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  چکیده

حاصل از برداشت  هنجاريیب هاينقشه قیدق ریبه پردازش و تفس ازین لیپتانس دانیم هايهنجاريیب منابع مولد تیموقع نییتع يبرا

جهت  مقالهدر این . دیرگهاي مختلفی انجام میهاي میدان پتانسیل با استفاده از روشهنجاريتفسیر بی .است لیپتانس دانیم هايداده

 استفاده ادامه فراسومیدان پتانسیل از فیلترهاي ژئوفیزیکی مانند روش روند سطحی، زاویه تیلت و  هايهنجاريبیتفسیر و جداسازي 

دهد که هشت ها نشان مینتایج حاصل از این نقشه. ها تهیه و نتایج با هم مقایسه شدهر یک از این روش هايدر نهایت نقشه. گردید

هاي تفسیر از بین تاقدیس. ساختمان ناودیسی، تعداد زیادي گسل و گنبد نمکی در ناحیه مورد بررسی وجود دارد پنجساختمان تاقدیسی، 

. متر اثر این تاقدیس باقی مانده است 3000با ادامه فراسوي  که يطور به ،ري برخوردار استتاز عمق و ابعاد قابل توجه Bشده، تاقدیس

هاي رسوبی یافت هیدروکربورها در سنگ که آنجا از. توده آذرینی بر روي نقشه مغناطیسی آن مشاهده نشده است گونه چیههمچنین 

. این تاقدیس را از نظر تجمع منابع هیدروکربوري، تله مناسبی تلقی کردتوان هاي آذرین وجود ندارند، بنابراین میشوند و در سنگمی

ها نشان همچنین این نقشه. کنندرا تأیید میتاقدیس سیاه کوه  ها یکی شدن گسل جنوب تاقدیس کوه سرخ با گسل جنوباین نقشه

- یش و نهشته شدن رسوبات جدید از هم جدا شدههاي منطقه، فرسافعالیت گسل وسیله بهسیاه کوه ادامه کوه سرخ است که  که دهند یم

  .اند

  

   ، ایران مرکزيهاي نفتیشناسی، تله، تفسیر زمینادامه فراسوروند سطحی، زاویه تیلت، : هاي کلیديواژه
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  مقدمه     1

منطقه جنوب سمنان یکی از مناطق مهم جهت تشکیل 

رد گذشته مو رود که ازهاي نفتی در ایران به شمار می تله

کیلومتري  10خوریان که در کویر . توجه بوده است

جنوب شرقی سمنان قرار دارد در دوره قاجاریه به دلیل 

جاري شدن نفت بر روي زمین، از موقعیت استراتژیکی 

خاصی برخوردار شد و بارها بر سر مالکیت و استخراج 

 دست به دستهاي انگلیس و روسیه نفت از آن بین دولت

وبی این کویر آثار و تجهیزات مورد در قسمت جن. شد

ها براي استخراج نفت هنوز به چشم استفاده روس

دیده نیز معادن گوگرد زیادي  این منطقهدر  .خورد می

بایست از گاز طبیعی مشتق شده لفورها میواین س. شودمی

همچنین . اندهاي منطقه هدایت شدهباشند که توسط گسل

دهاي نمکی فراوانی دیده ها و گنبدر این منطقه تاقدیس

هاي نفتی اهمیت شود که این ساختارها در تشکیل تلهمی

ورد رسد که منطقه مبر این اساس به نظر می. زیادي دارند

هیدروکربوري پتانسیل هاي  بررسی از لحاظ تشکیل تله

العه با توجه به اینکه منطقه مورد مط. زیادي داشته باشد

هاي ، اجراي بررسیتپوشیده از رسوبات عهد حاضر اس

شناسایی و شناخت بیشتر  منظور بهمغناطیسی و گرانی، 

ها زیرا با استفاده از این روش. منطقه، اهمیت زیادي دارد

ها و ساختارهاي مهم از نظر تجمع منابع توان سنگمی

اند را هیدروکربوري که در زیر رسوبات جوان پنهان شده

اي بسیار منطقه صورت نیبداز سایر نقاط جدا کرد و 

کوچک و محدود نسبت به منطقه اولیه جهت انجام 

که عالوه بر تخریب  ينگار لرزهعملیات دقیق 

-از این روش برتر زمانو  تر نهیپرهز، بسیار ستیز طیمح

  .دشوهاست، انتخاب 

 و زیرسطحی هايمطالعه وضعیت ساختمان منظور به

وجود  تعیین ضخامت رسوبات منطقه، بررسی منطقه از نظر

و همچنین بررسی  فشانیآتشو  هاي آذرین نفوذيتوده

هاي هیدروکربوري، عملیات ژئوفیزیک وجود تله

سنجی در این منطقه سنجی به همراه گرانیغناطیسم

 .صورت گرفت

تر ساختارهاي بررسی دقیق منظور به مقالهدر این 

هاي هاي نفتی احتمالی، از دادهشناسی و اکتشاف تلهزمین

ان پتانسیل برداشت شده در منطقه جنوب سمنان مید

-هاي بیبراي تعیین موقعیت توده. استفاده شده است

میدان پتانسیل نیاز به پردازش و تفسیر دقیق  هايهنجاري

هاي حاصل از برداشت داده هايهنجاريهاي بینقشه

هاي مرحله در تفسیر داده ترین مهم .میدان پتانسیل است

ي از اهاي ناحیههنجاريجداسازي بیمیدان پتانسیل، 

نظر قیمانده است که بسته به هدف مورد با هايهنجاري بی

 شودمانده استفاده میاي یا باقیهاي ناحیههنجاري بی از

هاي هنجاريبیجداسازي . )2005نبیقیان و همکاران، (

هاي مختلفی انجام اي و باقیمانده با استفاده از روشناحیه

-وش متداولی که براي این منظور استفاده میر. گیردمی

فیلترهاي . )1394آزاد، ( شود، فیلترهاي ژئوفیزیکی است

ادامه فراسو و فروسو معمول مانند روند سطحی، مشتقات، 

اي و هاي ناحیه هنجاريها معموالً براي تعیین بیو نظایر آن

؛ 1988 کالربوت،( دنشومانده به کار گرفته میباقی

در این مقاله نیز از فیلترهاي روند ). 1987، ناکوبسج

پردازش و  منظور بهسطحی، زاویه تیلت و ادامه فراسو 

براي . هاي منطقه مورد نظر استفاده شده استتفسیر داده

هاي استفاده شده در این اطالعات بیشتر در مورد روش

، باتاچاریا و چان )1953(هاي آقایان کلوگ مقاله به مقاله

، رابینسون و کورو )1980(پتا و رامانی ، گو)1977(

، عبدالرحمن و )1988(، دوبرین و ساویت )1988(

، میلر و )1990(، برگرون و همکاران )1989(همکاران 

، )1999(، فدي و همکاران )1996(، بلکلی )1994(سینگ 

، )2007(، زنگ و همکاران )2006(کوپر و کوان 

و ) 1392( ، فاتحی و همکاران)2013(آریسوي و دکمن 

   .شودداده میارجاع ) 1392(انصاري و همکاران 
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  .انجام گرفته است) Oasis Montaj(ژئوسافت  افزار نرمها با استفاده از در این تحقیق پردازش داده

  

  
سی و اکتشافات معدنی شناان زمینسازم(سمنان و کوه گوگرد  250000/1 شناسی زمینهاي جنوب سمنان برگرفته از نقشه 250000/1شناسی نقشه زمین .1شکل 

  .نشان داده شده استشناسی زمینهاي میدان پتانسیل بر روي نقشه برداشت داده يها ستگاهیاها و رخنیم). کشور
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  هامعرفی منطقه و نحوه برداشت داده     2

 شهرستان کیلومتري جنوب 25منطقه مورد مطالعه در 

شی از ایران مرکزي این منطقه بخ. سمنان قرار گرفته است

تا  52° 43´37"هاي جغرافیاییاست که در بین طول

تا  34°56´23"هاي جغرافیایی و  عرض  °53 39´01"

هاي در این منطقه بیشتر نهشته. واقع شده است 28°35´26"

رسوبی جوان مربوط به دوره ترشیري و کواترنري تا عهد 

ي سازندها .)1370زاده، درویش( شودمی حاضر دیده

ترتیب از قدیم به جدید شامل سازند  منطقه بهموجود در 

سازند  .است، سازند قم و سازند قرمز باالیی ینیقرمز پای

پیشنهاد ) 1955(قرمز پایینی که نخستین بار توسط گانسر 

است که جایگاه  رنگ سرخاي شد ردیفی از رسوبات قاره

-رسوبی ائوسن و الیه -فشانی هاي آتشروشنی بین سنگ

. دارند) سازند قم(میوسن  -اي دریایی الیگوسنه

، ژیپس، سنگ نمک و گاهی سنگ ماسهکنگلومرا، 

گدازه، سیلت و رس از سازندهاي اصلی قرمز پایینی 

 ).1شکل (هستند و ژیپس از همراهان تبخیري اصلی است 

گستردگی زیاد و وجود ذخایر هیدروکربوري در 

ازند قم را میوسن ناحیه قم، س -هاي الیگوسن  ردیف

این سازند ابتدا به شش عضو سپس . ساخته است توجه قابل

سازند قم ). 1383آقانباتی، (عضو تقسیم گردید  9به 

یپس و آهک رسی سنگ، آهک، ژ ترکیبی از مارن، ماسه

سازند قرمز باالیی بیشتر از نوع ). 1 شکل( است

هاست که در سنگ، مارن، کنگلومرا و تبخیري ماسه

ی تشکیل شده و فرونشینی تدریجی بستر، شرایط موالس

شناسان زمین. افزایش داده است شدت بهضخامت آن را 

شرکت ملی نفت ایران، این سازند را به دو زیر واحد 

توفی ومس فري .اندتقسیم کرده) M2(و باالیی ) M1(پایینی 

، زیر واحد پایینی را )1964(و همکاران  عبایی ،)1959(

شناسی  ند؛ به همین دلیل در نقشه زمیندانجزء سازند قم می

سمنان واحد باالیی را به سه عضو تقسیم  250000/1

راندگی کوه سرخ  ).1شکل() M1, M2 , M3(اند کرده

هاي سبب همبري سازند قم، قرمز باالیی و آبرفت

کواترنري واقع در جنوب غربی تاقدیس کوه سرخ شده 

رازاي این گسل ، تاقدیس کوه سرخ در دگرید انیب به. است

الزم به . بر روي یال جنوب غربی خود رانده شده است

ادامه شمال غربی  عنوان بهذکر است که، این راندگی را 

بربریان و همکاران، (اند راندگی گرمسار در نظر گرفته

در تعدادي از گنبدهاي نمکی موجود در منطقه،  .)1364

شود نیز دیده می فشانی آتشهاي آذرین نفوذي و سنگ

جنس این . اندهاي رسوبی در هم آمیخته شدهکه با سنگ

هاي دولریت. دولریت است ها بازالت، گابرو وسنگ

اند و در نتیجه از آن ها تزریق شدهمزبور در داخل نمک

  ).1955گانسر، (هستند  تر جوان

تر وضعیت حوضه بررسی دقیق منظور بهبنابراین 

هاي تودهوجود ظر رسوبی و همچنین بررسی منطقه از ن

، عملیات ژئوفیزیک فشانیآتشآذرین نفوذي و 

. سنجی طراحی و اجرا شدسنجی به همراه گرانیمغناطیس

سنجی سنجی و گرانی هاي مغناطیسدر این منطقه برداشت

ها برداشت. صورت گرفت اي شکل،در یک شبکه ذوزنقه

-با روند شمال غرب) 96تا  10از الین ( رخ مین 86روي 

ها و رخفاصله بین نیم. نوب شرق صورت گرفتج

انتخاب متر  1000 نیز رخهاي برداشت روي هر نیمایستگاه

منطقه به همراه  250000/1شناسی زمین نقشه 1شکل. شد

. دهدرا نشان می هاداده هاي برداشتها و ایستگاهرخنیم

 ها رخ میندر بعضی از  شودمشاهده میطور که همان

د و بعضی از نهاي برداشت وجود نداریستگاهتعدادي از ا

خط مستقیم و با فاصله معمول  صورت به نیز هارخنیم

که این به خاطر شرایط نامساعد منطقه  نیستندمتر  1000

مانند وجود باتالق، کوه، رودخانه و غیره ناچار به حذف 

هاي برداشت و انحراف بعضی از تعدادي از ایستگاه

زاویه میل و انحراف میدان مغناطیسی  .اندها شدهرخ نیم

درجه و  2/4و  8/53ترتیب  متوسط در این منطقه به طور به

نانوتسال  48181شدت میدان مغناطیسی متوسط زمین 
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پیاده نمودن خطوط گرانی، مغناطیس و برداشت . است

، يبردار نقشههاي توسط گروه زمان هم طور بهاطالعات 

آغاز و در تاریخ  30/10/1391از تاریخ  گرانی و مغناطیس

هاي برداشت داده. به اتمام رسیده است 09/03/1392

پروتون  سنج سیمغناطدستگاه  چهارمغناطیسی در منطقه با 

ENVI ساخت شرکت سینترکس کانادا انجام گرفت .

 ها در یک ایستگاه مبنا در نزدیکسنجیکی از مغناطیس

هاي وفانمنطقه جهت تصحیح تغییرات روزانه و بررسی ط

هاي برداشت داده. مغناطیسی احتمالی به کار برده شد

 و یک Cg5سنج دستگاه گرانی 2گرانی در منطقه با 

ساخت شرکت سینترکس کانادا  Cg3سنج گرانیدستگاه 

 .انجام گرفت

  

  هاپردازش اولیه داده     3

خام تهیه  صورت بههاي مربوط به منطقه مورد مطالعه داده

با  مقالهرهاي پردازشی توسط مؤلفان این شده و تمام کا

 ترین مهم. افزار ژئوسافت انجام گرفته استاستفاده از نرم

هاي مغناطیسی قبل از پردازش، تصحیح تصحیح روي داده

رات روزانه است، که در ابتدا این تصحیح صورت یتغی

دومین تصحیح صورت گرفته، تصحیح . گرفت

ح اثر میدان این تصحی. است) IGRF(ژئومغناطیس 

مانده، کند و میدان باقیاي را حذف میمغناطیسی منطقه

م میدان ئگرادیان قا. هنجاري زیرسطحی استمیدان بی

و در استوا  nT/Km 03/0ها در حدود مغناطیسی در قطب

 يوبلند یپستبنابراین تصحیح . است nT/Km 015/0حدود 

یسی هاي مغناطضرورت ندارد، به همین جهت بر روي داده

رات گرانی برداشت شده در یک یمقدار تغی. اعمال نشد

زمین  يوبلند یپستایستگاه به عرض جغرافیایی، ارتفاع، 

اطراف، جزر و مد و تغییرات چگالی زیرسطحی بستگی 

آوردن تغییرات  به دستسنجی هدف اصلی گرانی. دارد

بنابراین براي از بین بردن عوامل. چگالی زیرسطحی است

در تغییرات میدان گرانی به غیر از تغییرات  تأثیرگذار

هاي برداشت شده چگالی زیرسطحی بر روي داده

تصحیحات زیادي صورت گرفت که شامل تصحیح 

، هواي آزاد، ارتفاع ي، عرض جغرافیایی، بوگهوبلند یپست

 موجود درهاي نوفهحذف  منظور به. استو جزر و مد 

ایکرولولینگ استفاده کانولوشن و مفیلترهاي  نیز از هاداده

  .شده است

  

  هاهاي پردازشی بر روي دادهروش اعمال      4

هاي برداشت از انجام تصحیحات الزم بر روي دادهبعد 

هاي گرانی و مغناطیس تهیه شد که در زیر شده، نقشه

 :گیرندمورد بررسی قرار می

هاي منطقه هنجاري گرانی بوگه دادهنقشه بی 2شکل 

این نقشه وضعیت ساختمانی . دهدرا نشان میمورد مطالعه 

، V هنجاري بزرگبی پنج صورت بهمنطقه را  زیرسطحی

W ،X ،Y  وZ که مشخص است  طور همان. دهدنشان می

با توجه به نقشه  .هستند هاي منطقه منفیهنجاريتمام بی

-هنجاري زمینهبی دهنده نشانکه ) الف-3شکل (اي ناحیه

 دهنده نشانکه ) ب-3شکل (یمانده اي منطقه و نقشه باق

و  Vهاي هنجاريهاي سطحی منطقه است؛ بیهنجاريبی

W هاي هنجاريباالتر از زمینه و بیX ،Y  وZ تر از پایین

هاي باال احتماالً مربوط به هنجارياین بی .زمینه هستند

ها و هاي نفوذي و گسل، تودهیساختارهاي تاقدیس

و  یوط به ساختارهاي ناودیسهاي پایین مربهنجاري بی

یک  در این نقشه .هستندگنبدهاي نمکی موجود در منطقه 

-هنجاريجنوب غرب بین بی -گسل با روند شمال شرق

این گسل احتماالً ادامه گسل . شودمشاهده می Yو  X هاي

که در  استکوه سرخ  تاقدیس مشخص شده در جنوب

گسل زیر رسوبات جوان منطقه پنهان شده است و با 

 آباد عبدلي جنوب در ناحیه جنوب تاقدیس سیاه کوه

  .شده استیکی 
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این نقشه وضعیت . دهندهاي سرد میدان گرانی پایین را نشان میهاي گرم میدان گرانی باال و رنگرنگ. هاي منطقههنجاري گرانی بوگه دادهنقشه بی .2شکل

  .میدان گرانی روي نقشه نشان داده شده است شدت همخطوط . نشان داده است Zو  V ،W ،X ،Y زرگهنجاري بپنج بی صورت بهساختمان زیرسطحی منطقه را 

  

روند بوگه با استفاده از فیلترهاي  هنجاريبینقشه 

مورد تفکیک واقع  فیلتر ادامه فراسو، زاویه تیلت و یسطح

در روش . اي تهیه گردیدمانده و ناحیههاي باقیشد و نقشه

هاي ت بر روي دادهطوح با درجات متفاو، سیروند سطح

منطقه عبور داده شد که فیلتر روند  هنجاري بوگهبی

هاي منطقه را بهترین برازش با داده دوسطحی درجه 

اي گرانی هنجاري ناحیهنقشه بی الف-3شکل. داشت

این . دهدرا نشان می دو حاصل از روند سطحی درجه

شرق به  ق شمالشر نقشه کاهش تدریجی مقدار گرانی از

با توجه . دهدمینشان  را غرب منطقهجنوب  غرب سمت

اطالعاتی از ضخامت رسوبات  و عمق سنگ  که نیابه 

تنها از  ندارد وجودرس نیست یا اینکه کف منطقه در دست

افزایش عمق  صورت بهمیدان پتانسیل منطقه تغییرات روي 

سنگ بستر از شرق شمال شرق به سمت غرب جنوب 

شیب تغییرات میدان در شمال و . سیر شده استغرب تف

-3شکل . بیشتر از بخش مرکزي آن است  جنوب منطقه

مانده گرانی با روند سطحی درجه  هنجاري باقینقشه بی ب

این نقشه وضعیت ساختمانی . دهدرا نشان می دو

هنجاري بی 13صورت  بهزیرسطحی منطقه مورد نظر را 

، B هايهنجاريبیها آن داده است که در بیننشان  بزرگ

D ،F ،H ،J ،K  وM هنجاري یبهاي تاقدیسی و ساختمان-

را نشان هاي ناودیسی اختمانس Nو  A ،C ،E ،G ،I هاي

شناسی مربوط به که در نقشه زمین Aهنجاري بی .دهندمی

یک تاقدیس نمکی است به علت چگالی پایین نمک یک 

نیز یک ناودیس  Eهنجاري بی. ناودیس را نشان داده است

هاي مجاور خود مقدار است که به علت وجود تاقدیس

ها هنجارياین بی.  هنجاري آن کمی افزایش یافته استبی

شمال  از راستاهاي متنوعی برخوردار هستند اما دو روند

ترین غربی از عمده -جنوب غرب و شرقی-شرق

 .هاي موجود در سطح ناحیه هستندهنجاريراستاهاي بی

 (K)احتماالً سیاه کوه  شودمشاهده میطور که نهما

هاي که به علت حرکت گسلاست  (H) سرخ ادامه کوه

نهشته شدن  نهایت افتادن، فرسایش و در منطقه، پایین

این دو کوه از هم جدا  قسمت میانی، رسوبات جدید در

.اندشده
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این نقشه کاهش تدریجی مقدار گرانی از . هاي گرانی منطقهوند سطحی درجه دو بر روي دادهاي گرانی حاصل از فیلتر رهنجاري ناحیهنقشه بی )الف( .3شکل

هاي گرانی مانده گرانی با روند سطحی درجه دو بر روي دادههنجاري باقینقشه بی )ب(دهد؛ شرق شمال شرق به سمت غرب جنوب غرب منطقه را نشان می

 B ،D ،F ،H ،J ،K هايهنجاريها بیدهد که در بین آنبزرگ نشان می هنجاريبی 13 صورت بهطقه مورد نظر را این نقشه وضعیت ساختمان زیرسطحی من. منطقه

یک تاقدیس نمکی است که به علت  Aهنجاري بی. دهندهاي ناودیسی را نشان میساختمان Nو  A ،C ،E ،G ،Iهاي هنجاريهاي تاقدیسی و بیساختمان Mو 

هنجاري آن افزایش هاي مجاور خود  مقدار بینیز یک ناودیس است که به علت وجود تاقدیس Eهنجاري بی. اودیس را نشان داده استچگالی پایین نمک یک ن

 .پاسخ گرانی تاقدیس نمکی جنوب کوه سرخ با جعبه آبی نشان داده شده است. ها نشان داده شده استمیدان گرانی بر روي نقشه شدت همخطوط . یافته است

  

و ) 1شکل (شناسی منطقه ا توجه به نقشه زمینب

، علوي )1369(مطالعات انجام شده توسط مریدي 

، آرین و )1388(، آرین )1386(، آرین و ملکی )1382(

، آرین )1389(، وزیري و مجیدي فرد )1389(فیضی 

در ) 1955(و گانسر ) 1391(، رضایی و همکاران )1390(

زیادي وجود دارد که مکی منطقه ایران مرکزي گنبدهاي ن

ها در قسمت شمال منطقه مورد مطالعه، یعنی بیشتر آن

جنوب السجرد و شرق ده نمک و جنوب منطقه، یعنی 

هاي موجود گسل. شمال شرق کوه گوگرد رخنمون دارند

ها در منطقه در منطقه عامل اصلی به سطح رسیدن نمک
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-ب نیز اغتشاشات کوچک با بی-3در شکل . هستند

-ده میهاي اصلی دیهنجاريایین در داخل بیهنجاري پ

گنبدهاي نمکی موجود در شوند که احتماالً مربوط به 

  .منطقه هستند

توان تاقدیس نمکی موجود در کوه می مثال عنوان به

ب با -3سرخ را نام برد که پاسخ گرانی آن در شکل 

هاي منطقه نیز تا گسل. جعبه آبی مشخص شده  است

   .شونددیده می حدودي در این نقشه

هاي تر منطقه از دادهبررسی دقیق براي مطالعه و

نقشه  4شکل . مغناطیسی موجود در منطقه استفاده شد

مغناطیسی منطقه پس از اعمال فیلتر  هايل دادهشدت ک

ه ها بهنجاريبا اعمال این فیلتر، بی. برگردان به قطب است

بارانف، (د کننانتقال پیدا میها هاي مولد آنمرکز توده

 در این نقشه، شدت کل. )1964؛ بارانف و نودي، 1957

مغناطیسی از شمال شرق به سمت جنوب غربی  هايداده

از سوي دیگر با توجه به  .دهدکاهش نشان می تدریجاً

 صورت به) الف-3شکل( اي گرانیاینکه نقشه اثر ناحیه

جنوب غرب تفسیر شده  طرف بهافزایش عمق سنگ بستر 

توان به است، بنابراین کاهش شدت کل مغناطیسی را می

نتیجه افزایش ضخامت  عمق سنگ بستر و در افزایش

از شمال شرق به سمت جنوب غرب منطقه  يگذار رسوب

همچنین یک کاهش شدت میدان مغناطیسی در . نسبت داد

گردد که منطقه از شمال به سمت جنوب مشاهده می شرق

تغییرات میدان در این جهت زیاد است و احتماالً  شیب

 - توسط گسل اصلی منطقه که داراي روند شمال شرق

از بخش رسوبی جدا  جنوب غرب است، بخش آذرین

  .شده است

از اعمال  هاي شدت کل مغناطیسی منطقه پسداده

روند  هايبا استفاده از فیلتر فیلتر برگردان به قطب،

مورد تفکیک واقع  ر ادامه فراسوفیلتسطحی، زاویه تیلت و 

-5شکل. اي تهیه گردیدمانده و ناحیههاي باقیشد و نقشه

اي مغناطیسی حاصل از اعمال فیلتر روند نقشه ناحیهالف 

هاي مغناطیسی بر روي داده درجه دوسطحی با روند 

 این نقشه. دهدتبدیل به قطب شده منطقه را نشان می

 و یک طقه استمنعکس کننده اثرات سنگ کف من

در شدت میدان مغناطیسی از شمال شرق تدریجی کاهش

  

  

  
هاي سرد شدت میدان مغناطیسی باال و رنگ دهنده نشان هاي گرمرنگ. مغناطیسی منطقه پس از اعمال فیلتر برگردان به قطب هايداده نقشه شدت کل .4شکل 

  .دان مغناطیسی بر روي نقشه نشان داده شده استمی شدت همخطوط  .است شدت میدان مغناطیسی پایین دهنده نشان
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با توجه به . دهدمنطقه را نشان می به سمت جنوب غرب

 شدت میدان مغناطیسی کل اي گرانی ونقشه ناحیه

در این اي مغناطیسی تغییرات ناحیه )4و الف-3 هاي شکل(

جهت بیشتر مربوط به عمق سنگ کف است تا تغییرات 

ن نقشه نیز یک کاهش میدان با ای .لیتولوژیکی سنگ کف

دهد و شیب زیاد در جنوب شرقی منطقه را نشان می

که گفته شد احتماالً در ارتباط با گسل اصلی  طور همان

با روند شمال ) گسل جنوب تاقدیس کوه سرخ(منطقه 

 اي مغناطیسیبنابراین نقشه ناحیه. جنوب غرب است -شرق

از شمال  يگذار رسوبیک افزایش ضخامت  منطقه نیز

ب -5شکل. دهدشرق به سمت جنوب غرب را نشان می

سطحی با روند  مانده حاصل از اعمال فیلتر روندباقی نقشه

تبدیل به قطب شده منطقه  هاي مغناطیسیبر روي داده دو

 دهد که تعدادمی بررسی این نقشه نشان .دهدرا نشان می

شتر بی .مغناطیسی در منطقه وجود دارد هنجاريبیزیادي 

 غرب جنوب -داراي روند شمال شرق هاهنجاريبیاین 

  

  
این نقشه یک . هاي مغناطیسی تبدیل به قطب شده منطقهاي مغناطیسی حاصل از اعمال فیلتر روند سطحی با روند دو بر روي دادهنقشه ناحیه )الف( .5شکل

مانده حاصل از اعمال فیلتر روند سطحی با روند دو بر نقشه باقی) ب(؛ دهدیکاهش در شدت میدان مغناطیسی از شمال شرق به سمت جنوب غرب را نشان م

  .ها نشان داده شده استمیدان مغناطیسی بر روي نقشه شدت همخطوط  .هاي مغناطیسی تبدیل به قطب شده منطقه روي داده
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-3شکل( مانده گرانین نقشه با نقشه باقیمقایسه ای. هستند

هاي منفی هنجاريي از بیدهد که تعدادنشان می) ب

هاي ساختمان(گرانی  هاي مثبتهنجاريمغناطیسی با بی

-مغناطیسی با بیهاي مثبت هنجاريو بی) تاقدیسی

) ناودیسی هايساختمان(هاي منفی گرانی هنجاري

 هنجارياینکه روي بی ژهیو به همپوشانی خوبی دارند،

که یک ساختمان تاقدیس )ب-3شکل (گرانی  Bمثبت 

بزرگ تفسیر شده است و احتماالً ادامه تاقدیسی است که 

در قسمت شرقی آن رخنمون دارد، شدت میدان 

توده آذرینی روي آن  گونه چیهمغناطیسی منفی بوده یعنی 

  .مشاهده نشده است

بنابراین با توجه به اینکه نفت و سایر هیدروکربورها 

هاي شوند و در سنگهاي رسوبی یافت میدر سنگ

ن وجود ندارند و همچنین منطقه مورد مطالعه داراي آذری

توان این تاقدیس پتانسیل هیدروکربوري خوبی است، می

. هیدروکربوري معرفی کرد را تله مناسبی براي تجمع مواد

تفسیر شده در منطقه که در نقشه  هاياز تاقدیس بعضی

-یا در زیر رسوبات پنهان شده هستندشناسی مشخص زمین

 هاي گرانی ودر نقشه فشانیآتشداشتن هسته  اند به علت

ها هنجاري مثبت هستند این تاقدیسمغناطیسی داراي بی

هاي ها و همچنین نفوذ تودهگسل احتماالً در اثر فعالیت

. اندهاي منطقه به وجود آمدهگسل در امتداد فشانیآتش

. اندي منطقه تا حدودي نمایان شدهها گسل زیندر این نقشه 

هاي نقشه فیلتر زاویه تیلت بر روي دادهالف – 6 شکل

در . دهدمغناطیسی تبدیل به قطب شده منطقه را نشان می

هاي هنجاريهاي منطقه که مربوط به بیاین نقشه گسل

این . شوندواضح و مشخص دیده می طور به هستندخطی 

ها در سطح منطقه از راستاهاي متنوعی برخوردار گسل

جنوب غرب و شمال  -ند شمال شرقهستند اما دو رو

هاي ترین راستاهاي گسلجنوب شرق از عمده - غرب

هاي با روند شمال موجود در سطح ناحیه هستند که گسل

جنوب غرب در سطح منطقه بیشتر در معرض دید  -شرق

این نقشه یکی شدن گسل جنوب تاقدیس کوه . قرار دارند

نشان  یخوب هبسرخ با گسل جنوب تاقدیس سیاه کوه را نیز 

  .دهدمی

در حد (ها بسیار کم تغییرات چگالی سنگ ازآنجاکه

ها بسیار پذیري سنگ و تغییرات مغناطیس) میلی گال 1/0

-است و همچنین داده) در حد صد یا هزار نانوتسال(زیاد 

-متر برداشت شده 1000هاي منطقه نیز با فاصله زیاد یعنی 

 یجزئگرانی، تغییرات هاي توان در نقشهاند؛ بنابراین نمی

میدان گرانی که مربوط به ساختارهاي کوچک است را 

براي همین از میدان گرانی بیشتر براي . مشاهده کرد

مشاهده تغییرات و ساختارهاي بزرگ و براي مشاهده 

هاي مغناطیسی جزئیات و ساختارهاي کوچک از نقشه

روي نقشه فیلتر زاویه تیلت بر  حال نیباا. شوداستفاده می

هاي گرانی منطقه نیز تا حدود زیادي نتایج داده

هاي توسط نقشه فیلتر زاویه تیلت بر روي داده آمده دست به

چنانچه ). ب-6شکل (کند مغناطیسی منطقه را تأیید می

هنجاري گرانی شود، در بعضی از نقاط دامنه بیدیده می

هنجاري مغناطیسی مثبت است دامنه بی که یدرحالمنفی 

پذیري  گردد به چگالی و مغناطیساین حالت برمیکه 

-پذیري مثبت دارد، می اي که مغناطیسمنطقه؛ یعنی منطقه

  .تواند چگالی کم یا زیادي داشته باشد

هاي میدان پتانسیل منطقه که اخیراً بنابراین داده

ها و تعدادي از اند یکی شدن این گسلبرداشت شده

سوبات جوان پنهان ر زیر رکه دي همراه آنها هاگسل

خطوط (هاي تفسیر شده خطواره. دنکننمایان میاند را شده

هاي مغناطیسی جهت توسط فیلتر زاویه تیلت از داده) سفید

هاي گرانی نشان داده شده مقایسه نتایج بر روي نقشه داده

  ).ب-6شکل (است 

 ژهیو بهبراي بررسی عمیق یا سطحی بودن ساختارها 

خوبی  هیدروکربوريکه تله  Bتفسیر شده  تاقدیس

گسترش به سمت باالي ( ادامه فراسو آید فیلترمی حساب به

.تانسیل منطقه اعمال شدهاي میدان پبر روي داده) میدان
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هاي مثبت هنجاريبی هاي منطقه که مربوط بهدر این نقشه گسل. هاي مغناطیسی تبدیل به قطب شده منطقهنقشه فیلتر زاویه تیلت بر روي داده )الف( .6شکل 

خطوط سفید . هاي گرانی منطقهیلت بر روي دادهنقشه فیلتر زاویه ت )ب( اند؛شده و با خط سفید نیز نشان داده شوندواضح و مشخص دیده می طور به هستندخطی 

  .هاي مغناطیسی استفیلتر زاویه تیلت بر روي داده لهیوس بهبر روي این نقشه خطوارهاي مشخص شده 

  

هاي هاي منطقه با ارتفاعاعمال این فیلتر بر روي داده

هاي این مختلفی انجام گرفت که بهترین ارتفاع براي داده

 3000زیرا از ارتفاع  ؛آمد به دستمتر  3000منطقه ارتفاع 

کنند ها روندي مشابه دنبال میمتر به باال تقریباً تمامی نقشه

اثر ساختارهاي  توان گفت که از این ارتفاع به بعدو می

ها یکسان رود و تمامی نقشهعمیق تقریباً از بین می

ادامه فراسو بر روي هاي فیلتر نقشه 7شکل .گردند می

براي ) گرانی و مغناطیس(پتانسیل منطقه  میدانهاي  داده

ها عالوه بررسی این نقشه .دهدمتر را نشان می 3000 ارتفاع

با فیلترهاي روند  آمده دست بههاي هنجاريبیبر اینکه 

دهد، عمیق سطحی و زاویه تیلت را با دقت خوبی نشان می

در  که يطور بهکند،  بودن این ساختارها را نیز تأیید می

. متري اثر این ساختارها از بین نرفته است 3000ارتفاع 

را تأیید  B ها عمیق بودن تاقدیسهمچنین این نقشه
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متر عالوه بر  3000در ادامه فراسوي  که يطور بهکنند  می

اینکه پاسخ گرانی آن از بین نرفته است، هیچ توده آذرینی 

نیز در نقشه مغناطیسی آن ) هنجاري مغناطیسی مثبت بی(

هاي هاي رسوبی که تلهتاقدیس. مشاهده نشده است

آیند، معموالً در می حساب بههیدروکربوري خوبی 

هاي هنجاري مثبت و در نقشههاي گرانی بی نقشه

که مشاهده  طور همان. هنجاري منفی دارندمغناطیسی بی

متري  3000نیز تا عمق  B شود تاقدیس تفسیر شدهمی

توان گفت که بنابراین می. داراي چنین رفتاري است

داراي پتانسیل هیدروکربوري  Bتاقدیس تفسیر شده 

  .خوبی است

  

  

  
میدان مغناطیسی بر روي نقشه  شدت همخطوط  .متر 3000ی تبدیل به قطب شده منطقه براي ارتفاع هاي مغناطیسداده نقشه فیلتر ادامه فراسوي) الف(. 7شکل

میدان گرانی بر روي نقشه نشان داده شده  شدت همخطوط  .متر 3000هاي گرانی منطقه براي ارتفاع داده ادامه فراسوينقشه فیلتر  )ب( نشان داده شده است؛

  .است
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  يریگ جهینت     5

این مطلب  دهنده نشانهاي صورت گرفته بررسی نتایج

هاي میدان پتانسیل در تعیین محل است که روش

ی پوشیده در مراحل اولیه اکتشاف رسطحیزساختارهاي 

در این تحقیق جهت . هیدروکربوري بسیار مؤثر است

هاي میدان پتانسیل از فیلترهاي ژئوفیزیکی تفسیر داده

ت و گسترش میدان به شامل روش روند سطحی، زاویه تیل

ها هاي حاصل از این روشنقشه. سمت باال استفاده شد

ي این  لهیوس به. یکسانی به دست دادند شیوب کمنتایج 

ها در ناحیه مورد مطالعه هشت ساختار تاقدیسی، پنج نقشه

ساختار ناودیسی، تعداد زیادي گسل و گنبد نمکی تفسیر 

از  Bه، تاقدیس هاي تفسیر شداز بین تاقدیس. شده است

 گونه چیهتري برخوردار است و عمق و ابعاد قابل توجه

با  که يطور بهتوده آذرینی بر روي آن دیده نشده است، 

متر عالوه بر اینکه پاسخ گرانی آن از  3000ادامه فراسوي 

هنجاري بی(توده آذرینی  گونه چیهبین نرفته است، 

این تاقدیس  نیز بر روي پاسخ مغناطیسی) مغناطیسی مثبت

- ها در سنگهیدروکربور ازآنجاکه. مشاهده نشده است

هاي آذرین وجود شوند و در سنگهاي رسوبی یافت می

توان آن را تله مناسبی براي تجمع منابع ندارند، بنابراین می

-عالوه بر آن شواهد زمین. هیدروکربوري تلقی کرد

شناسی، وجود معادن گوگرد در اطراف و ضخامت 

را از  Bرسوبات، اهمیت تاقدیس تفسیر شده  وجهت قابل

 این. کندنظر تجمع منابع هیدروکربوري بیشتر نمایان می

گسل جنوب نقشه زاویه تیلت یکی شدن  ژهیو بهها نقشه

را در  تاقدیس کوه سرخ با گسل جنوب تاقدیس سیاه کوه

ها همچنین این نقشه. دنکنآباد تأیید میلناحیه جنوب عبد

دهند که سیاه کوه ادامه کوه سرخ است که نشان می

هاي منطقه، فرسایش و نهشته شدن توسط فعالیت گسل

 رو نیا از .انداز هم جدا شده، این دو کوه رسوبات جدید

 و عمقشود که براي تعیین شکل، ابعاد  پیشنهاد می

و ضخامت  Bتاقدیس تفسیر شده  ژهیو بهها هنجاري بی

در . ي عددي استفاده شودساز مدل هايرسوبات از روش

نگاري بر نهایت در صورت مثبت بودن نتایج، عملیات لرزه

  .صورت گیرد دبخشیامهاي هنجاريروي بی
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Summary 
South of Semnan province is an important region in Iran for the formation of oil traps, which has been received 
much attention for several decades. Many sulfur mines have also been discovered in this area. The sulfur is most 
probably derived from natural gases that are guided by regional faults. Numerous anticlines and salt domes are 
also present in this area, playing an important role in the formation of oil traps. As a consequence, this region 
seems to have a great potential to form hydrocarbon traps. Since the area is covered by Tertiary, Quaternary to 
current sediments, gravity, and magnetic studies are very useful to investigate and explore the geological 
structures in this region. 

Gravity and magnetic studies, in a trapezium grid, were performed to investigate the underground structures, 
sediment thicknesses, plutonic and volcanic igneous rocks and also hydrocarbon traps. Data acquisition was 
carried out on 86 profiles with a northwest-southeast trend. The distance between profiles and acquisition stations 
were selected to be 1000 meter. Due to the presence of swamps, mountainous areas, river, terrain, etc., some 
stations were removed from the survey plan. In addition, some transects measured in a direction deviating from 
the straight line. As a result, in some of the profiles, a number of missing stations can be observed. In some of the 
transects, profiling was not conducted in a regular 1000 m line spacing too. The average magnetic inclination and 
declination are 53.8 and 4.2 degrees, respectively, and the average total magnetic field is estimated 48181 nT as 
well. The gravity and magnetic data were collected simultaneously.  

In this study, to interpret and discern potential field anomalies, we applied geophysical filters such as surface 
trend, the tilt angle, and upward continuation. After producing a geophysical map for each method, the results 
were jointly interpreted. Joint interpretation demonstrated that eight anticlines, five synclines, several faults and 
salt domes could be recognized. Among these anticlines, anticline B has a considerable depth and dimension so 
that with 3000 m upward continuation, the gravity field can still be seen. Meanwhile, no igneous rocks were 
observed on the magnetic maps. Therefore, this anticline can be considered as an appropriate trap for the 
accumulation of hydrocarbon. These maps confirm the joining fault to the south of Kohe- Sorkh anticline with 
the fault to the south of Siah-Koh anticline, which are located in the south of Abulabad. 

The results show that the potential methods appear to be promising to characterize subsurface structures for 
the initial phase of hydrocarbon explorations. These maps also show that the Siah-Kuh is a continuation of Kuh-
Sorkh, which are separated by regional fault activities, erosion, and new sedimentation. Consequently, it is 
suggested to use numerical modeling to define the shape, dimension and depth of anomalies, especially for the 
interpreted anticline B. Finally, a seismic survey can be performed over the potential anomalies that might have 
hydrocarbon accumulation. 
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