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 )1393، تاريخ تصويب ارديبهشت 1392(تاريخ دريافت اسفند 

  

  چكيده

مدلسازي ميدان ثقل دريايي اهميت بسياري زيادي در علوم وابسته به زمين از قبيل ژئودزي، اقيانوس شناسي، ژئوفيزيك و تكتونيك 

ها و شتاب هاي حركت كشتي و نيز خطاهاي دستگاهي كه در محيط دارد. مشاهدات ثقل سنجي دريايي به خاطر عواملي همچون نوسان 

آب بيشتر از خشكي است، دقتي كمي دارند. در اين ميان ارتفاع سنجي ماهواره اي اطالعات بسيار دقيقي را از تغييرات ارتفاع ژئوئيد و 

- را مي (زاويه انحراف قائم) ژئوئيد و شيب ژئوئيددهد. ارتفاع غربي در اختيار قرار مي-جنوبي و شرقي-شيب ژئوئيد در راستاهاي شمالي

باشد تبديل نمود. در اين تحقيق با استفاده از آناليز طيفي توان به آنومالي جاذبي دريايي كه يكي از كميت هاي مهم ميدان ثقل مي

با يكديگر و نيز با داده هاي جاذبي شوند و نتايج حاصل كميت هاي شيب ژئوئيد و ژئوئيد به صورت جداگانه به آنومالي جاذبه تبديل مي

دريايي اصالح شده مقايسه شده است كه بر اساس مقايسه صورت گرفته دقت استفاده از مشاهدات شيب ژئوئيد  در مدلسازي آنومالي 

برتري روش ميلي گال بوده؛ كه نشان دهنده  4,38كه دقت استفاده از مشاهدات ژئوئيد ميلي گال بوده در حالي 4,274جاذبه برابر 

  باشد.استفاده از مشاهدات شيب ژئوئيد نسبت به روش استفاده از مشاهدات ژئوئيد مي

  ارتفاع سنجي ماهواره اي، ژئوئيد، شيب ژئوئيد، آنومالي جاذبه :كليدي  گانواژ

  

                                                           

  سنده رابطينو  ∗
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  مقدمه -1

هاي كاربردي فراواني  سازي ميدان ثقل دريايي زمينهمدل

در علوم مرتبط با زمين دارد. در ناوبري دريايي تصحيحات 

مربوط به سيستم هاي ناوبري خودكار نيازمند اطالعات ثقلي 

باشد. به طوري كه اگر اين تصحيحات اعمال نشود دقيق مي

خطاهاي ناوبري فاحشي پديد مي آيد كه روند مسير يابي 

توان از تركيب در ژئوفيزيك مينمايد. كشتي ها را مختل مي

اطالعات ثقلي حاصل از ارتفاع سنجي ماهواره اي با نقاط 

پراكنده عمق سنجي، اطالعات بسيار دقيقي از باتيمتري 

توان به كارهاي اسميت و بدست آورد كه براي نمونه مي

سندول اشاره نمود كه در مقياس جهاني باتيمتري را محاسبه 

توان از داده هاي ثقلي دريايي ونيك مي. در تكت]1[اند نموده

براي بررسي حركات صفحات تكتونيكي استفاده كرد. در واقع 

اطالعاتي كه در ميدان ثقل دريايي موجود است ناشي از نحوه 

. ]2[باشدتشكيل و همين طور حركت صفحات تكتونيكي مي

داده هاي ثقلي حاصل از ارتفاع سنجي در مقياس جهاني 

بسيار ارزشمندي در خصوص آتش فشان هاي حاوي اطالعات 

درصد آتش فشان  50باشد به طوري كه بيش از اقيانوسي مي

هاي دريايي موجود بعد از محاسبه اولين شبكه جهاني 

آنومالي جاذبه حاصل از ارتفاع سنجي كشف شدند، در بحث 

اكتشافات مواد نفتي بسياري از كمپاني هاي اكتشافي از داده 

يي در كنار ساير داده هاي كمكي براي كشف هاي ثقلي دريا

كنند. مناطق مستعد نفتي در نواحي دور از ساحل استفاده مي

در ژئوفيزيك ضخامت اليه االستيك ليتوسفر يكي از 

- پارامترهاي موثر در وقوع زلزله ها و تسونامي هاي دريايي مي

باشد. استفاده از داده هاي ثقلي دريايي براي تخمين ضخامت 

االستيك ليتوسفر يك امر رايج و پركاربرد در بين  اليه

  .]2[باشدمحققين مي

به منظور اندازه گيري  1876اولين بار سيمنز در سال 

عمق دريا اقدام به اندازه گيري شتاب ثقل در دريا نمود. پس 

از او و در قرن بيستم اندازه گيري شتاب ثقل توسط محققين 

ژئوفيزيك پيگيري شد، كه براي زيادي در جامعه ژئودزي و 

اشاره  ]8[و  ]7[،]6[،]5[،]4[،]3[توان به مراجع نمونه مي

كرد. در تمامي اين تحقيقات اندازه گيري شتاب ثقل بر روي 

سكوي كشتي صورت گرفته است و از اينرو خطاهاي 

گوناگوني در مشاهدات اندازه گيري شده وجود دارد. از 

 به خطاي كاليبراسيون دستگاه،توان مهمترين اين خطاها مي

اطمينان نداشتن به تصحيح اتوش (بدليل  خطاي دريفت،

طا در تصحيح شتاب هاي عمودي و حركت محور زمين)، خ

ي و ... اشاره نمود. عالوه بر مشكالت فوق الذكر مشاهدات افق

انجام شده توسط كشتي ها در راستاي عرضي قدرت تفكيك 

ر مناطق دريايي دور از ساحل مناسب و يكنواختي نداشته و د

  نيز داده مناسبي وجود ندارد.

از اينرو در چند دهه گذشته و با پيشرفت تكنيك هاي 

فضايي استفاده از روشهايي با سكوي هوايي و يا فضايي كه از 

استحكام بيشتري برخوردار است مورد توجه بوده است. به 

دريايي  طور كلي دو روش عمده براي اندازه گيري ميدان ثقل

بر مبناي مشاهدات ماهواره اي وجود دارد. روش اول بر مبناي 

اندازه گيري اغتشاشات مداري و تبديل آن به اطالعات ثقلي 

باشد استوار است كه داراي قدرت تفكيكي مكاني پاييني مي

به طوري كه قدرت تفكيك به طور تقريبي معادل نصف ارتفاع 

د به عنوان مثال براي باشماهواره از سطح بيضوي مرجع مي

 450كه داراي ارتفاع مداري  GRACEماهواره ثقل سنجي 

باشد، قدرت تفكيك مكاني ميدان ثقلي بازيابي كيلومتر مي

. ]9[باشد كيلومتر مي 250شده از داده هاي اين ماهواره 

و   GRACE،CHAMPماهواره هاي ثقل سنجي از قبيل 

GOCE  اندازه گيري ميميدان ثقل را بر مبناي روش فوق -

هاي ارتفاع سنجي نمايند. اما روش دوم از مشاهدات ماهواره

كنند. از داده هاي ماهواره براي بازيابي ميدان ثقل استفاده مي

توان پارامترهاي مهم ميدان ثقل از هاي ارتفاع سنجي مي

قبيل ژئوئيد و شيب ژئوئيد را بدست آورد. اين اطالعات را 

ز ارتباط موجود بين پارامتري هاي ميدان توان با استفاده امي

از آنجايي كه شيب ژئوئيد  ثقل به آنومالي جاذبي تبديل نمود.

رو  شود از اينو در سطح دريا اندازه گيري مي مستقيم

آنومالي جاذبي حاصل از اين روش حاوي اطالعات بسيار 

باشد در حالي كه مهمي از قبيل سيگنال هاي توپوگرافي مي

ل آنومالي جاذبي حاصل تنها شامل طول موج هاي در روش او

- بلند ميدان ثقل از قبيل موهو و ضخامت اليه االستيك مي

باشد.در اين تحقيق روشهاي استخراج آنومالي جاذبي در دريا 

هاي ارتفاع از مشاهدات ژئوئيد و شيب ژئوئيد حاصل از ماهواره

 گيردسنجي كه بر پايه آناليز طيفي مشاهدات صورت مي

  شوند.بررسي مي

 ارتفاع سنجي ماهواره اي - 2

ارتفاع سنجي ماهواره اي مفهومي بود كه اولين بار 

و  مطرح شد؛ Williamstownدر كنفرانس  kaulaتوسط 
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در پي آن اولين ماموريت ماهواره هاي  ارتفاع سنجي به 

توسط اياالت متحده امريكا  1973در سال  SkyLabنام 

ماهواره هاي ارتفاع سنجي اجرا شد.ماموريت هاي بعدي 

 1985در سال  Geosat،1978در سال  Seasatاز قبيل 

زمينه هاي كاربردي فراواني را براي علوم مختلف 

 1995تا  1990از سال  مهندسي و پايه به ارمغان آورد.

و  ERS1ماهواره هاي ارتفاع سنجي  سازمان فضايي اروپا

ERS2  با  فرانسهرا به فضا پرتاب كرد و سازمان فضايي

همكاري سازمان فضايي اياالت متحده ماهواره موفق 

Topex/Poseidon .بعد از سال  را به فضا پرتاب كردند

تا سال   ERS2و با پرتاب ماهواره ارتفاع سنجي  1995

هر چند  هيچ ماموريت جديدي تدارك ديده نشد؛ 2010

به ترتيب در سالهاي  EnviSatو  jason1ماهواره هاي 

اما هر كدام از آنها  به فضا پرتاب شدند، 2002و  2001

بودند و دقت  ERSو  Topexادامه دهنده ماموريت هاي 

كه  طور قدرت تفكيك مكاني آنهابرد ماهواره ها و همين

دو فاكتور اصلي در دقت و پوشش مكاني داده هاي ثقل 

. در اين فاصله زماني از ندثابت بودحاصل هستند، 

) براي بهبود دقت برد retracking(بازسازيتكنيك هاي 

داده هاي ارتفاع سنجي و درنتيجه بهبود آنومالي هاي 

 2010در فوريه سال  .]9[شدثقلي حاصل،استفاده مي

با اطالعات مداري جديد نسبت به  Cryo_satماهواره 

ماموريت هاي قبلي در مدار زمين قرار گرفت. با وجود 

سال از عمر ارتفاع سنجي ماهواره اي اما اين  40گذشت 

باشد كه در طول اين چند علم يك علم كامال جوان مي

دهه كمك بسيار زيادي به محققين علوم زمين نموده 

 ،SWOT، Sentinelاست. ماهواره هاي ارتفاع سنجي 

Saral  و مجموعه ماهواره هايGRAL  تنها موارد

معدودي از ماموريت هاي آينده ارتفاع سنجي ماهواره اي 

  باشند.مي

محاسبه ميدان ثقل دريايي با استفاده از داده هاي 

توجه جامعه  ماهواره هاي ارتفاع سنجي از ابتدا مورد

توان به مراجع ژئودزي و ژئوفيزيك بوده كه براي نمونه مي

  .و ... اشاه كرد]14[،]13[،]12[،]11[،]10[

در حالت كلي براي محاسبه آنومالي جاذبي در دريا 

بايد داده هاي ارتفاع سنجي را به يكي از مولفه هاي ميدان 

ثقل تبديل نموده و سپس آنومالي جاذبي را استخراج 

توان نماييم. با داشتن مختصات ماهواره در هر لحظه مي

ژئوئيد را در جهت مسير هاي صعودي و جنوبي  شيب

ماهواره در نقاط تقاطع محاسبه نمود. شيب ژئوئيد در اين 

توان به مولفه هاي نصف النهاري و قائم اوليه راستها را مي

تبديل نمود. روش ديگر براي محاسبه آنومالي جاذبي آن 

است كه ابتدا بااستفاده از ارتفاع اندازه گيري شده سطح 

شود و با اندازه گيري سط دريا اندازه گيري ميمتو

توپوگرافي دريا از طريق مطالعات اقيانوسي و بر داشته آن 

از سطح متوسط به ژئوئيد جاذبي خواهيم رسيد. و ارتفاع 

توان به با توجه به معادله انتگرالي حاصل را مي ژئوئيد

استوكس در فضاي طيفي به آنومالي جاذبي تبديل نماييم. 

 ادامه به معرفي هر يك از اين روش ها خواهيم پرداخت.در 

 ايمحاسبه ژئوئيد از ارتفاع سنجي ماهواره - 3

سطح متوسط دريا از ميانگين گيري مشاهدات سطح 

) كه از ماموريت هاي ماهوراه هاي SSHلحظه اي درياها (

- ارتفاع سنجي از ابتدا تا كنون بدست آمده اند محاسبه مي

آمده از ارتفاع سنجي ماهواره  شود. سطح متوسط بدست

اي به دليل عوامل غيرجاذبي نظير  شوري باد، جريان هاي 

دريايي و غيره يك سطح هم پتانسي نيست بلكه با سطح 

كند (ژئوئيد) به اندازه هم پتانسيلي كه آنرا تقريب مي

  )1) اختالف دارد. (رابطه SSTتوپوگرافي سطح دريا (

)1(  � = ��� − ��� 

روشهاي معمول براي محاسبه توپوگرافي سطح دريا بر 

عبارتند از روش اقليم شناسي متوسط براساس  ]15[طبق 

ادغام داده هاي هيدروگرافي، روش جريانهاي متوسط 

-دريايي، روش اقليم شناسي تركيبي و روش ارتفاع سنجي

ثقل سنجي ماهواره اي كه روش آخر به عنوان روش 

در اين روش با محاسبه ژئوئيد از  شود.مستقيم شناخته مي

طريق اطالعات ماهواره هاي ثقل سنجي (نظير 

GOCE,GRACE,CHAMP و محاسبه سطح متوسط (

دريا از ماهواره هاي ارتفاع سنجي، توپوگرافي سطح دريا 

  شود.محاسبه مي

  محاسبه آنومالي جاذبه از ژئوئيد محاسبه شده: •

جاذبه با  فرمول استوكس كه حاصل كانولوشن آنومالي

توان باشد را در تقريب مسطحاتي ميكرنل استوكس مي

  :]16[به فرم زير نوشت 
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)2(  ��	, �� = 1
2��	�∆� ∗ ��� 

آنومالي  	g∆شتاب ثقل نرمال،  	γكه در رابطه فوق 

تقريب  �Lجاذبه مشاهده شده روي سطح ژئوئيد، و 

فرمول  3باشد كه در رابطه مسطحاتي كرنل استوكس مي

  شده است: آن آورده

)3(  �� = �	� + ������		 
آنومالي جاذبه از  2با اعمال تبديل فوريه به رابطه 

  قابل محاسبه خواهد بود: 4رابطه 

)4(  ∆� = �� �!���", #���!��	 

از آن جايي كه بر آورد آنومالي جاذبه از مشاهدات 

باشد ژئوئيد در فضاي مكان يك مساله واروون مي

كند. از مساله بر آورد را ناپايدار ميكوچكترين نويزي 

اينرودر فضاي فركانس براي پايدارسازي مساله و از بين 

بردن اثر فركانس هاي باال از يك فيلتر وينر با فركانس 

! برش به صورت تجربي مقدار آن براي طول موج  كه $

نماييم باشد، به صورت زير استفاده ميمي 0,5كيلومتر  12

]12[:  

)5(  
��!� = !%$!% + !$%			 

! = �"� + #���&.( 
مولفه  +و 	*مولفه فركانسي نظير  ( در روابط فوق

 باشد.مي yفركانسي نظير 

محاسبه شيب ژئوئيد از ارتفاع سنجي  -4

 ايماهواره

بنا به تعريف رايج شيب ژئوئيد يا زاويه انحراف قائم 

عبارت است از زاويه بين نرمال بر ژئوئيد و نرمال بر 

جنوبي -بيضوي مبنا كه معموال در دو راستاي شمالي

غربي(مولفه قائم  - (مولفه نصف النهاري) و راستاي شرقي

شود. شيب ژئوئيد به عنوان يكي از اندازه گيري مي اوليه)

پارامترهاي ميدان ثقل كاربردهاي فراواني در مطالعات 

. به طوري كه بسياري از ]17[ژئودتيك و ژئوفيزيك دارد 

دات ژئودتيكي صورت گرفته نيازمند تصحيحاتي مشاه

هستند كه در آنها مولفه هاي انحراف قائم بايد معلوم 

باشد. به طور كلي دو روش عمده براي اندازه گيري مولفه 

هاي انحراف قائم وجود دارد كه عبارتنداز روش نجومي كه 

باشد نيازمند انجام مشاهدات نجومي در نقاط الپالس مي

رد) و همين طور روش گراويمتري كه از (روش هايفو

-هاي وينينگ مينز استفاده ميمشاهدات ثقلي و  فرمول

كنند (روش وينيگ مينز). استفاده از هر يك از اين روشها 

باشد كه در مناطق خشكي رايج تر از مناطق اقيانوسي مي

دليل اين امر نيز دقت پايين مشاهدات نجومي و 

وي سكوي كشتي در دريا گراويمتري صورت گرفته بر ر

باشد. با پيدايش ماهواره هاي ارتفاع سنجي روش هاي مي

دقيق تري براي محاسبه مولفه هاي انحراف قائم ارائه شده 

توان به تحقيقات صورت گرفته  در است كه براي نمونه مي

  اشاره نمود. ]19[، ]18[، ]17[مراجع

در  ماهواره ارتفاع سنج داراي مدارات صعودي و نزولي

يك منطقه ميباشد. به محل تالقي مدارات صعودي و 

شود كه اين نقاط نقش نزولي نقاط تقاطع گفته مي

بسزايي در مطالعات دريايي دارند. با معلوم بودن مختصات 

ماهواره به همراه آزيموت آن در مدارات صعودي و نزولي 

توان شيب ژئوئيد را در راستاي حركت ماهواره محاسبه مي

ا محاسبه شيب ژئوئيد در راستاي صعودي و نزولي نمود.ب

  براي نقطه تقاطع خواهيم داشت:

)6(  ε, = - cos�12� + 3 sin�12� 
)7(  ε6 = - cos�17� + 3 sin�17� 

در واقع نمايش شيب ژئوئيد در آزيموت  7و  6روابط 

به ترتيب شيب  6	ε, ،εدر اين  روابط دلخواه  هستند. 

به  ηو   ξژئوئيد در جهت مدارهاي نزولي و صعودي و 

،  ,α	جنوبي و شرقي غربي و -ترتيب مولفه هاي شمالي

α6  به ترتيب آزيموت ماهواره در مدار نزولي و صعودي

  باشد.باشند.كه رابطه بين آنها به صورت زير ميمي

)8(  12 = � − 17 

توان مولفه هاي شمالي مي 8و  7و  6روابط  تركيببا 

  محاسبه نمود: 10و  9و جنوبي را بر اساس روابط 

)9(  ξ = 1
2 cos�17� <ε6 − ε,= 
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)10(  η = 1
2 cos�17� <ε6 + ε,= 

توان براي مشاهدات همه را مي 10و  9معادالت 

ماهواره هاي ارتفاع سنجي به كار گرفت و با تشكيل 

توان معادالت مشاهداتي بر اساس روابط پايه فوق مي

-جنوبي و شرقي -ژئوئيد را در راستاهاي شماليشيب 

  .غربي محاسبه نمود

 محاسبه آنومالي جاذبه از شيب ژئوئيد •

فرمول هاي وينينگ مينز كه حاصل ضرب كانولوشن 

باشند را با تقريب آنومالي جاذبه با كرنل وينينگ مينز مي

  :]16[توان به فرم زير نوشت مسطحاتي مي

)11(  >ξ<	? , �?=η<	? , �?=@ =
1
2πγ Δg ∗ >

lDlE@ 

)12(  >lDlE@ =
1
FG H

�	I		 

 11با اعمال تبديل فوريه دو بعدي به طرفين رابطه 

  خواهيم داشت:

)13(  JE�", #�H�", #�M =
−i
γq Δg�u, v� ∗ H

uvI 

شود در اين حالت تنها با همانطوري كه مشاهده مي

توان آنومالي داشتن يكي از مولفه هاي انحراف قائم مي

عمل از هر دوي انها استفاده جاذبه را محاسبه نمود. اما در 

) يك رابطه كلي 11كنيم. با تركيب دو رابطه فوق (مي

  براي آنومالي جاذبه به صورت زير به دست مي آيد:

)14(  Δg�u, v� = iγ
q �uH + vE� 

با استفاده از روشهاي ديگري  ]11[ و]20[مراجع 

  را در حوزه فركانس بدست آورده اند. 12رابطه 

 مطالعه موردي: درياي عمان  - 5

در محدوده اي از درياي  در اين بخش آنومالي جاذبه

21عمان (محدود به عرض جغرافيايي  Q φ Q و طول  24

21جغرافيايي  Q λ Q ) بر مبناي روش هاي فوق  24

نمايي از منطقه مورد مطالعه  1در شكل شود.محاسبه مي

  نشان داده شده است.

  
  ]21[منطقه مورد مطالعه -1شكل 

در روش اول به منظور محاسبه تغييرات ارتفاع ژئوئيد 

در منطقه مورد مطالعه از مدل ارتفاع سنجي ماهواره اي 

DTU10MSS  براي محاسبه مقادير سطح متوسط آبهاي

براي محاسبه اثرات  DTU10MDTآزاد و از مدل جهاني 

نحوه تغييرات اين  2توپوگرافي استفاده شده است شكل 

دهد. در طقه مورد مطالعه نمايش ميكميت ها را در من

تغييرات ارتفاع ژئوئيد به همراه آنومالي جاذبه  3شكل 

  محاسبه شده نمايش داده شده است.

  
  DTU10MSSالف)تغييرات سطح متوسط آبهاي آزاد بر اساس مدل 

  
  DTU10MDTب)تغييرات توپوگرافي سطح آب  بر اساس مدل 

  ارتفاع سنجي ماهواره ايكميت هاي محاسبه شده از  -2شكل
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  الف) تغييرات ارتفاع ژئوئيد بر اساس مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي

  ب) تغييرات آنومالي جاذبه بر اساس ژئوئيد محاسبه شده

  ژئوئيد و آنومالي جاذبه محاسبه شده -3شكل 

در روش دوم براي محاسبه آنومالي جاذبه از مولفه 

بدست آمده از ارتفاع سنجي ماهواره اي، هاي انحراف قائم 

از مولفه هاي محاسبه شده توسط سندول و اسميت 

مولفه هاي  4) استفاده شده است. در شكل 2012(

انحراف قائم به همراه آنومالي جاذبه محاسبه شده نمايش 

  داده شده است :

  

  

  
  )ηغربي(- الف) مولفه شرقي

  

  )ξجنوبي( - ب) مولفه شمالي

  
  ومالي جاذبه محاسبه شدهآنج) 

آنومالي جاذبه از شيب ژئوئيد حاصل از ارتفاع سنجي  -4شكل 

  ماهواره اي

براي مقايسه نتايج فوق از داده هاي آنومالي جاذبه 

تصحيح شده حاصل از كشتي ها استفاده شده است كه 

توسط مركز ملي ژئوفيزيك امريكا در اختيار مولفين قرار 

-نقطه كنترل مي  2999داده ها شامل گرفته است. اين 

توزيع نقاط كنترل در منطقه  5باشند. در شكل شماره 

  تست نمايش داده شده است.
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  توزيع نقاط كنترل در منطقه مورد مطالعه  -5شكل

براي مقايسه نتايج ابتدا با استفاده از روش درونيابي 

 ) مقادير آنومالي جاذبه حاصل از ارتفاعbicubicمكعبي (

گردد. سنجي ماهواره اي در نقاط كنترل محاسبه مي

اختالف آماري داده هاي حاصل از ارتفاع سنجي  1جدول 

-ماهواره اي با داده هاي حاصل از كشتي ها نمايش مي

  دهد.
اختالف آماري داده هاي حاصل از ارتفاع سنجي ماهواره -1جدول 

  هاي حاصل از كشتياي با داده

  مقايسه روش

تفاوت بين روش 

معكوس استوكس با 

  كشتي هاهاي داده

تفاوت بين روش 

وينينگ مينز  با 

  كشتيهاي داده

  16,791  16,910  بيشينه

  -22,487  - 22,268  كمينه

  - 0,058  - 0,321  ميانگين

  4,38  4,274  انحراف معيار

 نتيجه گيري -6

در اين مقاله روشهاي محاسبه آنومالي جاذبه در دريا 

از داده هاي ارتفاع سنجي معرفي و در محدوده با استفاده 

اي از درياي عمان پياده سازي گرديد و نتايج حاصل با 

نقطه كنترل حاصل از كشتي ها مقايسه گرديد.با  2999

-ه ميظمالح 1توجه به مقايسه صورت گرفته در جدول 

شود كه دقت روش انتگرال وينينگ مينز در مدلسازي 

كه ميلي گال بوده در حالي 4,274آنومالي جاذبه برابر 

ميلي گال بوده است  4,38دقت روش معكوس استوكس 

كه اين نتيجه نشان دهنده برتري استفاده از مشاهدات 

شيب ژئوئيد و روش انتگرال وينينگ مينز نسبت به 

مشاهدات ژئوئيد و روش معكوس استوكس در مدلسازي 

باشد. سنجي ميآنومالي جاذبه در دريا با استفاده از ارتفاع

البته نتايج فوق براي درياي عمان كه يك درياي نسبتاً 

باشد بدست آمده است.استفاده از روشهاي فوق عميق مي

در مناطق كم عمق و ساحلي و يا مناطقي با كوههاي 

تواند نتايج ديگري را به همراه داشته درياي بزرگ مي

ه باشد. از مزيت هاي عمده روشهاي طيفي فوق نسبت ب

روشهاي مكاني نظير كالوكيشن و حل معكوس معادالت 

توان به سرعت باالي انتگرالي در فضاي مكان مي

محاسبات در مناطق وسيع اشاره نمود. از كاربردهاي آتي 

توان به پيش بيني عمق آنومالي جاذبه محاسبه شده مي

طور بررسي وضعيت زمين شناسي دريا در منطقه و همين

  .منطقه اشاره نمود
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