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 چکیده  

در این مقاله رویکرد جدیدی در محاسبه تحصیحات تخته بوگه و توپوگرافی در یک مرحله با استفاده از مدلسازی پیشرو جرم 

( quadtree( و )Octree)  های پیشرفتهدر مرحله اول از مش.  گرددمعرفی می(  واقع بین سطح زمین و سطح مرجع )فضای مدل

های بسیار کوچک در محل قرار گیری نقاط  ها توانایی تولید سلول این مش .  کنیمفضای مدل استفاده می   پارامتریزه کردنبرای  

 .شودی م برداشت گرانی در سطح زمین دارند و بنابر این تحصیح توپوگرافی با دقت بالیی محاسبه 

فاده از مدلسازی پیشرو  است گیری گرانی روی سطح زمین باها در نقاط اندازههای این مشدر مرحله دوم اثرگرانی تمام سلول

این اثر گرانی معرف مجموع تحصیحات بوگه و توپوگرافی هستند که با کم کردن این مجموع از مقدار گرانی  .  شودمحاسبه می 

 شود.ای آنومالی بوگه کامل محاسبه می مشاهده 

 سازی,تخته بوگه,توپوگرافیبندی,آنومالی بوگه,مدل شبکه  گرانی سنجی,: ید یلک یهاواژه

 
 

A new approach to bouguer slab and topography corrections using 

advanced python open source modeling 
Abstract 

In this paper, a new approach to calculating bouguer slab and topography in one step using forward  

modeling of mass located between the ground surface and the reference surface (model space) is 

introduced. In the first step, we use advanced (Octree) and (quadtree) meshes to parameterize the model 

space. These meshes have the ability to produce very small cells at the location of gravity  points on the 

ground surface. The topographical effects are computed with high accuracy. 

In the second step, the effectiveness of all cells of these meshes at gravity points on the ground is 

calculated using forward modeling. This effect of gravity represents the sum of bouguer scores and 

topography, which is calculated by subtracting this sum from the observed gravity value of the complete 

Bouguer anomaly. 

Keywords:gravimetry,mesh,bouger anomaly,modelling,bouger board,topography. 

 مقدمه 1

استاندارد به  ی هاهستندکه با استفاده ازفرمول یگران ی هاداده هیاول حاتیمراحل تحص نیازمهمتر یبوگه وتوپوگراف حاتیتحص

( که همراه با 1392تلفورد) شودی زده م ن یصفحه بوگه تخم یبوگه با محاسبه اثرگران  حیتحص. شوندی طور جداگانه محاسبه م 

محاسبه شوند که   یستیبا  یتوپوگراف حیبوگه به عنوان تحص  حیاز تصح ماندهی موجگان باق . دباشی مانند اثر انحنا م ییبال  ی خطا

 ی چالش جد  ی مکعب ی هامشو  دیشد یدر مناطق با توپوگراف حاتیتحص نیدقت ا . آن ارائه شده است  ی برا یمتنوع ی هاروش

 شیافزا  ی ریگمدل به طرز چشم ی فضا نکرد زهیدقت پارامتر یدرخت دیجد ی هامش  یبا معرف. باشد ی ها مدر محاسبات آن

. کل مدل را محاسبه کرد ی فضا یاثرگران ییتوان با دقت بال ی ها ممش  ن یا ی هاسلول  یاست. با محاسبه اثر گران  داکردهیپ
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  تونیپا طی ( در محopen sourceها در منابع باز )آن یمحاسبه اثر گران  ن یها و همچنمش نیمربوط به ساختن ا ی هاکد

 quadtreeو  octree meshعبارتند از  تونیپا طیدر مح شرفتهیباشد. دو نوع مش قابل استفاده و پیم  یدسترسقابل 

mesh  اند. دو نوع مش نشان داده شده نیا ری. ر اشکال زباشد ی م  یقابل دسترس هاآن ی کدهاهمانطور که گفته شد 

 

 octree mesh :1شکل 

 

 quadtree mesh:2شکل

 روش تحقیق 2

کزی کیلومتر در منطقه زاگرس مر  5یبی  کیلومتر به فواصل تقر200دریلومترک200ای به وسعت  داده گرانی درمحدوده  399دداتع

نومالی هوای آزاد باشد. با تصحیحات اولیه آاین منطقه شامل سیستم ژئوترمال محالت در قسمت مرکزی می.  استبرداشت شده  

برای محاسبه آنومالی بوگه کامل فضای مدل  .  اندآنومالی هوای آزاد نشان داده شده توپوگرافی و   3در شکل.  محاسبه شده است

از   استفاده  سلول پا  quadtree mesh  با  گرانی  است.اثر  اثر رامتریزه شده  عنوان  به  و  محاسبه شده  به مش   مربوط  های 

زاد و  ومالی هوای آ دن این اثرات گرانی از مقادیر آنبا کم کر.  توپوگرافی که در واقع مجموع تحصیح تخته بوگه و توپوگرافی است

 نمایش داده شده اند. 4مجموع تصحیحات بوگه و توپوگرافی و آنومالی بوگه در شکل . آنومالی بوگه محاسبه شده اند 
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 (محاسبه شده در منطقه مورد مطالعه b( وآنومالی بوگه)a)  : تصویر توپوگرافی3شکل                                        

 quadtreemesh(محاسبه شده توسط c( وآنومالی بوگه)b(توپوگرافی)a) تصاویرتصحیح بوگه:4شکل                                 

 نشان داده شده است.  5برای مقایسه و ارزیابی آنومالی بوگه به دست آمده در نرم افزار ژئوسافت  در شکل

 

 در نرم افزار ژئوسافت quadtree meshتصویرآنومالی بوگه محاسبه توسط:5شکل     

گرانی سطح زمین    ی هادادهکه پوشش    باشدی مدر قسمت شرقی شبکه گرانی  5و    4شکل    موارد اختالف بین  ن یترمهم یکی از  

(ثابت کرده است که چشمه منبع ژئوترمال در 2021)ابراهیم زاده اردستانی مناسب نیستند و در همین ناحیه مطالعات قبلی  

 بنابراین آنومالی نسبی مثبت در این ناحیه بایستی وجود داشته باشد. . همین ناحیه قرار دارد
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 ی ریگجه ینت 2

با استفاده از مش بندی پیشرفته فضای مدل و محاسبه اثر گرانی این فضا ,تصحیحات تخته بوگه و توپوگرافی در یک مرحله و  
بال محاسبه   باعث  .  شودی مبا دقت  رویکرد  مرب  شودیماین  به حدکه خطاهای  این تصحیحات  به محاسبات  و وط  برسد  اقل 

 بوگه حتی در مناطقی که پوشش داده ای مناسب وجود ندارد با دقت بالیی به دست آید. ی های آنومال
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