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اردالن خزائى فر*، على نجاتى كالته، امين روشندل كاهو  دانشگاه صنعتى شاهرود

مقدمه
تحليل طيفى داده هاى گرانى و مغناطيس در طول دو دهه گذشته 
به طور گســترده براى به دست آوردن عمق ســاختارهاى زمين شناسى 
مورد استفاده قرار گرفته است. روش تخمين عمق با استفاده از تحليل 
طيف تــوان يكى از روش هــاى اتوماتيك تخمين عمق اســت كه با 
در نظر گرفتن توزيع آمارى منشــأهاى ايجاد آنومالى به تخمين عمق 
مى پردازد.  اولين تحليل طيف توان به منظور تخمين عمق آنومالى هاى 
ميدان پتانســيل توسط اسپكتور و گرنت (1970)[1] انجام شد و بعدها 
توسط (هاهن، 1976[2]؛ كنارد، 1983[3]) توسعه داده شد. در تمامى 
تحليل هاى طيفى ارائه شــده ، پارامترهاى مربوط به منشأ آنومالى مانند 
چگالى و خودپذيرى مغناطيســى به صورت رندوم و ناهم بسته فرض 
شــده اند. اين فرض به دو دليل اســت: 1) اجتنــاب از پيچيدگى هاى 
رياضى مربوط به محاسبه طيف. 2) عدم دسترسى به اطالعات در مورد 
توزيع منابع زير ســطحى. با اســتفاده از مطالعات مربوط به حفاريهاى 
عميق KTB كه توسط آلمانى ها در نقاط مختلفى از جهان انجام شده 
بود و همچنين با اســتفاده از مطالعات مــاوس و ديمرى (1995)[4] و 
ژائــو و تايبو (1998)[5] بر روى اطالعــات حاصل از اين حفارى ها، 
نشــان داده شــد كه فرض مربوط به ناهم بســتگى و رندوم بودن منشأ 
آنومالى صحيح نيســت. بنابراين، منشــأ آنومالى به صورت همبسته و 
داراى توزيع مقياس بندى شــده اســت. روش تخمين عمق تا سطوح 
تبايــن چگالى يا خودپذيرى مغناطيســى به وســيله طيف توان اصالح 

شده توســط پيلكينگتون و تودوسچاك (1993)[6]، ماوس و ديمرى 
(1996)[7]، فدى (1997)[8]، ژائو و تايبو (1998)[5]، ماوس (1999)

[9] و كواترا (2000)[10] توسعه داده شد.

1- تخمين عمق با استفاده از طيف توان اصالح شده
اسپكتور و گرنت (1970)[1] و تريتل (1971)[11] روشى را براى 
تخمين عمق تا قسمت فوقانى يك گروه ناهمبسته از منشأهاى آنومالى 
مغناطيسى با استفاده از دادههاى مغناطيس هوابرد ارائه كردند. در اين 
روش، طيف توان مربوط به ميدان مغناطيســى و طيف توان مربوط به 
خودپذيرى مغناطيسى داراى رابطه اى به شكل زير هستند(معادله-1):

p(r) = CP0(r)e
-2dr                                                                                                 (1)

 P0(r) ،يــك مقدار ثابتc ،طيف توان ميدان مغناطيســى P(r)كه
طيــف توان خودپذيرى مغناطيســى، r عدد مــوج و d مقدار عمق تا 
ســطوح تباين مغناطيسى است. اين تســاوى براى طيف توان حاصل 
از ميــدان گرانى و طيف توان مربوط به توزيع چگالى منشــأ آنومالى 
نيــز با يك ضريب C متفاوت به كار مى رود. در به دســت آوردن اين 
رابطه، طيف توان مربوط به منشأ آنومالىP0(r) ثابت فرض شده است؛ 
يعنى، توزيع منشــأ آنومالى به صورت رندوم در نظر گرفته شده است. 
با فــرض اينكه  P0(r) ثابت اســت، اگر از طرفين معادلــه-1 لگاريتم 

بگيريم، معادله-2 حاصل مي شود:

تخمين عمق آنومالى با استفاده از طيف توان 
اصالح شده داده هاى ميدان گرانى

روشــهاى گوناگونى براى تخمين عمق بى هنجارى هاى ميدان پتانســيل وجود دارد. آناليز طيف توان يكى از اين روش ها مى باشــد كه در ابتدا توســط روش 
اسپكتور و گرنت انجام مى شد. در روش مذكور منشأ آنومالى به صورت رندوم و ناهم بسته در نظر گرفته مى شد. اين روش در بخش هاى مختلفى از جهان مورد 
اســتفاده قرار گرفته اســت. مطالعات مربوط به حفارى هاى KTB نشان داد كه فرض هاى روش اسپكتور و گرنت در مورد منشأ آنومالى صحيح نيست. روش 
آناليز طيف توان اصالح شــده حاصل  از داده هاى ميدان هاى گرانى و مغناطيس به منظور يافتن مقادير عمق و خواص آمارى مربوط به توزيع منشــأ آنومالى با 
در نظر گرفتن توزيع واقع گرايانه براى اين منشأها يك روش سودمند و كاربردى است. تفسير داده هاى مربوط به ميدان هاى گرانى و مغناطيس به دليل اجتناب 
از پيچيدگى هاى رياضى مربوط به محاسبه طيف عموماً در حوزه فركانس انجام مى شود. اگر طيف توان بدست آمده از تبديل فوريه داده هاى ميدان پتانسيل 
در مقابل مقادير عدد موج تصوير شود، فاكتورهاى زيادى مانند گسترش سطحى منشأ آنومالى، عمق منشأ آنومالى، ضخامت آن و فاكتورهاى مربوط به تباين 

خواص فيزيكى مانند چگالى يا مغناطيدگى در شكل آن دخالت دارند، اما فاكتور غالب در شكل طيف بدست آمده فاكتور عمق منشأ آنومالى است.

تبديل فوريه، تخمين عمق، روش اسپكتور و گرنت، روش طيف توان اصالح شده، ميدان گرانى و مغناطيس
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Inp(r) = 2dr + const                                                                      (2)
همان طور كه از رابطه ى فوق اســتنباط مى شــود، در اين روش با 
استفاده از رسم لگاريتم طيف توان در مقابل مقادير عدد موج و يافتن 
شــيب، مقدار عمق تا سطوح تباين بدســت مى آيد. اگر بيش از يك 
گروه از منشــأهاى آنومالى وجود داشته باشد، در اين صورت، شيب 
در قســمت هاى داراى فركانس پايين تر، عمق تا منشأهاى عميق تر را 
به ما مى دهد و مقادير شــيب هاى بعدى در فركانس هاى باالتر، عمق 
تا منشأهاى سطحى تر را نتيجه مى دهد؛ اما همانطور كه قبًال گفته شد، 
آناليز داده هاى مربوط به خودپذيرى مغناطيسى و چگالى بدست آمده 
از حفارى هاى KTB نشــان مى داد كه  P°(r) ثابت نيســت، بلكه رفتار 
آن نشان دهنده منشــأ آنومالى مقياس بندى شده اســت. (پيلكينگتون 
و تودوســچاك، 1993[6]؛ ماوس و ديمرى، 1996[7]؛ ژائو و تايبو، 

1998[5]). بنابراين داريم: 
 p0(r) = C1r

-б                                                                                           (3)
كــه C1 يك مقدار ثابــت و б توان مقياس بندى شــده مربوط به 
توزيع منشأ آنومالى است. از طرف ديگر، طيف توان مربوط به ميدان 

پتانسيل  P(r) نيز يك رابطه مقياس بندى شده دارد:
P(r) = C2r 

-β                                                                                                (4)
كهC2يك مقــدار ثابت وβ توان مقياس بندى شــده مربوط به ميدان 
پتانســيل اســت كه از طريق رابطه زير با  در ارتباط اســت (ماوس و 

ديمرى، 1995[4]):                                                             
б=β -1                                                                                                               

با تركيب معادالت (1)، (3) و (4)، معادله-5 بدست مي آيد: 
P(r) = C3r

-(β-1)e -2dr                                                                              (5)
كــه در اين رابطــه، C3 يــك مقدار ثابت اســت. با اســتفاده از 
معادله-5 مى توان عمق تا منشأ چگالى را تخمين زد. در ادامه، كاربرد 

اين معادالت بررسي مي گردد.

1-1- اعمال  روش بر روى داده مصنوعى
بــراى آزمــودن روابط موجــود در هر تكنيكى، الزم اســت كه 
آن تكنيــك بر روى داده هــاى مصنوعى اعمال شــود. در اين مقاله، 
همانطور كه در شــكل 1- ب نشان داده شده است، مدل، داراى مقطع 
مربعى شــكل به ضلع 700 متر و گســترش عمقى (ضخامت) 300 متر 
بوده و در عمق 300 مترى قرار دارد. اختالف چگالى توده با سنگهاى 
اطراف برابر 1 در سيســتم SI لحاظ شده است. حال بر روى اين مدل 
مانند شكل1- الف يك پروفيل زده، بى هنجارى گرانى مربوط به اين 

مدل را بدست مى آوريم.
اگر لگاريتم طيف توان در مقابل مقادير عدد موج رسم و خطى بر 
آن برازش شود، مى توان با استفاده از شيب اين خط براى طيف توان 
معمولى و طيف توان اصالح شده، عمق را به دست آورد(شكل-2). 

همانگونه كه در شكل2- الف ديده مى شود، مقدار عمق تخمينى 
با اســتفاده از طيف توان معمولى برابر با 500 متر اســت، در حالى كه 
مدل مصنوعى موردنظر در عمق 300 مترى قرار دارد. مقدار اين عمق 
در شــكل2- ب با استفاده از طيف توان اصالح شده 307 متر بدست 
مى آيد كه با عمِق در نظر گرفته شــده براى مدِل مصنوعى، هم خوانى 
مناسبى دارد. لذا، با توجه به نتايج فوق مى توان چنين استنباط كرد كه 
براى اســتفاده از روشهاى طيفى در تخمين عمق، در نظر گرفتن يك 
توزيع واقعگرايانه براى منشــأ و در نتيجه استفاده از طيف توان اصالح 

شده، مقادير دقيق ترى را در دسترس قرار مى دهد. 

1-2- تخمين عمق آنومالى داده هاى واقعى با اسـتفاده از 
طيف توان اصالح شده

در اين بخش، با استفاده از روش آناليز طيف توان اصالح شده، به 
تخمين عمق داده هاى واقعى بى هنجارى گرانى مى پردازيم؛ پتانســيل 
معدنى مورد نظر در بخش رودان از اســتان هرمزگان واقع شده است. 

در شكل-3 موقعيت تقريبى منطقه نشان داده شده است.
حــال، تخمين عمق با اســتفاده از روش مذكور بــر روى پروفيل 
اول داده هاى گرانى در ناحيه انجام مي شود. در شكل-4  بى هنجارى 

  2   عمق تخمينى منشأ بيهنجارى مصنوعى با استفاده از آناليز (الف) 
طيف توان (ب) طيف توان اصالح شده

(الف)

  (ب) 

  1   (الف) پروفيل بيهنجارى گرانى مربوط به مدل مصنوعى
          (ب) مدل مصنوعى زيرسطحى

(الف)

  (ب) 
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ناشى از پروفيل-1 نشان داده شده است.  با در نظر گرفتن يك توزيع 
مقياس بندى شــده براى منشأ آنومالى و با رســم لگاريتم طيف توان 
اصالح شــده در مقابل مقادير عدد موج مى توان عمق را با استفاده از 
روش مطروحه براى داده هاى بى هنجارى گرانى پروفيل فوق به دست 

آورد(شكل-5).
همان گونه كه در شــكل اخير ديده مى شود، عمق تخمينى براى 

اين پروفيل توسط روش آناليز طيف توان تعميم يافته 7 متر است.

نتيجه گيرى
  با مقايســه نتايج روشهاى آناليز طيف توان معمولى و طيف توان 
اصالح شده بر روى داده هاى مصنوعى مى توان چنين نتيجه گيرى كرد 
كه براى تخمين عمق با اســتفاده از روشهاى تحليل طيفى، روش طيف 

توان اصالح شده، مقادير بسيار دقيق ترى را در دسترس قرار مى دهد.
 با اعمــال اين روش بــر روى پروفيــل-1 بى هنجــارى گرانى 
داده هاى واقعى ناحيه رودان اســتان هرمزگان به اين نتيجه رســيديم 
كه منشــأ آنومالى در اين پروفيل در عمق حــدود 7 مترى قرار دارد. 
على نجاتى و وحيد ابراهيم زاده اردســتانى (1384)[12] مدل ســازى 
وارون دوبعــدى اين ناحيه را انجام دادند، كه عمق بدســت آمده در 
اينجا كامًال با نتايج بدســت آمده توسط ايشان هم خوانى دارد و تأييد 

مى كند كه منشأ بى هنجارى در اليه هاى سطحى قرار دارد.

  3   موقعيت جغرافيايى منطقه مورد مطالعه واقع در استان هرمزگان

  5   عمق منشأ بى هنجارى گرانى داده هاى واقعى با استفاده از آناليز 
طيف توان اصالح شده داده هاى برداشت شده پروفيل 1

  4   بى هنجارى گرانى دادههاى واقعى برداشت شده در پروفيل 1
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