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چکیده
 بییهنجیاریهیای،به منظور شناسائی بهترین محل برای احداث سازههای مدفون دربرگیرنده تجهیزات و تأسیسات دارای خواص مغناطیسیی
 برآورد عمق بیهنجاریهای مغناطیسی با.زیرسطحی در جنوب استان زنجان با پیمایشهای ژئومغناطیسی برداشت و مورد بررسی قرار گرفت
 سه بازه عمقی برای بیهنجاریها بهدست، پس از اعمال روش اویلر به نقشه ادامه فراسو.استفاده از روش واهمامیخت اویلر استاندارد انجام شد
 نتایج بهدست آمده از تعبیر و تفسیر کیفی نمایانگر یک روند کلی شمال غربی– جنوب شرقی از بیهنجاریها در منطقه میورد مطاععیه.آمد
 مدلسازی بیهنجاریها با نرم افزار مدل ویژن انجام شده و بهترین مناطق جهت احداث سازههای مدفون از نظر رعایت اصیول اختفیای.است
.مغناطیسی پیشنهاد شد
 سازههای مدفون مغناطیسی، مدلسازی، روش واهمامیخت اویلر، ژئومغناطیس، بیهنجاریهای مغناطیسی زیرسطحی:کلیدواژهها

Geomagnetic Anomalies Modeling to Determine the Best Location
for Construction of Buried Magnetic Structures in South of Zanjan
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Abstract
In order to identify the best location for the construction of underground structures including equipment and
installation of subsurface, magnetic anomalies in the southern part of Zanjan provinc by geomagnetic surveys were
determined and investigated. Estimation of the magnetic anomalies was performed using standard Euler method.
Then, to map upward constitution, three depth intervals were calculated for the anomaly. The result of qualitative
interpretation represents a northwest-southeast trend of the anomaly on the study area. Anomaly modeling was
performed using Vision software and the best locations for the construction of underground structures in
accordance with the principles of magnetic hiding were proposed.
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 .5مقدمه
روش مغناطیسسنجی از کارآمدترین روشهای ژئوفیزیکی میورد
استفاده جهت اکتشاف ذخایر مغناطیسی است .با استفاده از ایین
روش میتوان در مرحله اکتشاف مقدماتی که هیچگونه اطالعیات
قبلی موجود نمیباشد ،بیا صیرف وقیت و هزینیه انیدل ،محیل و
مشخصیات سیاختارهای زیرسییطحی را تعییین کیرد [ .]5امییروزه
مغناطیسسنجی عالوهبر اکتشاف مربوط به کیاوشهیای نفتیی و
اکتشاف منابع معدنی ،در تعیین محل اجسام مدفون مغناطیسیی
کاربرد دارد [ .]2یکی از مسائل مهیم پیس از اعمیال تصیحیحات
مورد نیاز (تصحیح روزانه ،عرض جغرافیایی ،توپوگرافی و ارتفاع) و
عملیات پردازشی گونیاگون از قبییل برگیردان بیه قطی  ،5ادامیه
فراسو ،2ادامه فروسیو ،9روشهیای مشیتق 4و سییننال تحلیلیی،1
تعیییین پارامترهییای هندسییی و فیزیکییی اسییت کییه اییین امییر بییا
مدلسازیهای مناس امکانپذیر است .به دعیل اهمییت کیاربرد
دادههای مغناطیسی ،تاکنون تالشهای زیادی برای بهبیود دقیت
روشهای برآورد عمیق صیورت گرفتیه اسیت .روش واهمامیخیت
اویلر ،6یکی از روشهای خودکار برای تفسیر دادههای مغناطیسی
است که اساس آن بهکارگیری مشتقهای میدان در معادعه همنن
اویلر است .تامپسون از ایین روش بیرای بیرآورد عمیق و انیدیس
ساختاری ساختارهای دوبعدی استفاده کرد [.]9
این روش توسط دینر محققین نیز تعمییم داده شیده اسیت
[ .]4-53امروزه این روش به طور گسیترده بیرای تخمیین عمیق
مورد استفاده قرار مییگییرد .افیراد مختلفیی از ایین روش بیرای
مطاععه عمق آنومیاعیهیای مغناطیسیی در مطاععیات صیحرایی و
هوایی استفاده کردهاند .بیه عنیوان مایال ،ارول و سیلیم از روش
اویلر به همراه مشتق تیلت و تبدیل موجیک غییر پیوسیته بیرای
تفسیر دادههیای مغناطیسیی اسیتفاده نمیودهانید [ .]55صیاعح و
پاستکا در شمال ناحیه ریفت دریای سرخ مصر برای تخمین عمق
سییاختارهای فعییال از روشهییای ژئییوفیزیکی و روش اویلییر بهییره
گرفتهاند [.]52
ناجی ،امجد و اعوندی [ ]59روش اویلر استاندارد برای تخمین
عمق دادههای مغناطیس در منطقه بیجار ایران بیهکیار بیردهانید.
مدلسازی دادههای میدانهای پتانسییل بیا روشهیای متفیاوتی
8
صورت میگیرد که میتوان آنها را به دو دسته پیشیرو 7و وارون
Reduce to Magnetic Pole
Upward Continuation
Downward Continuation
Derivative Methods
Analitical Signal
Euler Deconvolution
Forward Modeling
Inverse Modeling

تقسیم بندی کرد [ .]54محققین زیادی از این روش میدلسیازی
در تفسیر دادههای میدانهای پتانسیل اسیتفاده کیردهانید [-53
 .]51در زمینه بیهکیارگیری میدلسیازی وارون در تفسییر نتیایج
میدانهای پتانسیل ،اعنوریتمهای متفاوتی ارائه شده اسیت [-22
 .]23امروزه میدلسیازی پیشیرو و وارون دادههیای مییدانهیای
پتانسیل بیه طیور گسیترده بیرای تعییین پارامترهیای فیزیکیی و
هندسیی جسیم هیدف میورد اسییتفاده قیرار مییگییرد .از جملییه
مرادزاده ،دوعتی و طیبی [ ]29دادههای مغناطیسی ذخییره آهین
اجت آباد ،شمال خیاور سیمنان را تفسییر و میدلسیازی کردنید.
آسنسیو ،ارمیو و اسیتارکل [ ]24دادههیای گرانیی و مغناطیسیی
منطقه ماعیننن 3در مرکز سوئد را مدلسیازی کردنید .رایسیکیال،
پالدو ،روتساالینین و پسونین [ ]21یک میدلسیازی ژئیوفیزیکی
حاصل از برخورد شهابسین در منطقیه کیورسیلکا 53فنالنید را
55
ارائه دادند .رناتو کردانی [ ]26دادههای مغناطیسی ایاعیت پیایو
در برزیل به منظور اکتشاف ذخایر آهن را مدلسازی کرده اسیت.
در پژوهش حاضر ،ابتیدا پیردازش اوعییه دادههیای ژئومغنیاطیس
واقعی منطقه مورد مطاععه توسط نرمافزار ژئوسافت 52مورد بررسی
قرار میگیرد ،سپس بیهنجاریهای شناسایی شده با بهکارگیری
روش وارون پارامتری ،توسط نرمافیزار میدلوییژن 59میدلسیازی
میشود.

 .2روش تحقیق
محدوده مورد مطاععه در جنوب شهرستان زنجان واقع شده که دو
ساختار زمینشناسی را دربر دارد .شکل ( )5نقشه زمیینشناسیی
 5:533333محدوده مورد نظر را نشان میدهید کیه خطیوط زرد
رن موجود در آن پروفیلهای برداشتی در منطقه مورد مطاععیه
هستند .قسمت جنوبی محدوده را سازندهای گرانیتی دوران تحت
عنوان  gdدربر گرفتهاند که در بررسیها از عحاظ شدت و تغییرات
مغناطیسی ،تغییرات محسوسیی را شیامل نمییشیوند .در بخیش
شماعیتر محدوده ،ساختارهای حاوی سن های اسلیتی و فیلیتی
سازند کهر مشاهده میشیوند .ایین مجموعیه دگرگونیه در نقشیه
زمینشناسی شکل ( )5تحت عنوان  Mt2مشخص شده است.
رخنمون مننتیتی گسیترشیافتیه در جهیت شیمال غربیی-
جنوب شیرقی در امتیداد کیوهزایی در درون  ،Mt2اننییزه اصیلی
انجام مطاععات در این منطقه بود .برای اندازهگیری شدت مییدان
مغناطیسییی ،از یییک مغنییاطیسسیینج پروتییون مییدل GSM-19T
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Piauí State
12
Geosoft Oasis Montaj 6.4.2
13
Modelvision Pro

هنجاریهای ژئومغناطیس به منظور شناسایی بهترین محل برای احداث سازههای مدفون مغناطیسی در جنوب زنجان؛ وحید بهتوئی و محمدیاسر رادان

مدلسازی ب 
ی


603

ساخت شرکت کانادایی جمسیس 5استفاده شد .تعداد  29پروفیل
با فاصله جدایش  43متر از ییکدینیر برداشیت شید کیه فاصیله
ایستناههای برداشت در مناطق با تغییرات مغناطیسی آرام 23 ،تا
 21متر بوده و در مناطق با تغییرات مغناطیسی نسبتاً زیاد که بیه
نوعی مستعد کانیزایی میباشند ،تا حدود  53متر کیاهش یافتیه
است .ابعاد پهنیه میورد مطاععیه  883در  5633متیر بیود کیه در
مجموع  2333نقطه به منظور پوشش پهنه مورد مطاععه برداشت
شد .شکل ( )2موقعیت پروفیلها بر روی نقشه توپوگرافی را نشان
میدهد [.]27
برای مدلسازی بیهنجاریهای زیرسطحی ابتدا باید وضعیت
بیهنجاریها را به طور کیفی مورد بررسیی قیرار داد .بیه منظیور
بهره برداریهای مختلف و شناخت کامل کانسار پردازشهای الزم
بر روی دادههای خام برداشت شده اعمال شد و سپس نقشههیای
مربوط به آن تهیه شد و در نهایت مدلسازی انجام گردید.

شکل  .2موقعیت پروفیلها بر روی نقشه توپوگرافی

 .5-2پردازش اولیه دادههای ژئومغنـاطیس منققـه مـورد
مقالعه
در روش کیفی اطالعاتی از مناطق امیدبخش ،بافت بیهنجاریها،
گسترش بیهنجاریها و عمق نسبی آنها بهدست میآیید [.]28
با توجه به نیايیز بیودن تغیییرات روزانیه در میدت زمیان انجیام
برداشت ،از اعمال این تصیحیح صیرف نظیر شیده و نقشیههیا بیا
استفاده از میدان مغناطیسی کل 2در هر ایستناه ،ترسیم شد.
شکل ( )9نقشه شدت کل میدان مغناطیسی 9در جهت محور
قائم را نشان میدهد .شدت میدان مغناطیسی در بخشهای فاقد
بیییهنجییاری ،در گسییتره عییددی حیید زمینییه قییرار دارد .امییا در
بخشهای بیهنجار ،دوقطبی شدن مییدان سیب ایجیاد ينیین
اختالفی میشود .به این مفهوم که بخیشهیای بییهنجیار دارای
بیشترین و کمترین مقدار شدت میدان مغناطیسیی هسیتند کیه
این تغییرات در رابطه با میزان حضور کیانیهیای مغناطیسیی بیا
عمقهای مختلف میباشد .بهترین روش عملی اختفای سازههیای
مغناطیسی مدفون از دید آشکارسازها ،پوشش مناس بیه وسییله
سن درونگیر است.
ينانچه خودپذیری سن درونگییر نزدییک بیه خودپیذیری
هییدف مییورد نظییر باشیید میییتییوان هییدف مییورد نظ یر را از دییید
مغناطیسسنجها پنهان کرد و دعیل آن تأثیرگیذاری خودپیذیری
مغناطیسی سن های دربرگیرنده بیر دادههیای درییافتی توسیط
سنجندهها است و يون این خودپیذیری نزدییک بیه خودپیذیری
هدف مدفون است بنابراین تفکیک آنها کار دشواری خواهد بیود
[ .]23در واقع همین بخشهای بیهنجار ،مکانهای مناس برای
احداث سازههای مغناطیسی هستند .بنابراین اگر بخواهید بر روی

شکل  .5نقشه زمینشناسی  5 :533333محدوده مورد مطاععه
Gemsys
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این نقشه به عنوان فرض اوعیه ،منطقیه میورد مطاععیه را بررسیی
کنید ،با توجه به راستای قرارگیری دوقطبی ،منیاطق در راسیتای
شمالغربی -جنوبشرقی نقشه مکانهای مناسبی بیرای احیداث
سازههای مورد نظر هستند.
مییدان اصییلی زمییین کییه نقیش اعقییا کننییده را دارد ،میییدان
مغناطیسی غیر محوری کجی است که باعث میشیود شیکل هیر
بیهنجاری به زاویه میل و انحراف میدان ژئومغناطیسیی وابسیته
باشد و توده مغناطیسی یکسانی با توجه به مکیانی کیه در داخیل
زمین قرار گرفته است توعید بیهنجاریهای متفاوتی نماید .برای
حذف این نامتقارنی از فیلتر برگردان به قط استفاده میشود.
برگردان به قط فرآیندی است که میدان مغناطیسی مکانی
که زاویه میل مغناطیسی کمتر از  33درجیه اسیت را بیه مییدان
مغناطیسی در قط که زاوییه مییل مغناطیسیی  33درجیه دارد
تبدیل میینمایید .پیس بیا انجیام برگیردان بیه قطی دادههیای
مغناطیسی به گونهای بازسازی میشود که بیه نظیر مییرسید در
قط قرار دارد و زاویه میل آن عمودی و زاویه انحیراف آن صیفر
است .در این حاعت شدت و خود بیهنجاریهای مغناطیسیی بیر
روی منابع اصلی توعید کننده خود قرار میگیرند [ .]93شکل ()4
نقشه برگردان به قط محدوده مورد مطاععه را نشان میدهد .بیا
دقت در این نقشه میتیوان رونید شیمال غربیی -جنیوب شیرقی
بی هنجاری مغناطیسی را مشاهده کرد.با مقایسه نقشیه تغیییرات
شدت کل میدان مغناطیسی و نقشه برگردان به قطی  ،مقیداری
جابهجایی به سمت باال مشاهده میشود که ایین جابیهجیایی بیه
دعیل حذف اثرات دوقطبی است .نتایج بهدست آمده از تفسیر این
نقشه ،نتایج حاصل از نقشه شدت میدان کل مغناطیسیی ،جهیت
احداث سازههای مغناطیسی را تأیید مییکنید .شیکل ( )1نقشیه
سیننال تحلیلی است که از اعمال این فیلتر به نقشیه شیکل ()4
حاصل شده است .با استفاده از پردازش سییننالتحلیلیی ،محیل
منبع بیهنجاری مشخص میشود [ .]95مشاهده میشود که بیه
طور کلی بیهنجاریهای موجیود در قسیمت مرکیز متماییل بیه
جنوب شرق ،نزدیک به سطح و بیهنجاریهای موجود در قسمت
شمال غربی عمیق هستند .شیکلهیای ( )6تیا ( )53بیه ترتیی
نقشههای ادامه فراسو بیرای عمیقهیای  73 ،43 ،23 ،53و 533
متر هستند که از اعمال این فیلتیر بیه نقشیه شیکل ( )4حاصیل
شدند .با کمک نقشههای ادامه فراسو ،عمق بیهنجاری به صورت
نسبی مورد بررسی قرار گرفته است .اثیرات متمیایز بییهنجیاری
مغناطیسی وضوح خود را تا حد باالیی در نقشه فراسو برای عمیق
 533متر از دست داده است .بر این اساس و به دعیل اینکه شدت
بیهنجاری در منطقه مورد مطاععه برای عمیقهیای بییش از 73
متر تا حد قابل مالحظهای کاهش یافته است ،به طور کلیی بیرای
این عمقها کار احداث سازه مغناطیسی پیشنهاد نمیشود.

 .2-2روش واهمامیخت اویلر استاندارد
روش واهمامیخییت اویلییر ،یکییی از روشهییای تخمییین عمییق
بیهنجاریهیای مغناطیسیی اسیت کیه اسیاس آن بیهکیارگیری
مشتقهیای مییدان در معادعیه همنین اویلیر اسیت .رابطیه کلیی
واهمامیخت اویلیر بیرای مییدان  Tانیدازهگییری شیده در نقطیه
)
( به شکل زیر نوشته میشود:
(

()5

)

)

(

(
)

)

که

در آن) ،

(

( پارامترهای معلوم هستند.

در رابطه باال ،با معلوم بودن  ،Nپارامترهیای )
( کیه
موقعیت يشمه توعید کننده بییهنجیاری هسیتند بیا اسیتفاده از
روش کمترین مربعات بهدست خواهند آمد .درجه همننیی  Nبیه
صورت شاخص ساختاری )SI( 5بیان میشود .به عبارتی  ،SIنیرخ
به صفر رسیدن شدت میدان مغناطیسیی ییا گرانشیی نسیبت بیه
فاصله از يشمه و معیاری برای تبعیض قائل شدن بین شکلهای
متفاوت يشمه است .برای منیاطقی کیه سیاختار زمیینشناسیی
قدیمی دارند ،این عیدد بیین  3و  5و بیرای منیاطقی کیه شیاهد
پدیدههای زمینشناسی جوانتری هستند ،بین  3و  9خواهد بود
[ .]92در جییدول ( )5مقییادیر  Nبییرای شییکلهییای مختلییف
زمینشناسی آورده شده است.

جدول  .5مقادیر ( Nبدون واحد) برای شکلهای مختلف زمیینشناسیی
[.]59
شکل زمینشناسی

مقدار ( Nبدون واحد)

کانتکت با گسترش عمقی بینهایت

3

سیل و دایک

5

استوانه قائم

2

دوقطبی کروی

9

 .6-2مدلسازی بیهنجاریهای زیرسقحی
پس از بررسیهای کیفی از منطقه مورد مطاععه ،برای دستیابی به
نتییایج کمییی و بییا قابلیییت اعتمییاد بیشییتر و بییه منظییور تعیییین
مناس ترین محل برای احداث سازههای مغناطیسی ،با استفاده از
نرمافزار مدلویژن ،بیهنجاریهای زیرسیطحی منطقیه بیه روش
مدلسازی پیشرو و معکوس مدلسازی میشود.
Structural Index

1

هنجاریهای ژئومغناطیس به منظور شناسایی بهترین محل برای احداث سازههای مدفون مغناطیسی در جنوب زنجان؛ وحید بهتوئی و محمدیاسر رادان

مدلسازی ب 
ی


شکل  .6نقشه شدت کل میدان مغناطیسی

شکل  .3نقشه ادامه فراسو برای عمق  53متر

شکل .4نقشه برگردان به قط

شکل  .3نقشه ادامه فراسو برای عمق  23متر

شکل  .1نقشه سیننالتحلیلی

شکل  .3نقشه ادامه فراسو برای عمق  43متر
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محاسبه میگردد .این عملیات تکرار میشود تا خطای مدلسازی
به حد قابل قبول برسد و منحنیهای برداشتی (اندازهگیری شده)
و پاسخ مدل به هم نزدیکتر شوند [.]28

 .6نتایج و بحث
برای تخمین عمق دفن بیهنجاریها در منطقه مورد مطاععیه ،از
روش واهمامیخت اویلر استفاده شد سپس عملیات مدلسازی بیر
روی این بیهنجاریها صورت گرفت.
 .5-6اعمال فرآیند واهمامیخت اویلر استاندارد در محدوده
مورد مقالعه
در این روش عمق بیهنجاریها با دوایر رننی که هر ییک معیرف
محدوده عمقی مشخص است ،نمایش داده میشود .در محاسبات،
اندازه پنجیره کیه از تقسییم طیول رگیه ( )233بیه ابعیاد شیبکه
( )53×53حاصل میشود 23 ،بهدست آمید .شیاخص سیاختاری
برای ساختار مذکور  5درنظر گرفته شد و دعیل آن رگهای بیودن
ساختار بود ( .)SI=1فاصله برای پیذیرش 4بیا آزمیون و خطیا63 ،
درنظر گرفته شد (به طور معمول نصف طول رگه منظور میشود).
يون مشتق در جهتهای  y ، xو  zبا نوفیه 1زییادی همیراه بیود،
برای کاهش اثر نوفههای سطحی ،نقشههای فراسو برای عمقهای
 23 ،53و  43متر تهیه شد و از میان این نقشهها ،نقشه عمق 23
متری انتخاب شد زیرا هم جزئیات در آن بهتر مشخص بود و هیم
نوفه کمتری نسبت به سایر نقشهها داشت .بیه ایین ترتیی روش
اویلر به نقشه فراسو با عمق  23متر اعمال شد.

شکل  .3نقشه ادامه فراسو برای عمق  73متر

شکل  .50نقشه ادامه فراسو برای عمق  533متر

مدل سازی پیشرو با انتخاب یک مدل فرضی اوعیه آغاز شده ،با
استفاده از روابط ریاضی مشخص ،پاسخ آن تعیین شده و با
دادههای اندازهگیری 5شده مقایسه میشود .درصورت نبود برازش
مناس  ،پارامترهای مدل تغییر داده شده و محاسبات تکرار
میشود تا برازش الزم بین پاسخ 2مدل و دادههای اندازهگیری با
درنظر گرفتن خطای کمینه بهدست آید [ .]28جهت انطباق
منحنیهای مقادیر اندازهگیری شده و محاسبهای ناشی از
مدلسازی پیشرو و کاهش خطا ،مدلسازی وارون پارامتری انجام
میگیرد .به این منظور در پنجره مدلسازی وارون ،پارامترهای
جسم مورد نظر (از جمله عمق ،شی  ،آزیموت و  )...یک به یک،
آزاد 9گذاشته میشود و با عملیات تکرار ،پاسخ حاصل از جسم،

نقشه شکل ( )55نشان دهنده تعییین عمیق بیه روش اویلیر
میباشد .در این نقشه مرز باالیی تیوده (فاصیله سیطح زمیین تیا
ابتدای بیهنجاری) در بازه عمقی  2تا  93متیری قیرار دارد .روی
نقشه ،بییهنجیاریهیا از نظیر عمیق دسترسیی ،بیه سیه دسیته
تقسیمبندی شدهاند .مناطق با بیهنجاریهای سطحیتر (کمتر از
 51متر) در نقشه ،با رن آبی ،مناطق بیهنجاری با عمق متوسط
( 51تا  93متر) با رن زرد و درنهایت بیهنجاریهای عمییقتیر
(بیش از  93متر) به رن قرمز نمایش داده شده است .همانگونه
که مشاهده میشود بیشتر حجم بیهنجاریهیای مغناطیسیی در
عمق کمتر از  93متر قرار دارند .نتایج حاصل از روش اویلر مویید
این مطل است که برای مناطقی که با رن آبی مشخص شدهاند
از عمق  1متری ،برای نقاط زرد رن از عمق  51متیری و بیرای
نقاط قرمز رن از عمق بییش از  93متیر مییتیوان کیار احیداث
سازههای مغناطیسی راهبردی را آغاز کرد.

1

Measured
Response
3
Free
2

4

Distance to Accept
5
Noise
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مدلسازی ب 
ی


شکل  .55تغییرات عمق بیهنجیاریهیای محیدوده بیا اسیتفاده از روش
اویلر .در این نقشه ،بیهنجاریهای کمتیر از  51متیر در نقشیه بیا رنی
آبی ،بیهنجاریهای بیا عمیق  51تیا  93متیر بیا رنی زرد و درنهاییت
بیهنجاریهای بیش از  93متر به رن قرمز نمایش داده شده است.

 .2-6مدلسازی بیهنجاریهای زیرسقحی در منققه مورد
مقالعه
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تقریبی  91متر با افزایش عمقی تقریبی  13متر را ارائه مییدهید
که مقدار مغناطیسپذیری آن  3/35بهدست آمده است .آزیمیوت
آن  58درجه و شیبی  84درجه و نزدیک به قائم دارد .عمق دفن
بیهنجاری کم (کمتر از  1متر) و تقریباً نزدیک بیه سیطح اسیت.
4
مختصات  xو  yمرکز آن نیز در سامانه مختصات جهانی ()UTM
به ترتیی  29853633و  436328836متیر و حجیم تقریبیی آن
 44857متر مکع بهدست آمد .این بیهنجاری بیاالترین مییزان
مغناطیس ثبت شده در ناحییه را بیهخیود اختصیاص داده اسیت.
شکل ( )59مدل دوبعدی و مشخصیات بییهنجیاری شیماره  5را
نشان میدهد .با ترکی نتایج بهدست آمده ،پیشنهاد میشود کیه
احداث سازه مغناطیسی در بازه عمقی  1تا  93متر مد نظیر قیرار
گیرد .با توجه به مختصات مرکز بیهنجاری در مختصات جهانی و
قطر تقریبی بهدست آمده برای این بیهنجاری ،با شروع حفیاری
از مرکز بیهنجاری ،مجاز به پیشروی به شعاع تقریباً  57متیر در
اطراف این نقطه هستید.

با استفاده از نرمافزار مدلویژن ،منطقه مورد مطاععه بر روی نقشه
برگردان به قط در شکل ( )52به يهار بیهنجاری مجزا تقسیم
شده و مدلسازی بر روی این مناطق انجام گرفت.
مدلسازی بیهنجاری شـماره  :5ییک خیط فعیال 5در جهیت
عمود بر امتداد بیهنجاری شماره  5شیکل ( )52ایجیاد شید؛ بیه
طوری که ابتدا و انتهای این خط فعال بر روی مقیادیر بیا شیدت
مغناطیسی کم (رن آبی) و پیوستنی خط روی مناطق با شیدت
مغناطیسی باال (رن صورتی) قرار گرفت .دعیل اینکه خیط فعیال
باید طوری باشد که از پایینترین مقدار مغناطیس شیروع شیود و
به باالترین مقدار مغناطیس رسیده و دوباره به پایینتیرین مقیدار
برسد این است که برای مدلسازی ،تمامی نقاط با مغناطیس باال
و پایینِ منطقه مورد نظر را شامل شیود .از تقیاطع خیط فعیال و
پروفیلهای دادههای اندازهگیری شده بر روی زمین ،پروفیلهیای
مدل توسط نرمافزار رسم میشود .برای بییهنجیاری اول پیس از
اعمال خط فعال ،پروفیلی که مقیادیر مغنیاطیس آن بیین حیدود
 47333تا  12333نانو تسال تغییر میکند ،بهدست آمید .نمیودار
منحنی که با عالمت  +بر روی پروفیل شکل ( )59مشخص شیده
است مربوط به دادههیای برداشیتی (انیدازهگییری شیده) 2اسیت.
منحنی قرمز رن موجود در این پروفیل ،پاسخ 9مغناطیسی است
که از مدل بهدست آمد .هريه نمودار خط دادههای برداشیتی بیه
نمودار خط پاسخی که توسط مدل بهدست آمده نزدیکتر باشید،
صحت مدل بهدست آمده را بهتیر تأییید مییکنید .بیا توجیه بیه
اطالعات بهدست آمده ،شکل مدل شیده ،شیبه داییرهای بیا قطیر

شکل  .52تفکیک منطقه مورد مطاععیه بیه  4زون مجیزا بیر روی نقشیه
برگردان به قط

شکل  .56مدل دوبعدی و مشخصات بیهنجاری شماره 5
1

Active Line
Measured
3
Response
2

Universal Transverse Mercator

4
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مدلسازی بیهنجاری شماره  :2یک خط فعال در جهت عمود
بر امتداد بیهنجاری شماره  2شکل ( )52اعمال شد که این خط
سه پروفیل از دادههای واقعی را قطع کیرده و مقیادیر مغنیاطیس
حاصل از آن تقریباً بیین مقیادیر  47333تیا  15333نیانو تسیال
تغییرات دارند .با توجه به اطالعات بهدست آمده ،شکل مدل شده
پلیگون که بیشینه طول  73متر و عرض متغیر بین  43تیا 594
متییر و گسییترش عمقییی  34/7متییر را ارائییه میییدهیید و مقییدار
مغناطیسپذیری آن  3/35بهدست آمیده اسیت .آزیمیوت آن 57
درجه و شی آن  591درجه میباشد .عمق دفن این بیهنجیاری
نیز همچون بیهنجاری شماره  5نسبتاً کم (کمتر از  1متر) است.
مختصات  xو  yمرکز آن نیز بهترتی  298545و  4363185متر
و حجم تقریبی آن  996368مترمکع بهدست آمد .شیکل ()54
مدل دوبعدی و مشخصات بیهنجاری شماره  2را نشان میدهید.
در این بیهنجاری نیز با ترکی نتایج ،بازه عمقیی  1تیا  93متیر
برای احداث سازه مغناطیسی پیشنهاد میشود .با توجه به شیی
بهدست آمده برای شکل مذکور که به سمت غرب میباشد با آغاز
حفاری از نقطه مرکز (مربیع قرمزرنی داخیل بییهنجیاری روی
نقشه دوبعدی شیکل ( ،)54تقریبیاً در عمیق  53متیری بیه بعید
راستای حفاری باید بهسمت غرب تغییر کند تا عملییات حفیاری
همچنان در داخل بیهنجاری صورت گرفته و از آن خارج نشود.
مدلسازی بیهنجاری شماره  :6یک خط فعال در جهت عمود
بر امتداد بیهنجاری شماره  9شکل ( )52اعمال شد که این خط
نی یز سییه پروفی یل از دادههییای واقع یی را قطییع کییرده و مقییادیر
مغناطیس حاصل از آن تقریباً بین مقادیر  47333تا  13333نانو
تسال تغییرات دارند .با توجه به اطالعات بهدست آمده ،شکل مدل
شده شبیه به یک مکع با گسیترش طیوعی  3/5متیر ،ضیخامت
 74/9متییر و گسییترش عمقییی  533متییر اسییت کییه مقییدار
مغناطیسپذیری آن تقریباً  3/356بهدست آمیده اسیت .آزیمیوت
آن  95درجه و شی آن  557درجه میباشد .به دعیل اینکه ایین
بیهنجاری به صورت شی دار واقع شده است ،مقطع عمیودی در
راستای هر پروفیل ،گسترش عمقی متفاوت دارد .به عنوان مایال
در مقاطع موجود در شکل ( ،)51مقاطع عمودی برای پروفیلهای
نمایش داده شده تا عمق حدوداً  13و  513متری گسترش دارند.
عمق دفن این بیهنجاری نیز همچون بیهنجیاری شیماره  5و 2
نسبتاً کم (کمتر از  1متر) است .مختصات  xو  yمرکز آن نییز بیه
ترتییی  29821232و  436393238متییر و حجییم تقریبییی آن
 594963متر مکع بهدست آمد .شیکل ( )51میدل دوبعیدی و
مشخصات بیهنجاری شماره  9را نمایش میدهد .در میورد ایین
بیهنجاری با توجه به گسترش طیوعی کیم و شیی زییاد ،عمیالً
احداث سازههیای بیزر مقییاس کیار ينیدان سیادهای نبیوده و
پیشنهاد نمیشود .با این وجود از عمق  1تیا  13متیر در گسیتره
طوعی  3متر میتوان برای احداث سازهای راهبیردی مغناطیسیی
اقدام نمود.

شکل  .54مدل دوبعدی و مشخصات بیهنجاری شماره 2

شکل  .51مدل دوبعدی و مشخصات بیهنجاری شماره 9

مدلسازی بیهنجاری شماره  :4یک خط فعال در جهت عمود
بر امتداد بیهنجاری شماره  4شکل ( )52اعمال شد که این خط
پنج پروفیل از دادههای واقعی را قطع کرده و مقیادیر مغنیاطیس
حاصل از آن تقریباً بیین مقیادیر  47133تیا  43133نیانو تسیال
تغییرات دارند .با توجه به اطالعات بهدست آمده ،برای شکل مدل
شده ابعاد و گسترش مناسبی مشاهده میشود .ابعاد سطحی ایین
بیهنجاری  73× 921متر و گسترش عمقی آن  59/7متیر اسیت
که مقدار مغناطیسپذیری آن تقریباً  3/32بهدسیت آمیده اسیت.
آزیموت آن  599درجه و شی آن  7درجه مییباشید .ایین بیی-
هنجاری عمق دفن باالتری نسبت به سایر بیهنجاریها دارد و تا
نزدیک به  51متر نیز میرسد .مختصات  xو  yمرکیز آن نییز بیه
ترتییی  29736433و  436371332متییر و حجییم تقریبییی آن
 954923متر مکع بهدست آمد .شیکل ( )56میدل دوبعیدی و
مشخصات بیهنجاری شماره  4را نمایش میدهید .بیا توجیه بیه
نتایج بهدست آمده از دو نرمافیزار ،خودپیذیری و همچنیین ابعیاد
بهدست آمده ،این بیهنجاری محل بسیار مناسبی بیرای احیداث
سازههای مغناطیسی راهبردی از جمله سازه مغناطیسی است .بیا
توجه به عمق بیهنجاری ،پیشنهاد میشود که در بازه عمقی 51
تا  93متر عملیات احیداث سیازه صیورت گییرد .نظیر بیه اینکیه

هنجاریهای ژئومغناطیس به منظور شناسایی بهترین محل برای احداث سازههای مدفون مغناطیسی در جنوب زنجان؛ وحید بهتوئی و محمدیاسر رادان

مدلسازی ب 
ی


گسییترش طییوعی ب ییهنجییاری در حیید مطلییوب اسییت ،بنییابراین
محدودیتی برای آغاز حفاری از نقطیه مرکیز بییهنجیاری وجیود
نییدارد و عملیییات حفییاری را میییتییوان از نقییاط اطییراف مرکییز
بیهنجاری نیز آغاز کرد.
شکل ( )57موقعیت  4توده مدل شده بر روی نمای سهبعدی
از محدوده به همراه پروفیلهای برداشیتی را نشیان مییدهید .بیا
توجه به نتایج حاصل از مدلسازی به ترتی بیهنجیاریهیای ،4
 2 ،5و  9به عنوان بهترین مناطق جهت احداث سازههای مدفون
مغناطیسی پیشنهاد میشود.
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اسلیتی (سازند کهر) واقع شده بود .به منظور تعییین عمیق دفین
بیهنجاریها ،از روش واهمامیخت اویلر اعمال شده بر روی نقشه
ادامییه فراسییوی  23متییر اسییتفاده شیید .سییه بییازه عمقییی بییرای
بیهنجاریها درنظر گرفته شید .منیاطق سیطحی بیا رنی آبیی،
مناطق با عمق متوسط با رن زرد و مناطق عمیق با رنی قرمیز
نمایش داده شد .نتایج حاصل از روش اویلر مؤید این مطل است
که برای مناطقی کیه بیا رنی آبیی مشیخص شیدهانید از عمیق
 1متری ،برای نقاط زردرن از عمق  51متری و برای نقاط قرمز
رن از عمق بیش از  93متر میتوان کار احداث سازههای مدفون
مغناطیسی را آغیاز کیرد .پیس از تخمیین عمیق بیه روش اویلیر
مدلسازی بر روی  4بییهنجیاری تفکییک شیده بیر روی نقشیه
برگردان به قط انجام شد و با توجه به نتیایج بیهدسیت آمیده از
مدلسازی به ترتی مدل بیهنجاریهای  2 ،5 ،4و  9به عنیوان
بهتیرین منییاطق جهییت احییداث سییازههییای مییدفون مغناطیسییی
پیشنهاد شدند .پیشنهاد میشود که يند ترانشه و گمانه اکتشافی
در محلهای مذکور در جدولهای ( 2و  )9به منظور تعیین دقیق
روند بیهنجاریها حفر شود.
جدول  .2موقعیت ابتدا و انتهای ترانشههای اکتشافی []27
اوعویت

X1

Y1

X2

Y2

5

297398

4363753

297362

4363769

2

298336

4363273

298552

4363993

9

298523

4363113

298513

4363636

4

298211

4363981

298274

4363438

جدول  .6موقعیت نقاط پیشینهادی جهیت حفیاری بیر اسیاس اوعوییت
[.]27
اوعویت

X

Y
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بیهنجاری 4

297364/3

4363713/2

بیهنجاریها در منطقه مورد مطاععه

بیهنجاری 5

298536/3

4363288/6

 .4نتیجهگیری

بیهنجاری 2

298545

4363185

بیهنجاری 9

298212/2

4363932/8

در این پژوهش دادههیای مغنیاطیس زمینیی جنیوب زنجیان بیه
منظور تعییین بهتیرین محیل بیرای احیداث سیازههیای میدفون
مغناطیسی مورد پردازش و مدلسازی قرار گرفت .تفسیر کیفی و
پردازش اوعییه دادههیا بیا اعمیال فیلترهیای گونیاگونی همچیون
برگردان به قط  ،سیننالتحلیلی و ادامه فراسو توسیط نیرمافیزار
ژئوسافت تا عمق  533متر مورد بررسی قرار گرفت .به طور کلیی
نتایج تفسیر کیفی یک روند شمال غربیی -جنیوب شیرقی بیرای
بیهنجاریهیای منطقیه میورد مطاععیه بیهدسیت داد کیه محیل
قرارگیری این بیهنجاریها بیا رخنمیونهیای مشیاهده شیده در
بازدید زمینشناسی مطابقت داشته و در بخش شیماعی محیدوده
مورد مطاععه یعنیی در سیاختارهای حیاوی شییل و ماسیهسین

در حین عملیات احداث سازه مورد نظر ،حضیور متخصصیین
اکتشافی و استخراجی از جمله مهندسین معدن و ژئوفیزییک بیه
منظور تأیید راستای حفاری در داخل بیهنجاری و جلیوگیری از
انحراف حفاری به خارج از بیهنجاری اعزامی است .پس از احداث
سازههای میدفون مغناطیسیی در مکیانهیای مشیخص شیده در
منطقه مورد مطاععیه ،بیرای رسییدن بیه نتیجیه مطلیوب جهیت
پنهانسازی ،پیشنهاد میشود که این سازههیا حتییاعمقیدور بیه
بخشهای کويکتر تفکیک شود که این امر عالوهبر کیاهش اثیر
بیهنجاری موج ایجاد نوفه نیز میگیردد .بیرای گمیراه کیردن
آشکارسازها میتوان يندین هدف دروغین در فواصیل مختلیف از
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