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 چکیده  

 Werner)ورنر  در اين مقاله با استفاده از تحلیل داده های مغناطیس سنجی هوابرد منطقه بصیران به روش واهمامیخت  

Deconvolution  )  شده است. برای تخمین    پرداختهو تخمین عمق رسوبات  بررسی وضعیت پی سنگ مغناطیسی  به

عمق داده های پتانسیل از روش های مختلفی از جمله روش های خودکار مانند واهمامیخت اويلر، واهمامیخت ورنر،  

تئوری    و معايبی همراه است.  مزايااستفاده می شود که هر کدام از آنها در عمل با    ی و روش طیف توانسیگنال تحلیل

و    که برای تحلیل منشا های دوبعدی از قبیل دايك نازک رم تقسیم تابع میدان است  مبتنی بر ف  ورنر  واهمامیخت روش

وابسته به  تعداد زياد پاسخ های محاسبه شده در اين روشصحت  .طراحی و ابداع شده است همبری های زمین شناسی

عمق دگی  و پراکنتوزيع    .و اثرات تداخلی آنومالی های مجاور است  ارتفاع برداشت داده ها  اتتغییر  داده ها،   فهنومیزان  

عمق  تا  از سطح زمین در غرب منطقه  بصیران  در منطقه  برای ساختارهای مغناطیسی  های برآورد شده به روش ورنر  

با در شرق )دامنه شاه کوه(    متر  1200 باشد که در مقايسه  از    می  اويلر  واهمامیخت  مانند    ديگر روشهانتايج حاصل 
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Abstract 

The primary objectives in many aeromagnetic surveys are generally to determine the depth and 

structural configuration of the magnetic basement. Non-uniqueness is a fundamental problem in 

any type of potential field interpretation. The Werner method was introduced in 1953 as an 

interpretation method that was able to separate an anomaly from the interference caused by 

adjoining anomalies. Werner proposed a method for interpreting overlapping effects of nearby 

anomalies if they can be interpreted as attributable to thin sheets. The depth estimation Results 

obtained by applying Werner Deconvolution method in Basiran area show the depth ranges 

between 200-1500 meters that is to some extent more than the other previous results such as Euler 

Deconvolution method. 
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 مقدمه      1

عملیات برداشت داده های مغناطیس  منطقه بصیران درجنوب شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی قرار دارد.  

انجام شده است. بسیاری   1383در سال  شناسی و اکتشافات معدنی کشور  توسط سازمان زمین  در منطقه بصیرانهوابرد  

اين منطقه به لحاظ پتانسیل های معدنی    .شده استهای سطحی پوشیده  از مناطق محدوده مورد مطالعه توسط آبرفت

در آن فعال    و کانی زائی از اهمیت بسار بااليی برخوردار است و درحال حاضر نیز معادن مهمی از جمله مس قلعه زری

در اين مقاله با استفاده از داده های مغناطیس سنجی هوابرد به تخمین عمق ساختارهای مهم مغناطیسی    می باشد.

پرداخته شده است. از روش ورنر به عنوان روش مبتنی بر تشخیص ساختارها و چشمه های دوبعدی استفاده شده است.  

ی، تشخیص ساختارهای گسل و دايك و به  ، بررسی ساختارهای سنگ شناسهمبری هاشناسی، مطالعه کاربردهای زمین

  . (1953)ورنر،  ين روش می باشد اآنومالی از جمله قابلیت های  کننده  طور کلی تعیین ابعاد و ويژگی های منشاهای ايجاد  

حاکی از وجود سنگهای آذرين از نوع آندزيتی در غرب و جنوب غرب منطقه می    (1شکل)نقشه ساده شده زمین شناسی  

تغییر اين ساختار در جنوب شرق به محدوده    شمال منطقه پوشیده از رسوبات و آبرفت های کواترنر می باشد که با  باشد.

 .  (1352)اشتوکلین و همکاران،  پوشیده از رسوبات شیل و ماسه کرتاسه و ژوراسیك تغییر می يابد

 
 شده منطقه )اقتباس از سه نقشه يکصد هزار سازمان زمین شناسی: بصیران، مختاران و کودکان(   هنقشه زمین شناسی ساد .1شکل 

تصحیح میدان هسته (،Diurnal Correctionپس از انجام مراحل مختلف پردازش از جمله تصحیح تغییرات روزانه)

(IGRF )  (. نقشه  1387)فنائی و همکاران،    تغییرات مواد در پوسته زمین باقی می ماندها شامل اثرات مربوط به  داده

مثبت و منفی مربوط قطب  های مختلف شدت  ( حاوی  2)شکل    شدت میدان کلی مغناطیسی حاصل های  مربوط به داده 

باشد که مستقیما در ارتباط با تغییرات مواد وساختارهای زيرسطحی و میزان به ماهیت دوقطبی میدان ژئومغناطیس می 

 .استپذيرفتاری مغناطیسی 

 
 شدت میدان مغناطیسی کل در بلوک پروازی بصیران های  . نقشه داده2شکل 

شود که موجب تغییر ( استفاده میReduction To Pole)  ها از فیلتر برگردان به قطببرای حذف اثر زاويه میل از داده
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(. نتیجه اعمال اين فیلتر  Baranov, 1957الگوی پاسخ ساختارها از شکل نامتقارن به شکل متقارن در قطب خواهد شد ) 
 آمده است. 3افزار ژئوسافت در شکل در حوزه فرکانس و با استفاده از نرم

 
 هسته و تغییرات روزانه  شامل اثرات پوسته و حذف میدان  نقشه برگردان به قطب داده ها  .3شکل 

 روش تحقیق      2

  رابطه رياضی بیان کننده شدت میدان مغناطیسی کل يك دايك نازک دو بعدی با امتداد و گسترش عمقی بی نهايت را 

 : (1953)ورنر، به صورت ساده شده زير می توان نشان داددر روش واهمامیخت ورنر 
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  0xشدت میدان مغناطیسی در نقطه  Tفاصله افقی تا نقطه باالی دايك،  0x، فاصله در امتداد پروفیل  x(،  1در رابطه )

نیز عمق سطح بااليی دايك مدفون   z   د.نابعی از شدت میدان، خودپذيری مغناطیسی و هندسه دايك می باشوت  Bو    Aو  

دارد که برای تعیین آنها بايد حداقل چهار معادله مجزا در نقاط   د( وجوz ،0x،A  ،Bدر اينصورت چهار مجهول )  .است

محاسبه    .(2015  )فیرهد،  شود حل  به صورت همزمان تشکیل و  در طول پروفیل و با انتخاب اندازه پنجره مناسب  مختلف

و  مغناطیدگی  جهت  از  مستقل  روش  اين  در  موقعیت  و  می    عمق  بازماند  مغناطیس  از  پذيری  اثر  بدون 

شديد پاسخ  و حساسیت  (  4واهمامیخت ورنر)شکل  عداد زياد پاسخ های محاسبه شده در روش  ت   .(1971)هارتمن،باشد

تعیین میزان صحت   ،(Kilty et al., 1983;  Hansen et al., 1993پرواز )  و تغییرات توپوگرافی و ارتفاع  به نوفههای حاصل  

را   آمده  بدست  بهنتايج  نتايج تخمین عمق  با  مقايسه  اويلر    در  و  ;)  دشوار کرده استروش واهمامیخت  محمدزاده مقدم 

 .(1398همکاران، 
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   ( تصوير سمت چپ)در مقايسه با نتايج واهمامیخت اويلر )تصويرسمت راست(   تخمین عمق به روش واهمامیخت ورنرنتايج  .4شکل 

 

 گیری نتیجه      3

سه عامل است.  حداقل  روش ورنر در عمل محدود به    کارآمدی براساس پژوهش و بررسی انجام شده مشخص شد دقت و  

نخست اينکه همواره بايد توجه داشت که در اين روش تحلیل داده ها بر اساس مدلهای دو بعدی ساده مانند دايك نازک  

مانند آنچه در ساختار زمین شناسی منطقه   ،اختارهای مجاورتداخلی آنومالی ها و س  اتاثربا وجود  انجام می شود و لذا  

دوم اينکه ماتريس ضرايب حاصل از تشکیل دستگاه   . نمی باشدبرای تخمین عمق مناسب اين روش  بصیران وجود دارد،

هنگام  بوده و در  (  ill-posed)معموال بدوضع  و فاصله است که  مغناطیسی  میدان  شدت  حاوی دوکمیت    (1)  معادله

حتی  آنومالی اصلی  از    حذف اثرات تداخلی آنومالی های مجاور  سوما   وارون سازی با خطا در تعیین مجهوالت همراه است.

از مرتبه های مختلف به رابطه ) افزودن چند جمله ای  تقريبا  ( نیز  1با  اپیچیده و  به    ست. غیرممکن و با خطا همراه 

تخمین عمق داده های مغناطیس هوابرد بصیران به دلیل حساسیت اين روش ستفاده از روش ورنر در  نتیجه ا  طورخالصه،

  دقت کافی در نتايج حاصل از کاربرد و تداخل آنومالی های مجاور سبب پراکندگی زياد جواب ها و عدم    به نوفه داده ها 

متر   300تا    200  حدود نتايج تخمین عمق به روش واهمامیخت ورنر    شده است.  ساير روشهادر مقايسه با  اين روش  

 اويلر می باشد. واهمامیخت عمق های بدست آمده از روشهای ديگر مانند  بیشتر از
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