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تخمین بیشینه ی عمق بي هنجاري به روش ضریب ساختار

اندیشه حبیبي*، دانشگاه همدان  شهاب قمي1، شرکت مدیریت اکتشاف  

ــق  ــایي عم ــنجي( شناس ــنجي و مغناطیس س ــیل )گراني س ــدان پتانس ــاي روش می ــي از کاربرده یک
بي هنجــاري اســت. تعییــن ســاده و ســریع محــدوده ی عمــق بي هنجــاري کمــک مهمــي در تفســیر 
اطالعــات خواهــد بــود. بــراي به دســت آوردن حداکثــر عمــق بي هنجــاري روش هــاي نیمه خــودکار 
ــود دارد. روش  ــت )DEXP2( وج ــاط بي نهای ــق از نق ــر و روش عم ــه روش اویل ــددي از جمل متع
پیشــنهاد شــده در ایــن تحقیــق )DEXP( شــامل تخمیــن بیشــینه ی عمــق حاصــل بــراي بیشــترین مقدار 
ضریــب ســاختار قابل قبــول اســت. بــا توجــه بــه اینکــه ضریــب ســاختار بیشــینه فقــط بــه ابعــاد مســأله 
)2D/3D( و طبیعــت میــدان مــورد بررســي وابســته اســت )مثــاًل میــدان گرانــی یــا میــدان مغناطیســی(، 
می تــوان عمــق ایــن میادیــن را به راحتــي تعییــن کــرد. در ایــن مطالعــه روش DEXP روي داده هــاي 
مصنوعــي و داده هــاي واقعــي گراني ســنجي آزمایــش شــده اســت. ســودمندي اســتفاده از ایــن روش 
ــه ی چــارک نشــان دهنده ی آنســت کــه  ــون در ناحی ــورد نمــک مدف ــي در م ــات واقع ــراي اطالع ب

عمــق حاصــل بــا ســایر روش هــاي دیگــر تخمیــن عمــق تطابــق دارد.
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در تفسیر داده های گرانی سنجي سه متغیر توده ی بي هنجار )عمق، شکل 
هندسی و چگالی توده ي مدفون( مدنظر هستند. برای به دست آوردن این 
و  مستقیم  از جمله روش های  مختلفي  تفسیر  از روش های  مشخصه  سه 

معکوس تبدیل فوریه و شبکه ی عصبی استفاده مي شود.
اساسی  نقشی  اکتشافی  از عملیات  بسیاری  در  مهم ترین مشخصه ای که 
دارد عمق بي هنجاری گرانی است. تا جایی که در بعضی از کاوش های 
اکتشافی، عمق بي هنجاری، تنها متغیری است که در تفسیر مورد توجه 
قرار مي گیرد. از این رو جهت برآورد عمق بي هنجاری های میدان پتانسیل، 
و  گرانی  روش های  بین  آنها  اکثر  که  آمد  به وجود  بسیاری  روش های 
تحلیلی4،  سیگنال  روش  پیترز3،  روش  مثاًل  هستند؛  مشترک  مغناطیسی 
روش ورنر5، روش کمترین مربعات6 و چندین روش سرانگشتی دیگر7. 
در این پژوهش از روش تخمین عمق و تعیین ضریب ساختار آنومالی های 
گرانی در اکتشاف ژئوفیزیکي، به دوروش اویلر و DEXP استفاده شده 
است. در مواردی که با چند منشأ بی هنجاري سروکار داریم با استفاده از 
این روش ها دقت تجزیه و تحلیل داده ها و تخمین متغیرهای منبع بهبود 

می یابد.

)DEXP( 1- تخمین عمق حاصل از نقاط بي نهایت
با مقیاس بندی میادین پتانسیل توسط قوانین نیروی ویژه ی ارتفاع مشخص 
می شود که این میادین ویژگی های ارزشمندی دارند. برای میدان گرانی، 
باید میدان مغناطیسی و مشتقات آن از هر مرتبه تئوری توصیف  شود که 
روش  می گردد  پیشنهاد  پتانسیل  میادین  تمامی  تفسیر  جهت  که  روشی 
DEXP )محاسبه ی عمق از نقاط بي نهایت( است. این روش تخمین عمق 
منبع، چگالی و شاخص ساختار از روی نقاط نهایی سه بعدی مقیاس بندی 
منشأ  عمق  می کند.  امکان پذیر  را  ارتفاع  نیروی  قوانین  حسب  بر  شده 

قابل  شده  مقیاس بندی  میدان  نهایی  نقاط  وضعیت  روی  از  بي هنجاري 
دسترسی است. اضافه جرم یا گشتاور دوقطبی از مقادیر میدان مقیاس بندی 
شده به دست می آید. بنابراین قوانین مقیاس بندی به صورت تئوری برای 
منابعی از قبیل قطب ها، دوقطبی ها و خطوط دوقطبی ها حاصل می شوند. 
داده ها،  از  صحیح  مقیاس بندی  قانون  مستقیم  تخمین  به منظور  اغلب 
ضوابطی درنظر گرفته می شود. ثابت شده که شاخص قیاس چنین قوانینی 
با ضریب ساختار مرتبط است که این خود شامل تئوری واپیچش اویلر 
است. این روش سریع و پایدار بوده و مزیت آن رفتار منظم داده ی میدان 

پتانسیل در مقابل ارتفاع Z است ]1[.
پتانسیل  میدان  داده ی  تفسیر  برای  بیان روشي جدید  تحقیق،  این  هدف 
بر مبنای ویژگی های معنی دار میادین سه بعدی است که تاکنون ناشناخته 
می شود  نامیده   )DEXP( بي نهایت  نقاط  عمق  که  روش  این  مانده اند. 
از پتانسیل نیوتونی و مشتقات آن از هر مرتبه استفاده می کند و ضریب 
ساختار توسط درجه ی باالی پایداری و دقت در حصول مجدد موقعیت، 

شرح داده خواهد شد.
روش DEXP شامل چهار مرحله است:

  حجم سه بعدی داده ی میدان پتانسیل ایجاد می شود؛ بدین معنی که هم 
داده های افقی و هم داده های عمودی مورد نیاز است.

با استفاده از قوانین مذکور میدان سه بعدی الیه بندی می شود. میدان    
 w)r,r0( به میدان الیه بندی شده r0 ناشی از منبعی در f)r,r)0(( سه بعدی

منتقل می گردد.
  عمق منبع؛ که شامل جستجویی برای نقاط نهایی میدان پتانسیل الیه بندی 
شده است. ثابت می شود که نقاط نهایی برای )r,r0(w در نقاط )r)x,y,z به 
)x0,y0,z0( r0 که نسبت به صفحه ی xy متقارنند رخ می دهد )شکل-1(. 

 z=z0 , y=y0 , x=x0 :این نقاط ارتباط معنی داری داراند
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  اضافه جرم و اضافه گشتاور دوقطبی برای میدان مغناطیسی، از حجم 
میدان پتانسیل الیه بندی شده در نقاط نهایی به دست می آیند. نتیجه ی نهایی 

آشفتگی، عمق نقاط نهایی، اضافه جرم ها و تعاریف الیه الیه خواهد بود.
بردار مکان r,r0 نشان دهنده ی موقعیت نقطه ي )P)r در ناحیه ی هارمونیک 

و موقعیت نقطه ی )Q)r0 در ناحیه ی چشمه هستند.
تغییر می کند.  بر اساس نوع میدان و نوع منبع   N مقدار ضریب ساختار 
بیشترین مقدار قابل قبول Nmax در عمل با طبیعت میدانی که تحلیل شده 
)میدان گرانی یا میدان مغناطیسی( و یا با بُعد مسأله )دوبعدی یا سه بعدی( 
تعیین می شود. مثاًل در حالت گرانی سه بعدی، مقادیر قابل قبول N اعداد 
صحیح )2، 1، 0، 1-( است؛ به طوری که Nmax=2 و در حالت دوبعدی، 

Nmax برای حالت گرانی برابر است با یک.

DEXP 2-تبدیل
 f ام میدان پتانسیلp تبدیلی ساده است که به مشتق مرتبه ی DEXP تبدیل

که با fp نشان داده می شود اعمال می گردد)z عمق است(:

Ωp= z Np ⁄ 2fp                                                                                                                                         )1(
Np = N+P                                                                                                                                            )2(

و  فراسو  ادامه ی  از   fp محاسبه ی  برای  روش  این  عددی  اجرای  در 
دیفرانسیل عمودی استفاده می شود. تبدیل DEXP ویژگی های سودمندی 
دارد که مهم ترین آنها این است که موقعیت عمودی بیشینه های آن  ، 
 .Z0=- به صورت  و  به سادگی  می دهد؛  به دست  را   )Z0( منبع  تا  عمق 
این قانون به میادین همگن اعمال می شود. می توان از معادله ی-1 استدالل 
کرد که تبدیل DEXP به Np نیاز دارد که Np  در عمل مفروض است یا 
تخمین زده مي شود. در این روش از یک ویژگی متفاوت DEXP استفاده 
مي شود که اجازه ي تعیین عمق بیشینه از منبع را می دهد. این ویژگی در 
نویسندگان  توسط  به وضوح  است که   Z0 و   N میان  ارتباط خطی  واقع 
بسیاری در حالت دیکانولوشن اویلر نشان داده شده است. در نتیجه ی این 

با افزایش N عمق تخمینی منبع افزایش خواهد یافت و عمق  خاصیت، 
بیشینه هم به بیشینه ی قابل قبول )Nmax( خواهد رسید. بنابراین می توان با 

بیشینه های Ωp بر اساس معادله ی-3 به عمق بیشینه رهنمون شد ]2[.
Ωp= z Nmax ⁄ 2fp                                                                          )3(

                                                                                
3- مدل مصنوعي

در این مبحث سه روش تخمین عمق معرفی شده را بر داده های حاصل 
از مدل های مختلف مصنوعی اعمال کرده و با استفاده از نتایج، آنها را با 
یکدیگر مقایسه می کنیم. برای این کار ابتدا از داده های بدون نوفه استفاده 
کرده، سپس به هر مدل 5 و 10 درصد نوفه ی تصادفی اضافه و مجدداً 

نتایج را بررسی می کنیم.

4- مدل ساده ی کروی در عمق 52 متری
4-1- مدل کروی بدون نوفه

در مرحله ی اول مدل کروی ساده ای را به شعاع 5 متر درنظر می گیریم. 
داده ها در شبکه ای به طول 200 متر و با فواصل 2 متری محاسبه شده اند. 
مرکز کره در عمق 25 متری و در وسط شبکه ی برداشت فرض شده است. 
شکل-2 آنومالی بوگه ي حاصل از این مدل را نشان می دهد. برای اعمال 
روش DEXP بر داده های حاصل از مدل، از مشتق قائم مرتبه اول داده ها 
استفاده می کنیم. با محاسبه ی ادامه ی فراسو از داده های مشتق در ارتفاع های 
مختلف و تا ارتفاع 50 متری، حجمی سه بعدی از داده را در نیم فضای باالی 
سطح برداشت ایجاد خواهیم کرد که به کمک آنها و با استفاده از معادالت 
ارائه شده در مبحث قبل می توان عمق توده ی زیرسطحی را تخمین زد. در 

شکل-3 نتایج حاصل از روش DEXP ارائه شده است.
این شکل، مشتق قائم مرتبه اول را نشان می دهد و نتایج حاصل از ادامه ی 
فراسو و تخمین عمق DEXP در صفحه ی موازی با محور x و گذرنده از 
محل مرکز توده ي زیرسطحی در شکل-4 نشان داده شده است. بدین 
ترتیب مرکز مدل مصنوعی در عمق 26 متر برآورد می شود که هم خوانی 

مناسبی با مقدار واقعی آن دارد.
به منظور استفاده از روش تخمین عمق اویلر، ضریب ساختار 2 برای مدل 
کروی درنظر گرفته می شود. در شکل-5 بهترین محل معادله ی همگن 

اویلر به ازای طول پنجره های مختلف نشان داده شده است.
همان گونه که مشاهده می شود نقاط عمقی مختلفی در این شکل وجود 
دارد که بیشترین تمرکز آنها در عمق 27/7 متر و در مختصات مرکز کره 

قرار می گیرد.

4-2- مدل کروی به همراه پنج درصد نوفه ی تصادفی
در این مرحله 5 درصد نوفه ی تصادفی به داده های حاصل از مدل مصنوعی 
مرحله ی قبل اضافه شده است. شکل-6 آنومالی بوگه ی حاصل از افزایش 

نوفه را نشان می دهد.
مانند بخش قبل هر سه روش را بر داده های حاصل اعمال می کنیم. شکل-7 
مشتق قائم مرتبه اول را نشان می دهد. نتایج حاصل از مشتق قائم به منظور 

تخمین دقیق تر عمق توده ی هدف در روش DEXP استفاده می شود.
شکل-9 بهترین حل معادله ی همگن اویلر را نشان می دهد. با توجه به این 

شکل، عمق حاصل از این روش 28/2 متر است.

1DEXP موقعیت بردارها در تئوری
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 4-3- مدل کروی به همراه 1۰ درصد نوفه ی تصادفی
داده ها  به  را  تصادفی  نوفه ی  درصد   10 روش،  سنجش  به منظور  اکنون 
اعمال می کنیم و مجدداً نتایج بررسی می شود. شکل-10 آنومالی بوگه 

و مشتق قائم مرتبه اول حاصل از داده ها را نشان می دهد.
نشان  در شکل های-12و11  اویلر  و   DEXP روش های  از  حاصل  نتایج 
داده شده است. همان طور که مشاهده می شود روش DEXP عمق توده 
را در 25 متری و روش اویلر آنرا در 28/6 متری تخمین می زند. این نتایج 

نشان می دهد که دو روش فوق وابستگی چندانی به افزایش نوفه ندارند. 
جدول-1 نتایج مربوط به هر دو روش را در سطوح مختلف نوفه نشان 

می دهد.
DEXP در تخمین  نتایج جدول-1 می توان گفت که روش  به  توجه  با 
عمق توده های نزدیک به سطح دقت قابل قبولی دارد. همچنین از مزایای 
این روش می توان به عدم وابستگی نتایج به سطح نوفه ی داده ها اشاره کرد.

5- اعمال روش بر داده های واقعی منطقه ی چارک
بعد از آزمایش این دو روش روی مدل های مصنوعی مختلف و یافتن 

آنومالی بوگه، مدل کروي 5 متري در عمق 25 متري2
 )بدون نوفه(

مشــتق قائــم مرتبــه اول، مــدل کــروي 5 متــري در عمــق 25 متــري 3
ــدون نوفه( )ب

الــف( ادامــه ی فراســو ب(تخمیــن عمــق DEXP مــدل کــروي 5 4
ــه( ــدون نوف ــري )ب ــق 25 مت ــري در عم مت

نتایــج حاصــل از تخمیــن عمــق اویلــر، مــدل کــروي 5 متــري در عمق 5
25 متــري )بــدون نوفه(

آنومالــی بوگــه ی حاصــل از مــدل کــروی به همــراه 5 درصــد نوفــه ی 6
تصادفی

مشــتق قائــم مرتبــه اول، مــدل کــروي 5 متــري در عمــق 25 متــري 7
)بــا نوفــه ی 5 درصــد(
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توانایي تخمین عمق به روش هاي مذکور، روش  ارائه شده روی داده های 
واقعی اعمال شده است. اطالعاتی که در این بخش استفاده می شود مربوط 
تاقدیس  و  ساحلی  فارس  مغناطیس سنجی  و  گرانی سنجي  عملیات  به 
چارک است. نظر به اهمیت این تاقدیس و برای تعبیر و تفسیر دقیق تر، 
قسمتی از داده هایی که تاقدیس چارک و مناطق اطراف آنرا می پوشاند 
این روش روي  از مجموعه ی کلی داده های فارس ساحلی استخراج و 

اطالعات آن اعمال شده است.

6- اطالعات گرانی و مغناطیس
با بررسي انجام شده تعداد 1917 ایستگاه گرانی سنجي تاقدیس چارک را 
پوشش می دهند. فواصل برداشت در راستاي خطوط 500 متر و فاصله ی 
خطوط 2500 متر است. بر اساس نتایج مشاهده اي بازه ی تغییرات گرانی 

در نقشه ی آنومالی بوگه 15/1 میلی گال است.

7- نقشه های باقیمانده
در تفسیر کیفي اطالعات برای تفکیک آنومالی های محلی8  و آنومالی های 
ناحیه ای9 از روش فیلتر کردن استفاده شده است. در نقشه ی باقیمانده ی 
بي هنجاري هاي گراني سنجي )شکل-14( مشاهده می شود که تاقدیس در 
عمق های پایین تر نیز شکل کمانی خود را حفظ می کند. نکته ی بسیار مهم 
وجود آنومالی Low در قسمت میانی این تاقدیس است که احتمال وجود 
نمک را در این محدوده مطرح می نماید. الزم به ذکر است که نقشه های 
حاصل از فیلتر، تنها نشان دهنده ی وجود یا عدم وجود آنومالی هستند و 
برای به دست آوردن اطالعات بیشتر، مخصوصاً اطالعات عمقی، باید از 

روش هاي تخمین عمق یا مدل سازی استفاده شود.
با استفاده از روش های ارائه شده برای مدل های مصنوعی و تعمیم آن برای 

مدل واقعی نتایج زیر حاصل شد:
)که  باقیمانده  نقشه ی  در  شده  مشاهده  کم  بی هنجارِی  احتمالي  عمق 

ــروي 5 8 ــدل ک ــق DEXP، م ــن عم ــو ب( تخمی ــه ی فراس ــف( ادام ال
ــد( ــه ی 5 درص ــا نوف ــري )ب ــق 25 مت ــري در عم مت

نتایــج حاصــل از تخمیــن عمــق اویلــر، مــدل کــروي 5 متــري در عمق 9
25 متــري )بــا نوفــه ی 5 درصد(

الــف( آنومالــی بوگــه  ب( مشــتق قائــم مرتبــه اول )بــا نوفــه ی 10
ــد( 10 درص

الــف( ادامــه ی فراســو ب( تخمیــن عمــق DEXP مــدل کــروي 5 11
متــري در عمــق 25 متــري )بــا نوفــه ی 10 درصــد(

نتایــج حاصــل از تخمیــن عمــق اویلــر، مــدل کــروي 5 متــري در 12
عمــق 25 متــري )بــا نوفــه ی 10 درصــد(



61 

با ضریب   DEXP از روش  استفاده  با  می توان آنرا به نمک نسبت داد( 
ساختار 2، 3500 متر و با استفاده از روش اویلر با ضریب ساختار 0/6، 

3554 متر محاسبه شده است )شکل-15(.
نتیجه ی  با  مطالعه  این  در  اویلر  DEXP و روش  از روش  نتایج حاصل 
ژئوفیزیک  اداره ی  گراني سنجي  بخش  در  شده  انجام  مدل سازي 

مدیریت اکتشاف نفت هم خواني مناسبي دارد.

نتیجه گیری
در مطالعه ی حاضر نتایج زیر حاصل شد:

  در مـورد اهـداف نزدیـک بـه سـطح و در حالـت بـدون نوفـه، هر دو 
روش از دقـت قابل قبولـی برخوردارنـد.

اثـرات سـطحی،  و  نوفـه  برابـر  در   DEXP پایـداری روش  به دلیـل    
می تـوان ایـن روش را بر داده های ناشـی از مشـتقات مرتبـه ی اول و دوم 
داده هـای گرانـی اعمـال کـرد. ایـن قابلیـت، سـبب افزایش دقـت روش 
DEXP در مـورد مدل هـای پیچیده ی متشـکل از چندیـن هدف متفاوت 

و همچنیـن اهـداف عمیـق می شـود.
  در بی هنجاری هـای عمیـق، دقـت روش DEXP کاهـش می یابـد امـا 

همچنـان در مقایسـه بـا روش اویلر قابل اسـتفاده اسـت.
اویلـر  روش  مقابـل  در  و  اسـت  آسـان  و  سـریع  روشـی   DEXP   
پیچیدگی هایـی مثـل تغییـرات ضریـب سـاختار و ابعـاد پنجـره ی اویلـر 

نـدارد.    را 

نقشه ی آنومالی بوگه ی تاقدیس چارک13

درصد نوفه عمق واقعی  نتیجه ی حاصل از
DEXP روش

 نتیجه ی حاصل از
روش اویلر

%0 25 26 27/7

%5 25 25 28/2

%10 25 25 28/3

نتایج حاصل از تخمین عمق دو روش مختلف1

نقشه ی بي هنجاري باقیمانده ی تاقدیس چارک14

الــف( نقشــه ی تخمیــن عمــق DEXP ب( بهتریــن حــل معادلــه ی 15
همگــن اویلــر )تاقدیــس چــارک(
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