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 چكیده  

از يی استيكتايی باالدارای عدم  ،  سنجیسنجی و مغناطیس، گرانیهای میدان پتانسیلسازی دادهوارونمساله   . يكی 

های  اين بدان مفهوم است که دادهباشد.  ها میسازی توامان اين دادههای موثر برای کاهش عدم يكتايی مساله، وارونروش

وارد شده، سپس، با توجه به وابستگی مستقیم و يا غیر مستقیم    سازیمختلف به طور همزمان در يك الگوريتم وارون

ها و نیز  های مختلف، الگوريتم با محدود کردن فضای مدل به سمت حصول نتايجی رود که دادهبین پارامترهای مدل

رانی و مغناطیس  های گ سازی توامان دادهدر تحقیق حاضر وارون  را مورد نظر قرار داده باشد.   پارامترهای مدل ارتباط بین  

است. نظر  مورد  قیدگرامیان  از  استفاده  کمینه   با  اساس  بر  گرامیان  از  قید  يك سیستم  گرام  ماتريس  دترمینان  کردن 

های مختلف، و يا تبديالت اين  کاربرد قید گرامیان ارتباطی خطی بین پارامترهای مدل  باشد.پارامترهای مدل مختلف می

اطالعات اولیه در مورد ورود  نیازی به  قید گرامیان  سازی توامان با استفاده از  واقع در وارون در    سازد.پارامترها، برقرار می

شود سازی فراهم میاين همبستگی در طی فرآيند وارونهای مختلف وجود ندارد بلكه  پارامترهای مدل  همبستگی بین

های تُنك با مرزهای شارپ و گسسته، پايدارکننده  همچنین به منظور حصول مدل  برای اين روش است.  مهمکه يك مزيت  

های مصنوعی و يك  سازی توامان بر روی مدلالگوريتم وارون   .م حاضر مورد استفاده قرار گرفته استدر الگوريت  1نرم  

 نمونه داده واقعی به کار رفته است.
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Abstract 

The inversion of potential field data, gravity and magnetic, is a non-unique problem. One efficient 

approach to reduce the non-uniqueness of the problem is based on joint inversion of multiple data 

sets. This means that different types of data are simultaneously inserted into an inversion 

algorithm and, then, by relying on direct or indirect parameter interdependence, joint inversion 

can restrict the model space and produce results that satisfy the data sets and cross-linked 

characteristics of the model parameters. Here, we apply the joint inversion of gravity and magnetic 

data using Gramian constraints, which are based on the minimization of the determinant of the 

Gram matrix of a system of different model parameters. Application of the Gramian constraint in 

the joint inversion algorithm enforces the linear relationships between the different model 

parameters, and/or their transforms. In fact, the joint inversion using Gramian constraints does 

not require a priori knowledge of the correlation between different model parameters, and instead 

provides this correlation during the inversion process, which is an important advantage for the 
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algorithm. Further, to produce sparse models with sharp boundaries, the L1-norm stabilizer is used 

in the presented algorithm. We applied the joint inversion algorithm on synthetic models and real 

data case.  
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 مقدمه    1

ساختارهای   هایروش به  مربوط  هندسه  نیز  و  فیزيكی  توزيع خواص  از  تصويری  که  هستند  آن  دنبال  به  ژئوفیزيكی 

برداشت داده  از  استفاده  با  آورند.زيرسطحی،  فراهم  روی سطح،  بر  مبنای    شده  بر  ژئوفیزيكی  اکتشافات  میان  اين  در 

النی مورد توجه و استفاده محققان بسیاری بوده  های طوسنجی، برای سالسنجی و مغناطیسهای پتانسیل، گرانیمیدان

، بنابراين کاربرد  شوندبندی میهای سنجش از دور غیر فعال طبقههر دو روش نسبتا ارزان هستند و در دسته روشاست.  

اين   سازی توامانتوان از وارونمی  ،در مرحله تفسیر  .فراهم آورد  سطح زيرينتواند اطالعات مفیدی از  ها میهمزمان آن

اين  استفاده کرد.  فیزيكی ساختارهای زير سطحی خواص به عنوان روشی موثر برای نشان دادن توزيع هندسی و  ها داده

سازی وارد شده، سپس، با توجه به وابستگی  های مختلف به طور همزمان در يك الگوريتم وارونبدان مفهوم است که داده

های مختلف، الگوريتم با محدود کردن فضای مدل به سمت حصول نتايجی لمستقیم و يا غیر مستقیم بین پارامترهای مد

را مورد نظر قرار داده باشد. در اين حالت است که عدم    پارامترهای مدل مختلفها و نیز ارتباط بین  رود که تمامی داده

تواند با اطمینان بیشتری به تفسیر نتايج حاصل  تا حد زيادی کاهش يافته است و مفسر می  يكتايی جواب مساله وارون

بندی کلی  های ژئوفیزيكی کاربرد دارند. در يك تقسیمداده  مانسازی تواهای متفاوتی در وارونامروزه الگوريتم  بپردازد.

هايی که شامل  (: الف( روش2004داد )گاالردو و مجو،  ها را در يكی از دو دسته کلی زير قرارتوان غالب اين الگوريتممی

خواص   از  هستند  پتروفیزيكیاستفاده  مختلف  فیزيكی  خاصیت  دو  بین  ارتباط  برقراری  برای  هیدرولوژيكی  ب(  يا   .

استفاده  روش برگیرنده  در  که  ويژگیهايی  ساختاریاز  مدل  های  میان  مشترک  عامل  يك  عنوان  ژئوفیزيكی  به  های 

های ژئوفیزيكی بر اساس قید  سازی توامان داده( الگوريتمی کلی برای وارون 2012اخیرا، ژادانف و همكاران )  باشند.می

مختلف    هایکردن دترمینان ماتريس گرام يك سیستم از پارامترهای مدلقید گرامیان بر اساس کمینه گرامیان ارائه دادند.  

توامان ذکر شده در باال را بتوان، بسته   سازیهای واروندسته از الگوريتمکند که هر دو  اين امكان را فراهم میو    باشدمی

های  های عدم انطباق داده، عبارتمتشكل از عبارت يك تابع هدف کلی  ، مورد استفاده قرار داد. در اين تحقیقبه شرايط

دترمینال ماتريس گرام    که  بدان مفهوم است  کمینه شدن تابع هدف کلی   شود. پايدارکننده، و قید گرامیان کمینه می

به سمت صفر گرامیان(  به سمت صفر میمی  )قید  پارامترهای مدل رودرود. هنگامی که دترمینال  میان    ، همبستگی 

توامان با استفاده از    سازیتوان گفت که در وارونبنابراين می  .گرددايجاد می  ،  پارامترهای مدلمختلف، و يا نشانگرهای  

آيد و نیازی به سازی به دست میمختلف در طی فرآيند وارون  میان پارامترهای مدلقید گرامیان ارتباط و همبستگی  

   شود.م در مورد اين ارتباط وجود ندارد که يك مزيت مهم محسوب میاطالعات اولیه معلو

 روش تحقیق    2

به وسیله مكعب  زيرين در  سطح برداشت  ثابت گسستهناحیه  با هندسه    نامعلوم   فیزيكی  خاصیت  .شودسازی میهايی 

اين به  و  مكعب  مربوط  چگالی  تغییرات  میها،  مورد جستجو  مغناطیسی،  پذيری  داده  باشد.خود  بردار  وبین   بردار  ها 

رابطه   ژئوفیزيكی مختلف به صورت  برای دو مجموعه داده  رابطه خطی وجود دارد که  بیان   زيرپارامترهای مدل يك 

 شود: می
( ) ( ) ( )

, 1,2.
i i i

A i= =d m                                                                                                                              )1( 
( )i

Aو( )i
m   به ترتیب ماتريس کرنل و بردار پارامترهای مدل مربوط به دادهi  ،ام( )i

d، باشند.  می 
 گردد: تابع هدف کلی به صورت زير تعريف می هاسازی توامان اين دادهبرای وارون 
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A −m d ها،  برای هريك ازمجموعه داده دارعدم انطباق داده وزن( ) ( )
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a p r
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تنظیمعبارت )و    های  ) ( )( )1 2
,

G
S m m  می گرامیان  1i  باشد.قید  و  = گرانی  داده  به  2i  مربوط  داده   = به  مربوط 

روابط   اين  در  است.  )مغناطیس  )i
A،    است که دادهماتريس قطری وزن  از حاصل ضربماتريس کرنلی  )،  دهی  )i

dW ،

)ماتريس   يك  مربوطه و وارونماتريس کرنل   )i
W  ايجاد شده است   (( ) ( ) ( ) 1( )

i i i

dW A W )ماتريس(.  − )i
W    خود يك ماتريس

حاصل    2به نرم    1عمقی و ماتريس حاصل از تبديل پايدار کننده نرم    دهی وزن  حاصل ضرب ماتريسقطری است که از  

)بردار  .(2017خواه و همكاران،  شود )وطنمی )i
mاز حاصل ضرب ماتريس ،( )i

W    و در بردار پارامتر مدل مربوطه( )i
d  ، از

)همچنین شود.  حاصل می  مربوطه    ایهای مشاهدهدر بردار داده  داده  دهیوزنحاصل ضرب ماتريس   )i
a p rm    تحت عنوان

)نتیجه حاصل ضرب ماتريس که    باشد دار میبردار پارامترهای مدل اولیه وزن )i
W    مربوطه    اولیه  مدل بردار پارامترهای  در

داده شده در فضای پارامترهای مدل وزنسازی توامان ارائه ( بیانگر آن است که وارون 2تابع هدف کلی رابطه )  .باشدمی
. اين شیوه يك الگوريتم  تابع هدف به کار برده شد سازی برای کمینه  RRCG روش در مقاله حاضر گیرد.شده انجام می

 اديان مزدوج بر مبنای تكرار است.سازی گرکمینه 

 (: 2012، ژادانف و همكاران) استرامیان برای دو پارامتر مدل تبديل يافته به صورت زير قید گ
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)و عملگر  فضای گرامیان G،در اين رابطه های وزن مربوط به عبارت  و  پارامترهای  داللت دارد.  ضرب داخلی   رب  .,.(
 کنند. می تنظیم و قید گرامیان را مشخص

 
   های مصنوعی مدل 3

  يك متری و دا  300تا    50دار از عمق  دايك شیب  .است دار  دو دايك قائم و شیب  دربرگیرنده   مصنوعی تولید شده  مدل

3  هامدل  تباين چگالی  .(1  )شكل  دنمتری گسترش دار  200  تا  50قائم از عمق  
/( )g cm1  و خودپذيری مغناطیسی

( )S I1/0 باشد می.   

  
 .. ب( تباين خودپذيری مغناطیسیالف( تباين چگالیمدل مصنوعی تولید شده.  . 1شكل  

 
ايستگاه به   20و    40ها در يك شبكه مستطیلی که در راستای شرق و شمال به ترتیب دارای  داده حاصل از اين مدل

ای مصنوعی  ها، داده مشاهدهباشد، تولیده شده است. با افزودن نوفه گوسی به اين دادهمتری از همديگر می  50فاصله  
 (. 2سازی تولید شده است )شكل مناسب برای وارون
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 .)شدت میدان کل مغناطیسی( ی آمیخته به نوفه آمیخته به نوفه. ب( داده مغناطیس و 1حاصل از مدل شكل  . الف( داده گرانی 2شكل  

 
)پارامترهای تنظیم به ترتیب برابر    تكرار اول مقادير  در )1

20000 )  و  = )2
40000  پارامتر    شوند. انتخاب می  =

 1/0و    0و خودپذيری مغناطیسی بین    1و    0حدود چگالی بین    همچنین  . شودمیدر نظر گرفته    و ثابت   1500برابر  
های بازسازی  مدل  3 شكل  شرط توقفی که تعیین شده بود را برآورده ساخت. تكرار 92 الگوريتم پس از . گرددتعیین می

باشد، همچنین دارای شباهت زيادی با يكديگر هستند که حاصل کاربرد قید گرامیان می  هااين مدل   دهد.شده را نشان می
 باشد. می  1ها فشرده و تُنك هستند که به دلیل  استفاده از پايدارکننده نرم اين مدل

 
 بازسازی شده برای خودپذيری مغناطیسی. بازسازی شده برای چگالی. ب( مدل  الف( مدل .3شكل  

 
 . اندنشان داده شده 4های بازسازی شده در شكل حاصل از مدل هایداده

  
 .مغناطیسیآنومالی ( ب .  آنومالی گرانی( الف .3های بازسازی شده در شكل داده حاصل از مدل .4شكل  

 گیری نتیجه    4

داده شده انجام  های گرانی و مغناطیس با استفاده از قید گرامیان و در فضای پارامترهای مدل وزن سازی توامان دادهوارون 

سازی، همبستگی میان پارامترهای مدل را افزايش  پذيرفت. نتايج نشان دارد که کاربرد قید گرامیان در الگوريتم وارون

سبب گرديد که   1گردد. همچنین کاربرد پايدار کننده نرم  هايی تقريبا مشابه میازی مدلداده و در نتیجه سبب بازس

 هايی با مرزهای گسسته بازسازی گردد.  مدل
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