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يكی از اهداف مهم ژئودزی ايجاد ش��بكه های ارتفاعی اس��ت و ازجمله مش��كالت اصلی در ايجاد 
ش��بكه های ارتفاعی، تعیین موقعیت صفر ارتفاعی اين شبكه هاس��ت. در اين مقاله، وضعیت صفر 
ارتفاعی شبكه ارتفاعی ايران نسبت به يک ژئوئید محلی حاصل از مشاهدات ثقلی زمینی، تعیین 
ش��ده اس��ت. برای اين کار، با استفاده از روش کالوکیش��ن کمترين مربعات، میدان ثقل زمین در 
منطقه فارس س��احلی مدل س��ازی ش��د و با ش��بكه ترازيابی درجه يک موجود در منطقه، صفر 
ارتفاعی محاسبه گرديد. نتايج محاسبات نشان می دهد که مقدار پارامتر صفر ارتفاعی در منطقه 
فارس س��احلی برابر N0 = +30/60 اس��ت. برای کنترل نتايج محاس��به صفر ارتفاعی، مدل سازی 
میدان ثقل در دو مرحله يک بار بدون لحاظ پارامتر صفر ارتفاعی و يک بار با لحاظ آن انجام ش��د 
و نتايج با نقاط GPS/Leveling در منطقه کنترل گرديد. نتايج، بیان گر بهبود مدل سازی میدان 
ثقل با لحاظ پارامتر صفر ارتفاعی به میزان 45 سانتی متر در میانگین و 31 سانتی متر در انحراف 
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همه ش��بکه های ارتفاع��ی، دارای یک خطای ذاتی ناش��ی از این 
واقعیت هس��تند که ت��راز صفر به ص��ورت قراردادی و ن��ه از طریق 
اندازه گیری فیزیکی تعیین ش��ده اس��ت. در صورتی که مبدأ ش��بکه 
ارتفاعِی محلی براس��اس یک دستگاه تایدگیج تعیین شده باشد، این 

خطای انتقالی را پارامتر بایاس )اختالف صفر(N0 می نامند. 
در ژئودزی به طور عمده دو دس��ته از سیس��تم های ارتفاعی وجود 
دارد؛ سیستم ارتفاعی هندسی با سطح بیضوی و سیستم های ارتفاعی 
فیزیکی با س��طح تعریف ش��ده بر مبنای پتانس��یل گرانی]1[. ارتفاع 
از س��طح بیضوی کمیتی هندس��ی اس��ت و نمي تواند نی��از ارتفاعی 
پروژه ه��ای اجرای��ی را تأمین کن��د. بدین خاطر ب��راي تعیین مولفه 
ارتفاعی مورد نیاز، به عنوان کمیت مرتبط با هندس��ه و میدان گرانی 
زمین، از دیرباز از ترازیابی و ثقل س��نجی اس��تفاده شده است. سطح 
مبنای سیستم ارتفاعی فیزیکی، ژئوئید است، اما سیستم های ارتفاعی 
منطق��ه ای و محلی ب��ه ژئوئید ارجاع داده نمی ش��وند. این ارتفاعات 
نس��بت به سطح متوسط دریا به دس��ت آمده از مشاهدات تایدگیج ها 
در یک بازه زمانی محدود و با منطبق فرض کردن س��طح متوس��ط 
دریا با ژئوئید، بیان می ش��ود]2[. اگرچه س��طح متوسط دریا تقریب 
خوبی از ژئوئید است، اما به طور دقیق بر سطح ژئوئید منطبق نیست.

از طرف دیگر، با توجه به تغییرات سطح متوسط دریا از منطقه ای 
به منطقه دیگر، سیس��تم های ارتفاعی منطق��ه ای و محلی مختلف را 
نمی توان در یک سیس��تم ارتفاعی واحد بیان کرد. به عنوان مثالی از 
این موضوع می توان به کش��ورهای با گستره آبی وسیع و جزایر زیاِد 

دارای سطوح مبنای ارتفاعی مختلف اشاره کرد.
وقت��ی یک ِش��به ژئوئید با یک س��طح ت��راز تولید ش��ده از روی 
آنومالی های ارتفاعی حاصل از مشاهدات GPS/Levelling مقایسه 
ش��ود، خواهیم دید که این دو سطح بر هم منطبق نیستند]3[. این دو 
س��طح به کمک یک پارامتر بایاس N0 به هم مرتبط می شوند. در این 
ش��رایط، دو سطح با برآورد و اعمال پارامتر بایاس و تیلت می توانند 

به یک نزدیکی مطلوبی برسند.
تعیین وضعیت صفر ارتفاعی نس��بت به ژئوئید و همچنین، مس��أله 
یکسان سازی شبکه های ارتفاعی توسط گروه های تحقیقاتی متعددی 
مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله فعالیت های صورت گرفته 
در این زمینه می توان به پژوهش های ]1[،]2[،]4[،]5[و]6[ اشاره کرد.
بن��ا بر تحقی��ق]6[ در س��ال 2012، وضعیت صفر ارتفاعی ش��بکه 
ترازیابی ایران نس��بت به ژئوئید محاسبه ش��د. نتیجه محاسبات انجام 
ش��ده توس��ط صفری و همکاران نشان داد که س��طح هم پتانسیل در 

نقطه مبنای ش��بکه ارتفاعی ایران، 21/6 س��انتی متر پایین تر از سطح 
ژئوئید قرار دارد.

در ای��ن مقال��ه از LSC برای ب��رآورد پارامتر بایاس N0 اس��تفاده 
می ش��ود. برای ای��ن کار داده ه��ای موردنیاز عبارتند از؛ مش��اهدات 
آنومالی جاذب��ه و GPS/Levelling باقی مانده )پس از حذف اثرات 
جهانی توس��ط م��دل EGM2008 و اث��رات توپوگراف��ی به روش 
RTM( که مس��أله به روش کالوکیش��ِن کمترین مربعات و با حضور 

پارامترها )در این مقاله تنها یک پارامتر بایاس N0 موردنظر اس��ت(، 
 N0 حل می ش��ود]5[. در ادامه و در بخش دوم، مبانی محاسبه پارامتر
  N0به روش کالوکیش��ن بیان می ش��ود. در بخش سوم، نتایج محاسبه
در منطق��ه مورد مطالعه ارائه می ش��ود. نهایتاً در بخ��ش آخر، نتایج 

مطالعات جمع بندی می گردد.

 LSC1 1-مباني روش
حالت کلی مدلLSC برای مشاهده yi به صورت زیر بیان می شود:
yi=Li T+ei+Ai

T X                                                                  )1(
که در آن  W (T=W-U پتانس��یل ثقل و U پتانسیل نرمال بیضوی 
ei،(WGS84 خط��ای مش��اهده X، yi ب��ردار پارامتره��ا و Ai بردار 
 Li ،نس��بت به پارامترها می باشد. همچنین yi مشتقات جزئی مشاهده
تابعک خطی مرتبط کننده کمیت های تفاضلی میدان ثقل به آنومالی 
پتانسیل T است. تابعک های خطی برای آنومالی جاذبه Δg و آنومالی 

ارتفاعیζ نسبت به T از روابط زیر به دست می آید:
Δg=-∂T-2T                                                                                 )2(
ζ=1 T                         )3(

که در آن 'γP مقدار پتانسیل نرمال در نقطه 'P روی سطح تلوروئید 
است]7[.

 i تنها پارامتر مجهول باشد، به ازای تمام مقادیر N0 در رابطه-1، اگر
)وابسته به آنومالی ارتفاعی(،Ai=1 و ضرایب Ai مربوط به مشاهدات 

آنومالی جاذبه برابر 0/3 میلی گال بر متر به دست می آید]4[.
کووریانس بین دو کمیت به صورت

COV)Li,Lj (=Cij                                                                         )4(
 P در نقطه T بیان می ش��ود. اگر یک��ی از تابعک ها، برآوردگ��ر

باشد، آنگاه کووریانس به صورت
COV)P,Li (=CPi                                                                                    )5(

 در خواه��د آم��د. نُ��رم مربعی )ی��ا وریان��س( تابع��ک L به صورت 
σL و وریانس-کووریانس خطا با σijنمایش داده می شود.

2=COV)L,L(
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σL،نُرم 
در مدلLSC برای رس��یدن به جواب تقری��ب T باید نرم 2

مربعی بردار پارامترها و وریانس خطاهای σij مینیمم ش��ود. درنتیجه 
تقری��ب تاب��ع Tو پارامت��ر X در رابطه-1 در نقط��ه P به صورت زیر 

خواهد بود:
T)P(={CPi }C-1)Y-AT X(                                                                    )6(
X=)AC-1 A+W(-1)A C-1 Y(                                                              )7(

ک��ه در آن ه��ا C=COV)Li,Lj )+σij و W ماتریس وزن پارامترها 
)که معموالً برابر ماتریس صفر اس��ت( می باش��د]7[. پس از تقریب 
تابع T با استفاده از مشاهدات ژئودتیک براحتی می توان ζ را به عنوان 

کمیتی از میدان ثقل زمین تعیین کرد.

1-1-توابع کووریانس
براس��اس رابطه-6 مالحظه می ش��ود که محاس��به Tاز مشاهدات 
 COV)Li,Lj( در صورتی امکان پذیر اس��ت که تاب��ع کووریانس Y
معلوم باشد. تابع کووریانس)COV)Li,Lj  مشاهدات آنومالی جاذبه 

به صورت 

C(P,Q)=∑      cn  RE
2 n+2 Pn (cosψ)                                            )8(

تعریف می ش��ود که در آن cn وریانس درجه2  مولفه n ام آنامولي 
جاذبه است.

داده های مورد اس��تفاده در تعیین تابع کووریانس الزم اس��ت که 
همگ��ن و ن��رم، با مقدار وریان��س کوچ��ک و دارای توزیع آماری 
مناس��بی باش��د. حالت بهینه )اما نه الزاماً ش��رط( درLSC این است 
که میانگین مش��اهدات Δg نزدیک به صفر باشد. برای دست یابی به 
نرمی و مقدار میانگین کوچک مشاهدات، تکنیک حذف-بازیابی3  

استفاده می شود ]5[.

1-2-محاسبهLSC براساس روش حذف بازیابی
 LSC همانطور که در بخش قبل اش��اره ش��د، برای اجرای روش
از روند حذف -بازیابی اس��تفاده می شود. برای انجام این کار اثرات 
جهان��ی و توپوگرافی از روی مش��اهدات آنومالی جاذبه هوای آزاد 

حذف می شود. 

1-2-1-حذف اثرمدل جهاني
در این مرحله، اث��ر آنومالی جاذبه حاصل از یک میدان جهانی تا 

درجه و مرتبه N0 از روی مشاهدات حذف می شود:
ΔgEGM=Δg-ΔgEGM                                                                              )9(

که در آن
n0GM

( 
                      )10(

اثر جهانی آنومالی جاذبه تا درجه و مرتبه n0، وΔgEGM مش��اهدات 
آنومالی جاذبه هوای آزاد پس از حذف اثر جهانی است. در این مقاله 

از مدل جهانی EGM2008برای محاسبه اثر جهانی استفاده شد]8[.

 1 بررســی آماری حذف اثر جهانی و توپوگرافی از روی مشاهدات 
پارس ساحلی )میلی گال(

انحراف میانگینماكزیمممینیممداده ها
معیار

19.24641.165-98.64995.361-آنامولی جاذبه هوای آزاد

4.82927.053-66.15597.112-آنامولی جاذبه پس از حذف اثر جهانی
آنامولی جاذبه پس از حذف اثر جهانی و 

27.10039.4490.30910.905-توپوگرافی

5.13820.803-52.01670.693-اثر توپوگرافی آنامولی جاذبه

1  پراكندگي نقاط شــتاب  ثقل به رنگ آبــی و نقاطGPS/Levelingبه 
رنگ سبز در فارس ساحلي

 

انتقال باياس �����Vو  شعاع ژئوسنتريك از سطح ژئوئيد �r، شعاع ژئوسنتريك از سطح زمين �r، تلوروئيد
  .]11[شوداستفاده مي باشد،مي اجرام زميندرون  Tپائين پتانسيلسمت به
  
  مطالعه موردي- 3
26.54واقع در محدوده جغرافيايي  –ساحليارس ف ه، منطقLSCروش هب 0Nپارامتر باياسمنظور تعيين هب �

φ � 53.42و  27.28 � λ � در جنوبِ كشور، كه از شرق به بندر لنگه و از غرب به بندر عسلويه  55.58
 گرانينقطه 6350 ،فارس ساحلي همذكور در منطق يهدر طي پروژ .]12[گرديدانتخاب  -گرددختم مي

متري در جهت طول جغرافيايي برداشت  2000متري در جهت عرض جغرافيايي و  500در فواصل  تقريببه
شتاب ثقل با گراويمتر  هدوفركانسه به روش استاتيك تعيين موقعيت و انداز DGPSموقعيت اين نقاط با  .شد

ثقل مطلق  هگيري و به نقطصورت نسبي اندازههميگروگال، ب 40 به دقت LaCoste and Rombergدقيق 
نشان داده  1- شكل يك كشوري واقع در فرودگاه بندر عباس متصل گرديده است. توزيع اين نقاط در هدرج
ارس ساحلي بر مبناي فشتاب ثقل در  هنقشه تغييرات انداز و 3-نقشه تغييرات ارتفاعي در شكل است. شده

در حين عمليات براي تعيين چگالي سطحي و ضريب  .شودديده مي 2-مشاهدات صورت گرفته در شكل
(قديمي) تا محدوده از دوران پركامبريندار نمونه از سازندهاي رخنمون 124نفوذپذيري مغناطيسي، تعداد 

 كمك، ميشان، آغاجاري، گچساران، خامي و نمك هرمز برداشت و بهبختياريتر شامل سازندهاي جوان
چگالي سطحي مناسب برابر  ،ها محاسبه گرديد. در نتيجهتجهيزات، نفوذپذيري مغناطيسي و چگالي آن

  .]13[انتخاب شد 2,30 �����
 كه است GPS/Levelingشود، مشاهدات استفاده مي LSCعنوان مشاهده در فرآيند هب كميت ديگري كه

  نشان داده شده است 1- در شكل GPS/Levelingباشد. توزيع نقاط نقطه مي 15ها تعداد آن

  
  ساحليارس فدر به رنگ سبز GPS/Levelingنقاط و به رنگ آبي ثقل شتاب : پراكندگي نقاط1شكل 
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2  تغییرات شتاب ثقل واقعي در فارس ساحلي)میلی گال(
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چگالي سطحي مناسب برابر  ،ها محاسبه گرديد. در نتيجهتجهيزات، نفوذپذيري مغناطيسي و چگالي آن

  .]13[انتخاب شد 2,30 �����
 كه است GPS/Levelingشود، مشاهدات استفاده مي LSCعنوان مشاهده در فرآيند هب كميت ديگري كه

  نشان داده شده است 1- در شكل GPS/Levelingباشد. توزيع نقاط نقطه مي 15ها تعداد آن

  
  ساحليارس فدر به رنگ سبز GPS/Levelingنقاط و به رنگ آبي ثقل شتاب : پراكندگي نقاط1شكل 
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4  تغییرات آنامولي جاذبه هواي آزاد در فارس ساحلي)میلی گال(

 

 گال)ساحلي(ميلي ارسفتغييرات شتاب ثقل واقعي در : 2شكل 
  
  

  
 ارس ساحلي(متر)فنقشه توپوگرافي منطقه : 3شكل 

  مرحله حذف-1- 3
بنابراين ابتدا اثرات جهاني و  ،شودبازيابي استفاده مي- از روش حذف LSCبا توجه به اينكه جهت حل 

هواي آزاد در منطقه  يتغييرات آنومالي جاذبهد. گردتوپوگرافي از روي مشاهدات آنومالي جاذبه حذف مي
از  9- طبق رابطه ،در اين مقاله براي حذف اثر جهاني از روي مشاهدات .نشان داده شده است 4- در شكل ارسف

استفاده شده است. تغييرات آنومالي جاذبه محاسبه شده از مدل  720تا درجه و مرتبه  EGM2008مدل 
EGM2008  نشان داده شده است 5- شكلدر  720تا درجه و مرتبه.  

  
 گال)ارس ساحلي(ميليف تغييرات آنامولي جاذبه هواي آزاد در: 4شكل 

  
  گال)ارس ساحلي پس از حذف اثر مدل جهاني(ميليف: تغييرات آنامولي جاذبه هواي آزاد 5شكل 

 
براي  و استخراج شد SRTMاستفاده گرديد. ارتفاع واقعي زمين از مدل  11- از رابطه حذف اثر توپوگرافي براي
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 گال)ساحلي(ميلي ارسفتغييرات شتاب ثقل واقعي در : 2شكل 
  
  

  
 ارس ساحلي(متر)فنقشه توپوگرافي منطقه : 3شكل 

  مرحله حذف-1- 3
بنابراين ابتدا اثرات جهاني و  ،شودبازيابي استفاده مي- از روش حذف LSCبا توجه به اينكه جهت حل 

هواي آزاد در منطقه  يتغييرات آنومالي جاذبهد. گردتوپوگرافي از روي مشاهدات آنومالي جاذبه حذف مي
از  9- طبق رابطه ،در اين مقاله براي حذف اثر جهاني از روي مشاهدات .نشان داده شده است 4- در شكل ارسف

استفاده شده است. تغييرات آنومالي جاذبه محاسبه شده از مدل  720تا درجه و مرتبه  EGM2008مدل 
EGM2008  نشان داده شده است 5- شكلدر  720تا درجه و مرتبه.  

  
 گال)ارس ساحلي(ميليف تغييرات آنامولي جاذبه هواي آزاد در: 4شكل 

  
  گال)ارس ساحلي پس از حذف اثر مدل جهاني(ميليف: تغييرات آنامولي جاذبه هواي آزاد 5شكل 

 
براي  و استخراج شد SRTMاستفاده گرديد. ارتفاع واقعي زمين از مدل  11- از رابطه حذف اثر توپوگرافي براي
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3  نقشه توپوگرافی منطقه فارس ساحلي)متر(
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ماهنامه  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز/ شماره ی 125 / مرداد ماه 1394

1-2-2-حذف اثر توپوگرافي
مرحل��ه بع��د در روش حذف–بازیابی، حذف اث��ر توپوگرافی از 

روی مشاهدات آنومالی جاذبه است. این اثر از رابطه زیر

Δgtopography=2πGρ(h-href)-G∫∫E) )ρ ( dzdE            )11(

به دس��ت می آید]9[، ک��ه در آن href ارتفاع س��طح مرجع حاصل 
از م��دل ارتفاعی DTM2006 اس��ت]h ،]8 ارتف��اع حاصل از مدل 
SRTM4  )م��دل رقوم��ی ارتفاع��ی حاص��ل از مش��اهدات راداری 

ماهواره ای با دقت مس��طحاتی 3 ثانیه کمانی( و hP ارتفاع نقطه مورد 
محاسبه )P( است.

تفاضل مدل SRTM به عنوان سطح ارتفاعی واقعی و مدل ارتفاعی 
 )RTM(5  به عنوان سطح مرجع، مدل زمینی باقی مانده DTM2006
نامیده ش��ده و هدف از ح��ذف توپوگرافی، محاس��به اثر RTM بر 
مش��اهدات آنومالی جاذبه و حذف آن از روی مش��اهدات است. با 
محاس��بهΔgtopography و حذف مقدار آن از روی مش��اهدات، طبق 

رابطه زیر به آنومالی جاذبه باقی مانده می رسیم:

Δgresidual=ΔgEGM-Δgtopography                                                            )12(

1-2-3-توليد تابع کووریانس تجربي از روي داده ها
بعد از محاس��به آنومالی جاذبه باقی مانده، تاب��ع کووریانس برای 

این داده ها محاس��به می ش��ود. ب��رای انجام این کار ابت��دا یک تابع 
کووریان��س تجربی براس��اس این داده ه��ا تولید می ش��ود. این تابع 

کووریانس به شکل زیر محاسبه می شود:
ΓΔg (ψ)=( Δgj(                                                                                )13(

خروجي این مرحله دو پارامتر وریانسC0 و طول همبستگیξتابع 
کووریانس تجربي است.

1-2-4- برازش مدل کووریانس تحليلي به تابع کووریانس تجربي
ب��رای تعیی��ن تاب��ع کووریانس تحلیل��ی، از کووریان��س تجربي 
رابطه-13 اس��تفاده می ش��ود. با کمک تابع کووریانسي که به روش 
تجرب��ي از روي داده ه��اي منطقه به دس��ت آمده، براي مدل س��ازي 
فرکانس های باالتر تابع کووریانس اس��تفاده مي ش��ود. بدین ترتیب 
تاب��ع کووریان��س در محاس��بات LSC باید یک تاب��ع کووریانس 
محلی و س��ازگار با مش��اهدات گران��ی منطقه مورد مطالعه باش��د. 
مدل کووریانس تحلیلی ش��رنینگ-رپ 1974 برای آنومالی جاذبه 

به صورت
RBRB
RE

RBRB
RE

Pn

PnN0 + 1  

n0 

                              )14(

تعریف می ش��ود که در آن RB شعاع کره بیاهامر، RE شعاع زمین 
متوس��ط ،αضریب مقیاس ب��رای وریانس، n0 حداکث��ر درجه مدل 
E  وریانس هاي  جهان��ی )در ای��ن مقاله n0 براب��ر 720 می باش��د(، 
 m( 4ثابتی اس��ت با واحد A، مربوط به مجموعه ضرایب مدل جهانی
s⁄( )به ج��ای ضریب A از وریانس آنومالی جاذبهC0 در ارتفاع صفر 
اس��تفاده می ش��ود( وB عددي اس��ت صحیح)در تعیین کووریانس 

6  تغییرات اثر RTM آنامولي جاذبه در فارس ســاحلي با دانســیته 
برابر 2.30 گرم بر سانتیمتر مکعب )میلی گال(

 

. با در دست داشتن ارتفاع استفاده شده است 720تا درجه  DTM2006مدل  بسط ارتفاع سطح مرجع از محاسبه
 720با توجه به درجه ماكزيمم  ) محاسبه شد.RTMمدل زميني باقيمانده ( ،DTM2006و مدل  SRTMاز مدل 

دست هبعد از بدرجه انتخاب شد.  0,25ثر توپوگرافي برابر گيري براي محاسبه ا، شعاع انتگرالبراي مدل جهاني
در  محاسبه شد. �����	����واقعي  ياثر توپوگرافي براساس دانسيته)، RTMمانده (آوردن مدل زميني باقي

اطالعات آماري مربوط به اين اثر ارائه شده است. تغييرات اثر توپوگرافي بر مشاهدات آنومالي جاذبه در  1- جدول
اثر مدل  يبعد از محاسبه آورده شده است. 6- در شكل	�����	����بر اساس دانسيته واقعي نقاط مشاهداتي 

آنومالي جاذبه اطالعات آماري مربوط به تغييرات  مانده محاسبه گرديد.جهاني و اثر توپوگرافي، آنومالي جاذبه باقي
  نشان داده شده است. 7- مانده در شكلتغييرات آنومالي جاذبه باقي و 1- در جدول ماندهباقي

  

  

  
 گال)(ميليگرم بر سانتيمتر مكعب  2,30 برابر ارس ساحلي با دانسيتهفجاذبه در  آنامولي RTMتغييرات اثر : 6شكل 

  
  گال)ارس ساحلي با حذف اثر مدل جهاني و توپوگرافي(ميليفجاذبه هواي آزاد  تغييرات آنامولي: 7شكل 

  
به GPS/Leveling ابتدا ارتفاع ژئوئيد حاصل از  LSCدر فرآيند  GPS/Levelingبراي استفاده از مشاهدات 

كوازي ژئوئيد محاسبه و آنومالي ارتفاعي در - اختالف ژئوئيد 17- كار از رابطهشود. براي اينآنومالي ارتفاعي تبديل مي
آورده 2- لدر جدو GPS/Levelingمشاهداتيشود. ميزان اين اختالف براي نقاط محاسبه مي GPS/Levelingنقاط 

 3- شود. در جدولاثرات جهاني و توپوگرافي حذف مي ،شده است. از آنومالي ارتفاعي حاصل، نظير آنومالي جاذبه

 53.5° E  54.0° E  54.5° E  55.0° E  55.5° E 

 27.0° N 

    mGal

−20

−10

0

10

20

30

 53.5° E  54.0° E  54.5° E  55.0° E  55.5° E 

 27.0° N 

    mGal

−20

−10

0

10

20

30

  )گاليليم(: بررسي آماري حذف اثر جهاني و توپوگرافي از روي مشاهدات پارس ساحلي 1جدول

  معيارانحراف   ميانگين  ماكزيمم  مينيمم  داده ها
  41,165  -19,246  95,361  -98,649  آنامولي جاذبه هواي آزاد

  27,053  -4,829  97,112 -66,155 آنامولي جاذبه پس از حذف اثر جهاني
  10,905  0,309  39,449 -27,100 آنامولي جاذبه پس از حذف اثر جهاني و توپوگرافي

  20,803  -5,138  70,693  -52,016  اثر توپوگرافي آنامولي جاذبه

5  تغییرات آنامولي جاذبه هواي آزاد فارس ساحلي پس از حذف اثر 
مدل جهاني)میلی گال(

 

 گال)ساحلي(ميلي ارسفتغييرات شتاب ثقل واقعي در : 2شكل 
  
  

  
 ارس ساحلي(متر)فنقشه توپوگرافي منطقه : 3شكل 

  مرحله حذف-1- 3
بنابراين ابتدا اثرات جهاني و  ،شودبازيابي استفاده مي- از روش حذف LSCبا توجه به اينكه جهت حل 

هواي آزاد در منطقه  يتغييرات آنومالي جاذبهد. گردتوپوگرافي از روي مشاهدات آنومالي جاذبه حذف مي
از  9- طبق رابطه ،در اين مقاله براي حذف اثر جهاني از روي مشاهدات .نشان داده شده است 4- در شكل ارسف

استفاده شده است. تغييرات آنومالي جاذبه محاسبه شده از مدل  720تا درجه و مرتبه  EGM2008مدل 
EGM2008  نشان داده شده است 5- شكلدر  720تا درجه و مرتبه.  

  
 گال)ارس ساحلي(ميليف تغييرات آنامولي جاذبه هواي آزاد در: 4شكل 

  
  گال)ارس ساحلي پس از حذف اثر مدل جهاني(ميليف: تغييرات آنامولي جاذبه هواي آزاد 5شكل 

 
براي  و استخراج شد SRTMاستفاده گرديد. ارتفاع واقعي زمين از مدل  11- از رابطه حذف اثر توپوگرافي براي
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7  تغییــرات آنامولي جاذبه هواي آزاد فارس ســاحلي با حذف اثر مدل 
جهاني و توپوگرافي)میلی گال(

 

. با در دست داشتن ارتفاع استفاده شده است 720تا درجه  DTM2006مدل  بسط ارتفاع سطح مرجع از محاسبه
 720با توجه به درجه ماكزيمم  ) محاسبه شد.RTMمدل زميني باقيمانده ( ،DTM2006و مدل  SRTMاز مدل 

دست هبعد از بدرجه انتخاب شد.  0,25ثر توپوگرافي برابر گيري براي محاسبه ا، شعاع انتگرالبراي مدل جهاني
در  محاسبه شد. �����	����واقعي  ياثر توپوگرافي براساس دانسيته)، RTMمانده (آوردن مدل زميني باقي

اطالعات آماري مربوط به اين اثر ارائه شده است. تغييرات اثر توپوگرافي بر مشاهدات آنومالي جاذبه در  1- جدول
اثر مدل  يبعد از محاسبه آورده شده است. 6- در شكل	�����	����بر اساس دانسيته واقعي نقاط مشاهداتي 

آنومالي جاذبه اطالعات آماري مربوط به تغييرات  مانده محاسبه گرديد.جهاني و اثر توپوگرافي، آنومالي جاذبه باقي
  نشان داده شده است. 7- مانده در شكلتغييرات آنومالي جاذبه باقي و 1- در جدول ماندهباقي

  

  

  
 گال)(ميليگرم بر سانتيمتر مكعب  2,30 برابر ارس ساحلي با دانسيتهفجاذبه در  آنامولي RTMتغييرات اثر : 6شكل 

  
  گال)ارس ساحلي با حذف اثر مدل جهاني و توپوگرافي(ميليفجاذبه هواي آزاد  تغييرات آنامولي: 7شكل 

  
به GPS/Leveling ابتدا ارتفاع ژئوئيد حاصل از  LSCدر فرآيند  GPS/Levelingبراي استفاده از مشاهدات 

كوازي ژئوئيد محاسبه و آنومالي ارتفاعي در - اختالف ژئوئيد 17- كار از رابطهشود. براي اينآنومالي ارتفاعي تبديل مي
آورده 2- لدر جدو GPS/Levelingمشاهداتيشود. ميزان اين اختالف براي نقاط محاسبه مي GPS/Levelingنقاط 

 3- شود. در جدولاثرات جهاني و توپوگرافي حذف مي ،شده است. از آنومالي ارتفاعي حاصل، نظير آنومالي جاذبه

 53.5° E  54.0° E  54.5° E  55.0° E  55.5° E 

 27.0° N 

    mGal

−20

−10

0

10

20

30

 53.5° E  54.0° E  54.5° E  55.0° E  55.5° E 

 27.0° N 

    mGal

−20

−10

0

10

20

30

  )گاليليم(: بررسي آماري حذف اثر جهاني و توپوگرافي از روي مشاهدات پارس ساحلي 1جدول

  معيارانحراف   ميانگين  ماكزيمم  مينيمم  داده ها
  41,165  -19,246  95,361  -98,649  آنامولي جاذبه هواي آزاد

  27,053  -4,829  97,112 -66,155 آنامولي جاذبه پس از حذف اثر جهاني
  10,905  0,309  39,449 -27,100 آنامولي جاذبه پس از حذف اثر جهاني و توپوگرافي

  20,803  -5,138  70,693  -52,016  اثر توپوگرافي آنامولي جاذبه

 2 مشخصات نقاط مشاهداتیGPS/LEVELING)متر(
تصحیح ژئوئید – آنومالی ارتفاعیارتفاع از بیضویارتفاع ارتومتریکشماره نقطه

112.4704-18.030.0011
2224.137197.8930.0094
38.7067-21.82250.0367
47.565-22.8020.0230
5232.8883207.04630.0449
679.939253.09340.0308
7226.0505200.18680.0349
845.002417.87430.0067
912.323-19.2420.0022

104.496-26.6390.0059
1126.837-4.3120.0028
12146.748115.7160.0017
134.591-26.2040.0104
1471.324644.5410.0312
1531.42183.9120.0468
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مقاالت علمي - پژوهشی

 RE-RB برابر 24 انتخ��اب می گ��ردد(]10[. کمیت B محلی، ثاب��ت
 A و RB، αنش��ان دهنده عمق کره بیاهامر اس��ت. پارامترهای مجهول
مدل کوریانس تحلیلی با استفاده از مدل کووریانس تجربِی محاسبه 

شده از مشاهدات محلی در یک فرآیند سرشکنی تعیین می شوند.

LSC برآورد مقادیر آنومالی ارتفاعی به روش N01-2-5 -محاسبه پارامتر
ب��ا تعیین تابع کووریانس)C)P,Q و تولی��د ماتریسC، می توان از 
رابطه-7 برای برآورد پارامتر N0 استفاده کرد. زمانی  که تنها پارامتر 
N0 ه��دف برآورد باش��د، مولفه های بردار A به ازای مش��اهدات 

  و ب��ه ازای مش��اهدات  و ماتری��س 

وزن پیش فرض برای پارامترها W=0 خواهد بود]4[، زیرا تنها پارامتر 
N0 موردنظر اس��ت. بعد از تعیین پارامت��ر N0، نتایج روش LSC از 

رابطه-6 برآورد می شوند.
قبل از اجراي LSC، ابتدا یک ش��بکه نقاط منظم و س��ه بعدي در 
منطقه تهیه می شود تا نتایج خروجی LSC در این نقاط به دست آید. 
 ζcom

residualس��پس رابطه وینر-کولموگروف]7[ عملیاتی شده و نتایج
را روی ش��بکه خروجی به دس��ت می دهد. به دلیل ماهیت محاسباتی 
ناپایداِر  رابطه-6، انتخاب صحیح شبکه نقاط خروجی LSC اهمیت 

زیادی دارد. 
در تلفی��ق هم زمان مش��اهدات ژئودتیک مختلف در مدل س��ازی 

میدان ثقل، مشاهدات ورودی LSC می تواند عالوه بر آنومالی جاذبه، 
کمیت ه��ای دیگری مانند آنومالی ارتفاعی باش��د. برای اس��تفاده از 
مشاهدات آنومالِی ارتفاعی در LSC باید مطابق روند حذف- بازیابی، 
اثرات جهان��ی و توپوگراف��ی، از روی مش��اهدات آنومالی ارتفاعی 

برداشته شده و داده ها به فضای باقی مانده ζresidual منتقل گردد.

1-2-6-مرحله بازیابي
بع��د از انج��ام LSC روي مش��اهدات آنامول��ي ثق��ل باقی مانده 
نتای��ج  ،ζresidualباقي مان��ده ارتفاع��ی  آنامول��ی  و   Δgresidual

ζcom بنا بر تئوری حذف- بازیابی، در فضای باقی مانده محاسبه 
residual

می ش��وند. در نتیجه، در مرحله بازیابي باید اثرات حذف شده، طبق 
رابطه زیر

ζ=ζcom
residusl+ζtopography+ζEGM                                                                )15(

ζcom بازیابی ش��ود. در رابطه-15 اثرات جهانی 
residualبر روي نتایج

ζEGM از رابطه

 
ζEGM= ۲

GM
γP'R rR m=  )anmcos(mλ)

Pnm (cos(θ))bnm sin(mλ))
                    )16(

و اثرات توپوگرافیζtopographyبا ترکیب روابط 2، 3 و 11محاس��به 
می شود.

نهایت��اً، برای تبدی��ل مقادیر آنومالی ارتفاعی ب��ه ارتفاع ژئوئید از 
رابطه

ζ(φ,λ)-N(φ,λ)=T)rg,φ,λ) T)rg,φ,λ)
(γP'(φ) γ  (φ) γ̅(φ,λ)

Vt
biaS )rp,φ,λ)                   )17(

که در آن)γP' (φمقدار γ بر روی سطح تلوروئید در عرض جغرافیایی 
φبر روی س��طح بیضوی رفرنس در عرض جغرافیایی γ مقدارγ.(φ(

)γ (φ,λ میانگی��ن انتگ��رال γ در امتداد نرم��ال از بیضوی رفرنس تا 

8  تابع كووریانس مدل ســازي شــده در مقایســه با تابع كووریانس 
تجربی

 

  
 مقايسه با تابع كووريانس تجربي سازي شده در: تابع كووريانس مدل8شكل 

  
ه بمطالعه  در منطقه مورد ماندهباقي آنومالي ارتفاعيبرآورد مقادير و  Noمحاسبه پارامتر -3- 3

 LSCروش 
كرد. را برآورد  Noپارامتر باياس  7- از رابطهتوان با معلوم شدن تابع كووريانس براي منطقه موردمطالعه، اكنون مي

 �هاي بردار در نتيجه تمام مولفه باشد،مي Noجا تنها پارامتر موردنظر براي محاسبه، باياس ارتفاعي ايندر 
��وابسته به مشاهدات آنومالي ارتفاعي برابر  �  0,3باشند برابر هايي كه مربوط به آنومالي جاذبه ميو مولفه�

�فرض براي پارامترها و ماتريس وزن پيشگال تعيين شده ميلي � بعد از  ).2002(شرنينگ، خواهد بود �
حال با تعيين پارامتر  دست آمد.هب No+ = 30,06ارس ساحلي برابر فمحاسبه، مقدار پارامتر باياس در منطقه 

 Noكه رابطه برآوردكننده آنومالي پتانسيل ميدان ثقل با لحاظ باياس ارتفاعي  6- ، فرمولNoباياس ارتفاعي 
با استفاده از تابع  ���كووريانسو كراس ���هاي اتوكووريانسكار، ماتريساجراست. براي اينباشد، قابل مي

,P��كووريانس  Q� از تركيب  �. بردار مشاهدات آيددست ميبه 3و  2- هاي ميدان ثقل تفاضلي روابطو تابعك
ζمانده و آنومالي ارتفاعي باقي ��������g∆مانده باقي يمشاهدات آنومالي جاذبه

���
حاصل از مشاهدات ��������

GPS/Leveling مانده (آنامولي ارتفاعي محاسباتي باقي ،ترتيبشود. بدينتشكيل ميζ
���

) در سطح ��������
  شود.زمين محاسبه مي

ه روي منطقه رجد0,1 فاصله نقاطبا  طشبكه نقايك ،LSCذكر است كه براي انجام فرآيند  الزم به
در . شودميروي اين شبكه محاسبه  LSCو نتايج خروجي توليد SRTMمطالعاتي با استفاده از مدل ارتفاعي 

ζتغييرات آنومالي ارتفاعي  9-شكل
���

  نمايش داده شده است. LSCحاصل از فرآيند  ��������
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9  آنامولی ارتفاعی باقیمانده بروش LSC در فارس ساحلي)متر(

 

  
 ارس ساحلي(متر)فدر  LSCروش مانده بآنامولي ارتفاعي باقي:9شكل 

  مرحله بازيابي- 4- 3
براي رسيدن به  ،LSCروي نقاط شبكه خروجي  ζمانده باقي از محاسبه آنومالي ارتفاعيِپس 

شود. براي محاسباتي بازگردانده مي يماندهبه مقادير باقي ،و توپوگرافي اثرات جهاني له،أجواب نهايي مس
 نقاط برايEGM2008از مدل ζ 720 يآنومالي ارتفاعي تا درجه و مرتبه جهاني ابتدا اثراين منظور 

 دهنده تغييرات آنومالي ارتفاعي حاصل از مدل جهاني در منطقه موردنشان 10- شكل محاسبه شد. شبكه
نمايش داده شده  11- تغييرات آن در شكل گرديد كهمحاسبه ζتوپوگرافياثر ،سپس .مطالعه است

مانده با درنظر گرفتن آنومالي ارتفاعي باقي تعيين اثرات جهاني و توپوگرافي آنومالي ارتفاعي، پس از. است
- در شكلد. ارس ساحلي برآورد شفدر منطقه  آنومالي ارتفاعي ،15- رابطهدر نظر گرفتن با  از مرحله قبل و

  نشان داده شده است.در منطقه موردمطالعه  LSCروش ه تغييرات آنومالي ارتفاعي محاسباتي ب 12

  
  ارس ساحلي(متر)فدر  720تغييرات آنومالي ارتفاعي ناشي از مدل جهاني تا درجه و مرتبه :10شكل 

  

  
  ارس ساحلي(متر)فدر  RTMتغييرات آنومالي ارتفاعي ناشي از :11شكل 

 53.8° E  53.9° E  54.0° E  54.1° E  54.2° E  54.3° E  54.4° E  54.5° E  54.6° E  54.7° E  54.8° E  54.9° E  55.0° E  55.1° E 
 26.7° N 

 26.8° N 

 26.9° N 

 27.0° N 

 27.1° N 

    m

0.126

0.128

0.13

0.132

0.134

0.136

 53.8° E  53.9° E  54.0° E  54.1° E  54.2° E  54.3° E  54.4° E  54.5° E  54.6° E  54.7° E  54.8° E  54.9° E  55.0° E  55.1° E 
 26.7° N 

 26.8° N 

 26.9° N 

 27.0° N 

 27.1° N 

    m

−29

−28

−27

−26

−25

 53.8° E  53.9° E  54.0° E  54.1° E  54.2° E  54.3° E  54.4° E  54.5° E  54.6° E  54.7° E  54.8° E  54.9° E  55.0° E  55.1° E 
 26.7° N 

 26.8° N 

 26.9° N 

 27.0° N 

 27.1° N 

    m

−0.01

0

0.01

0.02

0.03

10  تغییرات آنومالی ارتفاعی ناشــی از مدل جهانی تا درجه و مرتبه 
720 در فارس ساحلي)متر(

 

  
 ارس ساحلي(متر)فدر  LSCروش مانده بآنامولي ارتفاعي باقي:9شكل 
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شود. براي محاسباتي بازگردانده مي يماندهبه مقادير باقي ،و توپوگرافي اثرات جهاني له،أجواب نهايي مس
 نقاط برايEGM2008از مدل ζ 720 يآنومالي ارتفاعي تا درجه و مرتبه جهاني ابتدا اثراين منظور 

 دهنده تغييرات آنومالي ارتفاعي حاصل از مدل جهاني در منطقه موردنشان 10- شكل محاسبه شد. شبكه
نمايش داده شده  11- تغييرات آن در شكل گرديد كهمحاسبه ζتوپوگرافياثر ،سپس .مطالعه است

مانده با درنظر گرفتن آنومالي ارتفاعي باقي تعيين اثرات جهاني و توپوگرافي آنومالي ارتفاعي، پس از. است
- در شكلد. ارس ساحلي برآورد شفدر منطقه  آنومالي ارتفاعي ،15- رابطهدر نظر گرفتن با  از مرحله قبل و

  نشان داده شده است.در منطقه موردمطالعه  LSCروش ه تغييرات آنومالي ارتفاعي محاسباتي ب 12

  
  ارس ساحلي(متر)فدر  720تغييرات آنومالي ارتفاعي ناشي از مدل جهاني تا درجه و مرتبه :10شكل 

  

  
  ارس ساحلي(متر)فدر  RTMتغييرات آنومالي ارتفاعي ناشي از :11شكل 

 53.8° E  53.9° E  54.0° E  54.1° E  54.2° E  54.3° E  54.4° E  54.5° E  54.6° E  54.7° E  54.8° E  54.9° E  55.0° E  55.1° E 
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 26.8° N 

 26.9° N 
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 27.1° N 
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 3 بررســی آماری حذف اثر جهانی و توپوگرافی از روی مشاهدات 
پارس ساحلی )میلی گال(

انحراف میانگینماكزیمممینیممداده ها
معیار

29.5622.194-25.879-31.567-آنامولی ارتفاعی
0.1311.0610.4140.303-آنامولی ارتفاعی پس از حذف اثر جهانی

آنامولی ارتفاعی پس از حذف اثر جهانی و 
0.0711.0470.4460.275-توپوگرافی
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تلوروئید، rp شعاع ژئوسنتریک از سطح زمین، rg شعاع ژئوسنتریک 
Vtبایاس انتقال به س��مت پائین پتانسیلT درون 

bias از س��طح ژئوئید و
اجرام زمین می باشد، استفاده می شود]11[.

2-مطالعه موردي
به منظور تعیین پارامتر بایاسN0 به روش LSC، منطقه فارس ساحلي– 
  53/ 42 55/ 58 27/ 2826/ 54 واقع در محدوده جغرافیایي
در جنوِب کشور، که از شرق به بندر لنگه و از غرب به بندر عسلویه 
خت��م مي گردد- انتخ��اب گردید]12[. در طي پ��روژه ي مذکور در 
منطقه فارس س��احلي، 6350 نقطه گران��ي به تقریب در فواصل 500 
مت��ري در جهت ع��رض جغرافیایي و 2000 مت��ري در جهت طول 
جغرافیایي برداشت ش��د. موقعیت این نقاط با DGPS دوفرکانسه به 
روش اس��تاتیک تعیین موقعیت و اندازه شتاب ثقل با گراویمتر دقیق 
LaCoste and Romberg به دقت 40 میگروگال، به صورت نس��بي 

اندازه گیري و به نقطه ثقل مطلق درجه یک کشوري واقع در فرودگاه 
بندر عباس متصل گردیده اس��ت. توزیع این نقاط در شکل-1 نشان 
داده ش��ده است. نقشه تغییرات ارتفاعی در شکل-3 و نقشه تغییرات 
اندازه شتاب ثقل در فارس ساحلي بر مبناي مشاهدات صورت گرفته 
در شکل-2 دیده مي شود. در حین عملیات براي تعیین چگالي سطحي 
و ضری��ب نفوذپذیري مغناطیس��ي، تعداد 124 نمونه از س��ازندهاي 
رخنم��ون دار مح��دوده از دوران پرکامبرین )قدیم��ي( ت��ا جوان تر 
ش��امل سازندهاي بختیاري، میش��ان، آغاجاري، گچساران، خامي و 
نمک هرمز برداش��ت و به کمک تجهیزات، نفوذپذیري مغناطیسي و 
 چگالي آن ها محاسبه گردید. در نتیجه، چگالي سطحي مناسب برابر

  g/cm3 2/30 انتخاب شد]13[.
کمیت دیگری که به عنوان مشاهده در فرآیند LSC استفاده می شود، 
مش��اهدات GPS/Leveling اس��ت که تعداد آن ها 15 نقطه می باشد. 

توزیع نقاط GPS/Leveling در شکل-1 نشان داده شده است

2-1-مرحله حذف
 با توجه به اینکه جهت حل LSC از روش حذف-بازیابی استفاده 
می شود، بنابراین ابتدا اثرات جهانی و توپوگرافی از روی مشاهدات 
آنومال��ی جاذبه ح��ذف می گردد. تغییرات آنومال��ی جاذبه ي هوای 
آزاد در منطقه فارس در ش��کل-4 نش��ان داده ش��ده اس��ت. در این 
مقال��ه برای حذف اث��ر جهانی از روی مش��اهدات، طبق رابطه-9 از 
مدل EGM2008 تا درجه و مرتبه 720 اس��تفاده شده است. تغییرات 
آنومالی جاذبه محاس��به ش��ده از مدل EGM2008 تا درجه و مرتبه 

720 در شکل-5 نشان داده شده است.
ب��رای حذف اثر توپوگرافی از رابطه-11 اس��تفاده گردید. ارتفاع 
واقعی زمین از مدل SRTM اس��تخراج ش��د و برای محاس��به ارتفاع 
سطح مرجع از بسط مدل DTM2006 تا درجه 720 استفاده گردید. 
با در دس��ت داشتن ارتفاع از مدل SRTM و مدل DTM2006، مدل 
زمینی باقیمانده )RTM( محاسبه شد. با توجه به درجه ماکزیمم 720 
برای مدل جهانی، ش��عاع انتگرال گیری برای محاسبه اثر توپوگرافی 
براب��ر 0/25 درجه انتخاب ش��د. بعد از به دس��ت آوردن مدل زمینی 
 g/cm3 اثر توپوگرافی براس��اس دانسیته ي واقعی ،(RTM( باقی مانده
2/30 محاسبه ش��د. در جدول-1 اطالعات آماری مربوط به این اثر 
ارائه شده است. تغییرات اثر توپوگرافی بر مشاهدات آنومالی جاذبه 
در نقاط مشاهداتی بر اساس دانسیته واقعی g/cm3 2/30  در شکل-6 
آورده شده است. بعد از محاسبه ي اثر مدل جهانی و اثر توپوگرافی، 
آنومالی جاذبه باقی مانده محاسبه گردید. اطالعات آماری مربوط به 

 

  
 ارس ساحلي(متر)فدر  LSCروش مانده بآنامولي ارتفاعي باقي:9شكل 

  مرحله بازيابي- 4- 3
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شود. براي محاسباتي بازگردانده مي يماندهبه مقادير باقي ،و توپوگرافي اثرات جهاني له،أجواب نهايي مس
 نقاط برايEGM2008از مدل ζ 720 يآنومالي ارتفاعي تا درجه و مرتبه جهاني ابتدا اثراين منظور 

 دهنده تغييرات آنومالي ارتفاعي حاصل از مدل جهاني در منطقه موردنشان 10- شكل محاسبه شد. شبكه
نمايش داده شده  11- تغييرات آن در شكل گرديد كهمحاسبه ζتوپوگرافياثر ،سپس .مطالعه است

مانده با درنظر گرفتن آنومالي ارتفاعي باقي تعيين اثرات جهاني و توپوگرافي آنومالي ارتفاعي، پس از. است
- در شكلد. ارس ساحلي برآورد شفدر منطقه  آنومالي ارتفاعي ،15- رابطهدر نظر گرفتن با  از مرحله قبل و

  نشان داده شده است.در منطقه موردمطالعه  LSCروش ه تغييرات آنومالي ارتفاعي محاسباتي ب 12

  
  ارس ساحلي(متر)فدر  720تغييرات آنومالي ارتفاعي ناشي از مدل جهاني تا درجه و مرتبه :10شكل 

  

  
  ارس ساحلي(متر)فدر  RTMتغييرات آنومالي ارتفاعي ناشي از :11شكل 

 53.8° E  53.9° E  54.0° E  54.1° E  54.2° E  54.3° E  54.4° E  54.5° E  54.6° E  54.7° E  54.8° E  54.9° E  55.0° E  55.1° E 
 26.7° N 

 26.8° N 

 26.9° N 

 27.0° N 

 27.1° N 

    m

0.126

0.128

0.13

0.132

0.134

0.136

 53.8° E  53.9° E  54.0° E  54.1° E  54.2° E  54.3° E  54.4° E  54.5° E  54.6° E  54.7° E  54.8° E  54.9° E  55.0° E  55.1° E 
 26.7° N 

 26.8° N 

 26.9° N 

 27.0° N 

 27.1° N 

    m

−29

−28

−27

−26

−25

 53.8° E  53.9° E  54.0° E  54.1° E  54.2° E  54.3° E  54.4° E  54.5° E  54.6° E  54.7° E  54.8° E  54.9° E  55.0° E  55.1° E 
 26.7° N 

 26.8° N 

 26.9° N 

 27.0° N 

 27.1° N 

    m

−0.01

0

0.01

0.02

0.03

11  تغییرات آنومالی ارتفاعي ناشی از RTM در فارس ساحلي)متر(

12  نتایج آنومالی ارتفاعي به روش LSC در فارس ساحلي)متر(

 

  
  ساحلي(متر)ارس فدر  LSCروش ه نتايج آنومالي ارتفاعي ب:12شكل 

  0Nلحاظ پارامتر باياس ارتفاعيبا  LSCروش نتايج بررسي-5- 3

 ، با استفاده از نتايج خروجيLSCِروش ه ب Noبراي بررسي صحت پارامتر باياس ارتفاعي محاسبه شده 
 LSCروش هسازي ميدان ثقل بلحاظ شده است، براي مدل Noپارامتر باياس ارتفاعي  ،كه در آن 6- رابطه

موجود در منطقه كنترل گرديد. در  GPS/Levelingبا نقاط  LSCسازي روش . نتايج مدلشداستفاده 
مقايسه  Noو بدون اعمال پارامتر  Noبا اعمال پارامتر نتايج آنومالي ارتفاعي در نقاط مشاهداتي  4-جدول

و نتايج  GPS/Levelingارتفاعي بين مشاهدات  اختالف آنوماليِي مقايسه 5-در جدول، همچنينشده است. 
LSC  با لحاظ اثرNo  است. نشان داده شدهو بدون لحاظ آن   

روش هميدان ثقل ب كميت آنومالي ارتفاعي سازيمدلانحراف معيار دهد كه نشان مي 4- جدول نتايج
LSC پارامتر  بعد از لحاظNo اختالف بين مشاهدات  مقادير 5- براساس نتايج جدول. يابدكاهش مي

 45مقدار ه سازي، بدر مدل Noپس از لحاظ پارامتر LSCروشهخروجي بو  GPS/Levelingكنترلي
  يابد.متر در انحراف معيار كاهش ميسانتي 31متر در ميانگين و سانتي

  

  
  گيرينتيجه

بعد از  مطالعه قرار گرفت. روش كالوكيشن كمترين مربعات مورده ب Noارتفاعي  صفرپارامتر  يمحاسبه ،در اين مقاله
به باتوجه عبارت ديگر، هدست آمد. بهب No+ = 30,06ارس ساحلي برابر فمحاسبه، مقدار پارامتر صفر ارتفاعي در منطقه 

ژئوئيد قرار دارد و الزم است اين  تر از سطحمتر پايينسانتي 30,06صفر ارتفاعي ايران  ،اطالعات منطقه فارس ساحلي
در اين  Noنحوه برآورد پارامتر مقدار از تمام ارتفاعات ارتومتريك محاسبه شده نسبت به صفر ارتفاعي موجود كم شود.

استفاده در تحقيقات قبلي در ايران تفاوت دارد. در تحقيقات قبلي، پس از محاسبه  هاي موردروش نسبت به روش
از  No، مقدار پارامتر هاي مختلفبا استفاده از الگوريتم GPS/Levelingژئوئيد/شبه ژئوئيد جاذبي در يك يا چند نقطه 

 53.8° E  53.9° E  54.0° E  54.1° E  54.2° E  54.3° E  54.4° E  54.5° E  54.6° E  54.7° E  54.8° E  54.9° E  55.0° E  55.1° E 
 26.7° N 

 26.8° N 

 26.9° N 

 27.0° N 

 27.1° N 

    m

−29

−28

−27

−26

−25

  )ترم(0Nبررسي آماري نتايج آنومالي ارتفاعي در نقاط مشاهداتي پارس ساحلي قبل و بعد از اعمال پارامتر باياس : 4جدول

  انحراف معيار  ميانگين  ماكزيمم  مينيمم  داده ها
  0N  32,175-  26,045-  29,397-  2,424قبل از اعمال  LSCروش هنتايج آنامولي ارتفاعي ب

  0N  31,477-  25,954-  28,905-  2,177بعد از اعمال  LSCروش هنتايج آنامولي ارتفاعي ب

  )ترم(0Nدر پارس ساحلي قبل و بعد از اعمال  LSCو نتايج روش GPS/Leveling: بررسي آماري اختالف آنومالي ارتفاعي بين مشاهدات حاصل از5جدول

  انحراف معيار  ميانگين  ماكزيمم  مينيمم  داده ها
  0N  0,169 -  1,141  0,452  0,315قبل از اعمال  LSCو نتايج  GPS/Levelingاختالف آنامولي ارتفاعي بين مشاهدات 

  0N 0,187-  0,192  0,00  0,097بعد از اعمال  LSCو نتايج  GPS/Levelingاختالف آنامولي ارتفاعي بين مشاهدات 

 4 بررســی آماری نتایج آنومالی ارتفاعی در نقاط مشاهداتی پارس 
ساحلی قبل و بعد از اعمال پارامتر بایاس N0)متر(

انحراف میانگینماكزیمممینیممداده ها
معیار

نتایج آنامولی ارتفاعی به روش LSC قبل 
N0 29.3972.424-26.045-32.175-از اعمال

نتایج آنامولی ارتفاعی به روش LSC بعد از 
N0 28.9052.177-25.954-31.477-اعمال

 5 بررسی آماری اختالف آنومالی ارتفاعی بین مشاهدات حاصل از 
GPS/Leveling و نتایــج روش LSC در پارس ســاحلی قبل و 

بعد از اعمال N0)متر(
انحراف میانگینماكزیمممینیممداده ها

معیار
اختالف آنامولی ارتفاعی بین مشاهدات 
GPS/Leveling و نتایج LSC قبل از 

N0 اعمال
-0.1691.1410.4520.315

اختالف آنامولی ارتفاعی بین مشاهدات 
GPS/Leveling و نتایج LSC بعد از اعمال 

N0
-0.1870.1920.000.097
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تغییرات آنومالی جاذبه باقی مان��ده در جدول-1 و تغییرات آنومالی 
جاذبه باقی مانده در شکل-7 نشان داده شده است.

 LSC در فرآیند GPS/Leveling ب��رای اس��تفاده از مش��اهدات
ابت��دا ارتفاع ژئوئید حاص��ل از  GPS/Levelingبه آنومالی ارتفاعی 
تبدیل می ش��ود. برای این کار از رابطه-17 اختالف ژئوئید-کوازی 
ژئوئید محاسبه و آنومالی ارتفاعی در نقاط GPS/Leveling محاسبه 
 می گردد. میزان این اختالف برای نقاط مشاهداتی GPS/Leveling در 
ج��دول-2آورده ش��ده اس��ت. از آنومال��ی ارتفاعی حاص��ل، نظیر 
آنومال��ی جاذب��ه، اثرات جهان��ی و توپوگرافی حذف می ش��ود. در 
جدول-3 اطالعات آم��اری حذف اثرات جهان��ی و توپوگرافی از 

روی مشاهدات آنومالی ارتفاعی نشان داده شده است.

 2-2-توليـد تابـع کووریانـس تجربي، تعييـن پارامترهـاي مدل 
کووریانس و برازش مدل تحليلی روی تابع کووریانس تجربی

بعد از محاسبه آنومالی جاذبه باقیمانده، در مرحله بعد و با استفاده 
از رابطه-13، پارامترهای محلی تابع کووریانس تجربی محاسبه شد. 
 ξ= 5/5 و  C0 =118/476 mgal2پارامتره��ای تابع کووریانس براب��ر

دقیقه به دست آمد.
با در دس��ت داش��تن تابع کووریان��س تجرب��ی، پارامترهای مدل 
کووریانس تحلیلِی رابطه-14 محاس��به ش��د. مقادیر ای��ن پارامترها 
 براب��ر A=132/29 )وریان��س آنومالی جاذب��ه C0 در ارتفاع صفر(،

RB-RE=-4020/24  مت��ر و α=1/066 به دس��ت آمد. در ش��کل-8 
تغیی��رات تابع کووریانس تجربی و مدل کووریانس در منطقه فارس 

ساحلی نشان داده شده است.

 2-3-محاسـبه پارامتـر No و بـرآورد مقادیـر آنومالـی ارتفاعـی 
LSC باقی مانده در منطقه مورد مطالعه به روش

با معلوم ش��دن تاب��ع کووریانس برای منطق��ه موردمطالعه، اکنون 
می ت��وان از رابطه-7 پارامت��ر بایاس No را برآورد ک��رد. در این جا 
تنها پارامتر موردنظر برای محاس��به، بایاس ارتفاعی No می باشد، در 
نتیجه تمام مولفه های بردار A وابس��ته به مشاهدات آنومالی ارتفاعی 
 برابر Ai=1و مولفه هایی که مربوط به آنومالی جاذبه می باش��ند برابر
 0/3 میلی گال تعیین ش��ده و ماتریس وزن پیش فرض برای پارامترها 
W=0 خواهد بود )ش��رنینگ، 2002(. بعد از محاس��به، مقدار پارامتر 

بای��اس در منطقه فارس س��احلی برابر No = +30/06 به دس��ت آمد. 
ح��ال با تعیی��ن پارامتر بای��اس ارتفاع��ی No، فرمول-6 ک��ه رابطه 
 No برآوردکننده آنومالی پتانسیل میدان ثقل با لحاظ بایاس ارتفاعی

می باشد، قابل اجراس��ت. برای این کار، ماتریس های اتوکووریانس
 C)P,Q( با اس��تفاده از تاب��ع کووریانس CPiو کراس کووریانس Cij

و تابعک ه��ای میدان ثق��ل تفاضلی روابط-2 و 3 به دس��ت می آید. 
بردار مش��اهدات Y از ترکیب مشاهدات آنومالی جاذبه ي باقی مانده

ζobsحاصل از مشاهدات 
residualو آنومالی ارتفاعی باقی مانده ∆gresidual

GPS/Leveling تش��کیل می ش��ود. بدین ترتی��ب، آنامولی ارتفاعی 

ζcom( در سطح زمین محاسبه می شود.
residual( محاسباتی باقی مانده

الزم به ذکر اس��ت که برای انجام فرآیند LSC،یک ش��بکه نقاط 
ب��ا فاصله نقاط 0/1 درج��ه روی منطقه مطالعاتی با اس��تفاده از مدل 
ارتفاع��ی SRTMتولی��د و نتای��ج خروجی LSC روی این ش��بکه 
 ζcom

residuslمحاسبه می ش��ود. در ش��کل-9 تغییرات آنومالی ارتفاعی
حاصل از فرآیند LSC نمایش داده شده است.

 
2-4-مرحله بازیابي

ζcom روی نقاط 
residualپس از محاس��به آنومالی ارتفاعِی باقی مان��ده

ش��بکه خروجی LSC، برای رس��یدن به جواب نهایی مسأله، اثرات 
جهان��ی و توپوگرافی، به مقادیر باقی مانده ي محاس��باتی بازگردانده 
می ش��ود. برای این منظور ابتدا اثر جهانی آنومالی ارتفاعی تا درجه 
و مرتبه ي ζEGM 720از مدل EGM2008 برای نقاط ش��بکه محاس��به 
شد. شکل-10 نشان دهنده تغییرات آنومالی ارتفاعی حاصل از مدل 
 ζtopography جهانی در منطقه مورد مطالعه است. سپس، اثرتوپوگرافی
محاسبه گردید که تغییرات آن در شکل-11 نمایش داده شده است. 
پ��س از تعیین اثرات جهانی و توپوگرافی آنومالی ارتفاعی، با درنظر 
گرفتن آنومال��ی ارتفاعی باقی مانده از مرحله قبل و با در نظر گرفتن 
رابطه-15، آنومالی ارتفاعی در منطقه فارس ساحلی برآورد شد. در 
ش��کل-12 تغییرات آنومالی ارتفاعی محاس��باتی به روش LSC در 

منطقه موردمطالعه نشان داده شده است.
 

Noبا لحاظ پارامتر بایاس ارتفاعی LSC2-5-بررسی نتایج روش
 No برای بررس��ی صحت پارامتر بایاس ارتفاعی محاس��به ش��ده
ب��ه روش LSC، از نتای��ج خروج��ِی رابط��ه -6 ک��ه در آن، پارامتر 
بایاس ارتفاعی No لحاظ ش��ده اس��ت، برای مدل سازی میدان ثقل 
به روش LSC اس��تفاده ش��د. نتایج مدل س��ازی روش LSC با نقاط 
GPS/Leveling موج��ود در منطق��ه کنترل گردی��د. در جدول-4 

نتای��ج آنومالی ارتفاعی در نقاط مش��اهداتی با اعم��ال پارامتر No و 
بدون اعمال پارامتر No مقایس��ه ش��ده است. همچنین، در جدول-5 
 GPS/Leveling مقایسه ي اختالف آنومالِی ارتفاعی بین مشاهدات
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و نتایج LSC با لحاظ اثر No و بدون لحاظ آن نشان داده شده است. 
نتایج جدول-4 نشان می دهد که انحراف معیار مدل سازی کمیت 
آنومال��ی ارتفاع��ی میدان ثقل ب��ه روش LSC بعد از لح��اظ پارامتر 
No کاهش می یابد. براس��اس نتایج ج��دول-5 مقادیر اختالف بین 

مش��اهدات کنترلیGPS/Leveling و خروجی به روشLSC پس از 
لحاظ پارامترNo در مدل سازی، به مقدار 45 سانتی متر در میانگین و 

31 سانتی متر در انحراف معیار کاهش می یابد.
 

 نتيجه گيری
در ای��ن مقال��ه، محاس��به ي پارامتر صف��ر ارتفاع��ی No به روش 
کالوکیش��ن کمتری��ن مربعات م��ورد مطالع��ه قرار گرف��ت. بعد از 
محاس��به، مقدار پارامتر صفر ارتفاعی در منطقه فارس س��احلی برابر 
No = +30/06 به دس��ت آمد. به عبارت دیگ��ر، باتوجه به اطالعات 
منطقه فارس س��احلی، صفر ارتفاعی ایران  30/06سانتی متر پایین تر 
از س��طح ژئوئید قرار دارد و الزم است این مقدار از تمام ارتفاعات 

ارتومتریک محاس��به شده نس��بت به صفر ارتفاعی موجود کم شود. 
نحوه ب��رآورد پارامترNo در این روش نس��بت ب��ه روش های مورد 
اس��تفاده در تحقیقات قبلی در ایران تفاوت دارد. در تحقیقات قبلی، 
GPS/ پس از محاسبه ژئوئید/شبه ژئوئید جاذبی در یک یا چند نقطه

Leveling با اس��تفاده از الگوریتم های مختلف، مقدار پارامتر No از 

تفاضل بین ژئوئید/ش��به ژئوئید جاذبی و ژئوئید/شبه ژئوئید هندسی 
حاص��ل از نتایج GPS/Leveling به دس��ت آمده ام��ا پارامتر بایاس 
ارتفاعی در روش کالوکیشن کمترین مربعات به صورت یک انتقال 
سیس��تماتیک میدان ثقل در فرآیند سرش��کنی و ب��رآورد پارامترها 
)رابطه-12( محاسبه می ش��ود. با استفاده از مقدار محاسبه شده برای 
پارامت��ر No در روش کالوکیش��ن و مقدار متوس��ط چگالی جرمی 
منطقه )g/cm3 2/30(، مدل سازی میدان ثقل در منطقه مورد مطالعه 
انجام ش��د که کنترل نتایج مدل س��ازی با داده ه��ای حاصل از نقاط 
GPS/Leveling در منطقه مزبور، نش��ان دهنده بهبود مدل س��ازی 

میدان ثقل می باشد.
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