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تفسیر دادههای مغناطیسی براساس محاسبۀ زاویۀ تیلت و بهبود گرادیان افقی ،مطالعۀ
موردی :فروافتادگی زنجان
محبوبه شاهوردی ،1لقمان نمکی ،2منصوره منتهایی ،*3فاطمه مصباحی 4و مهدی بساوند
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 .1کارشناس ارشد ،گروه فیزیک زمین ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .2استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج ،ایران
 .3استادیار ،گروه فیزیک زمین ،مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران ،ایران
 .4استادیار ،گروه زمینشناسی ،دانشگاه تبریز ،ایران
 .5کارشناس ارشد ،پژوهشکدۀ علوم زمین ،سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور ،تهران ،ایران
(دریافت ،94/11/12 :پذیرش نهایی)95/2/22 :

چکیده
جهتگیری متفاوت مغناطیدگیهای القایی و بازماند در یک تودۀ بیهنجار مغناطی سی و همچنین اثر تداخلی بیهنجاریهای مختلفی
که با خصوصیات هندسی و فیزیکی متفاوت دراعماق مختلف قرار گرفتهاند ،تفسیر نقشههای مغناطیسی به منظور شناسایی گ سلها،
مرزهای بین الیهای و بیهنجارهای مغناطیسیییی کراکندر در کوسیییتۀ زمین را کیچیدر و دشیییوار سیییاختهاند .با اعمال فیلترهایی نظیر
فیلترهای فاز محلی میتوان این کیچیدگیها را برطرف کرد .در این مقاله برای تشیییخی لبههای بیهنجاری از دو فیلتر فاز محلی،
زاویۀ تیلت ( )TDRو زاویۀ تیلت گرادیان افقی ( ،)TAHGاسییتفادر شییدر اسییت .این فیلترها در واقب ترکیبی از گرادیان افقی و قائم
میدان کتان سیل ه ستند .کارایی این روشها بر روی مدل م صنوعی  Hشکل در دو حالت ،نوفهدار و عاری از نوفه ،آزمودر شدر ا ست.
نتایج از توانایی باالی این روشها در تعیین مرز تودرهای مغناطیسی در مقایسه با روشهای معمول گرادیان افقی ،سیگنال تحلیلی و
 ...حکایت دارد .عالور بر این ،روش  TAHGتفکیککذیری عمقی بهتری در مقای سه با روش  TDRدارد .اعمال روش  TAHGبر
یک مجموعه دادۀ مغناطیسییی هوابرد مربوب به ناحیۀ فروافتادۀ زنجان ،نشییان داد که این روش قادر اسییت تا گسییلهای کیسیینگی و
کی سنگ این ناحیه را توصیف و لبههای آنها را با دقت باالیی ترسیم کند .مدلهای مصنوعی و الگوریتم روشهای مورد بررسی ،در
محیط متلب تهیه شدراند.
واژههای کلیدی :بیهنجاری مغناطیسی ،تشخی

مرز ،زاویۀ تیلت ،مشتق افقی ،مشتق قائم ،میدان کتانسیل.

 .1مقدمه
شناسایی نوع منابع مغناطیسی زیرسطحی و مکانیابی آنها،

برای تعیین مرز ساختارهای زمینشناسی و گسترش عمقی

اصلیترین اهداف تفسیر نقشههای مغناطیسی محسوب

آنها ،روشهای متفاوتی وجود دارد که اکثر آنها بر پایۀ

میشوند .این موضوع به دلیل کاربردهای زمینشناسی از

مشتقهای میدان مغناطیسی عمل میکنند (سالم و همکاران،

اهمیت فراوانی برخوردار است .منابع مغناطیسی دارای

 .)0227در چندین سال گذشته پیشرفتهای زیادی در

خصوصیات هندسی و فیزیکی مختلفی هستند که در

متوازنکردن دامنههای بزرگ و کوچک بیهنجاریها

شکل

انجام گرفته است که در تمام این روشها تغییرات یک

بیهنجاریهای ناشی از این منابع نیز به جهت مغناطیدگی

کمیت در سرتاسر نقشه و بهخصوص در محدودۀ

بازماند و القایی بستگی دارد که در مجموع تمام این عوامل

بیهنجاری بررسی میشود .از جمله روشهای اولیۀ

باعث پیچیدگی و دشوارشدن تفسیر این نقشهها میشود.

پرکاربرد در این حوزه میتوان به دامنۀ سیگنال تحلیلی

عمقهای

متفاوتی

*نگارندر رابط

قرار

دارند.

همچنین

E-mail: mmontaha@ut.ac.ir
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( )ASAو گرادیان افقی کل ( )THDRاشاره کرد ،اما

سطح زمین برابر است با (بلیکلی:)4992 ،

همواره این روشها جواب دقیق و کاملی برای همۀ مسائل

()4

اکتشافی ارائه نمیکنند و در مواردی مانند چشمههای

یکی دیگر از روش های تعیین مرز بیهنجاری ها ،مشیییتق

عمیق ،خطاهایی در تعیین دقیق لبههای بیهنجاری از خود

افقی داده های منتقل شیییده به قطس اسیییت .مشیییتق افقی

نشان میدهند .با اعمال تغییرات جزئی در معادالت مربوط

( )THDRیکی از ابتییداییترین روشهییا برای تعیین مرز

به این روشها و نرمالسازی دامنۀ آنها میتوان فیلترهای

بیهنجاریهای مغناطیسیییی اسیییت که از آن برای ارزیابی

جدیدی با کارایی بیشتر ایجاد کرد .از میان انواع متداول

روشهای بهبودیافته ا ستفاده می شود و همچنین پایۀ بی شتر

این روشها میتوان به زاویۀ تیلت (( )TDRمیلر و سینگ،

روشهای ارتقایافتۀ تشخیص مرز است.

 ،)4991نقشۀ تتا (وینز و همکاران ،)0222 ،زاویۀ تیلت افقی

𝑇𝜕
𝑧𝜕

= 𝑅𝐷𝑉

م شتق افقی دادهها در امتداد یک پروفیل در را ستای x

(( )TDXکوپر و کوان ،)0222 ،روش بلیکلی سیمپسون

برابر است با (بلیکلی:)4992 ،

(بلیکلی و سیمپسون ،)4982 ،سیگنال تحلیلی متعادلشده

()0

(کوپر و کوان )0228 ،و روش زاویۀ تیلت مشتق افقی

همچنین بر سطح افق و در طی یک شبکه ،مشتق افقی کل

(( )TAHGفریرا و همکاران )0242 ،اشاره کرد .با بررسی این

به صورت رابطه ( )2محاسبه میشود:

روشها بهترین نتایج برای تودههای عمیق با استفاده از روشهای
زاویۀ تیلت و بهبود گرادیانهای افقی حاصل میشود
(شاهوردی .)4290 ،در سالیان اخیر ،روشهای ذکرشده به نحو

𝑇𝜕

| | = 𝑅𝐷𝐻𝑇
𝑥𝜕

𝑇𝜕

𝑇𝜕

𝑇𝐻𝐷𝑅 = √( )2 + ( )2
𝑥𝜕
𝑦𝜕

()2

بی شینۀ گرادیان افقی در صورتی که لبهها قائم با شند ،دقیقاً
بر روی ل به های سییییاخ تار قرار میگیر ند و در صیییورت

فزایندهای در تفسیر دادههای مغناطیسسنجی در مقیاس

شیسداربودن لبهها یا حضور مغناطیدگی بازماند ،این گونه

کوچک (اکتشاف کانیها ،مطالعات مهندسی و محیط زیستی،

نمیشییود .این روش ،توانایی تشییخیص مرز سییاختارهای

دیرینهشناسی) و در مقیاس بزرگ (مطالعات تکتونیکی) بهکار

عمیق را هم دارد و البته به زاویۀ میل میدان وابسیته اسیت و

گرفته شدهاند (ما0242 ،؛ کاسترو و همکاران0241،؛ باروز و

برای آنکه بیشینۀ مقدار حاصل دقیقاً بر لبههای ساختار قرار

همکاران.)0240 ،

گیرد ،باید این فیلتر را بر دادههای برگردان به قطس اعمال

 .1روش پژوهش

کرد .یکی از مشییک ت این روش تضییعین این سیییگنال با
افزایش عمق است.

در این پژوهش روش های زاویۀ تیلت و زاویۀ تیلت گرادیان

از مفهوم زاویۀ تیلت ( )TDRبرای مکان یابی مرکز و

افقی با اتکا بر مفاهیم اولیۀ مشتق افقی و قائم میدان مغناطیسی،

لبۀ بیهنجاریها ا ستفاده می شود .بدین صورت که مقدار

بررسیییی شیییدهاند .چنانچه یک تودۀ مغناطیسیییی در عمق z

بیشینۀ دامنۀ زاویۀ تیلت بر روی ساختار و مقدار صفر دامنه

گسترده شده باشد ،در سطح زمین میدان مغناطیسی  Tرا تولید

بر روی مرز بیهنجییاری قرار میگیرد .در محییاسیییبییات

میکند .مشتق قائم میدان ،نقش بسیار مهم و کلیدی در تفسیر

عددی ،تانژانت زاویۀ تیلت برابر با نسیییبت گرادیان قائم به

داده های مغ ناطیسیییی دارد و پارامتر اصیییلی در روش های

مقدار مطلق دامنۀ گرادیان افقی تعرین شده ا ست (میلر و

ارتقییایییافتییه اسییییت .همچنین یکی از روشهییای تعیین لبییۀ

سینگ.)4991 ،

بیهنجاریهای مغناطیسی و گرانی است.

()1

مشییتق قائم میدان در دسییتگاه مختصییات کارتزین در

)

𝑅𝐷𝑉
𝑅𝐷𝐻𝑇

(𝑛𝑎𝑡𝑐𝑟𝑎 = 𝑅𝐷𝑇

از آنجایی که زاویۀ تیلت از نسیییبت مشیییتق قائم به افقی
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تفسير دادههای مغناطيسی براساس محاسبة زاوية تيلت ...

محاسبه می شود ،نتایج بر حسس رادیان یا درجه است و از

بیهنجاری مغناطیسییی با عمقهای مختلن ،مدل مصیینوعی

روی این ن تایج نمیتوان اط عاتی در بارۀ شییییدت م یدان

 Hشییکل ،متشیکل از  2منشییور با خصییوصیییت مغناطیسییی

ژئومغناطیسییی یا خودپذیری بیهنجاریهای مغناطیسییی به

یکسیییان و هندسیییی متفاوت در محیط متلس ایجاد کردیم

دسیییت آورد .همچنین نتایج زاویۀ تیلت ،در بازۀ  − 𝜋2و

𝜋
2

(شیییکل .)4مشیییخصیییات فیزیکی و مغناطیسیییی این مدل در

محدود می شود .از آنجاییکه این فیلتر واب ستگی شدیدی

جدولهای  4و  0آورده شده است .همچنین شبکۀ برداشت،

به زاویۀ میل دارد ،بهتر اسییت که روی میدان منتقلشییده به

مربعی  7222متر در  7222متر با  222نق طۀ برداشییییت با

قطس ،اعمال و نتایج بررسی شود.

فاصله ایستگاههای  02متر در نظر گرفته شده است.

براسییییاس م طال عات فریرا و هم کاران ( ) 0242در

میدان مغناطیسی حاصل از این مدل در شکل ( 0الن)

محاسیییب ۀ زاویۀ تیلت  ،چنانچه مشیییتق گیری از مقادیر

و میدان مغناطیسییی منتقل شییده به قطس در شییکل( 0ب)

مشیییتق افقی میدان صیییورت پذیرد  ،فیلتر زاویۀ تی لت

نشییان داده شییده اسییت .هر سییه فیلتر گرادیان افقی ،زاویۀ

گرادیان افقی از رابط ۀ زیر محا سبه می شود و می تواند

تیلت و زاویۀ تیلت گرادیان افقی را بر روی مدل م صنوعی

مرز بی هنجاری توده را مشخص کند.

در دو حالت بدون نوفه و در حضیییور نوفه اعمال کردیم

()2

)

𝑅𝐷𝐻𝑇𝜕
𝑧𝜕
𝜕𝑇𝐻𝐷𝑅 2 𝜕𝑇𝐻𝐷𝑅 2
(√
() +
)
𝑥𝜕
𝑦𝜕

(𝑛𝑎𝑡𝑐𝑟𝑎 = 𝐺𝐻𝐴𝑇

نتایج حا صل از این فیلتر نیز در بازۀ  − 𝜋2و  𝜋2قرار دارند .از
خصوصیت قابل توجه این فیلتر ،یکسانکردن سیگنالهای
حاصییییل از م نابع کمعمق و عمیق و همچنین قرارگیری
بیشینۀ دامنه بر روی لبههای ساختار است.

(شییی کل های  0و  .)2ن تایج اع مال فیلتر گراد یان افقی در
قسمتهای ج و د نشان داده شدهاند .همانطور که مشاهده
میشیییود مقادیر بیشیییینۀ دامنه بر روی مرز توده تشیییکیل
شدهاند و تعیین دقیق مرز پس از منتقلشدن به قطس حاصل
میشییود که نشییاندهندۀ وابسییتگی این فیلتر به زاویۀ میل
اسییت .همچنین با افزایش عمق منشییورها ،از وضییو نتایج

الف .مدلهای مصنوعی

کم شیییده و بیشیییینۀ مقدار دامنه پهنتر و مرزها با دقت

در این قسیییمت برای آزمودن کارایی روش زاویۀ تیلت و

کمتری تعیین میشیییونیید ،ولی بییا افزایش عمق میتوانیم

زاویۀ تیلت گرادیان افقی ،جهت تشیییخیص مرز توده های

تخمینی از مرز توده داشته باشیم.

جدول  .1مشخصات فیزیکی منشورهای مغناطیسی تشکیلدهندۀ مدل مصنوعی  Hشکل
منشور

طول ()m

عرض ()m

ضخامت ()m

عمق سطح باالیی ()m

منشور 1

4444

544

24

14

منشور 2

4444

544

144

144

منشور 3

4444

544

1354

154

جدول  .2مشخصات مغناطیسی مدل H
شدت میدان

زاویۀ انحراف میدان

زاویۀ میل میدان

زاویۀ انحراف

زاویۀ میل

خودپذیری

مغناطیسی ()nT

مغناطیسی زمین

مغناطیسی زمین

مغناطیسی توده

مغناطیسی توده

مغناطیسی ()SI

40444

3°

54 °

3°

54 °
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شکل  .1مدل مصنوعی  Hشکل تولیدشده برای آزمودن روشهای مورد بررسی .این مدل شامل سه تودۀ مغناطیسی منشوری شکل با عمقهای متفاوت است .الف
و ب نمایانگر این مدل از دو زاویۀ دید متفاوت است.

شیییکل ( 2ج و د) نمایانگر کارایی خوب این روش

داده شدهاند .برا ساس این شکلها مقادیر بی شینۀ دامنۀ این

برای دادههای آغشته به نوفه میباشد .همانطور که پیشتر

فیلتر ،بر روی ل به های بیهن جاری قرار میگیرد و یکی از

نیز بیان شد ،مشکل این روش پهن نشاندادن مرزهای توده

روشهای مناسییس برای تعیین مرز بیهنجاری اسییت .یکی

است.

از ویژگیهای مهم این روش مسییتقلبودن آن از عمق منبع

نتی جه اع مال فیلتر زاو یۀ تی لت بر روی مدل در محیط

اسییییت ،بهگو نهای که با افزایش عمق توده ،تشیییخیص

بدون نوفه و همراه با نوفه در قسمتهای «هی و و» شکلهای

مرزهای بیهنجاری بهآسانی امکانپذیر است و مرز منشور

 0و  2نشییان داده شییده اسییت .همان طور که در شییکلها

ضخیمتر و عمیقتر ،بهخوبی م شخص شده ا ست .نتایج بر

مشییخص اسییت ،مقادیر صییفر زاویۀ تیلت نشییاندهندۀ مرز

روی داده های منتقلشیییده به قطس دقیقتر هسیییت ند که

تودههاست و زمانی که فیلتر بر روی دادههای منتقلشده به

میتوان گفت تنها مشییکل این فیلتر ،وابسییتگی آن به زاویۀ

قطس اعمال میشود ،مقادیر صفر دقیقاً مرز ساختار را نشان

میل میدان مغناطیسیییی اسیییت .همچنین همانگونه که در

میدهد و این نتیجه ناشییی از وابسییتگی شییدید این فیلتر به

شکل ( 2ز و ) ن شان داده شده ا ست ،با اعمال این فیلتر

زاویۀ میل میدان مغناطیسی زمین است .همچنین دامنۀ زاویۀ

در حضییور نوفه ( 2درصیید نوفۀ گوسییی) ،وضییو نتایج

تیلت م ستقل از دامنۀ میدان مغناطی سی کل است .نکتۀ قابل

باالسییییت و مرز های بیهن جاری در عمق های مت فاوت

توجه در این فیلتر پاسخگوبودن آن برای منابع عمیق است،

بهخوبی مشخص شدهاند که نشاندهندۀ حساسیت کم این

اما تفکیکپذیری آن در منابع مذکور کم است .همانطور

فیلتر به نوفه اسییت .پس در شییرایطی که محیط آغشییته به

که دیده میشیییود نتایج مربوط بر روی منشیییورهای عمیق
ضخیم ،کیفیت بهتری در مقایسه با تودههای سطحی دارد.
این فیلتر در ح ضور نوفه نیز جوابگو ا ست اما در مقای سه با
زاویۀ تیلت گرادیان افقی وضو کمتری دارد.
نتایج حا صل از فیلتر زاویۀ تیلت گرادیان افقی بر روی
دادههای مدل م صنوعی در شکلهای  0و( 2ز و ) ن شان

نوفه با شد ،میتوان پا سخهای منا سبی از اعمال این فیلتر به
دست آورد .در مجموع برای تشخیص مرز ساختارها فیلتر
زاویۀ تیلت گرادیان افقی به دلیل مسیییتقلبودن آن از عمق
توده و همچنین عملکرد مطلوب آن در حضیییور نوفهها ،از
فیلترهای مشییابه مناسییستر اسییت .در ادامه نتایج حاصییل از
اعمال این فیلتر روی دادههای واقعی بررسی میشود.
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شکل ( .2الف) میدان مغناطیسی کل حاصل از منشورهای شکل 1؛ (ب) میدان مغناطیسی کل منتقلشده به قطب؛ (ج) و (د) اعمال فیلتر گرادیان افقی روی دادههای
شکل (الف)( ،ب)( ،ه) و (و)؛ اعمال فیلتر زاویۀ تیلت بر دادههای شکل (الف)( ،ب)( ،ز) و (ح)؛ اعمال فیلتر زاویۀ تیلت گرادیان افقی روی دادههای شکل
(الف) و (ب).
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شکل ( .3الف) میدان مغناطیسی کل حاصل از منشور شکل  1در حضور نوفۀ گوسی؛ (ب) میدان مغناطیسی کل منتقلشده به قطب؛ (ج) و (د) اعمال فیلتر گرادیان
افقی بر دادههای شکل (الف)( ،ب)( ،ه) و (و)؛ اعمال فیلتر زاویۀ تیلت روی دادههای شکل (الف)( ،ب)( ،ز) و (ح)؛ اعمال فیلتر زاویۀ تیلت گرادیان افقی
بر دادههای شکل (الف) و (ب).
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ب .اعمال روش زاوية تيلت گراديان افقی بر دادههای واقعی

مطالعه بهطور محلی در محدودهای به وسعت تقریبی 92

فیلتر زاویۀ تیلت گرادیان افقی در فرون ش ست زنجان واقع در

کیلومتر مربع مشاهده میشود که با توجه به تنوع رنگی و

همین ا ستان اعمال شد .این منطقه ناحیهای پ ست ،باریک و

افقیبودن الیهها ساختار بسیار زیبا و مشخصی از گسلش

ممتد است که در شمال باختری شهرستان زنجان با راستای

نرمال را نشان میدهد.

شمال باختر-جنوب خاور ک شیده شده ا ست .شمال باختر

بررسی دادههای مغناطیس هوابرد این منطقه گسلهای

این محدوده تا شیییهرسیییتان میانه ادامه دارد و جنوب خاور

پیسنگی در بخشهای میانی فرونشست را نشان میدهد.

محدوده به شهرستان زنجان و فرونشست ابهر ختم می شود.

این گسل پیسنگی در امتداد گسل تبریز ،به سمت جنوب

از نظر ریخت شنا سی این محدوده ،منطقهای پ ست و هموار

خاوری قابل ردیابی است.

است که در میانۀ ارتفاعات طارم و سلطانیه قرار دارد.
 .3تحليل نقشههای مغناطيسسنجی منطقه

 .4مشخصات جغرافيايی و زمينشناسی منطقه

گسیییترۀ مورد پژوهش منطقهای کشییی یده دارای طول 22

از نظر چینهشناسی منطقۀ زنجان آمیزهای از سنگهای کهن

کیلومتر و عرض  2کیلومتر اسییت .نقشییۀ مغناطیس هوابرد

تا عهد حاضر است .قدیمیترین سنگ موجود در منطقه

منطقه در شکل  2نشان داده شده است .این دادهها با فاصلۀ

مربوط به پرکامبرین است که در جنوب باختر زنجان همراه

خطوط برداشییت  4کیلومتر و فاصییلۀ نقاط  022متر توسییط

با گرانیت دوران رخنمون دارد .جوانترین نهشتههای منطقه

سازمان انرژی اتمی برداشت شده است (مصباحی.)4282 ،

نیز در فرونشست زنجان مشاهده میشوند که شامل

در تفسییییر کیفی دادههییای مغنییاطیسیییی میتوان بییدون

بادبزنهای قدیمی ،پادگانههای قدیمی آبرفتی ،پادگانههای

محاسبات ،اط عاتی را از نق شههای مغناطی سی منطقۀ مورد

جوان آبرفتی و بادبزنهای آبرفتی جوان به سن کواترنری

نظر به دسیییت آورد .از جمله میتوان به تغییر طول موج،

هستند و ترکیس آنها به صورت عمده شامل سیلت ،رس و

روند بیهنجاریها ،خطوارهها و ناحیههای مختلن اشیییاره

کنگلومرا میباشد (شکل ( )1حاجیان و زاهدی .)0221 ،در

کرد .خطواره های مغناطیسیییی خطوطی هسیییتند که روند

ورقۀ زمینشناسی  4:422222زنجان (حاجیان و زاهدی،

بیهنجاری ها ،شیییکسیییتگی ها ،قطعشیییدگی ها و تغییرات

 )0221در داخل فرونشست زنجان ،مسیر عبور رودخانۀ

ناگهانی ساخت و بافت بیهنجاریها را ن شان میدهند .در

زنجانرود به صورت گسل احتمالی در نظر گرفته شده

این نقشییییه رو ند ها و بیهن جاری هایی با طول موج های

است که میتواند امتداد گسل تبریز باشد .همچنین در

متفاوت دیده میشییوند که نشییاندهندۀ پیچیدگی منطقه از

بررسیهای سلیمانیآزاد و همکاران ( )0244نشان داده شده

نظر تکتونیکی و مغناطیسییی میباشیید .در نقشیۀ برگردان به

است که در حال حاضر شبکهای فعال از گسلهای راستبر

قطس(شیییکل  ،)2بین طولموجهای بیهنجاریها اخت ف

در منطقه وجود دارد .نقشۀ ترسیمشده توسط ایشان چند

زیادی دیده میشییود .وضییعیت بیهنجاریها از جنوب به

ناحیۀ گسلی همگرا به سمت جنوب خاور (به طرف شهر

شمال سه روند متفاوت دارد؛ در جنوب طول موج کم ،در

زنجان) را نشان میدهد .این ساختارها ،گسلهای مایل

م یا نه طول موج بل ند و در شییی مال م جدد طول موج کم

تراستی و گسلهای منطقۀ دوم آنها ساختارهای امتدادلغز

می شود .کوتاهبودن طول موج نشاندهندۀ عمق کم و طول

راستبر هستند که در شکل  1روی نقشۀ زمینشناسی منطبق

موج بلند نمایانگر عمق زیاد و بزرگبودن توده اسیییت .با

شدهاند .از نظر ساختاری ،گسلش نرمال در گسترۀ مورد

توجه به بیهنجاریها با طول موج بلند در نقشیییۀ مغناطیس
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هوابرد ،میتوان وجود تودههییای پیسییینگی بییا ترکیییس

که در شکل  2ن شان داده شده ا ست .حوزۀ  1بزرگترین

سنگ شنا سی آذرین حدوا سط تا مافیک را در این منطقه

محدودۀ منطقه اسییت که بیهنجاری این حوزه دامنۀ باال و

محتمل دانست.

طولموج بلند دارد .طول موج بلند آن نشیییانگر عمق زیاد

همچنین این منطقه با توجه به روند ،بافت ،سیییاخت و
قطع شدگی بیهنجاریها ،به پنج حوزه دستهبندی می شود

توده ا ست و در نق شۀ زمین شنا سی رخنمونی از واحدهای
دارای خاصیت مغناطیسی دیده نمیشود.

شکل  .4گسلهای فعال محدودۀ زنجان (سلیمانی آزاد و همکاران )2411 ،بر روی نقشۀ زمینشناسی فرونشست زنجان ،برگرفته از نقشۀ  10144444زنجان (حاجیان
و زاهدی .)2444 ،محدودۀ رخداد گسلهای نرمال روی نقشه مشخص شده است .نقشه نمایانگر چهار ناحیۀ گسلی همگرا به سمت شهر زنجان است.
عموماً این گسلها ،گسلهای تراستی و امتداد لغز راستبر هستند.
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شکل  .5نقشۀ مغناطیس هوابرد برگردان به قطب گسترۀ فروافتادگی زنجان .خطوط ممتد مشکی نشاندهندۀ روندهای موجود در منطقه و خطچین زردرنگ نمایانگر
خطوارههای شناسایی شده است .همچنین نواحی مختلف با خطوط سفید مشخص شدهاند .خطوارۀ  Aیک گسل طوالنی شمال-جنوب خاور را نشان
میدهد که در نقشۀ زمینشناسی منطقه (شکل )4مشخص شده است .همچنین خطوارۀ  Bاحتمال وجود گسلی عمیق را نشان میدهد که پس از اعمال فیلتر
زاویۀ تیلت گرادیان افقی مشخص شده است و در نقشۀ زمینشناسی منطقه ترسیم نشده است.

بییه طیور کیلیی هییدف ایین پیژوهیش تیعییییین میرز

مغناطیس هوابرد برگردان به قطس منطقۀ زنجان را نشیییان

بیهنجاریهای پیسییینگ منطقه با اسیییتفاده از فیلتر زاویۀ

میدهد .همانطور که پیشتر توضییییح داده شییید ،مقادیر

تیلت گرادیان افقی اسییت که در دادههای زمینشییناسییی به

بی شینۀ این فیلتر مرزهای بیهنجاریها را ن شان میدهد .در

طور دقیق ترسییییم نشییییدها ند .چ نان چه فیلتر مذکور را بر

این صییورت با انطباق مقادیر بیشییینۀ دامنۀ این فیلتر بر روی

دادههای منطقه اعمال کنیم ،بی شینۀ دامنه نتایج ،ن شاندهندۀ

نقشیییۀ مغنییاطیسیییی هوابرد (شیییکییل  )7می توان مرز

مرزهای بیهنجاری میباشد (شکل .)7

بیهنجاریهای درون پیسنگ را تشخیص داد که در نقشۀ
مغناطیسییی مشییخص نیسییت .همچنین برای شییناسییایی مرز

 .1تخمين مرز ساختارهای منطقه

اصلی پیسنگ ،میتوان این فیلتر را بر روی دادههای ادامه

شیییکل  2اعمال روش زاویۀ تیلت گرادیان افقی بر نقشیییۀ

فرا سو اعمال کرد .با اعمال فیلتر ادامه فرا سو بر روی نق شۀ
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مغناطیسیییی ،اثر سیییاختارهای سیییطحی تضیییعین شیییده و

بیهن جاری هاسییییت و رو ند سییییاخ تار ها و خطواره های

تودههای عمیق مشخص می شوند .در این صورت با اعمال

سییاختاری با اسییتفاده از نقشییۀ مغناطیسییی تهیه شییدهاند.

فیلتر زاویۀ تیلت گرادیان افقی بر روی این نقشه ،مرز اصلی

همچنین مرز پیسیینگ و ناهمواریهای درون آن ،حاصییل

پی سنگ تعیین می شود .با توجه به شکل  8دو تودۀ عمیق

از اعمال فیلتر زاویۀ تیلت گرادیان افقی بر نقشۀ مغناطیسی،

پی سنگی در مرکز و جنوب خاور محدوده قابل شنا سایی

در این شکل نمایش داده شدهاند.

است.

خطوط سفید مقادیر بیشینهای را که مرز ناهمواریهای

شییکل  9نتیجۀ نهایی تفسیییر کیفی انجام گرفته در این

درون پیسنگ را مشخص میکنند ،نشان میدهد.

منطقه را نشان میدهد .ناحیهبندی منطقه برحسس طولموج

شکل  .6نقشۀ مغناطیسی پس از اعمال فیلتر زاویۀ تیلت گرادیان افقی بر نقشۀ مغناطیس هوابرد برگردان به قطب

تفسير دادههای مغناطيسی براساس محاسبة زاوية تيلت ...

111

شکل  .7نقاط سیاهرنگ ،مکانهایی از نقشۀ مغناطیس هوابرد برگردان به قطب منطقه است که در آن زاویۀ تیلت گرادیان افقی بیشینه است.

شکل  .8نقاط سیاهرنگ ،مکانهایی از نقشۀ مغناطیس هوابرد برگردان به قطب منطقه پس از اعمال فیلتر ادامه فراسو به اندازه  3کیلومتر است که در آن زاویۀ تیلت
گرادیان افقی بیشینه است.خطوط سفید مقادیر بیشینهای که مرز پیسنگ را مشخص میکنند ،نشان میدهد.
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شکل  .9نقشۀ تحلیل کیفی مغناطیسی محدودۀ مورد مطالعه .در این نقشه روندها ،خطوارهها ،ناحیههای تعیینشده و همچنین مرز پیسنگ و بیهنجاریهای درون
آن مشخص شده است .ناحیۀ  2و  4دو پیسنگ محدودۀ مورد بررسی هستند که مرز آنها با خط آبی نشان داده شده است .مرز ناهمواریهای درون
پیسنگ نیز با خط قرمز نشان داده شده است.

 .1نتيجهگيری

ساختارها بر نقشههای مغناطیسی که با این فیلتر پردازش

در این پژوهش عملکرد دو روش زاویۀ تیلت و زاویۀ تیلت

شدهاند،آسانتر میشود .اگرچه هردوی این روشها

گرادیان افقی برای تعیین مرز بیهنجاریهای مغناطیسی،

عملکرد قابلقبولی روی دادههای آلوده به نوفه دارند اما در

بررسی و نتایج مقایسه شدند .اگرچه مقادیر بیشینه و صفر

شناسایی مرز تودههای عمیق ،روش زاویۀ تیلت گرادیان

دامنۀ زاویۀ تیلت میدان مغناطیسی منتقلشده به قطس،

افقی تفکیکپذیری بهتری در مقایسه با روش زاویۀ تیلت

بهترتیس بر روی مرکز و مرز بیهنجاری قرار میگیرند ،اما

دارد.

در روش زاویۀ تیلت گرادیان افقی ،مقادیر بیشینۀ دامنه بر

برای بررسیییی عملکرد این دو روش در مکانیابی مرز

مرز بیهنجاری قرار میگیرند و از این نظر شناسایی مرز

تودهها ،مدل مصنوعی  Hشکل در محیط متلس ساخته شد.
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.مشخص شدند

این مدل از سییه منشییور راسییتگوشییه با خصییوصیییات

مراجع

.مغناطی سی یک سان وهند سی متفاوت ت شکیل شده ا ست

 مقایسه روشهای مختلن برای تعیین،4290 ،. م،شاهوردی
 سمینار،موقعیت لبۀ ساختارهای بیهنجاری مغناطیسی
. مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران،کارشناسی ارشد
 تحلیل هندسی و جنبشی سیستم،4282 ،. ف،مصباحی
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Summary
Magnetic survey data are generally used to map faults, geologic contacts and magnetic ore bodies.
The spatial distribution of magnetic sources is usually determined during the mapping process.
Variation in depth, magnetization and geometrical parameters generate magnetic anomaly
waveform. Direction of the remanent and induced magnetization vector also affect the shape of these
waveform. A magnetic anomaly waveform, includes amplitude, phase and wavelength. Putting these
parameters altogether makes the interpretation of the magnetic data a difficult task. There are
different useful methods for interpretation of a magnetic map. Generally, these methods are based on
reduction of data to a simpler form, so that the edges and center of the causative bodies are
determined easily. In the recent years many methods have been used to balance the difference
between various anomaly amplitudes. Each method is designed to determine a specific parameter of
the magnetic anomalies. Using local phase filters are being common in potential field data
interpretation. They are high-pass filters based on horizontal and vertical derivatives, such as total
horizontal derivative, tilt angle, theta map, etc. Edge detection of a magnetic structure is one of the
most important task in the interpretation of magnetic data. For this purpose, in this research we have
used two local phase filters: Tilt angle (TDR) and Total Gradient of Tilt angle (TAHG). As stated,
tilt angle filter is used in determining the boundary of source anomaly. It is relatively less sensitive
to the depth of the source, so, it can resolve shallow and deep sources as well. As tilt derivative is a
function of the ratio of the vertical and horizontal derivatives of field intensity, it does not contain
information on the strength of the geomagnetic field nor the susceptibility of the causative bodies.
The peaks of tilt angle amplitude should be located over the center and its zeros over the edges of the
source body. It strongly depends on the inclination of magnetic field. Another enhanced method we
have used in this study for determining the boundaries of the structures is the horizontal gradient of
tilt angle (the TAHG). It is defined by taking the arctangent of the vertical derivative of the
horizontal gradient, divided by the modulus of the horizontal gradient. TAHG equalizes the signals
obtained from the shallow and deep sources. Its notable features are that it produces amplitude
maxima over the source's edges, gives suitable resolution and is less dependent on the depth of
structures. Like the TDR, this method depends on the inclination of magnetic field. We applied these
methods for synthetic noise-free and noisy data. Preparing the total magnetic responses of synthetic
models as well as edge detection calculations have all been done in MATLAB. In comparison with
common methods like horizontal gradient and analytic signal, it delineates the edges of source
bodies more efficiently and accurately. Furthermore the TAHG method has better resolution in
determining the boundaries of deeper sources than the TDR method. We applied the stated
algorithm, on real data. The aeromagnetic dataset from Zanjan region was selected to be used in the
TAHG method. The Zanjan depression is a narrow and continuous igneous basin, located in the
north western Zanjan province. There are many young active and basement faults in the study area.
Total magnetic anomaly map of the region, shows two major structural trends in NW-SE and NESW, respectively. By applying the two different edge detection algorithms we obtained the hidden
boundaries of the basement which is not detectable in the geological maps because of the thick
sedimentary covers. The results show that TAHG method is suitable for determining the basement
faults and boundaries, as well as mapping the contacts of magnetic units.
Keywords: Potential field, Magnetic anomaly, Tilt angle, Horizontal gradient, Vertical gradient,
Edge detection.
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