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  چکیده

 د،نشو گیري میدان پتانسیل محسوب می هاي اندازه روشجزء که سنجی،  و مغناطیس سنجی هاي ژئوفیزیکی گرانی روش

ي ها داده برداشت. دنارکاربرد د ...شناسی و زمین، مطالعات یابی و اکتشاف مواد معدنی نظیر پتانسیلهایی  در زمینه

ترقیق دلیل   به ایا،علیرغم وجود این مز .نسبت به برداشت زمینی مزایاي زیادي دارد ،دهوابر صورت بهمیدان پتانسیل 

با  ناهنجاري را مولد منابع شود که شناسایی و تفکیک میایجاد  ها ی در نمایش دادههای کاستیهاي دریافتی،  سیگنال

در حوزه فرکانسی فروسوي پایدار   ادامههاي  اي که ترکیبی از روش مرحله سازي دو با کاربرد وارون .کند میمشکل مواجه 

بر روي  شده از کاربرد این روش نتایج تولید. ص را برطرف کردایتوان این نق می ،است سازي خصوصیت فیزیکی و مدل

داد که روش نشان مربوط به منطقه اسفوردي واقع در استان یزد  واقعی مغناطیس هاي دادههاي مصنوعی و  داده

  .کند هاي کوچک شناسایی را حتی در اندازه به نحو مطلوبی منابع مسبب ناهنجاريقادر است  پیشنهادي

سازي  مدل اي، ادامه فروسوي پایدار، سازي دومرحله یابی، داده هوابرد، وارون میدان پتانسیل، پتانسیل :هاي کلیديواژه

   .خصوصیت فیزیکی
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Abstract 

Gravimetry and magnetometry methods, which are among the methods of measuring potential 
field, are used in variety of fields such as mineral prospectivity, geological studies and so on. 
Airborne potential field data surveying has many advantages over ground surveying. Despite 
these advantages, due to the attenuation of the received signals, there are defects in the visual 
presentation that make it difficult to distinguish the causative sources responsible for anomaly. 
These defects can be suppressed by applying a two-step inversion, which is a combination of 
stable downward continuation in frequency domain and physical property modeling. The results 
of employing this method on synthetic data, and real magnetic data pertaining to the Esfordi 
region in Yazd province showed that the proposed method is able to properly identify the 
sources of anomalies even in small sizes. 
 
Keywords: Potential field, Mineral prospectivity, Airborne data, Two-step inversion, Stable 
downward continuation, Physical property modeling.    

  مقدمه    1

منظور اکتشاف  مختلف، به يها روش يریکارگ و هوابرد و با به ییایدر ،ینیزم ،یچاه در اشکال درون یکیزیمطالعات ژئوف

نسبت  يشتریبالگرد که قدرت مانور ب لهیوس هوابرد عمدتاً به يها برداشت. قابل اجرا است يکانسار ریو غ يمنابع کانسار

  . گردد یدارد، اجرا م مایبه هواپ

امکان ، و مؤثر عیسر صورت به عیپوشش مناطق وس، صورت همزمان به یکیزیمختلف ژئوف يها روش يریکارگ امکان به

هم فاصله و کمک به  يها داده هیته، ینیزم يها برداشتدر  یقابل دسترس ریبرداشت داده در مناطق غ اتیعمل ياجرا
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انجام  يبرا ینشده و انتخاب اهداف اکتشاف تجسسمناطق بزرگ  اکتشاف، یطیمح ستیآن با کاهش اثرات ز ریتفس

  استفاده از روش يایمزااز جمله  يا منطقه يو ساختار یشناس نیبه اطالعات زم یابیدست و ینیزم یلیمطالعات تفص

 گنالیس ن،یاختالف ارتفاع نسبت به سطح زم لیبه دل ا،یمزا نیوجود ا رغم یعل. )2016گاندي و سرکار، ( است ییهوا

شده   برداشت لیپتانس دانیم يها مثال داده يبرا. شود یها م داده شیدر نما ییشده و سبب بروز نارسا فیتضع یافتیدر

داشته  یهمپوشان گریکدی باممکن است  شده، جادیکه از چند منبع ا) سیمغناط ای یگران يها داده(هوابرد  صورت به

 يبرا یحل راه افتنی نیبنابرا. نشود کیتفک گریکدیدر وهله اول از  يمنابع مولد ناهنجار شود یموضوع باعث م نیباشد؛ ا

ها چندان  داده نیا مستقیم يساز وارون جیموضوع نتا نیعالوه، با توجه به هم به. است يمشکل ضرور نیبرطرف کردن ا

 اتیبهبود عمل منظور به یروش افتنیمطالعه،  نیهدف از ا .فاصله دارد تیشده با واقع مدل حاصل و ستین بخش تیرضا

موردنظر  یدر ارتباط با اهداف اکتشاف تر قیدق جینتا لیو تحص لیپتانس دانیهوابرد م کیزیژئوف يها داده يساز وارون

  .است

  روش تحقیق    2

 شنهادیپ یسنت يساز وارون يجا به لیپتانس دانیهوابرد م يها داده يا مرحله دو يساز پژوهش روش وارون نیدر ا

در حوزه  يساز وارون) ب( و هیها در حوزه فور داده يساز وارون ياجرا) الف(ي  روش متشکل از دو مرحله نیا. شود یم

به منابع مولد  تر کینزدرا در سطوح  لیپتانس دانیکه م استادامه فروسو  اتیمرحله اول در واقع همان عمل. است مکان

 .گردد یم نییتع یمنابع مسبب آنومال ایمشخصات منبع  زیدر مرحله دوم ن. )1995بلیکلی، ( کند یمحاسبه م یآنومال

شده توسط عابدي  یشنهادبه این منظور در این پژوهش از روش پ. محاسبات مربوط به عملیات ادامه فروسو ناپایدار است

نوف براي پایدارسازي عملیات گسترش فروسو سازي تیخو در این روش از تنظیم. شود استفاده می) 2013( و همکاران

  � ،یافته بیانگر داده پتانسیل تبدیل ��� .دهد رابطه گسترش را در حوزه فوریه نشان می) 1( همعادل. استفاده شده است

سازي پیشرو  این رابطه با معادله مدل با مقایسه. است �و  �ترتیب عدد موج در راستاي  به ��و  ��و  ارتفاع

 پایدار  فروسوشده ي ، دادهدر نهایت. سازي کرد توان عملیات گسترش فروسو را با مسئله وارون شبیه می) 2معادله(

   .شود حاصل می يعدب دوو تبدیل فوریه معکوس  خونوفیتتابع هزینه  سازي با کمینه) �معادل با مدل (

)1(  ���

)2(  �

که اساس ) 1998، 1996(لی و اُلدنبرگ سازي خصوصیت فیزیکی نیز از الگوریتم پیشنهادي توسط  براي مدل

منظور رفع  در این الگوریتم به .شود استفاده می است، UBC-GIF Grav3Dو  UBC-GIF Mag3Dهاي  افزار نرم

سازي  مدل موردنظر با کمینه. شود سازي تبدیل می سازي به یک مسئله بهینه مشکل عدم یکتایی پاسخ، مسئله وارون

   .آید دست می به )3( معادله

)3(  �

شده  شده و محاسبه گیري هاي اندازه بین دادهاختالف میزان  بیانگر، (data misfit)برازش تابع عدم  ،��در این رابطه 

  :شود صورت زیر تعریف می و به است

)4(  �

)5(  �

شکل  )5( معادله. کند ایجاد می سازي است که بین این دو تابع تعادل پارامتر تنظیم �مدل و ) نُرم(تابع هدف  ��

کنترل  منظور بهسایر اوزان نیز و  نام دارد عمقدهی  تابع وزن (�)�در این رابطه . دهد کلی تابع هدف مدل را نشان می

گنجاندن اطالعات اولیه در ارتباط با مدل مورد جستجو از این . شود هاي مختلف به مسئله وارد می اهمیت نسبی مؤلفه

  . مدل مرجع به مسئله وارد شده است عنوان به ��، )5( هدر معادل آن چنانکه. شود طریق میسر می
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متري از سطح زمین از مدلی که  150اطیسی در ارتفاع 

این  در ابتدا .بیان شده است 1جدولمشخصات مربوط به این مدل در 

یافته  هاي انتقال سازي داده سپس عملیات وارون

سازي  شده از روش پیشنهادي با روش مستقیم یعنی، روشی که در آن وارون

شده نشان داد که روش پیشنهادي توانسته است عالوه 

  . تر را شناسایی کند

 

  متر150داده هوابرد مغناطیس در ارتفاع 

  )گرم بر سانتیمتر مکعب(چگالی   
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روش . يا دومرحلهسازي  وارون) د(و ) ج(ها،  سازي مستقیم داده

حد آستانه براي تعیین  .مشخص شده است 

  .انتخاب شد SI0.012 گرم بر سانتیمتر مکعب و 

اطیسی در ارتفاع هاي مصنوعی گرانی و مغن داده ،براي ارزیابی روش پیشنهادي

مشخصات مربوط به این مدل در  .نمایش داده شده است، ایجاد شد

سپس عملیات وارون .سطح زمین منتقل شدها با استفاده از روش فروسوي پایدار به 

شده از روش پیشنهادي با روش مستقیم یعنی، روشی که در آن وارون نتایج حاصل. )2شکل

شده نشان داد که روش پیشنهادي توانسته است عالوه  هاي تولید مدل. هاي هوابرد مستقیماً انجام شود، مقایسه شد

تر را شناسایی کند وچکهاي ک مقیاس، منابعی با اندازه بر منابع مولد ناهنجاري بزرگ
 

داده هوابرد مغناطیس در ارتفاع ) ج(داده هوابرد گرانی و ) ب(مدل مصنوعی ) الف(هاي مصنوعی؛  و داده مدل

 مشخصات مدل مصنوعی .1جدول

  (SI)ذیري مغناطیسی خودپ  )متر(عمق   )متر(ابعاد   مدل

1  500 × 3000 × 1000  500  0.06  

2  150 × 500  ×500  50  0.06  

3  200 × 1000  ×500  100  0.06  

4  150 × 500  ×750  150  0.06  

5  75 × 100  ×100  50  0.10  

6  100 × 150  ×100  75  0.08  

7  75 × 100  ×200  25  0.06  

سازي مستقیم داده وارون) ب(و ) الف(سازي؛  شده از اجراي عملیات وارون نتایج حاصل

 قرمزرنگها با دایره  این مدل. را شناسایی کند تر کوچکهاي  پیشنهادي توانسته است مدل

گرم بر سانتیمتر مکعب و  0.1براي مدل گرانی و مغناطیس برابر  بیبه ترتهاي مربوط به منبع آنومالی 

  

براي ارزیابی روش پیشنهادي

نمایش داده شده است، ایجاد شد 1شکلدر 

ها با استفاده از روش فروسوي پایدار به  داده

شکل( گردید اجرا

هاي هوابرد مستقیماً انجام شود، مقایسه شد داده

بر منابع مولد ناهنجاري بزرگ

مدل. 1شکل 

مدل

1

2

3

4

5

6

7

 

نتایج حاصل .2شکل 

پیشنهادي توانسته است مدل

هاي مربوط به منبع آنومالی  بلوك
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هاي مغناطیسی منطقه اسفوردي واقع در شمال شرقی شهرستان بافق در 

عرض  32˚00ʹتا  31˚30ʹطول شرقی و 

شده در  و ذخایر معرفی آمده با موقعیت معادن

را بخشی این مناطق  طور رضایت ي بهپیشنهاد

از تر معرفی کرد یا  راي مطالعات تفصیلی

   .استفاده نمود GISیابی در محیط 

 
؛ )رنگ اهیس هاي مربع(شده آهن و فسفات  همراه با موقعیت ذخایر شناخته

  اي سازي دومرحله

شده  نتایج حاصل. پیشنهاد شدهاي هوابرد 

را حتی در مواردي که منبع  قادر است منابع مولد ناهنجاري

هاي  تودهگستره توان  روش پیشنهادي می

کاربرد  توان چنین بیان کرد که در انتها می

   .کند دو چندان میهاي مختلف  در زمینه
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طول شرقی و  56˚00ʹتا  55˚30ʹمحدوده  موردمطالعه در ناحیه .گردید استان یزد استفاده

آمده با موقعیت معادن دست هاي به ، مدلشده ارسنجی نتایج تولیدبراي اعتب. قرار دارد

پیشنهادگرفته نشان داد که روش  مقایسه صورت. ، مقایسه شد)

راي مطالعات تفصیلیعنوان اهداف اکتشافی ب ی را بههای بخشتوان  می همچنین .است 

یابی در محیط  عنوان یک الیه اکتشافی با اهمیت در قالب یک پروژه پتانسیل

همراه با موقعیت ذخایر شناخته هاي مغناطیس منطقه اسفوردي سازي داده نتایج وارون

سازي دومرحله روش وارون) ب(روش مستقیم ) الف(

  گیري

هاي هوابرد  سازي مستقیم داده وارون يجا بهاي  سازي دومرحله در این مقاله روش وارون

قادر است منابع مولد ناهنجاري یخوب بهموردنظر رهیافت از روش پیشنهادي نشان داد که 

روش پیشنهادي می استفاده ازبا  ،عالوه بر این .اندازه کوچک باشد، شناسایی و تفکیک کند

در انتها می .یابی نمود مکان، زایی است هاي محتمل براي کانی آذرین را که از موقعیت

در زمینه ها را این داده سودمندي، مزایاي برداشت هوابرد همراه باعملی این روش 
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همچنین این دو روش براي وارون

استان یزد استفاده

قرار داردشمالی 
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 شناسایی کرده

عنوان یک الیه اکتشافی با اهمیت در قالب یک پروژه پتانسیل آن به
  

نتایج وارون .3شکل 

گیرينتیجه    3

در این مقاله روش وارون

از روش پیشنهادي نشان داد که 

اندازه کوچک باشد، شناسایی و تفکیک کند ازنظر

آذرین را که از موقعیت

عملی این روش 
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