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استخراج گسل های زمین شناسی با استفاده از داده های سنجش از دور
) مطالعه موردی: منطقه کپه داغ- شمال استان خراسان شمالی )

 محمدرضا نوری، مدیریت اکتشاف   سمیه افشاری* ، حسین آقامحمدی زنجیرآباد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات  

شناســایی گســل ها در سراســر کــره زمیــن، نه تنهــا بیانگــر تاریخچــه تکتونیکــی هــر منطقــه می باشــد، 
ــد. در  ــخص نمای ــادی مش ــد زی ــا ح ــز ت ــه را نی ــی منطق ــده زمین شناس ــت آین ــد وضعی ــه می توان بلک
ــه نقشــه  های زمین شناســی و شــناخت گســل، از مشــاهدات زمینــی  ــرای تهی گذشــته زمین شناســان ب
ــی  ــد عملیات ــد و بُع ــان آم ــک زمین شناس ــه کم ــی ب ــای هوای ــا عکس ه ــد. بعد ه ــتفاده می کردن اس
آنهــا را وســیع تر نمــود. امــا امــروزه بــا اســتفاده  از فنــاوری ســنجش از دور، محققــان و پژوهشــگران 
بــه دســتاورد های مهمــی در شناســایی موقعیــت، وضعیــت و نــوع گســل در ابعــاد وســیع تری نســبت 
بــه تصاویــر هوابــرد، دســت یافته انــد. تصاویــر ماهــواره ای 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 داده انــد تــا بــا شناســایی تغییــرات در بافــت زمیــن و هندســه لبه  هــای 
ایــن تغییــرات و تفســیر نهایــی توســط یــک زمین شــناس مجــرب موقعیــت گســل اســتخراج گــردد. 
ــران اســت  ــه مناطقــی در ای ــران از جمل ــع در شمال شــرقی ای ــه داغ واق ــادر در منطقــه کپ تاقدیــس ن
ــی  ــی زمین شناس ــر مطالعات ــور، دارای فق ــرز کش ــدن در م ــع ش ــون واق ــی چ ــل مختلف ــه دالی ــه ب ک
ــه  ــا س ــه ب ــل های منطق ــت8، گس ــواره ای لندس ــر ماه ــتفاده از تصاوی ــا اس ــش ب ــن پژوه ــت. در ای اس
ــا گســل های  ــه ب ــد. ســپس نتایــج حاصل روش دســتی، اتوماتیــک و نیمه اتوماتیــک اســتخراج گردی
ــا اســتفاده از  موجــود در منطقــه مقایســه شــد. نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه ب
ــتخراج  ــب اس ــی مناس ــا دقت ــه را ب ــن منطق ــود در ای ــل های موج ــوان گس ــک می ت روش نیمه اتوماتی

نمــود.
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زمیــن هســتند کــه در طــول  پوســته  گســل ها شکســتگی هایی در 
شــده  اســت. گاهــی  ایجــاد  قابل توجهــی  تغییــر شــکل های  آنهــا 
جایی کــه  جــاده،  ترانشــه  های  در  کوچــک  گســل های  اوقــات 
تشــخیص  قابــل  شــده اند،  جابه جــا  متــر  چنــد  رســوبی  الیه  هــای 
هســتند. گســل هایی در ایــن مقیــاس و انــدازه معمــوالً به صــورت 
ــزرگ،  ــل های ب ــل گس ــد. در مقاب ــاق می افت ــدا اتف ــیختگی ج تک گس
پهنه هــای  ایــن  شــامل چندیــن صفحــه گســل درگیــر می باشــند. 
ــوالً از  ــند و معم ــته باش ــا داش ــر پهن ــن کیلومت ــد چندی ــله، می توانن گس
ــل  ــر قاب ــی بهت ــای زمین ــه پیمایش ه ــبت ب ــی نس ــای هوای روی عکس ه

تشــخیص هســتند.
در واقــع، حضــور گســل در یــک منطقــه نشــان می دهــد کــه زمانــی در 
ــا  ــن جابه جایی  ه ــت. ای ــی رخ داده اس ــول آن جابه جای ــته، در ط گذش
می توانســته یــا به صــورت جابجایــی آرام باشــد کــه هیچ گونــه لرزشــی 
در زمیــن ایجــاد نمی کنــد و یــا اینکــه به صــورت ناگهانــی اتفــاق بیفتــد 
ــتر  ــاد بیش ــل ایج ــل ها، عام ــول گس ــی در ط ــای ناگهان ــه جابه جایی  ه ک
ــد ه ای از  ــتند و باقیمان ــال هس ــل ها غیرفع ــتر گس ــد. بیش ــا می باش زلزله ه
ــن  ــداد گســل های فعــال، حی تغییرشــکل های گذشــته می باشــند. در امت
جابه جایــی فرسایشــِی دو قطعــه پوســته ای در کنــار هــم، ســنگ ها 
ــنگ ها  ــلی، س ــات گس ــطح صفح ــوند. در س ــرده می ش ــته و فش شکس

به شــدت صیقلــی و شــیاردار می شــوند. ایــن ســطوح صیقلــی و شــیاردار 
ــه زمین شناســان در شــناخت جهــت آخریــن جابه جایــی ایجــاد شــده  ب

ــد. در طــول گســل کمــک می کن
ــن  ــته و ای ــود داش ــکافدار وج ــنگ های ش ــی در س ــازن نفت ــتر مخ بیش
ــد. بنابرایــن  ــور نقــش عمــد ه ای دارن شکســتگی  ها در تولیــد هیدروکرب
شکســتگی  ها،  الگــوی  بررســی  به منظــور  خطواره  هــا  نقشــه  تهیــه 
ارتبــاط آن بــا چین خوردگــی و تأثیــر آن بــر حرکــت ســیال ضــروری 
به نظــر می رســد. به طــور معمــول شناســایی و تفســیر خطواره هــا بــا 
عکس  هــای  تفســیر  همچنیــن  و  زمینــی  برداشــت  های  از  اســتفاده 
ــرد. از آنجایي کــه در مناطــق وســیع، عکس هــای  ــی انجــام می گی هوای
ــه  ــه ب ــوده و باتوج ــه نب ــه از منطق ــد یکپارچ ــه دی ــه ارای ــادر ب ــی ق هوای
ــل ها،  ــا و گس ــه خطواره ــرای تهی ــزاف ب ــه ي گ ــان و هزین ــرف زم ص
ــذا  ــد، ل عــوارض موردنظــر به طــور دقیــق و کامــل شناســایی نمی گردن
ــا  ــی و ی ــتردگی طیف ــودن گس ــت دارا ب ــه عل ــواره ای ب ــر ماه از تصاوی
ــود. ــتفاده می ش ــل ها اس ــت گس ــن موقعی ــاال، در تعیی ــک ب ــوان تفکی ت

1- روش مطالعه 
خطــواره عبــارت اســت از یــک ویژگــی خطــی ســاده یــا مرکــب قابــل 
ــا  نقشــه برداری از یــک ســطح کــه اجــزاء آن در یــک خــط راســت ی
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ــاوت  ــه تف ــده اند ک ــف ش ــه ای ردی ــه گون ــی ب ــبت منحن ــه نس ــی ب خط
آشــکاری نســبت بــه محیــط اطــراف خــود داشــته و می توانــد بازتــاب 

یــک پدیــده زیرســطحي باشــد]۶[.
ــراوان  ــت ف ــز اهمی ــواره، حای ــر ماه ــواره از روی تصاوی ــتخراج خط اس
اســت زیــرا نســبت بــه عکس هــای هوایــی دارای ابعــاد وســیع تر و تنــوع 
ــواره  ــر ماه ــواره از روی تصاوی ــتخراج خط ــت. اس ــتری اس ــی بیش طیف
می توانــد بــه ســه صــورت دســتی، اتوماتیــک و نیمه اتوماتیــک )تلفیــق 
دو روش قبلــی) انجــام شــود کــه هــر کــدام مزایــا و معایــب خــاص خود 
نیمه اتوماتیــک،  به نظــر می رســد در حــال حاضــر روش  را دارنــد. 
نســبت بــه ســایر روش هــا قابــل اعتمادتــر و دارای ســرعت نســبی بهتــری 

در اســتخراج خطــواره باشــد. 
در روش نیمه اتوماتیــک، کاربــر ابتــدا از روش اتوماتیــک خطواره هــای 
ــرده و در  ــتخراج ک ــای الزم اس ــال پارامتره ــا اعم ــود را ب ــر خ موردنظ
ــای  ــردازد. از مزای ــوط می پ ــک خط ــت تک ت ــیر موقعی ــه تفس ــه ب ادام
ــت  ــت موقعی ــوط، دق ــتخراج خط ــاالی اس ــرعت ب ــک س روش اتوماتی
مکانــی بــاال و عــدم دخالــت کاربــر در انتخــاب موقعیــت خطوط اســت. 
ــل  ــی روش اتوماتیــک و در جهــت تکمی ــه ضعــف کل ــا توجــه ب ــا ب ام
ایــن روش شــاید الزم باشــد کاربــر بعضــی خطــوط را بــه روش دســتی 

بــه مجموعــه خطــوط اضافــه کنــد. 

2- انتخاب داده
• LandSat-8: بــا توجــه بــه باالبــودن کیفیــت تصاویــر ماهــواره 
Landsat8 نســبت بــه LandSat7 و افزایــش تعــداد باندهــای آن از 
داده هــای ایــن ماهــواره اســتفاده گردیــد. تصویــر مــورد اســتفاده 
ــف 34  ــذر 15۹ و ردی ــخ 2۰13/۹/2۹ در گ ــق در تاری ــن تحقی در ای

ــت. ــده اس ــت ش برداش
• DEM منطقــه: از ایــن داده بــرای فیلترهــای جهــت دار در مرحلــه 

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــوژی اس ــبکه هیدرول ــد ش ــتی و تولی دس

3- روش تحقیق
3-1- استخراج خطواره ها

اسـتخراج خطواره هـا از تصاویـر ماهـواره ای کـه به منظـور تهیـه نقشـه 
خطـواره انجام می شـود، شـامل سـه بخش: اسـتخراج دسـتی، اسـتخراج 
دسـتی)  و  اتوماتیـک  )تلفیـق  نیمه اتوماتیـک  اسـتخراج  و  اتوماتیـک 

می باشـد.

3-1-1- استخراج دستی
در روش اســتخراج دســتی، خطواره هــا از تصاویــر ماهــواره به صــورت 
بازبینــی تصویــر و تفســیر عــوارض به دســت می آیــد. خطواره هــا 
معمــوالً به عنــوان خطــوط مســتقیم یــا لبه هایــی در تصویــر هســتند کــه 
اختــالف تــن رنگــی بــه علــت اختــالف جنــس مــواد روی ســطح زمیــن 
ــن  ــرای یافت ــه اساســی ب ــر نکت ــه کارب ــد. دانــش و تجرب به وجــود می آین

ــی اســت کــه ممکــن اســت انقطاعــی در خطــواره  ــا در زمان خطواره ه
موجــود باشــد]8[. 

از جملــه عوارضــی کــه بــرای شناســایی خطواره هــا بــه کمــک کاربــر 
ــه های  ــتقیم، ترانش ــای مس ــل دره ه ــی مث ــوارض توپوگراف ــد، ع می آین
ممتــد، مــرز یــا لبــه صخره هــای مســتقیم، جابه جایــی سیســتماتیک 
ــش  ــن و روی ــطح زمی ــی س ــن رنگ ــی ت ــالف ناگهان ــا، اخت رودخانه ه
گیاهــی خطــی می باشــند. یــک دره مســتقیم، از عوارضــی اســت کــه 
در پــردازش تصاویــر و شناســایی اولیــه خطواره هــا بســیار کمــک 
مســتقیم  اطالعــات  هیچگونــه  ماهــواره ای  تصویــر  زیــرا  می کنــد 

ــدارد]4[. ــه را ن ــی منطق توپوگراف
تکنیک هــای بارزســازی تصویــر جهــت انجــام عمــل اســتخراج دســتی 
ــر  ــازی تصوی ــت آماده س ــا جه ــن آنه ــا مهمتری ــیارند، ام ــا بس خطواره ه
ــر کــردن، تحلیــل  ــد از عملیــات فیلت ــه نقشــه خطــواره عبارتن ــرای تهی ب

1
نمونــه ای از فیلتــر جهــت دار بــا کرنــل 3×3 و زاویــه 63 

درجه)عمــود بــر تابــش خورشــید(

تصویــر ســمت چــپ بانــد 4 لندســت 8 و تصویــر ســمت 2
ــش  ــمت تاب ــر س ــود ب ــه عم ــا زاوی ــت دار ب ــر جه ــت فیلت راس



5۶ 

اجــزای اصلــی )PCA) و ترکیــب رنگــی.
ــوند.  ــه می ش ــده تهی ــه ش ــای گفت ــی از روش ه ــا یک ــه ها ب ــدا، نقش ابت
ســپس تنهــا یــک نقشــه به صورتی کــه خطــوط تکــراری حــذف شــده 
باشــد تهیــه می شــود. در ایــن رویــه کــه از تکنیک هــای مختلفــی بــرای 
رســیدن بــه خطــوط اســتفاده می شــود، خطــوط بیشــتری در نظــر گرفتــه 
شــده و از منظرهــای مختلــف، ایــن خطــوط اســتخراج می گردنــد. هــر 
ــبی  ــا روش مناس ــود ام ــه می ش ــلوغی نقش ــث ش ــن روش باع ــد ای چن

خواهــد بــود.

الف- فیلتر کردن
ــزان  ــر موجــب انتقــال می ــر روی تصاوی اعمــال فیلترهــایHigh Pass  ب
بیشــتری از ارزش هــای طیفــی بــاال می شــود. در تصویــر حاصــل، 
در پدیده هــای دارای ارزش طیفــی بــاال، جزئیــات بیشــتری ظاهــر 
می گــردد و خصوصــاً آنکــه اختــالف میــان پیکســل های مجــاور 
ــود. از  ــتر می ش ــه، بیش ــی یافت ــر ناگهان ــی تغیی ــا ارزش طیف ــه در آنه ک
ایــن خاصیــت در مطالعــه و بررســی عــوارض خطــی و مرزهــا اســتفاده 
می شــود. ایــن فیلتــر مخصوصــاً بــرای مقاصــد بارزســازی بســیار مفیــد 
اســت کــه گاه بــه همیــن دلیــل بــه آنهــا واضــح کننــده یــا بارزکننــده ي 

لبــه مي گوینــد.
فیلترهـــای جهـــت دار )فیلترهـــای لبه یابـــی) بـــرای آشکارســـازی 
ــرای  ــره و بـ ــل ها و غیـ ــا، گسـ ــا، آبراهه هـ ــون جاده هـ ــی چـ عوارضـ
ــاب  ــای لبه یـ ــکل-1). از فیلترهـ ــی شده اند)شـ ــاص طراحـ ــی خـ جهتـ
 Gradient-Prewitt و Gradient-Sobel، Gradient-Roberts ــوان می تـ

ـــرد. ـــام ب را ن
ــد 4  ــته از بانـ ــای گذشـ ــه پژوهش هـ ــتناد بـ ــا اسـ ــق بـ ــن تحقیـ در ایـ
لندســـت 8 اســـتفاده گردید)شـــکل-2). تصویـــر ســـمت راســـت، 

تصویـــر بانـــد 4 لندســـت 8 می باشـــد کـــه بـــر روی آن فیلتـــر جهـــت 
دار اعمـــال شـــده اســـت.

 )PCA( ب-تحلیل عناصر اجزای اصلی
پــردازش روی  برمبنــای  تکنیکــی   (PCA( اصلــی  اجــزای  تحلیــل 
ــات  ــد و اطالع ــش ده ــا را کاه ــاد داده ه ــد ابع ــه می توان ــت ک باندهاس
چنــد بانــد را در تعــداد باندهــای کمتــری فشــرده کنــد. بنابرایــن 
اطالعــات کاربــردی جهــت شناســایی اجــزاء در کلیــه باندهــا می توانــد 

ــود. ــرده ش ــزء فش ــه ج ــا س در دو ی
اولیـن جـزء PCA اطالعـات مـادون قرمـز نزدیـک و میانـی را در خـود 
دارد و فایـل ترکیـب رنگـی PCA جهـت تفسـیر بسـیار ایـده آل به نظـر 

می رسـد. 
ایـن تکنیـک بـرای تصویـر لندسـت 8 کـه دارای 7 بانـد مرئـی و مادون 
قرمـز اسـت کاربـرد فـراوان دارد و می تـوان پـس از اعمال ایـن تکنیک 
روی تصویـر، بـا ترکیـب رنگـی سـه جـزء اول و یـا ترکیب جـزء اول با 

دو بانـد دیگـر تصویر بـارزی به دسـت آورد. 

ج-ترکیب رنگی
چشــم انســان می توانــد تعــداد مشــخصی از ســایه های خاکســتری 
ــادی رنــگ  ــادر اســت تعــداد زی ــی ق ــر را تشــخیص دهــد ول در تصوی
تکنیــک  بنابرایــن  مختلــف).  رنــگ  کنند)چند صــد  تفکیــک  را 
ــددی  ــر ع ــش مقادی ــرای نمای ــر ب ــازی تصوی ــرای بارزس ــه ب عمومی ک
طیف هــا طراحــی شــده اســت، نســبت دادن ایــن رقم هــا بــه رنگ هــای 
ــا پیکســل های  ــا کنتراســت نمایشــی یــک پیکســل ب مشــخص اســت ت
ــوع خاکســتری  ــر از ن ــت یــک تصوی ــن حال ــر رود. در ای اطــراف باالت
ــی  ــوع دیجیتال ــژه ن ــی به وی ــر رنگ ــود. تصاوی ــل می ش ــی تبدی ــه رنگ ب

       

باند 1 - تصویرلندست8 1 1 ۰/۹۶ ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹8 ۰/۹8

باند 2 - تصویرلندست8  1 1 ۰/۹8 ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹8

باند 3 - تصویرلندست8  ۰/۹۶ ۰/۹8 1 ۰/۹8 ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹

باند 4 - تصویرلندست8 ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹8 1 1 ۰/۹۹ ۰/۹۹

باند 5 - تصویرلندست8  ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ 1 1 1 1

باند ۶ - تصویرلندست8  ۰/۹8 ۰/۹۹ ۰/۹۹ ۰/۹۹ 1 1 1

باند 7 - تصویرلندست8   ۰/۹8 ۰/۹8 ۰/۹۹ ۰/۹۹ 1 1 1

ماتریس همبستگی باندهای 1 تا 7 تصویر لندست 18



57 

137

ــر  ــوص اگ ــد به خص ــف دارن ــای مختل ــرای کاربرده ــی ب ــت باالی مزی
ــند. ــگ کاذب "False- color" باش ــا رن آنه

بـرای به دسـت آوردن بهتریـن ترکیـب رنگـیِ )RGB) سـه بانـدی کـه 
بیشـترین همبسـتگی را به هم دارند، از فرمول محاسـباتی OIF  اسـتفاده 
می شـود. در ایـن پژوهـش از نرم افـزار ILWIS جهـت به دسـت آوردن 

بهتریـن ترکیـب بانـدی اسـتفاده گردید.
نتایـج مربـوط بـه ماتریـس همبسـتگی باندهای 1تـا 7، تصویر لندسـت 8 

در جدول-1آمده اسـت.

د-تولید نقشه نهایی
بــا اســتفاده از تکنیک هــای گفتــه شــده در بــاال بــرای تصویــر موردنظــر 
ــت کــه هرکــدام بــه تنهایــی  بیــش از 3 نقشــه نهایــی می تــوان داش
ــه نمی شــوند. نقشــه های خروجــی  ــوان نقشــه نهایــی در نظــر گرفت به عن
ــرده و  ــه در GIS وارد ک ــک الی ــوان ی ــوان به عن ــک را می ت ــر تکنی ه
ــه  ــن الی ــا چندی ــود فیلتره ــون خ ــن الیه)چ ــر چندی ــتمل ب ــه ای مش نقش

ــود. ــد نم ــازند) تولی می س
مراحل تولید نقشه نهایی از چند الیه در GIS بدین  ترتیب است:
• ترسیم خطوط دستی با استفاده از تفسیر بصری روی هر الیه

ــم  ــه قدی ــا الی ــد ب ــه جدی ــه الی ــی ک ــراری زمان ــوط تک ــذف خط • ح
همپوشــانی می کنــد. در اینجــا هنگامــي کــه خطــوط بــا اختــالف 

طولــی روی هــم می افتنــد، خطــوط کوتــاه حــذف می گــردد.
ــر  ــتفاده از تصوی ــا اس ــی ب ــی خط ــوارض مصنوع ــا و ع ــذف راه ه • ح

ــه. زمین

3-1-2- استخراج اتوماتیک
ــتی  ــر روش دس ــا ب ــک خطواره ه ــتخراج اتوماتی ــری اس ــت و برت مزی
اســتخراج خطــواره در مناطقــی کــه چشــم انســان قــادر بــه تشــخیص آن 
نیســت، یکســان بــودن عملیــات بــرای کلیــه تصاویــر و ســرعت بــاالی 

آن اســت]2[. 
بـرای اسـتخراج  افزارهـای گوناگـون، الگوریتم هـای متفاوتـی را  نـرم 
اتوماتیـک پیشـنهاد داده انـد کـه سـه الگوریتـم پُرکاربـرد عبارت انـد از: 
Segment Tracing Algo- و Hough Transform، Haar Transform

.]3[  )rithm)STA
Hough Transform تکنیکــی اســت بــر پایــه تفکیــک عــوارض و اشــیا 
بــا شــکل های هندســی متفــاوت. ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه شــکل 
هندســی آنهــا بــه شــکل چنــد پارامتــر معیـّـن شــده باشــد. ایــن تکنیــک 
جهــت اســتخراج خطــوط، دایــره  و بیضــی  بیشــترین کاربــرد را دارد. از 

ــا در خــط می باشــد]8[. ــودن گپ ه ــر ب ــک بی تأثی ــن تکنی ــای ای مزای
ــال  ــک Majumdar و Bahattacharya در س Haar Transform به کم
ــرات خطــی اســتفاده شــد. در  ــا و تغیی ــرای اســتخراج آرایش ه 1۹88 ب
ــه  ــک منطق ــه در ی ــون ک ــای گوناگ ــه ای از انرژی ه ــن روش، دامن ای
ــد. ایــن تکنیــک دو جــزء فرکانــس  متمرکــز شــده اند را فراهــم می کن

ــر اســتفاده می شــد]3[. ــرای بارزســازی تصوی ــن داشــت و ب ــاال و پایی ب
)Segment Tracing Algorithm(STA روشــی اســت کــه خطــی از 
پیکســل ها را بــا اختــالف درجــه خاکســتری آنهــا، بــه صورت خــودکار 

تشــخیص داده و بــه شــکل بــرداری در مــی آورد]4[.
 LINE در ایــن تحقیــق بــرای اســتخراج اتوماتیــک خطواره هــا از مــاژول
ــه  ــرم افــزار PCI اســتفاده گردیــد کــه منطــق آن بســیار نزدیــک ب در ن

الگوریتــم STA اســت. 
در رونــد اســتخراج اتوماتیــک خطواره هــا ابتــدا بایــد عــوارض خطــی 
را از یــک تصویــر اســتخراج کــرده و قطعــات خطــی را بــا داشــتن شــش 
ــورد  ــرداری رک ــکل ب ــه ش ــده، ب ــح داده ش ــر توضی ــه در زی ــر ک پارامت
نمــود. ایــن رونــد شــامل ســه مرحلــه: لبه یابــی، آســتانه گذاری و 

ــی اســت. اســتخراج منحن
در مرحلــه اول، از الگوریتــم لبــه یابــی Canny اســتفاده می گــردد. 
لبه یابــی بــه روش Canny ســه زیــر مرحلــه دارد؛ ابتــدا تصویــر ورودی 
ــال  ــا اعم ــعاع آن ب ــه ش ــود ک ــر می ش ــین Gaussian فیلت ــع گوس ــا تاب ب
پارامتــر RADI مشــخص می شــود. ســپس گرادیــان تصویــر فیلتــر 
شــده محاســبه می گــردد و در آخــر، پیکســل هایی کــه گرادیــان آنهــا 
ــم  ــوند.)با تنظی ــته می ش ــار گذاش ــند کن ــته باش ــینه را نداش ــدار بیش مق

ــه  = ۰). ــوان لب ت
ــری  ــر باین ــک تصوی ــه ی ــر ب ــتانه گذاری، تصوی ــا آس ــه دوم، ب در مرحل
مبــدل می گــردد. هــر پیکســل ON مشــخص کننــده لبــه اســت. مقــدار 

ــردد. ــخص می گ ــر GTHR مش ــتانه در پارامت آس
ــتخراج  ــده اس ــری ش ــه باین ــر لب ــا از تصوی ــوم، منحنی ه ــه س در مرحل
می گــردد. ایــن مرحلــه شــامل چنــد زیرمرحلــه اســت. ابتــدا، بــا 

ــر 3 ــت 8 و تصوی ــا 7 لندس ــد1 ت ــپ PCA بان ــمت چ ــر س تصوی
ــای 7و4و2 ــی بانده ــب رنگ ــت ترکی ــمت راس س

مراحل تولید نقشه نهایی از چند نقشه4
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ــر  ــل های عریض ت ــا پیکس ــردن لبه ه ــک ک ــم باری ــتفاده از الگوریت اس
ــی  ــر منحن ــل های روی ه ــپس پیکس ــد. س ــل می گردن ــی تبدی ــه منحن ب
از تصویــر اســتخراج شــده و هــر منحنــی کــه تعــداد پیکســل های 
ــردد. در  ــذف می گ ــد ح ــل بع ــرای مراح ــد، ب ــر از LTHR باش آن کمت
ادامــه، پیکســل های منحنــی بــه بــردار تبدیــل می شــوند. خطــوط نتیجــه 
ــزان  ــه می ــد ک ــی دارن ــل های منحن ــا پیکس ــاق را ب ــترین انطب ــاً بیش تقریب
ــت جفــت  ــر FTHR مشــخص می شــود. در نهای ــاق در پارامت ــن انطب ای
خطوطــی کــه شــرایط زیــر را داشــته باشــد، بــه هــم وصــل می گردنــد:
1-دو ســر دو خــط بــه ســمت یکدیگــر بــوده و در یــک راســتا باشــند.

)میــزان زاویــه بیــن ایــن دو بایــد کمتــر از پارامتــر ATHR باشــد).
ــک  ــم نزدی ــه ه ــکان ب ــد ام ــا ح ــد ت ــر بای ــط موردنظ ــر دو خ 2-دو س

ــد). ــر DTHR باش ــر از پارامت ــد کمت ــه بای ــند)این فاصل باش
ــی  ــه مهم ــاژول LINE نکت ــتفاده در م ــرای اس ــب ب ــد مناس ــاب بان انتخ
ــه  ــن رابط ــه در ای ــی ک ــاالت و پژوهش های ــوان از مق ــه می ت ــت ک  اس

ــود]7[.  ــتفاده نم ــده اس ــق ش تحقی
بانـد4 ماهـواره لندسـت8 بـا قـدرت تفکیـک 3۰ متر بانـد مناسـبی برای 
ایـن منظـور اسـت زیرا عـوارض زمین شناسـی مثل انـواع مـواد معدنی و 
سـنگ ها و همچنیـن میزان رطوبت گیاهان در آن قابل تشـخیص اسـت.
در ایـن پژوهـش بـرای نتیجه گیـری بهتـر جهـت اسـتخراج خطواره هـا، 
شـش پارامتـر مذکـور بـه میـزان مطلوب تغییر داده شـده اسـت. بـا تغییر 
مقادیـر پارامترهـا، چندیـن نقشـه خطـواره به دسـت آمد. مقادیر مناسـب 
پارامترهـا کـه به صـورت تجربـی حاصـل شـده در ادامـه آورده شـده 

است.
عمومی گسـل  مشـخصات  از  پارامترهـا  آسـتانه  حـدود  تعییـن  بـرای   
در منطقـه بـا در نظـر گرفتـن طـول، انحنـا، قطعـه بنـدی و گسسـتگی ها 
اسـتفاده شـده اسـت. پارامترهـای متوسـط منطقـه چنیـن به دسـت آمـد:

RADI=10: انـدازه ماتریـس کرنـل گوسـینی کـه به عنوان فیلتر اسـتفاده 
شـده 1۰ است.

GTHR=50: هـر جـا بیشـتر از 3۰ درصـد اختـالف طیفی بـود، به عنوان 
لبـه در نظر گرفته شـد.

LTHR=30: کمتر از 3۰ پیکسل انحنا را یک خط محسوب می کند.
FTHR=5: اگـر دو خـط کمتـر از 3 پیکسـل فاصلـه داشـتند یـک خـط 

شود. محسـوب 
ATHR=10: دو قطعـه خـط به هـم متصـل اگـر کمتـر از 1۰ درجـه باهم 

زاویـه داشـته باشـند یک خط محسـوب می شـود.
DTHR=50: دو خـط در یـک امتـداد اگـر کمتـر از 5۰ پیکسـل بـا هـم 

فاصلـه داشـته باشـند یـک خط محسـوب شـود.
ــر ماهــواره  ــرای تصوی ــزار PCI ب ــاال در نرم اف ــا انتخــاب پارامترهــای ب ب
ــیم  ــور ترس ــط وکت ــه در محی ــده را ک ــت آم ــوط به دس ــور، خط مذک
 ArcGIS تبدیــل نمــوده تــا در محیــط Shape گردیــده اســت بــه فرمــت

ــرد. ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــرای تحلیل هــای بعــدی م ب
ــده  ــان داده ش ــکل هاي-5 و۶ نش ــا در ش ــتخراج خطواره ه ــل اس مراح
اســت؛ پــس از وارد کــردن بانــد تصویــر موردنظــر، دو فایــل خروجــی 
ــکل-5) و  ــی" )ش ــر "کن ــل فیلت ــه عم ــری نتیج ــر باین ــی تصوی ــه یک ک
دیگــری فایــل بــرداری کــه نتیجــه اســتخراج خطواره هــای مــورد 

ــکل-۶). ــت )ش ــار اس انتظ

3-1-3- استخراج نیمه اتوماتیک )تلفیق اتوماتیک و دستی(
ــه  ــن کلی ــا در نظــر گرفت ــق دو روش باالســت ب ــن روش کــه تلفی در ای
خطواره هــای اســتخراج شــده در روش اتوماتیــک بــه تصحیــح یــا 
کامــل کــردن آن پرداختــه شــده اســت. بــا هم پوشــانی نقشــه اســتخراج 

5Canny نمونه ای از فایل باینری نتیجه عمل فیلتر

نمونه ای از خطوط استخراج شده در فرمت ُبرداری6
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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 
ــب  ــردد و بدین ترتی ــذف می گ ــت، ح ــده اس ــیم ش ــتباه ترس ــه اش ــه ب ک

ــی  ــد. یکــی دیگــر از منابع ــی به دســت می آی نقشــه نظــارت شــده نهای
کــه می تــوان بــرای اســتخراج خطواره هــای نهایــی از آن کمــک 
ــده  ــرور ش ــاالت م ــیاری از مق ــد. در بس ــه می باش ــت، DEM منطق گرف
اســتخراج  را  خطواره هــا  نیــز   DEM از  معمــول  الگوریتم هــای  بــا 
ــل  ــده مث ــتخراج ش ــای اس ــادی از خطواره ه ــداد زی ــا تع ــد، ام نموده ان
ــد از  ــد بای ــیم گردیده ان ــرأس ترس ــا خط ال ــتیغ ی ــه در س ــی ک خطوط
لیســت خطــوط حــذف شــوند، در حالی کــه احتمــال وجــود گســل در 
دره هــا و آبراهه هــا بیشــتر اســت. بنابرایــن می تــوان از DEM آبراهه هــا 
و یــا مناطقــی کــه دارای شــیب زیادنــد و احتمــال وجود گســل باالســت 
را اســتخراج نمــود. البتــه ایــن شــیب ها را نبایــد بــا شــیب های ناشــی از 
ــت  ــیر موقعی ــرای تفس ــه ب ــن دو الی ــت. ای ــتباه گرف ــی اش چین خوردگ
گســل ها بســیار مناســب هشــتند  . در ایــن پژوهــش بــرای به دســت 
 Arc GIS  آوردن خطــوط آبراهه هــا از ابــزار هیدرولــوژی نرم افــزار

ــکل-7). ــده است)ش ــیم ش ــی ترس ــای اصل ــه آبراهه ه ــتفاده و نقش اس
ــا تهیــه  همچنیــن از DEM، مناطقــی کــه دارای شــیب باالیــی هســتند ب

نقشــه شــیب اســتخراج شــده است)شــکل-8).
ــت و  ــواره لندس ــر ماه ــای تصوی ــانی الیه ه ــا همپوش ــه ب ــن مرحل در ای
ــر  ــتفاده از تصوی ــا اس ــادر و ب ــس ن ــدوده تاقدی ــا در مح ــه آبراهه ه نقش
زمینــه بــه تفســیر آنهــا پرداختــه و بــا مشــاوره و راهنمایــی زمین شناســان 

ــد. ــیم گردی ــی ترس ــای نهای ــه خطواره ه ــه نقش ــه منطق ــنا ب آش

4-نتایج
در ایــن پژوهــش از تصاویــر ماهــواره لندســت 8 بــه علــت شــانزده بیتــی 
بــودن آن اســتفاده شــده اســت و ایــن در حالــی کــه تصاویــر ماهــواره 

لندســت 7 هشــت بیتــی اســت.
اســتخراج گســل، فراینــد زمان بــری اســت و نیــاز بــه مطالعــه از زوایــای 
ــود  ــانه وج ــن نش ــواره روی زمی ــک خط ــود ی ــز وج ــیار دارد. هرگ بس
ــن نشــان  ــان از وجــود گســل روی زمی ــن اطمین ــوده و همچنی گســل نب
از موقعیــت دقیــق آن نــدارد زیــرا در برخــی مــوارد بــا وجــود نشــانه یــا 

نقشه آبراهه های اصلی7

نقشه شیب منطقه) بر حسب درجه(8

ــر 10نقشه خطواره استخراج شده از باند4 لندست9 ــک از تصوی ــده اتوماتی ــتخراج ش ــوط اس ــی خط ــه چگال نقش
Landsat8 ماهــواره 
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اثــر گســل روی زمیــن، در اصــل خــود گســل در فاصلــه ای از ایــن اثــر 
قــرار دارد.

ــوبات  ــود رس ــن، وج ــل روی زمی ــدن گس ــکار ش ــع آش ــی از موان یک
ــرزه ای پــس از نهشــته های رســوبی  ــن ل در منطقــه اســت کــه اگــر زمی
ــرد.  ــه کلــی نشــانه هــای گســل را از بیــن خواهــد ب ــداده باشــد، ب رخ ن
منطقــه مــورد مطالعــه نیــز کــه متعلــق بــه یکــی از حوضه هــای رســوبی 
ــه داغ اســت، از ایــن امــر مســتثنا نیســت. امــا وجــود  ــام کپ ــه ن کشــور ب
ــاخته  ــان س ــدی آس ــا ح ــه کار را ت ــن منطق ــدید در ای ــی ش توپوگراف
ــن  ــودن چنی ــت همــوار ب ــه عل ــه ب ــه در قســمت غــرب منطق اســت. البت

ــود دارد. ــی وج مانع

4-1- ارزیابی نتایج حاصل از روش اتوماتیک
تمرکــز ایــن تحقیــق بــر روش نیمه اتوماتیــک 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 زمین شــناس 
ــه کــه در شــکل-۹ مالحظــه  ــه شــود. همانگون ــه منطقــه پرداخت آشــنا ب
ــر  ــگ نتیجــه اســتخراج اتوماتیــک از تصوی ــی رن می  شــود خطــوط آب

ــد. ــت 8 می باش ــد 4 لندس بان

4-1-1- تحلیل چگالی خطواره ها
هــدف از تحلیــل چگالــی خطواره هــا، محاســبه فراوانــی خطواره هــا در 

واحــد ســطح اســت]1[.

نمودار پراکندگی جهت شیب منطقه11

ــواره 12 ــر ماه ــده تصوی ــتخراج ش ــوط اس ــرخی خط ــودار گل س نم
Landsat8

نقشه گسل نهایی خروجی روش نیمه اتوماتیک13

نقشــه احتمــال گســل بــر روی ســازندهای زمین شناســی- 14
ــال  ــانه احتم ــی نش ــاال و آب ــال ب ــانه احتم ــز نش ــوط قرم خط

کــم وجــود گســل اســت.

مــورد 15 منطقــه  گســل های  بــه  مربــوط  گل ســرخی  نمــودار 
نیمه اتوماتیــک روش  در  مطالعــه 
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در ایــن تحلیــل نقشــه ای تولیــد می گــردد کــه در آن تعــداد خطواره هــا 
در واحــد ســطح ترســیم می شــود. در همیــن راســتا نقشــه چگالــی 

خطواره هــا در نرم افــزار ArcGIS ترســیم گردید)شــکل-1۰).

4-1-2- بررسی جهت های خطوط استخراج شده 
ــط  ــوالً توس ــا معم ــت خطواره ه ــات، جه ــاالت و تحقیق ــتر مق در بیش
ــن  ــود. ای ــل می ش ــی و تحلی ــرام بررس ــا ُرز دیاگ ــرخی ی ــودار گل س نم
نمودارهــا فراوانــی خطواره هــا را در فواصــل زاویــه ای یکســان نمایــش 
می دهــد. ایــن فاصلــه در ایــن تحقیــق 1۰ درجــه اســت. به منظــور 
ــودار  ــیب، نم ــت ش ــداد جه ــا امت ــا ب ــت خطواره ه ــاط جه ــی ارتب بررس
ــز ترســیم شــده کــه در شــکل-11  ــرای جهــت شــیب نی گل ســرخی ب
ــه  ــود ک ــیر نم ــن تفس ــوان چنی ــودار می ت ــاهده نم ــت. از مش ــده اس آم
ــی آن  ــداد دارد و فراوان ــه امت ــا 3۰ درج ــتر در 2۰ ت ــه بیش ــیب منطق ش
بیشــتر از 55۰۰ می باشــد و کمتریــن امتــداد شــیب در 15۰ درجــه 
اســت. کشــیدگی و امتــداد کوه هــا درســت عمــود بــر امتــداد شــیب ها 
ــا  ــه ی ــداد 12۰ درج ــه در امت ــای منطق ــیدگی کوه ه ــوده و بیانگرکش ب

3۰۰ درجــه یــا به عبارتــی جنوب غربــی بــه شمال شــرقی اســت.

4-2- ارزیابی نتایج حاصل از روش نیمه اتوماتیک
مجــرب  کارشــناس  مشــاوره  و  کمــک  بــا  کــه  مرحلــه  ایــن  در 
ــج  ــای منت ــی خطواره ه ــا بررس ــت، ب ــام گرف ــه انج ــی منطق زمین شناس
شــده در بخــش اســتخراج اتوماتیــک و بررســی رفتــار آرایشــی رنــگ 
منطقــه و همچنیــن اســتفاده از امتــداد و شکســتگی های آبراهه هــای 
اصلــی، خطوطــی کــه گســل بــودن آنها محتمــل بیــن ۹۰ تــا 1۰۰ درصد 
بــود، ترســیم گردیــد. بدیهــی اســت کــه خطــوط اســتخراج شــده از نظر 
تعــداد بســیار انــدک خواهنــد بــود زیــرا بــرای تأییــد تمامــی خطواره هــا 
شــواهد بیشــتری چــه از نظــر اطالعــات میدانــی و چــه داده های ســنجش 

از دور موردنیــاز اســت. البتــه بــا همیــن تعــداد گســل کــه از ایــن مرحلــه 
به دســت آمــد، بــه ارزیابــی آن پرداختــه شــد. واضــح اســت کــه 
ــر اپتیکــی  ــا داشــتن تصاوی اســتخراج گســل های قطعــی منطقــه فقــط ب
ــف دیگــر ســنجش از  ــه مراجــع مختل ــاز ب ــد و نی به دســت نخواهــد آم
ثقل ســنجی )البته  ماهواره هــای   ،GPS راداری،  داده هــای  نظیــر  دور 
ــن وجــود، گســل های  ــا ای ــاال) و... دارد. ب ــی ب ــک مکان ــوان تفکی ــا ت ب
ــانه های روی  ــودن نش ــل ب ــه کام ــه ب ــا توج ــی را ب ــده نهای ــتخراج ش اس
تصویــر می تــوان بــه دو دســته "احتمــال زیــاد" و "  احتمــال کــم" 
دســته بندی نمود)شــکل-14). همچنیــن داشــتن اطالعــات میدانــی 
ــای  ــت ه ــگاری، برداش ــت های لرزه ن ــتقیم، برداش ــاهدات مس ــر مش نظی
ثقل ســنجی و یــا راداری GPR  در رســیدن بــه نقشــه گســل نهایــی 

ــد نمــود]5[.  کمــک خواه
ــت آن  ــکل-15 گرف ــرخی ش ــودار گل س ــوان از نم ــه می ت ــه ای ک نتیج
اســت کــه بــا توجــه بــه محــدود بــودن منطقــه )ســاختمان نــادر) در کل 
منطقــه کپــه داغ، امتدادهــای گســل ها در 3۰ درجــه و صفــر درجــه 
بیشــتر بــوده و امتــداد 12۰ درجــه گســلی قابــل اســتخراج نبــوده اســت؛ 
ــز برخــورد  ــداد نی ــن امت ــه ای ــی ب ــاهدات میدان ــا مش ــوان ب اگرچــه می ت

نمــود.

نتیجه گیري
لندســت8،  ماهــواره ای  تصاویــر  به کمــک  ابتــدا  مقالــه  ایــن  در 
گســل های موجــود در منطقــه بــا ســه روش دســتی، اتوماتیــک و 
نیمه اتوماتیــک اســتخراج گردیــد کــه مراحــل انجــام هــر روش در 
ــا گســل های موجــود  ــه توضیــح داده شــد. ســپس نتایــج حاصلــه ب مقال
در منطقــه مقایســه شــد. نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت 
ــود  ــل های موج ــوان گس ــک می ت ــتفاده از روش نیمه اتوماتی ــا اس ــه ب ک

ــود.   ــتخراج نم ــب اس ــی مناس ــا دقت ــه را ب ــن منطق در ای
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