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چكيده

هندسه و گسترش عمقي پهنه گسلي زندان -ميناب و همچنين تاثير آن بر افيليتهاي منطقه نامشخص است .به دليل حضور
افيليتها  ،دادههاي مغناطيسسنجي از مهمترين گزينهها براي تحليل ساختاري ميباشد .عمليات داده برداري توسط دستگاه
مغناطيسسنج پروتون موجود در آزمايشگاه مغناطيسسنجي دانشگاه هرمزگان انجام و دادهها توسط نرمافزار ژئوسافت
پردازش و مورد تحليل قرار گرفت .مدل سازي توسط نرم افزار مدل ويژن و مگ تري دي صورت پذيرفت .نتايج تحقيق دو
امتداد تكتونيكي اصلي با شيب نزديك به قائم را در منطقه نشان مي دهد .امتداد اول ساختار تكتونيكي با راستاي شمال
شرقي -جنوب غربي كه روند پي سنگي NE-SWپهنه گسلي زندان ميناب را تاييد مي كند و امتداد دوم در راستاي شمالي-
جنوبي است كه با راستاي پي سنگي شمالي – جنوبي پهنه گسلي زندان -ميناب مطابقت دارد .آنومالي  NE-SWنسبت به
روند پي سنگي شمالي -جنوبي عمق كمتري را نشان مي دهد.
واژههاي كليدي :مغناطيسسنجي؛ زاگرس؛ مکران؛ زندان -ميناب؛ افيوليت
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Abstract
Geometry and depth of Zendan – Minab shear zone faults and also its influence on Ophiolits located in this zone
is unknown. Magnetic data collection was done by a proton magnetometer which is hold at the University of
Hormozgan. Geosoft was used for qualitative interpretation and quantitative interpretation was done by
Modelvision and Mag3D software. Results show two main tectonic trends with a deep of almost vertical. One is
– a tectonic structure with a Northeast – Southwest strike and the other is a younger tectonic trend in North
South direction that has the same strike as Zendan – Minab fault region. NE-SW magnetic anomaly shows a
lower deep compare to the North - south trend.
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 ١مقدمه
يكي از روشهاي مورد استفاده براي پي بردن به ساختارهاي خطي و گسلي ،استفاده از روش مغناطيسسنجي است .تعيين
ساختارهاي گسلي با استفاده از روش مغناطيسسنجي در صورتي به نتيجه ميرسد كه ساختارهاي زير سطحي داراي خواص
مغناطيسي باشند .استفاده از روش ياد شده در بسياري از نقاط جهان متداول شده است كه از آن جمله ميتوان به اميرپور و
سهرابي ، ١٣٩٤،والنتينو  ٢٠١٠و سديد و رنجبر  ١٣٨٨ ،اشاره كرد.
منطقه مورد مطالعه )مستطيل قرمز رنگ در شكل (١با طولهاي جغرافيايي  ٥٧ ° ٠٥ ٠٠تا

 ٥٧ ° ٠٦ ٣٠شرقي و عرض-

هاي جغرافيايي  ٢٧ ° ٢٧ ٤٥تا  ٢٧ ° ٢٩ ٠٠شمالي در شرق روستاي فارياب از توابع شهرستان رودان در استان هرمزگان
و در پهنه گسلي زندان -ميناب قرار گرفته كه در واقع مرز بين دو واحد ساختاري زاگرس و مكران است .جنس ساختارهاي
موجود در اين نواحي بيشتر از واحدهاي افيوليتي بوده كه شامل گدازههاي بالشي ،برشهاي ولكانيكي و برشهاي ولكانيكي
سرپانتيني است لذا وجود مواد معدني همچون كرم و منگنز به خصوص در سنگهاي مافيك و الترا مافيك محتمل است.
بنابراين بررسي گسلهاي پنهان در ناحيه مورد مطالعه با روش مغناطيسسنجي امكان پذير است.

مغناطيسسنجي پهنه گسلي زندان-ميناب در بخش شرقي فارياب )هرمزگان(

١٠٠٦

شكل ، ١نقشه  ١:١٠٠٠٠٠واحدهاي زمين شناسي منطقه را به خوبي نشان مي دهد .افيوليت مﻼنژهاي مكران شمالي كه
مشخصات كامل يك مجموعه افيوليتي را نمايان ميسازند ،از ژوراسيك تا پالئوسن از يك شكاف اقيانوسي بيرون ريخته و با
رسوبات همزمان مخلوط شده اند ) .(Stoneley;2005افيوليتهاي شكل گرفته با شيب كم به سمت شمال شرق در راستاي
شمال غربي -جنوب شرقي ميباشند .روند ديگري نيز در راستاي شمال شرقي -جنوب غربي در منطقه وجود دارد كه شامل
سنگهاي دگرگوني ،شيستها ،كوارتز و آمفيبولها بوده و سن اين مجموعه مربوط به دوران ژوراسيك تا كرتاسه پاييني مي-
باشد .روندي متاثر از گسل ميناب  -زندان ،در راستاي شمالي -جنوبي ،ساختارهاي موجود در منطقه را قطع و تودههايي را در
اين راستا شكل داده است .روند پي سنگي  NE-SWكه بر خﻼف روند شمالي-جنوبي گسل ميناب-زندان يك ساختار كششي
در راستاي  N30Eرا نشان مي دهد .در محل فروافتادگي حاصل از اين كشش كربناتها و واحد هاي تبخيري جاي گرفته اند.
).(McCall;2002
 ٢روش تحقيق  ،ابزارهاي تفسيري

فيلتر انتقال به قطب

بر روي خروجي اين فيلتر )شكل (٢نواحي مهم مغناطيسي با حروف  Aو  Bو  Cنامگذاري شدهاند .به ترتيب حروف از  Aتا
 Cشدت ميدان مغناطيسي كاهش مي يابد .اين نواحي داراي راستاي تقريبا شمالي -جنوبي ميباشند .خطوارههاي مغناطيسي
مربوط به ساختارهاي منطقه با خطوط سفيد رنگ بر روي شكل رسم شده اند.
فيلتر ادامه فراسو

) Feumoe, et

دادههاي اندازهگيري شده توسط فيلتر ادامه فراسو به يك سطح باﻻتر از سطح اندازهگيري انتقال داده ميشوند
 .(al ;2012اين فيلتر در چهار ارتفاع  ٧٠ ،٥٠ ،٣٠و  ١٠٠متري از سطح زمين اجرا شده و به ترتيب در شكل ٣نشان داده شده
اند .اعمال اين فيلتر در ارتفاع  ٣٠متري ناهنجاريهاي ناحيه  Cرا حذف كرده است كه نشان از سطحي بودن منشاء در اين
نواحي مي باشد .همچنين در نواحي  Aو  Bناهنجاري هموارتر شدهاند .در شكلهاي -٣ب و -٣ج ناهنجاريهاي نواحي  Cبه
كلي از بين رفتهاند و نواحي Aو  Bدر هر دو شكل -٣ب و -٣ج به قوت خود همچنان باقياند .در شكل -٣د اثر ناهنجاري در
قسمتهاي ناحيه  Bتضعيف شده ولي در ناحيه  Aناهنجاري به خوبي قابل مشاهده است .لذا ميتوان نتيجه گرفت كه نواحي
 Aو  Bتا اعماق بيشتري گسترش پيدا كردهاند و از خودپذيري مغناطيسي باﻻتري نيز برخوردارند و اين در حالي است كه در
نواحي  Cساختارها اكثرا مربوط به واحدهاي سطحي است.
روش مدلسازي
از روش مدلسازي معكوس براي تخمين شكل و ابعاد تودههاي زير سطحي استفاده ميشود .هرچه اطﻼعات زمينشناسي و
ساختاري جمع آوري شده از منطقه بيشتر باشد ،مدل صورت توليد شده به واقعيت نزديكتر است.
در شكل ٤براي بررسي ساختارهاي زير سطحي در دو بخش از منطقه پروفيلهايي عمود بر مناطقي كه ناهنجاري به صورت
گسسته است  ،رسم شده اند .پاسخ مدل سازي اين دو پروفيل در شكل-٤ب رسم شده اند .در اين مناطق تودههاي سطحي
بوده و بر اساس مدلسازي تا عمقي در حدود  ٨٠متر گسترش پيدا كرده اند .مدلسازي پروفيل  Bعمق  ١٨٠متر را براي
ساختارها پيشنهاد مي كند .مدلسازيهاي صورت گرفته به خوبي نتايج خروجي ژئوسافت را تكميل مي كنند و شيب نزديك
به قائم را براي هر دو روند پيشنهاد مي كند.
 ٣نتيجهگيري

تلفيق اطﻼعات زمينشناسي و مغناطيسي يك روند پي سنگي با امتداد  NE-SWرا در كنار روند پي سنگي شمالي-جنوبي
پهنه گسلي ميناب-زندان تاييد مي كند .روندهاي  NE-SWقديمي هستند و توسط روند شمالي-جنوبي پهنه برشي زندان-
ميناب قطع شده اند.

 ١٨لغايت  ٢٠ارديبهشت ماه ١٣٩٧

١٠٠٧

هجدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران

 .١روند پي سنگي  NE-SWبر خﻼف روند شمالي-جنوبي گسل ميناب-زندان يك ساختار كششي در راستاي
را نشان مي دهد.
 .٢هر دو روند داراي شيب قائم تا نزديك به قائم هستند.
 .٣انومالي  NE-SWنسبت به روند پي سنگي شمالي-جنوبي عمق كمتري را نشان مي دهد و با ساختارهاي كششي
منطقه منطبق است .مناطق فروافتاده حاصل از اين روند همان روندهاي گسترش كربناتها و واحدهاي تبخيري در
منطقه است.
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