
 

 

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


 

 1 
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 چکیده

 ژئومغناطیسی تبدیل توابع و مگنتوتلوریک استاندارد تبدیل توابع شامل مگنتوتلوریک تبدیل توابع کامل مجموعه

بعدی و های سهافقی و قائم ، اعوجاجهای متفاوتی نسبت به ساختارهای عمیق و کم عمق، رسانا و مقاوم ، حساسیت

 های مدل در ها حساسیت این از برخی تحلیل تحقیق، این هدفهای الکترومغناطیسی دارند. حتی نسبت به نوفه

 سطح زیر ساختارهای از را اطالعات تریندقیق که هاستداده سازیوارون برای ای رویه دادن نشان و مصنوعی دوبعدی

 .هدد قرار ما اختیار در

 مصنوعی مدلهای تبدیل، توابع مگنتوتلوریک،های کلیدی: واژه

 

Sensitivity Analysis of the Full Set of Magnetotelluric Transfer Functions 
Limouparvar Jahromi,E*1; Habibian Dehkordi,B2; Oskooi, B3 

Abstract 

The complete set of transfer functions including standard magnetotelluric and 

geomagnetic transfer functions have different sensitivities to deep and shallow, 

horizontal  and vertical structures and three-dimensional distortions. The main goal of 

this research is to analyze some of the sensitivities through synthetic model studies and 

establish a procedure to obtain the most accurate information from subsurface structures.  

Keywords: magnetotelluric, transfer functions, 

 

 مقدمه

ژئوفیزیکی الکترومغناطیسی با چشمه طبیعی است،که توزیع مقاومت ویژه در زیر سطح  روش مگنتوتلوریک یک روش

شود. روش مگنتوتلوریک کاربرد های الکترومغناطیسی مشخص میگیری افت و خیزهای طبیعی در میدانبا اندازه

مایی، مخازن نفت و گاز، آبهای زیرزمینی، کانسارهای گرهای زمینوسیعی در اکتشاف منابع زیرزمینی شامل میدان

های مختلف برداشت های صورت گرفته در حوزهشناسی دارد. به دلیل پیشرفتمعدنی و نیز شناسایی ساختارهای زمین

 .این کاربرد بسرعت در حال افزایش استسازی و تفسیر ها، تحلیل، مدلو پردازش داده

شوند و برای استنباط رسانائی زمین در ای الکتریکی و مغناطیسی توابع تبدیل نامیده میههای میدانروابط بین مولفه

شوند مجموعه کامل توابع تبدیل شامل تانسور بازه عمقی که بستگی به محدوده فرکانسی بکار رفته دارد، استفاده می

 هستند: ][و پاسخ مغناطیسی بین ایستگاهی  ]W[، بردار محلی تیپر ]Z[امپدانس محلی 

 (1) 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 2 

 

 
 

 
 

ماتریس یکه است. با  Iهای مشاهده و مرجع و مختصات ایستگاه  و  rهای الکتریکی و مغناطیسی ، میدان Hو  Eکه 

-بیان میهای الکتریکی و مغناطیسی های افقی میدانتانسور امپدانس به صورت نسبت بین مولفهتوجه به روابط باال 

 و در آخر شودهای مغناطیسی بیان میهای عمودی و افقی مجموع میدانبردار تیپر بصورت رابطه بین مؤلفهشود، و 

 ایستگاه دو در مغناطیسی میدان افقی هایمولفه بین خطی رابطه بیانگردر حوزه فرکانس،  M افقی مغناطیسی تانسور

 بازه در گیرند؛نمی قرار گالوانی هایاعوجاج تاثیر تحت: هستند مهم گیویژ سه دارای توابع این .است مشاهده و مبنا

 مقدار دارای رسانا هایتوده مرکز روی بر زد؛ تخمین قبول قابل دقت با را آنها توانمی تیپر به نسبت وسیعتری پریودی

 (.2002 همکاران، و وارنتسوف( )است ناپایدار بنابراین و کوچک تیپر جاییکهدر )هستند بیشینه

در جهت امتداد ساختار، تانسور امپدانس بصورت  xبرای یک ساختار یک دوبعدی در دستگاه مختصات اصلی با محور 

  شود:زیر خالصه می

 
 

جریان الکتریکی در جهت روند ساختار و مولفه مغناطیسی متناظر با آن در جهت عمود بر امتداد  TEکه در مد 

ریکی در جهت عمود بر امتداد ساختار و مولفه مغناطیسی متناظر با آن در جهت جریان الکت TMساختار و در مد 

را در مراحل TM و  TE( بررسی هر دو مد 1991شود. بردیچوسکی و همکاران)امتداد ساختار در نظر گرفته می

های حاصل پاسخهای مگنتوتلوریک ضروری دانستند و با استفاده از چند مدل مصنوعی به بررسی گوناگون تفسیر داده

حساسیت بیشتری  TMکه مد اند پرداخته و نشان داده TMو  TEها و مقایسه فاز و مقاومت ویژه در مدهای از مدل

به  TEدارد؛ در حالی که حساسیت مد  TEبه ساختارهای نزدیک سطح و همچنین سنگ کره مقاوم، نسبت به مد

بعدی تولید شده بوسیله ساختارهای ی در برابر اثرات سهمقاومت بیشتر TMمد های رسانای عمیق بیشتر است.زون

دقت بیشتری در  TMمد . تر استبعدی ناشی از ساختارهای مقاوم مقاومدر برابر اثرات سه TEدرحالیکه مد رسانا دارد

تقریب دوبعدی ساختارهای رسانا و حساسیت بیشتری به ساختارهای نزدیک سطح و همچنین سنگ کره مقاوم زمین 

دقت بیشتری در تقریب دوبعدی  TEهای عمیق دارد و ممکن است ساختارهای عمیق را نبیند، درحالیکه مد گسلو 

ساختارهای مقاوم و حساسیت باالتر به ساختارهای عمیق دارد، اما در معرض خطاهای بزرگ در تقریب دوبعدی از 

بطور قابل توجهی تحت   TMعرضی در مد های مقاومت ظاهریساختارهای رسانا قرار دارد، همچنین وقتی منحنی

های تیپر، مغناطیس ممکن است شرایط را بسمت بهتر شدن تغییر دهد.)منحنی TEجائی ایستا است، مد تاثیر جابه

های مقاومت ظاهری گیرند، درصورتیکه منحنیهای ایستا قرار نمیتحت تاثیر اعوجاج TEافقی و فاز امپدانس طولی 

و  های رسانا را بهبودتودهتفکیک عمقی های مغناطیس افقی دادهشوند(. ب کمی تحریف میطولی در شرایط مطلو

به نظر دقت بیشتری در تصویر آورد و فراهم می های تیپرات قابل اعتمادتری از اهداف عمیق را نسبت به دادهاطالع

آید)حبیبیان های تیپر بدست میی دادهسازولی تفکیک باالتر مرزهای جانبی از طریق واروندارند.  هاکردن رسانائی

 (.2012واسکوئی ، 

بطورقابل توجهی در حساسیت نسبت به ساختارهای  های مختلف دادهبررسی و پی بردن به اینکه مولفه ،با توجه 

براین اند،  بناهای الکترومغناطیسی متفاوتبعدی و حتی نسبت به نوفههای سهعمیق و کم عمق، رسانا و مقاوم، اعوجاج

(3) 

 

 

(2) 

 

 

(2) 
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های مختلف در مورد میزان قابل اعتماد سازی یک مجموعه داده مشخص، با در نظر داشتن این حساسیتدر وارون

سازی های موجود در وارونشود. یکی از چالشگیری میها نتیجهسازی هر کدام از مولفهبودن مدل حاصل از وارون

سازی و حداکثر اطالعات ن بهترین نتیجه از واروناز توابع پاسخ برای بدست آورد مناسب ترکیب یک تشخیص

سازی، بردیچوسکی و ، بهترین و کارآمدترین جانشینی در واروندر فرآیند تفسیر دوبعدی و، باشدساختاری از آنها می

عاری مغناطیس افقی( که  مغناطیسی )تیپر ، تانسورسازی توابع پاسخ کند: در ابتدا واروندمیتریف به شرح زیر بیان می

سازی آنها تصویر قابل اعتمادی را از ساختارهای ژئوالکتریکی باشند و وارونهای ایستای نزدیک سطحی میاز آشفتگی

سازی نیز توابع پاسخ سازی توابع پاسخ فاز مگنتوتلوریک که در این واروندهد سپس وارون)بخصوص رساناها( ارائه می

سازی مگنتووریشن را کنترل و ویرایش اند و نتایج حاصل از وارونیک سطحهای نزدفاز مگنتوتلوریک عاری از آشفتگی

سازی توابع های ظاهری( که در این وارونویژه )مقاومتزی دامنه توابع پاسخ مگنتوتلوریکساکنند و در آخر وارونمی

باشند و ات از زمین میباشند ولی با این حال دارای بیشترین اطالعهای ایستا میپاسخ در معرض شدیدترین آشفتگی

های باالئی زمین پوشیده شده از رسوبات و رساناهای گالوانی موجود در رسوبات را در توانند اطالعاتی اضافی از الیهمی

-های تیپر و مغناطیس افقی( در واروندر اینجا نیز  با توجه به اهمیت توابع پاسخ ژئومغناطیسی)داده اختیار بگذارد.

 پردازیم.مقایسه این توابع می سازی به بررسی و

 روش تحقیق

شامل چهار الیه که معرف رسوبات رسانا، دهد که ( مدل مصنوعی اول بکار رفته در این تحقیق را نشان می1شکل)

الیه اول دارای ضخامتی تقریبا یک سنگ کره مقاوم)پوسته سخت و گوشته باالئی( و سست کره رسانا می باشد، 

کیلومتر و مقاومت ویژه  19اهم متر، الیه دوم دارای ضخامتی تقریبا برابر با  10اومت ویژه کیلومتری و دارای مق

متر و در آخر الیه هزار اهم 5کیلومتر و مقاومت ویژه  100متر، الیه سوم دارای ضخامتی تقریبا برابر با هزار اهم100

 150 پهنای و کیلومتر 55 ضخامت با دوبعدی ساختار یک مدل این، باشدمتری میاهم 5چهارم یک نیم فضای همگن 

. (2001)بردیچوسکی و دمیترف،است استنوسفر شدن مرتفع یا باالآمدن معرف واقع در که گیردمی بر در را کیلومتر

 20ای بعدی در فاصله یک دقیقا ساختار یک بر واقع مدل چپ سمت الیه منتهی و در ناهمگنی از دور مبنا ایستگاه

. مجموعه کامل است شده گرفته نظر در گیری اندازه ایستگاه 35 مجموع درکیلومتری از ایستگاه اول قرار گرفته و 

 و حقیقی بخشهای و TMو   TEمدهای فاز و ظاهری ویژه مقاومت شامل مدل این برای شده محاسبه تبدیل توابع

 ب الف و -2 های شکل در ترتیب به ثانیه 1000 و 100 ،10 هایپریود برای افقی مغناطیسی تانسور و تیپر موهومی

 .اندشده داده نشان

 
 (2001بردیچوسکی و دمیترف،ویژه مصنوعی اول)مدل مقاومت-(1شکل) 
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بینیم (( در طول پروفیل و در سه پریود مختلف می2با توجه به نتایج حاصل از پاسخ محاسبه شده برای مدل،)شکل)

( نشان نداده است در اَستنوسفر)تقریبا هیچ حساسیتی نسبت به ساختار رسانای عمیق TMکه مقاومت ویژه و فاز مد 

که توان گفت دهد و در نتیجه میثانیه بخوبی ساختار رسانا را نشان می 1000و 100در پریود  TEصورتی که مد 

همچنین با مقایسه تابع تبدیل  بیشتر است، TMهای رسانای عمیق در مقایسه با مد به زون TEحساسیت مد 

تابع تبدیل مغناطیس افقی نیز تغییرات نسبتا بزرگتری را نسبت به تیپر نشان  شویم کهمغناطیسی و تیپر متوجه می

 هایسیستم معرف  دامنه مقطع شبه. دهدثانیه نشان می 1000و  100های داده و ساختار را بخوبی در پریود

-رهای آشفتگی شدت، فاز، و جهت میداندهد.بردارا نشان می الف(شبه مقطع دامنه -3شکل).است موجود جریان

ای این دهد. با چرخش نود درجههنجار، وابسته به قطبش میدان مغناطیسی بهنجار، را نشان میهای مغناطیسی بی

های اضافه که در مناطق با رسانایی بیشتر متمرکز هستند و حول مناطق با رسانایی کمتر ای از جریانبردارها، ایده

 دهد.های آشفتگی را نشان میای بردارب( چرخش پادساعتگرد نود درجه-3شکل) شود.ارائه مییابند، شارش می

  
 

 

اند اطالعاتی را از بینیم که شبه مقطع عملگر مغناطیس افقی و بردارهای آشفتگی بخوبی توانستهمی 3با توجه به شکل

 باال آمدگی اَستنوسفر نشان دهند.

 و حقیقی هایقسمت: ب ، TM و TE مدهای فاز و ظاهری ویژه مقاومت: الف اول؛ مصنوعی مدل برای شده محاسبه پاسخ توابع (:2) شکل

 .افقی مغناطیسی تانسور و تیپر موهومی

بردارهای : ب ،در طو ل پروفیل    شبه مقطع دامنه: الف اول؛ مصنوعی مدل برای آشفتگی و شبه مقطع دامنه بردارهای  (:3) شکل

 آشفتگی
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که مشخصات آن همانند مدل قبلی است با این تفاوت که دو کانال  دهددوم را نشان می ای( مدل مقاومت ویژه2شکل)

کنند و از پایین به اَستنوسفر و شوند سنگ کره را قطع میهای اشباع از سیال در نظر گرفته میرسانا که بعنوان گسل

ل محاسبه شده برای این مدل شامل مجموعه کامل توابع تبدی .به آن اضافه شده است رسند.از باال به رسوبات می

و بخشهای حقیقی و موهومی تیپر و تانسور مغناطیسی افقی برای  TMو   TEمقاومت ویژه ظاهری و فاز مدهای

 اند.الف و ب نشان داده شده -5ثانیه به ترتیب در شکل های  1000و  100، 10های پریود

 
 

  
 

 

 بینیم که( در طول پروفیل و در سه پریود مختلف می2-ه شده برای مدل،)شکلبا توجه به نتایج حاصل از پاسخ محاسب

-کاهش یافته و آنومالی TMاثر پوششی مد  .دهدمی قرار تاثیر تحت را TE مد حدودی تا جریان شدن کانالیزه پدیده

 TEمد الف(. -5)شکلشوندکه منعکس کننده ارتفاع اَستنوسفر هستنند، قابل تشخیص میهای مقاومت ویژه و فاز 

 دهد.ها نشان میو تغییراتی را نیز در موقعیت قرارگیری گسل دهدبخوبی ساختار رسانا را در همه پریودها نشان می

هایی را در موقعیت آنومال ،شویم که هر دو تابع تبدیلهمچنین با مقایسه تابع تبدیل مغناطیسی و تیپر متوجه می

تفاوت که تابع تبدیل مغناطیس افقی تغییرات بزرگتری را نسبت به تیپر نشان  دهند با اینقرارگیری گسل نشان می

 دهد.ثانیه نشان می 1000و  100های داده و اَستنوسفر را نیز بخوبی در پریود

 (2001بردیچوسکی و دمیترف،)مصنوعی دوم مقاومت ویژه مدل :(4شکل)

 و حقیقی هایقسمت: ب ، TM و TE مدهای فاز و ظاهری ویژه متمقاو: الف ؛دوم مصنوعی مدل برای شده محاسبه پاسخ توابع :الف(-5شکل)

 .افقی مغناطیسی تانسور و تیپر موهومی
 

 )ب )الف
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دی را از باال اند اطالعات مفیو بردارهای آشفتگی بخوبی توانسته بینیم که شبه مقطع دامنه می 2با توجه به شکل

 دهند.های اشباع از سیال را نشان میآمدگی اَستنوسفر و همچنین گسل

که توسط  هاسازی دادهتوابع پاسخ در وارون جانشینیاکنون با توجه به حساسیت توابع پاسخ مختلف و ترکیب و 

اصل از مدل مقاومت ویژه های حسازی دادهبردیچوسکی جهت بدست آوردن بهترین مدل مقاومتی ارائه شد، به وارون

 سیریپورن توسط شده ارائه الگوریتم از استفاده با( که دو درصد نویز گوسی به آنها اضافه شده است را 2-دوم)شکل

 زویر،) بگیرد بر در نیز را افقی مغناطیسی پاسخ توابع که شده داده بسط شکلی به که( 2000) اگبرت و واراپورن

دهیم سپس نتایج حاصل از آنها سازی شرکت میهای تیپر و مغناطیس افقی را در واروندهپردازیم، ابتدا دامی(، 2000

کنیم و در آخر نتایح سازی میرا وارون TMو  TEهای فاز مدهای را بعنوان مدل مقاومتی اولیه درنظر گرفته و داده

های مقاومت لیه درنظر گرفته و دادهرا بعنوان مدل مقاومتی او TMو  TEهای فاز مدهای سازی دادهحاصل از وارون

( 5-کنیم، و به این ترتیب در بدست آوردن مدل مقاومت ویژه نهایی)شکلسازی میرا وارون TMو  TEویژه مدهای 

 های توابع پاسخ را در نظر گرفته شده است.اطالعات همه داده

 
 

ها با توجه به رویه پیشنهاد شده توسط بردیچوسکی و سازی دادهبینیم که وارونبا توجه به مدل نهایی بدست آمده می

 دهد.ها را نشان میبخوبی اَستنوسفر و گسل دمیترف

 گیریبحث و نتیجه

 ای گفته شده در متن.ای حاصل از انجام رویه سه مرحلهقطع مقاومت ویژهم :6شکل

بردارهای : ب ،در طو ل پروفیل    شبه مقطع دامنه: الف ؛دوم مصنوعی مدل برای بردارهای آشفتگی و شبه مقطع دامنه  (:6) شکل

 آشفتگی
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توان نتیجه گرفت می  های محاسبه شده برای هر دو مدل، بردارهای آشفتگی و شبه مقطع دامنه با بررسی پاسخ

سازی در کنار دیگر ه با تابع تیپر قابل اعتمادتر است، پس استفاده از آن در وارونکه تانسور مغناطیس افقی در مقایس

های امپدانس و تیپر( بصورت همزمان یا بصورت ترکب مناسبی از توابع پاسخ در بدست های مگنتوتلوریک)دادهداده

دوم مطابق با  ادهای حاصل از مدلسازی دای بهتر تاثیر گذار است. سپس با توجه به نتایج حاصل از وارونآمدن نتیجه

گیریم که این که بخوبی توانست مدل را بازیافت کند، نتیجه می بردیچوسکی و دمیتریف جانشینی ارائه شده توسط

 باشد.رویه جهت در تفسیر دوبعدی دادهای مگنتوتلوریک رویه مناسبی می
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