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 چکيده
ای شامل زاویه تيلت، سيگنال تحليلی و  در این تحقيق ما از فيلترهای برجسته ساز شناخته شده

اند شامل ایتيلت و  مشتق را با فيلترهایی كه اخيراً معرفی شدهمشتق افقی كل استفاده كرده و آنها 

های مغناطيس هوایی ها آنها را بر روی دادهافقی كل ایتيلت مقایسه كرده و برای ارزیابی این روش

های مغناطيس هوایی این منطقه ساختارهای مثبت داده. ایمبا دقت باال از شمال نروژ اعمال كرده

های دولریتی و های خيلی بزرگ یا دایکدهند كه توسط گسلا نشان میخطی و خيلی قوی ر

های مغناطيسی عميق را با هنجاریتوان بیها میچون به كمک این داده. اند متادولریتی ایجاد شده

. ی مناسبی استدقت باال شناسایی كرد ، این منطقه برای ارزیابی فيلترهای برجسته ساز، منطقه

تر و های دقيقاند قادر به فراهم كردن لبهدهند، فيلترهایی كه به تازگی معرفی شدهنتایج نشان می

 .تيزتر در مقایسه با فيلترهای معمول هستند

 ایتيلت ،تيلت ،فيلترهای برجسته ساز ،مشتق های افقی و قائم ،سيگنال تحليلی :يديکل واژگان
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 مقدمه

       
شناسی سطحی و همچنين برای نقشه برداری ای برای نقشه برداری زمينهای مغناطيس هوایی با دقت باال به صورت گستردهداده      

هایی با گستره وسيع  دامنه هستند كه به وسيله هنجاریها اغلب شامل بیاین داده. گيردساختارهای تکتونيکی عميق مورد استفاده قرار می

های هنجاریهای مجاور بر روی یکدیگر، تفکيک كردن بیهنجاریبا توجه به اثر بی. شوندو عميق ایجاد میساختارهای كم عمق 

در سالهای اخير تعداد زیادی از فيلترهای تشخيص لبه برای برجسته . های قوی، سخت خواهد بودهنجاریمغناطيسی ضعيف اما مهم از بی

های ميدان این فيلترها به طور كلی از تركيبی از مشتقات عمودی و افقی داده. فی شده استها معرهنجاریسازی هر دو نوع  از این بی

 .دهنداند و نتایج متعادلی را نشان میپتانسيل تشکيل شده

موجود در های های ميدان پتانسيل، بيشترین تالش برای ایجاد تعادل بين نوفه و سيگنالهنگام به كار گيری فيلترهای متفاوت روی داده

ها بر روی منابع مولد هنجاریای و باقيمانده، جانمایی دقيق محل بیهای ناحيههنجاریجداسازی بی [. 1]گيرد تصویر فيلتر شده صورت می

ن ها و تصاویر ميداهای هم مقدار مغناطيسی، كاهش نویزهای موجود در نقشههنجاری بر روی نقشههنجاری، تخمين مرز منابع مولد بیبی

، سيگنال 1ای شامل زاویه تيلتدر این تحقيق ما از فيلترهای برجسته ساز شناخته شده. [2]پتانسيل از مهمترین كاربرد فيلترها هستند

مقایسه   ایتيلتكل و  مشتق افقی   اند شامل ایتيلتاستفاده كرده و آنها را با فيلترهایی كه اخيراً معرفی شده 3و  مشتق افقی كل 2تحليلی

 .ایمهكرد

این فيلتر یک فيلتر برآورد مرز . [3]ميدان پتانسيل فيلتر زاویه تيلت را معرفی كردند هایهنجاریبرای تفسير بی(  199)ميلر و سينک  

(  199)كردل و كراچ . ترین ویژگی این فيلتر  نيز بدون بعد بودن آن استمهم. نيست بلکه هدف عمده آن ایجاد تعادل در تصویر است

كه  است هاییروش جمله از تحليلی سيگنال.  [ ]دهدها را نشان میبيشينه مقدار این فيلتر مرز توده. افقی كل را معرفی كردند مشتق

و [  ]است شده استفاده از آن مغناطيسی های داده تفسير در گسترده طور به و اند معرفی كرده (1992) همکاران روئست و و( 1992) نبيقيان

از تركيب فيلترهای ( 2113)آریسوی و دیکمن . ویژگی این فيلتر وابسته نبودن آن به جهت بردار مغناطيسی زمين است ترینمهم. [6]

های عميق را با های مربوط به تودههنجاریفيلتر ایتيلت مرز بی. [9]سيگنال تحليلی و زاویه تيلت، فيلتر دیگری به نام ایتيلت معرفی كردند

ها، فيلتر مشتق افقی هنجاریی بیبرای نشان دادن بهتر لبه( 2113)آریسوی و دیکمن . دهدن دو فيلتر نشان میدقت بيشتری نسبت به ای

. هنجاری توسط این فيلتر دارای  تيزی خوبی هستندهای بیلبه. دهدها را نشان میبيشينه این فيلتر مرز توده. [9]ایتيلت را معرفی كردند

 .های مغناطيس هوایی با دقت باال از شمال كشور نروژ اعمال شدندشده، این فيلترها بر روی داده برای ارزیابی فيلترهای بيان

 

 روش مطالعه  -1
های مغناطيسی استفاده شده است كه در زیر به شرح مختصری از این هنجاریسازی مرز بیدر این تحقيق از چند فيلتر جهت برجسته      

 .فيلترها پرداخته شده است

 : [ ]معرفی كرد( 1)به صورت رابطه آن را ( 1992)است كه نبيقيان ( AS)اولين فيلتر مورد استفاده فيلتر سيگنال تحليلی 

(1)                                                                         
 ,
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 :[6]معرفی كردند( 2)تحليلی را در حالت سه بعدی به صورت رابطه دامنه سيگنال (  1992)و روئست و همکاران 
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استفاده های مغناطيسی از آن سيگنال تحليلی به طور گسترده در تفسير داده .ميدان پتانسيل است Tسيگنال تحليلی و  ASكه در آن 

. ها استدر سنگ 6های بردار مغناطيسی و همچنين مغناطيس باقيماندهمهمترین مزیت این فيلتر وابسته نبودن آن به ویژگی. شودمی

                                                           
1
 Tilt angle 

2
 Analytical Signal 

3
 Total Horizontal derivative 

4
 ETilt 

5
 Total Horizontal derivative of the ETilt 

6
 Remanent Magnetism 
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نازک بيشينه مقدار  9دهد كه این نکته در همه جا صادق نيست به طوری كه برای یک دایکها را نشان میبيشينه مقدار این فيلتر مرز توده

های باالتر در سيگنال های مجاور الزم است ازمشتقات مرتبهعالوه بر این برای تفکيک توده. گيردل تحليلی بر باالی توده قرار میسيگنا

-سازی تودههمچنين این فيلتر توانایی برجسته. [9]و [ 9]شودتحليلی استفاده كرد كه این باعث افزایش حساسيت به نویز دراین روش می

 .زیاد را نيز ندارد گرفته در عمقهای قرار 

 [: ]معرفی كردند(  3)مشتق افقی كل را به صورت رابطه (  199)كردل و كراچ 

(3   )                                                                                      

22
T T

THD
x y

    
            

مرز برآوردی توسط این . دهدها را نشان میبيشينه مقدار این فيلتر مرز توده. ن پتانسيل استميدا Tمشتق افقی كل و  THDكه در آن 

 .شوندهای مجاور به خوبی از هم تفکيک نمیفيلتر پخش شدگی دارد و توده

 [:3]معرفی كردند(  )كه اولين فيلتر فازی است  را به صورت رابطه ( Tilt) فيلتر زاویه تيلت(  199) ميلر و سينگ

(                                                                              )

1
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با این حال، این فيلتر یک فيلتر . دهدها را نشان میمقدار صفر این فيلتر مرز توده. ميدان پتانسيل است Tزاویه تيلت و  Tilt كه در آن  

ها صفر و بيرون از منطقه هنجاری مثبت، در نزدیکی لبههنجاری مثبت، مقدار زاویه تيلت در باالی بیهای با بیبرای توده. برآورد مرز نيست

از معایب این فيلتر آن است كه توانایی [. 1]درجه است+ 91تا  -91زاویه تيلت دارای گستره بين . هنجاری زیرسطحی، منفی استبی

 .شوندای و مبهم نمایان میهای عميق به صورت هالهارد، همچنين تودههای مجاور را ندتفکيک توده

 ( )را به صورت رابطه ( ETilt)از تركيب فيلتر سيگنال تحليلی و زاویه تيلت، فيلتر دیگری به نام ایتيلت ( 2113)آریسوی و دیکمن 

 [:9]معرفی كردند

(                                                                )
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 :شودمعرفی می( 6)به صورت رابطه  kسيگنال تحليلی و   ASميدان پتانسيل،  Tفيلتر ایتيلت،  ETiltكه در آن 

(6                                                                                                            )
2 2
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ی مربوط به هاهنجاریاین فيلتر مرز بی. گيردهنجاری قرار میی مولد بیمقدار صفر این فيلتر مانند فيلتر زاویه تيلت در باالی مرز توده

های سطحی و نویزهای سطحی را نيز حذف هنجاریاین فيلتر بی. دهدهای عميق را با دقت بيشتری نسبت به این دو فيلتر نشان میتوده

 .شودها در این فيلتر حفظ میهنجاریهمچنين شکل بی. كندمی

 [:9]معرفی كردند( 9)مشتق افقی ایتيلت را به صورت رابطه ها، فيلتر هنجاریی بیبرای نشان دادن بهتر لبه( 2113)آریسوی و دیکمن 

(9 )                                                

22
ETilt ETilt

ETHDR
x y

    
            

های لبه. دهدها را نشان میبيشينه مقدار  این فيلتر مرز توده. فيلتر ایتيلت است ETilt مشتق افقی كل ایتيلت و  ETHDRكه در آن 

 .كندهای مجاور را نيز به خوبی از هم تفکيک میاین فيلتر توده .هنجاری توسط این فيلتر دارای تيزی خوبی هستندبی

                                                           
7
 Dyke 
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شده،  شامل سه منبع مغناطيسی با پارامترهای آورده  9نتایج اعمال فيلترهای بيان شده بر روی دو مدل مصنوعی تبدیل به قطب( 1)شکل

 .دهدرا نشان می( 1)شده در جدول 

 

(1)پارامفرهاي سه منبع مغناطيسی مربوط به دو مدل مصنوعی در شکل  -1جدول  

 SI (A/m) شدت ميدان مغناطيسی در (m) عمق منبع مغناطيسی
 a 11 1   منشور
 b 31 2/1       منشور
 c 21 1  كنتاكت

 

 

 
ایفيلت بر روي دو مدل مصنوعی که  کل ایفيلت و مشفق افقینفایج اِعمال فيلفرهاي مشفق افقی کل، سيگنال تحليلی، تيلت،   -1شکل 

 .[7]ها در یک ميدان مغناطيسی عمودي قرار دارند مدل. است( 1)شامل سه منبع مغناطيسی با پارامفرهاي هندسی آورده شده در جدول

 هاي مغناطيسی منطقه مورد مطالعه در شمال نروژاعمال فيلفرهاي بيان شده بر روي داده -2
 9های شمال نروژ است، قرار دارد و شامل شهرهای هانينگ سوِجمنطقه مورد مطالعه در مركز شهرستان فينمارک كه یکی از شهرستان      

شهرستان فينمارک  11111/1 شناسی شناسی منطقه مورد مطالعه برگرفته از نقشه زميننقشه زمين( 2)شکل . است 11و ریپ وِج

در این منطقه سه . است 11زایی كالدونينهای رسوبی، آذرین، نفوذی و دگرگونی دوران كوهای از سنگمجموعهاین منطقه شامل [. 11]است

  1و كربونيفر اوليه  1، دونين پسين13اند شامل ادیاكارانكه از مطالعات تاریخ گذاری همگن شناخته شده 12های مافيکمجموعه از دایک

                                                           
8
 Reduction to the Pole 

9
 Honningsvåg 

10
 Repvåg 

11
 Caledonian Orogeny 

12
 Mafic 

13
 Ediacaran 

14
 Late Devonian 

15
 Early Carboniferous 
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در این تحقيق از [. 11]موجود در آن هستند 16هایها و گسلر منطقه، مربوط به این دایکهای خطی با دامنه باال دهنجاریبی. هستند

ی مورد مطالعه، واقع در شمال كشور نروژ استفاده های موجود در منطقهها به ویژه خطوارههنجاریفيلترهای ذكر شده  برای برآورد مرز بی

 .شده است

 
 [.15]شهرسفان فينمارک در شمال کشور نروژ 055555/1شناسی لعه برگرففه ا  نقشه  مينشناسی منطقه مورد مطانقشه  مين  -2شکل 

 
در این نقشه مرز . دهدهای هوایی منطقه مورد نظر در شمال نروژ را نشان میالف نقشه شدت ميدان مغناطيسی باقيمانده داده -3شکل

عالوه بر این به علت ماهيت . اندروی یکدیگر اثر گذاشته و از هم تفکيک نشده های مجاور نيزای و مبهم هستند و تودهها به صورت هالهتوده

ب نقشه فيلتر سيگنال تحليلی  -3شکل . ها قرار ندارندهنجاریها دقيقاً بر روی منابع مولد بیهنجاریدوقطبی ميدان مغناطيسی زمين بی

ها بر باالی هنجاریر اثر دوقطبی ميدان مغناطيسی را حذف كرده و بیاین فيلت. دهدرا نشان می 3های قسمت الف از شکل بر روی داده

 ها، توان محل گسلبا استفاده از این فيلتر می. اندها قرار گرفتهمنابع مولد آن

                                                           
16

 Faults 
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 نقشه شدت ميدان( الف. هاي مغناطيس باقيمانده منطقه مورد مطالعهنفایج اعمال فيلفرهاي شناخفه شده  بر روي داده -3شکل 

نقشه فيلفر سيگنال تحليلی بر روي ( ب. دهندکيلومفر را پوشش می  00×05هاي منطقه مورد مطالعه که وسعت مغناطيسی باقيمانده داده

. هاي قسمت الفنقشه فيلفر  اویه تيلت بر روي داده( د. هاي قسمت الفنقشه فيلفر مشفق افقی کل بر روي داده( ج. هاي قسمت الفداده

شناسی ساخفارهاي  مين شناسی و خطوط سايد مر هاي مشخص شده در نقشه  ميناي مر  ساحلی، خطوط سياه خطوارهخطوط فيرو ه

 .دهدمنطقه را نشان می 055555/1برگرففه ا  نقشه 

 
. مشخص كردشرق جنوب شرق هستند،  -جنوب غرب و غرب شمال غرب  -ها را كه بيشتر دارای روند شمال شرقها و همچنين دایکتوده

عالوه بر . اندهای مجاور یکدیگر نيز به خوبی تفکيک نشدههای عميق را برجسته كند، همچنين تودهسيگنال تحليلی نتوانسته است اثر توده

های ج نقشه فيلتر مشتق افقی كل بر روی داده -3شکل . تر از واقعيت هستنداند و گستردههای مجزا نيز پخش و پراكنده شدهآن مرز توده

این فيلتر نتایج كم و بيش شبيه به فيلتر . ها مقدار بيشينه را نشان داده استمشتق افقی كل روی مرز توده. دهد الف را نشان می -3شکل 

د نقشه فيلتر زاویه تيلت بر  -3شکل . سيگنال تحليلی را بدست داده است، با این تفاوت كه پخش شدگی مرز توسط این فيلتر كمتر است

-باعث تعادل در تصویر شده و عالوه بر مرز ساختارهای مشخص شده در نقشه زمين این فيلتر.  دهدالف را نشان می -3های شکل دادهروی 

-در این نقشه بی. شناسی، دنباله این ساختارها در مناطق دور از ساحل و همچنين ساختارهای قرار گرفته در اعماق را نيز نشان داده است

 –جنوب غرب و غرب شمال غرب  –شوند كه عمدترین این راستاها شمال شرق ت خطی با راستاهای مختلفی دیده میهای مثبهنجاری

شود كه احتماالً مربوط به پاسخ مغناطيسی سنگ هنجاری مثبت بزرگ نيز دیده میهمچنين در این نقشه چند بی. شرق جنوب شرق است
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ها به هنجاریهای مولد بیتر مبهم نشان داده شده است زیرا كارایی آن با افزایش عمق تودهها توسط این فيلبستر است به طوری كه مرز آن

 .یابدشدت كاهش می

های مجاور هم از دو فيلتر جدید شامل های عميق و تفکيک تودهسازی بهتر تودهدر این تحقيق برای رفع مشکل پخش شدگی مرز، برجسته

الف نقشه فيلتر  -  شکل . نشان داده شده است  تصاویر حاصل از این فيلترها در شکل . ستفاده شدفيلتر ایتيلت و مشتق افقی ایتيلت ا

های عميق را نيز هنجاریهای كم عمق، مرز بیهنجاریاین فيلتر عالوه بر مرز بی. دهدالف را نشان می - 3های شکل ایتيلت بر روی داده

ب  نقشه فيلتر مشتق افقی كل ایتيلت  - شکل . وسط این فيلتر به خوبی تفکيک نشده استهای مجاور تتوده. به خوبی برجسته كرده است

های عميق و كم عمق را با دقت بسيار باالیی برجسته كرده است بلکه های مربوط به تودههنجاریاین فيلتر نه تنها مرز بی. دهدرا نشان می

 .های مجاور را نيز به خوبی تفکيک كرده استتوده

 

( الف. هاي مغناطيس باقيمانده منطقه مورد مطالعهنفایج اعمال فيلفرهاي جدید ایفيلت و مشفق افقی کل ایفيلت بر روي داده -4کلش

مشفق افقی بر روي نقشه فيلفر ایفيلت اعمال )نقشه فيلفر مشفق افقی کل ایفيلت ( ب. الف  -3هاي شکلنقشه فيلفر ایفيلت بر روي داده

منطقه را بر روي نقشه  055555/1شناسی برگرففه ا  نقشه اي مر  ساحلی و خطوط سايد مر  ساخفارهاي  مينيرو هخطوط ف(. شده است

 .دهدفيلفر ایفيلت نشان می

 

 نفيجه گيري -3
به نام همه این فيلترها از سه كميت پایه . شوندهای ميدان پتانسيل استفاده میهنجاریفيلترهای مختلفی به منظور تخمين مرز بی

-های ميدان پتانسيل به خصوص بیهنجارییکی از كاربردهای مهم این فيلترها به ماهيت بی. كنندهای ميدان پتانسيل استفاده میگرادیان

ها را برطرف كرده و هنجاریهای تخمين مرز اثر مایل بودن زاویه ميل بر شکل بیاستفاده از روش. گرددسنجی برمیهای مغناطيسهنجاری

ای شامل زاویه تيلت، سيگنال در این تحقيق ما از فيلترهای  برجسته ساز شناخته شده. شوددود توده مولد بر روی نقشه تعيين میح

اند شامل ایتيلت و  مشتق افقی ایتيلت مقایسه كرده و تحليلی و  مشتق افقی كل استفاده كرده و آنها را با فيلترهایی كه اخيراً معرفی شده

 .ایمهای مغناطيس هوایی با دقت باال از شمال نروژ اعمال كردهها آنها را بر روی دادهابی این روشبرای ارزی

های مجاور را دهد كه فيلتر سيگنال تحليلی تودههای مغناطيسی منطقه نشان مینتایج حاصل از اعمال فيلترهای برجسته ساز بر روی داده

های های عميق قرار گرفته در مجاور تودهاین فيلتر توده. شدگی دارندتوسط این فيلتر پخش همچنين مرزهای برآوردی. تفکيک نکرده است

این فيلتر نتایج كم و بيش . های زیرسطحی بيشينه استمقدار فيلتر مشتق افقی كل در باالی مرز توده. كم عمق را نيز برجسته نکرده است

مقدار فيلتر زاویه تيلت در . شدگی مرز توسط این فيلتر كمتر استاین تفاوت كه پخش شبيه به فيلتر سيگنال تحليلی به دست داده است، با

های عميق را این فيلتر اثر توده. های زیرسطحی منفی استهای مغناطيسی زیرسطحی مثبت، نزدیک مرز صفر و بيرون از تودهباالی توده

این فيلتر نيز مشکل . ها را در مناطق دور از ساحل نيز نشان داده استه آنهای مجاور را تفکيک كرده است و ادامبرجسته و تا حدودی توده
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-های مولد بیای و مبهم نشان داده است و كارایی آن با افزایش عمق تودهها را به صورت هالهشدگی مرز دارد به طوری كه مرز تودهپخش

فيلتر ایتيلت . تر از سيگنال تحليلی و مشتق افقی كل استتر سادهها به شدت كاسته شده است،  با این حال تفسير توسط این فيلهنجاری

های های كم عمق، مرز تودههای مربوط به تودههنجاریاین فيلتر عالوه بر مرز بی. های زیرسطحی صفر استاندازه آن در باالی مرز توده

-های سطحی و نویزهای سطحی را حذف كرده و  شکل بیهنجاریهمچنين این فيلتر بی. عميق را نيز با دقت باالیی برجسته كرده است

فيلتر مشتق افقی كل ایتيلت اندازه آن . های مجاور را تفکيک نکرده استاین فيلتر  به خوبی توده. ها در این فيلتر حفظ شده استهنجاری

های كم عمق و عميق را با دقت بسيار به تودههای مربوط هنجاریاین فيلتر نه تنها مرز بی. های زیرسطحی بيشينه استدر باالی مرز توده

ها توسط این فيلتر تيزی هنجاریی بیلبه. های قرار گرفته در مجاور هم را نيز به خوبی تفکيک كرده استخوبی نشان داده است، بلکه توده

 .گرددتفسير توسط این فيلتر به راحتی انجام می. خوبی دارند
 

 تشکر و قدردانی
 .های منطقه مورد مطالعه، سپاسگزاریمبرای در دسترس قرار دادن داده( NGU)شناسی نروژ سازمان زميناز همکاری 
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