تحلیل بعد و امتداد ساختارهای زمینشناسی زیرسطحی با استفاده از دادههای
مگنتوتلوریک ،مثال موردی از میدان نفتی سهقنات
عیسی منصوری* ،شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب   بهروز اسکوئی ،موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران الوست پدرسن ،دانشگاه
اپساال سوئد   رحمان جواهری ،مدیریت اکتشاف

روش مگنتوتلوریـک از جملـه تکنیکهـای اکتشـافی ژئوفیزیکی اسـت کـه با اسـتفاده از میدانهای
طبیعـی الکترومغناطیسـی ،قـادر اسـت تـا اطالعـات مفیـدی را از اعمـاق بسـیار زیـاد زمیـن دریافـت
نمایـد .مولفههـای الکتریکی و مغناطیسـی در مدتزمانی مشـخص و در یک بازه فرکانسـی گسـترده
اندازهگیـری شـده و پـس از مراحـل پردازشـی بـه شـکل تانسـور امپدانـس ذخیـره میگردد .تانسـور
امپدانـس حـاوی اطالعاتـی از قبیل مقاومت ویـژه الکتریکی ،فاز و همچنین بُعد و امتداد سـاختارهای
زمینشناسـی زیرسـطحی اسـت .در مطالعـه حاضـر بـا ارائـه روشهـای متنوعـی کـه عمدتاً بر اسـاس
تجزیـه تانسـور امپدانـس میباشـد ،بُعـد و امتـداد یـک سـاختمان زمینشناسـی مـورد ارزیابـی قـرار
گرفتـه اسـت .روشهـای مذکـور شـامل سویفتاسـکیو ،باهـر اسـکیو ،تجزیـه تانسـوری بـا رهیافـت
ژانـگ و همچنیـن معرفـی و کاربـرد تابـع تحلیلـی ( )Qاسـت .سـاختمان زمینشناسـی مـورد مطالعه،
متشـکل از یـک نفتگیـر تاقدیسـی (تاقدیـس سـهقنات) ،در جنوبغربـی ایـران و در حوضـه رسـوبی
زاگـرس میباشـد .دادههـای مگنتوتلوریک در بیش از  600ایسـتگاه و در طول پنـج پروفیل موازی با
جهـت جنوبغربـی -شمالشـرقی در منطقـه مـورد مطالعه برداشـت شـدهاند .نتایج حاصـل از تجزیه
و تحلیـل تانسـور امپدانـس در ایـن پژوهـش نشـان داد کـه هندسـه کلی و جهـت امتداد سـاختارهای
زمینشناسـی زیرسـطحی را میتـوان بـا دقـت باالیـی از دادههـای مگنتوتلوریـک اسـتخراج کرد.
روش مگنتوتلوریـــک ( )MTیکـــی از روشهـــای الکترومغناطیســـی
در ح ــوزه فرکان ــس ب ــوده ک ــه در س ــالهای اخی ــر جای ــگاه وی ــژهای
را در بیـــن ســـایر روشهـــای اکتشـــافی بـــه خـــود اختصـــاص داده
1
اســـت .ایـــن روش یـــک تکنیـــک ژئوفیزیکـــی ســـطحی غیرفعـــال
اســـت کـــه از میدانهـــای الکترومغناطیســـی طبیعـــی زمیـــن جهـــت
بررس ــی س ــاختار مقاوم ــت وی ــژه الکتریک ــی زی ــر س ــطحی اس ــتفاده
میکنـــد[ .]1در ایـــن روش امـــواج الکترومغناطیســـی بـــا توجـــه بـــه
فرکان ــس آنه ــا و نی ــز مقاوم ــت وی ــژه الیهه ــا ،اطالعات ــی از اعم ــاق
زمیـــن بهدســـت میآورنـــد .عمـــق بررســـی در روش مگنتوتلوریـــک
خیلـــی بیشـــتر از دیگـــر روشهـــای الکترومغناطیســـی اســـت .ایـــن
روش میتوانـــد جهـــت کاوشهـــای زیرســـطحی از اعمـــاق دههـــا
مت ــر ت ــا دهه ــا کیلومت ــر بــهکار گرفت ــه ش ــود[ ]2ت ــا [ .]8از مهمتری ــن
و اساســـیترین مراحـــل تفســـیر دادههـــای مگنتوتلوریـــک پیـــش از
هرگون ــه مدلس ــازی مقادی ــر مقاوم ــت وی ــژه الکتریک ــی ،میت ــوان ب ــه
م ــوارد زی ــر اش ــاره ک ــرد:
-1تحلیل بُعد ذاتی دادهها
-2تعیین جهت امتداد مناسب برای مدلسازی دادهها
محقق ــان زی ــادی در چن ــد ده ــه گذش ــته ب ــه نق ــاط ضع ــف موج ــود در
تفس ــیر دادهه ــای مگنتوتلوری ــک ک ــه در اث ــر تحلی ــل بُع ــد نادرس ــت
دادههـــا بهوقـــوع میپیونـــدد ،اشـــاره کردهانـــد .بهعنـــوان مثـــال
میتـــوان از تفســـیر یکبُعـــدی دادههـــای دوبُعـــدی کـــه باعـــث
*
62

نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()mansoori.i@nisoc.ir

تاریخ ارسال نویسنده94/12/04 :
تاریخ ارسال به داور95/01/18 :
تاریخ پذیرش داور95/06/14 :

واژگان کلیدی:

تابــع تحلیلــی ( ،)Qتاقدیــس ســهقنات،
تجزیــه تانســور امپدانــس ،حوضــه رســوبی
زاگــرس ،مگنتوتلوریــک

ایجـــاد اثـــر "الیههـــای رســـانای دروغیـــن" میشـــود ،نـــام بـــرد[.]9
تفســـیر دوبُعـــدی دادههـــای ســـهبُعدی نیـــز میتوانـــد بـــه تخمیـــن
کمتـــر از واقعیـــت رســـانایی کل منجـــر شـــود[]10و[ .]11تفســـیر
دادهه ــا در ی ــک سیس ــتم غل ــط (در صورت ــی ک ــه دادهه ــا در جه ــت
امتـــداد صحیـــح ژئوالکتریکـــی برگردانـــده نشـــوند) باعـــث ایجـــاد
ســـاختارهای نادرســـت در مـــدل نهایـــی میشـــود .بنابرایـــن قبـــل از
انجـــام هرگونـــه مدلســـازی ،تعییـــن بُعـــد و جهـــت امتـــداد دادههـــای
مگنتوتلوریـــک بهمنظـــور انتخـــاب روش وارونســـازی اعـــم از
یکبُع ــدی ،دوبُع ــدی و ی ــا ســهبُعدی و همچنی ــن چرخ ــش دس ــتگاه
مختص ــات طب ــق زاوی ــه اس ــتخراج ش ــده از تجزی ــه تانس ــور امپدان ــس،
ضـــروری اســـت .در مطالعـــه حاضـــر نتایـــج تحلیـــل بُعـــد و جهـــت
امتـــداد س ــاختار زمینشناس ــی تح ــت اکتش ــاف ک ــه تاقدیـــس نفت ــی
ســـهقنات را در بـــر میگیـــرد ،بـــا روشهـــای اســـکیو ســـویفت،2
اســـکیو باهـــر ،3تجزیـــه تانســـور امپدانـــس ب ــا رهیافـــت ژانـــگ 4و در
نهایـــت تحلیـــل تابـــع ( )Qارائـــه خواهـــد شـــد.
 -1برداشت و پردازش داده های مگنتوتلوریک

دادههــای مگنتوتلوریــک 5بــا تفکیــک مکانــی بســیار بــاال در حوضــه
می ــدان نفت ــی ســهقنات واق ــع در جن ــوب غرب ــی ای ــران برداش ــت ش ــده
اس ــت .ای ــن دادهه ــا ط ــی مدتزم ــان ی ــک س ــال و تح ــت نظ ــارت
مدیریـــت اکتشـــاف شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران جمـــعآوری شـــده
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اس ــت .اطالع ــات مذک ــور در مح ــل بی ــش از  600ایس ــتگاه و در ط ــول
پنــج پروفیــل مــوازی بــا اســامی  8816 ،8815 ،8814 ،8813و  8817بــا
جهتیافتگـــی شمالشـــرقی -جنوبغربـــی (عمـــود بـــر رونـــد کلـــی
زمینشناســـی منطقـــه) ،ثبـــت شـــدهاند .فاصلـــه بیـــن پروفیلهـــا ســـه
کیلومتـــر میباشـــد و فاصلـــه تقریبـــی بیـــن ایســـتگاهها نیـــز  300متـــر
ب ــوده ک ــه در بعض ــی مناط ــق بهدلی ــل ع ــوارض طبیع ــی و مصنوع ــی
تغییـــر کـــرده است(شـــکل .)1-پروفیلهـــای مگنتوتلوریـــک بـــه
نح ــوی طراح ــی ش ــدهاند ک ــه ب ــه ش ــکل عم ــود ب ــر رون ــد ظاه ــری
ســـاختارهای منطقهای(شمالغربی-جنوبشـــرقی) قـــرار گیرنـــد.
توابـــع تبدیـــل مگنتوتلوریـــک از طریـــق پـــردازش ســـریهای
زمانـــی مولفههـــای الکتریکـــی ( )Eو مغناطیســـی ( )Hبرداشـــت
شـــده در عملیـــات صحرایـــی ،بهدســـت میآینـــد .تغییـــرات زمانـــی
میدانه ــای الکتریک ــی و مغناطیس ــی دادهه ــای  MTب ــه ش ــکل تابع ــی
از زمـــان اندازهگیـــری میشـــود .ســـریهای زمانـــی در حافظـــه
دســـتگاه برداشـــت دادههـــا ثبـــت شـــده و ســـپس در نرمافزارهـــای
مربوط ــه م ــورد ارزیاب ــی کنت ــرل کیف ــی ق ــرار میگیرن ــد .در مرحل ــه
پـــردازش ســـریهای زمانـــی ،یـــک فاصلـــه زمانـــی جهـــت انجـــام

1

در قسمت ( )aموقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
بههمراه نقشه زمینشناسی نشان داده شده است .خطوط
موازی سیاهرنگ موقعیت پروفیلهای مگنتوتلوریک و خطوط
قرمزرنگ موقعیت تاقدیسهای منطقه را نشان میدهد.
مقطع عرضی زمینشناسی در امتداد خط ' AAدر قسمت
( )bآمده است (نقشه فوق نسخه رقومی شده نقشههای
تولید شده توسط سازمان زمینشناسی کشور است).

تبدیـــل فوریـــه 6ســـریع انتخـــاب میشـــود ،ســـپس ضرایـــب فوریـــه
محاســـبه شـــده و در نهایـــت بـــا انجـــام تبدیـــل فوریـــه گسســـته،7

2

مقادیر اسکیو سویفت برای دورههای تناوب مختلف در
امتداد پروفیلهای مگنتوتلوریک میدان نفتی سهقنات

3

شکل ( )3مقادیر اسکیو حساس به فاز ( )3D/1Dباهر
برای دوره های تناوب مختلف در امتداد پروفیل های
مگنتوتلوریک میدان نفتی سه قنات

4

مقادیر اسکیو منطقهای ( )3D/2Dباهر برای دورههای تناوب
مختلف در امتداد پروفیلهای مگنتوتلوریک میدان نفتی
سهقنات؛ مقادیر بسیار پایین اسکیو تأيیدکننده تقریب
صحیح دوبعدی زمینشناسی تحتاالرضی منطقه مورد
مطالعه است.
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طیفهـــای تـــوان متقابـــل 8بهدســـت میآینـــد .در گام بعـــد مقادیـــر
تانســـور امپدانـــس را میتـــوان در حـــوزه فرکانـــس محاســـبه کـــرد.
 -2تحلیل بُعد و اثر اعوجاج

تانســور امپدانــس حــاوی اطالعاتــی اســت کــه از طریــق آن میتــوان
بُعــد ســاختارهای مقاومــت ویــژه زیرســطحی را تخمیــن زد .تحلیــل
بُعــد دادههــای مگنتوتلوریــک قبــل از انجــام فراینــد وارونســازی
امــری ضــروری اســت .از ســادهترین ســاختارهای مقاومــت ویــژه
زمیــن ،مــدل نیمفضــای الیــهای اســت .در ایــن مــد ِل یکبُعــدی،
مولفههــای قطــری امپدانــس صفــر بــوده و مولفههــای غیرقطــری نیــز
از نظــر بزرگــی بــا هــم برابــر امــا دارای عالمــت مخالــف،Zxy=-Zyx ،
میباشــند .در مــدل ایــدهآل دوبعــدی ،جايیکــه تنهــا یــک جهــت
امتــداد ژئوالکتریکــی وجــود دارد ،تانســور امپدانــس بــه دو مــد مجــزا
تجزیــه میشــود؛  TEو  .TMدر یــک سیســتم مختصــات صحیــح،
مولفههــای قطــری امپدانــس صفــر خواهنــد شــد ،هرچنــد در واقعیــت
بهدلیــل خطــای محاســباتی در اثــر برگردانــدن سیســتم مختصــات،
اعوجــاج القایــی یــا گالوانیکــی ناشــی از ناهمگنیهــای ســطحی،
وجــود نوفــه و همچنیــن اثــر ســاختارهای س ـهبُعدی ایــن امــر معمــوالً
اتفــاق نمیافتــد.
ِ
عــدی دادههــای مگنتوتلوریــک،
بنابرایــن قبــل از وارونســازی دوب ُ
انجــام یــک تحلیــل بُعــد دقیــق و بــرآورد میــزان اعوجــاج موجــود در
دادههــا جهــت تقریــب صحیــح مدهــای  TEو  TMبــا اســتفاده از Zxy
و  ،Zxyامــری حیاتــی اســت .روشهــای مختلفــی بــرای تخمیــن بعــد
دادههــای مگنتوتلوریــک و همچنیــن ارزیابــی ویژگیهــای پدیــده
اعوجــاج ،پیشــنهاد شــده اســت کــه از آنجملــه میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:
 -1اسکیو سویفت [،]12
کمیـت اسـکیو سـویفت توسـط اعوجـاج گالوانیکـی تحـت تاثیـر قـرار
میگیـرد.

5
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 -2اسکیو حساس به فاز باهر،]13[ 3D/1D ،
 -3اسکیو منطقهای باهر،]13[ 3D/2D ،
نتیجهگیــری در مــورد چگونگــی هندســه ســاختار تحتاالرضــی،
بــا اِعمــال آســتانههای معینــی بــر مقادیــر پارامترهــای فــوق حاصــل
میشــود .مقادیــر کمتــر از  0/2بــرای اســکیو ســویفت و بــا هــر
 ،3D/1Dنشــاندهنده زمیــن یکبعــدی یــا دوبعــدی اســت در حالــی
کــه مقادیــر بیشــتر از  0/3حاکــی از پیچیدهتــر شــدن ســاختارهای
زمینشناســی اســت .چنانچــه بیــن مقادیــر اســکیو ســویفت و اســکیو
باهــر 3D/1Dتفاوتــی عمــدهای دیــده شــود ،میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه ایــن اختــاف در اثــر بــروز اعوجــاج گالوانیکــی اســت .در مــورد
اســکیو باهــر  3D/2Dنیــز میتــوان گفــت کــه آســتانه  0/3بــرای ایــن
پارامتــر ،تقریــب دوبعــدی را توجیــه میکنــد .مقادیــر بیشــتر اســکیو
باهــر  ،3D/2Dبیانگــر حضــور ســاختارهای ســهبعدی میباشــد.
مقادیــر اســکیو ســویفت (شــکل( 3D/1D ،)2-شــکل )3-و 3D/2D
(شــکل )4-باهــر بــرای دادههــای مگنتوتلوریــک میــدان نفتــی سـهقنات
نشــان میدهــد کــه بهطــور کلــی زمینشناســی تحتاالرضــی منطقــه
مــورد مطالعــه دارای حالــت دوبعــدی اســت .اگــر چــه در تعــدادی از
ایســتگاهها و برخــی دورههــای تنــاوب ،اثــر ســاختارهای ســهبعدی و
ناهمگنیهــای ســطحی مقادیــر باالیــی را در مــورد هــر ســه پارامتــر
فوقالذکــر نشــان میدهــد.
 -3مدل اعوجاج و تعیین جهت امتداد

بـر اسـاس روش ارائـه شـده توسـط ژانـگ و همـکاران[ ،]14بـرای
امپدانـس محاسـبه شـده  Zو بـه منظـور تخمیـن امتـداد ژئوالکتریکـی
یـک سـاختار دوبعـدی همـراه بـا ناهمگنیهـای سـهبعدی محلـی ،تنهـا
اعوجـاج موجـود در میـدان الکتریکـی لحـاظ میشـود.
)(1

9

Z=(I+Ph)Z0

در جائیکـه ،Z0 ،امپدانـس منطقـهای بـدون اعوجـاج بـوده I ،ماتریـس

امتداد ژئوالکتریکی تخمین زده شده به روش ژانگ برای هر پنج پروفیل مگنتوتلوریک در میدان نفتی سهقنات زاویه تقریبی  N60Wرا با توجه
به ابهام  90درجهای نشان میدهد.
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همانـی 10و  Phماتریـس اعوجـاج اسـت کـه بیانگـر اثـر اعوجـاج
گالوانیکـی و دارای مقادیـر حقیقـی و مسـتقل از فرکانـس میباشـد.
جهـت پیـدا کردن امتـداد دوبعـدی منطقهای ،بایـد زاویـه  θrرا از رابطه
زیـر تخمیـن زد:
)(2

=)Z(θr

بـرای یـک مـدل دوبعدی منطقـهای ،مولفههـای قطری تانسـور امپدانس
بـا مولفههـای غیرقطـری آن ،توسـط معـادالت زیـر بـا یکدیگـر مرتبـط
میشـوند:
)(3

)(4

)Zxx (θr )=βZyx (θr
)Zyy (θr )=γZxy (θr

 βو  γپارامترهــای جابهجایــی ایســتا بهشــمار میرونــد کــه از
فرکانــس ،مســتقل بــوده و بــا اســتفاده از روش کمتریــن مربعــات،
بــرای هــر ایســتگاه قابــل محاســبه میباشــند .ســپس میتــوان بهتریــن
زاویــه امتــداد منطق ـهای ،θr ،را بــا کمینــه کــردن تابــع هــدف  ،Qبیــن
مولفههــای غیرقطــری پیشبینــی شــده و اندازهگیــری شــده امپدانــس
و بــرای ( N=Np Nsحاصلضــرب تعــداد طــول موجهــا در تعــداد
ایســتگاهها) تعــداد داده بــا تغییــر زاویــه امتــداد  ،θتخمیــن زد.
+

م ــورد مطالع ــه ،زاوی ــه تقریب ــی  N60Wرا نش ــان میدهد(ش ــکل.)5-
بهمنظـــور بـــرآورد هرچـــه دقیقتـــر امتـــداد ژئوالکتریکـــی
ســـاختارهای تحتاالرضـــی ،تحلیـــل پارامتـــر  Qبـــرای دادههـــای
مگنتوتلوریـــک در طـــول پروفیلهـــای مـــورد مطالعـــه و بـــرای
زاویههـــای  N0Wتـــا  N75Wبـــا فواصـــل  15درجـــهای انجـــام شـــد.
مقادیـــر حاصـــل از تحلیـــل  Qبـــرای فواصـــل زمانـــي مختلـــف ،در
واق ــع می ــزان انح ــراف از زاوی ــه امت ــداد م ــورد نظ ــر را نش ــان میده ــد
و همانطـــور کـــه بهعنـــوان مثـــال بـــرای پروفیلهـــای  8816و 8817
در شـــکل 6-آورده شـــده اســـت ،زاویـــه  N60Wکمتریـــن انحـــراف
ممکـــن را نســـبت بـــه بقیـــه زاویههـــا دارد.
کلی ــه محاس ــبات مرب ــوط ب ــه تحلی ــل بُع ــد و جه ــت امت ــداد دادهه ــای
مگنتوتلوریـــک بـــرای تعـــداد ایســـتگاهها و پروفیلهـــای متعـــدد ،در
محیـــط متلـــب ( )MATLABکدنویســـی شـــده اســـت و شـــکلهای
نشـــان داده شـــده نیـــز در همیـــن محیـــط تولیـــد شـــدهاند.
نتیجهگیری

از اساســـیترین مراحـــل تفســـیر دادههـــای مگنتوتلوریـــک ،تحلیـــل

=)Q(θ

)(5
در معادلـــه بـــاال σ ،واریانـــس مولفههـــای قطـــری امپدانـــس یـــا
یـــک مقـــدار کـــف خطـــا 11میباشـــد کـــه بهعنـــوان درصـــدی
از مولفههـــای غیرقطـــری امپدانـــس محاســـبه میشـــود .اگرچـــه
محاســـبه دقیـــق  Phامکانپذیـــر نيســـت امـــا پارامترهـــای  βو ،γ
اطالعاتـــی را در مـــورد اثـــرات جابهجایـــی ایســـتا ارائـــه میدهنـــد.
یـــک تحلیـــل  Qمیتوانـــد بـــرای چندیـــن زاویـــه امتـــداد  θانجـــام
شـــود تـــا اینکـــه مشـــخص شـــود دادههـــا تـــا چـــه انـــدازه میتواننـــد
ی ــک جه ــت امت ــداد معی ــن را در ط ــول ی ــک پروفی ــل مگنتوتلوری ــک
تأيیـــد کننـــد .زاویـــه امتـــداد تخمیـــن زده شـــده توســـط ایـــن روش،
دارای  90درجـــه ابهـــام اســـت و بـــرای تأيیـــد صحـــت آن بایـــد از
اطالع ــات تکمیل ــی دیگ ــر مانن ــد مش ــاهدات زمینشناس ــی منطقــهای،
کم ــک گرف ــت .مقادی ــر  θrاز طری ــق روش ژان ــگ ب ــرای ه ــر پن ــج
پروفی ــل مگنتوتلوری ــک در می ــدان نفت ــی ســهقنات تخمی ــن زده ش ــد.
محاس ــبه پارامت ــر ف ــوق ب ــا میانگینگی ــری از دادهه ــای س ــه ایس ــتگاه
مجــاور و ســه دوره تنــاوب متوالــی و اعمــال میــزان کــف خطــای ســه
درص ــد انج ــام ش ــده اس ــت .تخمی ــن زاوی ــه امت ــداد ژئوالکتریک ــی ب ــه
روش ف ــوق ب ــا در نظ ــر گرفت ــن ابه ــام  90درجــهای و امت ــداد ظاه ــری
شمالغربی-جنوبشـــرقی ســـاختارهای زمینشناســـی در منطقـــه

6

تحلیل پارامتر  Qبرای پروفیلهای  8816و  8817در
میدان نفتی سهقنات؛ زاویه  N60Wکمترین انحراف را
نسبت به بقیه زاویهها نشان میدهد.
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.) اس ــتفاده ش ــدQ(روش ارائ ــه ش ــده توس ــط ژان ــگ و تاب ــع تحلیلــی
مدلســـازی جهـــت امتـــداد ژئوالکتریکـــی تاقدیـــس نفتـــی ســـهقنات
 درجـــهای و امتـــداد90 بـــهروش فـــوق بـــا در نظـــر گرفتـــن ابهـــام
جنوبشـــرقی ســـاختارهای زمینشناســـی-ظاهـــری شمالغربی
. را آشـــکار کـــردN60W  زاویـــه تقریبـــی،در منطقـــه مـــورد مطالعـــه
 مقادی ــر مقاوم ــت وی ــژه الکتریک ــی،بنابرای ــن قب ــل از انج ــام مدلس ــازی
 دســـتگاه مختصـــات،حاصـــل از پـــردازش دادههـــای مگنتوتلوریـــک
N60W تانســـور امپدانـــس در کلیـــه ایســـتگاهها بایـــد بـــه میـــزان
 نتای ــج حاص ــل از تجزی ــه و تحلی ــل تانس ــور امپدان ــس.چرخان ــده ش ــود
در ای ــن پژوه ــش نش ــان میده ــد ک ــه هندس ــه کل ــی و جه ــت امت ــداد
ســـاختارهای زمینشناســـی زیرســـطحی بـــرای اعمـــال در مراحـــل
آتـــی تفســـیر اطالعـــات را میتـــوان بـــا دقـــت باالیـــی از دادههـــای
.مگنتوتلوریـــک اســـتخراج کـــرد

1. Passive
2. Swift’s skew
3. Bahr’s skew
4. Zhang’s tensor decomposition scheme

.بُعـــد و تعییـــن امتـــداد غالـــب ژئوالکتریکـــی ایـــن دادههاســـت
 دوبُعـــدی و یـــا ســـهبُعدی بـــودن و همچنیـــن تعییـــن،یکبُعـــدی
جهـــت امتـــداد ســـاختارهای زمینشناســـی زیرســـطحی در ایـــن
 در مطالعـــه حاضـــر بهمنظـــور تحلیـــل.مرحلـــه تخمیـــن زده میشـــود
بُع ــد دادهه ــای مگنتوتلوری ــک روشه ــای متنوع ــی ارائ ــه ش ــد ک ــه از
 اس ــکیو باه ــر حس ــاس،جمل ــه میت ــوان ب ــه رهیاف ــت اس ــکیو س ــویفت
 مقادی ــر ک ــم پارامتره ــای مذک ــور.ب ــه ف ــاز و منطقــهای اش ــاره ک ــرد
بـــرای دادههـــای مگنتوتلوریـــک میـــدان نفتـــی ســـهقنات نشـــان داد
،ک ــه اگرچ ــه در تع ــدادی از ایس ــتگاهها و برخ ــی دورهه ــای تن ــاوب
اثـــر ســـاختارهای ســـهبعدی و ناهمگنیهـــای ســـطحی مقادیـــر
باالت ــری را ب ــرای پارامت ــر اس ــکیو نش ــان میده ــد ام ــا بهط ــور کل ــی
زمینشناســـی تحتاالرضـــی ســـاختار مـــورد مطالعـــه دارای حالـــت
 بهمنظـــور تعییـــن امتـــداد ژئوالکتریکـــی نیـــز از.دوبُعـــدی اســـت

5. Spatial resolution
6. Fast fourier transform (FFT)
7. Discrete fourier transform (DFT)
8. Cross-power spectra

9. Zhang
10. Identity matrix
11. Error floor
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