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كاربرد روش دوقطبي هاي مغناطيسي معادل چشمه 
(ESMD) در تخمين عمق كوري با استفاده از مدل 

 MF5 ميدان مغناطيسي ماهواره اي
آزاده حجت(1و*) ، ناصر حسين زاده گويا2 و كومار همانت سينگ3

1. استاديار گروه مهندسي معدن، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
2. دانشيار گروه فيزيك زمين، موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

3. دانشيار پژوهش، دانشگاه مريلند، بالتيمور

چكيده
يكي از مهم ترين پارامترهاي مورد نياز براي تفسيرهاي تكتونيكي فعاليت هاي پوسته زمين، آشنايي از 
پارامتر  از  اطالع  كسب  جهت  كمي  مطالعات  كنون  تا  مي باشد.  زمين  درون  در  درجه حرارت  وضعيت 
مذكور انجام گرفته است. يكي از شرايط مرزي درجه حرارت در اعماق پوسته قاره اي را مي توان با تعيين 
عمق كوري (كه بستر پوسته مغناطيسي را تشكيل مي دهد) به دست آورد. در اين مطالعه، نحوه تخمين 
روش  و  ماهواره اي  داده هاي  از  حاصل  مغناطيسي  ميدان  مدل هاي  از  استفاده  با  كوري  هم دماي  عمق 
دوقطبي هاي مغناطيسي معادل چشمه ارائه شده است. در حقيقت، روشي جديد و متفاوت جهت استفاده 
از ميدان مغناطيسي بي هنجار به منظور محاسبه عمق كوري مورد استفاده قرار گرفته است. در اين تحقيق، 
عمق هم دماي كوري براي منطقه اي واقع در محدوده عرض جغرافيايي 36-28 درجه شمالي و طول 
جغرافيايي 64-56 درجه شرقي با استفاده از مدل ميدان MF5 حاصل از شش سال ماموريت ماهواره 
CHAMP محاسبه شده است. ابتدا ميدان مغناطيسي القايي پوسته با استفاده از مدل ميدان MF5 تهيه 
گرديد. سپس ميدان مغناطيسي حاصل از يك مدل اوليه مغناطيدگي پوسته در ارتفاع ماهواره محاسبه و با 
مدل ميدان القايي محاسبه شده، مقايسه شد. با توجه به نتايج حاصل، هم دماي كوري در كل منطقه مورد 

مطالعه، باالتر از موهو و درون پوسته قرار گرفته است.  

واژه هاي كليدي: ايران، عمق كوري، روش دوقطبي هاي مغناطيسي معادل چشمه، مدل ميدان مغناطيسي 
.MF5

* نويسنده مرتبط
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فصلنامه زمين شناسي ايران، سال چهارم، شماره سيزدهم، بهار 1389، صفحات 46-39

مقدمه
زمين شناسي  و  تكتونيكي  فرايندهاي  به  حدي  تا  كوري  عمق 
با  اطالعات  مي توان  مهم  عامل  اين  تعيين  با  و  داشته  بستگي 
ارزشي از فرايندهاي درون زمين به دست آورد. اغلب تفسيرها و 
مدل سازي نقشه هاي جهاني مغناطيسي، بدون درنظر گرفتن مدل 
مرز  به عنوان  موهو  گرفتن  درنظر  با  آن  به جاي  و  درجه حرارت 
دقيق  محاسبه  لزوم  امر  اين  است.  گرفته  انجام  مغناطيسي  پائين 

داده هاي  از  استفاده  و  جهاني  مقياس  در  كوري  دماي  هم  عمق 
قابل اعتماد با دقت باال را نشان مي دهد. 

ميان  از  و  زمين  داغ  بخش  از  پيوسته  زمين  درون  گرماي 
حرارتي  شار  مي يابد.  انتقال  اطراف  محيط  به  سياره  جامد  سطح 
بودن  معين  با  است.  متفاوت  مختلف  مناطق  در  زمين گرمايي 
پروفيل  مي توان  پوسته،  در  خاص  عمق  يك  در  درجه حرارت 
درجه حرارت را در پوسته تعيين نمود و بر اساس آن، شار حرارت 
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1. (ESMD) Equivalent Source Magnetic Dipole Method

را تخمين زد. پوسته و بخشي از گوشته فوقاني، متعلق به ليتوسفر 
حرارتي هستند و به عنوان بخش خارجي زمين كه سازوكار غالب 
تعريف  است،  گرمايي  هدايت  به صورت  آن  در  حرارت  انتقال 
مي شود. مرز ليتوسفر حرارتي و گوشته واقع در زير آن، تدريجي 
است، اما براي اهداف متعدد، مرز پاييني ليتوسفر حرارتي حدود 
پوسته  بنابراين،  مي شود.  گرفته  نظر  در  سانتي گراد  درجه   1350
مغناطيسي كه به هم دماي 580 درجه سانتي گراد محدود مي شود، 
واقع  گرمايي  هدايت  ناحيه  و  حرارتي  ليتوسفر  درون  همواره 
در  حرارت  درجه  بودن  معين  با   .(Maule et al., 2005) است 
عمق معيني از ليتوسفر، مي توان گراديان حرارت و شار سطحي 
حرارت را با استفاده از معادله هدايت گرما (در صورتيكه هدايت 
در  حرارت  توليد  و  بستر  سنگ  سطح  حرارت  درجه  سنگ ها، 

پوسته مشخص باشد) تخمين زد.
جريان  و  كوري  هم دماي  عمق  مغناطيسي،  بي هنجاري هاي 
 (Okubo et al., 1985; .سطحي حرارت با يكديگر تطابق دارند
براي   (Tanaka et al., 1999; Stampolidis and Tsokas, 2002
شار حرارتي يكسان، كاني هاي با درجه حرارت كوري باالتر نسبت 
عمق  تا  مي توانند  پايين تر،  كوري  درجه حرارت  با  كاني هاي  به 
كوري  درجه حرارت  با  كاني هاي  باشند.  داشته  گسترش  بيشتري 
در  و  كمتر  اعماق  در  بيشتر،  حرارتي  شار  با  مناطق  در  يكسان، 
مناطق با شار حرارتي كمتر، در اعماق بيشتري از نظر مغناطيسي 
پايدار خواهند بود. كاني هاي فرومغناطيس در درجه حرارت هاي 
پيدا  پارامغناطيسي  خاصيت  خود،  كوري  درجه حرارت  از  باالتر 
به  پوسته،  اعماق  مغناطيسي  بي هنجاري هاي  بنابراين،  مي كنند. 

عمق هم دماي كوري محدود مي شوند.
عمق  تخمين  در  گسترده اي  كاربرد  هوايي،  مغناطيس  داده هاي 
هم دماي كوري داشته اند. اخيراً مدل هاي مغناطيسي ماهواره اي در 
نتايج  و  گرفته  قرار  استفاده  مورد  كوري  هم دماي  عمق  تخمين 
(Hamoudi حاصله با جريان سطحي حرارت مطابقت داشته است

و  حجم  روزافزون  افزايش  با   .(et al., 1998; Mayhew, 1982
دقت داده هاي ماهواره اي، مطالعات دقيق تر پوسته زمين امكان پذير 
شده است. مدل هاي ميدان مغناطيسي پوسته حاصل از داده هاي 
اين  مي آورند.  فراهم  پوسته  ميدان  از  مناسبي  نمايش  ماهواره ها، 
مدل ها كاربرد گسترده اي در تفسيرهاي زمين شناسي و ژئوفيزيكي 
از  استفاده  با  پوسته  مطالعات  جديد  روش هاي  ارائه  و  داشته 
مدل هاي ميدان مغناطيسي حاصله را ايجاب كرده است (حجت 

و همكاران، 1386). 
مغناطيدگي  چشمه1،  معادل  مغناطيسي  دوقطبي هاي  روش  در 
مطالعه  مورد  منطقه  سراسر  در  كه  دوقطبي هايي  توسط  پوسته 
گشتاورهاي  تعيين  هدف،  مي شود.  داده  نشان  شده اند،  پخش 
مجموع  كه  است  به نحوي  پوسته  دوقطبي هاي  اين  مغناطيسي 
ميدان مغناطيسي حاصل از آن ها در فاصله اي معين در باالي سطح 
زمين، مشابه با ميدان مغناطيسي مشاهده شده باشد. با مشخص 
بودن مغناطيس پذيري سنگ هاي پوسته، مي توان ضخامت پوسته 

مغناطيسي را تعيين نمود. رابطه اصلي در روش ESMD، معادله 
ميدان مغناطيسي يك دوقطبي است. 

در اين تحقيق، با استفاده از روش دوقطبي هاي مغناطيسي معادل 
چشمه، به تفسير يكي از جديدترين و دقيق ترين مدل هاي  ميدان 
پرداخته   (MF5 (مدل  ماهواره اي  داده هاي  از  حاصل  مغناطيسي 
هم دماي  عمق  تخمين  به  مربوط  الگوريتم  همچنين  است.  شده 

كوري و شار حرارتي زمين گرمايي ارائه شده است. 

الگوريتم محاسبه عمق كوري
به  اعماق  داغ  قسمت هاي  از  همواره  زمين  درون  گرماي 
زمين گرمايي  حرارتي  شار  دارد.  جريان  اتمسفر  و  زمين  سطح 
با توجه به موقعيت، متغير است. به عنوان مثال، شار حرارتي در 
باالست.  آتشفشاني  مناطق  در  و  اقيانوسي  ميان  پشته هاي  طول 
از  بيشتر  اقيانوس ها  در  زمين گرمايي  حرارتي  شار  به طوركلي، 
در  هم  و  اقيانوس ها  در  هم  شار  تغييرات  اما  مي باشد،  قاره ها 

قاره ها بسيار زياد است.
استفاده  با  و  اندازه گيري  ماهواره ها  توسط  كه  پوسته  ميدان 
القايي  مغناطيس  اثر  در  مي شود،  توصيف  ميدان  مدل هاي  از 
القايي  مغناطيس  مي آيد.  به وجود  پوسته  سنگ هاي  بازماند  و 
كوري)،  (عمق  مغناطيسي  پوسته  ضخامت  به  پوسته،  سنگ هاي 
بستگي  القايي  ميدان  قدرت  و  پوسته  سنگ هاي  مغناطيس پذيري 
مغناطيسي،  پوسته  ضخامت  تعيين  به منظور  بنابراين،  دارد. 
اين  به  توجه  با  گردد.  مشخص  پوسته  ميدان  القايي  بخش  بايد 
نمي باشد،  امكان پذير  ميدان  بخش  اين  مستقيم  اندازه گيري  كه 
ميدان  مدل  يك  كردن  كم  با  تحقيق  اين  در  پوسته  القايي  ميدان 
آمد.  به دست  پوسته،  مشاهده شده  ميدان  از  پوسته  بازماند 
توسط  شده  تهيه  مدل  اقيانوسي،  پوسته  بازماند  ميدان  براي 
Dyment and Arkani-Hamed (1998) مورد استفاده قرار گرفت. 
در اين مدل، مغناطيس بازماند ليتوسفر اقيانوسي با استفاده از سن 
متأسفانه  است.  شده  تعيين  صفحات،  حركت  و  اقيانوس ها  كف 
هيچ مدل جهاني و حتي ناحيه اي براي مغناطيس بازماند پوسته 
پوسته  در  القايي  مغناطيس  كلي  به طور  ندارد.  وجود  قاره اي 
قاره اي بر مغناطيس بازماند غالب است و مغناطيس بازماند پوسته 
قاره اي قابل صرفنظر كردن مي باشد. با كم كردن ميدان بازماند از 
ميدان مشاهده شده پوسته، ميدان مشاهده شده مربوط به پوسته 
القايي به دست آمد. بر اساس آن، عمق كوري با استفاده از روش 

دوقطبي هاي مغناطيسي معادل چشمه، تخمين زده شد.
از  استفاده  با  كوري  عمق  تخمين  براي  شده  ارائه  الگوريتم 
مدل هاي ميدان مغناطيسي ماهواره اي در شكل 1 نشان داده شده 

است. 
ابتدا، ميدان مغناطيسي القايي مدل اوليه ضخامت پوسته، براي 
ضرايب هارمونيك كروي معادل با بسط مدل ميدان مورد استفاده، 
شده  محاسبه  ميدان   .(1386 گويا،  و  (حجت  مي شود  محاسبه 
مقايسه  ماهواره،  توسط  شده  مشاهده  القايي  مغناطيسي  ميدان  با 
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شكل 1- الگوريتم تعيين عمق كوري و شار حرارتي زمين گرمايي با استفاده از مدل هاي ميدان مغناطيسي ماهواره اي.

1- Magnetic Field Models

مي شود. در صورتي كه اختالف بين اين دو بيشتر از حد قابل قبول 
باشد، مدل ضخامت پوسته مغناطيسي تصحيح مي شود. در ادامه 
ميدان القايي مدل تصحيح يافته محاسبه و مجدداً با ميدان القايي 
مي يابد  ادامه  امر  اين  مي گيرد.  قرار  مقايسه  مورد  شده  مشاهده 
پوسته  ضخامت  مدل  به  مربوط  مغناطيسي  ميدان  كه  زماني  تا 
توسط  شده  مشاهده  القايي  ميدان  به  كافي  اندازه  به  مغناطيسي 

ماهواره نزديك شود.

MF5 مدل
مجموعه مدل هاي 1MF كه توسط Maus و همكارانش (به عنوان 
مثال، 2006) توسعه يافته اند به منظور جداسازي و نمايش ميدان 
ليتوسفر، با دقت كافي براي تفسيرهاي زمين شناسي و ژئوفيزيكي 
ساخته شده اند. بعد از گذشت 6 سال اندازه گيري مغناطيسي دقيق 
توسط ماهواره مدار كوتاه CHAMP، منبع بي نظيري از داده هاي 
تفسير  و  مدل سازي  براي  استثنايي،  كيفيت  با  مغناطيسي  ميدان 
 .(Maus et al., 2006) ميدان مغناطيسي ليتوسفر فراهم آمده است
كه  ليتوسفر  مغناطيسي  ميدان  مدل  نسل  پنجمين  تحقيق،  اين  در 
 ،(MF5 مدل) فقط با استفاده از داده هاي ماهواره اي توسعه يافته

مورد استفاده قرار گرفته است.
به 6  مربوط  برداري  و  اسكالر  داده هاي  اساس  بر   ،MF5 مدل 
كروي  هارمونيك  بسط  با  و   CHAMP ماهواره  ماموريت  سال 
 .(Maus et al., 2007) تا درجه و مرتبه 100 ساخته شده است
خورشيدي،  فعاليت هاي  كمترين  دوران  در  ماهواره  كم  ارتفاع 

شرايط بي نظيري را براي داده هاي جمع آوري شده و تفكيك ميدان 
مغناطيسي ليتوسفر فراهم آورده است. عالوه بر اين، دوربين هاي 
برداري  داده هاي  جمع آوري   ،CHAMP ماهواره  دووجه  ستاره 
تا  كه  داده هايي  با  مقايسه  در  را  باال  بسيار  كيفيتي  با  مغناطيسي 

كنون در مدارهاي زمين تهيه شده اند، امكان پذير ساخته است.

محاسبه ميدان القايي مشاهده شده
محاسبه ميدان مشاهده شده

براي كروي  هارمونيك  ضرايب  هسته،  ميدان  حذف  به منظور 
(Mauersberger, 1956; Lowes, برابر با صفر قرار داده شد n < 16
1966; Langel and Estes, 1982; Hemant, 2003; Sabaka et al.,   

2004; حجت و گويا، 1386) نقشه جهاني مؤلفه عمودي ميدان 
 ،MF5 مشاهده شده كه با استفاده از ضرايب هارمونيك كروي مدل
در ارتفاع 400 كيلومتر محاسبه شده در شكل 2 نشان داده شده 

است. 

محاسبه ميدان بازماند فيلتر شده
فيلتر  با  بازماند  ميدان  كروي  هارمونيك  بسط  مرحله،  اين  در 
با  برابر  از 16  كمتر  درجه هاي  به  مربوط  ضرايب  (تمام  باالگذر 
صفر درنظر گرفته شد) محاسبه شد. نقشه جهاني مؤلفه عمودي 
مدل  كروي  هارمونيك  ضرايب  از  استفاده  با  كه  بازماند  ميدان 
نشان   3 شكل  در  شده  محاسبه  كيلومتر   400 ارتفاع  در  مذكور، 

داده شده است. 
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شكل 2- مؤلفه عمودي ميدان مغناطيسي مشاهده شده در ارتفاع 400 كيلومتري از سطح زمين كه با استفاده از مدل MF5 تهيه شده است (درجه و مرتبه 16 تا 100).

ميدان القايي مشاهده شده فيلتر شده
با كم كردن ميدان بازماند از ميدان مشاهده شده، ميدان القايي 
مشاهده شده در ارتفاع مورد نظر به دست آمد. با استفاده از اين ميدان 
القايي مي توان به تفسيرهاي زمين شناسي و ژئوفيزيكي براي مناطق 
مورد نظر پرداخت. مؤلفه عمودي ميدان القايي مشاهده شده فيلتر 

شده در ارتفاع 400 كيلومتر، در شكل 4 نشان داده شده است.

مدل اوليه ضخامت پوسته مغناطيسي
به منظور شروع مدل سازي، يك مدل اوليه براي ضخامت پوسته 
تحقيق،  اين  در  استفاده  مورد  اوليه  مدل  است.  الزم  مغناطيسي 
مدل 3SAMC مي باشد (Nataf and Ricard, 1996). اين مدل بر 
روش هاي  ساير  (داده هاي  غيرلرزه اي  و  لرزه اي  داده هاي  اساس 
در  است.  شده  ساخته   (... و  زمين شناسي  اطالعات  ژئوفيزيكي، 
آب،  اليه هاي  به   ،o2×o2 شبكه  يك  در  پوسته   ،3SMAC مدل 
درحقيقت،  است.  شده  تقسيم  آذرين  سنگ هاي  و  رسوبات  يخ، 
مدل 3SMAC داراي 90 المان در عرض جغرافيايي و 180 المان 
تشكيل  المان   16200 از  مجموعًا  كه  است  طول جغرافيايي  در 

مي شود. 
در اين تحقيق، ضخامت پوسته آذرين مدل 3SMAC، به عنوان 
مدل اوليه ضخامت پوسته مغناطيسي (عمق كوري) مورد استفاده 
مقدار  ساده،  مدل  يك  از  استفاده  با  همچنين،  است.  گرفته  قرار 
پوسته  در  و   035.0=κ قاره اي  پوسته  در  مغناطيس پذيري 
مقياس  در  اوليه  مدل  شد.  گرفته  درنظر   040.0=κ اقيانوسي 

جهاني در شكل 5 نشان داده شده است.

روش دوقطبي هاي مغناطيسي معادل چشمه
كه  دوقطبي هايي  توسط  پوسته  مغناطيدگي   ،ESMD روش  در 
در سراسر منطقه مورد مطالعه پخش شده اند، نشان داده مي شود. 
هدف، تعيين گشتاورهاي مغناطيسي دوقطبي هاي پوسته به نحوي 
فاصله اي  در  آن ها  از  حاصل  مغناطيسي  ميدان  مجموع  كه  است 
معين در باالي سطح زمين، مشابه با ميدان مغناطيسي مشاهده شده 
باشد. بدين منظور، معادله اي جهت نشان دادن رابطه بين گشتاور 
نياز  آن ها  از  حاصل  مغناطيسي  ميدان  مجموع  و  دوقطبي ها  تمام 
است. رابطه اصلي در روش ESMD، معادله ميدان مغناطيسي يك 
معادل  دوقطبي هاي  گشتاور  به  مربوط  محاسبات  است.  دوقطبي 
از  استفاده  با  است.  گرفته  صورت  كروي  مختصات  سيستم  در 
روش دوقطبي هاي مغناطيسي معادل، ميدان مغناطيسي حاصل از 
مدل مربوط به ضخامت پوسته مغناطيسي ضربدر مغناطيس پذيري 

محاسبه شد. 
پتانسيل ناشي از يك المان حجمي مغناطيده ('dτ) واقع در نقطه 
  r=(r, θ, ø) (شكل 6)، در نقطه اي به مختصات r'=(r', θ', ø')

برابر است با رابطه؛ 
رابطه (1)                 

  R r r
ρ ρ

′= − در اين رابطه، μ نفوذپذيري مغناطيسي خالء و 
مي باشد.

در پايان، ضخامت پوسته مغناطيسي را مي توان از روي گشتاور 
انجام  روند  و  نياز  مورد  روابط  كليه  نمود.  محاسبه  دوقطبي ها 

( , ) ( ).dV r r dm r
R

μ
π

′ ′ ′= ∇4
rr 10

r

0
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.(Dyment and Arkani-Hamed, 1998) شكل 3- مؤلفه عمودي ميدان مغناطيسي بازماند در ارتفاع 400 كيلومتر

شكل4- مؤلفه عمودي ميدان القايي مشاهده شده پوسته، در ارتفاع 400 كيلومتر (ضرايب هارمونيك كروي 100-16).
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شكل 5- مدل اوليه ضخامت پوسته مغناطيسي براي كل زمين.

محاسبات، در حجت و گويا (1386) ارائه شده و به همين دليل 
از تكرار اين مطالب اجتناب شده است. 

اصلي  ميدان  بودن  مشخص  دوقطبي ها،  گشتاور  محاسبه  براي 
ميدان  مدل  منظور،  بدين  مي باشد.  الزم  دوقطبي ها  محل  در 

IGRF2005 در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفت.

شكل 6- نماي شماتيك از يك المان توليدكننده پتانسيل مغناطيسي در 
نقطه اي خارجي.

تفسير نتايج
به منظور مقايسه ميدان القايي مربوط به مدل ضخامت پوسته 
القايي مشاهده شده، فيلتر باالگذر به ميدان  مغناطيسي با ميدان 
محاسبه شده نيز اعمال گرديد. سپس اين ميدان با ميدان القايي 
اختالف  صورتي كه  در  گرفت.  قرار  مقايسه  مورد  شده  مشاهده 
ميان اين دو ميدان بيشتر از حد قابل قبول باشد، مدل ضخامت 
مي شود.  انجام  مجدد  مقايسه  و  يافته  بهبود  مغناطيسي  پوسته 
باعث  مغناطيسي  پوسته  ضخامت  مدل  كه  زماني  تا  مقايسه  اين 
منطبق  مشاهدات  با  كافي  اندازه  به  كه  شود  القايي  ميدان  توليد 
باشد، ادامه مي يابد. اين مدل نهايي، به عنوان پاسخ درنظر گرفته 

خواهد شد.
در اين تحقيق، عمق كوري براي منطقه واقع در محدوده  عرض 
جغرافيايي 36-28 درجه شمالي و طول جغرافيايي 64-56 درجه 
براى  مغناطيسى  پوسته  ضخامت  اوليه  مدل  شد.  محاسبه  شرقي، 
اين محدوده، در شكل 7- الف نشان داده شده است. اگرچه ميدان 
مغناطيسي،  پوسته  ضخامت  اوليه  مدل  از  حاصل  شده  محاسبه 
از  بخشي  اما  داشت،  شده  مشاهده  ميدان  به  زيادي  شباهت 
ناهنجاري به خوبي بازسازي نشده بود و ميدان محاسبه شده كمتر 
از ميدان مشاهده شده بود. يك دليل مي تواند اين باشد كه مقدار 
خودپذيري مغناطيسي اين ناحيه كمتر از مقدار فرضي اوليه است. 
با توجه به فرضيات تحقيق، اين مطلب رد خواهد شد. دليل ديگر، 
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شكل 7- الف) مدل اوليه ضخامت پوسته مغناطيسي (3SMAC) و ب) مدل نهايي ضخامت پوسته مغناطيسي (عمق كوري) براي منطقه واقع در محدوده  عرض 
جغرافيايي 36-28 درجه شمالي و طول جغرافيايي 64-56 درجه شرقي.

ضخامت  مدل  بهبود  با  مي باشد.  كوري  هم دماي  بودن  كم عمق 
پوسته مغناطيسي، تطبيق بهتري بين ميدان محاسبه شده و ميدان 

مشاهده شده صورت گرفت. 
با توجه به نتايج به دست آمده، هم دماي كوري در منطقه مورد 
مطالعه، باالتر از موهو قرار گرفته است. درحقيقت، هم دماي كوري 
براي منطقه مذكور درون پوسته قرار دارد. بر اساس مطالعه انجام 
شده، عمق هم دماي كوري در قسمت مركزي اين منطقه كمتر از 
ساير قسمت ها و به طور متوسط حدود 26 كيلومتر مي باشد. عمق 
هم دماي كوري به دست آمده از اين تحقيق، در محدوده 36-24 

كيلومتر متغير مي باشد (شكل 7- ب).
با توجه به اينكه عمق كوري كم، نشانه شار حرارتي باال در يك 
منطقه مي باشد، در نقشه عمق كوري به دست آمده براي محدوده 
پتانسيل  وجود  براي  زياد  احتمال  با  منطقه  دو  مطالعه،  مورد 

زمين گرمايي مشخص شده است.
الزم به ذكر است كه هدف از اين تحقيق، تخمين عمق هم دماي 
كوري با استفاده از مدل ميدان مغناطيسي MF5 و با استفاده از 
روش دوقطبي هاي مغناطيسي معادل چشمه بوده است. همچنين 
به دست  كوري  عمق  مقادير  از  استفاده  با  حرارت  شار  محاسبه 
آمده، فراتر از اهداف اين تحقيق مي باشد. عالقه مندان مي توانند 
جهت آشنايي با ادامه اين محاسبات و كاربرد اين روش به عنوان 
يك روش شناسايي مناطق داراي پتانسيل زمين گرمايي به حجت 

و گويا (1389) مراجعه كنند.

نتيجه گيري
از  يكي  از  استفاده  با  كوري  هم دماي  عمق  تحقيق،  اين  در 
و   (MF5 (مدل  ماهواره اي  مغناطيسي  ميدان  مدل هاي  دقيق ترين 
با استفاده از الگوريتم دوقطبي هاي مغناطيسي معادل چشمه، براي 
محدوده اي از كشور ايران مورد بررسي قرار گرفت. در اين مطالعه، 
از تغييرات جانبي خودپذيري مغناطيسي صرفنظر شده و ضخامت 
پوسته آذرين مدل 3SMAC، به عنوان مدل اوليه ضخامت پوسته 

مغناطيسي مورداستفاده قرار گرفت.
عمق  چشمه،  معادل  مغناطيسي  دوقطبي هاي  روش  از  استفاده  با 
هم دماي كوري براي محدوده واقع در عرض جغرافيايي 28 تا 36 درجه 

شمالي و طول جغرافيايي 56 تا 64 درجه شرقي تخمين زده شد.
از  استفاده  با  كوري  عمق  محاسبه  الگوريتم  تحقيق،  اين  در 
ماهواره اي  مغناطيسي  داده هاي  از  حاصل  پوسته  ميدان  مدل هاي 
ارائه گرديد. روش دوقطبي مغناطيسي معادل چشمه، روشي دقيق 
است.  آورده  فراهم  جهاني  مقياس  در  محاسبات  انجام  براي  را 
روش دوقطبي مغناطيسي معادل چشمه، روشي جديد و كارآمد 
براي مدل سازي داده هاي ماهواره اي مي باشد. با پيشرفت روزافزون 
 Swarm حجم و دقت داده هاي ماهواره اي و ارسال ماهواره هاي
از  وسيعي  محدوده  در  استفاده  به  قادر   ESMD روش  فضا،  به 

مطالعات ماهواره اي، با اهداف مختلف مي باشد.
يكي از مهم ترين كاربردهاي نتايج حاصل از اين تحقيق، تخمين 
شناسايي  در  اصلي  پارامتر  يك  به عنوان  حرارت،  سطحي  شار 

مناطق با پتانسيل ژئوترمال مي باشد.
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