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مطالعه ی ساختارهای هیدروکربنی یکی از میادین جنوب غرب ایران 
با استفاده از داده های مگنتوتلوریک

 حسین   علی مراد زاده2، دانشگاه تهران   محمد فیلبندی کشکولی*، ابوالقاسم کامکار روحانی1، دانشگاه صنعتی شاهرود 
عاصی3، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران  

پیچیده ی  ساختارهای  شناسایی  برای  ژئوفیزیکی  روش های  مهم ترین  از  مگنتوتلوریک  روش 
به همراه روش لرزه نگاری استفاده می شود. در این پژوهش داده های  هیدروکربنی است که معموالً 
مطالعه ی  جهت  گچساران  سراب  منطقه ی  در  مگنتوتلوریک  اندازه گیری های  از  پروفیل  یک 
داده های  از  استفاده  با  ابتدا  اولیه  پردازش های  از  است. پس  بررسی شده  هیدروکربنی  ساختارهای 
الکترومغناطیس حوزه ی زمان، جابجایی ایستا روی داده ها تصحیح شده و سپس جهت تعیین ابعاد 
مدل سازی، آنالیز تحلیل ابعادی داده ها انجام گردید. در مرحله ی بعد با استفاده از الگوریتم اُکام و 
توسط نرم افزار های WinGLink و ZondMT2D مدل سازی یک و دو بعدی انجام شد. با استفاده از 
نتایج مدل سازی دو بعدِی انجام شده، ساختارهای منطقه به طرز نسبتاً  خوبی تشخیص داده شد؛ بدین 
صورت که تاقدیس های سراب و جعفرآباد در فواصل 5 و 13/5 کیلومتری از ابتدای پروفیل و در 
عمق های یک کیلومتری و 750 متری شناسایی گردیدند. همچنین سازند میشان و آغاجری با تباین 
مقاومت ویژه ای که دارند در باالی تاقدیس سراب شناسایی شدند. سر سازند آسماری4 که سنگ 
مخزن منطقه است نیز با توجه به مقاومت ویژه ی 70 در نظرگرفته شده مشخص گردید. همچنین در 

انتهای پروفیل گسل خوردگی عمیقی شناسایی شد.
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الکترومغناطیسـی  روش هـای  از  یکـی   )5MT( مگنتورتلوریـک  روش 
اسـت کـه از میدان هـای طبیعـی زمین بـرای بـه نقشـه درآوردن تغییرات 
مقاومـت ویـژه ی الکتریکـی زیـر سـطح زمیـن اسـتفاده می کنـد ]2و1[. 
عمـق نفـوذ زیـاد میدان هـای الکترومغناطیسـی در روش MT )از ده هـا 
متـر تـا ده هـا کیلومتـر( کـه تقریبـاً به صـورت امـواج تحـت در زمیـن 
نفـوذ می کننـد باعـث شـده ایـن روش جایـگاه ویـژه ای در بیـن همـه ی 

روش هـای الکترومغناطیسـی داشـته باشـد.
عمیق  ساختارهای  اکتشاف  برای  روش  این  خاص  کاربرد  علت  البته 
عمق  عمیق،  معدنی  ذخایر  همچنین  و  هیدروکربنی  و  زمین شناسی 

اکتشاف زیاد آن به دلیل میدان های با فرکانس پایین است ]3[.
اکتشـافات نفتـی بـه روش MT از دهه ی 60 میالدی در کشـور شـوروی 
 60-80 دهه هـای  خـالل  در  اسـت.  شـده  اسـتفاده  موفقیـت  بـا  سـابق 
میـالدی بیـش از 10هـزار سـونداژ MT بـا مسـاحتی معـادل سـه میلیـون 

کیلومترمربـع در ایـن کشـور برداشـت شـد.
پاپوان واقع  MT جهت اکتشاف نفت در کمربند چین خورده ی  روش 
 ]5[ پینس  و  واتز   1998 در   .]4[ است  شده  انجام  نو  گینه ی  در کشور 
نیز این روش را برای شناسایی ساختارهای منطقه ی Adiyaman به کار 
برای  را   MT روش   ]6[ نگی  و  ماتسوئو   1999 در  همچنین  گرفتند. 
اکتشاف نفت در منطقه ی مینامی-نوشیرو به کار بردند. در سال 2002 نیز 
MT در دامنه ی کوه های راکی کشور کانادا جهت  برداشت داده های 
مقاومت  توزیع  نقشه ی  از  استفاده  با  راندگی  تصویرسازی ساختارهای 
ویژه ی الکتریکی انجام گردید ]7[. در سال 1390 هاشمی با استفاده از 

وارون سازی داده های مگنتوتلوریک ساختارهای هیدروکربنی کپه داغ 
غربی را شناسایی کرد ]8[.

جهـت بـه نقشـه درآوردن سـاختارهای زیرزمینـی منطقـه ی مدل سـازی 
روی 81 ایسـتگاه کـه در بـازه ی بسـامدی 320-0/0005 هرتز برداشـت 
شـده انجـام گرفتـه اسـت. در شـکل-1 توزیـع ایسـتگاه ها و موقعیـت 

جغرافیایـی منطقـه ی موردنظـر نشـان داده شـده اسـت.
انجـام مدل سـازی یـک و دو بعـدی،  بـا  ایـن مقالـه سـعی می شـود  در 
کـه  آسـماری  سرسـازند  جملـه  از  منطقـه  هیدروکربنـی  سـاختارهای 
سـنگ مخـزن منطقـه را تشـکیل می دهـد و همچنیـن روراندگی هـای 

منطقـه ی مـورد مطالعـه شناسـایی شـوند.

موقعیــت پروفایل هــای مگنتوتلوریــک و محــدوده ی مــورد 1
مطالعــه
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1- زمین شناسی منطقه
منطقـه ی مـورد مطالعـه در یکی از میدان هـای نفتی جنوب غربی کشـور 
قرار دارد و داده های MT آن در سـال 1390 توسـط یک شـرکت چینی 
برداشـت شـد. در ایـن منطقـه، رخنمـون سـازند گچسـاران در سـطح و 
قبیـل عـدم موفقیـت در  از  بـودن شـدید منطقـه، مشـکالتی  تکتونیـزه 
برداشـت و تفسـیر عملیـات لرزه نـگاری را به دنبـال داشـته اسـت. به دلیل 
نفتـی  سـازندهای  تمامـی  تقریبـاً  باالآمدگـی  و  تکتونیکـی  حـرکات 
ایـران در ایـن منطقـه در سـطح زمیـن دیـده می شـوند امـا سـازند غالـب 
در سـطح زمین منطقه ی سـازند گچسـاران اسـت. در شـکل- 2 نقشـه ی 

زمین شناسـی منطقـه مشـاهده می شـود.
مورد  منطقه ی  در  کیلومتر  با طول 25  برش ساختاری که  در شکل-3 
مطالعه رسم شده مشاهده می گردد که طبق شکل-2 پروفیل مورد نظر بر 

آن منطبق است و تا قسمت میانی این برش ادامه دارد.
زیرسطحی  تاقدیس های  میش،  و  خامی  ساختارهای  برش  این  در   
به  شمال شرق  از  به ترتیب  شرقی  نابرجای  توده ی  سراب،  و  جعفرآباد 

جنوب غرب قابل مشاهده هستند ]10[.
 MT جهت اکتشاف ساختارهای زیرسطحی منطقه از روش ژئوفیزیکی
 17 طول  به  برداشت  خط  طول  در   MT داده های  است.  شده  استفاده 

کیلومتر و با 81 ایستگاه برداشت شده است.

TM 2- مفاهیم تئوری روش های
در   MT روش  در  الکترومغناطیـس  طبیعـی  میدان هـای  اصلـی  منشـأ 
محـدوده ی فرکانسـی 0/0001 تا 10000 هرتز، فعالیت های خورشـیدی 
میدان هـای  فعالیت هـا  ایـن  اسـت.  بزرگ مقیـاس  آذرخش هـای  و 
الکترومغناطیسـی تولیـد می کننـد کـه در فضـای بیـن یونسـفر و سـطح 
اثـر  MT جریان هـای الکتریکـی در  زمیـن منتشـر می شـوند. در روش 
القـاء می گردنـد.  زمیـن  در  طبیعـی  الکترومغناطیسـی  میـدان  تغییـرات 
تولیـد  را  ثانویـه  الکترومغناطیـس  میدان هـای  القایـی  جریان هـای  ایـن 
زمیـن  سـطح  در  کل  الکترومغناطیسـی  میـدان  تغییـر  باعـث  و  کـرده 
می شـوند. جریـان القایـی تولیـد شـده در زمیـن بـه بزرگـی میدان هـای 
.]11[ دارد  بسـتگی  سـنگ ها  الکتریکـی  خـواص  و  الکترومغناطیسـی 

توسط  الکترومغناطیس  میدان های  رفتار  بررسی  برای  پایه  تئوری 
معادالت ماکسول بیان می شود که اولین بار در قرن نوزدهم منتشر شد 
 ) ( ظاهـری  ویژه ی  مقاومت  که  ثابت شده  عملی  به طور   .]12[
از  تابعی  به صورت  میدان،  مغناطیسی  و  الکتریکی  مؤلفه های  از  زمین 

بسامد و طبق روابط-2و1 به دست می آیند:
                                                                       )1(

                                                                      )2(

میدان  افقی  مؤلفه های   Hy و   Hx سیگنال ها،  تناوب  دوره ی   T که 
میدان  افقی  مؤلفه های   Ey و   Ex و  تسال  نانو-  برحسب  مغناطیسی 
الکتریکی برحسب میلی ولت بر کیلومتر هستند. عمق نفوذ سیگنال های 
MT یکی از مفاهیم اساسی است که به عنوان عمق پوسته مطرح می شود 

و از رابطه ی-3 قابل محاسبه است ]13[:
 

                                                                     )3(

3- تصحیح جابجایی ایستا و آنالیز ابعادی
در اکتشـاف سـاختارهای زمین شناسـی و منابع هیدروکربنی با استفاده از 
روش MT که در آن فواصل ایسـتگاه های برداشـت زیاد باشـد، مشـکل 
اغتشـاش گالوانیکـی ناشـی از تغییـرات الگـوی جریـان الکتریکی روی 
منحنی هـای مقاومـت ویـژه ی ظاهـری وجـود دارد. ایـن اثـر در روش 
 MT اثـر جابجایـی ایسـتا نامیـده می شـود ]14[. در تفسـیر داده های MT

2
نقشــه ی زمین شناســی 1:50000 منطقــه )برگرفتــه از گــزارش 
زمین شناســی منطقــه، تهیــه شــده توســط مدیریــت اکتشــاف و 

تولیــد شــرکت ملــی نفــت ایــران، 1386( ]9[

بــرش ســاختاری کــه پروفیــل مگنتوتلوریــک مــورد نظــر تــا 3
کوهــان MAN1 ایــن بــرش و منطبــق بــر آنســت ]10[
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بایـد جابجایی هـای ایسـتایی کـه به علـت وجـود ناهمگنی هـای سـطحی 
الکتریکـی ایجـاد و در صـورت وجـود توپوگرافـی تشـدید می شـوند، 
قبـل از مدل سـازی و تفسـیر داده هـا حـذف یـا تعدیـل گردنـد. بـرای 
تصحیـح ایـن اثـر روش هـای مختلفـی وجـود دارد. تصحیـح جابجایـی 
ایسـتای داده هـای مـورد اسـتفاده در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از داده هـای 
الکترومغناطیـس حـوزه ی زمـان )TDEM( انجـام می شـود ]15[. سـپس 
سـاختارهای  ابعـاد  تـا  شـد  انجـام  موردنظـر  ابعـادی  داده هـای  آنالیـز 
الکتریکـی منطقـه معلـوم گـردد. بـا انجـام آنالیـز ابعـادی معلوم شـد که 

بیشـتر سـاختارهای منطقـه سـه بعدی و بعضـاً دوبعـدی هسـتند ]16[.
در شکل-4 و جدول-1 نتایج حاصل از اندیس های وزنی نرمال شده و 
معیار نامتغیر چرخشی وال که برای تعیین بُعد ساختارهای منطقه استفاده 

شده مشاهده می گردد.

4- مدل سازی یک بعدی
پس از تصحیح اثر جابجایی ایستا و تعیین ابعاد ساختارهای زیر سطحی، 
اطالعات  آوردن  به دست  به منظور  دوبعدی  و  یک بعدی  مدل سازی 
انجام  زیرسطحی  ساختارهای  هندسه ی  و  ویژه  مقاومت  مقادیر  توزیع 
به وسیله ی  دوبعدی  و  یک بعدی  مدل سازی های  مقاله  این  در  می شود. 

نرم افزارهای WinGLink ]18[ و ZondMT2D ]17[ انجام می گردد.
نرم افزار  در  یک بعدی  مدل سازی  انجام  برای  استفاده  مورد  الگوریتم 
تطابق  انتخابی  مدل  آنکه  به دلیل  است.  اُکام  الگوریتم   ،WinGLink
پاسخ ها  مجموع  به  مبهم  مالک های  و  دارد  مشاهده ای  مدل  با  زیادی 
مدل  گویای  می تواند  الگوریتم  این  در  حاصل  مدل  نمی شوند،  وارد 

واقعی زمین باشد.
خط  ایستگاه  تمامی  برای   TM مد  در  یک بعدی  وارون  مدل سازی 
یک بعدی  مدل سازی  نتیجه ی  شکل-5  شد.  انجام  موردنظر  برداشت 

هموار اُکام را برای پروفیل موردنظر نشان می دهد.
مدل سـازی یک بعـدی، ناحیـه ای بـا مقاومـت ویـژه ی زیاد را در سـمت 
راسـت پروفیـل و ناحیـه ای بـا مقاومـت ویژه ی کـم را در وسـط پروفیل 
 TM نشـان می دهـد. بـا توجـه بـه اینکـه مدل سـازی انجـام شـده در مـد
بـوده، مـدل در تصویرسـازی بـرای سـاختارهای عمیـق ناتـوان اسـت. با 
توجـه بـه مدل سـازی، احتمـاالً ناحیـه ی بـا مقاومـت ویـژه ی زیـاد یـک 

4
مقادیــر اندیس هــای نرمــال در ایســتگاه های مختلــف. محــور 
مقادیــر  افقــی  و محــور  اندیس هــا  از  مقادیــر هریــک  قائــم 
لگاریتمــی فرکانــس اســت. لــوزی آبی رنــگ مقادیــر اندیــس 
ــبزرنگ  ــث س ــس D2 و مثل ــر اندی ــگ مقادی ــع قرمزرن D1، مرب

مقادیــر اندیــس D3 هســتند

آنالیز معیار نامتغیر چرخشی وال در ایستگاه های مختلف1

نتیجــه ی مدل ســازی یک بعــدی همــوار اُکام بــرای پروفیــل 5
TM موردنظــر مــد
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گسـل خوردگی را در سـمت راسـت پروفیـل نشـان می دهـد.

5- مدل سازی دو بعدی
برای مدل سازی دو بعدی از نرم افزار ZondMT2D استفاده شده است. 
استفاده  اُکام  الگوریتم  از  داده ها  وارون سازی  جهت  نرم افزار  این  در 
شده است. در این روش با توجه به غیرخطی بودن و حل یکتا نداشتن 
مشکل  رفع  برای  الکترومغناطیس،  سونداژ  داده های  معکوس  مسأله ی 

عدم یکتایی پاسخ از قید هموار بودن استفاده می شود ]19[.
بر اساس یکی از تئوری های اُکام که در اوایل قرن چهاردهم نوشته شده 
]20و19[ این کار بیهوده ای است که در آن عملی که به روش ساده تر و 
با تعداد مراحل کمتر قابل انجام است با اعمال پیچیده تر و مراحل بیشتر 
انجام می گردد. روش وارون سازی هموار یا روش اکام نیز بر این اساس 
توسعه و نام گذاری شده است. اساس وارون سازی هموار یا جستجو برای 
مدل هموار اینست که مدل های فاقد مطابقت با داده های مشاهده ای، در 
مجموعه ی پاسخ ها وارد نشوند ]19[. در نتیجه انتظار می رود که نواحی 
از مدل هموار، در عین  یا مقاومت ویژه ی کم  با مقاومت ویژه ی زیاد 
سادگی، معرف مدل واقعی زمین باشند. از دیگر فواید روش وارون سازی 

انتخاب شده جستجو  مشخصات  با  مدل خاص  که یک  آنست  هموار 
می شود که به حدس  اختیاری اولیه بستگی ندارد ]21[.

برای توصیف ساختارهای چندبعدی معموالً معادالت پخش میدان های 
میدان  که  زمانی   .]22[ می شوند  بررسی  مد  دو  در  الکترومغناطیس 
الکتریکی در جهت امتداد ساختار و میدان مغناطیسی در جهت عمود 
به آن مد  E می نامند که  امتداد ساختار باشد این وضعیت را قطبش  بر 
الکتریکی عرضی6 یا به اختصار TE می گویند. در این مقاله مدل سازی 
در حالتی که  است.  انجام شده   )TE+TM( مد  دو  ادغام  از  استفاده  با 
میدان  مؤلفه ی  و  ساختار  امتداد  بر  عمود  الکتریکی  میدان  مؤلفه ی 
به  که  می نامند   H قطبش  را  باشد  ساختار  امتداد  جهت  در  مغناطیسی 
آن مد مغناطیسی عرضی7 یا به اختصار مد TM می گویند. رفتار این دو 
مد در برخورد با ناهمگنی های جانبی متفاوت است. در مد TE میدان 
الکتریکی در جهت امتداد ساختار است و جریان های الکتریکی تمایل 
آنها  نتیجه  در  دارند.  الکتریکی  میدان  مؤلفه های  جهت  در  شارش  به 
روی سطح ناپیوستگی ها باری القاء نمی کنند. بنابراین اطالعات حاصل 
می شود  مغشوش  جانبی  ناپیوستگی های  توسط  کمتر  مد  این  پاسخ  از 
در  دارد.  کمتری  حساسیت  جانبی  ناپیوستگی های  به  نسبت  مد  این  و 
مد TM میدان الکتریکی عمود بر ساختار بوده و جریان های الکتریکی 
القای  باعث  و  شده  ساختار  امتداد  بر  عمود  راستای  در  عبور  به  وادار 
بار های سطحی می گردند. مد TE به پروفیل مقاومت ویژه که دقیقاً زیر 
محل قرار دارد پاسخ می دهد. یعنی اینکه با کاهش فرکانس و دسترسی 
نادیده می گیرد.  را  ناهمگنی های کم عمق  اثرات  این مد  به عمق زیاد، 
اما پاسخ مد TM حتی برای فرکانس های کم نیز توسط ناهمگنی های 

کم عمق مغشوش می شود.
در این مقاله  برای مدل سازی از ادغام دو مد )TE+TM( استفاده شده 
است. بدین ترتیب هم اثرات مربوط به عمق های کم و هم اثرات مربوط 

به عمق های زیاد لحاظ خواهد شد.
در شکل-6 مدل سازی مربوط به مدل سازی در مد TM و در شکل- 7 

مدل سازی در ادغام دو مد برای پروفیل موردنظر دیده می شود.
نتایج مدل سازی نشان داد که در حالت ادغام دو مد، پاسخ مدل، شکل 
واقعی تری را از ساختارهای منطقه نشان می دهد و تفسیرهای انجام شده 

در ادامه ی مقاله روی این مدل صورت خواهد گرفت.
با توجه به مدل سازی انجام شده محل تاقدیس های سراب و جعفرآباد 
به خوبی مشخص شد. تاقدیس سراب در فاصله ی 5 کیلومتری از ابتدای 
تاقدیس  همچنین  و  زمین  از سطح  کیلومتری  یک  عمق  در  و  پروفیل 
جعفرآباد در فاصله ی 13/5 کیلومتری از ابتدای پروفیل و در عمق 750 
میشان  سازند  مزبور  مدل  همچنین  شد.  شناسایی  زمین  سطح  از  متری 
که مقاومت ویژه ی آن در منطقه ی بین 10-5 اهم متر است را در باالی 
شناسایی  به  قادر  مزبور  مدل  کرد.  مشخص  به خوبی  سراب  تاقدیس 
سازند آغاجری در باالی سازند میشان )که تباین مقاومت ویژه ی زیادی 
مقاومت  منطقه،  به اطالعات چاه نگاری در  توجه  با  دارند( شده است. 
به  توجه  با  است.  متغیر  اهم متر   60-100 بین  آسماری  سازند  ویژه ی 

ــرای 6 ــرار 40 ب ــد از تک ــد TM بع ــل از م ــازی حاص مدل س
)RMS=1.058( ــر ــورد نظ ــل م پروفی

مدل ســازی حاصــل از مــد ادغــام دو مــد )TE+TM( بعــد 7
)RMS=0.087( از تکــرار 40 بــرای پروفیــل مــورد نظــر

8
مدل سـازی حاصـل از ادغـام دو مـد بـرای پروفیـل مـورد نظـر. 
آسـماری  سرسـازند  و  گچسـاران  و  میشـان  سـازندهای  محـل 
اسـت.  داده شـده  نشـان  پیوسـته ی سـیاه  بـا خطـوط  در شـکل 
روراندگی هـای منطقـه بـا خطـوط ممتـد نارنجی مشـخص شـده اند.
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شناسایی سازند میشان و همچنین روراندگی های موجود در منطقه که 
در شکل-8 نشان داده شده مقاومت ویژه ی 70 اهم متر برای این سازند 

تعیین گردید که سرسازند آسماری در شکل-8 ارائه شده است.

نتیجه گیری
 اسـتفاده از داده هـای الکترومغناطیـس حـوزه ی زمـان )TDEM( برای 
تصحیـح جابجایـی ایسـتای داده هـای MT منطقـه بسـیار کارآمـد بـوده 
الکتریکـی سـطحی کـه در صـورت وجـود  ناهمگونی هـای  اثـرات  و 

توپوگرافـی تشـدید می شـوند را هـم از بیـن بـرد.
مورد  منطقه ی  در  زمین  واقعی  مدل  معرف  یک بعدی،  مدل سازی   

مطالعه نیست که دلیل آن سه بعدی بودن زمین منطقه است.
روراندگی  و  ساختارها  توانست  به خوبی  دو بعدی  مدل سازی  نتایج   
منطقه را شناسایی کند. بدین ترتیب که تاقدیس سراب و جعفرآباد در 
عمق های یک کیلومتری و 750 متری و در فواصل 5 و 13/5 کیلومتری 
از ابتدای پروفیل مشخص شدند. همچنین سازند های میشان و آغاجری 
شناسایی  است  منطقه  مخزن  سنگ  که  آسماری  سازند  باالیی  مرز  و 
شدند. این نتایج مطابقت بسیار خوبی با نتایج حاصل از حفاری چاه های 
ابتدای  از  کیلومتری   9 و   1/5 فواصل  در  روراندگی  دو  داشت.  منطقه 
پروفیل شناسایی شد. همچنین گسل خوردگی عمیقی در انتهای پروفیل 

تشخیص داده شد. 

1. kamkarr@yahoo.com
2. a_moradzadeh@ut.ac.ir
3. h_assi@yahoo.com

4. Top of Asmari
5. Magnetotelluric
6. Transverse Electric

7. Transverse Magnetic

[1] Tikhonov, A. N. ,"On the determination of electrical charac-
teristics of deep layers of the Earth’s crust  )in Russian("Dokladi-
AkademiiNauk SSSR,1950,73,295-297.
[2] Cagniard, L. ,"Basic theory of the magnetotelluric method of ge-
ophysical prospecting” Geophysics,1953,  18,605-635.
[3] Dobrin,M ,B., Savit, C. H. ," Introduction to geophysical 
prospecting "Fourth Edition, McGraw-Hill Book Company,1988,  867.
[4]. Christopherson, K. R. )1991(. "Applications of magnetotel-
luric to petroleum exploration in Papua New Guinea: A model for 
frontier areas". The Leading Edge.V. 10, pp. 21-27.
[5]. Watts, M. D, and Pince, A. )1998(. "Petroleum exploration in 
overthrust area using magnetotelluric and seismic data". 
SEGexpanded abstract, New Orleans.
[6]. Matsuo, K. and Negi, T. )1999(. "Oil exploration in difficult 
Minami-Noshiro area-Park two: magnetotelluric survey". The 
Leading Edge Exploration.
[7] Xiao,W.andUnsworth,M., )2006("Structural imaging in the
RockyMountainFoothills)Alberta(using magnetotelluric 
exploration"AAPG Bulletin,90,3,321–333.

]8[ هاشــمی، ن، )1391(،"وارون ســازی داده هــای مگنتوتلوریــک جهــت اکتشــاف 
ســاختارهای هیدروکربنــی کپــه داغ غربــی"، پایان نامــه ی کارشناســی ارشــد، 

ــی شــاهرود ــک، دانشــگاه صنعت ــدن، نفــت و ژئوفیزی دانشــکده ی مع
ــزارش و  ــران، 1386، گ ــت ای ــی نف ــرکت مل ــد ش ــاف و تولی ــت اکتش ]9[ مدیری

نقشــه ی زمین شناســی 1:50000 منطقــه ی گچســاران
]10[ نریمانــی، ح.، )1388(، پایان نامــه ی کارشناســی ارشــد: "تحلیــل هندســی 
ــگاه  ــده"، دانش ــرس چین خورده-ران ــدان، زاگ ــه ی دوگنب ــای ناحی ــی چین ه جنبش

تربیــت مــدرس، تهــران.
[11] Telford, W. M., Geldart, L. P., Sheriff, R. E. , "Applied
geophysics" Cambridge University Press,1990,770.
[12] Maxwell, J. C. ,"A treatise on electricity and magnetism”
"Dover Publ., New York, )unabridged and unaltered republication 

of the third edition of 1891(, 1954, 506.
[13]. Vozoff, K., "Themagnetotelluric method"  In: Nabighian, 
M.N. )Ed.(, Electromagnetic Methods in Applied Geophysics Vol. 
2. SEG, Tulsa, OK,1987,  641-707.
[14] Jones, A. G.,"Static shift of magnetotelluric data and its removal 
in a sedimentary basin environment: Geophysics,1988, 53" 967-978.

]15[ تصحیـح جابجایـی ایسـتای داده هـای مگنتوتلوریـک بـا اسـتفاده از داده هـای 
نفتـی  میدان هـای  از  یکـی  مـوردی:  )مطالعـه ی  زمـان  حـوزه ی  الکترومغناطیـس 
ابوالقاسـم کامـکار  روحانـی،  فیل بنـدی کشـکولی،  ایـران(، محمـد  جنوب غربـی 
علـی مـرادزاده، رضـا قائد رحمتی، حسـین عاصـی، مجله ی مهندسـی منابـع معدنی 

هیدروکربـوری و 
[16]. FilbandiKashkouli, M., KamkarRouhani, A., Moradzadeh A., 
Assi, H. )2015( "Dimensionality Analysis of Subsurface 
Structures in Magnetotellurics Using Different Methods )A Case 
Study: Oil Field in Southwest of Iran(" Journal of Mining and En-
vironment,V. 7. pp. 119-126.
[17] Zond Software., A guide to using ZondMT2D, 2015, ver 4.1.
[18] Geosystem SRL., A guide to using WinGLink, 2003, ver.2. 1. 1.
[19] Constable, S. C., Parker, R. L. and Constable, C. G. )1987(. 
"Occam's inversion: A practical algorithm for generating smooth 
models from electromagnetic sounding data".
Geophysics. V. 52, No. 3, pp. 289-300.
[20] Russell. B. )1946( "History of western philosophy" Georage 
Allen and Unwin, Ltd.

]21[ قائــد رحمتــی. ر، )1392(، "تخمیــن بهینــه ی پارامتــر منظم ســازی بــرای 
رســاله ی   ، مگنتوتلوریــک"  داده هــای  ســه بُعدی  و  دو  معکوس ســازی  بهبــود 

ــاهرود ــی ش ــگاه صنعت ــک، دانش ــت و ژئوفیزی ــدن، نف ــکده ی مع ــرا، دانش دکت
[22] Berdichevsky, M. N. &Dmitriev, V. I., ” Distortion of
 magnetic and electric fields by near-surface lateral inhomogenei-
ties. ActaGeodaet.Geophys.Montanist. Acad. Sci. Hung.11”1976,  
447-483


