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 چکیده 
ه منظور ب  واقع شده است.  کیلومتری جنوب شرق کاشان  30  دختر و در-محدوده مطالعاتی در بخش میانی پهنه ماگمايی ارومیه

 یگسلخطواره   42  تعداد  و  پردازش قرار گرفتهمورد  هفت    ماهواره لندست  +𝐸𝑇𝑀داده های  ،  منطقههای گسلی  شناسايی خطواره
- 50طول بیشتر در سه راستای    خطواره های شناسايی شده بر حسب.  شدندشناسايی    روند اصلی  چهارو    غالبا برای اولین بار  اصلی

ها برداشت گرديد.در  خصوصیات غالب گسلانجام مطالعات میدانی  با  .  درجه غالب می باشند  110- 120درجه و    60-70درجه،    40
با توجه به اينکه شناسايی   .ای دارداهمیت ويژهاصلی های شناسايی گسلزياد بوده و ای منطقه مورد مطالعه میزان فعالیت های لرزه

. در  پردازش گرديدداده های مغناطیس هوايی  زای منطقه دارد،  های مهم و لرزههای پی سنگی نقش مهمی در بررسی گسلگسل
خطواره های   های مختلفز فیلتر گذاریبا استفاده او  گرفتهمورد استفاده قرار  TMAشدت میدان مغناطیس کل تا داده ی اين راس

بر روی پی سنگ مغناطیسی    آنها، تاثیرها و ناپیوستگی های مغناطیسی نظیر آنهاگسل  با مقايسه راستاهای  شناسايی شدند. مغناطیسی  
 های مختلففیلتر،    مغناطیسیها بر روی سطح و سمت شیب ناپیوستگی های  شناسايی شد. به منظور مقايسه شیب تعیین شده گسل

های    رد شیب ناپیوستگی امو  اغلبکه در  نشان می دهد    حاصل  نتايج اعمال گرديد.  (  RTPتصوير برگردان به قطب )روی  فراسو بر  
 . شودناهماهنگی ديده می  جزئی  رداها در سطح هماهنگ و در مومغناطیسی با شیب گسل

 . ، میدان مغناطیسی کلمغناطیس هوايی، داده های رقومی ماهواره ای  کاشان، داده های دختر، -ارومیه پهنه ساختاری    ها:کلیدواژه 

 

abstract 

The area of study locats in middle of the Urumieh-Dokhtar magmatic zone, 30 km southeast of Kashan  city 

.With the aim to  identify the basement fault lines of the region, ETM + of Landsat 7 satellite data were 

processed and 42 main fault lines were identified. Our outputs deciphered  4 main fault trends for first time 

in the region . The identified lines are Classifided in three directions of N50-40 degrees, N70-60 degrees 

and N120-110 degrees in length aspect. To evalute the kinematics and geometry of the aeromagnetic-

derived faults, original field studies have been performed and dominant characteristics of the faults were 

collected. It worth noting that in the study area, the number of seismic activity is high and the identification 

of the main faults is of special importance in order to find seimogenig falut(s). On the fact that the 

identification of bedrock faults has crucial role in the study of major seismogenic faults in the region, 

aeromagnetic data were processed. In this regard, the Total magnetic field data (TMA) were used and 

magnetic lines were identified using different   filtrations. By comparing the directions of faults and their 

corresponding magnetic discontinuities, the impact of those on the magnetic  basement  was identified.  

Furthermore, to compare the determined slope of the faults on the surface and the hangingwall slope side 

of the magnetic discontinuities, different Upward Continational filters were applied on The Reduction to 
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the pole image (RTP).  Our results revel that in most cases, the slope of magnetic discontinuities are in good 

consistency with the slope of faults at the same level and in few cases are  inconsistent. 

Keywords: Urumieh-Dokhtar structural zone, Kashan, aeromagnetic data, digital satellite data, Total 

magnetic field. 

 

 مقدمه   -

  مهم  از جمله مطالعات  (1  تصوير)  باشدکیلومتر مربع می  680و به وسعت  جنوب شرق کاشان    کیلومتری  30در  مطالعهمنطقه مورد  

  ساختاری  تحلیل " عنوان تحت خود ارشد کارشناسی نامه پايان در (1387)وفا  عبارتند از: انجام گرفته در اطراف محدوده مطالعاتی

  (1387)صفايی  .دارد  می   بیان  را   پالئوزوئیك  دوران  در  پوسته  کشش  از  شواهدی  "ابیانه  شرق   جنوب  در  دختر  -ارومیه  زون  شکننده

 پتانسیل   دارای  يا  فعال  گسل  74  تعداد  "کاشان  شهرستان  زلزله  از  ناشی  پذيری  آسیب  و  بندی  پهنه  جامع  طرح"  پژوهشی  طرح  در

و   .است¬کرده  شناسايی  را  کاشان  شهر  کیلومتری  100  شعاع  به  ای  محدوده  در  کیلومتر  20از  بیش  طول  با  فعالیت محجل 

 قم شهر جنوب خاور از خاور، جنوب  جنوب -باختر شمال شمال  عمومی روند  با راوند لغز راستا گسل که  دارند اعتقاد (1388)همکار

محدوده با پردازش داده های  های سطحی  هدف از اين مطالعه در مرحله اول شناسايی گسل  .دارد  ادامه  کاشان  شهر  باختر  شمال  تا

بررسی های شناسايی شده بر روی پی سنگ مغناطیسی  های میدانی می باشد. در مرحله بعد تاثیر گسلای و بررسیرقومی ماهواره

 . گرددمی

 تشخیص خطواره های گسلی در تصاوير ماهواره ای  -1

  اين   مناسبی جهت شناسايی و ثبت خطواره های گسلی می باشند. درصاوير ماهواره ای دارای قدرت تفکیك مکانی باال داده های  ت

ماهواره های  داده  از  فريم  منظور يك  بدين.  اندشده  پردازش  ایماهواره  رقومی  هایداده  منطقه  هایگسل  شناسايی  جهت  نیز  مطالعه

مورد پردازش و بررسی قرار گرفته    Enviو     MAPPER-ERرتوسط نرم افزا  (164/37)به شماره    ETM)+ی لندست هفت)

وضوح تصوير     Indensityمتری  در اليه شدت  14025با قدرت تفکیك شکلی     Landsat 7سنجنده   8با به کارگیری باند   است.

های گسلی افزايش يافته است.  همچنین به منظور تفکیك بهتر واحد ها ی سنگی از فیلتر های   ماهواره ای  برای تشخیص خطواره

( که در جهت شناسايی گسل ها موفق تر عمل کرده اند استفاده شده است. بدين ترتیب  11*11مکانی اعم از سوبل و گذر باال )

   راه با روندهای ساختاری اصلی آورده شده است.هم 2مجموعه ای از گسل ها در منطقه شناسايی شده است که در تصوير 



1194 

 

 

 ( 741RGB=به صورت    ETM+از منطقه مورد مطالعه)داده هایتصوير ماهواره ای - 1تصوير 

    برداشت های صحرايی  -2

مطالعات صحرايی بخش جدايی ناپذيری از مطالعات ساختاری می باشد. پس از شناسايی خطواره های گسلی در  

تری برداشت گرديد. به عنوان نمونه  مطالعات دورسنجی وضعیت گسل ها در مطالعات صحرايی در محدوده کوچك

 . مشاهده می گردد 3 تصوير  نشان داده شده است، در 2 تصويرتصويری از سطح دو گسل که موقعیت آنها در

 

  خطواره های گسلی شناسايی شده درمحدوده مورد مطالعه - 2تصوير 
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عملکرد گسلی با مشخصات   - A مطالعات ماهواره ای و مغناطیسیدر راستاهای اصلی شناسايی شده از  عملکرد گسل های برداشت شده -3تصوير 

درجه با   صفرريك 95  / 45عملکرد گسلی با مشخصات  - Bامتدادلغز راستگرد و بامولفه ی معکوس حرکتی  سازوکاردرجه با 52ريك  82/145

 حرکتی امتدادلغز راستگرد   سازوکار

 مغناطیس هوايی  داده های  -3

يك ابزار خوب برای فهم ساختارها    ،داده های مغناطیس هوايی با توانايی بالقوه برای ديدن پیکره ی سنگی مغناطیسی در سه بعد 

 بی در محیط مورد نظر را فراهم می کند.  هندسه ی سه بعدی يك منطقه با استفاده از تفسیر داد های مغناطیسی به وسیله ی ترکی

خصات اثر مغناطیسی گسل ها و زون های برشی بسیار قابل توجه می باشد و وابسته به عواملی مثل مش  در اين بینبه دست می آيد.

مغناطیسی سنگ، شیب ساختارها، درجه ی متامورفیك و متعاقبا متاسوماتیك و يا تاثیرات آلتراسیون و هوازدگی و فعالیت های  

  7.5*7.5داده ی مورد استفاده در اين پژوهش داده ی زمین مرجع شده از سازمان زمین شناسی با خط پرواز    مغناطیسی و ........ است.

متر که تصحیحات شبانه روزی روی آن صورت پذيرفته است و تحت عنوان شدت میدان مغناطیسی کل    500واز  کیلومتر و ارتفاع پر

  (TMA )1 ( در راستای پردازش داده های مغناطیسی از نرم افزار  4رتصوينامبرده شده است .)Oasis Montaj 7.0.1     استفاده

تبديل ديتا ها به عمق اين تصحیح در  (RTP) 2به قطب می باشد.   شده است. از جمله تصحیحات صورت پذيرفته ، تصحیح برگردان

رساند و در واقع طبیعت دو قطبی  می  I=0به قطب مغناطیسی با شیب    واقع شدت میدان مغناطیسی اندازه گیری شده را با هر شیب

 . صحیح تبديل ديتا به عمق نام دارددهد و ترا در جای واقعی خودش نشان می آنومالی های مغناطیسی را از بین می برد و آنومالی

 

 شدت میدان مغناطیسی کل ، کادر مشخص شده محدوده ی آنالیز صحرايی را نشان می دهد. - 4تصوير 

 
1Anomaly DataTotal Magnetic   

2Reduction to the pole  
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ايجاد فاصله های مغناطیسی بر روی پی سنگ مغناطیسی استفاده می شوند، عبارتند از:    از جمله شواهدی که برای شناسايی خطواره

قرار گرفتن واحد های  ،  خطی شدن واحد های مغناطیسی  ،  قطع ناگهانی واحدهای مغناطیسی  ،  بین واحدهای مغناطیسی مشابه  

 ايش کنتورها نظیر فشردگی و ... . شناسايی از طريق آرو  مغناطیسی بسامد باال در کنار واحد های بسامد پايین  

برای تفسیر بهتر داده های ژئوفیريکی در نرم افزار ژئوسافت تعداد زيادی از فیلتر های مختلف و ابزار آماری تعبیه شده است که با  

ن پژوهش فیلترگذر  استفاده از آنها می توان حجم زيادی از داده های ژئوفیزيکی را تفسیر کرد.از جمله تصحیحات مورد استفاده در اي

يکی از روش های تفکیك آنومالی های میدان پتانسیل، روش گسترش به سمت باال يا ادامه ی     می باشد.  4امتداد فراسو   3پايین  

( مشخص است در نزديکی سطح و اعماق کم فراوانی خطواره ها زياد و طول آن ها کم است،  5فراسو است. همانطور که درتصوير)

در عمق نیز خودش را نشان دهد احتمال دارد که يك گسل تا اعماق بیشتر پی سنگ باشد. با افزايش عمق، فراوانی  چنانچه الگويی 

ها کم و طول ناپیوستگی ها افزايش می يابد. با توجه به نمودارهای گل سرخی، خطواره های سطحی مغناطیسی غالب در راستای  

غربی    -شخیص داده شده از مطالعات ماهواره ای قابل انطباق است( و شرقیجنوب غربی)که با نتیجه ی گسل های ت  -شمال شرقی

جنوبی بیشترين   - جنوب شرقی در رده سوم فراوانی ها و پس از آن در راستای شمالی  - می باشند و سپس راستای شمالی غربی

از فراوانی تمامی راستاها کاسته شده و نتیجتا پیشروی به سمت عمق  متری فقط شاهد    20000در فراسوی    فراوانی را دارند. با 

جنوب شرقی يا به    - جنوب شرقی هستیم. خطواره های شمال غربی   - جنوب غربی و راستای شمال غربی  - راستاهای شمال شرقی 

کیلومتری بیشترين طول و فراوانی را نشان داده و پس از اين عمق از طول   2500عبارتی خطواره هايی با روند زاگرسی در فراسوی 

اوانی آن ها کاسته شده ولی همچنان تا عمق های بیشتر ديده می شوند. از مقايسه ی اين خطواره ها در عمق های مختلف می  و فر

توان عمق مربوط به هر خطواره، شیب خطواره و ... را استنتاج کرد. خطواره ها در عمق بیشتر، شیب کمتردارند و گاها دچار چرخش 

ص ناپديد شدن در عمق را شاهد هستیم، که در اين صورت می توان همان عمق را به عنوان عمق  شده  و يا در مورد راستاهای خا

 خطواره در نظر می گیريم. 

 بحث و نتیجه گیری   -4

های میدانی، وضعیت گسل ها و  گسلی با دقت بااليی شناسايی شده و با برداشت  هایای، خطوارههای رقومی ماهوارهبا پردازش داده

پردازش داده با  تعیین گرديدند.  آنها  پی سنگی مغناطیسی شناسايی  در مواردی سازوکار  ناپیوستگی های  های مغناطیس هوايی، 

های مغناطیسی تعیین گرديدند. با مقايسه  یگرديده و با اعمال فیلترهای فراسو بر تصاوير برگردان به قطب سمت شیب ناپیوستگ

های مغناطیسی مشاهده می گردد. ازجمله ها و ناپیوستگینتايج به دست آمده در اغلب موارد تطابق خوبی بین شواهد سطحی گسل

 (.  6های پی سنگ مغناطیسی می باشد )تصوير راستای اصلی گسلی منطقه با ناپیوستگی 4ها در هماهنگی اين تطابق

 
3Low Pass Filter 

4Upward Continational  
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خطواره های شناسایی شده بر روی تصویر مغناطیسی حاصل از اعمال فیلتر فراسو بر تصاویر تصحیح شده توسط تصحیح برگردان    –5تصویر 
 RTPبه قطب 

 

  مغناطیسیسفید، خطواره های مغناطیسی به رنگ  و خطواره های  به رنگ قرمز مقايسه ی بین روندهای کلی ساختاری –6تصوير 
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