استخراج گسلهای زمینشناسی با استفاده از دادههای سنجش از دور
) مطالعه موردی :منطقه کپهداغ -شمال استان خراسان شمالی (
سمیه افشاری*  ،حسین آقامحمدی زنجیرآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات

محمدرضا نوری ،مدیریت اکتشاف

شناســایی گسـلها در سراســر کــره زمیــن ،نهتنهــا بیانگــر تاریخچــه تکتونیکــی هــر منطقــه میباشــد،
بلکــه میتوانــد وضعیــت آینــده زمینشناســی منطقــه را نیــز تــا حــد زیــادی مشــخص نمایــد .در
گذشــته زمینشناســان بــرای تهیــه نقش ـههای زمینشناســی و شــناخت گســل ،از مشــاهدات زمینــی
اســتفاده میکردنــد .بعدهــا عکسهــای هوایــی بــه کمــک زمینشناســان آمــد و بُعــد عملیاتــی
آنهــا را وســیعتر نمــود .امــا امــروزه بــا اســتفادهاز فنــاوری ســنجش از دور ،محققــان و پژوهشــگران
بــه دســتاوردهای مهمــی در شناســایی موقعیــت ،وضعیــت و نــوع گســل در ابعــاد وســیعتری نســبت
بــه تصاویــر هوابــرد ،دســت یافتهانــد .تصاویــر ماهــوارهای بــه دلیــل داشــتن تــوان تفکیــک زمانــی،
مکانــی و طیفــی بــاال در محــدوده طیفــی مرئــی ،مــادون قرمــز و حرارتــی امــکان تجزیــه و تحلیــل
زیــادی در اختیــار محققــان قــرار دادهانــد تــا بــا شناســایی تغییــرات در بافــت زمیــن و هندســه لبههــای
ایــن تغییــرات و تفســیر نهایــی توســط یــک زمینشــناس مجــرب موقعیــت گســل اســتخراج گــردد.
تاقدیــس نــادر در منطقــه کپــه داغ واقــع در شمالشــرقی ایــران از جملــه مناطقــی در ایــران اســت
کــه بــه دالیــل مختلفــی چــون واقــع شــدن در مــرز کشــور ،دارای فقــر مطالعاتــی زمینشناســی
اســت .در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از تصاویــر ماهــوارهای لندســت ،8گســلهای منطقــه بــا ســه
روش دســتی ،اتوماتیــک و نیمهاتوماتیــک اســتخراج گردیــد .ســپس نتایــج حاصلــه بــا گس ـلهای
موجــود در منطقــه مقایســه شــد .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه بــا اســتفاده از
روش نیمهاتوماتیــک میتــوان گســلهای موجــود در ایــن منطقــه را بــا دقتــی مناســب اســتخراج
نمــود.
گســلها شکســتگیهایی در پوســته زمیــن هســتند کــه در طــول
آنهــا تغییــر شــکلهای قابلتوجهــی ایجــاد شــده اســت .گاهــی
اوقــات گســلهای کوچــک در ترانشــههای جــاده ،جايیکــه
الیههــای رســوبی چنــد متــر جابهجــا شــدهاند ،قابــل تشــخیص
هســتند .گســلهایی در ایــن مقیــاس و انــدازه معمــوالً بهصــورت
تکگســیختگی جــدا اتفــاق میافتــد .در مقابــل گســلهای بــزرگ،
شــامل چندیــن صفحــه گســل درگیــر میباشــند .ایــن پهنههــای
گســله ،میتواننــد چندیــن کیلومتــر پهنــا داشــته باشــند و معمــوالً از
روی عکسهــای هوایــی نســبت بــه پیمایشهــای زمینــی بهتــر قابــل
تشــخیص هســتند.
در واقــع ،حضــور گســل در یــک منطقــه نشــان میدهــد کــه زمانــی در
گذشــته ،در طــول آن جابهجایــی رخ داده اســت .ایــن جابهجاییهــا
میتوانســته یــا بهصــورت جابجايــی آرام باشــد کــه هیچگونــه لرزشــی
در زمیــن ایجــاد نمیکنــد و یــا اینکــه بهصــورت ناگهانــی اتفــاق بیفتــد
کــه جابهجاییهــای ناگهانــی در طــول گســلها ،عامــل ایجــاد بیشــتر
زلزلههــا میباشــد .بیشــتر گســلها غیرفعــال هســتند و باقیمانــدهای از
تغییرشــکلهای گذشــته میباشــند .در امتــداد گس ـلهای فعــال ،حیــن
جابهجايــی فرسایشــیِ دو قطعــه پوســتهای در کنــار هــم ،ســنگها
شکســته و فشــرده میشــوند .در ســطح صفحــات گســلی ،ســنگها
*
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واژگان کلیدی:

کپـــه داغ ،تاقدیس نادر ،گســـل ،خطواره،
سنجش از راه دور

بهشــدت صیقلــی و شــیاردار میشــوند .ایــن ســطوح صیقلــی و شــیاردار
بــه زمینشناســان در شــناخت جهــت آخریــن جابهجایــی ایجــاد شــده
در طــول گســل کمــک میکنــد.
بیشــتر مخــازن نفتــی در ســنگهای شــکافدار وجــود داشــته و ایــن
شکســتگیها در تولیــد هیدروکربــور نقــش عم ـدهای دارنــد .بنابرایــن
تهیــه نقشــه خطوارههــا بهمنظــور بررســی الگــوی شکســتگیها،
ارتبــاط آن بــا چینخوردگــی و تأثیــر آن بــر حرکــت ســیال ضــروری
بهنظــر میرســد .بهطــور معمــول شناســایی و تفســیر خطوارههــا بــا
اســتفاده از برداشــتهای زمینــی و همچنیــن تفســیر عکسهــای
هوایــی انجــام میگیــرد .از آنجاييکــه در مناطــق وســیع ،عکسهــای
هوایــی قــادر بــه ارایــه دیــد یکپارچــه از منطقــه نبــوده و باتوجــه بــه
صــرف زمــان و هزینــهي گــزاف بــرای تهیــه خطوارهــا و گســلها،
عــوارض موردنظــر بهطــور دقیــق و کامــل شناســایی نمی گردنــد ،لــذا
از تصاویــر ماهــوارهای بــه علــت دارا بــودن گســتردگی طیفــی و یــا
تــوان تفکیــک بــاال ،در تعییــن موقعیــت گســلها اســتفاده میشــود.
 -1روش مطالعه

خطــواره عبــارت اســت از يــک ويژگــى خطــى ســاده يــا مرکــب قابــل
نقش ـهبردارى از يــک ســطح کــه اجــزاء آن در يــک خــط راســت يــا
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خطــى بــه نســبت منحنــى بــه گونــهاى رديــف شــدهاند کــه تفــاوت
آشــکارى نســبت بــه محيــط اطــراف خــود داشــته و مىتوانــد بازتــاب
يــک پديــده زيرســطحي باشــد[.]6
اســتخراج خطــواره از روی تصاویــر ماهــواره ،حایــز اهمیــت فــراوان
اســت زیــرا نســبت بــه عکسهــای هوایــی دارای ابعــاد وســیعتر و تنــوع
طیفــی بیشــتری اســت .اســتخراج خطــواره از روی تصاویــر ماهــواره
میتوانــد بــه ســه صــورت دســتی ،اتوماتیــک و نیمهاتوماتیــک (تلفیــق
دو روش قبلــی) انجــام شــود کــه هــر کــدام مزایــا و معایــب خــاص خود
را دارنــد .بهنظــر میرســد در حــال حاضــر روش نیمهاتوماتیــک،
نســبت بــه ســایر روشهــا قابــل اعتمادتــر و دارای ســرعت نســبی بهتــری
در اســتخراج خطــواره باشــد.
در روش نیمهاتوماتیــک ،کاربــر ابتــدا از روش اتوماتیــک خطوارههــای
موردنظــر خــود را بــا اعمــال پارامترهــای الزم اســتخراج کــرده و در
ادامــه بــه تفســیر موقعیــت تکتــک خطــوط میپــردازد .از مزایــای
روش اتوماتیــک ســرعت بــاالی اســتخراج خطــوط ،دقــت موقعیــت
مکانــی بــاال و عــدم دخالــت کاربــر در انتخــاب موقعیــت خطوط اســت.
امــا بــا توجــه بــه ضعــف کلــی روش اتوماتیــک و در جهــت تکمیــل
ایــن روش شــاید الزم باشــد کاربــر بعضــی خطــوط را بــه روش دســتی
بــه مجموعــه خطــوط اضافــه کنــد.

خطوارههــا در زمانــی اســت کــه ممکــن اســت انقطاعــی در خطــواره
موجــود باشــد[.]8
از جملــه عوارضــی کــه بــرای شناســایی خطوارههــا بــه کمــک کاربــر
میآینــد ،عــوارض توپوگرافــی مثــل درههــای مســتقیم ،ترانشــههای
ممتــد ،مــرز یــا لبــه صخرههــای مســتقیم ،جابهجایــی سیســتماتیک
رودخانههــا ،اختــاف ناگهانــی تــن رنگــی ســطح زمیــن و رویــش
گیاهــی خطــی میباشــند .یــک دره مســتقیم ،از عوارضــی اســت کــه
در پــردازش تصاویــر و شناســایی اولیــه خطوارههــا بســیار کمــک
میکنــد زیــرا تصویــر ماهــوارهای هیچگونــه اطالعــات مســتقیم
توپوگرافــی منطقــه را نــدارد[.]4
تکنیکهــای بارزســازی تصویــر جهــت انجــام عمــل اســتخراج دســتی
خطوارههــا بســیارند ،امــا مهمتریــن آنهــا جهــت آمادهســازی تصویــر
بــرای تهیــه نقشــه خطــواره عبارتنــد از عملیــات فیلتــر کــردن ،تحلیــل

 -2انتخاب داده

•  :LandSat-8بــا توجــه بــه باالبــودن کیفیــت تصاویــر ماهــواره
 Landsat8نســبت بــه  LandSat7و افزایــش تعــداد باندهــای آن از
دادههــای ایــن ماهــواره اســتفاده گردیــد .تصویــر مــورد اســتفاده
در ایــن تحقیــق در تاریــخ  2013/9/29در گــذر  159و ردیــف 34
برداشــت شــده اســت.
•  DEMمنطقــه :از ایــن داده بــرای فیلترهــای جهــتدار در مرحلــه
دســتی و تولیــد شــبکه هیدرولــوژی اســتفاده شــده اســت.
 -3روش تحقیق
 -1-3استخراج خطوارهها

نمونــهای از فیلتــر جهــت دار بــا کرنــل  3×3و زاویــه 63
1
درجه(عمــود بــر تابــش خورشــید)

اسـتخراج خطوارههـا از تصاویـر ماهـوارهای کـه بهمنظـور تهیـه نقشـه
خطـواره انجام میشـود ،شـامل سـه بخش :اسـتخراج دسـتی ،اسـتخراج
اتوماتیـک و اسـتخراج نیمهاتوماتیـک (تلفیـق اتوماتیـک و دسـتی)
میباشـد.
 -1-1-3استخراج دستی

در روش اســتخراج دســتی ،خطوارههــا از تصاویــر ماهــواره بهصــورت
بازبینــی تصویــر و تفســیر عــوارض بهدســت میآیــد .خطوارههــا
معمــوالً بهعنــوان خطــوط مســتقیم یــا لبههایــی در تصویــر هســتند کــه
اختــاف تــن رنگــی بــه علــت اختــاف جنــس مــواد روی ســطح زمیــن
بهوجــود میآینــد .دانــش و تجربــه کاربــر نکتــه اساســی بــرای یافتــن

تصویــر ســمت چــپ بانــد  4لندســت  8و تصویــر ســمت
2
راســت فیلتــر جهــتدار بــا زاویــه عمــود بــر ســمت تابــش
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اجــزای اصل ـی( )PCAو ترکیــب رنگــی.
ابتــدا ،نقشــهها بــا یکــی از روشهــای گفتــه شــده تهیــه میشــوند.
ســپس تنهــا یــک نقشــه بهصورتیکــه خطــوط تکــراری حــذف شــده
باشــد تهیــه میشــود .در ایــن رویــه کــه از تکنیکهــای مختلفــی بــرای
رســیدن بــه خطــوط اســتفاده میشــود ،خطــوط بیشــتری در نظــر گرفتــه
شــده و از منظرهــای مختلــف ،ایــن خطــوط اســتخراج میگردنــد .هــر
چنــد ایــن روش باعــث شــلوغی نقشــه میشــود امــا روش مناســبی
خواهــد بــود.
الف -فیلتر کردن

اعمــال فیلترهــای High Passبــر روی تصاویــر موجــب انتقــال میــزان
بیشــتری از ارزشهــای طیفــی بــاال میشــود .در تصویــر حاصــل،
در پدیدههــای دارای ارزش طیفــی بــاال ،جزئیــات بیشــتری ظاهــر
میگــردد و خصوصــاً آنکــه اختــاف میــان پیکســلهای مجــاور
کــه در آنهــا ارزش طیفــی تغییــر ناگهانــی یافتــه ،بیشــتر میشــود .از
ایــن خاصیــت در مطالعــه و بررســی عــوارض خطــی و مرزهــا اســتفاده
میشــود .ایــن فیلتــر مخصوص ـاً بــرای مقاصــد بارزســازی بســیار مفیــد
اســت کــه گاه بــه همیــن دلیــل بــه آنهــا واضــح کننــده یــا بارزکننــدهي
لبــه ميگوینــد.
فیلترهـــای جهـــتدار (فیلترهـــای لبهیابـــی) بـــرای آشکارســـازی
عوارضـــی چـــون جادههـــا ،آبراهههـــا ،گســـلها و غیـــره و بـــرای
جهتـــی خـــاص طراحـــی شدهاند(شـــكل .)1-از فیلترهـــای لبهیـــاب
میتـــوان  Gradient-Sobel، Gradient-Robertsو Gradient-Prewitt
را ن ــام ب ــرد.
در ایـــن تحقیـــق بـــا اســـتناد بـــه پژوهشهـــای گذشـــته از بانـــد 4
لندســـت  8اســـتفاده گردید(شـــكل .)2-تصویـــر ســـمت راســـت،

تصویـــر بانـــد  4لندســـت  8میباشـــد کـــه بـــر روی آن فیلتـــر جهـــت
دار اعمـــال شـــده اســـت.
ب-تحلیل عناصر اجزای اصلی ()PCA

تحلیــل اجــزای اصلــی ( )PCAتکنیکــی برمبنــای پــردازش روی
باندهاســت کــه میتوانــد ابعــاد دادههــا را کاهــش دهــد و اطالعــات
چنــد بانــد را در تعــداد باندهــای کمتــری فشــرده کنــد .بنابرایــن
اطالعــات کاربــردی جهــت شناســایی اجــزاء در کلیــه باندهــا میتوانــد
در دو یــا ســه جــزء فشــرده شــود.
اولیـن جـزء  PCAاطالعـات مـادون قرمـز نزدیـک و میانـی را در خـود
دارد و فایـل ترکیـب رنگـی  PCAجهـت تفسـیر بسـیار ایـدهآل بهنظـر
میرسـد.
ایـن تکنیـک بـرای تصویـر لندسـت  8کـه دارای  7بانـد مرئـی و مادون
قرمـز اسـت کاربـرد فـراوان دارد و میتـوان پـس از اعمال ایـن تکنیک
روی تصویـر ،بـا ترکیـب رنگـی سـه جـزء اول و یـا ترکیب جـزء اول با
دو بانـد دیگـر تصویر بـارزی بهدسـت آورد.
ج-ترکیب رنگی

چشــم انســان میتوانــد تعــداد مشــخصی از ســایههای خاکســتری
در تصویــر را تشــخیص دهــد ولــی قــادر اســت تعــداد زیــادی رنــگ
را تفکیــک کنند(چندصــد رنــگ مختلــف) .بنابرایــن تکنیــک
عمومیکــه بــرای بارزســازی تصویــر بــرای نمایــش مقادیــر عــددی
طیفهــا طراحــی شــده اســت ،نســبت دادن ایــن رقمهــا بــه رنگهــای
مشــخص اســت تــا کنتراســت نمایشــی یــک پیکســل بــا پیکس ـلهای
اطــراف باالتــر رود .در ایــن حالــت یــک تصویــر از نــوع خاکســتری
بــه رنگــی تبدیــل میشــود .تصاویــر رنگــی بهویــژه نــوع دیجیتالــی

 1ماتریس همبستگی باندهای  1تا  7تصویر لندست 8
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مزیــت باالیــی بــرای کاربردهــای مختلــف دارنــد بهخصــوص اگــر
آنهــا رنــگ کاذب " "False- colorباشــند.
بـرای بهدسـت آوردن بهتریـن ترکیـب رنگـیِ( )RGBسـه بانـدی کـه
بیشـترین همبسـتگی را به هم دارند ،از فرمول محاسـباتی  OIFاسـتفاده
میشـود .در ایـن پژوهـش از نرمافـزار  ILWISجهـت بهدسـت آوردن
بهتریـن ترکیـب بانـدی اسـتفاده گردید.
نتایـج مربـوط بـه ماتریـس همبسـتگی باندهای 1تـا  ،7تصویر لندسـت 8
در جدول1-آمده اسـت.
د-تولید نقشه نهایی

بــا اســتفاده از تکنیکهــای گفتــه شــده در بــاال بــرای تصویــر موردنظــر
بیــش از  3نقشــه نهایــی میتــوان داشــت کــه هرکــدام بــه تنهایــی
بهعنــوان نقشــه نهایــی در نظــر گرفتــه نمیشــوند .نقش ـههای خروجــی
هــر تکنیــک را میتــوان بهعنــوان یــک الیــه در  GISوارد کــرده و
نقشــهای مشــتمل بــر چندیــن الیه(چــون خــود فیلترهــا چندیــن الیــه
میســازند) تولیــد نمــود.
مراحل تولید نقشه نهایی از چند الیه در  GISبدينترتیب است:
• ترسیم خطوط دستی با استفاده از تفسیر بصری روی هر الیه
• حــذف خطــوط تکــراری زمانــی کــه الیــه جدیــد بــا الیــه قدیــم
همپوشــانی میکنــد .در اینجــا هنگامــي كــه خطــوط بــا اختــاف
طولــی روی هــم میافتنــد ،خطــوط کوتــاه حــذف میگــردد.
• حــذف راههــا و عــوارض مصنوعــی خطــی بــا اســتفاده از تصویــر
زمینــه.
 -2-1-3استخراج اتوماتیک

مزیــت و برتــری اســتخراج اتوماتیــک خطوارههــا بــر روش دســتی
اســتخراج خطــواره در مناطقــی کــه چشــم انســان قــادر بــه تشــخیص آن
نيســت ،یکســان بــودن عملیــات بــرای کلیــه تصاویــر و ســرعت بــاالی
آن اســت[.]2
نـرم افزارهـای گوناگـون ،الگوریتمهـای متفاوتـی را بـرای اسـتخراج
اتوماتیـک پیشـنهاد دادهانـد کـه سـه الگوریتـم پُرکاربـرد عبارتانـد از:
 Hough Transform، Haar Transformmو �Segment Tracing Algo
.]3[ )rithm(STA
 Hough Transformتکنیکــی اســت بــر پایــه تفکیــک عــوارض و اشــیا
بــا شــکلهای هندســی متفــاوت .ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه شــکل
هندســی آنهــا بــه شــکل چنــد پارامتــر معیّــن شــده باشــد .ایــن تکنیــک
جهــت اســتخراج خطــوط ،دایــر ه و بیضـی بیشــترین کاربــرد را دارد .از
مزایــای ایــن تکنیــک بیتأثیــر بــودن گپهــا در خــط میباشــد[.]8
 Haar Transformبهكمــك  Majumdarو  Bahattacharyaدر ســال
 1988بــرای اســتخراج آرایشهــا و تغییــرات خطــی اســتفاده شــد .در
ایــن روش ،دامنــهای از انرژیهــای گوناگــون کــه در یــک منطقــه
متمرکــز شــدهاند را فراهــم میکنــد .ایــن تکنیــک دو جــزء فرکانــس

تصویــر ســمت چــپ  PCAبانــد 1تــا  7لندســت  8و تصویــر
3
ســمت راســت ترکیــب رنگــی باندهــای 7و4و2

 4مراحل تولید نقشه نهایی از چند نقشه

بــاال و پاییــن داشــت و بــرای بارزســازی تصویــر اســتفاده میشــد[.]3
) Segment Tracing Algorithm(STAروشــی اســت کــه خطــی از
پیکسـلها را بــا اختــاف درجــه خاکســتری آنهــا ،بــه صورت خــودکار
تشــخیص داده و بــه شــکل بــرداری در مـیآورد[.]4
در ایــن تحقیــق بــرای اســتخراج اتوماتیــک خطوارههــا از مــاژول LINE
در نــرم افــزار  PCIاســتفاده گردیــد کــه منطــق آن بســیار نزدیــک بــه
الگوریتــم  STAاســت.
در رونــد اســتخراج اتوماتیــک خطوارههــا ابتــدا بایــد عــوارض خطــی
را از یــک تصویــر اســتخراج کــرده و قطعــات خطــی را بــا داشــتن شــش
پارامتــر کــه در زيــر توضیــح داده شــده ،بــه شــکل بــرداری رکــورد
نمــود .ایــن رونــد شــامل ســه مرحلــه :لبهیابــی ،آســتانهگذاری و
اســتخراج منحنــی اســت.
در مرحلــه اول ،از الگوریتــم لبــه یابــی  Cannyاســتفاده میگــردد.
لبهیابــی بــه روش  Cannyســه زیــر مرحلــه دارد؛ ابتــدا تصویــر ورودی
بــا تابــع گوســین  Gaussianفیلتــر میشــود کــه شــعاع آن بــا اعمــال
پارامتــر  RADIمشــخص میشــود .ســپس گرادیــان تصویــر فیلتــر
شــده محاســبه میگــردد و در آخــر ،پیکس ـلهایی کــه گرادیــان آنهــا
مقــدار بیشــینه را نداشــته باشــند کنــار گذاشــته میشــوند(.با تنظیــم
تــوان لبــه = .)0
در مرحلــه دوم ،بــا آســتانهگذاری ،تصویــر بــه یــک تصویــر باینــری
مبــدل میگــردد .هــر پیکســل  ONمشــخص کننــده لبــه اســت .مقــدار
آســتانه در پارامتــر  GTHRمشــخص میگــردد.
در مرحلــه ســوم ،منحنیهــا از تصویــر لبــه باینــری شــده اســتخراج
میگــردد .ایــن مرحلــه شــامل چنــد زیرمرحلــه اســت .ابتــدا ،بــا
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اســتفاده از الگوریتــم باریــک کــردن لبههــا پیکســلهای عریضتــر
بــه منحنــی تبدیــل میگردنــد .ســپس پیکســلهای روی هــر منحنــی
از تصویــر اســتخراج شــده و هــر منحنــی کــه تعــداد پیکســلهای
آن کمتــر از  LTHRباشــد ،بــرای مراحــل بعــد حــذف میگــردد .در
ادامــه ،پیکسـلهای منحنــی بــه بــردار تبدیــل میشــوند .خطــوط نتیجــه
تقریبــاً بیشــترین انطبــاق را بــا پیکســلهای منحنــی دارنــد کــه میــزان
ایــن انطبــاق در پارامتــر  FTHRمشــخص میشــود .در نهایــت جفــت
خطوطــی کــه شــرایط زيــر را داشــته باشــد ،بــه هــم وصــل میگردنــد:
-1دو ســر دو خــط بــه ســمت یکدیگــر بــوده و در یــک راســتا باشــند.

 5نمونهای از فایل باینری نتیجه عمل فیلتر Canny

(میــزان زاویــه بیــن ایــن دو بایــد کمتــر از پارامتــر  ATHRباشــد).
-2دو ســر دو خــط موردنظــر بایــد تــا حــد امــکان بــه هــم نزدیــک
باشــند(این فاصلــه بایــد کمتــر از پارامتــر  DTHRباشــد).
انتخــاب بانــد مناســب بــرای اســتفاده در مــاژول  LINEنکتــه مهمــی
اســت کــه میتــوان از مقــاالت و پژوهشهایــی کــه در ایــن رابطــه
تحقیــق شــده اســتفاده نمــود[.]7
بانـد 4ماهـواره لندسـت 8بـا قـدرت تفکیـک  30متر بانـد مناسـبی برای
ایـن منظـور اسـت زیرا عـوارض زمینشناسـی مثل انـواع مـواد معدنی و
سـنگها و همچنیـن میزان رطوبت گیاهان در آن قابل تشـخیص اسـت.
در ایـن پژوهـش بـرای نتیجهگیـری بهتـر جهـت اسـتخراج خطوارههـا،
شـش پارامتـر مذکـور بـه میـزان مطلوب تغییر داده شـده اسـت .بـا تغییر
مقادیـر پارامترهـا ،چندیـن نقشـه خطـواره بهدسـت آمد .مقادیر مناسـب
پارامترهـا کـه بهصـورت تجربـی حاصـل شـده در ادامـه آورده شـده
است.
بـرای تعییـن حـدود آسـتانه پارامترهـا از مشـخصات عمومیگسـل
در منطقـه بـا در نظـر گرفتـن طـول ،انحنـا ،قطعـه بنـدی و گسسـتگیها
اسـتفاده شـده اسـت .پارامترهـای متوسـط منطقـه چنیـن بهدسـت آمـد:
 :RADI=10انـدازه ماتریـس کرنـل گوسـینی کـه بهعنوان فیلتر اسـتفاده
شـده  10است.
 :GTHR=50هـر جـا بیشـتر از  30درصـد اختلاف طیفی بـود ،بهعنوان
لبـه در نظر گرفته شـد.
 :LTHR=30کمتر از  30پیکسل انحنا را یک خط محسوب میکند.
 :FTHR=5اگـر دو خـط کمتـر از  3پیکسـل فاصلـه داشـتند یـک خـط
محسـوب شود.
 :ATHR=10دو قطعـه خـط بههـم متصـل اگـر کمتـر از  10درجـه باهم
زاویـه داشـته باشـند یک خط محسـوب میشـود.
 :DTHR=50دو خـط در یـک امتـداد اگـر کمتـر از  50پیکسـل بـا هـم
فاصلـه داشـته باشـند یـک خط محسـوب شـود.
بــا انتخــاب پارامترهــای بــاال در نرمافــزار  PCIبــرای تصویــر ماهــواره
مذکــور ،خطــوط بهدســت آمــده را کــه در محیــط وکتــور ترســیم
گردیــده اســت بــه فرمــت  Shapeتبدیــل نمــوده تــا در محیــط ArcGIS
بــرای تحلیلهــای بعــدی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
مراحــل اســتخراج خطوارههــا در شــكلهاي 5-و 6نشــان داده شــده
اســت؛ پــس از وارد کــردن بانــد تصویــر موردنظــر ،دو فایــل خروجــی
کــه یکــی تصویــر باینــری نتیجــه عمــل فیلتــر "کنــی" (شــکل )5-و
دیگــری فایــل بــرداری کــه نتیجــه اســتخراج خطوارههــای مــورد
انتظــار اســت (شــکل.)6-
 -3-1-3استخراج نیمهاتوماتیک (تلفیق اتوماتیک و دستی)

 6نمونهای از خطوط استخراج شده در فرمت ُبرداری
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در ایــن روش کــه تلفیــق دو روش باالســت بــا در نظــر گرفتــن کلیــه
خطوارههــای اســتخراج شــده در روش اتوماتیــک بــه تصحیــح یــا
کامــل کــردن آن پرداختــه شــده اســت .بــا همپوشــانی نقشــه اســتخراج
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شــده در روش اتوماتیــک و تصویــر بــارز شــده در روش دســتی،
خطوطــی کــه ممکــن اســت جامانــده باشــد تکمیــل و برخــی خطــوط
کــه بــه اشــتباه ترســیم شــده اســت ،حــذف میگــردد و بدینترتیــب

 7نقشه آبراهههای اصلی

نقشــه نظــارت شــده نهایــی بهدســت میآیــد .یکــی دیگــر از منابعــی
کــه میتــوان بــرای اســتخراج خطوارههــای نهایــی از آن کمــک
گرفــت DEM ،منطقــه میباشــد .در بســیاری از مقــاالت مــرور شــده
بــا الگوریتمهــای معمــول از  DEMنیــز خطوارههــا را اســتخراج
نمودهانــد ،امــا تعــداد زیــادی از خطوارههــای اســتخراج شــده مثــل
خطوطــی کــه در ســتیغ یــا خطالــرأس ترســیم گردیدهانــد بایــد از
لیســت خطــوط حــذف شــوند ،در حالیکــه احتمــال وجــود گســل در
درههــا و آبراهههــا بیشــتر اســت .بنابرایــن میتــوان از  DEMآبراهههــا
و یــا مناطقــی کــه دارای شــیب زیادنــد و احتمــال وجود گســل باالســت
را اســتخراج نمــود .البتــه ایــن شــیبها را نبایــد بــا شــیبهای ناشــی از
چینخوردگــی اشــتباه گرفــت .ایــن دو الیــه بــرای تفســیر موقعیــت
گســلها بســیار مناســب هشــتند .در ایــن پژوهــش بــرای بهدســت
آوردن خطــوط آبراهههــا از ابــزار هیدرولــوژی نرمافــزار Arc GIS
اســتفاده و نقشــه آبراهههــای اصلــی ترســیم شــده است(شــکل.)7-
همچنیــن از  ،DEMمناطقــی کــه دارای شــیب باالیــی هســتند بــا تهیــه
نقشــه شــیب اســتخراج شــده است(شــکل.)8-
در ایــن مرحلــه بــا همپوشــانی الیههــای تصویــر ماهــواره لندســت و
نقشــه آبراهههــا در محــدوده تاقدیــس نــادر و بــا اســتفاده از تصویــر
زمینــه بــه تفســیر آنهــا پرداختــه و بــا مشــاوره و راهنمایــی زمینشناســان
آشــنا بــه منطقــه نقشــه خطوارههــای نهایــی ترســیم گردیــد.
-4نتايج

 8نقشه شیب منطقه( بر حسب درجه)

 9نقشه خطواره استخراج شده از باند 4لندست

در ایــن پژوهــش از تصاویــر ماهــواره لندســت  8بــه علــت شــانزده بیتــی
بــودن آن اســتفاده شــده اســت و ایــن در حالــی کــه تصاویــر ماهــواره
لندســت  7هشــت بیتــی اســت.
اســتخراج گســل ،فراينــد زمانبــری اســت و نیــاز بــه مطالعــه از زوایــای
بســیار دارد .هرگــز وجــود یــک خطــواره روی زمیــن نشــانه وجــود
گســل نبــوده و همچنیــن اطمینــان از وجــود گســل روی زمیــن نشــان
از موقعیــت دقیــق آن نــدارد زیــرا در برخــی مــوارد بــا وجــود نشــانه یــا

 10نقشــه چگالــی خطــوط اســتخراج شــده اتوماتیــک از تصویــر
ماهــواره Landsat8
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اثــر گســل روی زمیــن ،در اصــل خــود گســل در فاصلـهای از ایــن اثــر
قــرار دارد.
یکــی از موانــع آشــکار شــدن گســل روی زمیــن ،وجــود رســوبات
در منطقــه اســت کــه اگــر زمیــن لــرزهای پــس از نهشــتههای رســوبی
رخ نــداده باشــد ،بــه کلــی نشــانه هــای گســل را از بیــن خواهــد بــرد.
منطقــه مــورد مطالعــه نیــز کــه متعلــق بــه یکــی از حوضههــای رســوبی
کشــور بــه نــام کپ ـهداغ اســت ،از ايــن امــر مســتثنا نيســت .امــا وجــود
توپوگرافــی شــدید در ایــن منطقــه کار را تــا حــدی آســان ســاخته
اســت .البتــه در قســمت غــرب منطقــه بــه علــت همــوار بــودن چنیــن
مانعــی وجــود دارد.

بانــد  4لندســت  8میباشــد.
 -1-1-4تحلیل چگالی خطوارهها

هــدف از تحلیــل چگالــی خطوارههــا ،محاســبه فراوانــی خطوارههــا در
واحــد ســطح اســت[.]1

 -1-4ارزیابی نتایج حاصل از روش اتوماتیک

تمرکــز ایــن تحقیــق بــر روش نیمهاتوماتیــک اســت ،بدیــن ســبب ابتــدا
بایــد نتایــج حاصــل از روش اتوماتیــک ارزیابــی شــده و پــس از کنتــرل
و تأییــد خطــوط بــه ترســیم دســتی مبتنــی بــر تجربــه زمینشــناس
آشــنا بــه منطقــه پرداختــه شــود .همانگونــه کــه در شــکل 9-مالحظــه
می  شــود خطــوط آبــی رنــگ نتیجــه اســتخراج اتوماتیــک از تصویــر

 11نمودار پراکندگی جهت شیب منطقه

 12نمــودار گلســرخی خطــوط اســتخراج شــده تصویــر ماهــواره
Landsat8
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 13نقشه گسل نهایی خروجی روش نیمه اتوماتیک

نقشــه احتمــال گســل بــر روی ســازندهای زمینشناســی-
14
خطــوط قرمــز نشــانه احتمــال بــاال و آبــی نشــانه احتمــال
کــم وجــود گســل اســت.

 15نمــودار گلســرخی مربــوط بــه گســلهای منطقــه مــورد
مطالعــه در روش نیمهاتوماتیــک
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در ایــن تحلیــل نقشـهای تولیــد میگــردد کــه در آن تعــداد خطوارههــا
در واحــد ســطح ترســیم میشــود .در همیــن راســتا نقشــه چگالــی
خطوارههــا در نرمافــزار  ArcGISترســیم گردید(شــكل.)10-
 -2-1-4بررسی جهت های خطوط استخراج شده

در بیشــتر مقــاالت و تحقیقــات ،جهــت خطوارههــا معمــوالً توســط
نمــودار گلســرخی یــا ُرز دیاگــرام بررســی و تحلیــل میشــود .ایــن
نمودارهــا فراوانــی خطوارههــا را در فواصــل زاوی ـهای یکســان نمایــش
میدهــد .ایــن فاصلــه در ایــن تحقیــق  10درجــه اســت .بهمنظــور
بررســی ارتبــاط جهــت خطوارههــا بــا امتــداد جهــت شــیب ،نمــودار
گلســرخی بــرای جهــت شــیب نیــز ترســیم شــده کــه در شــکل11-
آمــده اســت .از مشــاهده نمــودار میتــوان چنیــن تفســیر نمــود کــه
شــیب منطقــه بیشــتر در  20تــا  30درجــه امتــداد دارد و فراوانــی آن
بیشــتر از  5500میباشــد و کمتریــن امتــداد شــیب در  150درجــه
اســت .کشــیدگی و امتــداد کوههــا درســت عمــود بــر امتــداد شــیبها
بــوده و بیانگرکشــیدگی کوههــای منطقــه در امتــداد  120درجــه یــا
 300درجــه یــا بهعبارتــی جنوبغربــی بــه شمالشــرقی اســت.
 -2-4ارزیابی نتایج حاصل از روش نیمه اتوماتیک

در ایــن مرحلــه کــه بــا کمــک و مشــاوره کارشــناس مجــرب
زمینشناســی منطقــه انجــام گرفــت ،بــا بررســی خطوارههــای منتــج
شــده در بخــش اســتخراج اتوماتیــک و بررســی رفتــار آرایشــی رنــگ
منطقــه و همچنیــن اســتفاده از امتــداد و شکســتگیهای آبراهههــای
اصلــی ،خطوطــی کــه گســل بــودن آنها محتمــل بیــن  90تــا  100درصد
بــود ،ترســیم گردیــد .بدیهــی اســت کــه خطــوط اســتخراج شــده از نظر
تعــداد بســیار انــدک خواهنــد بــود زیــرا بــرای تأییــد تمامــی خطوارههــا
شــواهد بیشــتری چــه از نظــر اطالعــات میدانــی و چــه دادههای ســنجش

از دور موردنیــاز اســت .البتــه بــا همیــن تعــداد گســل کــه از ایــن مرحلــه
بهدســت آمــد ،بــه ارزیابــی آن پرداختــه شــد .واضــح اســت کــه
اســتخراج گس ـلهای قطعــی منطقــه فقــط بــا داشــتن تصاویــر اپتیکــی
بهدســت نخواهــد آمــد و نیــاز بــه مراجــع مختلــف دیگــر ســنجش از
دور نظیــر دادههــای راداری ،GPS ،ماهوارههــای ثقلســنجی(البته
بــا تــوان تفکیــک مکانــی بــاال) و ...دارد .بــا ایــن وجــود ،گس ـلهای
اســتخراج شــده نهایــی را بــا توجــه بــه کامــل بــودن نشــانههای روی
تصویــر میتــوان بــه دو دســته "احتمــال زیــاد" و "  احتمــال کــم"
دســتهبندی نمود(شــکل .)14-همچنیــن داشــتن اطالعــات میدانــی
نظیــر مشــاهدات مســتقیم ،برداشــتهای لرزهنــگاری ،برداشــت هــای
ثقلســنجی و یــا راداری  GPRدر رســیدن بــه نقشــه گســل نهایــی
کمــک خواهــد نمــود[.]5
نتیجــهای کــه میتــوان از نمــودار گلســرخی شــکل 15-گرفــت آن
اســت کــه بــا توجــه بــه محــدود بــودن منطقــه (ســاختمان نــادر) در کل
منطقــه کپــهداغ ،امتدادهــای گســلها در  30درجــه و صفــر درجــه
بیشــتر بــوده و امتــداد  120درجــه گســلی قابــل اســتخراج نبــوده اســت؛
اگرچــه میتــوان بــا مشــاهدات میدانــی بــه ایــن امتــداد نیــز برخــورد
نمــود.
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در ایــن مقالــه ابتــدا بهكمــك تصاویــر ماهــوارهای لندســت،8
گســلهای موجــود در منطقــه بــا ســه روش دســتی ،اتوماتیــک و
نیمهاتوماتیــک اســتخراج گردیــد كــه مراحــل انجــام هــر روش در
مقالــه توضيــح داده شــد .ســپس نتایــج حاصلــه بــا گس ـلهای موجــود
در منطقــه مقایســه شــد .نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بيانگــر آن اســت
کــه بــا اســتفاده از روش نیمهاتوماتیــک میتــوان گســلهای موجــود
در ایــن منطقــه را بــا دقتــی مناســب اســتخراج نمــود.
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