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چکیده
تفسیر دادههای مگنتوتلوریک در حضور اعوجاجهای گالوانی میتواند به نتایج نادرست منجر شود .سادهترین بروز این
اعوجاجها درحالیکه فقط به تغییر دامنه میدانهای الکتریکی محدود میشوند ،جابجایی قائم منحنیهای مقاومت ویژه
ظاهری یا همان پدیده جابجایی ایستاست .در این تحقیق از توابع تبدیل ژئومغناطیسی-تیپر و دادههای مغناطیسی
افقی -برای برآورد نسبی میزان این جابجایی و بازیافت مقاومت ویژه ظاهری مد  TEمعوج نشده یا منطقهای براساس
قانون القا فاراده استفاده شده است .صحت پارامترهای تخمین زده شده بر روی مدل مصنوعی انتخاب شده نشان داده
شده است.
واژههای کلیدی :مگنتوتلوریک ،توابع تبدیل ،جابجایی ایستا

Estimation of static shift in magnetotelluric data
Limouparvar Jahromi,E*; Habibian Dehkordi,B; Oskooi, B
Abstract
Interpretation of magnetotelluric data in the presence of galvanic distortions can lead to
incorrect results. The most simple manifestation of the distortions-when limited to the
change of electric field amplitude- is the vertical displacement of apparent resistivity
curves or static shift phenomenon. In this research geomagnetic transfer functions-tipper
and horizontal magnetic data have been used to estimate relative shift and retrieve
undistorted or regional TE-mode apparent resistivity and the method is based on
Faraday's law. An application of the method on a synthetic model would show the
accuracy of the estimated parameters
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مقدمه
روش مگنتوتلوریک یک روش ژئوفیزیکی الکترومغناطیسی با چشمه طبیعی است،که توزیع مقاومت ویژه در زیر سطح
با اندازهگیری افت و خیزهای طبیعی در میدانهای الکترومغناطیسی مشخص میشود .روش مگنتوتلوریک کاربرد
وسیعی در اکتشاف منابع زیرزمینی شامل میدانهای زمینگرمایی ،مخازن نفت و گاز ،آبهای زیرزمینی ،کانسارهای
معدنی و نیز شناسایی ساختارهای زمینشناسی دارد .به دلیل پیشرفتهای صورت گرفته در حوزههای مختلف –
برداشت و پردازش دادهها ،تحلیل ،مدلسازی و تفسیر-این کاربرد بسرعت در حال افزایش است(وزوف.)1891،
اساس مدلسازی دادههای مگنتوتلوریک ،بر پاسخهای القایی استوار است .اما اثرات غیرالقایی(گالوانی) ناشی از تجمع
بار در ناپیوستگیها توابع پاسخ مگنتوتلوریک را تحت تاثیر قرار میدهند .جابجایی ایستا ،زیرمجموعهای از پدیدههای
اعوجاج گالوانی محلی و یک فاکتور اسکالر مستقل از فرکانس است(بردیچوسکی.)2009،
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توابع پاسخ ژئومغناطیسی دارای این مزیت مهم هستند که تحت تاثیر اعوجاج گالوانی میدانهای الکتریکی قرار نمی-
گیرند و استفاده از آنها در رویه مدلسازی دادههای مگنتوتلوریک به بهبود نتایج کمک میکند(وارنتسوف .)2002 ،لدو
وهمکاران ( )2002نشان دادند که از دادههای تیپر (یکی از توابع تبدیل مغناطیسی) میتوان برای تخمین جابجایی
ایستا در دادههای مگنتوتلوریک ،در صورتیکه تغییرات افقی میدان مغناطیسی افقی قابل صرفنظر کردن باشد ،استفاده
کرد .ولی چنین فرضی ممکن است در مدلهای پیچیده نقض شود .در اینجا با لحاظ کردن این تغییرات یا به عبارت
دیگر با در نظر گرفتن توابع تبدیل مغناطیسی افقی همراه با تیپر ،میزان جابجایی ایستا تخمین زده میشود.
چگونگی تخمین پارامترهای اعوجاج
در روش مگنتوتلوریک،رابطه بین مولفههای میدانهای الکتریکی( )Eو مغناطیسی( )Hبصورت توابع تبدیل بیان می-
شوند.این توابع تبدیل ،تانسور امپدانس] [Zو توابع تبدیل ژئومغناطیسی شامل تیپر  Tو دادههای مغناطیس افقی] [
را در بر میگیرند:
() 1

مولفه های افقی میدان های الکتریکی و مغناطیسی هستند .با درنظر گرفتن وابستگی زمانی
و
که
میدانهای الکترومغناطیسی ،طبق قانون فارده داریم:

برای

() 2

اگر راستای روند ساختار در امتداد محور  xفرض شود ،برای مد  TEساختار دوبعدی(حالتیکه میدان الکتریکی موازی و
میدان مغناطیسی عمود بر روند است) ،معادله( )2بصورت زیر در میآید:
() 3

و با جایگذاری

و

به رابطه زیر میرسیم:

() 4

و با انتگرالگیری ،رابطه زیر را بدست میاوریم:
() 2

مقادیر میانگین روی حوزه انتگرالگیری هستند.
و
که
مراحل فوق توسط لدو و همکاران( )2002انجام شد؛ ولی آنها برای ادامه کار ،از تغییرات افقی مغناطیسی افقی در
رابطه فوق صرفنظر کردند .الزمه تصحیح جابه جایی ایستا با درنظر گرفتن تغییر افقی مولفه افقی میدان مغناطیسی ،در
اختیار داشتن دادههای مگنتوتلوریک در قالب یک آرایه است ،بطوریکه مولفههای میدان در همه ایستگاهها بصورت
فرآهم باشد .در این صورت با درنظر گرفتن دو
همزمان برداشت شده باشند و امکان محاسبه تغییرات میدان
ایستگاه متوالی  jو  ،j-1امپدانس در ایستگاه  jبشکل تابعی از امپدانس در ایستگاه  j-1و نیز تیپر و تغییرات افقی
در دو ایستگاه بیان میشود:
میدان
()1
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تا اینجا همه توابع از نوع منطقهای(بدون تاثیر پذیرفتن از اعوجاج گالوانی)در نظر گرفه شدهاند .در غیر این صورت
و منطقهای  ،Zیک پارامتر حقیقی مستقل از فرکانس( )aیا همان ضریب جابه-
رابطه بین امپدانسهای معوج شده
جای ایستاست.
()7

ضمنا رابطه ای که به صورت مشابه و با چشم پوشی از تغییرات مولفه افقی میدان مغناطیسی حاصل می شود ،به
صورت زیر است:
()8

با اعمال تغییر متغییرهای زیر:

()9

به رابطه یک خط در فضای

میرسیم:

()10

به این ترتیب تعیین پارامترهای اعوجاج به یک مسئله برازش خط تبدیل میشود.
که محدوده فرکانسی مختلفی را میپوشانند انتخاب
رویه به این صورت است که ابتدا مجموعه ای از نقاط
کرده و تست میکنیم که آیا این مجموعهها در طول یک خط مستقیم در فضای

توصیف میشوند؟ که برای

این کار شاخص همبستگی ،باقی مانده و پارامترهای معادله  10را بررسی میکنند.
()10

معیارهای درک شده برای پارامترهای اعوجاج ،شاخص همبستگی باال ،مقدار باقی مانده( )پایین و وجود پارامترهای
مثبت در معادله  11است.
اعمال روش بر داده مصنوعی
مدل مصنوعی انتخاب شده در اینجا که برگرفته از کار لدو( )2001است ،در شکل(-1الف) نشان داده شده است.
روالیه دارای ضخامت تقریبی دو کیلومتر و مقاومتویژه  100اهممتر است ،و در زیر آن یک همبری مقاومت ویژه با
صخامت  11کیلومتر به شکلی وجود دارد که سمت چپ آن دارای مقاومت ویژه  2هزار اهممتر و سمت راست دارای
 120و
مقاومتویژه  20اهممتر و دارای ضخامت  11کیلومتری میباشد همچنین یک ناهمگنی با ابعاد
مقاومت ویژه  10اهم متر در این ناحیه وجود دارد و در انتهای مدل نیم فضای همگن با مقاومت ویژه هزار اهممتر
است .توابع پاسخ در بازه پریودی  1000 -0.1و برای  20ایستگاه با فاصله دو کیلومتر نسبت به یکدیگر محاسبه شدند.
سپس هرکدام از منحنی های مقاومت ویژه ظاهری مد  TEبا یک فاکتور تصادفی در بازه [2-و ]2در مقیاس لگاریتمی
دچار اعوجاج و به عنوان داده اندازهگیری شده در نظر گرفته شدند تا معرف اثر ساختارهای محلی سه بعدی بر
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دادههای دوبعدی باشند(شکل-1ب) .با توجه به شکل(-1ب)  ،ایستگاه  14در مقایسه با سایر ایستگاههای اندازهگیری
کمتر دچار اعوجاج شده است ،پس آن را بعنوان ایستگاه مرجع درنظر گرفته و سپس منحنیهای فاز و مقاومت ویژه
اندازهگیری شده را با منحنیهای فاز و مقاومت ویژه محاسبه شده از معادلههای 1و 9که بترتیب مربوط به لحاظ یا
عدم لحاظ تغییرات افقی مولفه افقی میدان مغناطیسی هستنند ،مقایسه میکنیم .شکلهای 2و  3مقایسه منحنیهای
فاز و مقاومت ویژه اندازهگیری شده را با منحنیهای فاز و مقاومت ویژه بدست آمده از معادلههای 1و 9برای ایستگاه-
های  9و  12نشان میدهد .حتی در چنین مدل ساده ای ،موارد نقض فرض ثابت بودن مولفه افقی میدان مغناطیسی
مشاهده می شود.

شکل  :1الف) مدل بعدی بکار رفته برای تولید دادههای مصنوعی(لدو .)2001 ،ب) ضرایب اعوجاج اعمال شده در هر ایستگاه

شکل :2مقایسه فاز و مقاومت ویژه مد TEدادههای خام و
بدست آمده از معادالت 1و 9برای ایستگاه .9که رنگ قرمز
مقادیر بدست آمده از معادله  ،9رنگ سبز مقادیر بدست
آمده از معادله  1و رنگ آبی دادههای خام میباشد.
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شکل :3مقایسه فاز و مقاومت ویژه مد TEدادههای خام
و بدست آمده از معادالت 1و 9برای ایستگاه .12که رنگ
قرمز مقادیر بدست آمده از معادله ،9رنگ سبز مقادیر
بدست آمده از معادله  1و رنگ آبی دادههای خام میباشد.

با توجه به شکل  3میبینیم که در همه پریودها مقادیر فاز منطبق و منحنیهای مقاومت ویژه ظاهری موازی هستند،
بنابراین در ایستگاه  12از همه پریودها برای محاسبه جابهجایی ایستا میتوان استفاده کرد .از طرفی در شکل 2می-
بینیم که منحنیهای فاز در همه پریودها بر هم منطبق نیستند و همچنین منحنیهای مقاومت ویژه در همه پریودها
موازی نیستتند در نتیجه برای این ایستگاه نمیتوان از همه پریودها برای محاسبه جابهجائی ایستا استفاده کرد .برای
بدست آوردن بازه پریودی مناسب میتوانیم از معادالت 8و  10استفاده کنیم .شکل  4برازش خط بر دادههای و را
برای ایستگاه  9نشان می دهد در زمانی که همه پریودها را برای محاسباتمان در نظر میگیریم (شکل-4الف) پارامتر-
های اعوجاج منفی بدست میآید درصورتی که این پارامترها نمیتوانند منفی باشند حال اگر پریودهائی را که در آنها
منحنیهای فاز تقریبا همزمان و منحنیهای مقاومت ویژه موزایاند را وارد محاسبات کنیم پارامترهای اعوجاج مثبت
بدست میآید درنتیجه این پریودها را برای محاسبه جابهجائی ایستا استفاده میکنیم.

شکل :4مقادیر

و

در دو محدوده پریودی برای ایستگاه  9و نتایج برازش خط بر آنها
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شکل  :5مقایسه جابجاییهای ایستای اعمال و محاسبه شده با استفاده از روابط  1و  .9رنگهای قرمز و سبز بتریب
مربوط ب ه لحاظ و عدم لحاظ تغییرات مغناطیس افقی است .رنگ آبی نشان دهنده جابجایی ایستای اعمال شده است

محاسبه مقادیر نسبی جابجایی ایستا با استفاده از رابطه 1یعنی با لحاظ کردن تغییرات مولفه افقی میدان مغناطیسی
دقیقتر است .این موضوع در شکل  2که مقادیر پارارمترهای محاسبه شده در دو حالت با مقادیر اعمال شده مقایسه
شدهاند ،مشاهده میشود.ضمنا باید یه این نکته نیز توجه داشت که مدل مصنوعی در نظر گرفته شده در اینجه مدل
نسبتا سادهای است و تفاوت دقت در دو حالت مورد بحث در تخمین پارامترهای اعوجاج در مدلهای پیچیدهتر و
واقعی میتواند شدیدتر باشد.
نتیجهگیری
قانون فاراده امکان امکان مرتبط کردن مشتق افقی تانسور امپدانس معوج شده با توابع تبدیل ژئومغناطیسی معوج
نشده را فرآهم می کند .با استفاده از آن تغییرات نسبی بین پارامترهای اعوجاج در امتداد پروفیل مشخص میشود و در
نهایت به بازیافت پاسخ منطقهای مد  TEدر یک مدل منطقهای دوبعدی(همراه با اثرات سه بعدی محلی) کمک می-
کند.
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