نتویسییتون اسییمدت

ن:))1997
1
k0

ن)9

h

ن)10

dip   0  2 I  90

ن)11

A x0
)2k0 Fa c sin( dip



که هی این یاب ه ها h :عمق محل  k 0 ،عده موج محل
هی ماز سییی ت تما  dip ،شیییدب  0 ،فاز محل هی ماز
سیییی ت تمییا  I ،زا یییه مدییم مو ثا  ،قییا ب لدییت

م کید اما هی عوض چ شمههای س ح نیول موجهای

مطیایدسپذیای Fa ،مددان مطیایدسییی زمدن c ،تابع

کوتا ) با تفکدکپذیای ن )Resolutionبدشیییتای نمایان

از زا یه مدم موثا اسیییت جهت محوی انداز گدای

م شوه .سدگیال تحلدل ضمن کاهش هاهن اثا تداخل ،

 x  0ن شانههیدة ماز س ت تما

ا ست کمدتهای

چشیییمههای مجا ی ماز چشیییمهها یا مشیییخص م کید.

فوق هی این نق ه محاسیییبه م شیییوند .هی اسیییتخااج این

سییدگیال تحلدل چون هموای یک کمدّت مثبت اسییت،

یا ب ییههییا فاض با این اسییییت کییه ا ثاات تییداخ ل

مانید ب هیجاییهای مطیایدسیی  ،شییکم ه ق ب ندایه.

ب هیجایی های مجا ی جوه ندایه سیییاختای ه بُعدی
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یک س ی ت تما

فاض اییکه محم چشیییمة ه بُعدی  x=0باشییید ،مقدای

اسییت ،هی غدا این صییویت این ی

باآ یه هیسییت از مشییخصییههای چشییمه نم ههد .عده

بدشدیة نسب  kبا عمق چشمه یاب ة عکس هایه:
1
h

موج محل ندز به علت اسییتفاه از مشییتقهای ماتبه باال،

ن)16

نسییبت به نوفه بسییدای ناپایدای اسییت .هی مویه چشییمههای

ازیاف با حم معاهلههای ن )15ن )16باای  Nمحاسبة

گاان عمق ساختای با یاب ة ن )9باآ یه م شوه.

آن هی م حم بدشییید یة عده موج محل  ،م توان ا ندیس
ساختایی چشمه یا باآ یه کاه:

 .3 .2تصويرسازی بهبود يافتة پارامترهای چشمه
با اسیییتفاه از مفهوم سیییدگیال تحلدل ماتبه باال نیاب ة
ن ،))6عده موج محل ماتبه ه م با فامول ن )12تعایه
م شوه ناسمدت همکایان ،ن:))1998
ن)12

k x  0 

T 2

) tan 1 ( 2 z
T
x
xz
2

k2 

با تاک دب عده موج محل مات به ا ل مات به ه م
نیاب ةن ))12 7م توان عمق ا ندیس سیییاخ تایی یا

ن)17

k1
1
k2  k1

نکتة مهم هی ا ستفاه از ی

N

 iSPIاین ا ست که)1 :

چشیمه باید ه بُعدی باشید ،بهعبایتهیگا باید امتداه آن
هی یک یاستا هی مقایسه با جهتهای هیگا بزیگ باشد،
 )2اثا تداخل ناش از ب هیجایی چشمههای مجا ی کم
باشیید .هی غدا این صییویت جوابهای بههسییت آمد از
این ی

قابم اعتماه ندست.

باای چشیییمه های ه بُعدی مانید سییی ت تما  ،هایک
نازک اسیییتوانة افق بهصیییویت خوهکای بد ن هد

 .4 .2روش پيشرفتة عدد موج محلی ( Enhanced

پدشفاض یییا ابسیییتگ بییه جهییت مدییدان ،شیییدییب

)local wave number- ELW

یژگ های فدزیک باآ یه کاه.

این ی

باای باآ یه عمق ،موقعدت اندیس ساختایی

با جایگذایی یاب ههای ییاضییی محاسیییبه شییید

چشیییمه های ه بُعدی سیییهبِّعدی نسیییالم همکایان،

مشییتقهای گوناگون مددان باای این سییاختایها نیفویه،

 )2008به کای م ی ه .حالت ه بُعدی این ی

بامبیای

1980؛ نبدقدان )1972 ،هی یاب ههای ن )7ن )12اجاای

تاکدییب عییده موج محل افق نیاب یة ن ))7تعایه

باخ سییاه سییازیها ،یاب ههای کل ن )13ن )14باای

هیگای از آن اسییت که فاز آن  90هیجه چاخدد اسییت

عده موج محل ماتبة ا ل ه م بههست م آید ناسمدت

نعییده موج محل قییائم) .بییا تاکدییب این ه کمدییت،

همکایان ،ن:))1998

معاهلهای بههسییت م آید که از حم آن مشییخصییههای

ن)13

( N  1) h
x2  h2

k1 

ن)14

( N  2) h
x2  h2

k2 

که هی آن N ،اندیس سییاختایی مقدای آن باای سیی ت
تما  ،ها یک اسیییتوانة مطیایدسییی ن )2 ،1 ،0باای
چشمههای مشابه گاان بهتاتدب ن )1 ،0 ،1است h .عمق
 xمحم چشمه است .تفاضم  k2 k1مقدایی مستقم از

تعایه جد ید از عده موج محل

با یاب ة ن )18ب دان

م شوه نسالم همکایان:)2005 ،
ن)18
همانگونه که هی ی


1   2T T  2T T 

kz 
  2 
 2
z
A  x z z  z x 

 iSPIتوضدت هاه شد ،باای

سیییاختایهای ه بُعدی با فاض اییکه موقعدت چشیییمة
ن) x0,z0باشییید عده موج محل با توجه به یاب ة ن )13با

نوع ساختای چشمه خواهد بوه:
ن)15

چشیییمه بد ن نداز به ایالعات ا لده تعددن م شیییوه .این

h
x2  h2

k  k 2  k1 

همانگونه که قبال اشای شد ،بدشدیة مقدای عده موج
محل  ،موقع دت چشییی مه یا باآ یه م ک ید .ب یابااین با

فامول ن )19بههست م آید:
ن)19

) ( N  1)( z0  z
( x  x0 ) 2  ( z  z0 ) 2

kx 

که هی این یاب ه ،ن )z0-zمعاهل  hهی یاب ة ن )13ا ست .به

مقايسه روشهای گوناگون برآورد عمق ،مکان و نوع چشمة...
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با این مقدمه به شاح مخت صا ی

اهمامدخت ا لا که

عده موج محل قائم با بها گدای از یاب ة ن )18باای

یک ی

ساختایهای ه بُعدی با فامول ن )20بدان م شوه نسالم

عمق ،شکم مکان چشمههای مطیایدس یا گاان است

همکایان:)2005 ،

م پاهازیم.
) ( N  1)( x  x0
( x  x0 ) 2  ( z  z0 ) 2

ن)20

از تاک دب یاب ه های ن )19ن )20م عاهل خ
بههست م آید:

k x x  k z z  k x x0  k z z0

ن)21
این معاهلة خ
ندایه

با ی

هد

اب ستگ به شکم چ شمة ه بُعدی

کمتاین ماب عات م توان آن یا باای

 x0,z0حم کاه.
باای حم معاهلة ن )21ابتدا یک پیجا به ماکزیت
بد شدیة عده موج محل تعایه م شوه .سپس باای همة
هاه هییای هی ن پیجا این معییاهلییه بییه ی

این ی

kz 

ن)21

کمتاین

ماب عات حم م شیییوه .م قدای های  kz kxباای ه مة

ندمهخوهکای بسیییدای پُاکایباه باای باآ یه

یا تامپسییون ن )1982باای تفسییدا هاه های

ه بُعدی مطیاید س معاف کاه

سپس یید همکایان

ن )1990آن یا باای حالت سیییهبُعدی تعمدم هاهند .ی
ا یلا بهمیزلة یک ی

بیداهی هموای مویه توجه بوه

تاکیون به شیییدو های گوناگون مویه اسیییتفاه قاای
گافته اسیییت نیا ات1996 ،؛ نبدقدان هانسییین2001 ،؛
هسیییو2002 ،؛ سیییدلوا بایبوسیییا2003 ،؛ موشیییایاندبو
همکایان2004 2001 ،؛ اسیییتا ی

یید2007 ،؛ فدی

همکایان.)2009 ،
معاهله اصل هی این ی
ن)24

عبایت است از:
T
T
T
T
x0
 z0
 NB  x  z
 NT
x
z
x
z

نق ههای هی ن پیجا با یاب ههای ن )8ن )18محاسیییبه

که هی آن N ،اندیس سییاختایی  Bمددان زمدیه اسییت.

م شوه .انتخاب یول پیجا به کدفدت هاه  ،پهیای پدک

حم این معاهله یک مسیییهله بدشتعددنشییید اسیییت با

مدزان تداخم ب هیجاییهای مجا ی بستگ هایه .باای

تعایه پیجا های متحاک ی ی هاه ها اسیییت فاه از

م ثال باای یک ب هی جایی کامالً مجزا هی ام تداه یک

ی

کمتاین مابعییات هی ها پیجا بییا یییک مقییدای

ندمیُخ پیجا م تواند کم هاه های انداز گدای شد هی

پدشفاض  ،Nباای )  ( x0 , z0حم م شیییوه .خ ای باآ یه

امتداه ندمیُخ باشیید .هیصییویت که چیدین چشییمه جوه

بااسیییا

انحااف معدایها بدان م شیییوه .چیانچه اندیس

هاشیییته باشییید یول پیجا باید کوچکتا باشییید .ی

سیییاختایی باای یک چشیییمه بههیسیییت انتخاب شیییوه

 ELWبه علت ا ستفاه از م شتق ماتبه ه م ن سبت به نوفه

جواب های بههسییییت آ مد متاکز خوا هد بوه که این

حساسدت زیاهی هایه.

م توا ند مع دای خوب باای تعددن مدزان هیسیییت ن تایج
باشد.
فاض ا ل ده هی ی

 .5 .2روش واهماميخت اولر

ا یلا این اسیییت که چشییی مة

تابع  Vهمگن از ماتبة  nاسییت هیصییویت که باای ها

مطیایدس هایای شکم هیدس ساه مانید کا  ،استوانه،

ضایب حقدق  tیاب ة ن )22باآ یه شوه:

هایک مانید آن با شد .زیاا مددان مطیاید س تولدد شد

ن)22

) V (tx, tz )  t n V ( x, z

ها تابع که همگن باشییید هی معاهلة هیفاانسیییدم همگن
)  nV ( x, y , z

V
z

z

V
x

x

باای مثال مددان ناش از یک ه ق ب مطیایدس که
a
r3

ساختایی ثابت است با تطددا فاصله تطددا نم کید نیید
تویسیییتون .)2014 ،بیییابااین باای چشیییمییههییای بییا

ا لا صدق م کید:
ن)23

با اینگونه سیییاختایها کامال همگن اسیییت ،یعی اندیس

 T ( x, z ) است ،یک تابع همگن از هیجة ن )-3است.

ساختایهای پدچدد  ،این ی

ممکن است ی

میاسب

نباشییید ،زیاا اینگونه چشیییمهها هی اقع کامم ندسیییتید
اندیس ساختایی ثابت ندایند.

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،42شماره  ،2تابستان 1395
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 .6 .2روش ANEUL

پتانسدم شامم عمق ،مکان اندیس ساختایی با تحلدم

این ی ش ی ش تمام خوهکای باای باآ یه موقعدت

یفتای مددان هی ایتفاعهای گوناگون باآ یه م شوه.

شکم ناندیس ساختایی) چشمة مددانهای پتانسدم هی

ازآنجاکه انداز گدای مستقدم مددان هی چید ایتفاع

حالت ه بُعدی سهبِّعدی است که باخ محد هیتهای

متفا ت به ندیت امکانپذیا است ،ابتدا مددان پتانسدم

های پدشدن یا که صافاً باای ساختایهای خاص به

چیدمقداس با اهامة فااسوی هاه ها به ایتفاعهای متفا ت

از

محاسبه م شوه .مقدایهای بدشدیه یا کمدیة مددان پتانسدم

جایگذایی مشتقهای معاهلة ا لا هی معاهلة سدگیال

همگن با توجه به تطدداات این مددانها نسبت به فاصله از

تحلدل بههست م آید نسالم یا ات:)2003 ،

چشمه ،هی ایتفاعهای متفا ت هی امتداه مجموعه

ی

کای م ی ند ندایه .معاهلههای اصل

ن)25




 x x0

ن)26

این ی

 2 AAS1 2  AAS 2 AAS 0
N 
 AAS AAS  AAS 2
2
0
1




AAS1 AAS 0

z0  
 AAS AAS  AAS 2 
2
0
1  x x

0

که هی آن ( x0 , z0 ) ،مختصیییات چشیییمة مددان اسیییت
0

 AAS ، AAS ، AASبهتاتدب هامیة سییدگیال تحلدل
1

خشهای یاست به نام مازها ن )Ridgeقاای م گداند
نفدی

همکایان .)2012 ،2009 ،ابتدا با یک ی

هیدس با با نیاب این مازها تا زیا س ت انداز گدای
تعددن نق ههای باخویه مازها با یکدیگا ،عمق
نق ههای تکدن چشمة ن )Singular pointsبهساهگ

2

مددان ،مشییتق ماتبه ا ل ه م مددان هسییتید.این یاب هها
هی محم افق چشییمه محاسییبه م شییوند .موقعدت افق
چشمه با توجه به محم بدشدیة مقدایهامیة سدگیال تحلدل
مددان باآ یه م شوه.
هد کدام از معاهله های باال ابسیییتگ صیییایت به
مطیایدس شوندگ ندایند ،لذا مطیایدس باق ماند  ،عامم
مزاحم نخواهد بوه .اگا چید چشیییمه موجوه باشییید،
بییه میظوی جلوگدای از اثا تییداخل ب هیجییاییهییای
چشیییمههای مجا ی بهتا اسیییت ب هیجایی ناشییی از ها
چشییمه بهیوی جداگانه بایسیی شییوه .ی

ANEUL

ناپایدایی زیاهی نسیییبت به نوفههای بسیییامد زیاه هایه،
بیابااین باای کاهش اثا نو فه م توان از اهامة فااسیییوی
هاه ها اسیییتفاه کاه .هی مویه هاه های مطیایدسییی  ،با
اسییتفاه از انتقال به ق ب یا تبدیم شییبهگاان م توان
خ ای باآ یه موقعدت افق چ شمه یا نبا مبیای ا ستفاه
از محم مقدای بد شدیةهامیة سدگیال تحلدل ) کاهش هاه

باآ یه م شوه .باای مثال نق ة تکدن چشمههای با شکم
استوانه افق هی ماکز نق ة

هیدس ساه مانید کا

تکدن ساختایهای مانید هایک ،س ت تما

استوانه

عموهی هی باالی آنها قاای هایه نفدی

همکایان،

 .)2009 2012یبق تعایه تابع مقدا ه عبایت است
از مشتق لگاییتم مددان پتانسدم نسبت به لگاییتم ایتفاع
نفدی فلوییو  ،2006فدی ،2007 ،فلوییو همکایان
:)2009
))𝑧(𝑓(𝜕 log

.

ن)27
که هی آن τ ،تابع مقدا ه

)𝑧(𝜕 log

=τ

 fمددان هی ایتفاع  zاسیییت.

ها مددان پتانسییدم ندوتی  ،از جمله مددانهای گاانش ی
بهیویکل مشیییتق قائم مات به nاُم م ددان

مط یایدسییی

پتان سدم ندوتی یک چ شمة نق های شکم ساه مددان
تابع مقدا ه با یاب ههای ن )28ن )29محاسیبه م شیوه
نفدی: )2007 ،
.
)𝑛+1

ن)28
.

𝑧

𝑠𝑁= −

𝑧)(𝑛+1

=−

1

𝑧𝑓𝑛 (𝑧) = (𝑧−

0

))𝑧( 𝑛𝑓(𝜕 log

= 𝑛τ

هی نتدجه عمق اندیس سیییاختایی یا با هقت بدشیییتای

ن)29

محاسبه کاه نبی عامایان اسکوی .)1388 ،

که هی آن Z0 ،عمق تا چشیییمه  Nsاندیس سیییاختایی

𝑧−𝑧0

𝑧−𝑧0

)𝑧(𝜕 log

نسیییبت به مددان  fnاسیییت .باای مددانهای گاانشییی
 .7 .2تحليل چندمقياسی با استفاده از روش هندسی
هی ی

تحلدم چیدمقداس  ،مشخصههای چشمة مددان

مطیایدسی بهتاتدب  n=2 n=1اسییت .هی این یاب هها،
محاسبات هی محم افق چشمه صویت گافته است.

مقايسه روشهای گوناگون برآورد عمق ،مکان و نوع چشمة...

هیصویت که مددانهای می قهای ،اثاات تداخل

375

 .8 .2روش تبديل DEXP

ن )Interference effectچشمههای مجا ی نکه هی

ی

ایتفاعهای باالتا بدشتا م شوند) مقدای نوفه قابمتوجه

نایت فاع های) مت فا ت با توان م یاسیییب از ه مان ایت فاع

باشد ،مازها خمددگ پددا م کیید .باای یفع این مشکم

اسیییت .تابع مقدا ه هی این ی

تابع از ایتفاع ،توان

م توان از مشتقهای ماتبه باالتا مددان استفاه کاه.

مقدییا هه ن )scaling functionن هی نتدجییه انییدیس

بهاینتاتدب اثا تداخل ناش از چشمههای مجا ی یا

سیییاختایی)

ماتبة مددان اسیییت .بیابااین تبدیمDEXP

مددانهای می قهای کاهش پددا م کید .همچیدن باای

مددان پتانسیییدم با یاب ة ن )30محاسیییبه م شیییوه نفدی،

حذف اثاات چشمههای س ح

نوفهها م توان از

مقدا های کم صافنظا کاه .ازآنجاکه فاایید
مشتقگدای نفدلتا باالگذی)

 DEXPبا مبیای مقدا هه مددان هی مقدا های

:)2007
= ) 𝑖𝐷𝐸𝑋𝑃(ℎ𝑖 ) = |ℎ𝑖 |𝛼 𝑓(ℎ

ن)30

اهامة فااسو نفدلتا

𝑁

|ℎ𝑖 | 2 𝑓(ℎ𝑖 ).

𝑙 𝑖 = 1.2. … . .

یا ایت فاع اها مة فااسیییو  lت عداه

پایدنگذی) بهیوی همزمان مویه استفاه قاای م گداند،

که هی آن hi ،مق دا

هی نتدجه کم فاایید نسبت به نوفه پایدای است .عمم

مقدا ها باای تولدد مددان  DEXPاسیییت .با توجه به مبان

مشتقگدای باعث م شوه مدزان گستا

افق

این ی

هیصییویت که تابع مقدا هه بههیسییت انتخاب

ب هیجایی به علت افزایش ناخ تضعده مددان کاهش

شیییوه ،مقدایهای کمدیه یا بدشیییدیة مددان  DEXPمی بق با

پددا کید .هاچید از هانوع مشتقگدای جهت م توان

محم چشییمههای مددان پتانسییدم هسییتید .بهعبایتهیگا با

استفاه کاه ،اما چون هی مشتقگدای قائم هد تطددا فازی

تعددن بد شدیههای مددان  DEXPمحم چ شمه تعددن م شوه.

یخ نم ههد ،این فاایید ایجحدت هایه.

هیصیییویت که اثا های تداخل چشییی مه های م جا ی یا

هیگام استفاهة همزمان از ه فدلتا مشتقگدای اهامة

مددانهای می قهای شدید باشد م توان از مشتقهای مددان

فااسو ،باای تضعده اثا بسامدهای زیاه که ناش از

هی یاب ة ن )30اسیییتفاه

کاه .هی این حالت تبدیم DEXP

نوفهها یا چشمههای س ح است م توان از ایتفاع یا

مشییتق ماتبهnاُم مددان با یاب ة کل ن )31محاسییبه م شییوه

مقدا های کم چشمپوش کاه .همچیدن اثاات تداخل

نفدی پدلکدیگتون:)2012 ،

مددانهای می قهای یا م توان با هی نظا نگافتن مقدا ها
یا ایتفاعهای باالتا کاهش هاه .بیابااین اگا مقدا ها
نکمتاین

بدشتاین ایتفاع اهامة فااسو)

مشتقگدای بههیست

ن)31

𝑛
) 𝑖𝛼𝑛 𝜕 𝑓(ℎ
𝑖
𝑛 𝑧𝜕

=

| 𝐷𝐸𝑋𝑃𝑛 (ℎ𝑖 ) = |ℎ

𝑙 𝑖 = 1.2. … . .

) (𝑁+𝑛) 𝜕𝑛 𝑓(ℎ
𝑖
2
𝑛 𝑧𝜕

.

| 𝑖|ℎ

ماتبة

با افزایش ماتبة مشییتق مددان ،چشییمههای س ی ح با

انتخاب شوه مازها خ وط

ضییوح بدشییتا چشییمههای عمدقتا با ضییوح کمتای

هیدس م توان عمق یا

هی نتدجه

مستقدم خواهید بوه با ی

تصیییویا م شیییوند .چیانچه توان مقدا هه

به هیست باآ یه کاه .نکتة مهم هی استفاه از ی

شاخص ساختایی هی ست باای تبدیم  DEXPمددان به

هیدس این است که فقش مازهای باید هینظا گافته

کای یفته با شد با تطددا ماتبه م شتقگدای محم بد شدیههای

شوند که بتوان آنها یا به یک ب هیجایی هی مددان

مدییدان  DEXPهینهییایییت عمق

محییم باآ یهی

انداز گدای شد نسبت هاه .همچیدن مازهای یا که هی

چشمهها تطددا اندک خواهد هاشت .از این معدای م توان

توافق با مازهای هیگا به یک چشمه همگاا نم شوند

باای باآ یه توان مقدییا هه اسیییتفییاه کاه نفییدی،

باید ناهید گافت .هاچه تعداه مازهای که به یک

 .)2007با توجه به اییکه اهامة فااسیییوی هاه ها فااییدی

چشمه ختم م شوند بدشتا باشد ،محم چشمه با هقت

بسییدای پایدای اسییت ،ی

اعتبای بدشتای باآ یه م شوه نفدی همکایان.)2009 ،

موجوه هی هاه پایدای خواهد بوه؛ حت هی شییاای

 DEXPنسییبت به س ی ت نوفة
که
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از مشیییتقهای ماتبه باال اسیییتفاه شیییوه .با توجه به یفتای
ه ق ب چشمههای مطیایدس  ،باای ها چشمة مطیایدس
تبدیم  DEXPمددان هایای یک بدشیییدیه یک کمدیه
اسییت که چشییمه بدن این ه نق ه قاای م گداه .هی این
شییاایش باای باآ یه بهتا محم چشییمه م توان از تبدیم
 DEXPمددان میتقم شد به ق ب ،هامیة سدگیال تحلدل

گافت ،یاب ة ن )32به شکم یاب ة ن )33هیم آید:
)  N p ( z  z0

ن)33

2

) ( x  x0 )  ( z  z 0
2

k p ( x, z ) 

که هی آن N Np=N+p ،اندیس ساختایی است.
با محاسبة تابع مقدا ه نیاب ة ن ))27باای عده موج
محل :
)  log (k p

مددان یا مد له سازی مددان ن )Field modulationنییشة

ن)34

مجموع مابعات مولفههای مددان) اسیییتفاه کاه .هی این

یاب ه ن )34نشییان م ههد که تابع زن بههسییت آمد از

حالت شیییکم ه ق ب مددان  DEXPحذف م شیییوه
فقش یک نق ة بدشدیه جوه خواهد هاشت.
مهمتاین مزیت ی

های چیدمقداس ی معاف شیید

این ا ست که ساعت زیاهی هایند باخالف ی

های

ای ن سازی به آ سان م توان از آنها باای تحلدم حجم
زیاهی از هاه ها یا حت ت صویا سازی سایع چ شمهها
استفاه کاه.

عده موج محل باخالف تابع زن م ددان پ تانسییی دم
م ستقم از اندیس ساختایی چ شمه ا ست .پس از اجاای
باخ محاسییبهها نفدی  ،2007عبا

همکایان )2014

ت بد یم  DEXPعده موج محل مات به  pاز یاب ة ن)35
بههست م آید:
 p  z 0.5 k p

ن)35

همانید تبدیم  DEXPمددان پتانسییدم مقدایهای بدشییدیه یا
کمدیة

 .9 .2تبديل خودکار DEXP

این ی

z
z  z0



)  log ( z

 (k p ) 

ی شییی خوهکای بامبیای تبدیم  DEXPعده

موج محل اسیییت که باای باآ یه کمدت های چشیییمه
شیییامم عمق ،موقعدت اندیس سیییاختایی کایباه هایه.
تبدیم  DEXPبسییدای پایدای عده موج محل نسییبت به
نوفه ناپایدای است .اما کم این ی

پایدایی خوب هایه

با تو جه به خوه کای بوهن م توان از آن هی باآ یه
سایع ا لدة مشخصههای چشمه استفاه کاه.
همانیویکه هی بخشهای قبل اشای شد ،عده موج
محل مات بة ا ل ه م باای چشییی مه های ه بُ عدی با
یاب ههای ن ،)7ن ،)13ن )12ن )14تعایه م شوه .شکم
تعمدم یاف تة عده موج محل باای مات به های باالتا با
اسیییت فاه از م عاه لة ن )32تعایه م شیییوه نع با
همکایان:)2014 ،

p

می بق با محم چشییمة پتانسییدم خواهد بوه .با

تاکدب یاب ه های ن )33ن )35هی محم   maxیعی هی
نق ة )  ( x0 , z0م توان ا ندیس سیییاخ تایی چشییی مه یا ندز
باآ یه کاه:
N  2 z 00.5  max  p

ن)36

با استفاه از فامولبیدی فدلدپس همکایان ن  )2007این
ی

یا م توان باای حالت سهبُعدی ندز تعمدم هاه.

 .3کاربرد روی داههای مدل مصنوعی
ی

های بحث شیید هی این تحقدق با کایباه آنها ی ی

ب هیجایی مطیایدسییی تولدد شییید از یک پ سییییگ
مطیایدس شبده سازی شد  ،مقایسه م شوه .بهاینتاتدب
قابلدتها مزایای ی

ها به صویت عمل مویه بایس

قاای م گداه .شییکم  1مدل یک پ سیییگ مطیایدسیی
مصییییوع

ب هیجایی شیییدت مددان کم یا باای این

p f




1  z p

k p ( x, z ) 
tan
p

 f 
x

xz p 1 


 47000نانوتسال زا یة مدم آن  45هیجه است .یاستای

که هی آن p ،ماتبة عده موج محل ا ست .پس از اجاای

انداز گدای مددان عموه باامتداه ساختای است با جهت

 iSPIصیییویت

شیییمال مطیایدسییی  ،زا یة صیییفا هیجه م سیییازه .تعداه

ن)32

باخ محاسیییبهها همانید آنچه هی ی

سییاختای نشییان م ههد .شییدت مددان مطیایدسی خایج
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نق ههای انداز گدای  2000نق ه فاصیییلة بدن آنها 0/1

پایدایی آنها مویه بایس قاای م گداه.

کدلومتا اسیییت .مطیایدسپذیای صیییافاً القای اسیییت
قابلدت مطیایدسپذیای ن )susceptibilityسیییاختای
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شکم  2خم کمدتهای مویهنداز باای کایباه ی
 ELWنتییایج حییاصییییم از این ی

)(SI

یا ننق ییههییای

 0/012فاض شد است .جد ل  1محم هقدق ساختایهای

ساخینگ هی شکم  ) -2ن شان م ههد .با توجه به این

مدل پ سیگ یا ن شان م ههد .ازآنجاکه هدف مقای سة

شیییکم بدشیییدیة مقدایهای نموهایهای زا یة شیییدب ،فاز

های گو ناگون هی بهتاین

عده موج محل بهخوب م حم سییییاخ تای ها یا

جواب های حاصیییم از ی

محل

شییاایش اسییت ،ابتدا از افز هن نوفه به مددان تولدد شیید

باآ یه م کید محاسیییبات هی مجا یت این نق ه ها

خوههایی م شوه .سپس بهمیظوی شبدهسازی بهتا شاایش

صییویت م گداه .جد ل  2مقدای عدهی مش یخصییههای

اقع  ،هاه ها با نو فة گا سییی آمدخ ته م شیییو ند.

چ شمهها یا ،که با ا ستفاه از ی

 ELWبهه ست آمد

بهاینتات دب مدزان اثا گذایی نو فه با ه قت جواب ها

است نشان م ههد.

(ب)

شکل ( .1الف) .بیهنجاری مغناطیسی و (ب) مدل پیسنگ

شکل  .02نتایج بهدست آمده از روش ( ،ELWالف) زاویة شیب( ،ب) فاز محلی( ،ج) عدد موج محلی افقی( ،د) عدد موج محلی قائم و (ه) اندیس ساختاری
و محل ساختارها .نقطههای سرخ روی مدل ،موقعیت برآورد شده را نشان میدهد.
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جدول  .1موقعیت ساختارهای پیسنگ
170

148

120

90

50

)𝐗 𝟎 (km

3/5

5

5

8

10

)Depth (km

جدول  .2نتایج روش ELW
169/8

146/5

121

87/9

53/72

)𝐗 𝟎 (km

4/2

6/4

6/62

9/4

12/8

)Depth (km

شیییکم  3نتایج بههسیییت آمد از ی

ن فاصییی لة 120متای از م بدا) م قدای شییی دب

 SPIیا باای

مدل مصییییوع پ سییییگ نشیییان م ههد .هی نظایة این
ی

فاض شد است که ساختای س ت تما

اسیییت اثاات تداخل
این ی

قابل دت

مطیایدسپذیای  0/0391 6/66باآ یه شیید اسییت که
تفا ت زیاهی با مقدایهای اقع این کمدت ها یعی 45

مطیایدس

جوه ندایه .از جمله مزیتهای

هیجه  0/012هایه.

این اسیییت که یک باآ یه ا لده تقایب از

با استفاه از ی

 iSPIنتایج جد ل  4باای

شییدب تباین مطیایدسپذیای چشییمه بهصییویت کامال

ساختایهای پ سیگ بههست م آید .همچیدن شکم 4

خوهکای بههست م ههد .جد ل  3مشخصات چشمههای

یا نشان م ههد .مالحظه

باآ یه شییید با این ی

نتایج حاصم از این ی

یا نشیییان م ههد .با توجه به

م شوه که عمق ساختایهای  4 3 ،2 ،1بدشتا از مقدای

شاایش آیمان  ،ساه سازیها فاضهای ا لدهای که هی

اقع آن باآ یه شد است .نکتة قابمتوجه این است که

بهکای یفته است مقدایهای محاسبه شد

هاچه اندیس ساختایی بههست آمد بزیگتا از مقدای

مبان این ی

قابم انتظای باشد ،عمق باآ یهی ندز بدشتا خواهد بوه.

باای شییی دب تباین قابل دت مطیایدس پذیای هی باخ
موایه خ ای زیاهی هایه .باای مثال باای سییاختای سییوم

شکل  .3موقعیت برآورد شده برای ساختارها با استفاده از روش SPI
جدول  .3نتایج روش SPI
170

147/2

120/5

89/3

50/6

)𝐗 𝟎 (km

2/62

4/34

3/92

6/73

7/5

)Depth (km

39/35

61/7

6/66

50/8

32/2

)Dip (deg

0/0093

0/0052

0/0391

0/0075

0/0086

Susceptibility

شکل  .4اندیس ساختاری و موقعیت برآورد شده برای ساختارها با استفاده از روش iSPI
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جدول  .4نتایج روش iSPI
170

147/1

120/5

89/2

50/5

)𝐗 𝟎 (km

4/17

6/46

6/65

9/6

13/6

)Depth (km

خوهکییای

ANEUL

حییال بییا اسیییی تفییاه از ی

بههیست تعددن شد است.

ب هیجایی تولدد شییید با این مدل مصییییوع تفسیییدا

اهمییامدخییت ا لا باای این ب هیجییایی بییا

ی

م شیییوه .شیییکم  5هامیة سیییدگیال تحلدل از ماتبههای

انتخاب اندیس سییاختایی  0/5پیجا ای با یول  7نق ه

گوناگون یا باای این ب هیجایی نشییان م ههد .موقعدت

حم م شوه هینهایت با اِعمال یک معدای ،حمهای غدا

افق سیییاختایها با توجه به محم مقدایهای بدشیییدیة هامیة

می ق حذف خواهد شیید .شییکم  6مجموعه جوابهای

سدگیال تحلدل تعددن م شوه محاسبات هی این نق هها

بههسیییتآمد یا نشیییان م ههد .با توجه به مدزان تجمع

صیییویت م گداه .هی جد ل  5مقدایهای باآ یه شییید

ن )Clusteringجوابها م توان حمها فاضدههای ا لده

باای عمق موقعدت افق سیییاختایها نشیییان هاه شییید

ناندیس سیییاختایی) یا اعتبایسییییج کاه .خ ا هی این

اسیت .این ی

ی

عمق چشیمهها یا بدشیتا از مقدای اقع

باآ یه م کید .باای مثال خ ای باآ یه عمق چشیییمة

باای چشمة  3 1ناز چپ به یاست) بهنسبت زیاه

است نبه جد ل  7مااجعه شوه).

ا ل حد ه  60هیصییید اسیییت .اما محم افق آنها تقایباً

شکل  .5نتایج روش ( ،ANEULالف) دامنة سیگنال تحلیلی میدان( ،ب) دامنة سیگنال تحلیلی مرتبه اول( ،ج) دامنة سیگنال تحلیلی مرتبة دوم و (د) اندیس
ساختاری و موقعیت برآورد شده برای ساختارها
جدول  .5نتایج روش ANEUL
169/9

146/6

121

87/8

54/3

)𝐗 𝟎 (km

4/1

7

7

10/5

16/5

)Depth(km
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شکل  .6تجمع جوابهای بهدست آمده از روش واهمامیخت اویلر

شکل ( .7الف) مشتق قائم مرتبة سوم میدان و (ب) میدان چندمقیاسی و روش هندسی برآورد عمق ،همه ساختارها به درستی برآورد شدهاند.

هی همة این ی

ها عمق نق ههای تکدن سیییاختایها

باآ یه م شیییوه .نکتهای که باید مویه توجه قاای بگداه
این است که همة این ی

ها حساسدت زیاهی نسبت به

نوفه هایند ق عاً با افز هن نوفه ،مدزان خ ا ندز افزایش
م یابد.

ماتبة سییوم مددان م توان ضییمن کاهش اثاات تداخل
چشییمههای مجا ی ،هیجة تفکدکپذیای یا افزایش هاه.
شکم  7م شتق قائم ماتبة سوم مددان ،مددان چیدمقدا س
مازهای آن یا نشان م ههد .با توجه به این شکم محم

هی اهامه ب هیجایی تولدد شد از پ سیگ مطیایدس
با اسییتفاه از ی

مشتق ماتبة سوم مددان تحلدم م شوه .با استفاه از مشتق

های چیدمقداسی معاف شیید تفسییدا

م شیییوه .بهاینتات دب ی

های چ یدمق داسییی  :ی

چ شمهها یا نق ههای تکدن بههی ست باآ یه شد ا ست.
مالحظه م شیوه که با افزایش ماتبة مشیتقگدای ،پاسیخ
سیییاختایهای کمعمق پ سییییگ هی مددان چیدمقداسییی

ه یدسییی باآ یه عمق ،ت بد یم  DEXPم ددان ت بد یم

تقویت م شییوه هیحال که پاسییخ سییاختایهای عمدقتا

 DEXPعده موج محل نخوهکای) مویه اسیییتفاه قاای

تضعده م شوه.
بهمیظوی کاهش اثا های تداخل چشییی مه ها باای

م گداه.
اب تدا با اسیییت فاه از اها مة فااسیییوی هاه ها ،م ددان

تحلدم مددان با ی

تبدیم  DEXPاز مشتق ماتبة ه م

چیدمقداسییی تولدد م شیییوه .سیییپس مازها از اتصیییال

سیییوم اسیییتفاه م شیییوه .همچیدن باای حذف شیییکم

م شخص،

ه ق ب تبدیم  ،DEXPاین تبدیم بهتاتدب باای هامیة

از با ن یاب آن ها م حم چشییی مه ها باآ یه م شیییوه.

سییدگیال تحلدل مشییتق ه م مددان هامیة مد لهسییازی

ازآنجاکه اثاات تداخل چشمههای مجا ی شدید است،

مشیییتق سیییوم محاسیییبه م شیییوه .بیابااین ابتدا مددان

مقدایهای بد شدیه یا کمدیة مددان هی ها مقدا
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چیدمقداس با اهامة فااسوی مشتقهای مددان از ایتفاع 1

باای تصییویاسییازی چشییمه تفسییدا ب هیجایی با

کدلومتای تا ایت فاع  20کدلومتای با فاصییی له های 0/5

تبدیم  DEXPخوهکای ،ابتدا تبدیم  DEXPعده موج

کدلومتای تولدیید م شیییوه .چون سیییدگیییال تحلدل

محل ماتبة ا ل ه م مشیییتق ا ل مددان با اهامة فااسیییو

مد لهسیییازی هامیه هماهیگ ن هایموندک) ندسیییتید این

هاه ها از ایتفاع  1تا  30کدلومتای از سیی ت انداز گدای

با توجه به

تولدد م شوه .شکم  10ت صویا بهه ست آمد از تبدیم

مددان هی آن س ت محاسبه شوند .چون ساختایها س ت

 DEXPعده موج محل ماتبة ه م یا نشان م ههد .چون

هسییتید ،اندیس سییاختایی صییفا فاض م شییوه.

عده موج محل کمدت غدا هماهیگ اسیییت باید هی ها

شکم  8تبدیم  DEXPهامیة سدگیال تحلدل م شتق ه م

ایتفاع با اسییتفاه از مددان هی آن مقدا

محاسییبه شییوه.

مددان یا نشییان م ههد .شییکم  9مشییتق سییوم مددان هی

بییهعبییایتهیگا نم توان فدلتا اهامییة فااسیییو یا بییهیوی

نایتفاع  1کدلومتای

مسییتقدم ی ی این کمدت اِعمال کاه .نق ههای مشییخص

از س ی ت انداز گدای) تبدیم  DEXPمد لهسییازی آن

شد  ،عمق باآ یهی ساختایها یا با توجه به محم بد شدیه

یا نشیییان م ههد .با توجه به این شیییکم ها عمق نمحم

تبدیم نشییان م ههد .ب هیجایی شییدید ه ق ب که هی

بدشدیة تبدیم  )DEXPشکم همة ساختایهای پ سیگ

تصییویا  DEXPهید م شییوه نناحدة مشییخص شیید با

کمدت ها باید بهیوی جداگانه هی ها مقدا
تما

س ت انداز گدای هی ا لدن مقدا

با هقت خوب باآ یه شیید اسییت .تبدیم  DEXPمددان
یک تصیییویا تقایب

خشچدن) ناشییی از ماه دت غداخ
اسییییت نکدتد یگ2009 ،؛ ع با

بسییی دای نَام ن )smoothاز مدل

عده موج محل
هم کایان)2014 ،

پ سییییگ تولدد م کید .هی اقع تبدیم  DEXPی شییی

حا ی هد ایالعات هی مویه چشییمهها ندسییت به هد

ب سدای سایع تقایب باای مدل سازی ا ست که م توان

چشیییمة خاصییی مابوط نم شیییوه .هی این نوع تبد یم

آن یا بهمیزلة مدل ا لده هی ای نسییازیهای پدشییافته

 DEXPاین اثاها به ساهگ قابم شیا سای ه ستید .ذکا

هقدق مویه توجه قاای هاه .ذکا این نکته الزم است که به

این نکته الزم اسیت که هاچید تصیویا حاصیم از تبدیم

علت اسیییتفاه از مشیییتق ماتبة ه م ،مددان چشیییمههای

 DEXPخوهکای بهخوب شیییکمهای  9 8ندسیییت ،اما

کمعمق با ضییوح بدشییتای تصییویا م شییوند .هی اییجا

مزیت مهم آن این اسیییت که بد ن هد پدشفاض ا لده

اندیس ساختایی ثابت باای همة ساختایها هی نظاگافته

از اندیس سیییاختایی ،باآ یه ا ل دة بهنسیییبت خوب از

شیید اسییت .اما هی شییاایش اقع باای تفسییدا هقدقتا

موقعدت سیییاختایها م ههد .بیابااین م توان از آن باای

م توان ب هیجییایی مابوط بییه ها چشیییمییه یا بییهیوی

تفسیییداهای هقدقتا بعدی بها جسیییت .جد ل  6نتایج

جداگانه با اندیس ساختایی هقدقتا بایس کاه؛ هاچید

بههسیییت آمد از تبدیم  DEXPعده موج محل ماتبة

هی این حالت جداسیییازی ب هیجایی ها ممکن اسیییت

ه م یا ن شان م ههد .اندیس ساختایی چ شمهها با یاب ة

فااییدی هشوای باشد.

ن )36محاسبه شد است.
جدول  .6نتایج حاصل از تبدیل  DEXPخودکار ،بهدست آمده از شکل ()10
)𝒎𝒌( 𝟎 𝐗

Source
1

N

P

Ωmax

0/06

2

0/4716

Depth
)(km
10/5

50

0/05

2

0/5232

8/5

90

2

0/42

2

0/6723

6/5

120

3

-0/01

2

0/6372

5/5

148/5

4

0/42

2

0/8554

4

170/5

5
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شکل  .8تبدیل  DEXPدامنة سیگنال تحلیلی مشتق دوم میدان .مدل پیسنگ با تقریب خوبی به تصویر کشیده شده است.

شکل ( .9الف) دامنة مدولهسازی مشتق سوم میدان( ،ب) دامنة مدولهسازی مشتق سوم در اولین مقیاس و (ج) تبدیل  DEXPمدولهسازی مشتق سوم میدان

شکل  .10تبدیل  DEXPعدد موج محلی مرتبة دوم

بهمیظوی مقایسیییه کمّ بهتا ،مجموع نتایج نعمق
موقعدیت) بههسییییت آ مد از همیة ی

گا سیی بهنسییبت قوی با انحااف معدای  2/4نانوتسییال

ها به هماا

مدانگدن صیییفا به هاه ها افز ه م شیییوه .سیییپس مدزان

مشییخصییههای اقع چشییمهها هی جد ل  7آ یه شیید

پا یدایی اثا پذیای از نو فه باای نمو نه هی ی

های

ا ست .بیابا بای س های صویت گافته با مدل م صیوع ،

 ANEULتبدیم  DEXPمویه بایسییی قاای م گداه.

های چیدمقداس اعتبای هقت بدشتای هایه.

شکم  11مددان مطیایدس آلوه به نوفه یا نشان م ههد.

نتایج ی

باای شبده سازی شاایش اقع تا ،یک نوفه تصاهف

شکل  .11داده مغناطیسی همراه با نوفه .نوفه افزوده شده گاوسی است با انحراف معیار  2/4نانوتسال و میانگین صفر
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جدول  .7جمعبندی و مقایسة نتایج حاصل از همة روشها برای  5چشمة موجود در مدل مصنوعی

باای کایباه ی

5

4

3

2

1

Parameters
)(km

170

148

120

90

50

X0

3/5

5

5

8

10

Z0

169/9

146/6

121

87/8

54/3

X0

4/1

7

7

10/5

16/5

Z0

170

147

123

87

47

X0

3/5

5/5

3/5

10

6

Z0

170

147/2

120/5

89/3

50/6

X0

2/62

4/34

3/92

6/73

7/5

Z0

170

147/1

120/5

89/2

50/5

X0

4/17

6/46

6/65

9/6

13/6

Z0

169/8

146/5

121

87/9

53/72

X0

4/2

6/4

6/62

9/4

12/8

Z0

170/5

148/5

120

90

50

X0

4

5/5

6/5

8/5

10/5

Z0

170

146

121/2

87/9

52/6

X0

3/25

5/5

5

8/5

10/25

Z0

170

145/5

120/9

88/1

52/5

X0

3

6

5

8/5

10/5

Z0

Methods

Real

ANEUL

Euler

SPI

iSPI

ELW

Auto-DEXP

)DEXP(Module

)DEXP (AS

 ANEULالزم اسیییت که اب تدا

ن 0تا  )1اسییت .بهعبایتهیگا عمق اندیس سییاختایی

نوفهها تضعده شوند ،هی غدا این صویت تقویت شدید

هی تیاظا هسیییتید چشیییمههای که اندیس سیییاختایی

نوفه ها هیگام مشیییتقگدای عمال امکان اسیییتفاه از این

بههسییت آمد باای آنها از مقدای اقع بزیگتا اسییت

ی

یا غداممکن م سیییازه میجا به نتایج ناهیسیییت

عمق شان ندز بد شتا باآ یه م شوه .چ شمة  1عمدقتا از

خواهد شد .بیابااین ابتدا هاه ها به ایتفاع  5کدلومتای از

سایا چشمهها است .بیابااین اهامة فااسو پاسخ آن یا هی

س ت انداز گدای میتقم سپس تحلدم م شوند .شکم

مقای سة ن سب با سایا چ شمهها تقویت م کید .یعی ناخ

 12مددان هی ایتفاع جدید نتایج بهه ست آمد یا ن شان

ت ضعده مددان نا ش از این چ شمه کمتا ا ست .بیابااین

م ههد .نقاط سیییاخینگ ی ی مدل جواب های ی

م شخ صههای این چ شمه با هقت بهتای نحت هی مقای سه

 ANEULیا نشیییان م ههد .مالحظه م شیییوه که نوفة

با حالت بد ن نوفه) تعددن شد است.

افز ه شد تا چه حدی نتایج یا تحتتاثدا قاای م ههد.

هی شکم  13مد له سازی م شتق سوم مددان تبدیم

هی اقع فقش عمق چشیییمه  1با هقت م لوب باآ یه

 DEXPآن نشیییان هاه شییید اسیییت .با جوه اییکه از

عمق سایا ساختایها بدشتا از مقدای اقع بههست

م شتقهای ماتبة سوم مددان ا ستفاه شد ا ست ،تبدیم

آمد اسیییت .نک تة قابمتوجه این اسیییت که باای این

 DEXPهمچیان پایدای اسیییت نتایج هقت خوب هایه

چشمهها اندیس ساختایی بزیگتا از مقدای مویه انتظای

نبدشدیة تبدیم  DEXPمحم ساختای یا باآ یه م کید).

شد
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شکل ( .12الف) میدان پس از ادامة فراسو و (ب) نتایج روش  ANEULبرای دادههای آمیخته با نوفه ،نقطههای سرخرنگ محلِ موقعیت برآورد شده را نشان
میدهد.

شکل ( .13الف) .مدولهسازی مشتق سوم میدان و (ب) تبدیل  DEXPمشتق سوم میدان

م تواند شاهدی با مزیت ی

شییکم  14تبدیم  DEXPهامیة سییدگیال تحلدل مشییتق

های چیدمقداس باشد.

ا ل مددان یا نمایش م ههد .با توجه به این شکم ،پایدایی
 .4دادههای واقعی

ن سبت به نوفه ا ضت ا ست .این پایدایی زیاه ن سبت به نوفه
های چیدمقداسی هی مقایسییه با سییایا

به میزلة یک مثال اقع  ،از هاه های مطیایدسییی هواباه هی

های مشیییتقمبیای تحلدم مددان اسیییت .هی جد ل 8

امتداه یک ندمیُخ عموه با یاستای ساختای ه بُعدی استفاه

مقدای عدهی عمق موقعدت افق باآ یه شییید باای هاهة

م شیییوه .این هاه ها مابوط به می قهای هی کشیییوی سیییوئد

آمدخته به نوفه آمد اسییت .با توجه به مقدایهای این جد ل

است .شکم  15نقشة مطیایدس

ب هیجایی مطیایدس هی

کامال مشیییهوه اسیییت که نتایج بههسیییت آمد از تحلدم

ام تداه ندمیُخ اسیییتخااج شییید یا نشیییان م ههد .م ابق

چیدمقداسییی مددان ،با جوه نوفة شیییدید ،از نتایج سیییایا

ایالعات زمدنشییییاسییی این ب هیجاییها ناشییی از نفوذ

مهمتاین مزیت ی
ی

ی

یگه های ضیییخدم هیابازی اسیییت همچیدن گسیییم ها

ها ،حت هیصیییویت که نوفه جوه نداشیییته باشییید،

شکستگ های زیاس ح ندز جوه هایه.

هقدقتا اسیت نمقایسیه شیوه با جد ل  .)7هینتدجه ،این مثال

جدول  .8مقایسه نتایج برای دادة آلوده به نوفه
5

4

3

2

1

Parameters
)(km

170

148

120

90

50

X0

3/5

5

5

8

10

Z0

169/9

145/6

123

89

52/1

X0

9/7

12/62

13/9

13/68

10/34

Z0

170/1

144

120/2

88/2

52/2

X0

3/25

5/5

5

8/75

10

Z0

170

145/5

123

86/7

55/3

X0

3

5/5

5

8

10/5

Z0

Methods
Real

ANEUL

)DEXP(Module

)DEXP (AS
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شکل  .14تبدیل  DEXPدامنة سیگنال تحلیلی مشتق اول میدان

(ب)

(الف)

شکل ( .15الف) نقشة مغناطیسی و (ب) دادة مغناطیسی در امتداد نیمرُخ نشان داده شده در شکل (الف)

با توجه به اییکه ی

های ذکا شد مبتی با م شتقهای

مددان هسییتید ،نسییبت به نوفه حسییاسییدت بسییدای زیاهی هایند.
بیابااین باای کاهش اثا بازهایندة نوفه ها ،قبم از اِع مال ها
 ،با اسییتفاه از فدلتا اهامة فااسییو هاه ها به یک سییی ت

ی

م ههد.
با توجه به مقدایهای میف بههسیییت آمد باای عمق
اندیس ساختایی چشمههای اقع هی فاصلههای 6100 950
متای ،این چشمههای شیاسای شد نم توانید اقع باشید

باالتا میتقم م شییوند .الزم به ذکا مجده این نکته اسییت که

ممکن است ناش از خ ای محاسبات یا نوفهها باشید .ایتفاع

های چیدمقداسیی به علت به کایگدای همزمان عملگا

اهامة فااسییو از مقدای عمق بههسییت آمد کم شیید اسییت.

مشیییتق اهامة فااسیییو ،بسیییدای پایدایند م توان هی آنها از

اندیس سیییاختایی چشیییمة اقع هی فاصیییلة  2850متای یبق

مشتقهای ماتبه باال استفاه کاه.

محا سبات صویت گافته  1/8ا ست .با توجه به نوع ساختای،

ی

 ANEULتحلدم م شییوند .چون هی

این مقدای از حد ه قابم انتظای بدشیییتا اسیییت .بیابااین ممکن

ابتدا هاه ها با ی

از مشییتق ماتبة سییوم مددان اسییتفاه م شییوه .باای

است عمق بههست آمد ندز بدشتا از مقدای اقع باشد .حالت

جلوگدای از تقویت شیییدید اثا نوفهها ،هاه ها به ایتفاع 200

مشابه این مویه هی مدل مصیوع نا لدن ساختای آن) ندز قابم

متای از سییی ت انداز گدای میتقم م شیییوند .هی این ایتفاع

مشاهد است.

این ی

مشیییتقهای مددان به پایدایی م یسیییید .شیییکم 16مددان هی
ایتفاع  200متای هامیة سدگیال تحلدل از ماتبة صفا ،یک
ه یا نشان م ههد.

باای باآ یه چشیییمه ها با ی

ا یلا از یک پیجا 9

نق های اسیییتفاه شییید اسیییت .پس از اِعمال معدایهای الزم
جهت حذف جواب های غدا می ق با توجه به مدزان تجمع

موقعدت افق چشمهها با توجه محم بدشدیة هامیة سدگیال

هسییته جوابها نتایج نشییان هاه شیید هی شییکم  17بههسییت

تحلدل باآ یه م شییوه محاسییبات هی این نق هها صییویت

م آید .اندیس سییاختایی تقایباً باابا  0/5فاض شیید اسییت.

م گداه .جد ل  9نتایج بههسییت آمد از این ی

یا نشییان

چشمة ه م توافق خوب با ی

 ANEULهایه.
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شکل ( .16الف) میدان مغناطیسی در ارتفاع  200متری ،دامنة سیگنال تحلیلی از مرتبههای( :ب) صفر( ،ج) اول و (د) دوم

شکل  .17برآورد مشخصه چشمهها با روش اویلر

شکم  18خم کمدتهای مویهنداز باای به کایگدای
ی

هیحال که عمق آن با عمق بههست آمد از ی

ELW

 ELWیا نمایش م ههد .قبم از اِعمال الگوییتم

سییازگایی هایه .همچیدن چشییمة اقع هی فاصییله 4290

 ELWهاه ها به ایتفاع  200متای میتقم م شییوند .باای

متای توسییش ی

 ANEULا یلا شیییاسییای نشیید

کاهش اثا تداخل چشیییمههای مجا ی از یک پیجاة 10

اسیییت .خ ای ی

نق های اسییتفاه شیید اسییت .نتایج بههسییت آمد از این

مشیییتق های ماتبة سیییوم مددان باشییید .تا اییجا م توان

پس از حذف مقدایهای غدا اقع هی جد ل 10

نتدجهگدای کاه که چشمة ه م هی فاصلة  3700تا 3800

ی

آمد اسییت .ق عشییدگ یا تطددا فاز ناگهان هی نموهای

 ANEULم تواند به علت جوه

متای هی عمق  220تا  290متای اقع شد است.

فاز محل م توا ند موقع دت افق چشییی مه ها یا باآ یه
جدول  .9نتایج روش ANEUL

کید.
با اسییتفاه از ی

 ANEUL ELWموقعدت افق

6100

3800

2850

950

)𝐗 𝟎 (m

تقایباً یکسیییان باای ه سیییاختای ا ل بههسیییت م آید.

-150

290

560

-160

)Depth (m

توافق هایه.

-0/88

0/3

1/8

-0/98

N

همچیدن عمق ساختای ه م ندز هی هاه ی
امیا ه ی
م ههییید .ی

 ،عمقهیای متفیا ت باای سییییاختیای ا ل
ا یلا ندز هی توافق بییا ه ی

هیگا

سیییاختای ه م یا بهخوب باآ یهم کید اما موقعدت افق
چ شمه ا ل ن سبت به ه ی

قبل تفا ت بد شتای هایه،

جدول  .10نتایج روش ELW
4290

3770

2834

)𝐗 𝟎 (m

200

264

450

)Depth (m

0/1

0/02

0/01

N
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شکل  .18خم کمیتهای مورداستفاده در روش ( ،ELWالف) فاز محلی( ،ب) زاویه شیب( ،ج) عدد موج محلی قائم و (د) عدد موج افقی
جدول  .12نتایج روش SPI

جدول  .11نتایج روش iSPI
4450

3850

2700

)𝐗 𝟎 (m

4450

3850

2700

)𝐗 𝟎 (m

364

290

595

)Depth (m

335

301

319

)Depth (m

0/3

0/2

0/001

N

0/3

0/2

0/001

N

iSPI

چیدمقداسی با اهامة فااسییوی مددان مطیایدسی از ایتفاع

باای باآ یه مشخ صههای چشمهها با ه ی

 SPIهاه های انت قال هاه شییید به ایت فاع  200متای

 10تا  500متای با گام  5متا تولدد م شوه .باای افزایش

تحلدم م شوند .جوابهای بههستآمد از این ه ی

مدزان تفکدک چشمهها ،از مشتق ا ل مددان استفاه شد

هی جد لهای  12 11ذکا شد است .با کایباه این ه

اسییت .شییکم -19اله مشییتق مددان هی ا لدن مقدا

ی

 ،به علت حساسدت زیاه ن سبت به نوفه ،چشمههای

شکم -19ب مددان چیدمقداس  ،مازها ی

هیدس

متعدهی شیاسای م شوند که بسدایی از آنها با توجه به

یا نشان م ههد .با استفاه از ی

مقدایهای عدهیشان ،غدا اقع است .باای مثال شاخص

موقعدییتهییای تقایب ن )2750،330ن)3900،230

سییاختایی آنها مقدایی میف

هیدس سه چشمه هی

یا بسییدای بزیگ اسییت،

ن )4300،200شیا سای شد اند .با توجه به شکم -19ب

بیابااین این نوع جواب ها حذف شییید اند .باای باآ یه

هیدس ی  ،پاسییخ

موقع دت افق چشییی مه ها ه مان ید ی

همة سییاختایهای باآ یه ش ید با ی

 ELWاز م حم

مشییخصیی ی ی خم مشییتق مددان هایند .ازیاف چون

مقدایهای بد شدیة خم عده موج محل افق هی شکم 18

تعداه مازهای میته به چ شمة ا ل زیاه ا ست ،موقدعدت

استفاه شد است.

باآ یه آن ندز اعت بای ز یاهی هایه .ضیییمن ایی که م قدای

هی اهامه از ی

هیدس  ،تبدیم  DEXPمد لهسازی

عمق هی توافق خوب بییا ی

سدگیال تحلدل

تبدیم  DEXPخوهکای باای باآ یه

عال بااین ،مثال مصیییوع ندز نشییان هاه که هقت ی

مشیییخصیییههای چشیییمه اسیییتفاه م شیییوه .ابتدا مددان

هید س از سایا ی

ا یلا  SPIاسییییت.

های تحلدل بد شتا ا ست .موقعدت
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های قبم سییازگایی خوب

چشییمة ه م ندز با بدشییتا ی

هایه .همچیدن مقدای باآ یه شد باای عمق چشمة سوم
 ELWم ابقت بسیییدای خوب با ی

با ی

هیدسییی

عال بااین هی اهامییه خواهدم هییید کییه ی

DEXP

خوهکای ،چشییمة سییوم یا م ابق با این ه ی

باآ یه

م کید.

هایه ،ها چید موقعدت افق آنها تا حدی متفا ت اسییت.
ه ی

 iSPI SPIعمق چشمة سوم یا بدشتا از ی

هیدس

 ELWباآ یه کاه اند.

هی تبدیم  DEXPخوهکای از عده موج محل ماتبة
ا ل استفاه م شوه .شکم  21عده موج محل هی ا لدن
مقدا

با فاض شیییاخص سیییاختایی صیییفا تبدیم DEXP

مد لهسیازی مشیتق ه م مددان سیدگیال تحلدل مشیتق
ا ل مددان محاسیییبه م شیییوه نشیییکم  .)20با توجه به
تصیییویاهای تولدد شییید با تبدیم  ،DEXPسیییه چشیییمه

تبدیم  DEXPآن یا نشیییان م ههد .به علت

شیییدید بوهن اثاهای غدا خ

 ،با اسیییتفاه از این ی

فقش چشمةسوم به تصویا کشدد شد است؛ که با نتایج
بههست آمد از سایا ی

ها سازگایی خوب هایه.

هی جیید ل  13مقییدای کم عمق موقعدییت افق

بهخوب با تفکدک زیاهی به ت صویا ک شدد م شوند .با

چشمههای باآ یه شد با استفاه از همة ی

توجه به محد هة بدشییدیة این تبدیم مالحظه م شییوه که

شد است .هینهایت با مقایسه مقدایهای بههست آمد باای

عمق موقعدت بههسیییت آمد باای چشیییمه ها با نتایج
اغلب ی

شد

های بای س

ی

هید س هی توافق

بهنسبت خوب است .باای نمونه عمق چشمة سوم تقایبا
باابا با عمق حاصم از ی

های هیدس

 ELWاست.

ها جمعبیدی

عمق محم ساختایها با ا ستفاه از همة ی
شد م توان نتدجه گافت که نتایج ی

های بای س
هید س

 DEXPهموای هی توافق با حداقم ه ی
بیابااین اعتبای قابمقبول هایند.

شکل ( .19الف) مشتق میدان در اولین مقیاس و (ب) میدان چندمقیاسی ،مرزها و روش هندسی

شکل ( .20الف) تبدیل  DEXPمدولهسازی مشتق دوم میدان و (ب) تبدیل  DEXPسیگنال تحلیلی مشتق اول میدان

تبدیم

هیگاهسییتید
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شکل ( .21الف) عدد موج محلی مرتبه اول در اولین مقیاس و (ب) تبدیل  DEXPعدد موج محلی ،نقطه سرخرنگ محل برآورد چشمه را نشان میدهد.

جدول  .13نتایج جمعبندی و مقایسة نتایج حاصل از همة روشها برای داده واقعی
3

2

1

Parameters
)(m

-

3800

2850

X0
ANEUL

-

290

560

Z0

-

3800

2400

X0

-

220

350

Z0

4450

3850

2700

X0

335

301

319

Z0

4450

3850

2700

X0

Euler

SPI

iSPI

364

290

595

Z0

4290

3770

2834

X0

200

264

450

Z0

4450

-

-

X0

210

-

-

Z0

4350

3800

2750

X0

ELW

Auto-DEXP

)DEXP(Module

230

200

280

Z0

4400

3800

2900

X0

210

220

310

Z0

4300

3900

2750

X0

200

230

330

Z0

)DEXP (AS

Geometric

باای مدل مصیییوع م توان به جمعبیدی زیا یسییدد)1 :

 .5نتيجهگيری
هی این تحقدق به بایسییی باخ ی

Methods

های متدا ل باای

های به کای گافته شد  ،موقعدت افق چشمهها

همة ی

باآ یه موقعدت شیییکم سیییاختاییهای مطیایدسییی

یا بییا هقییت خییوب ی بییاآ یه کییاهنیید )2 ،ی

گاان پاهاخ ته شییید .ازآن جاکه هی تفسیییدا م ددان های

چیدمقداس عمق چشمهها یا با هقت بسدای خوب باآ یه

پتانسییدم نم توان صییافاً به نتایج بههسییت آمد از یک

ها هی باآ یه عمق به

ی

اعتماه کاه ،اسیییتفاه از ی

های گوناگون باای

باآ یه مشیییخصیییههای یک چشیییمه ضیییا یی اسیییت.

کاهند اما هقت اعتبای سایا ی
اندازة ی
ی

هییای

های چیدمقداسییی ندسیییت )3 ،با اسیییتفاه از

های گو ناگون م قدای های مت فا ت باای ا ندیس

های گوناگون هیجة

سییاختایی یک چشییمة بهنسییبت پدچدد بههسییت م آید.

اعتبای تف سدا یا افزایش م ههد .از تحلدم صویت گافته

چااکه مددان مدلهای پدچدد همگن ند ست چون همة

هیاینصییویت مقایسییة نتایج ی

1395  تابستان،2  شماره،42  دوره،فيزيك زمين و فضا

.م توان به این نتایج اعتماه کاه

ها با مبیای مشیییتق های مددان هسیییتید با تطددا
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این ی

 هی اقع.ماتبة مددان اندیس سیییاختایی ندز تطددا م کید
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