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  یو گران یسیمغناط  هايیعمق و مرز آنومال یینتع يبرا 3D یلرروش اوبررسی کاربرد 

◊◊◊◊◊◊◊  
  

◊◊◊◊◊◊◊  
 چکیده :

اســتفاده از ه اســت. هاي مغناطیسی و گرانی پرداخته شــدبراي تعیین عمق و مرز آنومالی 3Dدر این مقاله به بررسی کاربرد روش اویلر
روش  یــنمتــداول اســت. ا یاربســ یو گرانــ یســیمغناط يهاداده یرجهت تفس يبه عنوان ابزار 3D یلرروش او یا یلرروش دکانولوشن او

 یــنمشــخص کنــد. ا نیــز را هاو گسل هایوستگیناپ ها،یکرهمرز پ تواندیم یل،پتانس هايیدانم هايیعمق و محل آنومال یینعالوه بر تع
و  یاصــل یمقالــه، مبــان ینا درقرار دهد.  یزیکیژئوف یناز متخصص یاريدارد که توانسته آن را مورد توجه بس ايیژهو يهایتش مزرو

بــا  آبــادمعــدن آهــن جالل یمحــدوده شــمال یســیمغناط يهــااند. ســپس دادهشده یبه صورت خالصه بررس یلرروش او یهلاو یاتفرض
بــه صــورت  یســیمغناط یمحــدوده آنومــالایــن در  شــود. یــینتع یقرار گرفتند تا عمق و مــرز آنومــال یروش مورد بررس یناستفاده از ا

 یلترهــايو ف یکمک يهانقشه قابل تشخیص نبود. یمرکز آنومال یسی،مغناط یدانم يهابا استفاده از داده وجود نداشت بنابراین یدوقطب
پــس از  یلــر اســتفاده شــد.روش او رفع این مشکل و رسیدن به نتایج مطمئن ازبراي  .نداشتند یتطابق مناسب یزن یسیمغناط یدانمختلف م
 یجو نتــا یســیمغناط يهــاداده یلــرانولوشن اوکد یجنتا ینمناسب ب یارروش، انطباق بس یناز ا یحبا استفاده صح هاي انجام شده وبررسی

 ییــدتا یروش را بــه خــوب یــنا ییکاراین امر ا را نشان داد . یسنجیباگران یلرمناسب او یار، انطباق بسنتیجه مطالعه. دست آمدبه یگران
  می کند.

  
  جالل آباد ی،گران سنجی،یسعمق، مغناط ینتخمتعیین مرز آنومالی، یلر،روش او :کلید واژه ها

Application of Euler 3D method to determine depth and edges of magnetic and gravity anomalies  
 
 
 
Abstract: 
 
This paper is devoted to application of 3D Euler method to determine the depth and edges of magnetic and 
gravity anomalies. Euler deconvolution or 3D Euler method is very common as a means of interpretation for 
magnetic and gravity data. This method in addition to determine the depth and location of potential field 
anomalies, can identify body’s boundary, discontinuities and faults. In this paper, basic principles and basic 
assumptions of Euler method has briefly been discussed. The magnetic data of northern zone of Jalalabad Iron 
mine were evaluated with this method to determine the depth and edges of the anomalies. In this area, there was 
not magnetic anomaly in the form of bipolar. Therefore, the anomaly center was not recognizable by using 
magnetic method. The prepared magnetic maps (e.g. TMI and RTP) do not match. The Euler method was used 
to fix the problem and get to the certain results. After investigation and the use of this method excellent 
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correlation between the results of magnetic data Euler deconvolution and gravity results were obtained. The 
obtained results showed a very good compliance between Euler and gravity anomalies, this fact confirms the 
effectiveness of the method. 
 
Keywords: Euler 3D method, Border anomaly detection, depth Estimation, Magnetic Surveying, Gravity 
Surveying, Jalalabad. 

◊◊◊◊◊◊◊  
  
  

  مقدمه :
و  یسمغناط یزیکیژئوف يها. روشروندیبه شمار م ینزم یرسطحیمطالعات ز هايروش یناز بهتر یزیکیژئوف هايیامروزه بررس

دارند که  يمتعدد يها کاربردهاروش ینا .(Kearey,2002) روندیبه کار م یاسو کوچک مق یاسدر مطالعات بزرگ مق یگران
 شناسی،ینها، مطالعات زمها و کارستحفره ییاکتشاف منابع نفت و گاز، شناسا ی،از: اکتشاف منابع معدن ندبارتاز آنها ع یبرخ

مطالعات است  ینا یهدف اصل ها،یمحل آنومال یین. بدون شک تع(Sharma,1997)یو نظام محیطییستمطالعات ز ی،شناسباستان
 يبرا يمتعدد یاربس يهادارد. روش یتاهم یاربس یزن یمسبب آنومال یکرهمرز پعمق و  یینتع ی،آنومال یمکان یتاما عالوه بر موقع

روش  ین. اشودیاز آن استفاده م یعیآنهاست که به طور وس یناز بهتر یکی یلروجود دارند اما روش او یلپنانس هايیدانعمق م یینتع
ها و گسل یینروش در تع ینا یی). کاراReid,2014a( کندیمشخص م یزو مرز آن را ن یعمق، محل آنومال یینعالوه بر تع

بوده است)  یلراستفاده از روش او ینانگلستان (که اول یجنوب قابل توجه است. عالوه بر مطالعه محدوده یاربس هایوستگیناپ
)Reid,1990عالوه بر روش اشاره کرد که  ینمحدوده تاناساگ چ يهاتوسط افراد مختلف، به مطالعه گسل یگرد یار)و مطالعات بس
   ).Chen,2014(اند بوده یکدیگر یدمو یجاستفاده شده و نتا یزن هایهمرز ال یا لبه ییشناسا هايیکاز تکن یلراو

◊◊◊◊◊◊◊  
  :بحث و روش تحقیق

 3D یلرروش او یمعرف

 ینروش با ا یناست. ا یلپتانس هايیدانم هايیعمق آنومال ینتخم يو معمول برا یاصل يهااز روش یکی یلرعمق او ینتخم روش
 یرويپ یلراز رابطه او هایدانم ینفرض، ا ینبا ا یراهموژن هستند ز یاهمگن  یسیو مغناط یگران هايیدانکه م شودیفرض انجام م
 :شودینوشته م یربه صورت ز یندر مختصات کارتز یلراو موژنرابطه ه). Reid,1990( خواهند کرد

 

 Bبرابر  ايیهناح یدانو م Tبرابر ) x ,y ,z(کل در نقطه  یسیمغناط یداناست و م یلپتانس یدانمختصات منبع م )z0,y0x,0(در آن  که

مسبب  یکرهو شکل پ  یلپتانس یدانرا بر حسب نوع م یمختلف یربر حسب فاصله بوده و مقاد یدانم ییراز نرخ تغ اياندازه Nو  باشدیم
 یکمناطق مختلف و انتخاب  يبرا یدانم هايیانگراد گیرياندازه یاتوسط محاسبه  یلرهمگن او. معادله کندیم یاراخت یآنومال

 .شودیحل م N يمقدار مناسب برا
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 ییها، و... را شناساگسل ها،یوستگیناپ ی،آنومال يمرزها توانیعمق است، بلکه با استفاده از آن م ینتخم يابزار برا یکنه تنها  اویلر
(در  یدگی) و مغناطیگران یدان(در مورد م یچگال يروش پارامترها ینمهم است که در ا یارنکته بس ینتوجه به ا). Reid,2014کرد (
 ید. البته نباشودیروش محسوب م ینا هايیتاز مز یکیموضوع  ینحضور ندارند. ا یم) به صورت مستقیسیمغناط یدانمورد م

 هايیآنومال یجادعامل ا یراحضور دارند ز یلپتانس هايیدانو در ذات م میرمستقیپارامترها به صورت غ ینفراموش کرد که ا
  (Dentith, 2014)است.  یچگال ییراتتغ انی،گر هايیآنومال یجادو عامل ا یدگیمغناط ییراتتغ یسی،مغناط

 ییرشدت تغ یانگرکه ب است يپارامتر ي،ساختار یساست. اند يساختار یساند یلر،پارامتر در روش او ینسازترو مشکل ترینمهم
 یساند یرمقاد). Reid,2014bدارد ( یبستگ یلپتانس یدانبا فاصله گرفتن از منبعش بوده و به شکل توده مسبب و نوع م یدانم

 يبرا يساختار یسموضوع اشاره کرد که اند ینبه ا یدآورده شده است. با 1 شمارهمختلف در جدول  يهامربوط به توده يساختار
مثال،  يحاصل نشده است. برا يساختار یساز اند یو کامل یقکه هنوز درك دق رسدیصورت است. به نظر م ینبه ا آلیدهاشکال ا

 (Oruç, 2011). یابدیم یشافزا يساختار یس)، اندیريگارتفاع سطح اندازه یشمشاهده شده است که با فاصله گرفتن از منبع (افزا

 یاربس یزحل آن ن یجهدر نت ،خواهد داشت تريیچیدههمگن نبوده و فرم پ یلرمعادله او باشد، یرصحیحغ يعدد يساختار یساند اگر
 کندیم اصلرا ح یخوب یاربس یجتوده، نتا يبرا آلیدهو فرض شکل ا یحصح یرمقاد ینتر خواهد بود. البته استفاده از هممشکل

 داشت). یمخواه یز عمق و مکان آنومالا تريیقدق ینشوند، تخم یین(واضح است که اگر پارامترها به دقت تع

پنجره  يها و اندازهسلول ي. اندازهگیرندیمجموعه قرار م یکپنجره به صورت  یکها در از سلول يهمانطور که اشاره شد، تعداد
از  یکیمورد  ینا .شودیم یینمشاهده شده تع ی) و ابعاد آنومالیريگ(فرکانس نقاط اندازه یريگبراساس فاصله نقاط اندازه یلر،او

 یابیو برون یابیکه حاصل از درون یداننکته اشاره کرد که اطالعات م ینبه ا یداست. با یلرعمق او ینپارامترها در تخم ینترمهم
رد چون روش استفاده ک یناز آنها در ا یدقابل اعتماد باشند و نبا توانندیوجه نم یچاند) به هنشده یريگاندازه یمامستق یعنیهستند (

 يتنها اعداد یابیبرون یا یابیاعداد حاصل از درون یقت). در حقReid,2014aها اصال مناسب نخواهند بود (داده ینا یلراو یجنتا
 یشبا گرفتن مشتق افزا یدان،م ینکوچک در تخم يخطاها ین،متفاوت باشند. عالوه بر ا یاربس یتبا واقع توانندیهستند و م ینیتخم

از  توانیمیمقدار الزم کم باشد، م ازیشها و فاصله نقاط ب. اگر رزولوشن دادهگذارندیم یلراو یرتاث یجبر نتا یداو شد یافته یرچشمگ
آنقدر بزرگ  یداما نبا یردرا در برگ یبه حد الزم بزرگ باشد تا کل آنومال یدبا یزن یلر. پنجره اویمتر استفاده کنبا اندازه بزرگ یسلول

  را شامل شود. یومالباشد که چند آن
 

 ).Reid,2014b(هاي ژئوفیزیکی مختلف اندیس ساختاري براي هدف - 1 جدول

  اندیس ساختاري
  منبع

  میدان مغناطیسی  میدان گرانی
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  کره  3  2

  قائم (پایپ) استوانه  2  1

  افقی استوانه  2  1

  گسل خوردگی یک بستر نازك  2  1

  یه نازك (سیل،دایک،...)ي یک اللبه  1  0

  گسل محدود / همبري محدود  0  -1

  گسل نامحدود / همبري نامحدود  0  عمال مدل مفید نیست

 

کمتر باشد،  یمکان يگفت که هر چقدر خطا توانیدر مرکز پنجره حاصل شود. البته م یقادق یدبا یلرپاسخ او آلیدهدر حالت ا 
کمتر از اندازه سلول  يهاگفت که عمق یدروش با ینبه دست آمده در ا عمقند بود. در مورد خواه تریققابل اعتمادتر و دق هایجهنت
  ).Reid,2014bقابل اعتماد و مردود هستند ( یرغ یلراز دو برابر اندازه پنجره او یشترب یا یلر،او

  : يمطالعه مورد
شــهر زرنــد اســتان کرمــان قــرار دارد.  یشمال غربــ متريیلوک 32آباد، واقع در حدود مورد مطالعه در شمال معدن آهن جالل محدوده

 یــلمحــدوده بــه دل یــن. اباشــدیم یژیســتاز اول یکمــ یاربســ یزانو م یتمگنت یت،آباد به صورت هماتدر کانسار آهن جالل زایییکان
 یــندر ا يبــاز ايهــیکحضــور دا شناســی،ینآهن مورد اکتشــاف قــرار گرفتــه اســت. براســاس اطالعــات زم زایییکان يباال یلپتانس

. در ابتــدا )1394(مشــهدي،در جنوب محــدوده مــورد مطالعــه مشــاهده شــده است یژیستیاول يهارگه ینمحدوده محتمل است. همچن
پســماند  يهاانجــام شــده اســت. نقشــه یزن یگران کمیلیباالتر، مطالعه ت یلپتانس يمحدوده دارا یانجام شده و با معرف یسیمطالعه مغناط

  اند.آورده شده 2و  1 يهادر شکل یببه ترت یو گران یسیمغناط
شده با مشخصات  یدهد یسیمغناط یمحدوده و آنومال ینا يمحدوده اعمال شده است. برا ینا یسیمغناط يهاداده يبر رو یلراو روش

اعماق کم را  یمبتوان ینکهبه خاطر ا ی. از طرفیردرا در بر بگ یباشد تا بتواند کل آنومال 800mحداقل  یدبا یلرمعلوم، اندازه پنجره او
تر از اعماق کوچک یراتا حد امکان کوچک باشد ز یدگر اندازه سلول یدبا،  ینیمبب یجعمق مجموعه نتا در بازه بربه صورت معت یزن

اده شود که اطالعات استف یاز سلول یدحال نبا ینو مردود هستند، اما با ا اعتمادیرقابلغ شوندیم یدهد یجاندازه سلول که در نتا
فاصله نقاط و  ی،آنومال یات(با توجه به خصوص یلراو یجمحاسبه مجموعه نتا يبرا ).Reid,2014aنشده باشد ( اشتآن برد يهاگره

  استفاده شده است. 800mو اندازه پنجره  40mکل، اندازه سلول  یسیمغناط یدانو...)، از م یکره،پ یشکل احتمال ها،یلفاصله پروف
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 IGRFبراساس  ینهزم یدانپسماند. م یسیمغناط یداننقشه م .1ل شک

  محاسبه شده است.

  
  بوگه. ینقشه پسماند آنومال .2شکل 

  
)) عمــق یلســ یــا یــکباشــند (دا یــکباز ينفــوذ يهــاتوده یستیمسبب که احتماال با یکره(با توجه به شکل پ 1 يساختار یساند يبرا

دهنده نشــان 4مجــاز و شــکل شــماره  يبــا خطــا یلــراو يهادهنده پاســخنشــان 3شــکل شــماره  شــد. یــینتع 180m±25برابر با  یآنومال
 یــدانم ینبــوده و همچنــ %8در محاســبه عمــق کمتــر از  يآمــار ي. خطــاباشــندیم یلــراو يهااز کل پاســخ اهپاسخ ینو بهتر ینمعتبرتر

 تواننــدیمــوارد م یــنتنهــا چنــد نانوتســال اخــتالف دارد. ا IGRFحاصــل از  یــدانزده شــد کــه بــا م ینتخمــ 46903nTبرابر با  ايینهزم
و  )Euler Solutions( یلــرمحاســبه توســط او یجمختصــات نتــا ینکه اختالف ب ییآنجا ازباشند.  یلرعمق او یندهنده صحت تخمنشان

را بــه همــراه  آلیــدها یجنتــا يرمحــل حفــا یینتع يها برالذا استفاده از آن یست،ن یکنزد آلیدهبه مقدار ا یلرمختصات مرکز پنجره او
برابــر بــا  يســاختار یسانــد يبــرا یلراو یجمجموعه نتا یندر بهتر یمکان يمقدار خطا ینگفت، کمتر یدبا یطور کمنخواهد داشت. به

  .  باشدیم %15,2)، معادل با یمسبب آنومال یکرهپ ي(برا یک
 یــزن 3و  2 يساختار یساند یو بررس یمترس یتوده مسبب آنومال ییساشنا ي، برا 1 يساختار یساند يحاصل شده برا یجبا توجه به نتا

 ياباشــد (اســتوانه ينفوذ يهاتوده یستیمسبب که احتماال با یکره(با توجه به شکل پ 2 يساختار یساند ي. برارسدیبه نظر م يضرور
بــا وجــود  یحاصــل شــده، حتــ یجــهبــا توجــه بــه نتبه دست آمده است.  5مطابق با شکل  ايیجه)) نتهایمبرلیتبه شکل ک یا پایپقائم، 

 یمناســب یطشرا یزن یکنترل ي) را داشته باشد. ضمنا پارامترهایپشکل مفروض (پا تواندیتوده نم ینا ی،کنترل يبودن پارامترها آلیدها
و  يکــرو هــايرهیک(پ 3 يســاختار یسانــد ي. بــراکننــدینم ییــدحاصــل شــده را تا یجــهو نت يســاختار یسبــودن انــد یحندارند و صح

و  یبــه دســت آمــده همبســتگ يها. پاســخشــودینم یــدهد یمناســب یجــهنت یزندارند) ن یاديگسترش نسبتا ز یجهت یچکه در ه ییهاتوده
). ضمنا جالــب اســت کــه مرکــز 6مذکور رد خواهد شد (شکل شماره  يساختار یسبا اند يابا هم دارند و وجود توده یارتباط مناسب

  .شودیم ییدتا 3و  2، 1 يساختار یساندتوده توسط هر سه 
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آمــده  0 يساختار یساند یجهنت 7. در شکل شماره شودیاستفاده م 0 يساختار یسموجود از اند یوستگیناپ یامرز توده  ییشناسا يراب
 یجنتــا يارآمــ ي. خطــاشــودیم یــدهد یاز قســمت شــرق یو در بخش یدر بخش غرب ی) به خوبیوستگیکه مرز توده (ناپ بینیمیاست. م

    باشد.یتر مجاز مبزرگ هايیسخطا نسبت به اند یشترب یرمقاد یساند ینا يبوده است اگرچه برا %15عمق 
 یرا معرفــ یاکتشــاف هــايينقطــه جهــت حفار ینبهتــر توانیم یسیمختلف مغناط يهااستفاده از نقشه ینو همچن یلراو یجبا توجه به نتا

 یارنکتــه بســ یــنمناسب هستند قرار داشته باشد. ذکر ا يساختار یساند يکه دارا یلراو يهاپاسخ يدر محدوده یستینقطه با یننمود. ا
محــدوده داشــته  یــنا ســنجییگران یجرا بــا نتــا ییبــاال یاربس یهمپوشان یآنومال ینا يبرا یلراو يهاپاسخ ینبهتر حلجالب است که م

نــاممکن  یبــامحدوده تقر ین) در ایسیمتفاوت مغناط يها(با استفاده از نقشه یسیمغناط یمرکز آنومال ییناست که تع یدرحال ینا .است
 یــزرا ن یســیبــه قطــب مغناط یلمثــل تبــد یلترهــاییبــوده کــه ف یدائمــ یــدگیمغناط يتــوده مســبب دارا همحدود یندر ا یرابوده است، ز

 یکــه اگــر از آن بــه درســت داردیمــ یــانبو  کندیرا مشخص م یلرموضوع ارزش روش او ینا ).1394(مشهدي،ناکارآمد ساخته است 
  کارآمد باشد. یاربس یچیدهپ يهاداده یردر تفس تواندیاستفاده شود، م

  

  
مشاهده شده در محدوده مورد مطالعه.  یآنومال یلرعمق او ینتخم.3شکل 

  .باشدیم 1برابر  يساختار یساند

  
د مطالعه. مشاهده شده در محدوده مور یآنومال یلرعمق او ینتخم .4 کلش

  .1يساختار یساند یجمجموعه نتا ینو قابل اعتمادتر ینبهتر
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مشاهده شده در محدوده مورد مطالعه.  یآنومال یلرعمق او ینتخم .5شکل 

  .باشدیم 2برابر  يساختار یساند

  
مشاهده شده در محدوده مورد مطالعه.  یآنومال یلرعمق او ینتخم.6شکل 

  .دباشیم 3برابر يساختار یساند

 

  
مشاهده شده در محدوده مورد مطالعه.  یآنومال یلرعمق او ینتخم.7شکل 

  .باشدیم 0برابر  يساختار یساند

  
  .یلرعمق او ینتخم یجنتا .8شکل 

◊◊◊◊◊◊◊  
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  نتیجه گیري :
و معنــادار  یــتمتناسب بــا واقع یجآنکه نتا ياست. برا یو گران یسیمغناط هايیدانم يهاداده یرتفس يبرا یمناسب یارابزار بس یلرروش او
کــه  یآلدهیــا يهابــه شــکل یــدبا ی. شکل توده مسبب آنومــالردک یینموجود تع یطپارامترها را به دقت و با توجه به شرا یستیباشند، با

بــا  یدر نقــاط یــدبا یــداناســتفاده کــرد. م یحصــح يســاختار هايیسباشد تا بتوان از انــد یکآنها مشخص است، نزد يساختار یساند
بــه  یــدهــا باکردن داده یدرخ ندهد. گر ياثرسازهم يشود تا هم رزولوشن مناسب حاصل گردد و هم خطا یريگفاصله مناسب اندازه

اعتبــار و  یــدبا یدانم يهامشتق .یندرا ارائه نما یاطالعات مناسب توانندیلزوما نم یابیو برون یابیدرون چونصورت مناسب انجام شود 
  شود.  یینتع یبه درست یدبا یلراز نوفه باشند. اندازه پنجره او ییباال یزانا داشته و فاقد مالزم ر یفیتک
 یمکن یینرا تع یمرکز آنومال توانستیمی) نمیگران يها( بدون داده یسیمغناط یدانم يهامحدوده مورد مطالعه، با استفاده از داده در

تطابق  یزن یسیمغناط یدانمختلف م یلترهايو ف یکمک يها. ضمنا نقشهشودینم یدهد یبه صورت دوقطب یسیمغناط یچون آنومال
 یکرهراجع به پ ییهاداشتن فرض یگربه عبارت د یا)، یلترها(ف هایلاز تبد یمشروط بودن برخ ین،بر ا عالوهبا هم ندارند.  یمناسب

آن را  یجنتا توانیم یطشرا یندر ا یلر،روش او هايير. با وجود برتدهدیقرار م یرآنها را تحت تاث یجنتا یتقطع ی،مسبب آنومال
  ارائه داد.  يبهتر ییها، نظر نهانقشه یرآن با سا یجنتا یقتر دانست و با تلفمطمئن

 یگران یجو نتا یسیمغناط يهاداده یلردکانولوشن او یجنتا ینمناسب ب یارروش، انطباق بس یناز ا یحبا استفاده صح يدر مطالعه مورد
 ییموضوع، ارزش و کارا یندارند و ا سنجییگران یجبا نتا یمناسب یارانطباق بس یلراو یجطور که مشخص شد، نتا. همانشودیم یدهد
  .کندیم ییدتا یروش را به خوب ینا

◊◊◊◊◊◊◊  
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