تاريخچه روشهای مغناطيس سنجي
به طور حتم بيش از هر ويژگي ژئوفيزيكي كره خاكي ما ،ميدان مغناطيسي زمين بممه مممدت طممولينيتری مممورد
مطالعه و ايندازهگيری قرار گرفته است .ردپای كنجكاوی در مورد جذب متقابل سنگهای مغناطيسي زمين را ميتوان ت ا
زمان تالس ،يك فلسفهدان عهد يوينان باستان در قرن ششم قبل از ميلد دينبال كرد .چينيها در اوايل قرن اول ميلدی و
يا حتي زودتر در قرن دوم قبل از ميلد به تمايل ويژه سنگ كهربا برای قرار گرفتن در جهتهای خاص پيبرده بودينممد.
چينيها احتمالل اولين افرادی بوديند كه پيبرديند زمين دارای خاصيت ويژهای است كه اش ياءء مغناطيس ي را م ورد ت اثير
قرار ميدهد .اين يافته راه را برای اختراع اولين قطبينمای مغناطيسي در چين در قممرن  11هممموار كممرد و اينممدازهگيری
اينحراف ميدان مغناطيسي ) (Declinationرا ممكن ساخت )منبع .(Wikipedia
اروپائيان خيلي بعدتر ،احتمالل در اواخر قرن دوازدهم ميلدی به قطبينمای مغناطيسي چينيها دستيافتند ولممي
خيلي زود اكتشافات زيادی در زمينه ميدان مغناطيسي زمين اينجام داديند .پممتروس پرگرينمموس )Peter Peregrinus
 ( of Maricourtيك داينشمند فراينسوی قرن سيزدهم ميلدی چندين آزمايش را با استفاده از سنگهای مغناطيسي كه
به شكل كره در آورده بود اينجام داد .يافتههای او كه در سال  1269ميلدی مكتوب شده است ،برای اولين بار مفاهيمي
همچون قطبهای مغناطيسي ،ينصفالنهارهای مغناطيسي ،دفع قطبهای يكسان و جذب قطبهای غيريكسان را مطرح
كرد .جرج هارتمن) ،(George Hartmannكشيش و مهندس آلمايني ،اولين اروپايي بود كممه زاويممه اينحممراف ميممدان
مغناطيسي را در حدود سال  1510ميلدی ايندازهگيری كرد .زاويهای كه راستای قطب شمال عقربه قطب ينما با راستای
قطب شمال جغرافيايي ميسازد را زاويه اينحراف مغناطيسي ميينامند .در سال  1544او همچنين زاويه ميممل مغناطيسممي)
 ( Inclinationرا كشف كرد .هرچند يافتههای او قبل از چاپ ينتايج ايندازهگيریهای دقيق يك هيممدروگراف اينگليسممي
به ينام روبرت ينورمن) (Robert Normanدر سال  1576مورد توجه و استفاده قرار ينگرفت )شكل  .(1زاويممه بيممن
راستای عقربه يك ميلسنج مغناطيسي )شكل  (1با افق را زاويه ميل مغناطيسي ميينامند كه در قطبين و استوا به ترتيممب
 90و صفر درجه است.
در سال  1600ميلدی ويليام گيلبرت ) ،(William Gilbertپزشك شخصي ملكه اليزابممت اول )شممكل ،(2
مقاله مهم خود را در باره مغناطيس چاپ كرد .مقاله مذكور ينقطه عطفي بود بر يافتهها و تفكرات چيني و اروپايي كه طي
قرنها به دست آمده بود .گيلبرت پيشنهاد كرد كه زمين دارای يك ميدان مغناطيسي مشمابه آينچ ه يمك س نگ كهرب ای
كروی دارد ،است و يا به عبارتي كل كره زمين يك آهنربا است )شكل  .(3اين يافته برای اولين بار يك ويژگي فيزيكي
به غير از خاصيت گردی را به زمين اطل ق داد .در سال  ،1838كارل فردريك گاوس )(Carl Friederich Gauss
رياضيدان آلمايني )شكل  (4برای اولين بار با اسمتفاده از آين اليز بسمط هارموينيمك ك روی)Spherical harmonic
 (analysisبه ايندازهگيریهای ميدان مغناطيسي موجود در آن زمان ،يك معنای رياضي در مقيماس جهمايني داد .آق ای
گاوس ثابت كرد كه بيش از  ٪90تغييرات ميدان مغناطيسي را ميتوان با استفاده از يك دوقطبي مغناطيسي توجيه كممرد
كه محور آن با محور چرخش زمين زاويهی  11درجه دارد.
كشف زوايای اينحراف و ميل مغناطيسي استفاده از ميدان مغناطيسي در ترابری زميني و دريايي را روينق داد .بمما
داشتن ينقشه تغييرات زاويه اينحراف مغناطيسي و يك قطبينما ميتوان ب ه س ادگي جهتي ابي اينج ام داد .جه ت عقرب ه
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قطبينما راستای شمال مغناطيسي در يك مكان را مشخص ميكنممد .بمما اينممدازهگيری زاويممه ميممل ) (Iميتمموان عممرض
جغرافيايي )  ( ϕرا به سادگي با رابطه

 tan I =2 tan ϕتخمين زد.

ميدان مغناطيسي زمين از ينظر ايندازه و زوايای ميل و اينحراف مغناطيسي با زمان تغيير ميكند .در روزهای ساكت
مقدار تغييرات ميدان كل مغناطيسي زميمن بيمن  20المي  70يناينوتسمل اسمت .مقمدار تغييمرات در روزهمای سماكت در
عرضهای بالتر بيشتر از عرضهای پايين است .در روزهای طوفايني مقدار تغييرات ميممدان ميتواينممد در مرتبممه 1000
يناينوتسل باشد .روزهای طوفايني يناشي از فعاليتهای مغناطيسي خورشيد است كه در آن در كل زمين مي دان مغناطيس ي
دستخوش تغييرات شديدی ميشود .مسلم لا در زمان طوفانهای مغناطيسي ترابری با اسممتفاده از ميممدان مغناطيسممي بممه
شدت دارای خطا خواهد بود .علوه بر تغييرات سريع ،ميدان مغناطيسي دارای تغييرات طوليني م دت ه م هس ت و ب ه
همين دليل هر پنج سال يك بار ينقشههای ميدان مغناطيسي مورد استفاده در ترابری به روز ميشويند.
سنگهای پوسته دارای خاصيت مغناطيسي بازمايند هستند ولي بايد توجه شود كممه ميممدان مغناطيسممي يناشممي از
سنگهای پوسته تنها چنددرصد ايندازه كل ميدان كل زميمن اسمت و ميممدان مغناطيسممي زميممن عممدتا يناشمي از فعاليت
ديناموی زمين است .برخلف تصور گيلبرت زمين ينميتوايند دارای يك آهنربممای دوقطممبي در درون خممود باشممد چون
گرمای فو قالعاده زمين باعث از بين رفتن هر ينوع خاصيت مغناطش بازمايند ميگردد .داينشمندان ميدان مغناطيسممي زمين
را عمدتا يناشي از گردش آهن مذاب كره بيرويني به دور آهن جامد كره درويني ميداينند .چنيممن گردشممي در حضممور يك
ميدان مغناطيسي ضعيف بيرويني )ميدان مغناطيسي خورشيد( ميتوايند منجر به يك ديناموی مولد ميدان مغناطيسي گردد.
خاصيت مغناطيسي بازمايند سنگها در ارتباط بما مكممان تشممكيل آينهمما در زمانهمای گذشمته اسممت .خاصمميت
مغناطيسممي بازماينممد كاينيهای مغناطيسي به ماينند مگنتيت جهت ميدان مغناطيسي و ايندازه ميدان موجود در زمان تشكيل
س نگ را در خ ود ثبت ميكنند .با ايندازهگيری زوايای اينحراف و ميل مي دان مغناطيس ي بازماين د س نگها ميت وان ب ه
عرضجغرافي ايي و جهتگي ری ينسبت به شمال مكايني كه يك سنگ در آن تشكيل شده پي برد .اگر زوايای اينح راف و
ميممل سممنگ با زوايای اينحراف و ميل مغناطيسي مكايني كه سنگ در زمان حاضر در آن است تفمماوت قابممل ملحظهای
داش ته باش د ،حتما سنگ و تودهای كه سنگ در آن قرار دارد در طول زمان در اثر فعاليتهای درويني زمين جابجا شده
است .امروزه علم پالئومغناطيس يا ديرينهمغناطيس با مطالعه مغناطيس بازمايند سنگها سعي دارد تا ينحوه تحول و تغيير
شكل قارهها در طول زمان را مطالعه كند.
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شكل  :1دستگاه س نجش زاوي ه مي ل مغناطيس ي روب رت
ينورمن .زاويهای كه سوزن با افق ميسازد زاويه ميل
مغناطيسي يناميده ميشود.

شكل  :2ويلي ام گيل برت ) ،(William Gilbertپزش ك شخص ي
ملكه اليزابت اول ،مقاله مهم خود را در باره مغناطيس در سال
 1600چاپ كرد.

شكل  :3مدل زمين كوچك ) (Terrellaگيلبرت برای توضيح زاويممه
ميل مغناطيسي .گيلبرت با استفاده از يك قطبينمای مغناطيسي
ينشان داد كه زاويه ميل مغناطيسي متناسب با عرض جغرافيممايي
است.

شممكل  :4كممارل فردريممك گمماوس)(Carl Friederich Gauss
رياضي دان آلمايني كه ينظريممه گيلممبرت را بمما اينممدازهگيریهای
مغناطيسي اينجام ش ده و ك اربرد روش آين اليز هارموينيكه ای
كروی بطور رياضي ثابت كرد.

كاربرد روشهای مغناطيسسنجي در مسائل زمين شناسي بممه ممموازات تحممولت در سمماخت مغناطيسسممنجها
گسترش يافت .قدمت كاربرد روشهای مغناطيسي در اكتشافات معممديني و مسممائل زميممن شناسممي حممداقل بممه 1630
ميلدی ميرسد ،وقتي كه يك قطبينمای مغناطيسي جهت اكتشاف معدن سنگ آهن در سوئد مورد استفاده قرار گرفممت.
بنابراين تفسير ميدان مغناطيسي يكي از قديميترين روشهای ژئوفيزيك اكتشافي است .برای اكتشاف توده معديني آهن،
ايندازهگيری زاويه اينحراف ميدان مغناطيسي بر روی شبكهای از ينقاط در منطقهای كه در آن احتمال وجممود تمموده معممديني
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آهن ميرفت اينجام گرفت .منطقهای كه در آن جهت عقربه قطبينما و يا زاويه اينحراف مغناطيسي بطور قابممل ملحظهای
از مقدار عادی زاويه اينحراف منطقه متفاوت بود ،بعنوان منطقه غيرعادی يا آينومال كه ميتوايند معدن آهن باشد شناسايي
شد.
اولين ايندازهگيری ميدانمغناطيسي بر روی خشكي و با استفاده از مغناطيسسنجهای تعادلي كه از لحاظ كمماركرد
مشابه گراينيسنجهای متداول امروزی است ،اينجام شد .جهت استفاده از مغناطيسسنجهای تعمادلي دسمتگاه بايمد بطمور
دقيقي تراز گردد كه معمول كار وقتگيری است .آقای ماكس توماس ادلمن )  (Max Thomas Edelmanبا استفاده
از همين مغناطيسسنجهای تعادلي و سوار بر بالون اولين ايندازه گيری مغناطيسي هوايي را در اوليممن دهممه قممرن بيسممتم
اينجام داد .مزيت فو قالعاده ايندازهگيریهای هوايي مغناطيس )مغناطيس سنجي همموايي (Aeromagnetic survey
توسط بممالن ،هواپيممما يمما چرخبممال در مقايسممه بمما اينممدازهگيریهای زمينممي فراهممم آوردن پوشممش ينسممبتلا يكسممان از
ايندازهگيریهای مغناطيسي در يك منطقه وسيع است .هواپيما يا چرخبال با اينعطافپذيری بال در دسترسممي بممه منمماطق
دور از دسترس به سرعت ميتوايند آينها را مورد پوشش قرار دهند .اما ساختار دستگاههای مغناطيسسنج تعادلي موجود
قبل از جنگ جهايني دوم امكان استفاده از آينها در برداشتهای هوايي توسط هواپيما كه دارای شتابهای باليي است را
ينميداد.
ينياز به شناسايي زيردرياييها در حين جنگ جهايني دوم باعث سرعت گرفتن تحقيقمماءت سمماخت مغناطيسسممنج
مطلموب بمرای مغناطيسسمنجي هموايي گرديمد .در سمال  ،1941آقاي ان محققمان آمريكمايي ويكتمور ركموئر)R.D.
 ،(Wyckoffگری مافلي ) (Gary Mufflyو ويكتور واكيور ) ،(Victor Vacquierتكنولوژی ده ساله شارسنجي
مغناطيسي ) (Fluxgate magnetometerرا با اضافه كردن وسايل پايدار كننده مناسب متحممول كممرده و در ينممتيجه
موفق به ساخت يك مغناطيسسنج مناسب جهت مغناطيسسنجي هوايي جهت تشخيص زيردرياييها گرديديند .در سال
 ،1944جيمز آر .بالزلي ))  James R. Balsleyو هومر جنسون ) (Homer Jensenهر دو از سازمان زمينشناسي
آمريكا ،با استفاده از يك مغناطيسسنج با طرح مشابه مغناطيسسنج آقايان ويكتور ركوئر ،گری مافلي و ويكتور واكيور
 ،اولين ينقشه بممرداری مغنمماطيس همموايي امممروزی را در منطقممه ای ينزديممك بويرتممان)  (Boyertownواقممع در ايممالت
پنسيلواينيای آمريكا اينجام داديند.
دومين تحول بزرگ در عرصه طراحي مغناطيسسنجها ،ساخت مغناطيسسممنجهای پروتممويني توسممط همكمماران
واريان ) (Varian Associatesدر سال  1955بود .اين وسيله ينسبت لا ساده بدون اينكه ينيازی بممه تنظيمهممای ممماهراينه
جهت پايدار كردن يا در جهت خاصي قرار دادن داشته باشد )عيب مغناطيس سنجهای فلكس گيت( ،بزرگای كل ميدان
مغناطيسي را ايندازهگيری ميكرد .مغناطيسسنجهای پروتويني گران ينيستند و كار كردن با آينهابسيار ساده اسممت .اخممتراع
ل متحممول كمرد .بعممد از سمماخت
مغناطيسسنجهای پروتويني ايندازهگيریهای مغناطيس زميني ،هوايي و دريمايي را كممام ل
مغناطيسسنج پروتويني ،مغناطيسسنجهايي با طرحهای متفاوت كه دارای دقت بالتری هم هس تند س اخته ش ديند ول ي
هنوز مغناطيسسنج پروتويني )شكل  (5به طور عمده در عمليات ينقشه برداری مغناطيسي مورد اسممتفاده قممرار ميگيممرد.
دقت مغناطيسسنجهای پروتويني در حد  0.1يناينو تسل است .مغناطيسسنجهای پروتممويني در كارهممای اكتشمماف معممدن
بيشترين استفاده را داريند .از معروفترين شركت سازينده مغناطيسس نجهای پروت ويني ميت وان ش ركت Geometrics
آمريكا GEM ،كاينادا و  Scintrexكاينادا را ينام برد .دقت مغناطيسسنجهای پروتويني امروزی با بك ار ب ردن گازه ای
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آلكالين ينظير سزيوم به ايندازه  0.01يناينوتسل رسيده است .مگنتومترهای سزيوم دارای سرعت برداشممت بسمميار بيشممتری
هستند و در اكتشافهای باستايني و برداشتهای هوايي كاربرد ويژهای داريند.

شكل  : 5دستگاه مغناطيس سنج پروتويني ساخت شركت سينتركس كاينادا .دستگاه مغناطيس سنج شامل يك استواينه يا سنسور ،و دسمتگاه
ثبات )جعبهای كه روی بدن اپراتور متصل شده است( است .سنسور بر روی يك ميله )يك متر الي دو متر و ينيم( متصل ميشممود و
در هنگام دادهبرداری بايد عمود بر زمين و تا حد امكان دور از بدن اپراتور قرار گيرد .سنسور از طريق يك سيم به دسممتگاه ثبممات
متصل ميگردد .سنسور شامل يك بوبين است .فضای داخلي سنسور توسط يك مايع دارای هيدروژن بايد پمر شمود .معممول ممايع
پركننده داخل سنسور يك مايع هيدروكربوری است .دستگاه مغناطيس سنج دارای هيچ قطعهای مكاينيكي ينيست و كار بمما آن بسمميار
آسان است .اپراتور در ينقطه دلخواه چندين بار ميدان مغناطيسي را ايندازهگيری ميكند .زمان لزم برای هر ايندازهگيری بسته به دقممت
ايندازهگيری بين  1الي  5ثاينيه متغيير است .وقتي تفاوت ايندازهگيریها در حد چند يناينوتسل شد دسممتگاه پايممدار شممده و عممدد قابممل
اطمينايني را ميدهد و بنابراين اپراتور آخرين ايندازهگيری مطلوب را در دستگاه ثبات ثبت ميكند .دستگاه ثبات دارای حافظه كممافي
برای ثبت داده برای چند روز است .تصوير بال آقای اسماعيل صفرينژاد داينشجوی فارغالتحصيل رشته ژئوفيزيك داينشگاه علومپممايه
زينجان ) ( 1387را در عمليات مغناطيسسنجي در معدن آهن ذاكر شهر زينجان ينشان ميدهد.

واحد ايندازهگيری ميدان مغناطيسي يناينوتسل و يا گاما است .بيشينه و كمينه اينممدازه ميممدان مغناطيسممي زميممن بممه
ترتيب در قطبين )حدود  60000يناينوتسل( و اسممتوا )در حممدود  25000يناينوتسممل( اسممت .ميممدان مغناطيسممي يناشممي از
آهنرباهای معمول مورد استفاده در اسباببازیها ميتوان چند هزار مرتبه بزرگتر از ايندازه ميدان مغناطيسي زمين باشد.
بيشينه ايندازه آينوماليهای مغناطيسي در سطح زمين در حد  10هزار يناينوتسل است .با اين توصيفات به راحممتي ميتمموان
فهميد كه واحد تسل واحد بسيار بزرگي برای سنجش ميدان مغناطيسي است و بايد از مقياس مناسبتر يناينوتسل يا يممك
ميلياردم تسل استفاده كرد .به يك يناينوتسل يك گاما هم ميگويند.
ل در جريان بود .در اواسط دهممه  ،1960اينممدازهگيریهای
در دهه  1950ايندازهگيریهای مغناطيسي دريايي كام ل
شدت ميدان مغناطيسي كه بر روی سطح دريا در شمال شر ق اقياينوس آرام اينجام شده بود ،آينومالي مغناطيسي جالبي كممه
به صورت بايندهايي در جهت شمالي-جنوبي گسترش يافته بوديند را ينشان داد .فرد واين) (Fred Vineو درومند متيو)
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 (D. Mattewو به طممور مسممتقل آقايممان لرينممس مممورلي)  (Lawrence Morleyو آينممدره لروچممل )Andre
 ( Larochelleتشخيص داديند كه بايندهای مغناطيسي ينشاينگر معكوس شدن ميدان مغناطيسي زمين در زمانهای گذشته
هستند كه توسط كف اقياينوس در حال گسترش ثبت گرديده است .اين يافته باعث شد كه ينظريه اشتقا ققارههای داينشمند
فقيد آلمايني آلفرد وگنر دوباره جايني به خود بگيرد و منجر به ارائه ينظريه گسترش كف اقياينوسها و تكتوينيك صممفحهای
گردد كه تحولي عظيم در عرصه داينش زمينشناسي بوجود آورد.
در ايران در دهه  1970ميلدی يك مغناطيسسنجي هوايي كه فاصله خطوط پرواز آن حدود  7.5كيلومتر اس ت
برای كل ايران اينجام شد .شكل  6ينقشه آينومالي ميدان مغناطيس هوايي ايران را ينشان ميدهد كممه توسممط آقايمان راميممن
صالح و عبدالرضا قدس در سال  1387بازپردازش شده است .ساختارهای مهم زمينشناسي ايران ،رشتهكوههای البرز و
زاگرس و كمربندهای آتشفشايني بممه وضمموح در ينقشممه آينومممالي مغناطيسممي قابممل تشممخيص هسممتند .اينممدازهگيریهای
مغناطيسسنجي هوايي در دهههای  70و  80ميلدی بطور چشمگيری با آمدن سيستمهای ترابری هوايي دقيممق كممه بممر
پايه  GPSاست متحول گرديد و امكان اينجام برداشتهای با ارتفاع كمتر را مهيا كرد .امممروزه برداشممتهای همموايي بمما
استفاده از هواپيما،چرخبال و پريندههای كوچك ) (Droneحتي از ارتفاع از چند دهمتر و با فاصله خطمموط چنممد صممد
متر اينجام ميگيرد .در حال حاضر سازمان زمينشناسي ايران با استفاده از چرخبال در ح ال برداش تهای بس يار دقي ق

ارتفاع پايين مغناطيسهوايي در ايران است.

شكل  7ينقشه آينومالي مغناطيسي كل جهان كه از طريق تلفيق برداشتهای زميني ،هوايي و دريايي تهي ه ش ده را
ينشان ميدهد ) .(Purucker, 2007درياها دارای بافت آينومالي مغناطيسي بسيار متمايزی از قارهها هستند كه يناشي از
گسترش كف اقياينوسها است .بافت آينومالي مغناطيسي در قارهها بسيار پيچيدهتر است .توجه كنيمد كمه دقمت ينقشمه در
مكانهای متفاوت فر ق ميكند .به عنوان مثال ينقشه دارای دقت مكايني بسيار كمتری در قاره آفريقا است .عدم يكنواختي
دقت آينومالي مغناطيسي تفسير شكل  7را بسيار مشكل ميسازد.
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شكل  :6ينقشه آينومالي مغناطيسي هوايي ايران )صالح و قدس .( 1387،اين ينقشه ينتيجه يك عمليات برداشت هوايي است كه در دهه 1970
در طي  61پرواز با ارتفاع ثابت بارومتريك اينجام گرفته است .فاصله متوسط خطوط پرواز  7.5كيلومتر است.
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شكل  :7ينقشه آينومالي مغناطيسي جهان كه برای ارتفاع  5كيلومتر بالی بيضویگون  WGS84محاسبه شده اس ت .مرزه ای تكت وينيكي
بصورت خطوط سفيد بر روی ينقشه مشخص شدهايند .منبع http://www.agu.org/eos_elec/2007/25-263.html

شروع عصر ماهوارهها باعث يك جهش بزرگ در مغناطيسسنجي گرديد .ماهوارههای پوگممو در سممال -1964
 (POGO) 1974و سمگسست ) (MAGSATدر سال  1979و فقممط بممه مممدت  6ممماه ميممدان مغناطيسممي زميممن را

ايندازهگيری كرديند .ماهواره اورستد) (ørstedاز سال  1995تا به حال و سچمپ ) (CHAMPاز ماه ژولی سال 2000
تا بحال در حال ايندازهگيری ميدان مغناطيس زمين هستند .ايندازهگيریهای ماهوارهای از ارتفمماع  350كيلوممتر بمه بمال
اينجام ميگيرد .دامنه آينوماليهای مغناطيسي پوسته كه توسط ماهوارهها ايندازهگيری شده است در بازه  ± 20يناينوتسممل
است .دقت ايندازهگيریهای ماهوارهای با پيشرفت سيستمهای يناوبری بهتر شده و در حد يممك يناينوتسممل رسمميده اسممت.
ايندازهگيریهای ماهوارهای تغييرات مكايني و زمايني مغناطيس زمين را با يك پوشش يكنممواخت فراهممم آوردهاينممد .ايممن
دادهها به ما اجازه ميدهند تا اطلعات مهمي در مورد آينومالي مغناطيسي پوسته و ارتبمماط آن بمما صممفحات تكتمموينيكي
بدست آوريم )شكل  .(8همچنين ماهوارهها با ايندازهگيری مكرر ميدان مغناطيسي به ما اجازه ميدهند تا تغييرات ميممدان
مغناطيسي يناشي از ديناموی زمين را بهتر مطالعه و مدلسازی كنيم .اين اطلعات ينشان داده اس ت ك ه قط بين زمي ن در
حال جابجا شدن هستند و سرعت جابجايي آينها در سالهای اخير زيادتر شده است.
امروزه روشهای اكتشاف مغناطيسي بطور بسيار وسيعي در اكتشاف ميادين ينفت )مراحل ابتدايي اكتشاف و برای
بدست آوردن ضخامت ليههای رسوبي و عمق سنگ بستر( ،در پيدا كردن معادن آهن ،در پيدا كممردن معممادن پممورفيری
مس ،در محاسبه ينقطه عمق كوری )عمقي كه در آن دمای سنگها به بممالتر از دمممای تقريممبي  600درجممه سمماينتيگراد
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ميرسد( و تخمين شيب حرارتممي زميممن ،پيممدا كممردن منممابع اينممرژی ژئوترمممال ،در باستانشناسممي و  ....بكممار ميرود.
برداشتهای مغناطيسسنجي برای يك منطقه معين ارزان تر از هر روش ديگری هسممتند .معمممول برداشممت مغناطيسممي
برای يك منطقه معين و با يك دقت مكايني معين به ترتيب  10و  100مرتبه ارزانتر از برداشممتهای گراينممي و لممرزهای
است .به علت ارزان بودن ،روش مغناطيسسنجي اولين روشي است ك ه معم ول ب رای اكتش اف مي ادين ينف ت و گ از و
تودههای معديني فلزی بكار ميرود.
روشهای مغناطيسي در صورتي ميتواينند ما را در اكتشاف يك ماده معديني كمك كنند كه ماده معديني مورد ينظر
دارای مغناطش )خاصيت مغناطيسپذيری( كامل متفاوتي با سنگهای دربرگيرينده باشد .به عنوان مثال اگر يممك دايممك
حاوی ماده معديني آهن درون ليههای رسوبي بدون مغناطش تزريق شممده باشممد ،ميتمموان بممه سممادگي بمما اسممتفاده از
روشهای مغناطيس سنجي محل دايك و تا ايندازهای هندسه آن در عمق را محاسبه كرد .همچنين ميتمموان محممل يممك
گنبد ينمكي كه درون ليههای رسوبي دارای مغناطش ينفوذ كرده را با استفاده از ينقشهبرداری مغناطيسي پيدا كممرد .سممنگ
ينمك معمول فاقد مغناطش است.
امروزه بطور معمول برداشتهای مغناطيسي بصورت شبكهای اينجام ميگيرد .اگممر دامنممه آينوماليهممای هممدف در
محدوده يك الي چند صد يناينوتسل و يا كمتر باشد ،بايد حتما از يك دستگاه مغناطيسسنج برای ثبممت تغييممرات ميممدان
مغناطيسي در يك ينقطه مرجع استفاده كرد .ميدان مغناطيسي زمين همواره در حال تغيير است و گاهلا شاهد طوفانهممای
مغناطيسي كه در طي آن ميدان مغناطيسي ميتوايند چند صد يناينوتسل تغيير كند هستيم .در زمان طوفانهممای مغناطيسممي
برداشتهای مغناطيسي تعطيل ميگردد .در زمانهای غيرطوفايني با داشتن تغييممرات زمممايني ميممدان در ايسممتگاه مرجممع
ميتوان به سادگي تغيير ميدان در ساير ينقاط را از بين برد و به اين ترتيب آينوماليها كاذبي كه ميتواينممد يناشممي از تغييممر
زمايني ميدان باشد را از بين برد .تراكم دادهبرداری در امتداد خطوط شبكه دادهبرداری همواره بيشتر از تراكممم دادههمما در
امتداد عمود بر خطوط است .امتداد خطوط دادهبرداری بايد طوری اينتخاب گردد كه ساختارهای مهم و هدف مطممالعه را
با بيشترين زاويه قطع كند .فاصله بين ينقاط دادهبرداری بايد طوری تهيه گردد كه حداقل دو ينقطه درون كوچكترين طممول
موج مورد هدف قرار بگيرد .به عنوان مثال اگر ما بدينبال پيدا كردن ليههای توده معديني آهن به عرض  50متر يا بيشتر
هستيم ،فاصله ينموينهبرداری ما ينبايد بزرگتر از  25متر باشد.
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شكل  :8ينقش ه آينوم الي مغناطيس ي پوس ته در ارتف اع  400كيلوم تر ك ه ب ا اس تفاده از دادهه ای م اهوارهای محاس به گردي ده اس ت )منب ع
( http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2004/0517magnet.html
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سئوال:ت:
(1

مزايا و معايب كاربرد دستگاههای مغناطيسسنجي فلكس-گيت و پروتون در اكتشافات معممديني را بمما هممم
مقايسه كنيد.

(2

مزايا و معايب روشهای مغناطيسسنجي هوايي را با روشهای برداشت مغناطيسسممنجي زمينممي مقايسممه
كنيد

(3

چرا در عمليات مغناطيسسنجي جهت اكتشافات باستانشناسي در اغلب موارد از مغناطيسسنج پروتممويني
از ينوع سزيوم استفاده ميشود؟

(4

مغناطيسسنجي چگوينه ميتوايند منجر به اكتشافات باستانشناسي گردد؟

(5

چگوينه كشف بايندهای مغناطيسي در كف اقياينوسها باعث اثبات ينظريه اشتقا ق قارهها شد؟

(6

آيا با ايندازهگيریهای ماهوارهای ميدان مغناطيس سيارات ميتوان به وجود تكتوينيك صفحهای پي برد؟

(7

با استفاده از ينقشه آينومالي مغناطيسي هوايي ايران )شكل  (6واحدهای بزرگ چينهشناسي-تكتوينيكي ايران
)شكل  (9را شناسايي كنيد.

(8

چرا آينوماليهای مغناطيسي در قارهها بسيار پيچيدهتر از آينوماليهای مغناطيسي در اقياينوسها هستند؟

(9

بزرگترين طول موج آينوماليهايي كه در شكل  8ديده ميشود چند كيلومتر است؟

(10

آيا ميتوان با استفاده از دادههای مغناطيسي ماهوارهای بطور مستقيم به اكتشاف معادن پرداخت؟

(11

با توجه به اينكه دامنه آينوماليهای مغناطيسي با ارتفاع به ش دت ك م ميش ود ) ب ه ص ورت  1كاهي ده
r3
ميشود وقتي كه  rفاصله ينقطه مشاهده از منب ع مغناطيس ي اس ت( و محت وای فركاينس ي آن مح دود ب ه
طولموجهای بال ميگردد ،ضرورت ايندازهگيری ميدان مغناطيسي توسط ماهوارهها چيست؟

(12

آينومالي مغناطيسي را چگوينه ميتوان از ينقشههای ايندازه ميدان كل مغناطيسي محاسبه كرد؟

پروژهها:
(1

با پيروی از طرح روبرت ينورمن يك شيبسنج مغناطيسي بسازيد.

(2

با استفاده از يك قطبينما يك منبع مغناطيسي قوی كه در زير يك ميز پنهان شده را بدون ينگمماه كممردن بممه
زير ميز )!!( و فقط با ايندازهگيریهايي كه بر روی يك شبكه از ينقاط بر روی ميممز اينجممام ميدهيممد بدسممت
آوريد.

تحقيقا:تبيشتر
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(1

رصدخاينههای مغناطيسي چه هستند و چه اطلعاتي از آينها ميتواينيم استخراج كنيم؟ ينقشممه رصممدخاينههای
مغناطيسي جهان را به همراه آدرس سايتهايي كه دادههای آنها را در اختيار همه قممرار ميدهنممد را يممدا
كنيد.

(2

گاوس چگوينه تواينست از طريق روشهای رياضي ثابت كند كه ميدان مغناطيسي زمين تقريبا مشابه ميممدان
مغناطيسي يك دو قطبي است؟

(3

علت بوچود آمدن طوفانهای مغناطيسي چيست؟ دامنه تغييرات ميدان مغناطيسي زمين در حين يك توفان
مغناطيسي در چه محدودهای است؟
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شكل  : 9واحدهای بزرگ چينهشناسي-تكتوينيكي ايران )منبع :با تغيير از باينك دادههای سازمان زمينشناسي (.http://www.ngdir.ir
خطوط قرمز گسلهای فعال ايران )خالد حسامي وهمكاران (2003،را ينشان ميدهند.
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تاريخچه مختصر بر روش گراينيسنجي
روش گراينيسنجي به ماينند روش مغناطيسسنجي جايگاه ويژه و غير قابل اينكمماری در تاريممخ علممم دارد .درك
اينكه زمين دارای ينيروی جاذبه است به ادراك اوليه بشر از اين ينيرو كه همان افتادن اجسام رهمما شممده بممه زميممن اسممت
برميگردد .گاليله در سال  1590ميلدی برای اولين بار با آزمايشهای مشهور خود ،افتادن اجسام رها شده را به طممور
كممممي توضمميح داد .در سممال  1687ايممزاك ينيمموتن )شممكل  (1مقمماله معممروف خممود "Philosophiae Naturalis

 "Principia Mathematicaرا چاپ كرد و در آن پيشنهاد كرد كه ينيروی گرايني خاصيت تمام اجسام از جمله كره
زمين است.

بعد از ايندازهگيری ثابت گرايني توسط كاوينديش در سال  1797ميلدی ،محاسبه وزن حجمي متوسط زمين ميسر
شد و معلوم شد كه سنگهای درويني زمين بايد به مراتب وزينتر از سنگهای سطحي باشند .جرم كل زمي ن × 1024
 5.974كيلوگرم و شعاع زمين  6378كيلومتر است .با يك محاسبه ساده ميتوان ينشان داد كممه جممرم حجمممي متوسممط
زمين  5497كيلوگرم بر مترمكعب است .جرمحجمي محاسبه شده بسيار بيشتر از سممنگينترين سممنگ متعممارف )2700
كيلوگرم بر متر مكعب( پيدا شده بر روی سطح زمين است .اين ينشان از اين دارد كه ليههای درويني زمين بايد از اجسام
سنگينتری ساخته شده باشند.
در سال  ، 1672يك داينشمند فراينسوی به ينام جين ريشر ) (Jean Richerمتوجه شد كه يك ساعت پاين دولي

كه در پاريس به طور دقيقي زمان را محاسبه ميكرد ،در شهر سءاين ) (Cayenneدر گينه فراينسه هممر روز چنممد دقيقممه
عقب ميافتد .مشاهده تغييرات آهنگ ينوسان پايندول )و يا به عبارتي پريود پايندول( در مكانهای متفاوت روشي را برای
ايندازهگيری تغييرات مكايني ميدان مغناطيسي زمين مطرح كرد .ينيوتن تفاوت مشاهده شده بين ايندازهگيریهای اينجام شده
را به درستي به بيضویگون بودن زمين ارتباط داد .توجه كنيد كه در آن زمان شكل بيضویگون زمين هنوز كسف ينشممده
بود .در آن زمان فراينسویها توضيح ديگری برای تفاوت مشاهده شده داشتند و برای اينكه تفسير ينيوتن را ينقممض كننممد،
آكادمي علوم فراينسه دو گروه اكتشافي-تحقيقاتي را به مناطق استوايي اكوادور و مدارهای شمالي سوئد فرسممتاد تمما بممه
طور دقيقي طول يك درجه طول جغرافيايي را ايندازهگيری كند .گروه اكتشافي-تحقيقاتي اكوادر توسط چندين داينشمممند
برجسته از جمله پير بوگر) ( Pierre Bouguerاداره ميشد .پير بوگر )شكل  (2همان كسي است كه بعضمميها او را
اولين كسي ميداينند كه مشاهدات دقيقي را در مورد شكل زمين اينجام داده اسممت و همچنيممن آينومممالي بمموگر از اسممم او
ميآيد .ينتايج تيم تحقيقاتي فراينسوی ينظر ينيوتن اينگليسي را تاييد ك رد! ام روزه ث ابت ش ده اس ت ك ه زمي ن ت ا ح دی
بيضویگون است بطوريكه شعاع زمين در استوا  21كيلومتر بزرگتر از شعاع آن در قطب است.
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شكل  :1آيزاك ينيوتون داينشمند اينگليسي) (1727-1643در سممن 44
سالگي .ينيوتون به درستي عقب افتادن ساعت در استوا را بممه بيضمموی
بودن زمين ربط داد.

شكل  :2پير بوگر ) (1758-1698داينشمند رياضيدان ،ژئوفيزيكممدان،
ژئودزيست و ستارهشناس فراينسوی كه آينومالي بوگر از ينام او ميآيد.

ايندازهگيری دقيق و مطلق گرايني با استفاده از پايندولهای ساده ممكن ينيست چون ايندازهگيری طول بين ينقطه ثقل
وزينه و محور پايندول بسيار مشكل و غيرميسراست .اختراع پايندول برگشممتپذير در سممال  1818توسممط اچ كيممتر ))H.
 Katerاينگليسي ،ايندازهگيری مطلق گرايني را ممكن ساخت .در پايندولهای برگشتپذير )شكل  (3دو تيغه اتكاء وجممود
دارد كه فاصله آينها طوری تنظيم ميشود كه هر دوی آينها با يك تواتر ينوسان شويند .در اين حالت ميتوان ثابت ك رد ك ه
L
شتاب جاذبه  gبرابر است با T 2

g= 4π 2

است وقتي كه  Lفاصله بين دو تيغه اتكاء و  Tپريود پايندول است.

ينزديك به اواخر قرن  ،19آقای استرينك ) (R. Sterneckاز اتريش برای اولين بار ساخت دستگاه گراينيسنج
پايندولي را گزارش كرد و از آن برای ايندازهگيریهای ينسبي گرايني در اروپا استفاده كرد .دسممتگاه آقممای اسممترينك بطممور
ساده متشكل از يك پايندول ساده است كه پريود آن با وسايل الكتريكي-ينوری بطور دقيقي اين دازهگيری ميشمد .بعمد از
اين اينواع ديگر دستگاههای گراينيسنج پايندولي درست شد ،از جمله اولين دستگاه گراينيسنجي دريممايي توسممط وينينممگ
مينز ) (Vening Meineszاز هلند در سال  1928اختراع شد .از اين به بعد به طور خيلي سريعي اينممدازهگيریهای
گرايني در سراسر دينيا يك امر فراگير و عمومي شد .ژئودتيست مجاری آقممای رولينممد وان اوتممووس )Roland Von
 (Eotvosاولين گراينيسنج پيچشي-تعادلي را در سال  1910ساخت .به علت علقهمندی شركتهای ينفتي آمريكا برای
استفاده از روشهای گراينيسنجي برای اكتشافات ينفت ،اينواع گراينيسنجها بمما طراحيهممای متفمماوت در طممي سممالهای
 1928الي  1930ساخته و ثبت شد .در سال  1934گراينيسنج با تكنولوژی طول فنرصممفر لكوسممت طراحممي شممد كممه
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بتدريج جايگزين گراينيسنجهای پايندولي گرديد .مدرنترين دستگاههای گراينيسنج ينسممبي امممروزی كممه بممرای كارهممای
صحرايي مناسب هستند ،به ماينند گراينيسنج لكوست-رومبرگ ) ( Lacoste-Rombergو دستگاه گراينيسنج وردن )
 ،( Wordenبراساس ايندازهگيری جابهجايي يك وزينه آويزان شده به يك سيستم مكاينيكي ظريف كه شامل يك فنر بمما
طول صفر و يك يا چند ميله است كار ميكنند .امروزه اينواع گراويمترهای لكوست _رومبرگ در ايندازهگيریهای گرايني
بر روی خشكي ،دريا و اخير لا در ايندازهگيریهای هوايي استفاده ميشويند .دقت اين گراينيسنجها ميتوايند در حممد 0.01
ميليگال باشد .يك گال برابر با يك ساينتيمتر بر مجذور ثاينيه است .معمول واحمد سممنجش تغييممرات گراينممي ميليگممال
است.

شكل  :3پايندول برگشتپذير كيتر) .( Katerكاربر برای ايندازهگيری دقيق ميدان گراينش پاينممدول را بممه ينمموبت از دو تيغممه آن )knife
 ( edgeآويزان كند و با تغيير فاصله تيغه سعي كند كه پريود يكسايني را برای هر دو تيغه تعيين كند .از آينجائيكه فاصله بيممن دو
تيغه  Lرا ميتوان با دقت زيادی ايندازه گرفت امكان ايندازهگيری دقيق گراينش هم ممكن است.

قدمت كاربرد ايندازهگيریهای گرايني در مسائل زمينشناسي به تئوریهای جان پممرت ) (John Prattو جممرج
آيری ) (George Airyكه در طي سالهای  1855الي  1859چاپ شد برميگردد .اين تئوریها در ارتباط با ينيروی
شناوری-ايزوستازی كوهها و توپوگرافي است .داستان از اينجا شروع شد كه آقای اورست ينقشهبردار اينگليسي كه قصممد
داشت طول يك درجه ينصفالنهار را در هند پيدا كند ،متوجه شد كه فاصله ينصفالنهار بدست آمده از روش ينقشهبرداری
بين كالياينا ) (Kalianaو كالياينپور ) (Kalianpurدر دشت گنگ )شكل  (4به ايندازه  5.24ثمماينيه كوچكممتر از فاصممله
بدست آمده از روش ينجومي است يا به عبارتي برای يك فاصله تقريبا  625كيلومتری دو روش مذكور بممه اينممدازه 160
متر با هم تفاوت داشتند .در روش ينجومي عرض جغرافيايي زاويه بين خط شاغول و محور استوا است .صفحه اسممتوا از
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طريق رصد ستاره قطبي در يك محل بدست ميآيد .آقای اورست از ايندازهگيری ينجومي فاصله ينصفالنهار بسيار مطمئن
بود و در ينهايت ينتواينست توضيح قابلقبولي از اختلف مشاهده شده بدهد .آقای پرت )  (Prattمقدار اينحراف مشاهده را
به ينيروی ثق ءل كوههای هيماليا و اينحراف شاغول از خط عمود در ايستگاه كالياينا ربط داد .هر چند كه محاسبات او ينشممان
داد كه ينيروی ثقل كوههای هيماليا بايد يك اينحراف  15.855ثاينيهای را ايجاد كند .مقدار محاسبه شده تقريبا سممه مرتبممه
بزرگتر از مقدار مشاهده شده بود .پرت و آيری هر دو براين باور بوديند كه در غياب ينيروهای ديگر به جز گرايني ،قسمت
سخت پوسته و گوشته در حال شناوری بر يك ليه سنگينتر و متحرك زيرين هستند و لذا وزن كل هر ستون تمما يممك
عمق معين بايد در حال تعادل با وزن ديگر ستونها باشد .بنابراين مناطقي كه مرتفعايند بايد با ينقصان جممرم در عمممق بممه
تعادل برسند و مناطقي كه پست هستند بايد با زيادبود جرم در عمق به تعادل برسند .پرت كمبود و ازدياد جرم در عمق
را با تغييرات جاينبي جرم حجمي توضيح داد به اين ينحو كه در زير مناطق مرتفع هيماليا جرم حجمي كمتر از سممنگهای
پوسته اطراف است .در عوض آيری پيشنهاد كرد كه تغييرات جاينبي ضخامت پوسته با جمرم حجممي يكسمان ميتواينمد
مشاهدات مذكور را توضيح دهد به اين معني كه در زير ارتفاعات هيماليا پوسته ضخيمتر از مناطق اطراف است و يا بممه
عبارتي كوه هيماليا ريشه دارد .بعدها مطالعات زلزلهشناسي ثابت كرد كه آينچه در عمل اتف ا ق ميافت د بيش تر ب ه ينظري ه
آيری ينزديك است.

شكل  :4مقايسه مدلهای ايزوستازی پرت با ايری

تغييرات محلي گرايني زمين در مقايسه با بزرگي مطلق گرايني در يك ينقطه بسيار يناچيز هستند و معممولل در حمد
چند صد تا چند صدم ميليوينيم مقدارگراينش در يك ينقطه هستند .واحد ايندازهگيری كه به طور معمول در ژئوفيزيك برای
ايندازهگيری گرايني به كار ميرود ميليگال )يك هزارم ساينتيمتر بر مجذور ثاينيه( است كه در حدود يك ميليوينيم گراينممي
متوسط زمين است .معمو لل دقت گراينيسنجها در حد يك ميليگال المي چنممد ميكروگممال اسمت .قيممت يمك دسممتگاه
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گراينيسنج ميكروگال معمول دهبرابر بيشتر از يك مغناطيس سنج پروتويني است و هزينممه و زمممان اينممدازهگيری گراينممي
ينسبي در يك ينقطه هم بطور تقريبي ده مرتبه بيشتر از هزينه ايندازهگيری مغناطيسسنجي در يك ينقطه است.
به علت اينكه ينسبت تغييرات گرايني به مقدار متوسط گرايني زميممن بسمميار كوچممك اسممت بايممد از دسممتگاههای
گراينيسنج متفمماوتي بمرای اينممدازهگيری مطلممق گراينمي و تغييممرات مكمايني گراينمي )اينمدازهگيری ينسمبي( اسمتفاده كمرد.
ايندازهگيریهای مطلق گرايني زمين در پيممدا كمردن شممكل زميمن )ژئوييمد( و مطالعمات ژئودينماميكي كماربرد دارد .در
ژئوفيزيك اكتشافي بطور گستردهای از ايندازهگيریهای ينسبي گرايني جهت اكتشاف معادن فلزی و غيرفلممزی و اكتشمماف
ينفت و منابع آب زيرزميني استفاده ميشود.
جهت ايندازهگيری ينسبي گرايني ،يك ينقطه مرجع در منطقه مورد مطالعه در ينظر گرفته ميشممود و مقممادير گراينممي
ايندازهگيری شده تفاوت گرايني در ينقطه مشاهده شده ينسبت به ينقطممه مرجممع اسممت .بممه مايننممد روش مغنمماطيس سممنجي،
ايندازهگيریهای گرايني در امتداد يك پروفايل و يا بر روی شبكهای از ينقاط مشاهده اينجام ميگيرد .در آغمماز كممار يممك
برداشت گراينيسنجي ينسبي ،مقدار گرايني بر روی ينقطه مرجع ايندازهگيری ميشود و سپس گراينيسنج را به ينقاط مشمماهده
منتقل كرده و گرايني را ايندازهگيری ميكنيم .مقدار ايندازهگيری شده بر روی ينقطه مرجع برابر با مقدار مطلق گراينممي در آن
ينقطه ينيست چون دستگاه گراينيسنج بطور ينسبي كار ميكند .ينداشتن مقدار گرايني مطلق در ينقطمه مرجمع مشممكلي ايجمماد
ينميكند چون مقادير گرايني ينسبي گزارش شده تفاضل بين مقادير اينممدازهگيری شممده در ينقمماط مشمماهده شممده از مقممدار
مشاهده شده در ينقطه مرجع است.
در صورتي مقادير ايندازهگيریهای ينسبي صحيح است كه مقدار گرايني در ينقطه مرجع در طول زمان اينممدازهگيری
ثابت باشد .به دليل متقاوت ينظير تغييرات شتاب جاذبه زمين يناشي از حركت اجرام سماوی )حزر و مد( و تغيير ثممابت
فنر دستگاه گراينيسنج با زمان مقدار شتاب جاذبه در ينقطه مرجع با زمان تغيير ميكند .بيشينه تغييرات يناشممي از جممزر و
مد تقريبا  0.3ميلي گال است .جهت از بين بردن تغييرات زمايني ميدان جاذبه زمين بايد حداكثر هرچهار ساعت يك بار
دستگاه گراينيسنج را به ينقطه مرجع برگردايند و دوباره مقدار گرايني را ايندازه گرفت .اگر دستگاه در ايممن فاصممله زمممايني
شوك مكاينيكي يا الكتريكي قابل ملحظهای ينديده باشد تغييرات گرايني در ينقط ه مرج ع ملي م خواه د ب ود و ميت وان
تغييرات گرايني را برای مدت بين دو ملقات ينقطه مرجع بطممور خطممي فممرض كممرد و تصممحيحات لزم جهممت محاسممبه
تغييرات گرايني ينسبت به ينقطه مرجع را اينجام داد.
روش گرايني ينقش يك بازيگر كليممدی در اكتشممافات ژئمموفيزيكي را داشممته و دارد .هوگممو بمموخ )Hugo V.
 (Boeckhبا استفاده از يك گراينيسنج پيچشي-تعادلي اوتووس ميدان گرايني را در يك منطقه كه شممامل سمماختارهای
تاقديس و گنبدی بود ايندازهگيری كرد و تغييرات گرايني را بر اساس تغييرات وزن حجمي سنگها كه يناشممي از سمماختار
زمينشناسي بوديند توضيح داد .ظاهر لا او اولين كسي بوده كه به اهميت كاربرد روش گراين ي در اكتش اف ينف ت پ ي ب رده
است .اولين حوضه ينفتي ايالت متحده آمريكا با استفاده از روشهای گراينيسنجي در سال  1926كشف شد.
به علت وجود تكاينههای ينسبت لا شديد افقي و عمودی ،گراينيسنجي دري ايي بسميار مش كلتر از گراينيسمنجي در
خشكي است .دستگاههای گراينيسنج دريايي دارای مكاينيزمهای پيچيدهای برای خنثي كردن تكاينههای افقممي و عمممودی
هستند .گراينيسنجي هوايي به مراتب مشكلتر از گراينيسنجي دريايي است و برای همين تنها چند سالي است كه افرادی
موفق به اينجام اين كار شدهايند و بيشترين دقت بدست آمده در اين ينوع ايندازهگيریها در حد چند ميليگال است .مشكل
بودن گراينيسنجي هوايي به علت سرعت بالی هواپيما ،تكانهای شديد افقي و عمممودی و همچنيممن تغييممرات يناگهممايني
ارتفاع پرواز است .با ابداع شتابسنجها و وسايل يناوبری و ارتفاع سنجي مدرن اكنون امكان گراينيسنجي هوايي بوجود
آمده است و به سرعت اين تكنولوژی در حال گسترش و تكامل است.
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در ايران برداشتهای گرايني در سطح مقياسهای كشوری و اسممتايني توسممط سممازمان ينقشممهبرداری و سممازمان
جغرافيايي ارتش اينجام مي گيرد .آقای سامان ثنايي از داينشگاه تحصيلت تكميلي علومپايه زينجان زير ينظر دكممتر مجيممد
عباسي تمام دادههای زميني موجود در ايران جمعآوری و بازپردازش كرده و ينقشه آينومالي بوگر را برای ايممران محاسممبه
كرديند )شكل  .(5آينومالي بوگر از ايندازهگيری ينسبي ميدان گرايني محاسبه ميشود .با اسممتفاده از آينومممالي بمموگر ميتمموان
تغييرات جاينبي جرم حجمي زمين را مورد مطالعه قرار داد .قسمت عمده دامنه تغييرات ميممدان گراينممي مشمماهده شممده در
ارتباط با تغييرات توپوگرافي سطح زمين است و لذا ينميتوان بطور مستقيم از ينقشه ميدان گرايني يك تفسير زمينشناسي
ارايه دادو اينكار ينياز به اينجام دادن يك سری محاسبات برای از بين بردن اثر توپوگرافي دارد.
در قرن بيستم با فرستاده شدن ماهوارههای علمي ايندازهگيری گرايني زمين در يك مقياس جهايني ممكن شد .همه
روشهايي كه با استفاده از ماهوارهها گرايني را ايندازه ميگيريند در حقيقت تغييرات ميدان پتاينسيل را ينسبت به يك سممطح
همپتاينسيل مرجع ايندازهگيری ميكنند .سطح پتاينسيل مرجع وابستگي به شكل سياره ،جرم سياره و سرعت گردش سياره
دارد .در بعضي موارد به ماينند سياره زمين سطح دريا يا ژئوئيد ) (Geoidرا به عنوان سطح مبنا در ينظر ميگيريند .طول
موجهای بلند تغييرات گرايني زمين را ميتوان با ايندازهگيری تغييرات مدار يك ماهواره و يا با تغييرات سرعت دو يا چند
ماهواره ينسبت به هم به دست آورد )به عنوان مثال ماهوارههای  .( GRACEتغييرات مداری يك ماهواره با استفاده از
ايستگاههای زميني و ارسال پرتوهای ليزری به آينها ميسر است .ايندازهگيری ميدان گراينممش بمما اسممتفاده از تعقيممب مممدار
ماهوارهها از سطح زمين بسيار مشكل و به صورت غير يكنممواخت اسممت .اينممدازهگيری ميممدان گراينممش بمما اسممتفاده از
ايندازهگيری تغييرات شتاب و فاصله دو ماهواره ينسبت بممه هممم )ماهوارههممای  (GRACEامكممان اينممدازهگيری مكممايني
يكنواخت ميدان گراينش زمين را ممكن كرده است )شكل .(6

شكل  : 5ينقشه بازپردازش شده آينومالي بوگر ايران )سامان ثنايي -دكتر مجيد عباسي ،1389 ،داينشگاه علومپايه زينجان(.
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شكل  : 6ينقشه آينومالي هوای آزاد گرايني زمين )ينسبت به بيضویگون مبنا( با استفاده از دادههمای سمال  2003ماهوارههمای ) .GRACEمنبممع
( http://rst.gsfc.nasa.gov/Intro/pia04652-browse.jpg

ايندازهگيری طولموجهای متوسط تغييرات گراين ي زمي ن در درياه ا را ميت وان ب ا ارتفاعس نجي م اهوارهای )
 (Satellite Altimetryسطح دريا بدست آورد .مسلم لا طول موجهای متوسط تغييرات گرايني زمين را فقط ميتوان بر
روی درياها يا تودههای آبي كه به دريای آزاد متصل هستند به دست آورد .تغييرات ارتفاع سطح آب دريا از ژئوئيممد را
ميتوان به تغييرات پتاينسيل ارتباط داد .با استفاده از اطلعات بال و يك سری مدلسازی رياضي ميتمموان عمممق كممف
درياها را برای طول موجهای بين  15الي  150كيلومتر با دقت قابل قبولي محاسبه كرد ) Smith and Sandwell,
 . (JGR, 99,B1,21,803, 1994محاسبه ينقشه عمق كف اقياينوسها با استفاده از اطلعات گرايني بدست آم ده از
ماهوارههای آلتيمتری )شكل  (6ينقش بسيار مهمي در تكوين داينش ما در مورد گسترش كف اقياينوسها و ژئوديناميممك
آينها داشتهايند.

ينويسنده :عبدالرضا قدس ،داينشيار بخش علوم زمين داينشگاه تحصيلت تكميلي درعلومپايه زينجانaghods@iasbs.ac.ir ،
ارديبهشت 1395
ينسخه ۴.0

20

شممكل  : 7ينقشممه عمممق بممه كممف درياهمما كممه بمما اسممتفاده از ارتفمماع سممنجي ممماهوارهای سممطح درياهمما محاسممبه گرديممده اسممت )منبممع
( http://geography.about.com/b/2003/07/26/new-gravity-maps-of-earth.html

قيمت بالی گراينيسنجها كه وسايل بسيار دقي ق مك اينيكي-الك تريكي هس تند و همچني ن عملي ات پيچي ده
فرآوری دادههای گراينيسنجي به ينقشههای قابل تفسير زمينشناسي ،ينقشه آينومالي بوگر ،منجممر شممده كممه گراينيسممنجي
روش بسيار گرانتری ينسبت به روشهای مغناطيسي و الكتريكي باشد .هنوز ينسبت بممه روشهممای لرزهينگمماری روش
گراينيسنجي روش ارزانتری است .دستگاه گراينيسنج با دقت ميكروگال يكي از گرانترين وسايل ژئوفيزيكي اسممت و
قيمت آن د رحدود  100هزار دلر است ،تقريب لا سه برابر قيمت يك گراينيسنج با دقت ميليگال و  10برابممر گرانتممر از
يك مغناطيسسنج پروتويني است .روش گراينيسنجي در اكتشافات ينفت و گاز ،معادن فلزات سنگين ينظير كروم و آهممن،
پيدا كردن گنبدهای ينمكي مدفون ،پيدا كردن قناتهای مدفون و پيدا كردن غارهای پنهان ،در باستانشناسي و  ..كمماربرد
دارد .روش گراينيسنجي را به راحتي ميتوان در مناطق شهری بكار برد چون برخلف روشهای لرزهای ينيمماز بممه يممك
منبع لرزهای مخرب يندارد و برخلف روشهای مغناطيسسنجي به ينوفههای الكترومغناطيسي در مناطق شهری حسمماس
ينيست.

سئوال:ت:
(1

طول يك درجه جغرافيايي در يك بيضوی ينسبت به يك كره از استوا به سمت قطب چگوينه تغيير ميكنممد؟
قطر كره با قطر بزرگ بيضوی برابر است.

(2

برای بدست آوردن مقدار گراينش مطلق در يك ينقطه با دقت ميليگال با استفاده از يك پايندول سمماده بايممد
دقت ايندازهگيری طول ينقطه محور تا مركز ثقل پايندول در چه ايندازهای باشد؟

(3

يك ساعت پايندولي كه طول پايندول)  ( Lآن يك متر است را در ينظر بگيريد .محاسبه كنيد در قطب ينسبت
به استوا ساعت پايندولي در هر روز چند دقيقه جلو ميافتد؟ بين پريود يممك پاينممدول سمماده )  (Tو شممتاب
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√

L
جاذبه رابطه g
برقرار است .با استفاده از معادله  7.11كتاب بليكلي مقدار شممتاب جمماذبه را
در قطب و استوا محاسبه كنيد.
(4
(5

T=2π

با يك پايندول ساده به چه دقتي از ايندازهگيری ينسبي گرايني ميتوان دست يافت؟

بيشترين دقتي كه يك پايندول كيءتر به ما ميتوايند بدهد چند ميليگال است؟

(6

پخشدگي زمين چه اطلعاتي را ميتوايند در مورد ينحوه تشكيل زمين در اختيار ما قرار دهد؟

(7

چرا ايندازهگيریهای ينسبي گرايني برای اكتشاف معادن كافي است؟

(8

چرا ايندازهگيری هوايءي گرايني بسيار سختتر و دارای دقت بسيار پائينتری ينسبت به ايندازهگيریهای زميني
است؟

(9

با توجه به اينكه دامنه آينوماليهای گرايني هوای آزاد با ارتفاع ب ه ش دت ك م ميش ود ) ب ه ص ورت 1
r2
كاهيده ميشود وقتي كه  rفاصله ينقطه مشاهده از منبع مغناطيسي است( و محتوای فركاينسي آن محدود به
طولموجهای بال ميگردد ،ضرورت ايندازهگيری ميدان گرايني توسط ماهوارهها چيست؟

(10

اثر مناطق فروراينش بر روی ميدان گرايني )شكل  (6چگوينه است؟

(11

چگوينه آينوماليهای گرايني ميتوايند منجر به كشف ميادين ينفت و گاز گردد؟

(12

از ميان روشهای ژئوفيزيكي چه روشي را برای اكتشاف معادن كروميت و آهن پيشنهاد ميكنيد؟ چرا؟

(13

با استفاده از شكل  ،5بگوييد چرا در زاگرس يك آينومالي منفي وجود دارد؟

(14

با استفاده از شكل  5بگوييد چرا در حاشيه دريای خزر آينومالي بوگر مثبت است؟

(15

اگر زمين بطور كامل در حال تعادل بود آينوماليهای ينقشه شكل  6چگوينه ميشد؟

(16

در ينقشهبرداری محاسبه دقيق ارتفاع ينياز به محاسبه ژئوئيد دارد .چرا؟

تحقيقا:تبيشتر:
(1

چگوينه ميتوان با استفاده از دادههای آلتيمتری ماهوارهای عمق به كف اقياينوسها را محاسبه كرد؟

(2

گراويمترهای ابررساينا چه هستند و برای چه مطالعاتي از آينها استفاده ميشود؟

(3

جهت محاسبه سرعت رشد كنويني يك رشته كوه فعال به ماينند البرز لزم است تمما اينممدازهگيریهای مطلممق
گرايني در چند مرحله زمايني اينجام گيرد .ايندازهگيریهای گرايني چگوينه ميتواينند منجر به محاسممبه سممرعت
رشد يك رشته كوه فعال گرديند.

(4

ل استفاده از يممك ينقطممه مرجممع بسمميار
اگر منطقهای مورد برداشت گراينيسنجي ينسبي خيلي وسيع باشد عم ل
مشكل ميشود .راهكار شما برای برطرف كردن اين مشكل چيست؟
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