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روش مگنتوتلوريك (MT)5 يكى از روش هاى مؤثر در اكتشــافات نفتى و منابع ژئوترمال اســت كه كاربرد فراوانى در به تصوير كشــيدن 
مناطقى با ساختارهاى پيچيده ى زمين شناسى دارد. در همين راستا داده هاى مگنتوتلوريك برداشت شده در منطقه ى گچساران جهت تشخيص 
ســاختارهاى زيرســطحى منطقه بررسى شــد و پس از انجام تصحيح جابه جايى ايســتا به كمك داده هاى TEM، مدل  يك بعدى وارون هموار 
تك تك سونداژها و پروفيل تهيه شد. به دليل اينكه ساختارهاى عميق منطقه يك بعدى نيست نتايج مدل سازى آنها معيار مناسبي براي شناسايي 
 TE منطقه نخواهد بود. بنابراين مدل سازى دوبعدى وارون هموار گراديان مزدوج غيرخطى داده هاى مورد نظر براى هر يك از مُدهاى قطبش
و TM و حالت ادغام هر دو مُد انجام شــد. از بين نتايج، مُد TM با كمترين مقدار خطاى RMS توانســت بهترين و نزديك ترين نتيجه به مدل 
واقعى زمين را حاصل كند. به كمك اين مدل ســازى ها سازند ميشان با مقاومت ويژه اى حدود 40 اهم متر، سازند گچساران با مقاومت ويژه اى 
بين 10 تا 50 اهم متر و اليه ى بااليى سازند مخزنى آسمارى با مقاومت ويژه اى برابر 60 اهم متر شناسايى شدند كه با اطالعات حفارى موجود 
در ابتداى پروفيل تطابق خوبى دارند. همچنين گسلى عميق در سمت انتهايى پروفيل و ساختاري شبيه تاقديس نيز در اين مطالعه شناسايى شد.
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مقدمه
روش مگنتوتلوريك يكى از روش هاى ژئوفيزيكى الكترومغناطيسى 
با منبع طبيعى اســت كه از اوايل 1950 در اكتشــاف نفت، منابع معدنى 
و منابــع ژئوترمــال مورد اســتفاده قــرار گرفت. در ايــن روش با ثبت 
مؤلفه هاى عمود بر هم نوســانات ميدان هاى الكتريكى و مغناطيسى در 
ســطح زمين، مى توان توزيع رســانايى الكتريكى زمين مورد مطالعه را 
به دســت آورد. در اين روش تغييرات ميدان الكترومغناطيســى طبيعى 
موجــود در اطراف زمين، جريان هاى الكتريكى را در زمين القا كرده و 
اين جريان هاى القايى زيرسطحى نيز ميدان هاى الكترومغناطيسى ثانويه 
را توليد مى كنند. با ثبت هم زمان مؤلفه هاى الكتريكى و مغناطيسى اين 
ميدان هاى الكترومغناطيسى در فركانس هاى مختلف اطالعات مفيدى 

از خصوصيات الكتريكى اليه هاى زيرسطحى به دست مى آيد [2و1].
ميدان الكترومغناطيس مورد اســتفاده در روش MT طيف وسيعى از 
فركانس ها را دربر مى گيرد. از فركانس هاى باال يا فركانس هاى شنوايى 
مگنتوتلوريــك براى اكتشــاف آبهاى زيرزمينى و ذخايــر فلزات پايه 
اســتفاده مى شود. گستره ى فركانسى مورد اســتفاده در اكتشافات نفتى 
0/001 تــا 500 هرتز اســت [3]. در عمل بــراى اندازه گيرى مؤلفه هاى 

ميدان هاى مغناطيســى و الكتريكى از يك سرى پيچه هاى6 القايى بسيار 
حســاس و يك جفت الكترود در جهات X و Y استفاده مى شود. براى 
اندازه گيرى ميدان مغناطيســى قائم نيز از يك پيچه در جهت Z استفاده 
مى شود. مجموعه ى اين الكترودها و پيچه ها به يك سرى تقويت كننده 
و فيلتر و در نهايت به يك دســتگاه چندكانالــه ى ديجيتالى قابل اتصال 
بــه رايانه جهت ثبــت و اندازه گيرى داده هاى خام ســرى زمانى وصل 

مى شوند [4].
ســپس داده هاى خام اندازه گيرى شــده به صورت ســرى هاى زمانى 
را با اســتفاده از تبديل فوريه سريع به حوضه ى بســامد انتقال مى يابند. 
پس از آن تانســور مختلط امپدانس (Z) كه نســبت بين مؤلفه هاى افقى 
ميدان هاى الكتريكى و مغناطيســى است، به عنوان تابعى از بسامد تعيين 
مى شود. سپس تانسور امپدانس براى به دست آوردن امتداد ساختارهاى 
منطقه طورى چرخانده مى شود تا عناصر قطرى آن صفر يا كمينه شوند 
و در ادامــه به كمك عناصر غيرقطرى تانســور چرخش يافته ى 'Z كه 
به عنوان مؤلفه هاى اصلى تانســور امپدانس شناخته مى شوند و با استفاده 
از مؤلفه هاى حقيقى (Re) و مجازى (Im) آنها مى توان مقاومت ويژه ى 
ظاهرى (ρ) و همچنين فاز (φ) امپدانس (اختالف فاز بين مؤلفه ى ميدان 
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الكتريكى و ميدان مغناطيسى) را از رابطه ى-1 محاسبه كرد [5].
(1)

 

اما براى به دســت آوردن مدلى مناســب از داده هاى مگنتوتلوريك، 
ابتدا بايد اطالعاتى از ابعاد ســاختارهاى زيرســطحى منطقه داشت. در 
غير اين صورت ممكن است مدل سازى داده ها در تخمين يا محاسبه ى 
مقادير مقاومت ويژه يا عمق بى هنجارى هاى مورد نظر خطاهاى بزرگى 
ايجــاد كند. همچنين ســاختارهاى منطقه بايد از لحــاظ ناهمگنى هاى 
سطحى بررســى شــوند؛ چراكه در صورت وجود اين ناهمگنى ها در 
منطقه، داده هاى مگنتوتلوريك دچار اختالل و جابه جايى ايســتا شده و 
بدون انجام تصحيح درست جابه جايى ايســتا، نتايج مدل سازى داده ها 
در مورد ساختارهاى زيرســطحى منطقه اعتبار چندانى نخواهد داشت 
و حتى در مواردى سبب گمراهى مى شود [6]. هدف نهايى اين مطالعه 
ايجــاد يك مــدل ژئوفيزيكى صحيح از ســاختارهاى زيرســطحى در 
منطقه ى گچساران به كمك داده هاى مگنتوتلوريك است تا به كمك 
آن بتوان ســازند مخزنى آسمارى و ســاختارهاى تاقديسى و ناوديسى 
منطقه را شناســايى كرد. در ادامه جزئيات و مراحل كار براى رسيدن به 

اين هدف بررسى خواهد شد.

1- منطقه ى مورد مطالعه
منطقه ى مورد مطالعــه در ناحيه ى زاگرس چين خورده و در يكى از 
ميادين نفتى جنوب غرب كشور واقع شــده كه در سال1390 داده هاى 
مگنتوتلوريــك آن در مديريت اكتشــاف شــركت ملي نفــت ايران 
برداشت شــد. در اين منطقه رخنمون وسيع سازند گچساران در سطح 
زمين، فشــارهاى تكتونيكى، چين خوردگى هاى شــديد و گســل هاى 
رورانــده مشــكالتى از قبيل عدم انتقال انرژي لــرزه اي و به تبع آن افت 

كيفيت اطالعات لرزه اي را به دنبال داشته است.
جهــت مطالعــه ى ســاختارهاي زيرســطحي ايــن ناحيــه، از روش 
مگنتوتلوريك اســتفاده شده است. در اين مطالعه از اطالعات برداشت 
شــده بر روي يكي از پروفيل هاي مگنتوتلوريك اســتفاده شده است. 
موقعيت اين خط برداشــت، نقشه ى زمين شناسى و سازندهاى منطقه در 

شكل-1 قابل مشاهده است [7].
از سازندهاى داراى رخنمون در منطقه مى توان به سازند كنگلومرايى 
بختيارى، ســازند مارنى آغاجارى و ميشــان و ســازند گچساران اشاره 
كرد كه تنها ســازند گچســاران به طور وســيعى تمام منطقه را پوشانده 
اســت (شــكل-1). همچنين سازندهاى مخزنى آســمارى و سروك و 
ســازندهاى پابده و گورپى در بخش شمال شرقى منطقه رخنمون دارند 
(شكل-1). ســازند هدف در اين منطقه، سازند مخزنى آسمارى است 
كه شــامل اليه هاى متوسط تا بســيار ضخيم سنگ آهك خاكسترى تا 
خاكسترى روشن، همراه با اليه هاى ســنگ آهك آرژيليتى و رس دار 
اســت و ضخامتى حدود 300 متر دارد. در روى اين ســازند بخش هاى 
هفت گانه ى ســازند گچســاران با ضخامت زياد قرار دارند كه ســنگ 
نمك، انيدريت، مارن هاى رنگارنگ، ســنگ آهك و مقدارى شــيل 
بيتومين دار بدون نظم چينه اى، واحدهاى اصلى اين ســازند را تشــكيل 
مى دهنــد. همچنين بخش يك اين ســازند، نقش ســنگ پوش را براى 

سنگ مخزن آسمارى ايفا مى كند [7].

2- آناليز ابعادى و تصحيح جابه جايى ايستا
با توجه به مطالعات مؤلفان مقاله ى حاضر، مشــخص شد كه منطقه ى 
مورد نظر از لحاظ ابعادى در اعماق متوســط تا زياد داراى ساختارهاى 
زيرسطحى دو و بعضاً سه بعدى است. بنابراين بهترين روش مدل سازى، 
اســتفاده از مدل سه بعدى يا مدل دوبعدى متناسب با ساختارهاى منطقه 

است.
در برداشت هاى MT منحنى مقاومت ويژه بر حسب فركانس يا پريود 
اندازه گيرى براى ايســتگاه هاى مجاور هم اغلب شكل يكسانى دارند؛ 
اما نســبت به هم به صورت موازى و در راستاى قائم جابه جا شده اند كه 
اين جابه جايى ها سبب ايجاد خطاى قابل توجهى در مدل سازى و تفسير 
داده هاى MT مى شــود. اين جابه جايى هاى قائــم در اثر ناهمگنى هاى 
ســطحى كم عمق يا در اثر توپوگرافى و يا در اثر هر دوى آنهاست كه 
در نهايت باعث مى شود كل منحنى سونداژ مقاومت ويژه با يك عامل  
عددى جابه جا شــده و اثر آن روى تمام فركانس ها ثابت باشــد. به اين 
جابه جايى قائم، جابه جايى استاتيكى (ايستا) مى گويند [9و8]. اگر براى 
يك مــدل يك بعدى جابه جايى قائم روى منحنــى مقاومت ويژه برابر  1   نقشــه ى زمين شناســى منطقــه به همراه ســازندها و محل خطوط 

برداشت داده هاى مگنتوتلوريك [7]
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مقدار S باشــد، مقاومت ويژه و عمق به ترتيب با ضرايب S و  تغيير 
مى كنند. اين مقدار برابر اســت با خطايى كه جابه جايى ايستا روى مدل 
نهايى حاصل از مدل سازى معكوس ايجاد مى كند [10]. در مدل سازى 
يك بعدى اگر منحنى مقاومت ويژه به ســمت پايين جابه جا شــده باشد 
اليه ها كم عمق تر و هادى تر مى شوند و اگر منحنى به سمت باال جابه جا 
شــده باشــد اليه ها عميق تر و مقاوم تر مى شــوند [11]. در همين راســتا 
براى انجام تصحيح جابه جايى ايســتا در منطقه ى مورد نظر، از داده هاى 

الكترومغناطيس TEM استفاده شد.
به دليل ســه بعدى بودن ساختارهاى زيرســطحى منطقه در عمق زياد 
و اينكــه در اين حالت، مدل ســازى دوبعــدى داده هاى مُــد TM (مُد 
مغناطيس عرضى) اين گونه ســاختارها جواب مناســبى نشــان مى دهد 
و همچنيــن به علت تأثيرپذيرى زياد اين مُد از مقادير جابه جايى ايســتا 
و اثر ناهمگنى هاى ســطحى [12]، ابتدا اثر جابجايى ايســتا و ناهمگنى 
 TEM سطحى روى داده هاى مقاومت ويژه ى اين مُد به كمك داده هاى
تصحيح شــد و سپس داده هاى تصحيح شــده ى مقاومت ويژه و فاز اين 
مُد به صورت هم زمان به صورت دوبعدى مدل سازى شدند. در شكل-2 
مقادير مقاومت ويژه و فاز مشاهده اى7 و محاسبه شده8 توسط مدل سازى 
وارون دوبعدى هموار براى اين مُد به نمايش گذاشــته شد كه مطابقت 
مقادير مشاهده اى و محاسبه شــده ى مقاومت ويژه و فاز، ناشى از دقت 

مدل سازى انجام شده است.

3- مدل سازى وارون يك و دوبعدى داده ها و بحث روى نتايج
پس از تصحيح اثر جابه جايى ايســتا توســط داده ها و تفســير كيفى 
آنها، جهت بررســى هاى كّمى دقيق تر  هندســه و متغيرهاى الكتريكى 
ساختارهاى زيرسطحى، ضرورى است مدل سازى عددى داده ها انجام 
شــود. در ايــن مطالعه جهت مدل ســازى هاى وارون يــك و دوبعدى 

داده هاى MT از نرم افزار WinGLink استفاده شد [13].

3-1- مدل سازى يك بعدى
قبل از مدل ســازى وارون يك بعدى داده ها، مدل D+ پاركر [14] بر 
روى داده هاى تمام گيرد، اعمال شــد تا بهتريــن برازش روى داده هاى 
مشــاهده اى انجام شــده و اعوجاج هاى ايجاد شــده در اثر حضور نوفه 
در منطقه بــر روى داده ها كمتر شــود و منحنى هــاى هموارترى براى 
 YX و XY مدل سازى يك بعدى به دست آيد. در شكل-3 منحنى هاى
ســونداژ 167 خط برداشت ديده مى شود كه تصحيح جابه جايى ايستا و 

مدل سازى هموار D+ پاركر بر روى آنها انجام شده است.
 در مدل ســازى وارون يك بعــدى، همواره الگوريتم مورد اســتفاده 
الگوريتم اوكام است. اســاس مدل سازى وارون هموار اوكام اين است 
كه مدل هايى كه سنخيتى با داده هاى مشــاهده اى ندارند يا مالك هاى 
مبهــم و گمراه كننــده اى كه باعث ايجــاد تغييرات شــديدى در مدل 
مى گردند در مجموعه ى پاسخ ها وارد نمى شوند. در نتيجه انتظار مى رود 
كــه ناحيه هايى با مقاومت ويــژه ى زياد يا كم از مــدل هموار، معرف 
مدل واقعى زمين باشــند. از ديگر فوايد وارون سازى هموار جستجوى 
مدلى خاص با مشخصات انتخاب شده است كه اين مدل به حدس هاى 

اختيارى اوليه و احتماالت برنامه ى كامپيوترى بستگى ندارد [15].
بــا توجه به مــوارد باال مدل ســازى وارون يك بعدى همــوار اوكام 
تمــام ســونداژها بــراى ميانگين داده هاى هــر دو مُد قطبش تهيه شــد 
(شكل- 4) و سپس پروفيل عرضى آن در طول خط برداشت رسم شد. 
 شكل-5 نتايج مدل سازى هموار يك بعدى هموار را براى سونداژهاى 
خط برداشــت نشــان مى دهد. همان طــور كه قبًال نيز ذكر شــد به دليل 
ساختارهاى دو و سه بعدى منطقه، شناسايى دقيق ساختارهاى زيرسطحى 
انجام نشــد. مدل ســازى، هيچ گونه ســاختار اليه اى را نشان نمى دهد و 

2  مقطع مقادير مشــاهده اى و محاسبه شده ى مقاومت ويژه ى ظاهرى 
TM و فاز ُمد

 TE 3   نمودارهاى مقاومت ويژه (در باال) و فاز (در پايين) براى دو ُمد
(قرمز) و TM (آبى) با اعمال تصحيح جابه جايى ايستا و مدل سازى 

D+ پاركر براى سونداژ 167 خط
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تنها مى تواند اطالعاتى كلى در مورد ســاختارهاى سطحى اين پروفيل 
نمايش دهد؛ به طورى كه اين مدل ناحيه اى را در سمت راست پروفيل با 
مقاومت ويژه ى زياد نشان مى دهد كه مى تواند ناشى از وجود يك گسل 
در سمت راست پروفيل باشد. همچنين مدل، مناطق رسانايى را در سمت 

چپ و مركز پروفيل نشان مى دهد كه نياز به بررسى بيشترى دارند.

 3-2- مدل سازى وارون دوبعدى
در نرم افــزار WinGLink، مدل ســازى دوبعــدى داده هــا به كمك 
روش گراديان مزدوج غيرخطى كه توســط رودى و مكى معرفى شــد 
صــورت مى گيرد [16]. اين الگوريتم بــراى كمينه كردن تابع هدف از 
روش گراديــان مزدوج غيرخطى اســتفاده مى كند. بــراى غلبه بر عدم 
يكتايــى متغيرهاى مــدل در روش MT قيودى به مســائل وارون اضافه 
مى شــود كه به آن منظم سازى تيخونوف مى گويند [17]. اين قيود براى 
به دســت آوردن مدلى از مقاومت ويژه اند كه تا حد ممكن هموار بوده 
و برازش خوبى با داده ى MT مشــاهده اى داشته باشد. اختالف داده ى 
 τ اندازه گيرى شده و محاسباتى و هموارى مدل توسط متغير منظم سازى
كنترل مى شــود [18]. در مدل سازى داده هاى MT براى به دست آوردن 
توزيع مقاومت ويژه ى زيرسطحى الزم است نمودارهاى مقاومت ويژه و 
فاز بر حسب فركانس هموارسازى شوند. در هموارسازى اين نمودارها 
سه فرض براى رفتارهاى متقابل ميدان هاى الكتريكى و مغناطيسى نسبت 
به محورهاى اصلــى يعنى لحاظ داده هاى مُد قطبش TE (مُد الكتريك 
 TM و ادغام هر دو مد، مطرح اســت. در مُد TM عرضــى)، مُد قطبش
براى ســاختارهاى دوبعدى، ميدان الكتريكى عمود بر امتداد ســاختار 
بوده و ميدان مغناطيسى به موازات امتداد ساختار است. به دليل اختالف 
مقاومت ويژه ى دو طرف ناهمگنى جانبى، در اندازه ى ميدان الكتريكى 
يك ناپيوســتگى وجود دارد كه با تشــكيل بار روى ســطح ناهمگنى 

جبران مى شود. پس مُد TM به ناهمگنى جانبى و ساختارهاى سه بعدى 
نزديك ســطح حساسيت بيشــترى دارد. در مُد TE ميدان الكتريكى به 
موازات امتداد ساختار دوبعدى بوده و ميدان مغناطيسى عمود بر امتداد 
آن اســت. در اين مُد جريان در جهت امتداد ســاختار است. در اين مُد 
ميدان الكتريكى به ناپيوســتگى جانبى نزديك شــده و به طور هموار از 
آن عبور مى كند. اطالعاتى كه از پاســخ اين مُد حاصل مى شــود كمتر 
توســط ناهمگنى هاى جانبى سطحى مغشوش مى شــود. پس اين مُد به 

ناهمگنى هاى جانبى سطحى كمتر حساس است [1].
                               ،τ براى مدل ســازى دوبعــدى داده هاى منطقــه از مقاديــر متفاوت
داده هاى مُدهاى TE و TM و همچنين از حالت ادغام اين دو استفاده شد 
كه در نهايت بهترين مدل ايجادشده (با كمترين مقدار خطاى RMS) با 
مقدار τ=0/1 در مدهاى متفاوت بود. براى ساختارهاى عميق و دوبعدى 
هميشــه مد TE جواب مناسبى مى دهد اما در منطقه ى مورد نظر به دليل 
سه بعدى بودن ساختارهاى عميق زيرسطحى، جواب مدل سازى حتى در 
تكرار 50 با خطاى زيادى  همراه بوده و بنابراين نتايج عمًال 

غيرقابل استناد هستند (شكل-6).
با توجه به اينكه در مدل ســازى هاى همــوار دوبعدى، قاعدتاً بهترين 
جواب مدل سازى بايد وقتى حاصل شود كه  به صورت هم زمان داده هاى 
هــر دو مُد TE و TM اســتفاده شــوند؛ اما در مطالعــه ى حاضر به دليل 
حضور ساختارهاى عميق ســه بعدى در منطقه، مدل سازى داده هاى مُد 
TM جــواب بهترى دارد اين موضوع با نتايج كارهاى مشــابه قبلى كه 

توسط واناميكر و همكارانش در 1989 انجام شد تطابق داشته و نشان از 
صحيح بودن مطلب دارد [12]. نتيجه ى مدل سازى مد TM با تكرار 50 
در شــكل-7 و حالت ادغام دو مد با تكرار 50 در شــكل-8 به ترتيب با 
مقادير خطاى RMS= 2/7٪ و RMS  =4/3٪ به مدل واقعى زمين نزديك 
بوده و مى توانند در حد قابل قبولى در شناســايى ساختارهاى زيرزمينى 

4   مدل يك بعدى حاصل از معكوس ســازى داده هاى ايســتگاه 130 
خط برداشــت، به روش پارامترى (نمودار ســبز)، به روش تقريبى 
بوســتيك (نمودار آبى) و به روش هموار اوكام (نمودار صورتى) با 

RMS=  0/01٪ خطاى

5  مدل يك بعدى ژئوالكتريكى براى خط برداشــت كه با مدل ســازى 
وارون يك بعدى داده هاى مقاومت ويژه و فاز ســونداژهاى مختلف 

پروفيل حاصل شده
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منطقه مؤثر باشند.
نتايج حاصل از مدل ســازى داده هاى مد TM (شكل-7 يا 9) و تلفيق 
داده هــاى هــر دو مد TE و TM (شــكل-8)، هر دو به خوبى ســاختار 
تاقديس جعفرآباد و ناوديس كنار آن را نشــان داده اند. همچنين سازند 
گچساران (كه توسط نويســندگان مقاله ى حاضر و به كمك داده هاى 
TEM، حدود مقاومتى آن 10 تا 50 اهم متر برآورد شده بود) در نتيجه ى 

مدل ســازى مد TM اين پروفيل كامًال شناسايى شد (شكل-9). سازند 
هدف در اين مطالعه و سنگ مخزن مورد نظر ما در منطقه، سنگ مخزن 
آسمارى است كه بر اساس اطالعات چاه نگارى چاه هاى منطقه، از اين 
ســازند مقاومت ويژه ى 60 تا 120 اهم متر همراه با نوســانات تغييراتى 
زيادى انتظار مى رود [7]. پس به كمك اطالعات باال مرز بااليى ســازند 
آســمارى با مقاومت اوليه ى 60 اهم متر تشــخيص داده شد (شكل-9). 
همچنين گســلى بزرگ در اعماق و انتهاى پروفيل مورد نظر به چشــم 
مى خورد كه تا ســطح هم رخنمون دارند. اما احتمال دارد به دليل ايجاد 
اين گسل و پيچيدگى بيشتر در اين قسمت از پروفيل، مدل سازى هموار 
گراديان مزدوج غيرخطى دوبعدى در به تصوير كشيدن دقيق اين قسمت 
ناتوان بوده و باعث ايجاد ساختارهاى نامناسب ژئوالكتريكى شده است. 
نتايــج حاصل از اطالعات تنها چاه موجود كه در ســمت چپ پروفيل 
مورد نظر قرار دارد و تا ارتفاع 1834 مترى از ســطح دريا حفارى شده 
نشان مى دهد كه اليه هاى هفت گانه ى سازند گچساران از سطح تا ارتفاع 
1500مترى به طور منظم وجود دارند و مرز بااليى ســازند آسمارى هم 
از ارتفاع 1500مترى آغاز مى شــود [7]. از اين رو نتايج حفارى، با نتايج 
مدل ســازى هاى نشان داده شــده در شــكل هاى-7 يا 9 كه مرز بااليى 

سازند آسمارى را به تصوير كشيده اند تطابق خوبى دارند.

نتيجه گيرى
  نتايج مطالعه ى داده هاى سونداژهاى مگنتوتلوريك پروفيلى به طول 

17 كيلومتــر در يــك ميدان نفتى جنوب غرب كشــور كه در منطقه ى 
چين خورده ى زاگرس قرار دارد نشــان مى دهد كه استفاده از داده هاى 
TEM براى تصحيح اثرات ناهمگنى هاى الكتريكى مربوط به توده هاى 

سطحى روى داده هاى روش مگنتوتلوريك بسيار مؤثر است. اما به دليل 
حضور ســاختارهاى دو و ســه بعدى، به ويژه در اعماق زياد مدل وارون 
همواِر يك بعدِى تهيه شده از ميانگين داده هاى هر دو مُد TE و TM، در 
تشــخيص صحيح ساختارهاى زيرسطحى ناتوان بوده و فقط يك سرى 

اطالعات كلى فراهم مى كند.
 نتايج مدل ســازى وارون دوبعــدى داده ها نشــان مى دهد كه مدل 
دوبعدى حاصل از ادغام داده هاى هر دو مُد TE و TM و مدل حاصل از 
داده هاى مُد TM از دقت كافى جهت شناسايى ساختارهاى زيرسطحى 
برخــوردار اســت؛ به طورى كــه به كمك آنها مى توان شــكل و محل 
قرارگيرى تاقديس جعفرآباد را در عمق حدود 2000 مترى سطح زمين 
و در حد فاصل 8 تا 14 كيلومترى مبدأ پروفيل شناسايى كرد. عالوه بر 
آن، يك گسل معكوس عمقى مدفون در بخش انتهايى پروفيل شناسايى 

شد كه باعث باال آمدن سازند آسمارى شده است.
 همچنيــن نتايج حاصل از مدل ســازى داده هاى مُــد TM عالوه بر 
شناســايى موارد باال، محل قرارگيرى ســازندهاى ميشان، گچساران و 
آسمارى و از همه مهم تر مرز بااليى سازند آسمارى كه به عنوان سنگ 
مخــزن منطقه عمــل مى كنــد را در مناطق زيرســطحى پروفيل طورى 
شناسايى كرده كه با نتايج اطالعات چاه حفارى موجود در سمت چپ 
پروفيــل تطابق خوبــى دارد. با اين وجود، به دليل حضور ســاختارهاى 
ســه بعدى عميق و عدم توانايى كامل مدل ســازى همــوار دوبعدى در 
به تصوير كشيدن دقيق ساختارهاى سه بعدى و حصول اطمينان كامل از 
ساختارهاى زيرسطحى، پيشنهاد مى شود در كارهاى آتى از روش هاى 
مدل ســازى دوبعدى مرزهاى تيــز يا در صورت امكان از مدل ســازى 

سه بعدى استفاده گردد.

6  مدل دوبعدى هموار حاصل از وارون ســازى داده هاى خط برداشت 
RMS= 10 ٪ با خطاى TE در مد

7   مدل دوبعدى هموار حاصل از وارون سازى داده هاى خط برداشت 
RMS=  2/7٪ با خطاى TM در مد

Jafar Abad Ant.
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8  مدل دوبعدى هموار حاصل از وارون ســازى داده هاى خط برداشت 
RMS=  4/3٪ با TM و TE در حالت ادغام داده هاى هر دو ُمد

Anticline.

9  مدل دوبعدى هموار حاصل از وارون سازى داده هاى خط برداشت 
در مد TM با خطاى RMS=  2/7٪ كه در آن ســازندهاى ميشــان، 
گچســاران و مــرز بااليــى ســازند مخزنى آســمارى با محل گســل 
رورانده ى بخش انتهايى پروفيل و تاقديس جعفرآباد آمده اســت
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