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ساختاری    هایيکی از مهمترين نقش آفرينان تغییرشکل در پهنه  N315گرد شهربابك با امتداد  گسل امتدادلغز راست

های عملیات صحرايی،  باشد که رديابی فعالیت آن با مطالعات سطحی و برداشتسیرجان می-ايران مرکزی و سنندج

ای امکان پذير است. از سويی ديگر اثرگذاری ساختارهای گسلی در عمق بايستی با ساير  تفسیر تصاوير هوايی و ماهواره

فیزيکی مغناطیس هوايی بررسی شود. در اين پژوهش سعی گرديده با  های مطالعات غیرمستقیم از جمله روش ژئوروش

های مختلف، اثر عمقی اين گسل بزرگ بررسی شود. دو روش  های مغناطیس هوايی و انجام فیلترگذاریاستفاده از داده

ش استفاده  کانولوشن اويلر برای بررسی ناهنجارهای مغناطیسی در اين پژوهسیگنال تحلیلی و تخمین عمق به روش دی

توان اين گسل را به عنوان باشد و مییم  يابیردقابل  کیلومتری  6  الی   4  اعماق  ی اين گسل تااثرگذاربر اين اساس    کهشد  

 يك گسل پی سنگی معرفی نمود. 
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Abstract 

The Shahr-e Babak right-lateral strike-slip fault along the N315 is one of the major factors of 

deformation  in the Central Iran and Sanandaj-Sirjan structural zones, that its activity can be traced 

through surface studies, geological field measurements, aerial and satellite image interpretations. 

On the other hand, the effect of the fault structures in the depth should be investigated by other 

indirect studies, including aeromagnetic geophysical methods. In this research, we tried to 

investigate the depth effect of this large fault using aeromagnetic data and different filters. Two 

methods of analytical signal methods and depth estimation by Euler de-convolution method were 

used to investigate the magnetic anomalies in this study. According, the effect of this fault in 

detectable up to 4 to 6km depth and can be introduced as a basement fault. 
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 مقدمه:  -2

ترين مسائلی است که امروزه مورد توجه زمین شناسان  شناسی يکی از مهمترين و کاربردیشناسايی ساختارهای زمین

باشد. مطالعه خواص فیزيکی زمین همچون مغناطیس زمین، گرانی و... همواره اطالعات ارزشمندی را به پژوهشگران می

قرار دارند يا    العبورصعبساختارهايی که در مناطق    مخصوصاًدهد ؛  یمعلوم زمین جهت شناخت ساختارهای زيرسطحی  

از بررسی  هاپوشش   براثرعالوه    هاگسلدانیم که ساختاری همچون  یمديگر  شده است. از سويی    هاآنی رسوبی مانع 

ی معمول برای مطالعه ساختارهای زيرسطحی  هاروشدهند. يکی از  یمیراتی را نیز در عمق از خود نشان  تأثسطحی خود  
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در   شهربابكگسل    یو عمق  یپژوهش بررسى اثر سطح  نيهدف از انجام ای مغناطیس هوابرد است.  هاداده یری از  گبهره

 باشد. مىبخش های مرکزی و جنوبی ايران  

 

 شناسی عمومی منطقه: ین زم و    مطالعه   مورد محدوده    -1-2 -3

  طول  دقیقه  52  و  درجه  55  تا  دقیقه  22  و  درجه  54منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش در محدوده جغرافیايی  

در اين محدوده واحدهای سنگی    .استقرارگرفته    شمالی  عرض  دقیقه  4  و  درجه  31  تا   دقیقه  28  و  درجه  29  و  شرقی

(. سیستم   1ائوسن و رسوبات نئوژن و کواترنری و همچنین واحدهای افیولیتی به سن کرتاسه بااليی رخنمون دارند )شکل  

گرد يکی از مهمترين گسل های شناسايی شده در مرز بین  و عملکرد امتدادلغز راست ˚N315گسلی شهربابك با امتداد  

کیلومتر واحدهای    200(. اين سیستم گسله با طولی حدود  1394سیرجان می باشد )فراقی،    -ان مرکزی و سنندجاير

 (.   1سنگی و رسوبی متعددی مربوط به سنوزوئیك و مزوزوئیك را در طی طول خود تحت تأثیر قرار داده است )شکل 

 

 
 

 (. 1394ای از منطقه موردمطالعه )برگرفته از فراقی،  تصوير ماهواره شناسی پهنه گسلی شهربابك به همراه  زمین  : نقشه 1شکل  

 

 روش تحقیق:   -2 -4

 ازدور: : مطالعات صحرايی و سنجش 2-1 -5

ای با استفاده از روش  در اين مطالعه جهت بررسی آثار سطحی گسل شهربابك در ابتدا از پردازش تصاوير ماهواره

های ساختاری برداشت  صحرايی داده  بازديدهای  های تکمیلی در طییسنجش از دور استفاده شد و در نهايت برای بررس

  و  کیلومتر  200  تقريبی  طول  جنوب شرق گسل شهربابك با-های انجام شده بیانگر روند عمده شمال غربشد. بررسی

 نئوژن   واحدهای   کنار  در  قرارگیری  و   کرتاسه  واحدهای   از عملکردهای اين گسل باالآمدگی   است.  ˚N315  یکل  راستای

اينکه واحدهای اند  شده  پوشیده   کواترنری  و   نئوژن  ی هانهشته   توسط  مجاور  یهاقسمت  در  تر يمیقد  است با توجه به 

   (.1394 فراقی،)
 

 هوايی:   مغناطیس  هایداده  پردازش   -2-2 -6

گسل    یعمق  یبررس.  باشد یم  مغناطیسی  هایآنومالی  عمق  و  محل  تعیین  مغناطیسی  هایداده  تفسیر  اهداف  از  يکی

ی و اکتشافات  شناس  نیشده توسط سازمان زم  هیته لومتریک  5/7هوابرد   س یمغناط  یداده ها   زمنطقه با استفاده ا نيدر ا

  شده نشان داده  2نظر در شکل    مورد  یهااستفاده از داده  با انجام شد. نقشه شدت کل میدان مغناطیسی    رانيا  معدنی 

 یبرا.  باشدینانو تسال م  39747.9نانو تسال و حداکثر شدت    39332است. حداقل شدت میدان مغناطیسی در منطقه  

  میدان   مغناطیسی  اثر  حذف  با   ها داده  یامنطقه   یحهوابرد تصح  یسمغناط  هایدادهیروها ابتدا بر  داده  نيا  لیو تحل  یبررس

 زاويه  از  استفاده   با  منطقه  اين  برای  قطب  به  برگردان  فیلتر  اعمال   سپس   شد،  انجام  زمین  جاذبه  میدان  به  وابسته  مرجع
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 برای درجه صورت گرفت.    033/3  (declination)  مغناطیسی  انحراف  زاويه  و  درجه  67/46 (inclination) میل

و    تحلیلی  سیگنال روش توانیجمله م از که  دارد های متعددی وجودروش مغناطیسی هایآنومالی عمق  و مرزها  تعیین

 . برد نام اويلر را کانولوشندی روش

 

 تحلیلی:   سیگنال   نقشه  2-2-1 -7

ايجاد می    برجستگی  توده  یهالبه   در  همچنین  و  توده  روی  بر  که  بدين گونه است  تحلیلی  سیگنال  عملکرد روش 

 برای   روش  اين  کاربرد  که  است  ذکر   به  الزم.  است  متناسب  توده   عمق  با  برجستگی  بیشترين  پهنای  روش  اين  در   و   کند

  اثر   کندیم  یریگمشتق  جهت  سه  در  تحلیلی  سیگنال  کهينا  به  توجه  با  است  مفیدتر  پايین  جغرافیايی   یهاعرض

  قبلی   یهانقشه   در  که  نواحی  از  بعضی   .کند یم   پیدا  نمود  بهتر  نیز  اصلی  توده  پیکره  و  رودیم  بین  ازتر  کوچك  هایآنومالی

  منبع   نمايانگر  3شکل    .هستند  برخوردار  باال   شدت  از  اينجا   در  بودند   داده   نشان  خود  از  را  مغناطیسی  –پائینی  شدت

 توان یم  دقیقاً  که  است   یاگونهبه   نقشه  اين  درشده  مشاهده  عوارض.  باشدیها مآن   محل  و  مغناطیسی  هایهنجارییب

که  شمال  نیمه.  نمود  تقسیم  قسمت  دو  را  منطقه نیز  یهاقسمت  تا  شرقی    باالی   شدت  دارای  يابد یم  امتداد  میانی 

 . باشد یم مغناطیسی پايین شدت دارای که جنوب غربی نیمه  است و مغناطیس

  

 اويلر   کانولوشن   دی  روش   از   استفاده  با مغناطیسی  های خطواره   عمق   و  محل   تعیین  2-2-2 -8

 عمق تخمین برای خودکاریمهن هایروش   از که  است  عمق تخمین یهاروش  ينپرکاربردتر و بهترين از يکیاين روش  

 بر مکانی  اويلر ديکانولوشن و استاندارد اويلر ديکانولوشن  صورت دو به روش اينباشد.  یم پتانسیل میدان  هنجارییب

 مناسب ساختاری ضريب و مناسب پنجره  انتخاب با ،استاندارد  اويلر روش  در  .شودیم اعمال پتانسیل میدان هایدادهیرو

 جواب بهترين عمق، قطعیت عدم درصد به توجه با  قبولقابل یهاجواب  گرفتن نظر در و  زيرسطحی توده به توجه با

 در هنجارییب  هاییكپ  اينکه به توجه با و یستن پنجره  انتخاب به نیازی مکانی،  اويلر روش در  شود.یم  انتخاب ممکن

تامپسون   توسط  بار اولین اويلر عمق  تخمین روش  .باشدیم  اعتمادترقابل و  کمتر روش اين  یهاجواب  ،شودی م گرفته نظر

مغناطیسی در    هایخطواره   تشخیص  جهت .شد ارائه بعد  دو   در مغناطیسی میدان هایداده از پروفیلی برای  1982در  

 Windows)  اندازه پنجره.  است  رفته  بکار(  =1SI)  يك   ساختاری  اندکس   اويلر،  روش  از  استفاده  با   منطقه مورد مطالعه

Size  )کیلومتر   18  صفرتابین    آمدهدستبهی  هاعمقاست.    شده  گرفتهمتر در نظر    500و ارتفاع پرواز    20×20  رفته  بکار

 باشد. یمکیلومتر  8تا  2بیشترين تمرکز عمق بین  4باشد با توجه به شکل یم

 
 مغناطیسی.   میدان   کل  شدت  : نقشه 2شکل  
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 ی ل ی تحل   سیگنال  نقشه :  3شکل  

 

 
 اويلر  کانولوشن   دی   روش   به   عمق   نی تخم :  4شکل  

 گیری: بحث و نتیجه - 3 -9

اول شمال شرق    ناحیه.  در دو ناحیه خالصه نمود  3و    2منطقه مورد مطالعه را می توان با توجه به مشاهدات شکل  

های متمايل به شمال شرق نقشه که شدت مغناطیس بااليی را بخش  -الف باشد:یمنطقه که خود شامل دو قسمت م

ناحیه دوم   يافته است.کاهشهای نزديك به میانه نقشه که شدت مغناطیس در اين قسمت  بخش  -ب  و  دهدیمنشان  

ها با شدت بیشتر از بخش جنوب غربی  یناهنجارمیانی    باشد که در بخش یمی میانی و جنوب غرب نقشه  هاقسمت

در بخش مرکزی    شرق  جنوب  -غرب  شمال  ساختاری با راستای  حضورآمده  دستبهی  هانقشهمقايسه    . با نمايان شده است

 ناحیهدر مرکز  شاخص روند اين توانی( م 1 شکل) سطح در شهربابك گسل اصلی  روند مقايسه با  شود.یم ديده ها  نقشه 

 ايران  صفحه  و  غرب  جنوب  در   عربی   صفحه  تکتونیکی دو   برخوردبه علت    روندی  داد. چنین  نسبت  شهربابك  گسل  به  را

دختر که متاثر از همگرايی تکتونیکی دو صفحه   -آتشفشانی ارومیه  پهنه  روند  به  توجه  با   نیز  و  شرق  شمال  در  مرکزی

  هوايی   مغناطیس  های داده  از  شده یهته  یهانقشه  از  شدهيیشناسا  های خطواره  به  توجه  با   . استانتظار  قابل  مذکور می باشد 

 مورد مطالعه  منطقه  در باشندمی سنگی یپ   و دارند عمق  در ريشه که  يیها گسل  نقشه  دو اين انطباق و  فعال  یهاگسل و

  اين   اويلر  عمق   تخمین  نقشه  به  توجه  با   که  باشد یم   شهربابك  گسل   شده یبررس  سنگی یپ   گسل. ازجمله  شد  شناسايی 

  يکديگر   با  مقطعصورت  به  و  جزئیطور  ها بهگسل  نواحی  بقیه  در.  باشدیم   يابیردقابل  کیلومتری   6  الی  4  اعماق   تا  گسل
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  روی   بر  موجود  یها گسل  از   گوياتر ژئوفیزيکی  های دادهیرو  از  شده یینتع  ی هاگسلروند    رسد یم  نظر   به و دارند مطابقت

 باشند.   شناسیین زم نقشه

 سپاسگزاری:   -4 -10

 کنند. یمنويسندگان اين نوشتار به جهت همکاری و همراهی دانشگاه اصفهان در انجام اين پژوهش، تشکر و قدردانی  
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