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يكــي از كاربردهــاي روش ميــدان پتانســيل (گرانيســنجي و مغناطيسســنجي) شناســايي عمــق
بيهنجــاري اســت .تعييــن ســاده و ســريع محــدودهی عمــق بيهنجــاري كمــك مهمــي در تفســير
اطالعــات خواهــد بــود .بــراي بهدســت آوردن حداكثــر عمــق بيهنجــاري روشهــاي نيمهخــودكار
متعــددي از جملــه روش اويلــر و روش عمــق از نقــاط بينهايــت ( )DEXP2وجــود دارد .روش
پيشــنهاد شــده در ایــن تحقیــق ( )DEXPشــامل تخميــن بيشــينهی عمــق حاصــل بــراي بیشــترين مقدار
ضريــب ســاختار قابلقبــول اســت .بــا توجــه بــه اينكــه ضريــب ســاختار بيشــينه فقــط بــه ابعــاد مســأله
( )2D/3Dو طبیعــت میــدان مــورد بررســي وابســته اســت (مثـ ً
ا میــدان گرانــی یــا میــدان مغناطیســی)،
میتــوان عمــق ایــن میادیــن را بهراحتــي تعييــن کــرد .در ايــن مطالعــه روش  DEXPروي دادههــاي
مصنوعــي و دادههــاي واقعــي گرانيســنجي آزمایــش شــده اســت .ســودمندي اســتفاده از ايــن روش
بــراي اطالعــات واقعــي در مــورد نمــك مدفــون در ناحي ـهی چــارك نشــاندهندهی آنســت كــه
عمــق حاصــل بــا ســایر روشهــاي ديگــر تخميــن عمــق تطابــق دارد.
در تفسیر دادههای گرانیسنجي سه متغیر تودهی بيهنجار (عمق ،شکل
هندسی و چگالی تودهي مدفون) مدنظر هستند .برای بهدست آوردن این
سه مشخصه از روشهای تفسیر مختلفي از جمله روشهای مستقیم و
معکوس تبدیل فوریه و شبکهی عصبی استفاده ميشود.
مهمترین مشخصهای که در بسیاری از عملیات اکتشافی نقشی اساسی
دارد عمق بيهنجاری گرانی است .تا جایی که در بعضی از کاوشهای
اکتشافی ،عمق بيهنجاری ،تنها متغیری است که در تفسیر مورد توجه
قرار ميگيرد .از اینرو جهت برآورد عمق بيهنجاریهای میدان پتانسیل،
روشهای بسیاری بهوجود آمد که اکثر آنها بین روشهای گرانی و
مغناطیسی مشترک هستند؛ مث ً
ال روش پیترز ،3روش سیگنال تحلیلی،4
7
6
روش ورنر ،5روش کمترین مربعات و چندین روش سرانگشتی دیگر .
در این پژوهش از روش تخمین عمق و تعیین ضریب ساختار آنومالیهای
گرانی در اکتشاف ژئوفيزيكي ،به دوروش اویلر و  DEXPاستفاده شده
است .در مواردی که با چند منشأ بیهنجاري سروکار داریم با استفاده از
این روشها دقت تجزیه و تحلیل دادهها و تخمین متغیرهای منبع بهبود
مییابد.
 -1تخمين عمق حاصل از نقاط بينهايت )(DEXP

با مقیاسبندی میادین پتانسیل توسط قوانین نیروی ویژهی ارتفاع مشخص
میشود که این میادین ویژگیهای ارزشمندی دارند .برای میدانگرانی،
باید میدان مغناطیسی و مشتقات آن از هر مرتبه تئوری توصیفشود که
روشی که جهت تفسیر تمامی میادین پتانسیل پیشنهاد میگردد روش
( DEXPمحاسبهی عمق از نقاط بينهايت) است .این روش تخمین عمق
منبع ،چگالی و شاخص ساختار از روی نقاط نهایی سهبعدی مقیاسبندی
شده بر حسب قوانین نیروی ارتفاع را امکانپذیر میکند .عمق منشأ
*
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تخمین بیشـترین عمق

بيهنجاري از روی وضعیت نقاط نهایی میدان مقیاسبندی شده قابل
دسترسی است .اضافه جرم یا گشتاور دوقطبی از مقادیر میدان مقیاسبندی
شده بهدست میآید .بنابراین قوانین مقیاسبندی بهصورت تئوری برای
منابعی از قبیل قطبها ،دوقطبیها و خطوط دوقطبیها حاصل میشوند.
اغلب بهمنظور تخمین مستقیم قانون مقیاسبندی صحیح از دادهها،
ضوابطی درنظر گرفته میشود .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 دادهی میدان
پتانسیل در مقابل ارتفاع  Zاست [.]1
هدف اين تحقيق ،بیان روشي جدید برای تفسیر دادهی میدان پتانسیل
بر مبنای ویژگیهای معنیدار میادین سهبعدی است که تاکنون ناشناخته
ماندهاند .این روش که عمق نقاط بينهايت ( )DEXPنامیده میشود
از پتانسیل نیوتونی و مشتقات آن از هر مرتبه استفاده میکند و ضریب
ساختار توسط درجهی باالی پایداری و دقت در حصول مجدد موقعیت،
شرح داده خواهد شد.
روش  DEXPشامل چهار مرحله است:
حجم سهبعدی دادهی میدان پتانسیل ایجاد میشود؛ بدین معنی که هم
دادههای افقی و هم دادههای عمودی مورد نیاز است.
با استفاده از قوانین مذکور میدان سهبعدی الیهبندی میشود .میدان
سهبعدی (( f(r,r(0ناشی از منبعی در  r0به میدان الیهبندی شده (w(r,r0
منتقل میگردد.
عمق منبع؛ که شامل جستجویی برای نقاط نهایی میدان پتانسیل الیهبندی
شده است .ثابت میشود که نقاط نهایی برای ( w(r,r0در نقاط ) r(x,y,zبه
) r0 (x0,y0,z0که نسبت به صفحهی  xyمتقارنند رخ میدهد (شکل.)1-
این نقاط ارتباط معنیداری داراندz=z0 , y=y0 , x=x0 :
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اضافه جرم و اضافه گشتاور دوقطبی برای میدان مغناطیسی ،از حجم
میدان پتانسیل الیهبندی شده در نقاط نهایی بهدست میآیند .نتیجهی نهایی
آشفتگی ،عمق نقاط نهایی ،اضافه جرمها و تعاریف الیهالیه خواهد بود.
بردار مکان  r,r0نشاندهندهی موقعیت نقطهي ) P(rدر ناحیهی هارمونیک
و موقعیت نقطهی ) Q(r0در ناحیهی چشمه هستند.
مقدار ضریب ساختار  Nبر اساس نوع میدان و نوع منبع تغییر میکند.
بیشترین مقدار قابلقبول  Nmaxدر عمل با طبیعت میدانی که تحلیل شده
(میدان گرانی یا میدان مغناطیسی) و یا با بُعد مسأله (دوبعدی یا سهبعدی)
تعیین میشود .مث ً
ال در حالت گرانی سهبعدی ،مقادیر قابلقبول  Nاعداد
صحیح ( )-1 ،0 ،1 ،2است؛ بهطوری که  Nmax=2و در حالت دوبعدی،
 Nmaxبرای حالت گرانی برابر است با یک.

خاصیت ،با افزایش  Nعمق تخمینی منبع افزایش خواهد یافت و عمق
بیشینه هم به بیشینهی قابلقبول ( )Nmaxخواهد رسید .بنابراین میتوان با
بیشینههای  Ωpبر اساس معادلهی 3-به عمق بیشینه رهنمون شد [.]2
Ωp= z Nmax ⁄ 2fp
()3
 -3مدل مصنوعي

در این مبحث سه روش تخمین عمق معرفی شده را بر دادههای حاصل
از مدلهای مختلف مصنوعی اعمال کرده و با استفاده از نتایج ،آنها را با
یکدیگر مقایسه میکنیم .برای این کار ابتدا از دادههای بدون نوفه استفاده
کرده ،سپس به هر مدل  5و  10درصد نوفه ی تصادفی اضافه و مجددا ً
نتایج را بررسی میکنیم.
 -4مدل سادهی کروی در عمق  52متری
 -1-4مدل کروی بدون نوفه

 1موقعیت بردارها در تئوری DEXP

-2تبدیل DEXP
تبدیل  DEXPتبدیلی ساده است که به مشتق مرتبهی pام میدان پتانسیل f
که با  fpنشان داده میشود اعمال میگردد( zعمق است):

)(1
)(2

Ωp= z Np ⁄ 2fp
Np = N+P

در اجرای عددی این روش برای محاسبهی  fpاز ادامهی فراسو و
دیفرانسیل عمودی استفاده میشود .تبدیل  DEXPویژگیهای سودمندی
دارد که مهمترین آنها این است که موقعیت عمودی بیشینههای آن ،
عمق تا منبع ( )Z0را به دست میدهد؛ به سادگی و بهصورت .Z0=-
این قانون به میادین همگن اعمال میشود .میتوان از معادلهی 1-استدالل
کرد که تبدیل  DEXPبه  Npنیاز دارد که  Npدر عمل مفروض است یا
تخمین زده ميشود .در اين روش از یک ویژگی متفاوت  DEXPاستفاده
ميشود که اجازهي تعیین عمق بیشینه از منبع را میدهد .این ویژگی در
واقع ارتباط خطی میان  Nو  Z0است که بهوضوح توسط نویسندگان
بسیاری در حالت دیکانولوشن اویلر نشان داده شده است .در نتیجهی این
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در مرحلهی اول مدل کروی سادهای را به شعاع  5متر درنظر میگیریم.
دادهها در شبکهای به طول  200متر و با فواصل  2متری محاسبه شدهاند.
مرکز کره در عمق  25متری و در وسط شبکهی برداشت فرض شده است.
شکل 2-آنومالی بوگهي حاصل از این مدل را نشان میدهد .برای اعمال
روش  DEXPبر دادههای حاصل از مدل ،از مشتق قائم مرتبه اول دادهها
استفاده میکنیم .با محاسبهی ادامهی فراسو از دادههای مشتق در ارتفاعهای
مختلف و تا ارتفاع  50متری ،حجمی سهبعدی از داده را در نیمفضای باالی
سطح برداشت ایجاد خواهیم کرد که بهکمک آنها و با استفاده از معادالت
ارائه شده در مبحث قبل میتوان عمق تودهی زیرسطحی را تخمین زد .در
شکل 3-نتایج حاصل از روش  DEXPارائه شده است.
اين شکل ،مشتق قائم مرتبه اول را نشان میدهد و نتایج حاصل از ادامهی
فراسو و تخمین عمق  DEXPدر صفحهی موازی با محور  xو گذرنده از
محل مرکز تودهي زیرسطحی در شکل 4-نشان داده شده است .بدین
ترتیب مرکز مدل مصنوعی در عمق  26متر برآورد میشود که همخوانی
مناسبی با مقدار واقعی آن دارد.
بهمنظور استفاده از روش تخمین عمق اویلر ،ضریب ساختار  2برای مدل
کروی درنظر گرفته میشود .در شکل 5-بهترین محل معادلهی همگن
اویلر بهازای طول پنجرههای مختلف نشان داده شده است.
همانگونه که مشاهده میشود نقاط عمقی مختلفی در اين شکل وجود
دارد که بیشترین تمرکز آنها در عمق  27/7متر و در مختصات مرکز کره
قرار میگیرد.
 -2-4مدل کروی بههمراه پنج درصد نوفه ی تصادفی

در این مرحله  5درصد نوفهی تصادفی به دادههای حاصل از مدل مصنوعی
مرحلهی قبل اضافه شده است .شکل 6-آنومالی بوگهی حاصل از افزایش
نوفه را نشان میدهد.
مانند بخش قبل هر سه روش را بر دادههای حاصل اعمال میکنیم .شکل7-
مشتق قائم مرتبه اول را نشان میدهد .نتایج حاصل از مشتق قائم بهمنظور
تخمین دقیقتر عمق تودهی هدف در روش  DEXPاستفاده میشود.
شکل 9-بهترین حل معادلهی همگن اویلر را نشان میدهد .با توجه به این
شکل ،عمق حاصل از این روش  28/2متر است.

 -3-4مدل کروی بههمراه  10درصد نوفهی تصادفی

اکنون بهمنظور سنجش روش 10 ،درصد نوفهی تصادفی را به دادهها
اعمال میکنیم و مجددا ً نتایج بررسی میشود .شکل 10-آنومالی بوگه
و مشتق قائم مرتبه اول حاصل از داده ها را نشان میدهد.
نتایج حاصل از روشهای  DEXPو اویلر در شکلهای12-و 11نشان
داده شده است .همانطور که مشاهده میشود روش  DEXPعمق توده
را در  25متری و روش اویلر آنرا در  28/6متری تخمین میزند .این نتایج

نشان میدهد که دو روش فوق وابستگی چندانی به افزایش نوفه ندارند.
جدول 1-نتایج مربوط به هر دو روش را در سطوح مختلف نوفه نشان
میدهد.
با توجه به نتایج جدول 1-میتوان گفت که روش  DEXPدر تخمین
عمق تودههای نزدیک به سطح دقت قابلقبولی دارد .همچنین از مزایای
این روش میتوان به عدم وابستگی نتایج به سطح نوفهی دادهها اشاره کرد.
 -5اعمال روش بر دادههای واقعی منطقهی چارک

بعد از آزمایش این دو روش روی مدلهای مصنوعی مختلف و یافتن

 2آنومالی بوگه ،مدل كروي  5متري در عمق  25متري
(بدون نوفه)

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

 6آنومالــی بوگـهی حاصــل از مــدل کــروی بههمــراه  5درصــد نوفـهی
تصادفی

 3مشــتق قائــم مرتبــه اول ،مــدل كــروي  5متــري در عمــق  25متــري
(بــدون نوفه)

 4الــف) ادامــهی فراســو ب)تخمیــن عمــق  DEXPمــدل كــروي 5
متــري در عمــق  25متــري (بــدون نوفــه)

 7مشــتق قائــم مرتبــه اول ،مــدل كــروي  5متــري در عمــق  25متــري
(بــا نوفـهی  5درصــد)
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ش ارائه شده روی دادههای
توانايي تخمين عمق به روشهاي مذكور ،رو 
واقعی اعمال شده است .اطالعاتی که در این بخش استفاده میشود مربوط
به عملیات گرانیسنجي و مغناطیسسنجی فارس ساحلی و تاقديس
چارك است .نظر به اهمیت این تاقدیس و برای تعبیر و تفسیر دقیقتر،
قسمتی از دادههایی که تاقدیس چارک و مناطق اطراف آنرا میپوشاند
از مجموعهی کلی دادههای فارس ساحلی استخراج و این روش روي
اطالعات آن اعمال شده است.
 -6اطالعات گرانی و مغناطیس

با بررسي انجام شده تعداد  1917ایستگاه گرانیسنجي تاقدیس چارک را
پوشش میدهند .فواصل برداشت در راستاي خطوط  500متر و فاصلهی
خطوط  2500متر است .بر اساس نتايج مشاهدهاي بازهی تغییرات گرانی
در نقشهی آنومالی بوگه  15/1میلیگال است.
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الــف) ادام ـهی فراســو ب) تخمیــن عمــق  DEXPمــدل كــروي 5
متــري در عمــق  25متــري (بــا نوف ـهی  10درصــد)

 8الــف) ادامــهی فراســو ب) تخمیــن عمــق  ،DEXPمــدل كــروي 5
متــري در عمــق  25متــري (بــا نوفــهی  5درصــد)

 12نتایــج حاصــل از تخمیــن عمــق اویلــر ،مــدل كــروي  5متــري در
عمــق  25متــري (بــا نوف ـهی  10درصــد)

 9نتایــج حاصــل از تخمیــن عمــق اویلــر ،مــدل كــروي  5متــري در عمق
 25متــري (بــا نوفـهی  5درصد)

 10الــف) آنومالــی بوگــه ب) مشــتق قائــم مرتبــه اول (بــا نوف ـهی
 10درصــد)
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 -7نقشههای باقیمانده

در تفسير كيفي اطالعات برای تفکیک آنومالیهای محلی و آنومالیهای
ناحیهای 9از روش فیلتر کردن استفاده شده است .در نقشهی باقيماندهی
بيهنجاريهاي گرانيسنجي (شكل )14-مشاهده میشود که تاقدیس در
عمقهای پایینتر نیز شکل کمانی خود را حفظ میکند .نکتهی بسیار مهم
وجود آنومالی  Lowدر قسمت میانی این تاقدیس است که احتمال وجود
نمک را در این محدوده مطرح مینماید .الزم بهذکر است که نقشههای
حاصل از فیلتر ،تنها نشاندهندهی وجود یا عدم وجود آنومالی هستند و
برای بهدست آوردن اطالعات بیشتر ،مخصوصاً اطالعات عمقی ،باید از
روشهاي تخمين عمق يا مدلسازی استفاده شود.
با استفاده از روشهای ارائه شده برای مدلهای مصنوعی و تعمیم آن برای
مدل واقعی نتایج زیر حاصل شد:
ِ
هنجاری کم مشاهده شده در نقشهی باقيمانده (که
عمق احتمالي بی
8

 1نتایج حاصل از تخمین عمق دو روش مختلف

نتیجهی حاصل از
روش اویلر

نتیجهی حاصل از
 DEXPروش

عمق واقعی

درصد نوفه

27/7

26

25

%0

28/2

25

25

%5

28/3

25

25

%10
 13نقشهی آنومالی بوگهی تاقدیس چارک

میتوان آنرا به نمک نسبت داد) با استفاده از روش  DEXPبا ضریب
ساختار  3500 ،2متر و با استفاده از روش اویلر با ضریب ساختار ،0/6
 3554متر محاسبه شده است (شكل.)15-
نتايج حاصل از روش  DEXPو روش اويلر در اين مطالعه با نتيجهی
مدلسازي انجام شده در بخش گرانيسنجي ادارهی ژئوفيزيك
مديريت اكتشاف نفت همخواني مناسبي دارد.
نتیجهگیری

در مطالعهی حاضر نتايج زیر حاصل شد:
در مـورد اهـداف نزدیـک بـه سـطح و در حالـت بـدون نوفـه ،هر دو
روش از دقـت قابلقبولـی برخوردارنـد.
بهدلیـل پایـداری روش  DEXPدر برابـر نوفـه و اثـرات سـطحی،
میتـوان ایـن روش را بر دادههای ناشـی از مشـتقات مرتبـهی اول و دوم
دادههـای گرانـی اعمـال کـرد .ایـن قابلیـت ،سـبب افزایش دقـت روش
 DEXPدر مـورد مدلهـای پیچیدهی متشـکل از چندیـن هدف متفاوت
و همچنیـن اهـداف عمیـق میشـود.
در بیهنجاریهـای عمیـق ،دقـت روش  DEXPکاهـش مییابـد امـا
همچنـان در مقایسـه بـا روش اویلر قابلاسـتفاده اسـت.
 DEXPروشـی سـریع و آسـان اسـت و در مقابـل روش اویلـر
پیچیدگیهایـی مثـل تغییـرات ضریـب سـاختار و ابعـاد پنجـرهی اویلـر
را نـدارد.

 14نقشهی بيهنجاري باقيماندهی تاقديس چارك

15

الــف) نقش ـهی تخمیــن عمــق  DEXPب) بهتریــن حــل معادل ـهی
همگــن اویلــر (تاقديــس چــارك)
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