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چکيده
در این تحقيق ما از فيلترهای برجسته ساز شناخته شدهای شامل زاویه تيلت ،سيگنال تحليلی و
مشتق افقی كل استفاده كرده و آنها را با فيلترهایی كه اخيراً معرفی شدهاند شامل ایتيلت و مشتق
افقی كل ایتيلت مقایسه كرده و برای ارزیابی این روشها آنها را بر روی دادههای مغناطيس هوایی
با دقت باال از شمال نروژ اعمال كردهایم .دادههای مغناطيس هوایی این منطقه ساختارهای مثبت
خطی و خيلی قوی را نشان میدهند كه توسط گسلهای خيلی بزرگ یا دایکهای دولریتی و
متادولریتی ایجاد شدهاند  .چون به كمک این دادهها میتوان بیهنجاریهای مغناطيسی عميق را با
دقت باال شناسایی كرد  ،این منطقه برای ارزیابی فيلترهای برجسته ساز ،منطقهی مناسبی است.
نتایج نشان میدهند ،فيلترهایی كه به تازگی معرفی شدهاند قادر به فراهم كردن لبههای دقيقتر و
تيزتر در مقایسه با فيلترهای معمول هستند.
واژگان کليدي :سيگنال تحليلی ،مشتق های افقی و قائم ،فيلترهای برجسته ساز ،تيلت ،ایتيلت
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برجسفه سا نوین و مقایسه آنها ،بررسی موردي :شمال نروژ

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

بررسی بیهنجاريهاي مغناطيسی با استفااده ا فيلفرهتاي
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مقدمه
دادههای مغناطيس هوایی با دقت باال به صورت گستردهای برای نقشه برداری زمينشناسی سطحی و همچنين برای نقشه برداری
ساختارهای تکتونيکی عميق مورد استفاده قرار میگيرد .این دادهها اغلب شامل بیهنجاریهایی با گستره وسيع دامنه هستند كه به وسيله
ساختارهای كم عمق و عميق ایجاد میشوند .با توجه به اثر بیهنجاریهای مجاور بر روی یکدیگر ،تفکيک كردن بیهنجاریهای
مغناطيسی ضعيف اما مهم از بیهنجاریهای قوی ،سخت خواهد بود .در سالهای اخير تعداد زیادی از فيلترهای تشخيص لبه برای برجسته
سازی هر دو نوع از این بیهنجاریها معرفی شده است .این فيلترها به طور كلی از تركيبی از مشتقات عمودی و افقی دادههای ميدان
پتانسيل تشکيل شدهاند و نتایج متعادلی را نشان میدهند.
هنگام به كار گيری فيلترهای متفاوت روی داده های ميدان پتانسيل ،بيشترین تالش برای ایجاد تعادل بين نوفه و سيگنالهای موجود در
تصویر فيلتر شده صورت میگيرد [ .]1جداسازی بیهنجاریهای ناحيهای و باقيمانده ،جانمایی دقيق محل بیهنجاریها بر روی منابع مولد
بیهنجاری ،تخمين مرز منابع مولد بیهنجاری بر روی نقشههای هم مقدار مغناطيسی ،كاهش نویزهای موجود در نقشهها و تصاویر ميدان
پتانسيل از مهمترین كاربرد فيلترها هستند[ .]2در این تحقيق ما از فيلترهای برجسته ساز شناخته شدهای شامل زاویه تيلت ،1سيگنال
تحليلی 2و مشتق افقی كل 3استفاده كرده و آنها را با فيلترهایی كه اخيراً معرفی شدهاند شامل ایتيلت و مشتق افقی كل ایتيلت مقایسه
كردهایم.
ميلر و سينک (  )199برای تفسير بیهنجاریهای ميدان پتانسيل فيلتر زاویه تيلت را معرفی كردند[ .]3این فيلتر یک فيلتر برآورد مرز
نيست بلکه هدف عمده آن ایجاد تعادل در تصویر است .مهمترین ویژگی این فيلتر نيز بدون بعد بودن آن است .كردل و كراچ ( )199
مشتق افقی كل را معرفی كردند .بيشينه مقدار این فيلتر مرز تودهها را نشان میدهد[ ] .سيگنال تحليلی از جمله روشهایی است كه
نبيقيان ( )1992و روئست و همکاران ( )1992معرفی كردهاند و به طور گسترده در تفسير دادههای مغناطيسی از آن استفاده شده است[ ] و
[ .]6مهمترین ویژگی این فيلتر وابسته نبودن آن به جهت بردار مغناطيسی زمين است .آریسوی و دیکمن ( )2113از تركيب فيلترهای
سيگنال تحليلی و زاویه تيلت ،فيلتر دیگری به نام ایتيلت معرفی كردند[ .]9فيلتر ایتيلت مرز بیهنجاریهای مربوط به تودههای عميق را با
دقت بيشتری نسبت به این دو فيلتر نشان میدهد .آریسوی و دیکمن ( )2113برای نشان دادن بهتر لبهی بیهنجاریها ،فيلتر مشتق افقی
ایتيلت را معرفی كردند[ .]9بيشينه این فيلتر مرز تودهها را نشان میدهد .لبههای بیهنجاری توسط این فيلتر دارای تيزی خوبی هستند.
برای ارزیابی فيلترهای بيان شده ،این فيلترها بر روی دادههای مغناطيس هوایی با دقت باال از شمال كشور نروژ اعمال شدند.

 -1روش مطالعه
در این تحقيق از چند فيلتر جهت برجستهسازی مرز بیهنجاریهای مغناطيسی استفاده شده است كه در زیر به شرح مختصری از این
فيلترها پرداخته شده است.
اولين فيلتر مورد استفاده فيلتر سيگنال تحليلی ( )ASاست كه نبيقيان ( )1992آن را به صورت رابطه ( )1معرفی كرد[ ]:
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و روئست و همکاران ( )1992دامنه سيگنال تحليلی را در حالت سه بعدی به صورت رابطه ( )2معرفی كردند[:]6
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كه در آن  ASسيگنال تحليلی و  Tميدان پتانسيل است .سيگنال تحليلی به طور گسترده در تفسير دادههای مغناطيسی از آن استفاده
میشود .مهمترین مزیت این فيلتر وابسته نبودن آن به ویژگیهای بردار مغناطيسی و همچنين مغناطيس باقيمانده 6در سنگها است.
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Total Horizontal derivative of the ETilt
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Remanent Magnetism
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بيشينه مقدار این فيلتر مرز تودهها را نشان می دهد كه این نکته در همه جا صادق نيست به طوری كه برای یک دایک 9نازک بيشينه مقدار
سيگنال تحليلی بر باالی توده قرار میگيرد .عالوه بر این برای تفکيک تودههای مجاور الزم است ازمشتقات مرتبههای باالتر در سيگنال
تحليلی استفاده كرد كه این باعث افزایش حساسيت به نویز دراین روش میشود[ ]9و [ .]9همچنين این فيلتر توانایی برجستهسازی توده-
های قرار گرفته در عمق زیاد را نيز ندارد.
كردل و كراچ (  )199مشتق افقی كل را به صورت رابطه ( )3معرفی كردند[ ]:
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كه در آن  THDمشتق افقی كل و  Tميدان پتانسيل است .بيشينه مقدار این فيلتر مرز تودهها را نشان میدهد .مرز برآوردی توسط این
فيلتر پخش شدگی دارد و تودههای مجاور به خوبی از هم تفکيک نمیشوند.
ميلر و سينگ(  )199فيلتر زاویه تيلت ( )Tiltكه اولين فيلتر فازی است را به صورت رابطه ( ) معرفی كردند[:]3
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كه در آن  Tiltزاویه تيلت و  Tميدان پتانسيل است .مقدار صفر این فيلتر مرز تودهها را نشان میدهد .با این حال ،این فيلتر یک فيلتر
برآورد مرز نيست .برای تودههای با بیهنجاری مثبت ،مقدار زاویه تيلت در باالی بیهنجاری مثبت ،در نزدیکی لبهها صفر و بيرون از منطقه
بیهنجاری زیرسطحی ،منفی است .زاویه تيلت دارای گستره بين  -91تا  +91درجه است[ .]1از معایب این فيلتر آن است كه توانایی
تفکيک تودههای مجاور را ندارد ،همچنين تودههای عميق به صورت هالهای و مبهم نمایان میشوند.
آریسوی و دیکمن ( )2113از تركيب فيلتر سيگنال تحليلی و زاویه تيلت ،فيلتر دیگری به نام ایتيلت ( )ETiltرا به صورت رابطه ( )
معرفی كردند[:]9
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كه در آن  ETiltفيلتر ایتيلت T ،ميدان پتانسيل AS ،سيگنال تحليلی و  kبه صورت رابطه ( )6معرفی میشود:
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() 6
مقدار صفر این فيلتر مانند فيلتر زاویه تيلت در باالی مرز تودهی مولد بیهنجاری قرار میگيرد .این فيلتر مرز بیهنجاریهای مربوط به
تودههای عميق را با دقت بيشتری نسبت به این دو فيلتر نشان میدهد .این فيلتر بیهنجاریهای سطحی و نویزهای سطحی را نيز حذف
میكند .همچنين شکل بیهنجاریها در این فيلتر حفظ میشود.
آریسوی و دیکمن ( )2113برای نشان دادن بهتر لبهی بیهنجاریها ،فيلتر مشتق افقی ایتيلت را به صورت رابطه ( )9معرفی كردند[:]9

  ETilt 2  ETilt 2 

ETHDR   
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()9
كه در آن  ETHDRمشتق افقی كل ایتيلت و  ETiltفيلتر ایتيلت است .بيشينه مقدار این فيلتر مرز تودهها را نشان میدهد .لبههای
بیهنجاری توسط این فيلتر دارای تيزی خوبی هستند .این فيلتر تودههای مجاور را نيز به خوبی از هم تفکيک میكند.

Dyke
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شکل( )1نتایج اعمال فيلترهای بيان شده بر روی دو مدل مصنوعی تبدیل به قطب 9شده ،شامل سه منبع مغناطيسی با پارامترهای آورده
شده در جدول ( )1را نشان میدهد.

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

شدت ميدان مغناطيسی در )A/m( SI

منشور

a

11

1

منشور

b

31

1/2

كنتاكت

c

21

1

منبع مغناطيسی

شکل  -1نفایج اِعمال فيلفرهاي مشفق افقی کل ،سيگنال تحليلی ،تيلت ،ایفيلت و مشفق افقی کل ایفيلت بر روي دو مدل مصنوعی که
شامل سه منبع مغناطيسی با پارامفرهاي هندسی آورده شده در جدول( )1است .مدلها در یک ميدان مغناطيسی عمودي قرار دارند [.]7

 -2اعمال فيلفرهاي بيان شده بر روي دادههاي مغناطيسی منطقه مورد مطالعه در شمال نروژ
9

منطقه مورد مطالعه در مركز شهرستان فينمارک كه یکی از شهرستانهای شمال نروژ است ،قرار دارد و شامل شهرهای هانينگ سوِج
و ریپ وِج 11است .شکل ( )2نقشه زمينشناسی منطقه مورد مطالعه برگرفته از نقشه زمينشناسی  1/ 11111شهرستان فينمارک
است[ .]11این منطقه شامل مجموعهای از سنگهای رسوبی ،آذرین ،نفوذی و دگرگونی دوران كوهزایی كالدونين 11است .در این منطقه سه
1
مجموعه از دایکهای مافيک 12كه از مطالعات تاریخ گذاری همگن شناخته شدهاند شامل ادیاكاران ،13دونين پسين  1و كربونيفر اوليه

8

Reduction to the Pole
Honningsvåg
10
Repvåg
11
Caledonian Orogeny
12
Mafic
13
Ediacaran
14
Late Devonian
15
Early Carboniferous
9
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هستند .بیهنجاریهای خطی با دامنه باال در منطقه ،مربوط به این دایکها و گسلهای 16موجود در آن هستند[ .]11در این تحقيق از
فيلترهای ذكر شده برای برآورد مرز بیهنجاریها به ویژه خطوارههای موجود در منطقهی مورد مطالعه ،واقع در شمال كشور نروژ استفاده
شده است.

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

شکل -3الف نقشه شدت ميدان مغناطيسی باقيمانده دادههای هوایی منطقه مورد نظر در شمال نروژ را نشان میدهد .در این نقشه مرز
تودهها به صورت هالهای و مبهم هستند و تودههای مجاور نيز روی یکدیگر اثر گذاشته و از هم تفکيک نشدهاند .عالوه بر این به علت ماهيت
دوقطبی ميدان مغناطيسی زمين بیهنجاریها دقيقاً بر روی منابع مولد بیهنجاریها قرار ندارند .شکل  -3ب نقشه فيلتر سيگنال تحليلی
بر روی دادههای قسمت الف از شکل  3را نشان میدهد .این فيلت ر اثر دوقطبی ميدان مغناطيسی را حذف كرده و بیهنجاریها بر باالی
منابع مولد آنها قرار گرفتهاند .با استفاده از این فيلتر میتوان محل گسلها،

Faults
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شکل  -3نفایج اعمال فيلفرهاي شناخفه شده بر روي دادههاي مغناطيس باقيمانده منطقه مورد مطالعه .الف) نقشه شدت ميدان
مغناطيسی باقيمانده دادههاي منطقه مورد مطالعه که وسعت  00×05کيلومفر را پوشش میدهند .ب) نقشه فيلفر سيگنال تحليلی بر روي
دادههاي قسمت الف .ج) نقشه فيلفر مشفق افقی کل بر روي دادههاي قسمت الف .د) نقشه فيلفر اویه تيلت بر روي دادههاي قسمت الف.
خطوط فيرو هاي مر ساحلی ،خطوط سياه خطوارههاي مشخص شده در نقشه مينشناسی و خطوط سايد مر ساخفارهاي مينشناسی
برگرففه ا نقشه  1/055555منطقه را نشان میدهد.

تودهها و همچنين دایکها را كه بيشتر دارای روند شمال شرق -جنوب غرب و غرب شمال غرب -شرق جنوب شرق هستند ،مشخص كرد.
سيگنال تحليلی نتوانسته است اثر تودههای عميق را برجسته كند ،همچنين تودههای مجاور یکدیگر نيز به خوبی تفکيک نشدهاند .عالوه بر
آن مرز تودههای مجزا نيز پخش و پراكنده شدهاند و گستردهتر از واقعيت هستند .شکل  -3ج نقشه فيلتر مشتق افقی كل بر روی دادههای
شکل  -3الف را نشان میدهد  .مشتق افقی كل روی مرز تودهها مقدار بيشينه را نشان داده است .این فيلتر نتایج كم و بيش شبيه به فيلتر
سيگنال تحليلی را بدست داده است ،با این تفاوت كه پخش شدگی مرز توسط این فيلتر كمتر است .شکل  -3د نقشه فيلتر زاویه تيلت بر
روی دادههای شکل  -3الف را نشان میدهد .این فيلتر باعث تعادل در تصویر شده و عالوه بر مرز ساختارهای مشخص شده در نقشه زمين-
شناسی ،دنباله این ساختارها در مناطق دور از ساحل و همچنين ساختارهای قرار گرفته در اعماق را نيز نشان داده است .در این نقشه بی-
هنجاریهای مثبت خطی با راستاهای مختلفی دیده میشوند كه عمدترین این راستاها شمال شرق – جنوب غرب و غرب شمال غرب –
شرق جنوب شرق است .همچنين در این نقشه چند بیهنجاری مثبت بزرگ نيز دیده میشود كه احتماالً مربوط به پاسخ مغناطيسی سنگ
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بستر است به طوری كه مرز آنها توسط این فيلتر مبهم نشان داده شده است زیرا كارایی آن با افزایش عمق تودههای مولد بیهنجاریها به
شدت كاهش مییابد.
در این تحقيق برای رفع مشکل پخش شدگی مرز ،برجستهسازی بهتر تودههای عميق و تفکيک تودههای مجاور هم از دو فيلتر جدید شامل
فيلتر ایتيلت و مشتق افقی ایتيلت استفاده شد .تصاویر حاصل از این فيلترها در شکل نشان داده شده است .شکل  -الف نقشه فيلتر
ایتيلت بر روی دادههای شکل  - 3الف را نشان میدهد .این فيلتر عالوه بر مرز بیهنجاریهای كم عمق ،مرز بیهنجاریهای عميق را نيز
به خوبی برجسته كرده است .تودههای مجاور توسط این فيلتر به خوبی تفکيک نشده است .شکل  -ب نقشه فيلتر مشتق افقی كل ایتيلت
را نشان میدهد .این فيلتر نه تنها مرز بیهنجاریهای مربوط به تودههای عميق و كم عمق را با دقت بسيار باالیی برجسته كرده است بلکه
تودههای مجاور را نيز به خوبی تفکيک كرده است.

شکل -4نفایج اعمال فيلفرهاي جدید ایفيلت و مشفق افقی کل ایفيلت بر روي دادههاي مغناطيس باقيمانده منطقه مورد مطالعه .الف)
نقشه فيلفر ایفيلت بر روي دادههاي شکل -3الف  .ب) نقشه فيلفر مشفق افقی کل ایفيلت (مشفق افقی بر روي نقشه فيلفر ایفيلت اعمال
شده است) .خطوط فيرو هاي مر ساحلی و خطوط سايد مر ساخفارهاي مينشناسی برگرففه ا نقشه  1/055555منطقه را بر روي نقشه
فيلفر ایفيلت نشان میدهد.

 -3نفيجه گيري
فيلترهای مختلفی به منظور تخمين مرز بیهنجاریهای ميدان پتانسيل استفاده میشوند .همه این فيلترها از سه كميت پایه به نام
گرادیانهای ميدان پتانسيل استفاده میكنند .یکی از كاربردهای مهم این فيلترها به ماهيت بیهنجاریهای ميدان پتانسيل به خصوص بی-
هنجاریهای مغناطيسسنجی برمیگردد .استفاده از روشهای تخمين مرز اثر مایل بودن زاویه ميل بر شکل بیهنجاریها را برطرف كرده و
حدود توده مولد بر روی نقشه تعيين میشود .در این تحقيق ما از فيلترهای برجسته ساز شناخته شدهای شامل زاویه تيلت ،سيگنال
تحليلی و مشتق افقی كل استفاده كرده و آنها را با فيلترهایی كه اخيراً معرفی شدهاند شامل ایتيلت و مشتق افقی ایتيلت مقایسه كرده و
برای ارزیابی این روشها آنها را بر روی دادههای مغناطيس هوایی با دقت باال از شمال نروژ اعمال كردهایم.
نتایج حاصل از اعمال فيلترهای برجسته ساز بر روی دادههای مغناطيسی منطقه نشان میدهد كه فيلتر سيگنال تحليلی تودههای مجاور را
تفکيک نکرده است .همچنين مرزهای برآوردی توسط این فيلتر پخششدگی دارند .این فيلتر تودههای عميق قرار گرفته در مجاور تودههای
كم عمق را نيز برجسته نکرده است .مقدار فيلتر مشتق افقی كل در باالی مرز تودههای زیرسطحی بيشينه است .این فيلتر نتایج كم و بيش
شبيه به فيلتر سيگنال تحليلی به دست داده است ،با این تفاوت كه پخششدگی مرز توسط این فيلتر كمتر است .مقدار فيلتر زاویه تيلت در
باالی تودههای مغناطيسی زیرسطحی مثبت ،نزدیک مرز صفر و بيرون از تودههای زیرسطحی منفی است .این فيلتر اثر تودههای عميق را
برجسته و تا حدودی تودههای مجاور را تفکيک كرده است و ادامه آنها را در مناطق دور از ساحل نيز نشان داده است .این فيلتر نيز مشکل
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پخششدگی مرز دارد به طوری كه مرز تودهها را به صورت هالهای و مبهم نشان داده است و كارایی آن با افزایش عمق تودههای مولد بی-
هنجاریها به شدت كاسته شده است ،با این حال تفسير توسط این فيلتر سادهتر از سيگنال تحليلی و مشتق افقی كل است .فيلتر ایتيلت
اندازه آن در باالی مرز تودههای زیرسطحی صفر است .این فيلتر عالوه بر مرز بیهنجاریهای مربوط به تودههای كم عمق ،مرز تودههای
عميق را نيز با دقت باالیی برجسته كرده است .همچنين این فيلتر بیهنجاریهای سطحی و نویزهای سطحی را حذف كرده و شکل بی-
هنجاریها در این فيلتر حفظ شده است .این فيلتر به خوبی تودههای مجاور را تفکيک نکرده است .فيلتر مشتق افقی كل ایتيلت اندازه آن
در باالی مرز تودههای زیرسطحی بيشينه است .این فيلتر نه تنها مرز بیهنجاریهای مربوط به تودههای كم عمق و عميق را با دقت بسيار
خوبی نشان داده است ،بلکه تودههای قرار گرفته در مجاور هم را نيز به خوبی تفکيک كرده است .لبهی بیهنجاریها توسط این فيلتر تيزی
خوبی دارند .تفسير توسط این فيلتر به راحتی انجام میگردد.
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