
  73-62، صفحه 1393، 3، شماره 8مجله ژئوفیزیک ایران، جلد 
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  چکیده
 نیـ  در ایسیـ  مغناطيهـا   محـدوده داده نیـ  اییزا یبادام و نقش آن در کان  در منطقه پشت   یساخت  زمین يها   خطواره ییوج ی پ منظور  به

 و در رخ نـیم  60 در 20×10 شـبکه برداشـت  ،یی پـس از مـشاهدات صـحرا   منظور این به.  قرار گرفته استریمورد پردازش و تفس    گستره
 و یلـ ی تحلگنالی مرتبـه دوم، سـ  قـائم  مرتبه اول، مشتق قائم مشتق يلترهایاستفاده از فن راستا با  یدر هم .  شد ی طراح ستگاهی ا 2400

.  شـد  برآوردبررسی محدوده مورد يها  عمق گسللری با استفاده از روش اونی مشخص و همچنقیطور دق ها به امتداد گسل  کجی هیزاو
غرب   جنوب-شرق  ، شمال3 و گسل یغرب -ی، شرق2ل شرق، گس  جنوب-غرب  ال، شم 1 گسل ،ي محدوده سه گسل با راستاها     نیدر ا 

 پـس  . کردی نامبرده معرفيها گسل از شده جادیرد شده ا را زون خُ   يساز ی کان ی عامل اصل  توان ی م ی در واقع به نوع    .شود یمشاهده م 
 و انـدازه پنجـره بـا    يار سـاخت سیانـد . گرفـت  مـورد اسـتفاده قـرار     ، عمـق  برآورد ي برا لری روش او  ،ها  داده روي    الزم يها  از پردازش 

 حاصـل  جی شد که با نتابرآورد متر 15 تا 5ها   گسل ی عمق سطح فوقان   تی شد که درنها   نیی تع 10×10 و   9/0 شناسی  زمین يها یبررس
  . داردی تطابق خوبیفی کریاز تفس

 
  یسنج سی مغناطيلترهای گسل، فزد،ی ،یسنج سیبادام، مغناط  پشت،یساخت زمین يها  خطواره:يدی کليها واژه

 
Investigation of tectonic lineaments by using magnetic data in Poshtbadam 

area, Yazd province 
  

Moslem Jahantigh1*, Gholamreza Nowrouzi1 and Farshad Joulidehsar2 

  
1University of Birjand, Birjand, Iran 

2University of tehran, Iran 

(Received: 22 May 2012, accepted: 17 May 2014) 

Summary 
 

Magnetic method is an important passive surface geophysical method which uses the 
Earth’s natural magnetic fields to investigate the susceptibility structure of the subsurface 
material. The geomagnetic field measurements can be used to determine the structure of 
the earth, because the rocks often contain magnetic minerals. The interpretation of data of 
this nature, in some cases, will determine geological characteristics that would help 
contribute to the success of mining or oil exploration. In this study, for the review of more 
details and achieving an idea about accurate location, dip, depth and mineralization 
spread, geomagnetic surveys were applied and then data processing method were used. 
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Preparing a suitable map which contains the informative data without interference from 
noise is the main purpose of the data processing. To reach this aim, the acquired data 
should be corrected for different non-geological effects. 

These are: 1. Diurnal correction to remove time varying parts of the magnetic field. 2. 
IGRF correction to remove the field of earth core and upper mantle response. 

Many interpreting methods, that estimate the depth, location and the shape of a 
potential source, are based on using the gradients of potential fields. Derivatives are high 
pass filters. They intrinsically amplify any noise and shallow anomalies present in the 
data. Therefore, using high order derivatives would be less common. Tilt angle has many 
interesting properties. For example, due to the nature of arctan trigonometric function, all 
tilt amplitude are restricted to values between -90° and +90° (Salem et al. 2007). Another 
property of tilt angle is that the value of tilt angle above the edges of the contacts is 0°, 
and it is equal to 45° when h = zc and -45° when h = zc. This suggests that contours of 
magnetic tilt angle can identify the locations of contact-like structures. 

The studied area is located in Yazd province and it is part of micro continent Iran 
central. The intrusive rock in this area is genais and the sedimentary rock is schist and the 
host rock of studied area is limestone. Igneous units of the trust are located on limestone. 
Also outcrop of hematite  has been observed in this area. Designing the field operation 
grid were carried out based on geology and primary studies of region and therefore 2400 
points were along 60 profiles. After diurnal correction, total magnetic intensity has been 
corrected by using IGRF 2000 so that components of Earth's magnetic fields have been 
eliminated. Also reduction to pole operation was done. In this paper, first derivative, 
second derivative, analytical signal tilt angle and Euler deconvolution methods were used 
to study fractured structures. The edges of these faults were detected by using analytical 
signal, first derivatives, second derivatives and the tilt angle method . 

Then, we use the standard Euler deconvolution method. Reid et al (1990) used this 
method as Grade analysis. Simple geometric models for magnetic field source (Balkely, 
1995) and determination of structural index with earlier data are disadvantages of the 
Euler method. However, Thompson (1982) and Reid et al (1990) determined the optimum 
structural index for different structures; nevertheless the Euler method estimated quite 
well the location and depth of magnetic sources (Aboud et al., 2005)  

The results of the first vertical derivative showed three major faults in this area strikes 
of which were east-west in north, northeastern-southwestern in middle and northwestern-
southeastern in south of the area and the other interpretation methods have an acceptable 
degree of reliability. The faults specified by using these methods that are offsprings of 
mineralization have good compatibility with geological information. Also, the depths of 
the faults in the area were estimated by the Euler method. The estimated depths of the top 
of major faults in the area were similar at 5 m and 15 m. 
 

Key words: Tectonic lineaments, Poshtbadam, magnetometer, Yazd, fault, magnetic 
filters. 

  
  مقدمه    1

 زون ی بررسي برایسنج سی مغناط  مقاله از روشنیدر ا
در  بررسیمحدوده مورد . رد شده استفاده شده استخُ

 1 شکل . قرار داردزدیبادام از توابع استان   پشتيروستا
 هی ناحنیا. دهد یرا نشان م بررسی محدوده مورد تیموقع

 معدن فعال رباط قرار گرفته است و یغرب  در جنوب
. است ریپذ  امکانی جاده خاکراه از ن به آیسدستر

 گسل انی میشناس نیاز لحاظ زم بررسی مورد محدوده
 بادام در و گسل پشت شرق  کوهبنان در-نیی نادهیپوش

 يها  بلوك رخنموننی اینکته اساس. قرار داردغرب 
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   . مطالعه موقعیت جغرافیایی محدوده مورد.1شکل

  
 از نوع شتری است که بنی منسوب به پرکامبریدگرگون

 ي و آذر آواري آوار-ی آتشفشان،ی آتشفشانيها سنگ
 يها  سنگ. استیتی و دولومیک آهيبه همراه مرمرها

 ستند،ی ننی بلوك محدود به پرکامبرنی اییماگما
 ی آن همراهاننیشی پنی کامبر-نی پسنی پرکامبريها فیرد

 نظر دارند و به ی و خاستگاه کافتییای قليها از گدازه
 بلوك نی ايها یژگی شدن از وی کافتدهی که پددرس  می

 منطقه برداشت یشناس  نظر سنگاز ).1385 ،یآقانبات(باشد 
 از ی رسوبي و واحدهاسی از نوع گنانی آذرياز واحدها

 نی آذرياغلب واحدها.  شده استدهی پوشستینوع ش
 رانده بلوري شده يها آهک روي ی تراستصورت به

 در زی نتی کانسار آهن از نوع هماتيها نرخنمو. اند شده
 در سطح سل، دو زون اطراف گهمبري روند در نیهم

ها باعث کاهش  رد شدن سنگدر واقع خُ. اند دهشظاهر 
 دنی به سطح رسي براطی گسل شده و شراریفشار در مس

 نی در ايساز ی کانفرایند فراهم و زا، ی کانيتوده نفوذ
 ی از عوامل اصلیکی. ت اسصورت گرفتهرد شده زون خُ

 موجود در منطقه يها  محدوده گسلنی در اییزا یکان
  .است بررسی مورد
 به یسی گسل به روش مغناطی بررسنکهی توجه به ابا

 دارد ی اطراف گسل بستگيها  سنگیسی مغناطنیتبا
، استفاده از روش )1387 موخر و همکاران، یسیاو(

 ایدن گوناگونط ها در نقا  گسلیبررس منظور به یسیمغناط
 روش هم در نیا.  موثر مورد استفاده استی روشدرحکم

امکان در آنها  و اند  شدهدهیوشرسوبات پ با که یمناطق
در هم و  وجود ندارد، می مستقصورت بهمشاهده گسل 

. رود ی به کار منی آذري واحدهانی گسل در ببررسی
 گی در حوزه قرادکیزیدر مطالعات ژئوف) 1985 (بیقر

 لی و پتانسی رسوبمی پوشش ضخي که دارامصر
 یسنج سی است، از روش مغناطيادی زيدروکربوریه

 مهم منطقه را يها ی شکستگرشاستفاده کرد و گست
  . آورددست به

 در ییگرما نی منابع زمافتنی يبرا) 1985(راس و مور 
  افتاده  نیی پاي ساختارهاوجوي جست به امریکا يوتای التیا
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هاي افقی مختصات نقاط و محور قائم ارتفاع  محور( .بررسیهاي احتمالی مورد   به همراه نقاط برداشت و موقعیت گسلبررسیرافی محدوه مورد  توپوگ.2شکل

  .)نقاط برداشت محدوده برحسب متر است
  
  . پرداخته استیسنج سیبا استفاده از روش مغناط) گرابن(

 از يادی در موارد زسی در مغناطلری اوواهمامیخت روش
 ، و همکاراندیر (ای سطح درری زيها  گسلییشناسا: جمله
 محل احداث سد یسطحری زي ساختارهای، بررس)1990

 نیسیب تیری حوزه سی، بررس)1996 و همکاران، ویآدبا(
 فعال ي ساختارهای، بررس)2010 و همکاران، لیساح(

و ) 2011 و همکاران، چیمیبر (رویوکی فایساخت زمین
راجندراشارما و  (ي فالت مالزيرهاساختا بررسی

 و دی مفجیکار رفته و نتا ه بتیبا موفق) 2012همکاران، 
 مقاله ابتدا نیدر ا. استده کر حاصل یبخش تیرضا

 و روش یسی مغناطيها  پردازش دادهيها روش
 جیو سپس نتا گیرد می قرار ی مورد بررسلری اوواهمامیخت

بادام با  ده پشت محدويها  دادهریحاصل از پردازش و تفس
  .شود می انی روش بنیا

  
  روش تحقیق    2

هاي بکار رفته در  در این بخش ابتدا توضیحی از روش
  . آمده از آنها آورده شده استدست بهمقاله و سپس نتایج 

  
  یلی تحلگنالیاستفاده از روش س    2-1

 در را یلی تحلگنالیطور گسترده روش س  بهانیقیبار نب  نیاول

و پس از ) 1972، انیقینب(کرد  عرضه دوبعدي یابی مکان
 منابع یابی  مکاني را برایلی تحلگنالیآن، روست روش س

عمده ). 1992 نگتون،یکیروست و پ( داد می تعمبعدي سه
 که ست انی دارند ایسی و مغناطگرانی که روش یتفاوت

 ي در باالها   هنجاري بی که در آن یبرخالف روش گران
 یسی مغناطيها   هنجاري بی رند،یگ ی مي جا  هنجار بیتوده 

 را ی متفاوتقطبیدگی متفاوت، ییای جغرافيها در عرض
 نیچن. سازد ی آنها را مشکل مری که تفسکنند آشکار می

 دانی بردار مبی شبا یسی مغناط  هنجاري بی يها شکل
 يبرا. شوند ی مجادی ایدگیا بردار مغناطی یی القایسیمغناط

 از ،یسی مغناطيها   هنجاري بی شدگیج ک نیپاسخ به ا
 لی تبدنیا. شود ی به نام برگردان به قطب استفاده میلیتبد

 چشمه ي در باالیسی مغناطيها    هنجاري بیباعث تمرکز 
 روش نیا). 1964 ،يبارانوف و ناود (شود ی میسیمغناط

 يای دانستن زواازمندی ن،یلیتحل يها روش شتری مثل بزین
 و بردار یی القایسی مغناطدانیبردار م و انحراف بیش

 مهم روش يها یژگی از ویکیدرهرحال . مغناطش است
 دوبعدي جسم کی ي است که برانی ایلی تحلگنالیس

 مستقل از ،یلی تحلگنالیدامنه س) کیمانند دا (کیبار
 ی که منحنت اسیی القایسی مغناطدانیجهت بردار م

   چشمهيت در باال دارد و درس  زنگوله  شکل  به یمتقارن
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هاي افقی مختصات نقاط برحسب متر و محور قائم  محور. (هاي مورد بررسی بعدي از میدان مغناطیسی کل محدوده مورد بررسی و مکان گسل  نماي سه.3شکل

  .) در نقاط برداشت محدوده استnTمیدان مغناطیسی کل برحسب 
  

  . واقع شده استیسیمغناط
جسم  کی ي است که برانی ایلی تحلگنالیمشکل س    

 توده یی جسم از عمق باالی که ابعاد افقی موقعمیضخ
 یسی چشمه مغناطيها  کرانهنیی تعی طرح کلشود، ی مشتریب

 ی تداخلياثرها علت به یلی تحلگنالی دامنه سنهیشیاز ب
). 1992 نگتون،یکیروست و پ (ستی نقی دقیطور کاف به

 گنالی س)1996 ( مشکل هسو و همکاراننی حل ايبرا
که به مشتق قائم مرتبه دوم را  شده تی تقویلیتحل
عرضه  شود یم اعمال لی پتانسدانی ميها   هنجاري بی
 يها  بدنهی کلي از نمايتجسم بهتر روش نی ا.نددکر

 حال بااین. دهد ی را نشان معمق کم یسیچشمه مغناط
 است که نی کاربرد مشتق مرتبه دوم ایمشکل اصل

  .کند ی متیرا تقو زیاد امدبس يها نوفه
  
   مشتق قائم مرتبه اول   2-2
 حذف ،ی اکتشافيها  در کاری از مشکالت اصلیکی

 کل دانی م  هنجاري بی يها  از نقشهقی عميها   هنجاري بی
 لیتبد.  استی سطحيها   هنجاري بی ي آشکارسازمنظور به

 کوچک يها  طول موجنی تا اشود ی قائم باعث مانیگراد
.  و برجسته شوندتی بلند تقويها ابل طول موجدر مق

 يا هی ناحيها   هنجاري بی قائم انی گراديها  در نقشهنیبنابرا
 ایو  هستند فی ضعیلی بودن خیخط علت به قیو منابع عم

 مربوط به منابع يها   هنجاري بی و در مقابل روند ی منیاز ب
 يو خطا زیاد بسامد  امرنیا. شوند یتر م  برجستهیسطح
 يها   هنجاري بی نی و بنابرادهد ی مشی را افزايبند شبکه

 را نشان خواهد یشناس نیزمکاذب بدون ارتباط با منابع 
 در ها انی گرادشی قائم باعث افزاانی گرادیاز طرف. داد
 ي لذا اغلب برا،شود یعمق م  کمیسی منبع مغناطيها لبه

ع  منابي و آشکارسازیسی مغناطيها  کانساریابی مکان
  ).1997 ک،یندیلو (ردیگ ی مورد استفاده قرار معمق کم

 يها  لبهنییها در تع  ابزارنیتر  از مهمیکی قائم انیگراد
   در مرزرای است زیشناس نی زميها  و مرز زون  هنجاري بی
 یلی خیسی مغناط  هنجاري بی دامنه راتیی تغها،   هنجاري بی
 ریمراحل تفس همه در رو نیو ازا) 1972گان، ( است ادیز
   مرزنیی و تعها   هنجاري بی بافت نییخصوص تع ه بیفیک
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هاي افقی مختصات نقاط برحسب متر و محور قائم  محور. (هاي مورد بررسی بعدي از مشتق قائم مرتبه اول محدوده مورد بررسی و مکان گسل  نماي سه.4شکل

 .) محدوده است در نقاط برداشتnT/m قائم برحسب  مقدار مشتق

  
 اری بستواند ی قائم مانی نقشه گرادی،شناس نی زميها زون

  . باشددیمف
  
  مشتق قائم مرتبه دوم 2-3

 قائم از مشتق قائم اول است و انی گرادکی قائم دوم مشتق
 نی که ادهد ی نشان میاضیروابط ر. کند یمانند آن عمل م

 را نسبت به ادی زي بسامدهاکیتفک  توانپردازش، 
 اساس ،تی خصوصنی و ادهد ی مشی کم افزايسامدهاب

 هی ناحراتیکاربرد پردازش مشتق است که باعث حذف تاث
 يها يهنجار ی براتی و حذف تاثند بليها طول موج

  .شود یمجاور م
  
  کجی هیزاو    2-4

 شود ی مفی تعرری زصورت به )تیلت(کجی  هیزاو
  ):2004وردوزو و همکاران، (

)1(  1tan ,

M
z

M
h

 

 
    
 

  

)2(  2( ) ,M M M
h x y

  
 

  
  

M ،ی کلیسی مغناطدانی مM که
z




  ودانیمشتق قائم م

,M M
x y

 
 

. هستند y و x   در جهتی مشتقات افقبیترت به

 نی آن بيها  تابع تانژانت وارون، همه دامنهتیماه سبببه 
 کجی هی زاويها یژگی از وگری دیکی. است) 90و -90(
ها  مرز روي  مثبت،  هنجاري بی روي  است که مقدار آننیا

در  . استی منف  هنجاري بی از محدوده رونی و در برصف
از .  است  هنجاري بیدهنده مرز  مقدار صفر نشاناینجا 

   هنجاري بی مرز صی تشخي براتوان ی متی خصوصنیهم
  . استفاده کرد

 و قائم ی مشتقات افقي را براریروابط ز) 1972( انیقینب
 ي برایسی مغناطهمبري کی روي یسی مغناطدانیم

 را روابط نیا.  کردانی بZc و عمق h=0 ی افقتیموقع
 ری زصورت بهوند توسعه داد) 2004(وردوزو و همکاران 

  :عرضه کردند
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هاي افقی مختصات نقاط برحسب متر و محور قائم  محور. (بررسیهاي مورد   و مکان گسلررسیببعدي از مشتق قائم مرتبه دوم محدوده مورد   نماي سه.5شکل

  .)در نقاط برداشت محدوده است nT/m2مقدار مشتق دوم برحسب 
 
)3(  

2 2

cos(2 90) sin(2 90)2 sin ,c

c

M
h

z I d h I dkfc d
z h





    



  

)4(  

2 2

cos(2 90) sin(2 90)2 sin ,c
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M
z

h I d z I dkfc d
z h





    



  

 دانی شدت مF ،یسی مغناطهمبري يری خودپذKکه 
2،یسیمغناط 21 (cos ) (sin )c i A  کهAنی بهی زاو 

 لی مهی زاوI  است،یسی و شمال مغناطhجهت مثبت 

tantan است که یسیمغناط
cos

iI
A

 وdاست که بی ش 
 هاي تابع ریمقاد .شود ی ميریگ  اندازهhدر جهت مثبت 

 همبري نکهیبا فرض ا. هستند درجه برحسب یمثلثات
 ای است عمود زی ننی زمیسی مغناطندای است و ميعمود

آن صورت گرفته است،  روي  کاهش به قطباتیعمل
 شود ی نوشته مری زصورت به )4(و  )3( هاي معادله

  ):2004وردوزو و همکاران، (

)5(  2 22 ,c

c

zM kfc
h z h




 
  

)6(  2 22 ,c

c

zM kfc
z z h




 
  

، )1( در معادله )6(و  )5( هاي معادله يگذار ي با جاکه
  ):2004وردوزو و همکاران،  (دیآ ی مدست به ریرابطه ز

 
. 1رخ مربوط به میدان مغناطیسی کل روي گسل شماره   نیم.6شکل

   هنجاري رخ بر حست متر و محور قائم بی محور افقی موقعیت روي نیم(
  .) استnTمغناطیسی کل برحسب
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هاي افقی مختصات نقاط برحسب متر و محور قائم مقدار  محور. (بررسیهاي مورد   و مکان گسلبررسیده مورد بعدي از سیگنال تحلیلی محدو  نماي سه.7شکل

  .) در نقاط برداشت محدوده استnT/mفیلتر سیگنال تحلیلی برحسب 
  

)7(  1tan ,
c

h
z

   
  

 
  

 لبه ي در باالکجی هی که مقدار زاودهد ینشان م )7(رابطه 
ch کهیو زمان) h = 0(صفر همبري برابر  z باشد θ 

chکه ی درجه است و درصورت45برابر  z   باشدθ 
 يها  لبهθ = 0 هاي خم نیبنابرا.  درجه است-45برابر 

 عمق ± 45 پربندهاي  نی و نصف فاصله ب  هنجاري بی
 و 2007کاران، سالم و هم (دهد ی را نشان م  هنجاري بی

  ).2008سالم و همکاران، 
  
  هاي کیفی  نتایج تفسیر   2-5

 رخنمون 11 از تعداد هی و برداشت اولییبا توجه به شناسا
 در جهت عمود نی ال60کانسار آهن مشخص شده، حدود 

 یروند اصل. دش ادهی و پی طراحیبر رخنمون ماده معدن
 و ی شمال  هنجاري شبکه برداشت با در نظر گرفتن دو بی

 داشت يادی که وسعت زی واقع در دره مواسالتیجنوب
 .است شده یطراح

 متر 20 با فاصله نی ال60ها، رخنمون همه پوشش يبرا    

  به 
  

  
. 1رخ مربوط به میدان مشتق قائم مرتبه اول روي گسل شماره   نیم.8شکل

 متر و محور قائم مشتق اول برخ برحس محور افقی موقعیت روي نیم(
  .) استnT/mبرحسب 

  
متفاوت  يها دوره متر در 10 با فاصله ستگاهی ا2400تعداد

 و یسنج سیمغناط جدیددستگاه  با شبکه منظم صورت به
 تی موقع2شکل. گرفت صورت يا  ماهوارهتی موقعنییتع

و  بررسی محدوده مورد یبرداشت نقاط به همراه توپوگراف
 يها داده. دده یمحدوده را نشان مآن  ی احتماليها گسل

 IGRF 2000 کل با استفاده از یسی مغناطدانیشدت م



  70                                                                                                                      یسنج سیبادام با استفاده از روش مغناط  پشتهی در ناحیساخت زمین يها  خطوارهیبررس

 

 نی زمیسی مغناطدانی شده است تا اثر مولفه محیتصح
 کل ی مغناطسدانیسه گسل موجود در نقشه م. دشوحذف 
 قائم مرتبه اول کامال انی موجود در نقشه گراديها با گسل
 یسی مغناطدانی مبعدي سه نقشه 3شکل در .  داردیهمخوان

 قائم مرتبه اول محدوده انی نقشه گراد4کل و در شکل 
 محدوده نشان ی احتماليها به همراه گسل بررسیمورد 

  .داده شده است

  
. 1رخ مربوط به میدان مشتق قائم مرتبه دوم روي گسل شماره   نیم.9شکل

 متر و محور قائم مشتق دوم  برحسبرخ  محور افقی موقعیت روي نیم(
  .)ست اnT/m2برحسب 

  
 که خطوط ی عمقيها   هنجاري بی روش مشتق اول چون
 جی نتا،کند ی را حذف مکنند ی مجادی هموار ایسیمغناط

 ی سطحيها   هنجاري بیدهنده   پردازش نشاننی ایخروج
 دو شودکه ی مدهی د4 و 3 يها خواهد بود با توجه به شکل

 هر دو نقشه یعنیبا هم دارند  زیاديشکل انطباق 
 را   هنجاري بی نوع کی ول، اانیو گراد کل   يهنجار بی

 که منبع دی رسجهی نتنی به اتوان ی پس م؛دهد ینشان م
 تأیید يبرا . سطح واقع استیکی در نزد  هنجاري بی

 روش مشتق دوم و روش   هنجاري بی يری قرارگتیموقع
 يها  نقشه7 و5 يها شکل. کار گرفته شد ه بیلی تحلگنالیس
 با .دنده ی مشی را نمایلی تحلگنالیوم و سمشتق دترتیب به

 را در انی گرادشی افزاکی یلی تحلگنالی سنکهیتوجه به ا
 شود ی مشاهده م،گذارد ی مشی به نما  هنجاري بی يها لبه

بر  زیادي روش هم با دقت نیها با ا  گسلياکه راست
.  قبل منطبق استی پردازشيها  منتجه از روشيراستا

 1 گسل شماره روي رخ نیم کی از رشتی بحاتی توضيبرا
 9 و 8، 6 يها استفاده شده است شکل) 3شکل (

 نیا روي  کل، مشتق اول و دوم رادانی م  هنجاري بی
ها انطباق   شکلنی توجه به ابا. دهند می شی نمارخ نیم
  .شود ی مدهی به وضوح د  هنجاري بی

 یابی لبه براي کجی هینام زاو  ه بيگری روش دتیدرنها
 از یکی مورد استفاده قرار گرفته است که   هنجاري بی

 و است یابی  عمق و لبهبرآورد ي و ساده برانی نويها روش
 که يطور هب کند، ی تانژانت عمل مهیبراساس خواص زاو

  . کانسار صفر استيها  در لبههی زاونیمقدار ا
 هی زاولتریف اعمال  حاصل ازيعد نقشه دوب10شکل 

 ی با بررس.دهد ی محدوده را نشان مياه داده روي کجی
 لتی تهی که مقدار زاويا شکل و مشخص کردن محدوده

 نانیاکنون با اطم.  قبل حاصل شدجیصفر است باز همان نتا
 گفت که سه گسل عمده در محدوده وجود دارد توان یم

 ،یشرق  جنوب -یغرب   شمالي راستايدارا 1 که گسل
  جنوب -یشرق  مال، ش3 و گسل یغرب  -ی، شرق2گسل 

ها، عمق   گسلي از مشخص کردن راستاپس . استیغرب
 لری اوواهمامیختها با روش   گسلی سطح فوقانيریقرارگ

  . قرار گرفتیمورد بررس
  

  لری روش واهمامیخت او   2-6
مطرح ) 1965(بار هود   نی اولرا لری واهمامیخت اوروش
 روش را روي نیا) 1982(پس از آن تامپسون . کرد
 نیا) 1990 (دیر.  به کار بردی و واقعی مصنوعيها داده

.  به کار برد)دی گرزیآنال(تحلیل شبکه صورت  روش را به
  : استریصورت ز  بهلریمعادله همگن او

)8(  
 0 0

0

( )

( ) ( , ),

F Fx x y y
y Z

Fz z N F x y
z

 
  

 


    


  

  انحراف  آهنگصورت   است و بهي ساختارسی اندN که
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هاي افقی مختصات نقاط به متر و محور قائم مقدار زاویه تیلت به رادیان در  محور. (بررسیهاي محدوده مورد  مراه گسل به هکجیبعدي زاویه   نقشه سه.10شکل

  .)نقاط برداشت محدوده است
  
  
 و براساس اطالعات فی برحسب فاصله از منبع تعردانیم

 2 ک،ی دايبرا N=1 (شود ی از هندسه منبع انتخاب میقبل
N=3و قائم و  یافق استوانه يبرا=Nیسی کره مغناطي برا.(  
    Fشده در يریگ  اندازهیسی مغناطدانی م )x, y, z ( بر اثر

 دیتول) x0, y0, z0( قرار گرفته در ی خطای يا منبع نقطه
 يریگ با در نظر گرفتن چهار نقطه اندازه لریمعادله او. است

 نقطه به کیسپس با حرکت پنجره از . شود یشده حل م
دان کل ی م  هنجاري بی همه ي برالری معادله او،گرینقطه د

 است که نی الری روش اوبی از معایکی. دشو یمحل 
 در یسی مغناطدانی چشمه مي را برای ساده هندسيها مدل

 است نی الری روش اوبی از معاگری دیکی. ردیگ ینظر م
 نیی تعی با توجه به اطالعات قبلي ساختارسیکه اند

  و همکاراندیو ر) 1982(پسون  تامحال بااین. شود یم
 ي ساختارهاي را برانهی بهيار ساختيها سیاند) 1990(

 و تی موقعلری روش او اینبا وجود.  کردندنییتع گوناگون
 برآورد یبخش تیطور رضا  را بهیسیعمق منابع مغناط

  ).2005ابود و همکاران، ( کند می

   اویلرواهمامیختها به روش  نتایج تفسیر داده    2-7
 و شکل یشناس نی به زمي ساختارسی اندنکهیبا توجه به ا

 یشناس نی با توجه به زمنی دارد و همچنی بستگ  هنجاري بی
 ي برا10×10 و اندازه پنجره 0.9 ي ساختارسیمحدوده اند

 حاصل جی نتا11شکل . محدوده مورد استفاده قرار گرفت
ه  محدودیسی مغناطيها داده روي  رالریروش او اعمال از
ها  با توجه به شکل عمق گسل. دهد ینشان م بررسی وردم
عرضه  جیبر نتا تأییدي متر است که 15 تا 5طور متوسط  هب

  . استیفی کيرهای در تفسشده
  
 گیري   ه   نتیج3

 گسل انی میشناس نیاز لحاظ زم بررسیمحدوده مورد 
 بادام در و گسل پشت شرق  کوهبنان در-نیی نادهیپوش

 و یشناس نی زميها  با توجه به برداشت.قرار داردغرب 
 ياز واحدها بررسی محدوده مورد یی صحرايدهایبازد
 ستی از نوع شی رسوبي و واحدهاسی از نوع گنانیآذر
  . شده استدهیپوش
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 کانـسار آهـن از نـوع        يهـا    رخنمـون  یی صـحرا  يدهایازدب
ــهمات ــري را در تی ــشخص  همب  دو زون اطــراف گــسل، م

  .ساخته است

 
هاي  تایج حاصل از برآورد عمق روش اویلر روي داده ن.11شکل

محورها . (هاي محدوده مغناطیسی محدوده مورد مطالعه و موقعیت گسل
 .)مختصات نقاط به متر هستند

  
ــ ــه روش مغناط یبررس ــ گــسل ب ــا یسی ــه تب ــ مغناطنی ب  یسی
 نکـه ی دارد و بـا توجـه بـه ا         ی اطراف گسل بستگ   يها  سنگ
از انــد متــشکل    کــه ســطح گــسل را پــر کــرده    يمــواد

 و  شناسـایی  يبـرا  هـستند،  تی آهن از نوع همات    يکانسارها
 رخنمون کانـسار آهـن مـشخص    11 از تعداد  هیبرداشت اول 

 در جهـت عمـود بـر رخنمـون مـاده            نی ال 60شده، حدودا   
ــدن ــیمع ــ و پی طراح ــ ادهی ــاق . دش ــادانطب ــشه زی ــا نق  يه

عمـق کـم منبـع    هنـده  د نـشان و مـشتق اول     کـل    هنجاري  بی
 شی افــزاکیــ یلــی تحلگنالینقــشه ســ.  اســت  جــاريهن بــی

 که با توجه دهد ی نشان م    هنجاري  بی يها   را در لبه   انیگراد
 بـا  1  سه گسل عمده محـدوده، گـسل    ي راستا ری تفس نیبه ا 
 یشــرق در قــسمت شــمال   جنــوب-غــرب   شــماليســتارا

 یانی در قسمت م   یغرب  -ی شرق ي با راستا  2محدوده، گسل   
قـسمت   غرب در    جنوب -شرق   شمال ي با راستا  3و گسل   

  .جنوب محدوده است
 گسل ی سطح فوقانقی عمق دقنیی تعمنظور به تینهادر

 سی اندنکهیبا توجه به ا.  استفاده شدلریاز روش او
 روش به نی و اندازه پنجره مورد استفاده در ايساختار

 سی دارد، اندی بستگ  هنجاري بی و شکل یشناس نیزم
 محدوده مورد ي برا10×10زه پنجره  و اندا9/0 يساختار

 حاصل جهی متر نت15 تا 5عمق متوسط . تاستفاده قرار گرف
 محدوده است که نی ايها داده روي  روشنیا اعمال از

 در جهی نتنی ا.ست اها عمق بودن گسل بر کم تأییدي
  . حاصل شده بودزی نیفی کيرهایتفس
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