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چکيده
در پردازش و تفسیر دادههای میدان پتانسیل یکی از هدفهای مهم بدست آوردن عمق تودههای
مورد نظر است .در علم ژئوفیزیک روشهای خودکار متداولی جهت تخمین عمق تودههای میدان
پتانسیل وجود دارد .در این تحقیق از روشهای تخمین عمق خودکار شامل واهمامیخت اویلر ،اویلر
مکانی ،روش ترکیبی سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر و تیلت-عمق جهت تخمین عمق خطواره-
های موجود در منطقه فینمارک که مربوط به گسلها و دایکهای دولریت دونین پسین در شمال
نروژ هستند ،استفاده شده است .برای این کار روشهای مذکور بر روی دادههای شدت میدان
مغناطیسی باقی مانده با کیفیت و دقت باالی منطقه مورد مطالعه اعمال گردیده است .این روشها
کم و بیش نتایج یکسانی را به دست دادهاند به طوری که نتایج حاصل از این روشها نشان میدهد
که تقریباً تمام خطوارههای موجود در منطقه فینمارک دارای عمقی کمتر از  044متر هستند
وبیشتر آنها عمق کمتر از  04متر دارند.
واژگان کليدي :واهمامیخت اویلر ،اویلر مکانی ،سیگنال تحلیلی ،روش تیلت ،عمق ،فینمارک،
نروژ
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روشهاي تخمين عمق خودکار

مجله علمی پژوهش های کاربردی در علوم زمین (سال اول)

پردازش و تفسير دادههاي مغناطيس هوایی باا اساافاده از
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مقدمه
طی پروژه چشمههای معدنی شمال نروژ( )MINN1در سازمان زمینشناسی نروژ ( )NGU2دادههای مغناطیس هوایی با کیفیت و
دقت باال اندازهگیری شد که اکنون تمام ناحیه ی فینمارک واقع در شمال کشور نروژ را پوشش میدهد .هدف از این پروژه ارتقا و تکمیل
زمینشناسی موجود که مربوط به ارزیابی پتانسیلهای معدنی در سه تا از شهرستانهای شمال نروژ است ،بود .این دادهها از کیفیت و دقت
باالیی برخوردار هستند به طوری که از طریق این دادهها بسیاری از ساختارهای زمینشناسی که در دادههای قبلی دیده نمیشدند را
میتوان به وضوح دید .مجموعهای از دایک های مافیک که از مطالعات تاریخ گذاری همگن در شمال شرقی منطقه فینمارک شناخته شدهاند
شامل دایکهای دونین پسین هستند که به صورت ناپیوسته برونزدگی دارند[ ]1و [ .]2دادههای جدید مغناطیس هوایی نشان میدهند که
تا  24عدد دایک را میتوان در زیر سطح منطقه بین واردو و سلتیف جوردن بر مبنای نشانههای بیهنجاری مثبت خطی تشخیص داد[.]3
در شمال وادسو دو دایک دولریت دونین پسین که از برونزدگی ساحلی شناخته شدهاند به عنوان بیهنجاریهای مغناطیسی مثبت بر روی
زمین و نقاط دور از ساحل در نقشهی مغناطیسی منطقه قابل مشاهده هستند [.]3
در این تحقیق به منظور برآورد عمق خطوارههای موجود در منطقه مورد مطالعه دادههای مغناطیس هوایی با کیفیت باالی برداشت شده با
استفاده از روشهای تخمین عمق خودکار شامل روش واهمامیخت اویلر ،3اویلر مکانی ،0روش ترکیبی سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر 0و
تیلت-عمق مورد پردازش و تفسیر قرار گرفته است .روش سیگنال تحلیلی و واهمامیخت اویلر به طور گسترده در برآورد پارامترهای توده-
های زیرسطحی مولد بیهنجاریهای گرانیسنجی و مغناطیسسنجی شامل تعیین عمق ،موقعیت و شکل تودههای مولد بیهنجاریهای
میدان پتانسیل به کار رفتهاند[ ]13[ ،]12[ ،]11[ ،]14[ ،]9[ ،]8[ ،]7[ ،] [ ،]0[ ،]0و [ .]10روش واهمامیخت اویلر نیاز به انتخاب
اندیس ساختاری و اندازه پنجره مناسب دارد و هر چه این پارامترها بهتر انتخاب شوند نتایج بدست آمده به واقعیت نزدیکتر خواهد بود.
بنابراین در اینجا دقت روش به مهارت اپراتور بستگی زیادی دارد و باید هندسه بیهنجاریها توسط اپراتور مشخص شود .سالم و همکاران
( )2442از تابع سیگنال تحلیلی در روش اویلر استفاده کردند و روش جدیدی به نام اویلر مکانی را معرفی کردند و عمق و مکان توده مولد
بیهنجاریها را برای حالت خاصی که شکل توده مشخص باشد ،بدست آوردند[ .]10برای این روش خطای اپراتور کمتر شده و تنها اندیس
ساختاری توسط اپراتور انتخاب میشود .سالم و راوات ( )2443روش پیشین را تعمیم دادند و از ادغام دو روش واهمامیخت اویلر و سیگنال
تحلیلی روش  AS-EULERرا معرفی کردند[  .]1با استفاده از این روش عمق و اندیس ساختاری توده مولد بیهنجاری در محل توده
مولد بیهنجاری محاسبه میشود؛ که مکان توده مولد بی هنجاری با استفاده از محل مقدار بیشینه دامنه سیگنال تحلیلی برآورد میشود .در
این روش تمام پارامترها به صورت خودکار انتخاب می شوند و خطای اپراتور در این روش به حداقل میرسد .سالم و همکاران ( )2447روش
دیگری به نام تیلت-عمق را معرفی کردند که میتواند به عنوان یک روش ساده برای تخمین عمق تا باالی تودههای مولد بیهنجاریهای
میدان پتانسیل مورد استفاده قرار گیرد .روش تیلت-عمق بر پایه ی استفاده هم زمان زاویه تیلت برای تخمین مرز و عمق تودههای مولد
است .در این روش نصف فاصله فیزیکی بین  +00°تا  -00°بر ای هر توده برابر با عمق آن توده است ،البته باید ارتفاع سنسور مغناطیسی در
برداشتهای هوایی و ارتفاع ادامه فراسو در صورت استفاده آن از عمق برآوردی کم شود]17[ .
اعمال روشهای پردازشی در این تحقیق با استفاده از نرم افزار  Oasis Montajساخت شرکت ژئوسافت انجام گرفته است.
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 -1معرفی منطقه و اعمال روشهاي پردازشی
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منطقه مورد مطالعه در شمال شرق شهرستان فینمارک قرار دارد و شامل شهرهای واردو  ،وادسو  ،شرق تانابرو و جنوب باتسفیورد است.
شکل( )1نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه برگرفته از نقشه زمینشناسی  1/044444شهرستان

شکل -1نقشه زمين شناسی از واردو ،وادسو ،شرق تانابرو و جنوب باتس فيورد برگرفاه از نقشه زمينشناسی  1/055555شهرساان
فينمارک[.]11

فینمارک است[ .]18این منطقه شامل مجموعه ای از ماسه سنگ ،کنگلومرا ،سیلتستون و شیل مربوط به دوران نئوپروتروزوئیک و
فانروزوئیک است .دادههای مغناطیسی با کیفیت باال از این منطقه تعداد زیادی دایکهای دولریت دونین پسین را در قسمت شمال و شمال
شرقی منطقه نشان میدهد .همچنین در شمال شرق وادسو دو دایک دولریت دونین پسین نیز که از برونزدگی آنها در ساحل شناخته
شدهاند به عنوان بیهنجاریهای مغناطیسی مثبت بر روی زمین و نقاط دور از ساحل بر روی نقشه مغناطیسی معرفی شدهاند.
در ابتدا برای تخمین عمق خطوارههای موجود در منطقه مورد مطالعه که مربوط به گسلها و دایکهای دولریت دونین پسین هستند ،از
روش نیمه خودکار واهمامیخت اویلر استفاده گردید .هنگام استفاده از این روش دو مشکل اساسی وجود دارد .اولی القاء نویزهای فرکانس
باال به هنگام محاسبه مشتق های میدان پتانسیل و دومی نیاز به اطالع از هندسه توده برای تخمین شاخص ساختاری معادله اویلر است .در
این تحقیق برای رفع مشکل اول عالوه بر اینکه از دادههای با کیف یت و دقت باالی منطقه فینمارک استفاده شده و فرایند مایکرولولینگ نیز
جهت حذف نویزهای احتمالی بر روی دادهها اعمال گردیده است ،دادهها  24متر به سمت باال ادامه فراسو داده شدهاند .جهت رفع مشکل
دوم یعنی تخمین شاخص ساختمانی از روش ترکیبی سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر استفاده شده است .روش آزمون و خطا نیز اندیس
بدست آمده از روش ترکیبی سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر را تأیید کرد .در هنگام استفاده از دادههای مغناطیسی اندیس ساختاری
برای دایک معموالً عدد یک میباشد اما در این تحقیق روش ترکیبی سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر و روش آزمون و خطا بهترین اندیس
برای دایکهای این منطقه را عددی بین  4/تا  1بدست دادند که به طور میانگین عدد  4/8برای اندیس ساختاری دایکهای دولریت
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دونین پسین موجود در منطقه انتخاب شد .جدول ( )1پارامترهای مناسب برای اعمال روش واهمامیخت اویلر بر روی دادههای شدت میدان
مغناطیسی باقیمانده منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.
به دلیل اینکه در این تحقیق از دادههای مغناطیس هوایی استفاده شده و ارتفاع سنسور مغناطیسی بین  4تا  244متر تغییر کرده است ،به
طور میانگین ارتفاع  134متر برای سنسور مغناطیسی انتخاب شده است و چون دادهها نیز  24متر ادامه فراسو داده شدهاند ،هنگام تخمین
عمق دایکهای دولریت دونین پسین موجود در منطقه ،از عمقهای بدست آمده  104متر کم شده است.
جدول -1پارامارهاي اناخاب شده براي اعمال روش واهماميخت اویلر بر روي دادههاي مغناطيسی مربوط به منطقه مورد مطالعه

درصد خطای تخمین عمق
()dz

اندیس ساختاری
()N

اندازه پنجره
()m

ادامه فراسو
()m

ابعاد شبکه
()m

0

4/8

0×0

24

04 × 04

جدول ( )2نتایج تخمین عمق به روش واهمامیخت اویلر بر روی دادههای شدت میدان مغناطیسی باقیمانده منطقه که  24متر ادامه فراسو
داده شدهاند را نشان میدهد.
از این جدول به خوبی پیداست که برخی از مقادیر بدست آمده برای عمق نقاط ،منفی هستند ،یعنی باالی سطح زمین قرار دارند ،به خوبی
پیداست که این اعداد بدست آمده صرفاً در محاسبات ریاضی بدست می آیند و معنای فیزیکی ندارند و توجیه پذیر نیستند که باید از پایگاه
دادهها توسط عملیات پنجره کردن ،حذف شوند .عالوه بر این معموالً شمار نتایج بدست آمده پس از اعمال فرایند واهمامیخت اویلر بسیار
زیاد خواهند بود که باید با در نظر گرفتن محدودیتهایی این شماره حلها را کاهش داد .شرایط مختلفی را میتوان برای پنجره کردن
دادهها در نظر گرفت ،که با اعمال هر کدام از این محدودیتها روی پایگاه دادهها شماری از دادهها حذف میشوند .این محدودیتها را می-
توان روی پارامترهای مختلفی که در پایگاه دادهها وجود دارند ،اعمال کرد.
جدول-2پارامارهاي مربوط به نقاط عمق بدست آمده براي روش واهماميخت اویلر

نقاط عمق

پنجره اویلر
()m

y_offs
et
بیشینه

y_offs
et
کمینه

x_offs
et
بیشینه

x_offs
et
کمینه

dxy
بیشینه

dxy
کمینه

عمق
بیشینه

عمق کمینه

043187

204

04003

-28400

84 7

-38393

1077

4/39

20380

-29841

حاالت مختلفی برای مجموع محدودیتها در نظر گرفته شد (نام مجموع محدودیتها به این دلیل انتخاب شد که چندین محدودیت روی
پارامترهای مختلف ،باید به طور همزمان روی پایگاه دادهها اعمال شود) .با بررسی اعمال شرایط مختلف محدود کردن شمار عمقها از طریق
آزمون و خطا در ترکیب همزمان محدودیتهای مختلف ،نتایج مختلفی حاصل شد .بهترین شرایطی که برای پنجره کردن پایگاه دادههای
مربوط به منطقه مورد مطالعه جهت تخمین عمق دایکهای دولریت دونین پسین بدست آمد (برای رسیدن به دقت بسیار خوب ) ،در
جدول ( )3آورده شده است.
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جدول -3پنجره کردن پایگاه دادهها براي واهماميخت اویلر

نقاط عمق بعد از y_offs
et
پنجره کردن
بیشینه
2111

04

y_offs
et
کمینه

x_offs
et
بیشینه

x_offs
et
کمینه

dxy
بیشینه

dxy
کمینه

عمق
بیشینه
()m

عمق کمینه
()m

-04

04

-04

24

4

044

4

شکل( )A-2نقشه مشتق قائم مرتبه اول از دادههای شدت میدان مغناطیسی باقیمانده منطقه مورد مطالعه که نتایج تخمین عمقهای قابل
قبول به روش واهمامیخت اویلر برای این منطقه بر روی آن نشان داده شده است .این روش همان طور که مشخص است عمق بیشتر
خطوارههای مربوط به این ناحیه را کمتر از  04متر تخمین زده است .این خطوارهها که مربوط به گسلها و دایکهای دولریت دونین پسین
هستند ،در برخی از نقاط به ویژه در شمال و شمال شرق این منطقه رخنمون دارند و در نقشه زمینشناسی نیز نشان داده شدهاند که در
بخش قبل به آن پرداخته شد .از جمله دایکهای مهم دونین پسین در این منطقه میتوان به دو دایک مشخص شده با کادرهای آبی در
شکل( )A-2اشاره کرد که در زیر آب قرار دارند .یکی از این دایکها قسمتی از آن در داخل خشکی است .روش واهمامیخت اویلر عمق این
دایکها را کمتر از  04متر تخمین زده است.
از آنجا که مطالعات تخمین عمق و نتایج حفاریهای صورت گرفته در منطقه فینمارک را در اختیار نداشته یا اینکه وجود ندارند ،به عبارت
دیگر اطالعاتی از عمق دایکهای دولریت دونین پسین موجود در منطقه فینمارک جهت مقایسه آنها با نتایج بدست آمده با روش
واهمامیخت اویلر وجود ندارند ،لذا برای اعتبار بخشیدن به نتایج بدست آمده از روش واهمامیخت اویلر ،این روش را با چند روش دیگر
مقایسه کرده که در زیر به آن پرداخته شده است.
در ابتدا از روش اویلر مکانی جهت تخمین عمق دایکهای دولریت دونین پسین موجود در منطقه فینمارک و مقایسه آن با عمقهای بدست
آمده از روش واهمامیخت اویلر استفاده شده است .این روش کم و بیش شبیه ب ه روش واهمامیخت اویلر است با این تفاوت که در این روش
اندازه پنجره به صورت خودکار انتخاب میشود .بنابراین خطای اپراتور در این روش نسبت به روش واهمامیخت اویلر کاهش مییابد .جهت
تخمین عمق دایکهای دولریت دونین پسین موجود در این منطقه اندیس ساختاری  4/8برای روش اویلر مکانی انتخاب شد .شکل()B-2
نقشه مشتق قائم مرتبه اول از دادههای شدت میدان مغناطیسی باقیمانده منطقه مورد مطالعه که نقاط عمق قابل قبول به روش اویلر مکانی
بر روی آن نشان داده شده است .همان طور که مشاهده میگردد این روش نیز عمق دایکهای دولریت دونین پسین مربوط به این منطقه را
تا حدود زیادی شبیه به روش واهمامیخت اویلر بدست آورده است با این تفاوت که تعداد نقاط عمق بدست آمده برای خطوارههای موجود
در منطقه اکثراً کمتر از  04متر است .این روش دو دایک دولریت دونین پسین را نیز تخمین عمق زده است به طوری که عمق آنها کمتر
از  04متر است که روش واهمامیخت اویلر نیز چنین عمقی را بدست داده است.
جهت بررسی دقیق تر و همچنین کمتر کردن خطای مربوط به اپراتور از روش ترکیبی سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر استفاده شد .در
این روش تمام پارامترها به صورت خودکار انتخاب میشوند و اپراتور کمترین دخالت در خطای تخمین عمق بیهنجاریهای منطقه را
خواهد داشت .در این روش همان طور که گفته شد تخمین عمق بر باالی پیکهای بیهنجاریها صورت میگیرد که این پیکها میتوانند
در چهار جهت یا تنها در یک جهت باشند .با توجه به دقت مورد نیاز ،اپراتور روش سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر را برای نقاطی که در
یک ،دو ،سه یا چهار جهت پیک دارند اعمال میکند.
شکل ( )C-2نقشه مشتق قائم مرتبه اول از داده های شدت میدان مغناطیسی منطقه مورد مطالعه که نقاط عمق قابل قبول به روش
ترکیبی سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر بر روی آن نشان داده شده است .این شکل به خوبی نشان میدهد که
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شکل )A( -2نقشه مشتق قائم مرتبه اول دادههای مغناطیسی منطقه مورد مطالعه که نقاط عمق به روش واهمامیخت اویلر روی آن دیده
میشود .کادرهای آبی دو دایک دولریت دونین پسین را نشان میدهند )B( .نقشه مشتق قائم مرتبه اول از دادههای مغناطیسی منطقه که
نقاط عمق به روش اویلر مکانی روی آن دیده میشود )C( .نقشه مشتق قائم مرتبه اول از دادههای مغناطیسی منطقه که نقاط عمق به
روش ترکیبی سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر روی آن دیده میشود )D( .نقشه فیلتر زاویه تیلت بر حسب درجه از  -00°تا  + 00°را بر
روی دادههای منطقه نشان میدهد .خطوط سفید ،خط ساحلی را نشان میدهند.
روش ترکیبی سیگنال تحلیلی -واهمامیخت اویلر نیز نتایج کم و بیش شبیه به روش واهمامیخت اویلر و اویلر مکانی را بدست داده است ،با
این تفاوت که تعداد نقاط عمق برای عمقهای کمتر از  04متر و  144تا  104متر برای خطوارهها به نسبت بیشتر شده است .این روش دو
دایک مجزای دولریت دونین پسین را با دقت بیشتری نسبت به دو روش قبل تخمین عمق زده است ،به طوری که نقاط عمق بر روی این
دو دایک نسبت به دو روش قبل بیشتر است و عمق وسط دایک پایینی کمتر از  04متر ،به طرف شمال غربی بین  04تا  144متر و به
سمت جنوب شرقی بین  144تا  104متر تخمین زده شده است .در مورد دایک باالتر ،از ساحل به سمت دریا یا از شمال غرب به سمت
جنوب شرق عمق آن از  04تا  244متر تغییر کرده است .به عبارت دیگر روش تمام خودکار سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر عالوه بر
تخمین عمق این دایکها ،شیب آنها را نیز نشان داده است.
روشهای واهمامیخت اویلر ،اویلر مکانی و سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر تا حدود زیادی روش کار مشابهی دارند .برای باال بردن دقت
کار از روش تیلت-عمق که اخیراً معرفی شده است و روش کار آن مجزا از روشهای قبلی مورد استفاده است ،استفاده شده است .همان طور
که گفته شد روش کار تیلت-عمق به این گونه است که نصف فاصله فیزیکی بین +00°تا  -00°برای هر توده برابر با عمق آن توده است،
البته باید ارتفاع سنسور مغناطیسی در برداشتهای هوایی و ارتفاع ادامه فراسو از عمق برآوردی کم شود.
شکل ( )D-2نقشه فیلتر زاویه تیلت بر حسب درجه از  +00°تا  -00°دادههای شدت میدان مغناطیسی باقیمانده منطقه را نشان میدهد.
روش تیلت-عمق ،نتایج تخمین عمق خطوارههای موجود در منطقه به روشهای واهمامیخت اویلر ،اویلر مکانی و سیگنال تحلیلی-اویلر را با
دقت بسیار خوبی تأیید میکند.
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 -2نايجه گيري
در ابتدا برای تخمین عمق دایک های دولریت دونین پسین موجود در منطقه مورد مطالعه از روش نیمه خودکار واهمامیخت اویلر
استفاده گردید .هنگام استفاده از این روش دو مشکل اساسی وجود دارد .اولی القاء نویزهای فرکانس باال به هنگام محاسبه مشتقهای میدان
پتانسیل و دومی نیاز به اطالع از هندسه توده برای تخمین شاخص ساختاری معادله اویلر است .در این تحقیق برای رفع مشکل اول عالوه
بر اینکه از دادههای با کیفیت و دقت باالی منطقه فینمارک استفاده شده و فرایند مایکرولولینگ نیز جهت حذف نویزهای احتمالی بر روی
دادهها اعمال گردیده است ،دادهها  24متر به سمت باال ادامه فراسو داده شدهاند .جهت رفع مشکل دوم یعنی تخمین شاخص ساختمانی از
روش ترکیبی سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر استفاده شده است .روش آزمون و خطا نیز اندیس بدست آمده از روش ترکیبی سیگنال
تحلیلی-واهمامیخت اویلر را تأیید کرد .در این تحقیق روش ترکیبی سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر و روش آزمون و خطا بهترین اندیس
برای دایکهای این منطقه را عددی بین  4/تا  1بدست دادند که به طور میانگین عدد  4/8برای اندیس ساختاری دایکهای دولریت
دونین پسین موجود در منطقه انتخاب شد .همچنین اندازه پنجره اویلر نیز برای روش واهمامیخت اویلر  0×0انتخاب شد.
در این تحقیق از داده های مغناطیس هوایی استفاده شده و به طور میانگین ارتفاع  134متر برای سنسور مغناطیسی انتخاب شده است و
چون دادهها نیز  24متر ادامه فراسو داده شدهاند ،هنگام تخمین عمق دایکهای دولریت دونین پسین موجود در منطقه ،از عمقهای بدست
آمده  104متر کم شده است.
روش واهمامیخت اویلر خطوارههای موجود در منطقه فینمارک که مربوط به گسلها و دایکهای دولریت دونین پسین هستند را به خوبی
تخمین عمق زده است به طوری که بیشتر نقاط عمق قابل قبول بدست آمده توسط این روش از روند خطوارههای موجود در منطقه تبعیت
کرده و در باالی آنها قرار گرفتهاند .نتایج حاصل از این روش نشان میدهد که تقریباً تمام خطوارههای موجود در منطقه فینمارک دارای
عمقی کمتر از  044متر هستند و بیشتر آنها عمق کمتر از  04متر را نشان میدهند.
از آنجا که در این منطقه اطالعاتی از عمق خطوارههای موجود در منطقه فینمارک جهت مقایسه آنها با نتایج به دست آمده با روش
واهمامیخت اویلر وجود ندارند ،لذا برای اعتبار بخشیدن به نتایج بدست آمده از روش واهمامیخت اویلر ،نتایج این روش با چند روش دیگر
شامل اویلر مکانی ،سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر و تیلت-عمق که خطای اپراتور در آنها کمتر است ،مقایسه شد .همان طور که
مشاهده گردید نتایج حاصل از تخمین عمق به روش واهمامیخت اویلر دارای تطابق بسیار خوبی با عمقهای بدست آمده از روشهای اویلر
مکانی ،سیگنال تحلیلی-واهمامیخت اویلر و تیلت-عمق است به طوری که میتوان گفت این روشها نتایج یکسانی بدست دادهاند.
تشکر و قدردانی
از همکاری سازمان زمینشناسی نروژ ( )NGUبرای در دسترس قرار دادن دادههای منطقه مورد مطالعه ،سپاسگزاریم.
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