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  چكيده
ها هستند كه شناسايي آنها تاثير شگرفي در  شناسي، ژئوفيزيكي و ژئومورفولوژي مهم خطواره از جمله اشكال ساختاري، زمين

از جمله . ها داشته است ها و خطواره هاي ناشي از اين گسل اكتشاف كانسارهاي مهم و پيشگري مخاطرات حاصل از زمين لرزه
هاي  سنجي هوابرد است كه در اين پژوهش با استفاده از فيلتر هاي مغناطيس ر اين زمينه استفاده از دادههاي كارآمد د روش

هاي مغناطيسي در  ها  به شناسايي خطوارهي تيلت بر روي اين داده مختلف نظير فيلتر مشتق افقي، سيگنال تحليلي، زاويه
ي  مورد از آنها از جمله ٤هاي تشخيص داده شده،  ميان خطواره از. ي جنوب شرق ايران پرداخته شده است بخشي از منطقه

هاي حاصل از  ي نقشه وسيله ي قرار داشتند، بهرسوبات كواترنر ريدر زاين گسل ها كه . باشند هاي اصلي منطقه مي گسل
   .تشخيص داده شدند هاپردازش داده

  زاويه ي تيلت، سيگنال تحليلي سنجي هوابرد، هاي مغناطيسي، مغناطيس خطواره: هاي كليديواژه
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Abstract 
Lineaments are among the most important structural, geological, geophysical, and geomorphologic features that 
their identification has a significant impact on the exploration of important deposits and the prevention of the 
risks of earthquakes caused by these faults and lineaments. The use of airborne magnetic data is one of the 
efficient methods for identification of lineaments. In this study, various filters such as horizontal derivative 
filters, analytical signal and tilt angle are applied on the airborne magnetic data to identify faults and lineaments 
in part of southeast of Iran. Four lineaments are detected in this region in which the main faults of the region 
exist. These faults were detected in the maps drawn from the processing of the airborne magnetic data, and as a 
result, the hidden faults below the Quaternary sediments were detected. 
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  مقدمه    ١
نظر در بخش جنوبي كوير لوت جاي گرفته است، از لحاظ اقليمي جزو مناطق صحرايي  ي مطالعاتي مورد از آنجايي كه محدوده

رو و عدم  هاي جيب عدم وجود راه دسترسي اصلي، عدم وجود راه  باشد و همچنين داراي ارتفاعات غيرقابل عبور، و خشك مي
همين امر سبب افزايش . باشد شناسي به درستي دچار مشكل مي برداشت عوارض زمين وجود امكانات معيشتي و رفاهي است،

  .هاي حاصله شده است اهميت دسترسي به اطالعات ژئوفيزيك هوابرد و تفسير داده
ها در  ويژه تداوم گسل هاي جنبا بودن بخش باختري بلوك لوت را گسلش شديد و به يكي از نشانه) ١٣٨٣( آقانباتي  

هاي مهم قيد  هاي مخرب و گسلش لرزه هاي زمين هاي آبرفتي كواترنر دانسته است و از آن به عنوان جايگاه رخداد انباشته
. كار آنها مي باشد  هاي موجود و سازو ها و خطواره ي اين منطقه و به ويژه گسل همين امر سبب افزايش اهميت مطالعه. كند مي
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سازي فرايند تفسير  ، با هدف ساده)١٩٥٧(مغناطيسي، اولين بار توسط بارانوف  هاي مختلف از جمله برگردان به قطب فيلتر
اي كه گويي چشمه مغناطيسي در قطب شمال  هنجاري توده مغناطيسي به گونه هاي مغناطيسي و تغيير شكل بي هنجاري بي

از روش ) ١٩٨٥(ردل و گراچ همچنين كو. توسعه يافت) ١٩٦٤(واقع است، به كار گرفته شد و سپس توسط بارانوف و نودي 
هاي استفاده  از ديگر فيلتر. هاي چشمه پتانسيل استفاده كردند ها يا محل برخورد لبه مشتق افقي به جهت تعيين تقريبي مرز

و روئست و ) ١٩٧٢(هايي است كه نبيقيان  سيگنال تحليلي از جمله روش. ي تيلت و سيگنال تحليلي است شده، فيلتر زاويه
  .هاي مغناطيسي از آن استفاده شده است طور گسترده در تفسير داده معرفي كردند و به) ١٩٩٢(همكاران 

 
  روش تحقيق    ٢

متر، برداشت  ٤٠٠ي برداشت  با فاصله ١٣٨٣نظر واقع در جنوب شرق ايران در سال ي مورد هاي مغناطيس هوابرد منطقه داده
  ي مورد نظر ازمنطقه. نشان داده شده است ١اين منطقه در شكل  ١:١٠٠٠٠٠شناسي ي زميننقشه. شد

هاي همچنين گدازه (Ngc2, Ngr,Ngcl)هاي داراي قطعات آتشفشاني، كنگلومرا و مارن(Q1)رسوبات كواترنري عهد حاضر
هاي شناسي مزبور، گسلي زميناساس نقشهبر.است  شده ليتشك  (tu) هاي بلورين آندزيتي داسيتيو توف(Ngvs) آندزيتي 

هاي عهد جنوب غربي بوده كه در برخي نقاط به دليل پوشش توسط آبرفت -جود در منطقه عمدتاٌ داراي روند شمال شرقيمو
  ). ١شكل(باشند حاضر فاقد رخنمون سطحي مي

  
  ي مورد مطالعهشناسي منطقهي زميننقشه -١شكل

  
هاي مختلفي اعمال گرديد كه اين  هاي الزم فيلتر هاي فوق پس از اعمال تصحيحات الزم به جهت انجام پردازش ر روي دادهب

هاي ياد شده،  ي فيلتر ازجمله. هاي مغناطيسي منطقه شده است و مشخص گرديدن صحيح ويژگي فهها سبب كاهش نو فيلتر
لتر سيگنال درجه ي اول منطقه، فيلتر ادامه فراسو، فيلتر مشتق افقي، فيResidual فيلتر برگردان به قطب مغناطيسي، فيلتر 

دهد، با در منطقه را نشان مي برگردان به قطب لتريفي كه نقشه ٢با توجه به شكل شماره . ي تيلت است تحليلي و فيلتر زاويه
پس از  Residualهمچنين پس از اعمال فيلتر . ها به مكان واقعي خود برگردان شده اندهنجارياعمال اين فيلتر مكان  بي

طور كه از روي  همان). ٣شكل(هنجاري  مشخص گرديد مانده ناشي از بيناحيه اي، مقدار ميدان باقيحدف اثر مقدار ميدان 
  هاي مغناطيسي  هنجاريگردد، ميزان بي اين شكل مشاهده مي

   .كند تغيير مي  شدهدرجه اول برگردان به قطب  Residualي  نانوتسال در نقشه ٧/١٢٦نانوتسال تا   - ٣/١٦١منطقه از 
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  هاي ميدان مغناطيسي منطقه مورد مطالعهروي دادهي فيلتر برگردان به قطب برنقشه -٢لشك

  

  
  مورد مطالعه درجه اول منطقه Residual ي نقشه -٣شكل 

  
تباين مغناطيسي در تصاوير مغناطيسي براي تعريف  ي حاضر هاي مغناطيسي در مطالعه از آن جايي كه معيار تشخيص خطواره

هاي تشخيص داده شده  هاي يادشده، خطواره ، پس از اعمال فيلتربه عنوان گسل ها و مناطق برشي است  خطوط تكتونيكي
ي تيلت است كه يكي از كاربردهاي مهم آن برآورد مرز  ترين آنها فيلتر زاويههاي ياد شده، مهم از ميان فيلتر. مشخص گرديد

ي حاصل، از فيلتر  هاي منطقه بر روي نقشه يص انتهايي خطوارهبه همين جهت تشخ. هاي مغناطيسي است ها و خطواره توده
هاي  نقشه ي زمين شناسي هاي تشخيص داده شده در اين نقشه باگسل ي خطواره پس از مقايسه). ٤شكل (فوق انجام گرديد 

مورد  ٤بوده كه هاي منطقه  ، از گسل٤هاي مشخص شده در شكل خطوارهاز   خطواره ٦، ) ١شكل ( محدوده ي مورد مطالعه 
هاي منطقه كه توسط  هايي از گسل در طي  مطالعات انجام گرفته، قسمت. باشند هاي اصلي منطقه مي گسل ي از آنها از جمله

. شناسي قابل تشخيص نبودند، تشخيص داده شدند هاي سازمان زمين رسوبات عهد حاضر پوشيده شده بودند و توسط برداشت
  اند مشخص گرديده Dو  A ،B ،Cن هاي با عنوا ٤اين مناطق در شكل 

هاي مغناطيسي شناسايي شده، از روند تكتونيكي غالب منطقه  ، اكثر خطواره٤و  ١هاي توان گفت كه مطابق شكلتقريبا مي
  .باشند جنوب غربي را دارا مي - هاي اصلي منطقه يعني شمال شرقي پيروي كرده و روندي مشابه با گسل
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  منطقه مورد مطالعه شناسينيزم ياصل هايو گسل يسيمغناط هايبه همراه خطواره لتيت يهيزاو ينقشه -٤شكل

  
  گيري نتيجه    ٣

هاي  هاي مغناطيس هوابرد در قسمت جنوب شرق ايران تالش شد تا با استفاده از پردازش در اين تحقيق با استفاده از داده
هاي موجود و  شناسي منطقه مورد مطالعه، به تشخيص گسل از زمينهاي مغناطيسي تعيين و با شناخت  انجام گرفته، خطواره

ي تيلت  ي زاويه در انتها مشاهده گرديد كه نقشه. هاي تشخيص داده شده پرداخته شود پنهان اين ناحيه در ميان خطواره
ه در مطالعات ك Dو  A ،B ،Cهاي اين منطقه نشان داد و منجر به شناسايي امتداد گسل هاي  وضوح بهتري از خطواره

  .شناسي مشخص نگرديده بود، شد زمين
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