
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 مجموعه مقاالت 
بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران   
  ، دانشگاه تهران1395شهريورماه  18تا  16 

 
   

١٥٣٤ 
 

 يافته بهبود هايهاي مغناطيس هوابرد با استفاده از روشتفسير داده
  اهواز_اصفهان امتداد مسيرسيگنال تحليلي و انحناي سطح در 

  2، ميثم عابدي1، بهروز اسكويي*وحيد شفيعي سورك

 vahid_shafiei@ut.ac.irموسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، ايران، *

 boskooi@ut.ac.irدانشيار موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، ايران، 1

 maysamabedi@ut.ac.irاستاديار دانشكده معدن، تهران، ايران، 2

  چكيده

مرز ساختارهاي زمين شناسي  سنجي، لبه ودر اين پژوهش سعي شد با استفاده از روش ژئوفيزيكي مغناطيس
كند. در همين راستا ها نمود پيدا ميتعيين شود. اهميت اين موضوع در تعيين ساختارهاي زمين شناسي و گسل

هاي تعيين مرز شامل؛ سيگنال تحليلي، انحناي سطح و بهبود با استفاده از يك مدل مصنوعي و بكارگيري روش
ها بر هاي مصنوعي برجسته گرديد. همچين اين روشش كوپر، مرز مدلي اين دو روش با استفاده از رويافته

هاي مغناطيسي استفاده شده در اهواز اعمال شده است. داده –هاي مغناطيس هوابرد در مسير اصفهان روي داده
 كيلومتر است. هدف از اين 5/7هاي ژئومغناطيس هوابرد ايران است كه داراي خطوط برداشت اين پژوهش، داده

هاي اي ايران بوده است. دادههاي زمين ساخت و زمين شناسي ناحيهبرداشت، كسب اطالعات بيشتري در زمينه
ها انجام شده است و سپس تبديل ادامه فراسو به اندازه مغناطيس هوابرد ابتدا تبديل انتقال به قطب بر روي آن

هاي زمين شناسي و همچنين بين برود و نهايتاً  زونهاي سطحي از كيلومتر به باال انتقال يافت تا اثرات نوفه 7
  هاي مورد نظر، مشخص گرديد.اهواز توسط روش –هاي فعال و پنهان موجود در منطقه اصفهان گسل

  هاي مغناطيس هوابرد، ساختارهاي زمين شناسيداده، انحناي سطح، سيگنال تحليليكليدواژه: 

  

 مقدمه .1

هاي ترين اقدامات در تفسير دادهها يكي از مهمهنجاريمرز بيهنجاري يا تعيين تعيين محدوده بي
است، هنجاري مغناطيسي پيشنهاد شدههاي زيادي براي تعيين مرز آنومالي يا بيمغناطيسي است. تا كنون روش

). 2008توان سيگنال تحليلي، فيلتر زاويه شيب و گراديان افقي كل اشاره كرد (كوپر و كوان، كه از جمله مي
شود در بسياري از موارد بررسي ها را شامل ميي گسترده اي از دامنههاي ميدان پتانسيل محدودهدامنه داده
زرگ دارند(كوپر، هنجاري با دامنه بها با دامنه كم از نظر زمين شناسي، اهميت بيشتري نسبت به بيبيهنجاري
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هاي مورد نظر بايد بطه مشخصي دارد. پس روششناسي رايدان پتانسيل با عمق ساختار زميني م). دامنه2009
 ).1995د(راجاگوپاالن و ميليگان، به شدت به عمق وابسته باشن

  

 هامواد و روش .2

ها با استفاده از ي آنما در اين مقاله از دو روش سيگنال تحليلي و انحناي سطح و همچنين بهبود يافته
هر نقطه نرخ تغييرات شيب در راستاي گراديان بيشينه را پردازيم. فيلتر انحناي سطح در تبديل هيلبرت مي

(ميتاسوا و ياراسالف،  شود) تعريف مي1ي (هاي ميدان پتانسيل به صورت رابطهدهد. انحناي سطح دادهنشان مي
1994 .(  

)1 (                                

3
2

2 22 2 2

2 22
f f f f f f

x y x y x y y x
PLC

P

                       

  است. yو  xهاي دوم مشتقات ميدان پتانسيل در راستاي تركيب مجموع توان pميدان پتانسيل و  fكه در آن   

افتد، بنايراين در نقاط مرز از آنجا كه بيشينه مقدار مشتق اول در نقاط صفر مشتق دوم اتفاق مي      
مقدار  دهد، اين فيلتر  براي نقاط روي چشمهها، فيلتر انحناي سطح مقدار نزديك به صفر به ما ميناهنجاري

ي ميدان پتانسيل وابسته است. ها مقدار صفر و بقيه نقاط منفي است. نتايج اين روش به به دامنهمثبت و در لبه
  هاي عميق عملكرد ضعيفي دارد.بنابراين اين روش براي ناهنجاري

مقدار آن روي هاي ميدان پتانسيل است كه بيشينه سيگنال تحليلي تركيبي از گراديان افقي و قائم داد    
هاي مجاور تداخل ايجاد نشود و توده به درصورتيكه در اثر توده .)1984گيرد (نبيقيان، هاي ساختار قرار ميلبه

) نشان دهنده 2كند. رابطه (اندازه كافي عريض باشد، بيشينه مقدار سيگنال تحليلي مرزهاي توده را مشخص مي
  .باشداندازه سيگنال تحليلي مي

(2)   2 2 2(x, y) ( ) ( ) ( )
f f f

A
x y z

  
  

  
 

شدگي توده و ل تحليلي به مشخصات بردار مغناطيسمزيت استفاده از اين روش وابسته نبودن اندازه سيگنا    
هنجاري با پارامترهاي متفاوت در هاي مولد بيهمچنين بردار مغناطيس زمين است. با اين حال هنگامي كه توده

  گيرد.ها بخوبي صورت نميتودهمجاورت هم قرار گيرند، تفكيك بين مرز 
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هاي ها از متوازن كردن تصوير حاصل از دادهبرده و باالبردن توان تفكيك آنهاي نامبه منظور بهبود روش     
  ).2009) استفاده كرد(كوپر، 3ميدان پتانسيل رابطه (

)3 (                          
2 2 2( ) ( )x y

filter
filter

k H filter H filter filter


  
  

يك مقدار ثابت  kاست و  yو  xبه ترتيب تبديل هيلبرت فيلتر در راستاي محور  yHو  xHكه در آن 
، هر دو فيلتر سيگنال تحليلي و انحناي سطح است   filterو منظور از كندفيلتر را كنترل مياست كه كيفيت 

  ). 1989(مون و همكاران، كه براي باال بردن توان تفكيك در اين روش قرار گرفته شده است 

  

 مدل مصنوعي .3

مشخص شده است استفاده ) 1هاي ارائه شده در اين مقاله از مدل مصنوعي كه در شكل (براي بررسي مدل
) آمده است. براي تطابق بيشتر با واقعيت 1هاي ارائه شده در مدل مصنوعي در جدول (. مشخصات تودهكنيممي

و زاويه  5/46. مدل ارائه شده در منطقه اي با زاويه ميل شده استنوفه تصادفي اضافه  %5هاي مصنوعي به داده
متر و منطقه اي به وسعت  10برداشت  فاصله خطوط د،دارقرار توده  3ست. در اين مدلدرجه بوده ا 7/2انحراف 
  متر مربع است. 3000*3000

  

  ايماي كه درون مدل مصنوعي قرار دادهتوده 3مشخصات  1 جدول 
خودپذيري 
  مغناطيسي

  شماره توده  گسترش عرضي  گسترش طولي گسترش عمقي عمق توده

03/0  50 50 2000 500  A 

03/0  150 50 2000 500  B  

03/0  250 50 2000 500  C  
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فته. ه) انحناي سطح. ي)بعدي مدل مصنوعي. ب) مغناطش كل. ج)تصوير فيلتر سيگنال تحليلي. د)سيگنال تحليلي بهبود يا3. تصوير مدل مصنوعي الف)شكل1شكل
 انحناي سطح بهبود يلفته.

 ب الف

 ج
 د

 ي ه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت 
بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران   
  ، دانشگاه تهران1395شهريورماه  18تا  16 

 
   

١٥٣٨ 
 

-1نشان داده شده است. در شكل  1ها با توجه به جدول الف مدل مصنوعي و نحوه قرارگيري توده-1در شكل  
ج تصوير فيلتر سيگنال تحليلي كه نشان داده شده است، -1ها و در شكلب ميدان مغناطيسي كل حاصل از توده

كند، اين روش در ضعيف عمل ميهاي عميق  سازي مرز تودهقابل مشاهده است كه اين روش براي برجسته
د -1شود. در شكل دهد. در اين روش با افزايش عمق حالت پخ شدگي ايجاد ميمرزها مقدار بيشينه را نشان مي

تر است. هاي بيشتر مناسبشود كه نتايج حاصل از آن براي عمقفيلتر سيگنال تحليلي بهبود يافته مشاهده مي
-1دهد، در شكل داده شده است كه اين فيلتر در مرزها مقدار صفر را مي ه فيلتر انحناي سطح نشان-1در شكل

نتايج بهبود  قابل مشاهده استهمانطور كه در شكل ي فيلتر انحناي سطح بهبود يافته نشان داده شده است كه 
كند،در يها را در حالت عميق بخوبي برجسته م،همچنين اين روش مرزهاي تودهيافته بهتر از فيلتر ابتدايي است

تري نسبت توان گفت از بين فيلترهاي ارائه شده، فيلتر انحناي سطح بهبود يافته تفكيك پذيري مناسبنهايت مي
  دهد و وابستگي كمتري به عمق ساختارها دارد.ها نشان ميبه ساير روش

  

 اهواز -ي اصفهانواقعي در محدودهاعمال روش بر روي داده .4

داده شده نشان اهواز  –شناسي محدوده مورد بررسي در امتداد مسير اصفهان )، نقشه زمين2در شكل( 
شود. هاي فعال ايران را شامل ميشناسي ساختاري و گسلاست. در اين نقشه جزئيات موجود از زمين

آقاجاري،  هاي اهواز،شود زون هاي زاگرس و سنندج سيرجان و گسلهمانطور كه در شكل مشاهده مي
  شود.دزفول، سبزكوه، زردكوه، دنا، اردل، دوبالن مشاهده مي
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.)2015(عابدي و اسكويي، اهواز –ي موردمطالعه در مسير اصفهان نقشه زمين شناسي و ساختماني منطقه .2شكل   

  
  

با  دهد.ميها را نشان ي آن) نتايج اعمال دو روش انحناي سطح و سيگنال تحليلي و بهبود يافته3شكل(
هاي موجود در منطقه نتايج حاصل از سيگنال تحليلي و انحناي سطح زياد هنجاريتوجه به عمق زياد بي

  كنيم.ها استفاده مييافته آندقت ندارد، پس از مدل بهبود
هاي جمع آوري شده توسط شركت هاي مغناطيس هوابرد استفاده شده در اين مقاله از سري دادهداده

باشد. در اين عمليات ميالدي مي 1978-1974هاي به سفارش سازمان انرژي اتمي مابين سالآمريكايي 
  باشد.كيلومتر مي 40كيلومتر و فاصله خطوط كنترلي  5/7داده برداري فاصله خطوط پرواز اصلي 
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 –هاي مغناطيس هوايي در منطقه اصفهان نتايج حاصل از اعمال فيلترهاي مطرح شده بر روي داده 3در شكل 
در قسمت ب نقشه انحناي الف نقشه انحناي سطح نشان داده شده است قسمت اهواز نشان داده شده است. 

دهد، در قسمت ج سطح بهبوديافته نشان داده شده است كه نسبت به عمق بيشتر وضوح بهتري را نشان مي
نقشه سيگنال تحليلي نشان داده شده است و در قسمت د نقشه سيگنال تحليلي بهبود يافته نشان داده شده 

 پس از آن، باو  مغناطيسي حذف شده استتبديل برگردان به قطب تأثير زاويه ميل و انحراف  اعمال اب است.
هاي ارائه شده، قابل مشاهده است كه كاسته شده است. با توجه به نقشههاي سطحي نوفهاز تاثير  فيلتر فراسو 

) نشان 2ب) نتايج بهتري را با توجه به زمين شناسي منطقه(شكل -3نقشه انحناي سطح بهبود يافته شكل (
داده است. همچنين به خوبي تفكيك زون سنندج سيرجان از كمربند چين خورده زاگرس قابل رويت است. در 

اال سمت راست محدوده آبي رنگي نشان داده شده است كه موقعيت درياچه زاينده رود را مشخص قسمت ب
وجود آنومالي زياد در قسمتي بين موقعيت گسل اردل و زردكوه و دوپالن بخوبي مشخص شده است. كند مي

ي موجود در اين منطقه هاشود كه با توجه به تعدد گسلهاي زردكوه، سبزكوه، دوپالن، اردل و دنا ديده ميگسل
هاي توان احتمال داد كه گسلهاي منطقه زاگرس كه رسوبي است را تنها ميو با توجه به كاهيت كلي سنگ

 ب الف

 د ج

لف) انحناي سطح. اهواز. ا–اصفهان  امتداد مسيرهاي مغناطيس هوابرد در يلترهاي مورد نظر برروي دادهف. نمايش3شكل
  يافته. ج)سيگنال تحليلي. د) سيگنال تحليلي بهبود يافته.ب)انحناي سطح بهبود
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توان ديد در مناطقي كه گسل وجود ندارد آنومالي تا زيادي در اين منطقه وجود دارد و با توجه به شكل مي
  .دهداين منطقه نشان مي ها را دركند كه تأثير گسلمقداري افت پيدا مي

 

 گيريتيجهن .5

سازي با هاي بهبود كيفيت تصاوير از روش متوازندر اين مقاله براي برطرف كردن مشكل حساسيت روش
دادن اين حساسيت از دو فيلتر انحناي است. به منظور نشاناستفاده از تبديل هيلبرت دوبعدي انجام شده
هاي اعمال اين روشايم. با هنجاري وابسته هستند استفاده كردهسطح و سيگنال تحليلي كه هر دو به عمق بي

هاي مصنوعي ساخته شده و مشاهده نتايج قابل قبول، اين متدها را بر روي برجسته سازي مرز بر روي مدل
 امتداد مسير. در اهواز اعمال گرديده است –هاي مغناطيس سنجي هوابرد در امتداد مسير اصفهان داده

براي رفع اين هنجاري بودند، ها و مشكالتي براي تعيين بياهواز نيز هر دور روش دچار ضعف –اصفهان 
ساختارهاي زمين شناسي  تبديل هيلبرت استفاده گرديد و مشاهده شدكه يمشكالت از روش بهبود يافته

بررسي تصاوير  توان به منظوربنابراين از اين روش مي اند.مورد نظر با كيفيت بهتري از هم تفكيك شده
همانطور كه مشاهده  استفاده كرد. شناسيزمينهاي مربوط به ساختارهاي ميدان پتانسيل و ناپيوستگي

شده فيلتر انحناي سطح بهبود يافته كيفيت بهتري نسبت به فيلتر سيگنال تحليلي بهبود يافته براي مناطق 
 ياد استفاده شود.شود از اين روش براي مناطق با عمق زعميق دارد و توصيه مي
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