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 ده کی چ 

  آيد یم پیش    مسئله عدم يکتايی ،  وارون سازی استوار هستند  یهاروشاکثر کارهای ژئوفیزيکی برمبنای    که يیجاآن از  

برای حصول نتیجه درست و مطمئن در   شكیبد.  ندين تفسیر متفاوت وجود داردرخصوص اطالعات دردسترس چ يعنی

برداشت    هرکدام عملیات،  طراحی  مراحل  پردازش  هادادهاز  تفسیر    هاداده،  و   هادادهو  تجربه  دقت،  دانش،  داشتن  به 

اجرای    موردنظر  ینهدرزماطالعات کافی   را    هرکدامنیاز است. اشتباه يا عدم دقت در  و    يابیاز دست از مراحل فوق ما 

  دنشویممربوطه برداشت    یهادستگاه  یله یوسبهژئوفیزيکی که    یهادادهاکثر    .نمايد یمنزديك شدن به نتیجه واقعی دور  

به    نانیمورداطمکامل    طوربه و همواره  )دستگاهی    یهاعلتنیستند  با خطاها  يامختلف  .  باشندیمی همراه  ي انسانی( 

صد در صد با واقعیت    صورتبه  موردنیاز  یهاپردازش ی حتی پس از اعمال تصحیحات و  يصحرا  یهادادهاکثر    ،بنابراين

 ی برخوردار هستند. يباشند، از دقت و صحت باال   تركينزدمنطبق نیستند و نتايج هرچقدر به عدد واقعی 

 

 پیشرو و وارون سازیمدلصحت، دقت، عدم يکتايی، عدم قطعیت، محدوديت، :  ی د ی ل ک  ی ها واژه 
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Abstract 

Since most geophysical work are based on inversion methods, the problem increase with the 

nonuniqueness, meaning that there are several interpretations of the information available. 

Undoubtedly, sufficient knowledge, precision, experience and information on the field data are 

required to achieve the correct and reliable result in each steps of the field operation, data 

acquisition, data processing and data interpretation. Mistake or imprecise in any of the above steps 

prevent interpreter from getting closer to the actual results. Most of the geophysical data are 

related to the relevant devices. There data are not completely reliable and are always associated 

with errors due to various (human or instrument) causes. Therefore, most field data are not 100% 

true even after the required corrections and processing. Results need to the close unique data and 

higher accuracy and good precision. 
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 مقدمه  1

  دهند یمیداند و اکثر مواقع اطالعات ارزشمندی را در ارتباط با مناطق زيرسطحی  مفژئوفیزيکی بسیار    یهاروش اگرچه  

در مطالعات ژئوفیزيکی اگر دقت و   . معموال(1393)نیکروز،  ژئوفیزيکی مهم است یهاروش یهاتيمحدودولی شناخت 

اکتفا نمود. زيرا هر روش ژئوفیزيکی   توانینمدقیق    یمطالعهباشد، به يك روش ژئوفیزيکی برای يك    موردنظرصحت باال  

. از طرف ديگر زمین، ناهمگن و ناهمسانگرد بوده و اين  (1393)نیکروز،    خاص دارد  يتبرای خود يك يا چند محدود

پیشرو و همچنین    یسازمدلژئوفیزيکی، با دو    اکثر کارهایدر    خود، شناخت دقیق آن را با مشکل مواجه نموده است.

  موردنیاز پیشرو معموالً تغییرات خواص فیزيکی و بعضی از اطالعات    یسازمدلوارون سروکار داريم. در  يا    پسرو  یسازمدل

  نيباوجودابه دست آورد.    توانیمو يك نتیجه واحد   نتايج بدون ابهام  یسازمدلدر اين    . معموال استاز قبل مشخص  

وارون عالوه بر مشکل بودن اجرای   یهامدل. تفاسیر  گذاردیم ی  يثیر بسزاما تا  یسازمدلاکثر اوقات فرآيندهای وارون در  

يکتا هستند    یهاجوابو    ها یوستگیپ فاقد    آمدهدستبهرسیمی  و يا نتايج ت  باشندیمساده همراه    چنداننهآن، با ابهاماتی  

دقیق موضوع   یعهمطالعلمی و    یشناسن یزم  ینه یزم در چنین مواقعی برای تفسیر صحیح، نیاز به يك    (.1999)لیلیه،  

 . استمدنظر، برای رسیدن به يك تفسیر صحیح ضروری 

 
 ها ت ي محدود و    ها روش   2-1

بستگی دارد که   رهای تفس. کیفیت شودیماستفاده  كي زیژئوف یهادادهزمین از   ی هاجنبه مختلفی برای تفسیر  یهاروش

(.  1999است )لیلیه،    محدودشده و ژئوفیزيکی بیشتر يا غیره    شناسیزمیننظیر مشاهدات    ارها یمعچقدر مسئله با ساير  

چه ". در هر دو مورد بايد پرسیده شود  شوند یمهر دو روش پیشرو و وارون برای تفسیر مشاهدات ژئوفیزيکی استفاده  

یزيکی  ژئوف  ی هادادهبرای تفسیر    يی هاروش. مهم نیست که چه  "؟مياکردهچیزی باعث شده و ما چه چیزی را مشاهده  

، ما نبايد هدف را فراموش کنیم: ما مشاهدات از خواص معین زمین را برای تفسیر ماهیت زمین به دست  شودیماستفاده  

. يك تکنیك ژئوفیزيکی ممکن است به ما درباره زمین نگويد. زمانی که اين تکنیك با مشاهدات ديگر ترکیب ميآوریم

زيادی    وجودبااين  شودیم مقادير  است  موردممکن  )نیکروز،   شناسیزمین   در  بگیريم  ياد  مناطق  تکامل  و    زيرسطحی 

  هرچقدر ( هستند.  Constraints)  ها تيمحدود و ژئوفیزيکی ديگر    شناسیزمین  یهاداده(. مشاهدات ديگر در شکل  1393

يك منطقه    درتنبهد، بیشتر احتمال دارد که به جواب يکتا نزديك شويم.  ندر برابر يك مسئله بیشتر باش  هاتيمحدود

ابراين ما  ز آن را بتوانیم استنباط کنیم، بنباشد که ما تنها يك احتمال برای تفسیر زيرسطحی ا  محدودشدهطوری خوب 

به اين معنی است که احتمال ارائه بیش از  ژئوفیزيکی نايکتا است. عدم يکتايی  ی هادادهاز   رهایتفسکه بیشتر  گويیم می

تفسیر   دارد.  وجود  است  سازگار  موجود  اطالعات  تمام  با  که  تفسیر  کلی    یهامکانبه    عمدتاًيك  تراکم  و  ما  نمونه 

 .را در نظر گرفت  هاتيمحدود  مراتبسلسله بستگی دارد. در نزديك شدن به يك مسئله عاقالنه است که    بردارینمونه 

  : سخت  یهاتيمحدود  -1سطح    :(1)شکل    ( جريان يابد3و    2)  ترنيیپا( به سطوح  1ايد از سطوح باالتر )فکر کردن ب

  یهاتيمحدود  -2سطح  ،  حفاری(  یهامغزهو    زدبرون  ی ها)نمونهبررسی کرد    توانیم مشاهدات مستقیم از زمین که  

شاهدات مستقیم پراکنده و مشاهدات  درباره زمین )تفسیرهای نقشه بر اساس م  مشاهدات غیرمستقیم يا استنباطیساده:  

)لیلیه،   (سازیمدل  مثالعنوان به) منطق و درک عام   بر اساس مالحظات نظری  : فرضیات منطقی - 3سطح و  ژئوفیزيکی(

1999). 

 
 (.1999)لیلیه،    مقطع عرضی تفسیر شده( bها و محدوديت (a. 1شکل 
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 ی و شناخت   ی ا کاتوره  ت ی عدم قطع   2-2

. عدم قطعیت (2011)پالمر،   با عدم قطعیت يکساان دانسات توانیمژئوفیزيکی را    یهادادهساازی  عدم يکتايی در وارون

. عدم قطعیت در هر مرحله شاودیمجز مهم همه مطالعات ژئوفیزيك اسات که همیشاه وجود دارد اما اغلب ناديده گرفته 

  هاا دادهکاه فیزياك را باه    هااروشو    هاامادل،  هااگیریانادازهدر    هاایبيارو    خطااهااارد: از  ژئوفیزياك وجود د  یکااربردهاااز  

دو نوع اصالی از  .(2013فورنیر و همکاران، ) برآورد شاده  یپارامترها بر اسااسنهايی    گیریتصامیم، تا  کنندیممتصال 

به عدم قطعیت پديده متغیر ذاتی اشااااره دارد. عدم قطعیت شاااناختی  یاکاتورهعدم قطعیت وجود دارد. عدم قطعیت  

کرد(، اما اطالعات    بینیپیش  قایدق توانیممربوط به موردی اسات که سایساتم تحت مطالعه قطعی اسات )رفتار آن را 

به عدم قطعیت شاااکل  توانیم  عالوهبهجود ندارد. اين نوع از عدم قطعیت را بر نتیجه و ثرومکافی در مورد تمام عوامل 

 کمبود دارد( و عدم قطعیت پارامتری  نوعی  بهرفتار سایساتم ناکامل اسات يا   کنندهتوصایفمدل )به اين معنی که مدل  

 یاکاتوره. مفاهیم عدم قطعیت  (2015لیوان، )ساا تقسایم کرد اساتکه ناشای از فقدان دانش درباره مقادير پارامتر واقعی  

با ارائه تمثیل صافحه دارت تفاوت بین عدم قطعیت  2. شاکل  (2011)پالمر،   و شاناختی با دقت و صاحت مطابقت دارند

 .دهدیمو شناختی را نشان  یاکاتوره

 

 ی ک ي ز ی ژئوف   یدقت و صحت در کارها مفهوم    2-3
اگرچه بعضای مواقع   دهدیم، نشاان اساتما    موردپذيرشواقعی را که   یهادادهبه   هادادهصاحت، میزان نزديکی   درواقع

دقت،    کهدرحالیصااد در صااد صااحیح، مشااخص نیساات.   طوربه  هاداده یریگاندازهامکان تعیین درسااتی و صااحت 
بعضای مواقع به   هاداده)دو يا بیشاتر( نسابت به يکديگر اسات. از طرف ديگر، دقت    هادادهمقايساه نزديکی   یریگاندازه

که شخص بدون دلیل و برهان به   شاودیمتعصاب به رفتاری اطالق   .(1393)نیکروز،   دينمایماشااره    هادادهقابلیت تکرار 
باشاد. متعصاب بودن   ناپذيرانعطافو در تحول و تغییر در آن تمايل   داشاتهباور    گیرانهساخت  طوربهتمايل يا تفکر معینی  

میزان صحت  هرچقدر  را به خطر بیندازد. هاانسانرا به بار آورد و جان   آوریزيان  یهاخسارت  تواندیمدر کارهای علمی 
 .(1393)نیکروز،    ميوشیم، به نتیجه واقعی نزديك و تعصبی در کار نباشد  بیشتر باشد  هادادهبه همراه دقت  

 

 ی واقع  یها داده دقت و صحت در    یاب ي ارز   2-4
توسط   ا،یاسترال  یواقع در جنوب غرب   یادر منطقه  2003اند در سال  قرارگرفته   یمجموعه موردبررس  نيکه در ا يیهاداده

مرتبط با منطقه خشك   یبرش  هیناح  كي  یعمق بر رواهداف کم  یبرا   یشکست مرز  ایمؤلفه  سه  –  یبعدسه  اتیعمل  كي
است    گريمتر از همد  10هم به فواصل    با  ی مواز  یاخط لرزه  هارشامل چ  یاتیاند. هندسه  منطقه عملشدهبرداشت  ینمک

از هم    ها رندهیاست. فاصله گ  یاسه مؤلفه  رندهیگ  29موردنظر قرارگرفته است، هر خط شامل    یبرش  هیکه عمود بر ناح
  تر كينزد یبه روش دوبعد  نسبت هارندهیگ  نیفاصله ب  یبعددرروش سه  کهن يبا توجه به ا متر است.در هر چهار خط پنج

روش   كيبرخوردار هستند. انتخاب    يی ها از دقت باالداده   جهیاست و درنت  شتریب  یدر جهت عمو  كیاست، قدرت تفک
  ی هاسرعت توسط روش  لیبرخوردار است و بهتر است تحل  يیباال  تیاز اهم  یشکست مرز  یالرزه  یهاداده  یبرا  ریتفس

  نيسطح شکنا در ا  یالرزه  یهاسرعت  نییتع  ی(. برا1393  کروز،ی)ن  رديو تجربه مفسر انجام بپذ  كیمتناسب با آن تکن
  رتقیسرعت و دق  ل یتحل  یهایتر شدن منحننرم  یقبول آن استفاده شد و براقابل  جينتا  لیبه دل  GRM  منطقه از روش

 كيمنطقه  - یسطح شکنا مربوط به امواج طول یهاسرعتبه عنوان نمونه استفاده شد.  GRM SSMشدن اطالعات از 
  3( در شکل  GRM SSM)  حی( و بعد از تصحGRM)   حیهر دو حالت قبل از تصح  یخط سه )دستگاه لرزاننده( برا  -

 حیتصح  نيبه ا  میتوانیم  ی خط است پس زمان  نيتراعوجاجخط کم    نيسرعت بهتر  لیکه در تابع تحل  میدانیم   .آمده است
مشاهده   توانیم ی راحتبه  2و  1 و جداول 3جه به دو نمودار باال در شکل تر شده باشد. با توما نرم  یکه منحن  ميببر ی پ 

  یاتیمنطقه عمل  نکهيو با توجه به ا  دهيگرد  حیتصح  یاست منحن  شدهخصنمود که حداقل در سه منطقه که با نشانگر مش
که   گرددیوضوح مشاهده مرا داشت به  یسرعت هیاز سه تا چهار ناح شیدر آن انتظار ب  توانیمحدود بوده و نم یامنطقه 

از    GRM SSMروش    جهیاست و درنت  افتهي  لیتقل  یسرعت  هیبه سه ناح  یسرعت  هی منطقه از پنج ناح  حیبعد از تصح
 .برخوردار است يی صحت باال
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                   .خط سه )ويبراتور( -سطح شکنا مربوط به امواج طولی  هایسرعت. 3شکل             صحت.  تفاوت بین دقت و. 2شکل                    

 

 .()قبل از تصحیح(ويبراتور خط سه ) -ی سطح شکنا مربوط به امواج طولی  هاسرعت .1جدول 

  سرعت    (m)   فاصله 

(m/s ) 
 خط سه  R معادله  شیب 

0 -10 5744 0.1741   y = 0.1741x + 34.347 R2 = 0.9962  سری يك 

12.5 - 25 3952   0.2530      y = 0.2530x + 33.429 R2 = 0.9997  سری دو 

27.5 - 55 4470 0.2237   y = 0.2237x + 34.067 R2 = 0.9982  سری سه 

57.5 - 125 3680 0.2717 y = 0.2717x + 31.72 R2 = 0.9996  سری چهار 

127.5 - 140 2700 0.3703 y = 0.3703x + 19.34 R2 = 0.9962  سری پنج 

 
 . (حی()بعد از تصحويبراتورخط سه )  - یسطح شکنا مربوط به امواج طول یهاسرعت . 2جدول 

  سرعت  ( m)  فاصله
(m/s ) 

 خط سه  R معادله  شیب 

0 - 55 4316 0.2317 y = 0.2317x + 32.717 = 0.9986 2R  سری يك 

57.5 - 117.5 3695 0.2706 y = 0.2706x + 30.727 = 0.9999 2R  سری دو 

120 - 140 3031 0.3299 y = 0.3299x + 23.583 = 0.9992 2R  سری سه 

 

 ی ر ی گ جه ی نت 3

از  در کارهای ژئوفیزيکی حداقل با استفاده  از حداقل   تر مهمشروع    ی هامدل  نيترمناسبسازی عدم قطعیت شناختی 

دقت افزايش پیدا کند احتمال اينکه صحت افزايش پیدا    است. همچنین، هرچقدر  یاکاتورهازی خطاهای عدم برازش يا  س

دقت    کهدرحالیممکن است صحت افزايش پیدا کند    ها وقتکند بیشتر است يعنی دقت با صحت متناسب است اما خیلی  

،  یریگاندازهفناوری و رايانه و همچنین کاهش خطاهای    زمینه  درحاصله    یهاشرفتیپ امروزه با توجه به  کاهش پیدا کند.  

دق افزايش  ارائه  انتظار  و  است  افزايش  به  رو  ژئوفیزيکی  استخراجی  و  اکتشافی  اکثر کارهای  در  و    هاروش ت و صحت 

ت و رسیدن به افزايش صحت و دق  منظوربهجديد راه را برای رسیدن به نتايج بهتر، هموارتر نموده است. لذا    ی هاك یتکن

استفاد به  ژئوفیزيکی،  مطالعات  در  مطلوب  از  نتیجه  اکتشافی    یهاروشه  کار  يك  برای  از    صورتبهمختلف  استفاده 

برای اکتشاف مورد   تنهايی بهو اغلب يك روش ژئوفیزيکی    نیاز است  موردنظر  هدف  بااولیه و ثانويه متناسب    یهاروش

 .  استنیست و معموالً با ابهاماتی روبرو  اعتماد قابلخاص، 
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