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 ده  یکچ

 ی هاو نشانه   ی گسل  ی مدفون شدن ساختارها  ایرفتن    ن یموجب از ب   ی توسعه شهر  نیو همچن  ی و رسوبگذار   شیفرسا  ی نرخ بال 

از مطالعه داده  ی هاخطواره  ی آن است. بررس  یی شناسا  یهاگسل   ییبر شناسا  ی افتی ره  تواندی م  ییهوا  سی مغناط  ی هاحاصل 

 یگسل  ی روندها  یساختن یزمبهتر از سرشت لرزه   ی ر یتصو  ی الرزه  ی دادهایرو  هروش با محل محاسبه شد   نیمدفون باشد. انطباق ا

  یها و با استفاده از روش  ییهوا   سیمغناط  ی ها . در مطالعه حاضر دادهدهدی ه ممنطقه را ارائ  کی آن در    یو هندسه و ساختار عمق

 ی هاشد. خطواره  یبررس  لریکانولوشن او   ی و د  یافق  انیگراد  لتریف   ،یلیتحل  گنال یفراسو، س   لیتبد  ،یبرگردان قطب، مشتقات جهت 

بررس  ییشناسا از  روندها  یسیمغناط  ی های ناهنجار  یشده حاصل  مقا  یگسل  ی با  تهران  استان  بازب  سهیمحدوده  مورد    ین یو 

  یسیاطمغن  ی هامنطبق با خطواره  ی ا لرزه  ی دادها یو رو  یگسل  ی از ساختارها  ی ار یکه بس  کندی م  انیحاصل شده ب   جیقرارگرفت. نتا

 .دیرا ارائه نما ی بهتر ریتصو تواندی رزولوشن بهتر م ی هابا داده شتریب ی های است و بررس

 

 ی سیمغناط  ی ها داستان تهران، پردازش دا  ،یگسل  ی روندها  ،یسیمغناط   ی خطواره ها  ،ییهوا  سی مغناط  ی ها: دادهی دیلک  ی هاواژه
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Abstract 

High rates of erosion and sedimentation and urban development cause the destruction or burial of fault 

structures and their identification signs. Investigation of the lineaments obtained from studying 

aeromagnetic data can be an approach to identifying buried faults. The adaptation of this method to the 

calculated location of visual seismic events presents better than the seismic nature of the fault processes 

and its geometry and depth structure in an area. In the present study, aeromagnetic data were analyzed 

using reduction to the pole, directional derivatives, upward continuation, analytical signal, horizontal 

gradient, and Euler deconvolution methods. The lineaments identified resulting from the study of 

magnetic anomalies were compared and reviewed with fault trends in Tehran province. The results 

show that many fault structures and seismic events are consistent with magnetic lineaments, and further 

investigation with better resolution data can provide a better answer. 
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 مقدمه    1

مختلف مجموعه   ی هارشاخهیه همواره در زکاست    یمسائل  نی تری و کاربرد  نی تراز مهم   یکی  یشناس ن یزم  ی مرز ساختارها  نییتع

 ی گسل  شهی نه هم  یموارد ول  شترین مرزها در بی(. ا2005و همکاران،    وسوپارپی مطرح بوده است )ن   کیزین، ازجمله ژئوفیعلوم زم

 یزیخلرزه   یمانند بررس   ی ها در مواردمطالعه آن  نی؛ بنابراباشندز  ین   ی ساخت  نی زمفعال    ینشانگر نواحتوانند  می ها  هستند. گسل 

گسل(،    یو نواح  های مرتبط با شکستگ  ی هاییزا  یان ک)  یمعدن  ی هال یپتانس  ی(، بررسیو عمران  ی شهرساز  ی ها)در ارتباط با طرح
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  ییجهت شناسا  ی کاربرد  ی هااز روش  یکی  ی ارهماهوا  ریت دارد. مطالعه تصاوی و ... اهم  یساخت  نی زم  ی روندها  قیشناخت دق 

برا  کیزینقشه ژئوف  هیته  ریاخ  ی هامناطق مختلف است و در سال   ی سامانه گسل  ی هانقشه ه  یار و تهکآش  ی هاگسل  ی هوابرد 

پنهان ازجمله   ی ص ساختارهایتشخ ی ها براروش نیتراز متداول یکیان ین میپنهان متداول شده است. در ا یگسل ی ساختارها

تفسکاست    ییس هوای ها، مغناط گسل از آن در ش  ی سازر و مدلیه  مدفون   ی هاو گسل  یرسطحیز  ی هاگسل  ییناساحاصل 

  ی ن امر برایا  یاست ول  یگسل  شتریب  یشناسنی زم  ی ه مرز ساختارهاکذکر است  (. البته قابل 1387)صالح،    کندیم  کمک  یاحتمال

ن احتمال وجود دارد  ین ایمرز ساختارها با گسل همراه نشده باشد. همچن   ی ردن است در مواکست و ممین  میتعمهمه موارد قابل

پنهان را   ی هاپژوهش لزوماً همه گسل   نیا  ج ینتا  نیبنابرا  .نباشد  یمحسوس  ی سیگنال مغناطیس  ی دارا  یساختار گسل  کیه  ک

 . کند یآشکار نم

 قی روش تحق    2

و    یشناسنیبه سفارش سازمان زم1355تا    1353  ی هافاصله سال ران در  یا  ییس هوای لومتر مغناطیک  7.5  ی ا شبکه  ی هاداده

در   ییهوا  کیزیژئوف  نه یفعال درزم  ی هاشرکت   نیتراز بزرگ   Aero service ییاکیت آمرکران و توسط شریا  ی تشافات معدن کا

  یبردار ن دادهین بوده است. ایمتر از سطح زم   600-500و ارتفاع پرواز ثابت    7.5شده است. فاصله خطوط پرواز  آن زمان انجام

پژوهش با    نی ها در اپردازش دادهو    شده است ارائه   یت در حد قابل قبول یفی ک   دیگرفته و از دمجزا انجام  ی پرواز  کبلو  62در  

 شده است. انجام 6.4.2شرکت ژئوسافت نسخه   نتاژمو  سیافزار اوساستفاده از نرم 

 مغناطیسی برای تعیین محل خطواره ها  یهادادهپردازش     3
م داده  یکل   ریتصو  کی  یس یمغناط  دانی نقشه شدت کل  برا  ی سیمغناط  ی هااز  و  م   ی کل  ریتفس  ی فراهم کرده   شود ی استفاده 

  ش ینما  یبارنگ آب   نییمعموًل شدت بال بارنگ قرمز و شدت پا  یسیمغناط  دانی شدت کل م  ی (. در نقشه1384  ،ی شهر  انیدری)ح
نانو تسال   39345نانو تسال و حداقل    39750شتر از  یمحدوده ب  نیدر ا  یسیغناط دان می(. حداکثر شدت م1)شکل،    شودیداده م

 یی نقشه(، کمان ماگما  یقسمت شمال)  ی که در زون البرز مرکز  ییهابخش   ،یسی مغناط   دانی. با توجه به نقشه شدت کل مباشدی م
را نشان    یسی مغناط  ی ناهنجار  ی بال   دتقرار دارند ش  ی مرکز  رانی از ا  ییهانقشه( و قسمت  یدختر )بخش جنوب غرب  -هیاروم

 (.1)شکل،   دهندی م

 
 1974 ن یاشتوکل یبندمیدر استان تهران بر اساس تقس یمرکز رانیو ا  یالبرز مرکز یساختارها گاه یو جا رانیا  یساختار یبندمیتقس: راست: 1شکل

   در منطقه موردمطالعه. یسیدان مغناطیل مکنقشه شدت ؛ چپ: 1383 ،یبرگرفته از آقانبات

برگردان قطب )شکل،  هایی چون  های مغناطیس هوایی از روشدر این پژوهش برای بررسی و پردازش و در نهایت تحلیل داده
ج( و برای تعیین    2، ب(، فیلتر گرادیان افقی )شکل،  2الف(، مشتقات جهتی، تبدیل یا ادامه فراسو، سیگنال تحلیلی )شکل    2

 ، ج( استفاده شد. 2محل و عمق خطواره های مغناطیسی از روش دی کانولوشن اویلر )شکل
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 های مغناطیس هوایی ل و بررسی بر داده های تحلیحاصل از روش  یهانقشهای از : گزیده2شکل

 یر یگجه ینت    4

نقشه   ژهیوها اشاره شد، بهه به آنکون  یلتراسیف  ی هامنطقه از نقشه   یاحتمال  ی هات کنتا کو    های ها و شکستگ ن گسل ییدر تع

 یهاخطواره  3شکل  شده است. در نقشه  بهره گرفته   یافق  بیو ش   یلیتحل  گنالی س  طورنیو هم  ی برگردان به قطب و مشتقات جهت

شده است.  ر برگردان به قطب نشان دادهیتصو  ی بر رو  (1392های محدوده )شیخ السالمی و همکاران،  گسل  و  شدهیی شناسا

  یها ن رخنمون ندارند نشان دهند لذا گسلیه در سطح زمکرا    یرسطحیز  ی هاقادرند گسل  یسیمغناط  ی هاداده  کهییازآنجا

و    شرقی  جنوب  –شمال غرب    ،یغرب   -یروند شرق  ی آمده اکثراً دارا دست به   ی هااند. خطوارهشدهمشخص   3ز در شکل  یق نیعم

 درزنیبا صفحه توران و زم  رانیبا توجه به برخورد صفحه ا   غربی  –  یشرق  ی ها. روند گسل باشندی م  یجنوب  غرب  -یشمال شرق

در جنوب   یبه علت برخورد دو صفحه عرب   شرقی  جنوب  –  یشمال غرب   ی هان روند گسلیاست همچن  فیقابل توص  سی پالئوتت

 یها. با توجه به خطوارهباشدی انتظار مدختر قابل  -هیز با توجه به روند زون ارومیدر شمال شرق و ن ی زکمر انر یغرب و صفحه ا

 شه یکه ر  ییهادو نقشه گسل   نیفعال و انطباق ا  ی هاو گسل  ییهوا  س یمغناط  ی هااز داده  شدهه یته  ی هااز نقشه  شدهیی شناسا

 شد.  ییشناسا موردمطالعهدر منطقه  باشندی م  یسنگیدر عمق دارند و پ

 
 نقشه برگردان به قطب در منطقه موردمطالعه. یبر رو( 1392محدوده )شیخ السالمی و همکاران،  یهاگسل ر یتصو :3 شکل

 یافق بینقشه ش یبر رو یساختار یهای بررس 4-1

را در منطقه موردمطالعه   ی سیمغناط  ی شده روند ناهنجارهااستخراج  یافق  انیقرمزرنگ که از نقشه گراد   ی هارهیدا   4شکل    در

که    دهدینشان م   یافق  انیاز نقشه گردا  یاستخراج  ی منطقه با روندها  نیدر ا  شده یی شناسا  ی ها. انطباق گسل دهدی نشان م

از گسل در امتداد    یکه بخش  شودی ها هم مشاهده مگسل  ی. در بعض رندیگیقرار م   ی نجارها در امتداد روند ناهاز گسل  یبعض

 نیبودن ا  ی سنگی هستند گواه بر پ   های روند با ناهنجارکه هم   ییها. مطابقت گسل ردیگی قرار م  یافق  انیگراد  ی روند ناهنجار

 یاز روند ناهنجار  یها در فاصله کماز گسل  یکه بعض   شودینقشه مشاهده م   ی بر رو  ن یذکر است که همچن. قابل باشدی ها م گسل

به    یگسل  ی آنچه ما از ساختارها  نکهیا  لیبه دل   باشدی م  هیگسل در عمق قابل توج   بیش  رییموضوع با تغ  نیاند که اقرارگرفته
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 . دهدیاز عمق به ما م  یینما یافق انیاست و نقشه گراد یمشاهدات سطح میادست آورده

 
 .( 1392های محدوده )شیخ السالمی و همکاران، ی و گسل افق انینقشه گراد یبر رو شدهیی شناسا یهاگسل ریتصو :4 شکل

بررسی  نتایج  از  آنچه  اساس  نقشه بر  در  که  آمده،  دست  به  شکل ها  می  5و    4های  های  خطواره مشاهده  کلی  روند  ها شود 

شمال درجهت شرقیجنوب-غربهای  شمال -شرق،  و  روندهای  جنوب-شرقغربی  که  است  در -غربیشمال غرب  شرقی  جنوب 

 باشند. شاخه غربی البرز مرکزی روندهای غالب می 

 هالرزهارتباط روندهای گسلی شناسایی شده با زمین 2-4

  اهیپرندک، س  ن،ییداوود، تلوپاامامزاده   طالقان،  ج،یوردپورکان  شمال تهران،  های گسل  شودی مشاهده م  5  طور که در شکلهمان

ای را در های لرزهو فعالیت اند  قرارگرفته   یسی مغناط   ی هستند که در امتداد روند ناهنجار  ییهاامام ازجمله گسل  هکوه و دوازد

ذکر است که  قابل  هستند.    ی سنگی ها پگسل  نیگفت ا  توانی مها شاهد هستیم و با توجه به نتایج پژوهش  امتداد این گسل

در آن    ایها  گسل  نیمطابقت دارند که احتماًل ا  ی ها با روند ناهنجاراز قسمت  یقشه در بعضن  ی ها بر رواز گسل  گرید  ی تعداد 

همچنین در محدوده گرمسار روندهای   .باشدی در آن بخش م  یسنگ ی پ  یگواه بر وجود گسل  نکهیا  ایدر عمق دارند    شهیقسمت ر

 شود.خیزی قابل توجه مشاهده می های ایوانکی و گرمسار لرزهکنند که در امتدادهای گسلتغییر پیدا می   N60Eغربی به  شمال

 
 ای بر روی نقشه گرادیان افقی رویدادهای لرزه  ،(1392های محدوده )شیخ السالمی و همکاران، انطباق گسل ری تصو :5 شکل
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