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  چکیده
ساختارهاي  ناشی از اي ناحیه هايسنجی از آنومالیسنجی و گرانییسمغناط هاي برداشتهاي میدان پتانسیل حاصل از آنومالی

ناشی از ساختارهاي محلی کوچک مقیاس تشکیل شده است. بسته به هدف و مقیاس  مانده باقیهاي بزرگ مقیاس و آنومالی
 و مانده باقی. در نتیجه جدا کردن آنومالی هاي شود میاستفاده  مانده باقیو یا  اي ناحیهمیدان پتانسیل از آنومالی هاي  هاي برداشت

ی گرچه ممکن ترسیم هاي روش. در گیرد میها به دو شیوه ترسیمی و تحلیلی انجام امري ضروري است. جداسازي آنومالی اي ناحیه
بزرگ  هاي دادهتحلیلی در مواقعی که با مجموعه  هاي روشهاي زمین شناسی انطباق بیشتري داشته باشد ولی است نتایج با واقعیت

 ها آن ترین مهممختلفی براي جداسازي آنومالی به روش تحلیلی وجود دارند که  هاي روشدارند. مقیاس مواجه هستیم ارجحیت 
عبارتند از روش آنالیز روند سطح، روش فیلتر کردن طول موجی، روش گسترش میدان و روش مشتق قائم که در این نوشته این 

به دست  اي ناحیهکاربرده شده است. از روي نقشه آنومالی  آباده به 1:250000مغناطیس هوایی چهارگوش هاي دادهبر روي  ها روش
جنوب شرق و کفه طاقستان در  –آمده از چهارگوش آباده گرانیت شیرکوه در شمال شرق، گسل دهشیر بافت با روند شمال غرب 

 هاي مرکزي مشخص شده است.بخش
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  مقدمه -1
هـاي  شده از برداشـت داده هاي میدان پتانسیل تهیهنقشه

هایی با چگـالی  میدان گرانی و مغناطیسی مجموع اثرات توده
هـاي  . در نقشهاستو مغناطیس متفاوت و در اعماق متفاوت 

و  میدان پتانسیل، تـأثیرات سـنگ بسـتر بـا تغییـرات مالیـم      
اي شوند. این اثرات خطی، آنومـالی ناحیـه  خطی مشخص می

داراي فرکانس فضایی پایین  اي ناحیه. آنومالی شود مینامیده 
 مانـده  بـاقی هـاي  ، در حالی که آنومالیاستو طول موج بلند 

که از کم کـردن مقـادیر آنومـالی برداشـت شـده از آنومـالی       
یرسـطحی کـم   آیند و ناشـی از منـابع ز  اي به دست میناحیه

عمق هستند، داراي فرکانس فضایی باال و طـول مـوج کوتـاه    
باشـند. در کارهـاي اکتشـافی بـراي تفکیـک و مشـخص       می

هــاي ، آنومــالیمانــده بــاقیهــاي محلــی یــا نمــودن آنومــالی
هـاي  . برداشتشودمیاي کم هاي ناحیهآنومالی اي از مشاهده

متـدادهاي  میدان پتانسیل براي مقاصد مختلفی مانند کشف ا
سنگ منطقه و کشف و تحلیـل منـابع   ساختمانی، بررسی پی

]. بسـته بـه هـدف و    7[شـود انجـام مـی   هـاي خـاص  آنومالی
ــت داده   ــاس برداش ــین مقی ــیل،   همچن ــدان پتانس ــاي می ه

شوند. به به کار گرفته می مانده باقیاي و یا هاي ناحیه آنومالی
مقیاس عنوان مثال هنگامی که برداشت مغناطیس هوایی در 

و هـدف کشـف امتـداد     شـود  مـی انجـام   اي منطقـه وسیع در 
شناسی در منطقه اسـت، نقشـه آنومـالی    هاي زمینساختمان

کاربرد دارد. در مقابل هنگامی که هدف از برداشـت،   اي ناحیه
هاي محلی مغناطیسـی یـا گرانـی    شناسایی و تحلیل آنومالی

گیـرد. در  میمورد استفاده قرار  مانده باقیاست نقشه آنومالی 
عددي و فیلتر کردن بـر روي   يساز مدلمواردي که تفسیر و 

شـود، اعتبـار تفسـیر بـه     انجام می مانده باقیمیدان  هاي داده
بسـتگی دارد. بـراي    مانـده  باقیدرجه جداسازي آنومالی هاي 

هاي مختلفی چـون  هاي میدان پتانسیل روشتفکیک آنومالی
ددي کـردن داده روش ترسیمی، روش روند سطحی، روش عـ 

طـول  گیري، روش گیریفین، روش تفکیک ها، روش میانگین
. برخـی از ایـن   اسـت و روش گسترش میدان پتانسیل  موجی
ها در حوزه مکان و بعضی دیگر در حوزه فرکانس انجام روش

هـاي تحلیلـی   شوند. در ایـن نوشـته پرکـاربردترین روش   می
 و 2مــوجی، روش تفکیـک طـول  1شـامل روش رونـد ســطحی  

مرور و بـه عنـوان نمونـه بـر      3روش گسترش میدان پتانسیل
مغناطیس سنجی هوایی چهـارگوش آبـاده بـه     هاي دادهروي 

  .شود میبرده  کار

  ها به روش روند سطحیجداسازي آنومالی -2
تحلیـل بـراي تعیـین     هاي روش پذیرترین انعطافیکی از 

 د، روش رونــد ســطحی توســط بــرازش چنــاي ناحیــهاثــرات 
از مقـادیر   اي ناحیـه . در ایـن روش، میـدان   باشد می اي جمله

ــیله روش  اي مشــاهده ــه وس ــمب ــرین ک ــا روش  ت ــات ی مربع
. این روش بر اسـاس محاسـبه   شود میاورتونرمال تقریب زده 

تطـابق را   بهتـرین  تـا سطحی( به روش ریاضی) استوار اسـت  
اي داشـته باشـد. در ایـن روش بـر     نسبت به مقادیر مشـاهده 

دان پتانسیل برداشت شـده، سـطحی عبـور داده    می هاي داده
که پیچیدگی ریاضی سطح مورد نظر به رونـد حـاکم    شود می
بستگی دارد. در حالت کلی معادلـه سـطح مـذکور     ها دادهبر 

براي حالت دوبعدي به صورت زیـر است(رابینسـون و کـورو،    
1988:(  
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),(که در آن yxT    اي ناحیـه مقـدار آنومـالی ،ijA   ضـرایب
 هـا  داده اي مشـاهده ختصـات نقـاط   م yو xسطح مـذکور،  

میـدان   هـاي  داده. پس از عبور دادن سطح مزبـور بـر   هستند
بـه صـورت    مانـده  باقیپتانسیل برداشت شده، مقدار آنومالی 

  ).1988رابینسون و کورو، ( شود میزیر محاسبه 
)2(  iii TGR   

پاسخ سـطح مزبـور    iT، اي مشاهده هاي داده iGکه در آن 
. اسـت  مانده باقینماینده آنومالی  iRو  اي ناحیهبه عنوان اثر 

 اي ناحیـه شناسـی  یندگی زمـ درجه روند سـطحی بـه پیچیـ   
بستگی دارد. از درجه روند سطحی بیشـتر بـراي همپوشـانی    

اي در مشـاهده  هـاي  دادهبین مقادیر سـطح مزبـور و مقـادیر    
(دوبـرین و   شـود  مـی شناسی استفاده تر زمینشرایط پیچیده

  ).1988ساویت، 
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بـه روش   مانده باقیو  اي ناحیههاي تفکیک آنومالی -3
 طول موجی

بـراي تقویـت    تـوان  مـی با عملیات ریاضـی   در این روش
یا الگوي آنومالی هاي محلی استفاده نمـود.   اي ناحیهالگوهاي 

این روش بر این ایده استوار است که هر الگـوي تغییـرات در   
با جمع نمـودن توابـع تنـاوبی     توان میراستاي یک پروفیل را 

مناسب بازسازي نمود. به این صـورت کـه هـر مـوج بـا تـابع       
داشته و فاصله  Hو دامنه موج  Lی، طول موج مشخص تناوب

( شکل  باشد می dاولین قله آن از انتهاي چپ پروفیل، مقدار 
  ،الف).  1

بـه صـورت    مانـده  بـاقی ،ب) یک آنومالی 1مطابق شکل (
  L2و L1کوتـاه   هـاي  مـوج حاصل جمع دو منحنی بـا طـول   

ازسازي شده اسـت. جمـع ایـن دو منحنـی طـوري صـورت       ب
دو قله حاصـل از آن دو در محـل آنومـالی تقویـت      گرفته که

شده اسـت.   ها موجشده و در نقاط دورتر سبب تضعیف دامنه 
 تـوان  یمـ   L3با اضافه کردن منحنی سوم با طول موج بلندتر

آنومالی مشخص شده را بارزتر نمود. این عمل سبب شده که 
آنومالی مذکور تا حد زیادي به آنومالی اصـلی منطبـق شـود    

کامالً روي آن برازش نشود. لذا ضروري است که از توابع ولی 
مختلف دیگري جهـت نیـل بـه ایـن      هاي موجتناوبی با طول 

  هدف استفاده گردد.
هـاي مناسـب جهـت    به عنوان مثال براي تعیین منحنـی 

تناوبی  هاي تحلیلبازسازي  پروفیل گرانی از عملیات ریاضی 
رفی مقـدار گرانـی   . براي این منظور جهت معشود میاستفاده 

، هـا  طولروي پروفیل در محور  xبوگه در هر فاصله مشخص 
  ).1988(رابینسون و کرو، رود میفرمول زیر به کار 
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  معرف یک تابع متناوب

تناوبی براي بازسازي  هاي منحنیاست. جستجو براي انتخاب 
شت شده اولین مرحله در فیلتـر نمـودن مـوجی    پروفیل بردا

و  اي ناحیــهاســت. مرحلــه بعــدي، جداســازي آنومــالی هــاي 
) 3در رابطـه (  هـا  جملـه با حذف بعضی از  است که مانده باقی

اثراتـی   شـود  مـی حـذف   ها آن. وقتی که اثرات شود میانجام 
را  هـا  آن تـوان  میخاص تعیین شده و  هاي موجناشی از طول 

مربوط بـه طـول    هاي جملهتر نمود. با جمع نمودن جدا یا فیل
که مربوط به طول  هایی آنو حذف  اي ناحیهبلند یا  هاي موج
تا حد زیادي پروفیل آنومالی  توان میکوتاه هستند،  هاي موج

  را برآورد کرد. اي ناحیه
ج بلنـد و فرکـانس   داراي طـول مـو   اي ناحیههاي آنومالی

ـ  بـاقی هـاي  پایین و آنومالی داراي طـول مـوج کوتـاه و     دهمان
فرکانس باال هستند. لذا در کارهـاي عملـی بسـته بـه اینکـه      

باشد به ترتیب از  مانده باقیو یا  اي ناحیههدف تولید آنومالی 
اسـتفاده   5رو بـاال گـذ   4به نام فیلتر پایین گـذر ر نوع فیلتو د

هـاي بـا فرکـانس پـایین و     . فیلتر پایین گذر آنومالیشود می
یلتر به عبارت دیگر خروجی ف دهد میبلند را عبور طول موج 

فیلتر باالگذر  ،در مقابل .باشد می اي ناحیهپایین گذر آنومالی 
 .دهـد  مـی هاي فرکانس باال و طول موج کوتاه را عبور آنومالی

. اسـت  مانـده  بـاقی آنومـالی   ،در نتیجه خروجی فیلتر باالگذر
ي باالگذر و پـایین  عملیات فیلتر کردن با استفاده از فیلتر ها

دارد. در فیلتر پـایین گـذر    6گذر نیاز به تعیین طول موج حد
ج حـد و در  از طـول مـو   تـر  پـایین آنومالی هاي با طول موج 

هایی با طول مـوج بـاالتر از طـول مـوج     فیلتر باالگذر آنومالی
  .شوند میحد عبور داده 

فیلتر کردن بـراي جداسـازي    هاي روشهنگام استفاده از 
ــاآ ــايلینوم ــدا الزم اســت   ه ــدان پتانســیل ابت ــاي دادهمی  ه

وزه فرکـانس انتقـال   صحرایی با استفاده از تبدیل فوریه به ح
گـذر و یـا پـایین گـذر در آن حـوزه بـر       الهاي بایابند و فیلتر

از  تـوان  مـی اعمال شود. براي تعیین طـول مـوج حـد     ها داده
). طیـف  1984اسـتفاده کـرد (الـیس،     7تحلیل طیـف انـرژي  

  .شود میژي از رابطه زیر محاسبه انر

)4(  ).,(),(),(),( 222 vuIvuRvuFvuS   

),(در این رابطه vuS  ،طیف انرژي),( vuF   تبدیل فوریـه
ــته و 2),(گسسـ vuR 2),(و vuI   ــانگر ــب بیـ ــه ترتیـ بـ

  .هستندهاي حقیقی و موهومی تبدیل فوریه گسسته  قسمت
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براي طیف انـرژي اصـطالح چگـالی طیفـی نیـز بـه کـار        
. اگـر مقـادیر لگـاریتم طیـف انـرژي در مقابـل طـول        رود می

مختلف به نمودار درآیند، طول مـوج محـل تقـاطع     هاي موج
جوامع متشکل از مقادیر طیف انرژي نشان دهنده طول مـوج  
حد خواهد بود. در این نوشته بـراي تعیـین طـول مـوج حـد      

ي مغناطیس سنجی چهارگوش آباده از ایـن روش  آنومالی ها
طول موج  -استفاده شده است که نمودار لگاریتم طیف انرژي

) آمده است این شکل با اسـتفاده از  2مربوط به آن در شکل (
نرم افزار ژئوسافت تهیه شده است.. از روي این نمـودار طـول   

متر به دست آمده کـه در جداسـازي    500برابر با  ،موج قطع
استفاده شـده   ها آنبه روش تفکیک طول موجی از  ها ومالیآن

  است.
بـا اسـتفاده از    تـوان  مـی عمل فیلتر کردن طول موجی را 

 تـر  پیچیـده یک فیلتر سطحی نیز انجام داد. اگر چه این عمل 
تنـاوبی، از سـطوح    هـاي  منحنیاست ولی به جاي استفاده از 

ایـن  ر . دشود میمتناوب( تغییرات متغیر در دو بعد) استفاده 
حالت از دو دسته سطح کـه داراي انحناهـاي عمـود بـر هـم      

زمانی که ایـن سـطوح    ،ج).1(شکل  شود میهستند استفاده 
با هم ترکیب و یا جمع شوند، تغییرات آنومالی را در دو بعـد  

و در برخــی نقــاط اثــر یکــدیگر را خنثــی  دهنــد مــینشــان 
تعیـین  . فیلتر نمودن طول مـوجی در طـی مراحـل    کنند می

یـک پروفیـل و یـا     هـاي  پدیدهطول موج الزم براي بازسازي 
. شـود  مـی مزاحم و نـویز انجـام    هاي موجنقشه و حذف طول 

 اي ناحیـه که براي فیلتر نمـودن اثـرات    هایی ضریبمجموعه 
متفاوت از مجموعه مـورد نیـاز بـراي حـذف      شود میاستفاده 

  آنومالی هاي محلی است.

گسترش میدان  هاي روش توسط ها آنومالیتفکیک  -4
 پتانسیل

پتانسیل در سطحی متفاوت از سـطح   هاي میدانمحاسبه 
(معموالً زمین) را گسترش میـدان پتانسـیل گوینـد.     برداشت

 زاین عملیات شامل اندازه گیري میـدان در سـطحی بـاالتر ا   
از سـطح برداشـت کـه بـه      تـر  پایینسطح برداشت و سطحی 

نام  9ترش به سمت پایینو گس 8ترتیب گسترش به سمت باال
  دارد.

  
: الف) پروفیل گرانی بوگه حاصل از جمع نمودن چندین تابع 1شکل

تناوبی مناسب. ب) بازسازي تقریبی آنومالی گرانی محلی(خط 
چین) با جمع کردن منحنی توابع متناوب. ج) بازسازي یک نقشه 
گرانی بوگه با جمع سطوح متناوب مناسب جهت تفکیک اثرات 

  .)1988رابینسون و کرو، (و محلی اي ناحیه

  
 هـاي  دادهطـول مـوج    -: نمودار لگـاریتم طیـف انـرژي   2شکل

مغناطیس سنجی چهارگوش آباده. محل برخورد دو جامعه بیانگر 
  .باشد میطول موج حد 

تفکیک آنومالی هاي میـدان پتانسـیل،    هاي روشیکی از 
. بـا کـاربرد ایـن روش    باشـد  مـی روش گسترش به سمت باال 

تأثیرات سـطحی حـذف شـده و تـأثیرات عمیـق بـه وضـوح        
میدان پتانسـیل بـه    هاي داده. در این روش شوند میمشخص 

وسیله معادالت ریاضی از یـک سـطح مبنـا بـر روي سـطوح      
. تغییر دادن به یک سـطح  شوند میترازي در باالي آن تصویر 
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 دهـد  مـی را که دورتر هستند کـاهش   هایی آنومالیباالتر، اثر 
سـطحی و محلـی بسـیار     هـایی  آنومـالی ثـرات آن روي  ولی ا

بیشتر است زیرا تغییر در مسافت بـراي ایـن منـابع بـه طـور      
اسـت.   اي منطقـه از منـابع عمیـق و وسـیع     تـر  بـزرگ نسبی 

ه طـور  ب اي منطقهبنابراین در یک سطح باالتر الگوي تغییرات 
کمتـر واضـح    مانـده  بـاقی هـاي  واضح نمایان شده و آنومـالی 

  ).  1990، برگرون و همکاران1999(فدي و همکاران ندباش می
گسترش به سمت پایین ماهیت ناپایدار دارد و نویز زیادي به 

از این رو این روش کمتر مورد استفاده  کند میمنتقل  ها داده
  .گیرد میقرار 

طـی  ن گسترش به سمت باال یا گسترش به سـمت پـایی  
  .پذیرد میسه مرحله صورت 

 به حوزه فرکانس. ها آنو انتقال  ها دادهتبدیل فوریه  -١
در عبـــارت  1ضـــرب کـــردن نتیجـــه مرحلـــه     -٢

222 vuhe    در این رابطه .h    ارتفـاع گسـترش
 .هستندy و  xعدد موج در راستاي  vو uبه متر و 

بـه حـوزه مکـان توسـط      2برگرداندن نتـایج مرحلـه    -٣
 عکس تبدیل فوریه.

مثبت باشد گسترش بـه   در این رابطه h در صورتی که مقدار
منفـی باشـد گسـترش بـه      hسمت باال و در صورتیکه مقدار 

  .شود میسمت پایین نامیده 

  مغناطیس هوایی آباده هاي دادهکاربرد بر روي  -5
نقشه زمین شناسـی سـاده شـده چهـارگوش      3در شکل 

بـه وسـعت    اي محدودهآباده نشان داده شده است. این ناحیه 
ــومتر را 120در  100 ــده زمــین دهــد مــیپوشــش  کیل . پدی

شناسی مهم موجود در این چهارگوش گسل دهشیر بافت در 
جنـوب شـرق    –شمال منطقه با روند تقریبـی شـمال غـرب    

که منشأ اصلی آنومالی هاي مغناطیسـی در منطقـه    باشد می
است و گرانیـت شـیرکوه در شـمال شـرق منطقـه را از کفـه       

نــوبی جــدا مرکــزي و ج هــاي بخــشطاقســتان و ابرکــوه در 
هـا در جنـوب شـرق منطقـه یکـی      . رخنمون افیولیتکند می

. رود مـی دیگر از منابع آنومالی مغناطیسی در منطقه به شمار 
ــدان مغناطیســی    4در شــکل  ــدار شــدت می ــم مق نقشــه ه

آبــاده آمــده اســت. ایــن نقشــه بــا  1:  250000چهــارگوش 

برداشـت مغنـاطیس هـوایی بـا فاصــله      هـاي  دادهاسـتفاده از  
کیلومتر تهیه شـده اسـت (سـازمان زمـین      7.5پرواز  خطوط

از روش  5شناســی و اکتشــافات معــدنی کشــور). در شــکل  
اسـتفاده   اي ناحیـه تحلیل روند سطح براي تخمـین آنومـالی   

بـه   4شده است. در این مورد سـطح بـرازش شـده از درجـه     
انتخاب شده است. از آنجا کـه هـدف    اي ناحیهعنوان آنومالی 

شت مغناطیس سنجی هوایی در چهارگوش آباده اصلی از بردا
تعیین عوارض ساختاري در مقیاس وسیع و شناسـایی زمـین   

وط برداشـت مـانع از   و فاصله زیـاد خطـ   استشناسی عمیق 
لـذا در ایـن نوشـته     گـردد  مـی  مانـده  باقیهاي ایجاد آنومالی

 هـاي  روشبـه دسـت آمـده از     اي ناحیـه آنومـالی   هـاي  نقشه
ده است و تنهـا بـه یـک نقشـه آنومـالی      تحلیلی ذکر شده آم

که توسط روش مشتق قائم تهیه شده است بسنده  مانده باقی
  .  شود می

با استفاده از فیلتر پایین گـذر بـا طـول مـوج      6در شکل 
با اسـتفاده از روش گسـترش بـه     7متر و در شکل  500حد 

محـدوده   اي ناحیـه متر آنومـالی   20000سمت باال در ارتفاع 
 رسم شده است.   مورد بررسی

  اي ناحیهآنومالی  هاي نقشهتفسیر  -5-1
کـه توسـط چهـار روش     اي ناحیـه آنومـالی   هاي نقشهدر 

 D و A ،B ،Cچهـار آنومـالی    انـد  شـده تحلیلی مذکور تهیه 
کـه در شـمال شـرق منطقـه      Aمشخص شده است. آنومالی 

قرار دارد و به صورت آنومالی منفی ظاهر شده، قطـب منفـی   
است کـه روي هـم تشـکیل یـک دوقطبـی       Bبت آنومالی مث

 هـاي  سـنگ . منشا این دو آنومالی مرتبط بـا  دهند میواحدي 
و  Aهـاي  . آنومـالی اسـت  ولکانیکی منطقه و ریشه عمیق آنها

B    جنـوب شــرق در امتـداد گســل    –بـا رونــد شـمال غــرب
و تأثیر گسل بر  میدان مغناطیس منطقه  استبافت  -دهشیر

نیز روي هم تشـکیل   Dو  Cهاي الی. آنومکند میرا مشخص 
و در غرب گسل دهشیر قرار دارنـد   دهند میدوقطبی واحدي 

که علت آن عمیق بودن پی سنگ منطقـه و پوشـش رسـوبی    
  .استضخیم 

  مانده باقیتفسیر نقشه آنومالی  -5-2
کـه توسـط روش    8شـکل   مانـده  بـاقی در نقشه آنومـالی  

 مشــتق قـــائم بـــه دســـت آمـــده اســـت چهـــار آنومـــالی 
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مشـخص شـده اسـت کـه      Wو  X، Y، Z) مانـده  باقیمحلی(
در جنـوب شـرق    Xمثبـت   آنومـالی  . هسـتند همگی مثبت 
بـه   اسـت هـا  دارد که ناشی از رخنمون افیولیت منطقه وجود

که عملکرد گسل  باشد میعالوه اینکه در شرق گسل دهشیر 
 و Yهاي باشد. آنومالی در تشکیل آنومالی دخیل تواند مینیز 

Z  که لیتولوژي متنوع و عمـدتاً   استامتداد گسل دهشیر در
ــاال آمــدن  هــاي ســنگاز   هــاي گــدازهآذریــن و همچنــین ب

هـاي  گسل دالیلی بر وجود این آنومـالی  آتشفشانی در امتداد
 توانـد  مـی در جنوب منطقه نیز  W. آنومالی استبا شدت باال 

  .  استبازیک در این ناحیه  هاي گدازهناشی از رخنمون 

  
: نقشه زمین شناسی ساده شده چهارگوش آباده.3کلش

 نتیجه گیري - 6

بـه دو روش   مانـده  باقیاي و هاي ناحیهجداسازي آنومالی
هـاي بـزرگ   گیـرد. در برداشـت  گرافیکی و تحلیلی انجام می

هاي بزرگ مقیاس سروکار داریـم،  مقیاس که با مجموعه داده
پرکـاربردترین   شـود. تحلیلی استفاده می هاي روشمعموالً از 

هاي تحلیلی شامل تحلیل روند سطحی، تفکیـک طـول   روش
 هاي روش. یکی از استموجی، گسترش میدان و مشتق قائم 

  -تعیین طول موج حد، استفاده از نمودار لگاریتم طیف انرژي
طول موج است. بر روي این نمودار طول موج محل تقاطع دو 

ود کـه در مـورد   جامعه آماري بیانگر طول موج حد خواهد بـ 
متر به دست آمـده   500منطقه مورد مطالعه برابر با  هاي داده

هاي مغنـاطیس  تحلیلی مختلف بر روي داده هاي روشاست. 
برده شده است. بـر روي نقشـه    هوایی چهارگوش آباده به کار

اي موقعیت گرانیت غیر مغناطیسی شیرکوه در آنومالی ناحیه
افت با روند شمال غرب ب –شمال شرق منطقه، گسل دهشیر 

مرکــزي  هــاي بخــشجنــوب شــرق و کفــه طاقســتان در  –
چهـار آنومـالی    مانـده  بـاقی مشخص است. در نقشه آنومـالی  

مثبت مشـخص شـد کـه بـه طـور کلـی ناشـی از رخنمـون         
ولکـانیکی و   هـاي  سـنگ ها در جنوب شرق منطقه و افیولیت

بافـت در شـمال و    -گدازهاي بازیک در امتداد گسل دهشـیر 
و با نقشه زمین شناسی منطقـه مـورد    باشد مینوب منطقه ج

مـورد   هـاي  روشمطالعه تطابق کامل دارد. نتیجه اینکه اغلب 
 هـاي  میـدان  اي ناحیـه استفاده براي جداسازي اثرات محلی و 

پتانسیل اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرند نتایج نسـبتاً  
  .دهند میمشابهی را ارائه 
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  چهارگوش آباده. 1:250000غناطیس هوایی : نقشه م4شکل 

  

  
  .4چهارگوش آباده توسط روش تحلیل روند سطحی درجه  اي ناحیه: نقشه آنومالی 5شکل 
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  متر. 500چهارگوش آباده توسط فیلتر پایین گذر با طول موج حد  اي ناحیه: نقشه آنومالی 6شکل 

  

  
  متر. 20000روش گسترش به سمت باال در ارتفاع چهارگوش آباده توسط  اي ناحیه: نقشه آنومالی 7شکل 
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  چهارگوش آباده. مانده باقی: نقشه آنومالی 8شکل 

  تشکر و قدردانی -7
دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران در این جا الزم است از 

به خاطر فراهم نمودن امکانات این تحقیق تشـکر و قـدردانی   
  گردد.
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