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 چكیده 

و    یماندهباق  یبه قسمتها  یجداساز  های   ا استفاده از روشی سنگ کف، معموال آنومالی بوگه ب توپوگراف  يافتن  یبرا
موهو و    یدر مرزها  ییراتاز جمله تغ  یق)طول موج بلند( متعلق به اثرات عم  يینفرکانس پا شود.    یم  یمتقس  یمنطقه ا

 نرم کره می باشد. -مرز سنگ کره
عدم    و حتی محل آن  تعیین شده برای سنگ کف  در عمقمی تواند    آل  يدها  قطعفرکانس    يك  انتخاب نوع فیلتر و نیز

همگی برازشی مشابه  مدل که    15برای    ،محاسبات برای دو نوع فیلتر استاندارد و سه طول موج قطع  ايجاد نمايد.قطعیت  

 سنگ کف گرديد.  در عمق  تغییر ٪25حدود منجر به  کند یم  يجاد ها ادر داده 

 ییرات مستقل تغ  ی ها  یریاستفاده از اندازه گ  می تواند  ، کردن داده ها  یلترف  يقاز طر  ی جداساز  برای  ،مناسب  جايگزينی

مشاهده    یاز داده ها  ،قبل از محاسبات  توان  ی، که مباشد آنها    اثر بوگه  محاسبه  یبرا  و عمیق  يرينز  یمرزها  یعمق جانب

 شده کم شود. 

اثر  ، عمیق، تغییرات چگالی اليه های توپوگرافی سنگ کفداده های گرانی سنجی، جداسازی، های کلیدی:  واژه 
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Abstract 

Observed gravity anomalies are the sum of all the underground effects. To find basement 
topography we usually divide the Bouguer anomalies into residual and regional parts via 
separation procedure. Low frequency (i.e. long wavelength) content belonging to deep effects 
including the variations in the Moho and Lithosphere-Asthenosphere Boundaries. 
Different kind of filtering give different results. More importantly, is to find an ideal cut-off 
frequency. Our calculation shows that there is up to 2 km difference in the depth while the data 
fits are fairly the same. The difference between three cutoff wavelengths in 15 models, which all 
produce the same data fit, shows about 25% variation in the final depth of the basement. 
An alternative to separation via filtering the data is to use independent measurements of lateral 
depth variations of underlying boundaries to calculate their Bouguer signature, which then can be 
subtracted from the observed data prior to calculations. 

Keywords: Gravity data, Separation, Basement topography, Deep underlying density variations, 

Deep structure effect, data filtering 

 

 مقدمه      1

داده گرانی سنجی اندازه گیری شده در سطح زمین اطالعاتی از تغییرات چگالی در مقاطع عرضی    می دانیم همانطور که 

بر روی هم انباشته   ،اين تغییرات چگالیاثر  خود دارد.  در  هسته زمین  اليه های نزديك به سطح زمین تا  و عمقی را از  

اندازه گیری شده نهايتا در کنار هم به صورت    شده و در يك داده اندازه گیری شده نمايش داده می شود. اين داده های
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پروفیل های دو بعدی و يا در شبكه های منظم و يا غیر منظم در سطح زمین می تواند به ما در مدل سازی های دو و  

  ، تغییرات چگالی در عمق های مختلف ن در زير زمین بدهد.قیمتی از تباين چگالی و تغییرات آ اطالعات ذی ،سه بعدی

در داده های اندازه گیری شده در سطح زمین    (2013)هینز و همكاران،    تفاوتی با فرکانس ها و طول موج های م  خود را

ای  نومالی ها در داده ه، جداسازی اين آفرايند های پردازش داده های گرانی سنجی  ( که يكی از1نشان می دهد )شكل

 مدل سازی می باشد. در  ، نومالی مورد هدفمرتبط با آی جدا شده گرانی سنجی و سپس استفاده از آن بخش از داده ها

در منطقه هدف    کفتعیین توپوگرافی سنگ    ،نیبمنابع هیدروکر  فرايند اکتشافيكی از اهداف اولیه در مراحل ابتدايی  

ی دهد و  ورد تحقیق ماطالعات ارزشمندی از حوضه رسوبی م  کف، توپوگرافی سنگ    آن در  می باشد. عمق و نیز تغییرات

 بسیار حائز اهمیت می باشد. نومالی بوگه جداسازی اثر آن بر روی داده های آ

نومالی های منطقه ای و محلی چه خطايی می  روش های مرسوم فیلتر و جداسازی آ  در اين تحقیق نشان خواهیم داد که

 ن چیست. تصحیح و تعديل آاعمال کند و راه  عمق و حتی موقعیت نهايی سنگ کف تواند در تعیین

 
نها در داده های اندازه گیری شده گرانی سنجی )برگرفته از  ق های مختلف با توجه به طول موج آنومالی های چگالی در عماثر آنمايش . 1شكل

 .(2013 ،و همكاران نزهی
 روش تحقیق      2

جداسازی اين    ،مراحل پردازش  در فرايند آماده سازی داده های گرانی سنجی برای مدل سازی سنگ کف، از مهمترين

می    نرم کره-شامل تغییرات در مرز موهو و مرز سنگ کره  نومالی های تغییرات چگالی مربوط به اعماق بیشترآنومالی از آ

از روش های جداسازی مبتنی بر فیلترهای رياضی که تنوع بااليی دارد استفاده   ،در اکثر مواقعو باشد. در اين جداسازی 

ضاد موجب متبا عالمت  نومالی های  وندگی آنومالی گرانی، وجود آگاها با توجه به ذات جمع ش  ها،   اين روشدر  می گردد.  

ها يا هر روش رياضی ديگر  که بتوان از روش جداسازی و فیلترنومالی وجود نخواهد داشت  جمع اثر صفر شده و هیچ آ

نازک    ، منتج از ضخیم شدگی رسوبات و در همین مكانآنومالی  جمع اثر  و    پديده   ايننمونه ای از    ، 2بهره برد. در شكل

اولی اثر منفی و دومی اثر مثبت داشته   . به طوريكه،شدگی پوسته در بخشی از حوضه خزر جنوبی را مشاهده می نمايید

  رياضی  جداسازیتقريبا امكان  خنثی و خط صاف مشاهده گردد که  ، منطقه ای تقريبا  نومالی بوگه گردد در آو موجب می  

نومالی  و با فرض وجود آ  نومالی ها، مبنی بر خنثی شدن آره شدهابا فرض عدم وجود حالت خاص قبلی اش  .خواهد داشتن

فقط  عموما از فیلتر های باال گذر که   ،نومالی های عمیق دارای طول موج بلندتری می باشندآنجا که آقابل جداسازی، از 

 جدا از اينكه در انواع مختلف  ،دهد استفاده می شود. فیلتر های رياضی عبورمی  را فرکانس های باالتر )طول موج پايین(

خود چالش   ،(Cutoffن نیز انتخاب طول موج قطع )در يك نوع خاص آ  ن، خروجی های متفاوتی را نتیجه می دهند،آ

 می تواند نتايج را بسیار متاثر نمايد.   مقدار انتخابی  بزرگی می باشد که
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حوزه خزر  در   Iپروفیل. نمايش داده واقعی در با عالمت مخالفنومالی  ی گرانی و امكان صفر شدن جمع دو آنومالجمع شوندگی آ . اثر 2شكل

 (2011)با کمی تغییر از متولی و همكاران،  جنوبی

 

ز داده های گرانی در  پروفیلی ا  واقعی   ، بر روی داه های مشاهده می شود  3شكلهمانطور که در    ، برای نمايش اين مشكل

از دو نوع فیلتر    ،جداسازی اثرات عمیق تر از سنگ کف  به منظورو  (  2017انتظار سعادت و همكاران،  )منطقه مكران  

باال  انتخاب سه مقدار متفاوت طول موج قطع  گذر گوسین و هرکدامباالگذر معمولی و    150و    125،  100شامل    ،با 

مشاهده می شود به ازای دو نوع فیلتر استاندارد و سه طول موج   3استفاده شده است. همانطور که در شكل  ،کیلومتر

قطع منطقی و توجیه پذير، شش خروجی متفاوت حاصل شده است. چنانچه اين شش خروجی برای مدل سازی سنگ  

منطقه مورد استفاده واقع شود، به مدل های متنوعی که همگی دارای برازش مشابهی در داده های واقعی و محاسباتی  ف  ک

نشان داده شده است. همانطور که در شكل ها مشاهده می شود    4ن در شكلآ جواب    15می باشند منجر می شود که  

درصد( حتی تغییرات جانبی در ماکزيمم    25)خطای حدود  مختلف    ی کیلومتر در عمق مدل ها  دوعالوه بر تغییرات حدود  

عمق مورد بررسی نیز مشاهده می شود که به خصوص در مناطق با زمین شناسی پیچیده و تغییرات ضخامت شديد در  

 . (2018)جاماسب و همكاران،  سنگ کره بسیار ممكن می باشد

ناشی از تغییرات در مرز   ايست ابتدا اين اثرات عمیقبرای حذف اثرات منطقه ای و بزرگ مقیاس در زير سنگ کف، می ب 

را با استفاده از داده های منطقه ای شامل مدل های جهانی و ماهواره ای و نیز در صورت    نرم کره-موهو و مرز سنگ کره

محاسبه و مستقیما از داده های گرانی سنجی جداسازی نمود تا    ، موجود بودن با استفاده از داده های زمینی تكمیلی

 آنومالی سنگ کف به درستی بدست آيد. 
 

 گیری ه  نتیج      3

ر که به وضوح در اين تحقیق مالحظه و محاسبه گرديد، صرف استفاده از روش های رياضی فیلتر و جداسازی  همانطو

جواب دقیق و واقعی را تضمین نمايند. بلكه انجام مدل سازی    نومالی های منطقه ای عمیق تر از سنگ کف نمی تواندآ

و محاسبه    نرم کره -های عمیق و اطالعات کافی از تغییرات چگالی اليه های زيرين مانند مرز موهو و مرز سنگ کره

عی از سنگ ترين و بهترين نتیجه را در حصول يك مدل واق، موثرن از داده های واقعیآنها و نهايتا حذف آ مستقیم اثرات  

 کف منطقه ارائه می دهد. 



572 
 

 

 
باال اعمال  . پنل بر روی داده های پروفیلی در منطقه مكران  کیلومتر 150و  125، 100 ع . اعمال فیلتر های باالگذر با طول موج قط3شكل

 گذر گوسین. پنل پايین اعمال فیلتر باالگذر نرمال. الا فیلتر ب 

 

 
  و دو نوع فیلتر باالگذر  قطع متفاوت  طول موج سه. نتیجه مدل سازی بر روی داده های جداسازی شده سنگ کف منطقه مكران برای 4شكل

 .استاندارد و گوسین
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