
47 46

مقاالت علمی - پژوهشی

عادل شریفی*، عباس مالیان1 ابوالفضل سلطانی2، دانشگاه شهید رجایی

مس��أله ی اس��تخراج خودکار خط واره ها از تصاویر ماهواره  ای اهمیت بس��یاری دارد و اساس بسیاری از مطالعات ساختاری و 
تهیه ی نقشه های زمین شناسی به شمار می رود. تا کنون مطالعات بسیاری جهت استخراج ساختارهای زمین شناسی انجام شده که 
عمده ی آنها مبتنی بر روش های سنتی در استخراج ساختارها و شکستگی ها بوده است. در این پژوهش الگوریتمی جدید مبتنی 
بر روش های پردازش تصاویر جهت آشکارسازی خودکار خط واره ها در تصاویر ماهواره ای پیشنهاد شده است. شیوه ی مورد استفاده 
شامل لبه یابی و استخراج پاره خط از تصویر لبه جهت آشکارسازی خط واره هاست. الگوریتم پیشنهادی روی تصویر سنجنده ی استر 
یک ناحیه پیاده سازی و نقشه ی خط واره های منطقه تولید شد. دقت روش پیشنهادی با بررسی میزان تطابق نتایج با خط واره های 
استخراج شده از نقشه های مرجع و با درنظر گرفتن حریم مناسب محاسبه گردید. نتایج حاصل از الگوریتم پیشنهادی حدود 57 

درصد از خط واره های نقشه ی مرجع را آشکارسازی کرد و دقت کلی این روش بیش از 36 درصد گزارش شد.
واژگان كلیدی:
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پردازش تصاویر ماهواره ای

تاریخ ارسال نویسنده:
96/08/13

تاریخ ارسال به داور:
96/08/25

تاریخ پذیرش داور:
96/09/21

ارائه ی روشی نوین در استخراج خط واره های زمین شناسی 
با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای

مقدمه

خط واره ها3 س��اختارهای خطی روی س��طح زمین هستند که ساختار 
زمین شناس��ی زیرس��طحی را منعک��س می کنند ]1[ و نق��ش مهمی در 
ش��کل گیری، مهاج��رت و حتی بس��یاری از خ��واص مع��ادن فلزی و 
هیدروکربن��ی دارن��د ]2[. بنابر این تهیه ی نقش��ه ی آنها جهت بررس��ی 
الگ��وی شکس��تگی ها و تأثیر آن بر حرکت س��یاالت ض��روری به نظر 
می رس��د و به عنوان کلید اکتش��افی مهمی مطرح اس��ت. به طور معمول 
شناسایی و تفسیر خط واره ها با اس��تفاده از برداشت های زمینی و تفسیر 
بص��ری عکس های هوایی انجام می ش��ود. از آنجا که در مناطق وس��یع 
عکس ه��ای هوایی قادر ب��ه ارائه ی دیدی یکپارچه از منطقه نیس��ت از 
تصاوی��ر ماهواره ای )به علت دارا بودن گس��تردگی دید و توان تفکیک 
رادیومتری��ک زیاد در آشکارس��ازی خط واره ها( اس��تفاده می ش��ود. 
اس��تخراج خط واره از روی تصاویر ماهواره می تواند به صورت دستی یا 

خودکار انجام شود که هریک مزایا و معایب خود را دارد ]3[.
روش ه��ای اس��تخراج خط واره ه��ا اغل��ب مبتنی بر تفس��یر بصری و 
نیازمند انس��ان و مهارت های عملی است ]4[. تا کنون مطالعات بسیاری 
جهت توس��عه ی روش های استخراج خودکار خط واره ها انجام شده که 
در اینج��ا به چند مورد از آنها اش��اره می ش��ود. در مطالعه ی کار نیلی و 
هم��کاران ]5[ جهت اس��تخراج خ��ودکار خط واره های زمین شناس��ی 
در تصاویر ماهواره ای از روش تبدیل هاف4 اس��تفاده ش��د و بس��یاری 

از س��اختارهای اصلی آشکارس��ازی گردید. ک��وکال و همکاران ]6[ 
جهت ارزیابی دقت روش استخراج خودکار خط واره ها، خط واره های 
اس��تخراج شده توسط تفس��یر بصری با کمک فیلترگذاری مکانی را با 
خط واره های حاصل از ماژول LINE  نرم افزار 5PCI و روش کار زمینی 
بررسی کردند. دقت حاصل از اس��تخراج خط واره ها با روش خودکار 
در این مطالعه مطلوب گزارش ش��ده اس��ت. در مطالعه ی چانزهانگ و 
همکاران ]7[ از الگوریتم STA 6 جهت استخراج خط واره ها در تصاویر 
ماهواره ای استفاده ش��د. برای تحلیل و تفسیر خط واره ها نقشه ی تراکم 
خط واره ها محاسبه و کردار هیستوگرام طول خط واره ها ترسیم شد. در 
این پژوهش بین خط واره های اس��تخراج ش��ده و دگرسانی های معدنی 
منطقه ی مطالعاتی روابطی به دس��ت آمده اس��ت. اسماعیلی و همکاران 
]8[ در مطالعه ای روشی برای شناسایی خودکار گسل ها و خط واره های 
پنه��ان در تصاویر ماهواره ای در جنوب سرچش��مه ارائه  کردند. در این 
بررسی جهت استخراج خط واره ها از اعمال تبدیل هاف و رادون7 روی 
خروجی لبه یابی کنی8 اس��تفاده ش��د. مؤلف نتایج مطلوبی را از تصاویر 
با ترکیب رنگ واقعی گزارش نکرده و صحت الگوریتم پیش��نهادی را 
در ادغ��ام خط واره های حاصل از تصاوی��ر ورودی مختلف به خصوص 

تصویر طبقه بندی و خروجی فضاهای تبدیل رنگ می دانند.
عمده مطالعاتی که جهت تش��خیص خودکار خط واره ها انجام ش��ده 

)Sharifi.lonar@gmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات
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مبتنی بر اس��تفاده از تبدیل هاف جهت استخراج عوارض خطی تصویر 
بوده که تا حدی نیز موفق بوده اند اما ضعف های بسیاری در این روش ها 
و ح��ذف جزئیات مهم تصویر و در نتیجه تفس��یر نادرس��ت خط واره ها 
مش��اهده می ش��ود. هدف این پژوهش ارائ��ه ی الگوریتمی جدید برای 
اس��تخراج خودکار خط واره های زمین شناسی مبتنی بر پردازش تصاویر 
س��نجش از دور بوده اس��ت. الگوریتم پیش��نهاد ش��ده جهت استخراج 
س��اختارها روی داده های استر منطقه ی کهک واقع در جنوب استان قم 

پیاده سازی و نتایج به صورت نقشه ای از خط واره ها مشخص شد.
تحقیق حاضر در پنج بخش طراحی شده است. در بخش اول مقدمه ای 
از موضوع مورد مطالعه بیان ش��ده، در بخش دوم منطقه ی مورد مطالعه 
معرفی ش��ده، بخش سوم شامل روش شناس��ی تحقیق است، در بخش 
چهارم روش پیش��نهادی پیاده سازی می گردد و در بخش پنجم بحث و 

نتیجه گیری انجام می شود.

1- منطقه ی مورد مطالعه و داده ها
منطق��ه ی مورد مطالعه بین مختص��ات"18  '34  °50 تا "35  '46  50° 
ط��ول جغرافیای��ی و"08  '23  °34 ت��ا "45  '27  °34  عرض جغرافیایی 
در شهرستان کهک واقع در 35 کیلومتری جنوب استان قم در منطقه ی 
16 کیلومتر واقع  معدنی به نام معدن منگنز ونارچ با مساحتی در حدود 9
شده اس��ت. به علت وجود ساختارهای گس��لی و مرتبط با کانی زایی و 
همچنین وجود کانس��ار منگنز فعال در این منطقه تصاویر ماهواره ای که 
از آن گرفته می شود از ظرفیت  زیادی جهت پیاده سازی در این پژوهش 

برخوردار است.
موزائیک تصویر ماهواره ای قائم ش��ده ی منطقه  ی کهک با اس��تفاده 
از دو صحن��ه9 تصویر س��نجنده ی اس��تر تهیه ش��د که منطق��ه ی معدنی 
مورد مطالعه شامل بخش��ی از این تصویر است )شکل-1(. از نقشه های 
توپوگرافی در مقیاس 1:25000 تهیه شده از سازمان نقشه برداری کشور 
برای تصحیح هندس��ی تصاویر ماهواره ای استفاده شد. همچنین در این 
پژوهش از نقش��ه ی زمین شناسی با مقیاس 1:100000 محدوده ی کهک 

سازمان زمین شناسی کشور نیز استفاده شده است.

2- روش شناسی
بسیاری از  روش های اس��تخراج لبه مانند الگوریتم های سوبل10 ]9[ و 
پرویت11 ]10[ از روش تفاضل گیری در یک همس��ایگی از پیکسل های 
تصویر اس��تفاده می کنند. از معایب روش های آشکارسازی لبه ی مبتنی 
بر گرادیان، حساسیت زیاد نسبت به نویز و تولید نقشه ی لبه ی12 گسسته 

و با ضخامت بیش از چندین پیکسل است ]11[ که در صورت استخراج 
پاره خ��ط از این نقش��ه ی لبه ای��رادات متداولی از قبیل دو خطی ش��دن 
و منقطع ش��دن ایجاد می ش��ود که برای تحلیل آم��اری خط واره ها باید 
این ایرادات رفع گردند. جهت حذف این مش��کالت روش اس��تخراج 
لب��ه ی کنی ]12[ ارائه ش��د که ب��ا مبانی ریاضی قوی خ��ود تا حدودی 
این مش��کالت را برطرف ک��رد. اما عمده ی مش��کالت به خصوص در 
ناحیه هایی از تصویر که از نظر ساختاری پیچیده اند همچنان باقی است.

نقشه ی لبه ی باینری حاصل به عنوان ورودی برای روش های استخراج 
کننده ی خط مثل تبدیل هاف ]14و13[ اس��تفاده می ش��ود. در استفاده 
از روش تبدی��ل هاف هرچند تعدادی از خطوط تش��خیص داده ش��ده 
منطبق بر واقعیت هس��تند اما به علت وجود پیکس��ل های نویزی، بسیاری 
از خطوط نادرس��ت نیز وجود دارند ]15[ که منجر به تفس��یر نادرس��ت 
خط واره ها می ش��وند. به جای استفاده از تبدیل هاف روش های  متفاوتی 
برای استخراج پاره خط استفاده می شود ]17-15[. یکی از کارآمدترین 
این روش ها که در اغلب تصاویر نتایج خوبی دارد 13LSD ]18[ اس��ت. 
روش LSD از نظر محاسباتی بسیار زمان بر است و بسیاری از پاره خط ها 
در نواح��ی پیچیده ی تصویر را اس��تخراج نمی کند ]15[ و به همین علت 
در تصاویر ماهواره ای با وجود نویز و ابعاد زیاد تصویر نتایج مناس��بی از 

این روش گزارش نشده است ]19[.

2-1- آشکارسازی پاره خط
جهت برط��رف کردن مش��کالت روش های اس��تخراج پاره خط در 
حوزه ی پردازش، تصاویر الگوریتم دیگری با عنوان EDLine ارائه شد 
که نتایج مناس��بی تولید می کند و تا یازده برابر س��ریع تر از LSD است 
]15[. در این پژوهش جهت اس��تخراج خ��ط واره از تصاویر ماهواره ای 
روش EDLine پیش��نهاد می شود که تا کنون بدین منظور استفاده نشده 

 1   چپ: تصویر موزائیک قائم شده استر منطبق با نقشه ی زمین شناسی 
کهک، راست: تصویر سنجنده ی استر مربوط به منطقه ی مورد مطالعه

3

بين مختصات مورد مطالعه  يمنطقه
 ' "50 34 تا  18

 ' "50 46 طول جغرافيايي و 35
 ' "34 23 تا  08

 ' "34 27 45

نام معدني به يقم در منطقه استان كيلومتري جنوب 35جغرافيايي در شهرستان كهك واقع در عرض 
علت وجود به اين منطقهواقع شده است. كيلومتر  16*9ونارچ با مساحتي در حدود منگنز معدن 

 ايتصاوير ماهواره شدموجب  فعالزايي و همچنين وجود كانسار منگنز ساختارهاي گسلي و مرتبط با كاني
  .شوداين پژوهش برخوردار  در سازيپياده جهتي زياد از ظرفيتشود گرفته مي آناز  كه

كه  شدتهيه  استر سنجندهتصوير  9صحنه با استفاده از دو كهك نطقهشده م قائم ياماهواره ريتصو كيموزائ
ي توپوگرافي در مقياس هانقشه از). 1 شكل( استمعدني مورد مطالعه شامل بخشي از اين تصوير  يمنطقه

اي استفاده شد. براي تصحيح هندسي تصاوير ماهوارهبرداري كشور تهيه شده از سازمان نقشه 1:25000
كهك سازمان  يمحدوده 1:100000با مقياس  شناسيزمين يدر اين پژوهش از نقشههمچنين 

  ه است.شداستفاده  كشور نيز شناسيزمين
  

: تصوير راستكهك،  شناسيزمين ي: تصوير موزائيك قائم شده استر منطبق با نقشهچپ -1شكل 
  مورد مطالعه ياستر مربوط به منطقه يسنجنده

  

  شناسيروش - 2
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اس��ت. مراحل این الگوریتم که آشکارسازی لبه و استخراج پاره خط را 
به طور همزمان در خود جای داده به شرح زیر است.

2-1-1- آشکارسازی لبه
جهت آشکارسازی لبه الگوریتم ED پیاده سازی می شود که خروجی 
آن نقشه ی لبه ی باینری پیوسته با قطر یک پیکسل و تولید مجموعه ای از 
تکه لبه ها14 با گروه بندی پیکس��ل های پیوسته در یک بخش است ]20[ 

که مراحل پیاده سازی آن در ادامه معرفی می شود.
1( با توجه به اینکه پیش پردازش نقش مهمی در آشکارسازی لبه دارد 
تصویر ابتدا از فیلتر میان گذر گوس��ی جهت کاهش نویز و نرم کردن15 
تصویر عبور داده می شود. در اینجا فیلتر میان گذر گوسی به علت کنترل 
5 و  بیش��تر در حذف نوی��ز جایگزین فیلتر گوس��ی با ابعاد هس��ته ی 5
انحراف معیار یک )پیشنهادی در مقاله ی مرجع( شده است. اعمال فیلتر 
میان گذر موجب انتقال میزان بیشتری از ارزش های طیفی زیاد و حذف 

کنترل شده ی نویز می شود. 
2( ان��دازه ی گرادی��ان و جهت گرادیان برای هر پیکس��ل در تصویر 
نرم شده محاسبه می گردد. جهت محاسبه ی  اندازه و جهت گرادیان در 
2 استفاده می شود. دلیل استفاده  هر پیکس��ل از به کارگیری ابعاد فیلتر 2

از این عملگر  س��اده ی گرادیان، کاهش وابس��تگی به نحوه ی  محاسبه ی  
گرادی��ان و حفظ اس��تقالل پیکس��ل ها تا حد ممکن اس��ت ]18[. بدین 

منظور روابط-1 تا 4 استفاده می شوند.

) 1(

5

گوسي گذر نقش مهمي در آشكارسازي لبه دارد تصوير ابتدا از فيلتر ميان پردازشبا توجه به اينكه پيش) 1
علت كنترل گذر گوسي بهشود. در اينجا فيلتر ميانتصوير عبور داده مي 15نرم كردنكاهش نويز و  جهت

 يدر مقالهي پيشنهاد(يك  انحراف معيارو  5*5ي هستهبيشتر در حذف نويز جايگزين فيلتر گوسي با ابعاد 
و حذف  زيادي طيفي هاگذر موجب انتقال ميزان بيشتري از ارزشاعمال فيلتر ميانه است. شد )مرجع

. شودمينويز  يكنترل شده
 يمحاسبه جهتگردد. مي گراديان و جهت گراديان براي هر پيكسل در تصوير نرم شده محاسبه ي) اندازه2

شود. دليل استفاده از اين مياستفاده  2*2 ابعاد فيلتركارگيري اندازه و جهت گراديان در هر پيكسل از به
ها تا حد تقالل پيكسلگراديان و حفظ اس يمحاسبه ينحوهكاهش وابستگي به ،گراديان يساده عملگر

  .شوندمياستفاده  4تا  1- روابطبدين منظور  ].18[ ممكن است
  

)1(  x
I)x 1, y( I)x, y( I)x 1, y 1( I)x, y 1(g )x, y(

2
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2
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,I)xكه در اين رابطه  y(  شدت روشنايي تصوير ورودي در هر پيكسل)x, y(  .استg)x, y( ياندازه 

,angle)xگراديان و  y( هاي با گراديان كمتر از يك گراديان پيكسل يجهت گراديان است. پس از محاسبه
(مشخص  يآستانه حد ( شوند.ي ناديده گرفته ميي غير لبه در مراحل بعدهاحذف پيكسل جهت  
تعيين اختالف  جهتآستانه  گراديان و يك حد يتوسط مقادير حداكثر نقشه 16لنگرگاهنقاط  ي) محاسبه3

اسكن براي  يفاصله متغيرشود. مي انجام 17سركوب حداكثري فعلي و يهدف با نقطه يگراديان نقطه
  گردد.جستجوي نقاط لنگرگاه تعيين مي جهتسطر و ستون  يتعيين فاصله

 يند. اين فرآيند از يك نقطهشوگراديان به يكديگر متصل مي ياساس نقشه ) در نهايت نقاط لنگرگاه بر4
نقطه انتخاب شده  يهاي همسايهسپس مقدار گراديان و جهت گراديان در پيكسلشود. ميلنگرگاه آغاز 

  كند.سمت نقطه لنگرگاه بعدي حركت مياساس حركت روي مقادير حداكثر گراديان به گردد و بربررسي مي
گراديان و نقاط لنگرگاه و ترسيم لبه با توجه  يشامل محاسبه EDيابي مراحل الگوريتم لبه 2و3- 2شكلدر 

هاي مرتبط به يكديگر هر مجموعه از پيكسل يبراي توليد بخش لبه مشاهده است.به نقاط لنگرگاه قابل
  شوند.خروجي داده مي يعنوان يك بخش لبهبه

) 2(

5

گوسي گذر نقش مهمي در آشكارسازي لبه دارد تصوير ابتدا از فيلتر ميان پردازشبا توجه به اينكه پيش) 1
علت كنترل گذر گوسي بهشود. در اينجا فيلتر ميانتصوير عبور داده مي 15نرم كردنكاهش نويز و  جهت

 يدر مقالهي پيشنهاد(يك  انحراف معيارو  5*5ي هستهبيشتر در حذف نويز جايگزين فيلتر گوسي با ابعاد 
و حذف  زيادي طيفي هاگذر موجب انتقال ميزان بيشتري از ارزشاعمال فيلتر ميانه است. شد )مرجع

. شودمينويز  يكنترل شده
 يمحاسبه جهتگردد. مي گراديان و جهت گراديان براي هر پيكسل در تصوير نرم شده محاسبه ي) اندازه2

شود. دليل استفاده از اين مياستفاده  2*2 ابعاد فيلتركارگيري اندازه و جهت گراديان در هر پيكسل از به
ها تا حد تقالل پيكسلگراديان و حفظ اس يمحاسبه ينحوهكاهش وابستگي به ،گراديان يساده عملگر

  .شوندمياستفاده  4تا  1- روابطبدين منظور  ].18[ ممكن است
  

)1(  x
I)x 1, y( I)x, y( I)x 1, y 1( I)x, y 1(g )x, y(

2
      

  
)2(  y

I)x, y 1( I)x, y( I)x 1, y 1( I)x 1, y(g )x, y(
2

      
  

)3(  2 2
x yg)x, y( g )x, y( g )x, y(  

)4(  x

y

g )x, y(angle)x, y( arc tan
g )x, y(

 
      

  
,I)xكه در اين رابطه  y(  شدت روشنايي تصوير ورودي در هر پيكسل)x, y(  .استg)x, y( ياندازه 

,angle)xگراديان و  y( هاي با گراديان كمتر از يك گراديان پيكسل يجهت گراديان است. پس از محاسبه
(مشخص  يآستانه حد ( شوند.ي ناديده گرفته ميي غير لبه در مراحل بعدهاحذف پيكسل جهت  
تعيين اختالف  جهتآستانه  گراديان و يك حد يتوسط مقادير حداكثر نقشه 16لنگرگاهنقاط  ي) محاسبه3

اسكن براي  يفاصله متغيرشود. مي انجام 17سركوب حداكثري فعلي و يهدف با نقطه يگراديان نقطه
  گردد.جستجوي نقاط لنگرگاه تعيين مي جهتسطر و ستون  يتعيين فاصله

 يند. اين فرآيند از يك نقطهشوگراديان به يكديگر متصل مي ياساس نقشه ) در نهايت نقاط لنگرگاه بر4
نقطه انتخاب شده  يهاي همسايهسپس مقدار گراديان و جهت گراديان در پيكسلشود. ميلنگرگاه آغاز 

  كند.سمت نقطه لنگرگاه بعدي حركت مياساس حركت روي مقادير حداكثر گراديان به گردد و بربررسي مي
گراديان و نقاط لنگرگاه و ترسيم لبه با توجه  يشامل محاسبه EDيابي مراحل الگوريتم لبه 2و3- 2شكلدر 

هاي مرتبط به يكديگر هر مجموعه از پيكسل يبراي توليد بخش لبه مشاهده است.به نقاط لنگرگاه قابل
  شوند.خروجي داده مي يعنوان يك بخش لبهبه

) 3(

5

گوسي گذر نقش مهمي در آشكارسازي لبه دارد تصوير ابتدا از فيلتر ميان پردازشبا توجه به اينكه پيش) 1
علت كنترل گذر گوسي بهشود. در اينجا فيلتر ميانتصوير عبور داده مي 15نرم كردنكاهش نويز و  جهت

 يدر مقالهي پيشنهاد(يك  انحراف معيارو  5*5ي هستهبيشتر در حذف نويز جايگزين فيلتر گوسي با ابعاد 
و حذف  زيادي طيفي هاگذر موجب انتقال ميزان بيشتري از ارزشاعمال فيلتر ميانه است. شد )مرجع

. شودمينويز  يكنترل شده
 يمحاسبه جهتگردد. مي گراديان و جهت گراديان براي هر پيكسل در تصوير نرم شده محاسبه ي) اندازه2

شود. دليل استفاده از اين مياستفاده  2*2 ابعاد فيلتركارگيري اندازه و جهت گراديان در هر پيكسل از به
ها تا حد تقالل پيكسلگراديان و حفظ اس يمحاسبه ينحوهكاهش وابستگي به ،گراديان يساده عملگر

  .شوندمياستفاده  4تا  1- روابطبدين منظور  ].18[ ممكن است
  

)1(  x
I)x 1, y( I)x, y( I)x 1, y 1( I)x, y 1(g )x, y(

2
      

  
)2(  y

I)x, y 1( I)x, y( I)x 1, y 1( I)x 1, y(g )x, y(
2

      
  

)3(  2 2
x yg)x, y( g )x, y( g )x, y(  

)4(  x

y

g )x, y(angle)x, y( arc tan
g )x, y(

 
      

  
,I)xكه در اين رابطه  y(  شدت روشنايي تصوير ورودي در هر پيكسل)x, y(  .استg)x, y( ياندازه 

,angle)xگراديان و  y( هاي با گراديان كمتر از يك گراديان پيكسل يجهت گراديان است. پس از محاسبه
(مشخص  يآستانه حد ( شوند.ي ناديده گرفته ميي غير لبه در مراحل بعدهاحذف پيكسل جهت  
تعيين اختالف  جهتآستانه  گراديان و يك حد يتوسط مقادير حداكثر نقشه 16لنگرگاهنقاط  ي) محاسبه3

اسكن براي  يفاصله متغيرشود. مي انجام 17سركوب حداكثري فعلي و يهدف با نقطه يگراديان نقطه
  گردد.جستجوي نقاط لنگرگاه تعيين مي جهتسطر و ستون  يتعيين فاصله

 يند. اين فرآيند از يك نقطهشوگراديان به يكديگر متصل مي ياساس نقشه ) در نهايت نقاط لنگرگاه بر4
نقطه انتخاب شده  يهاي همسايهسپس مقدار گراديان و جهت گراديان در پيكسلشود. ميلنگرگاه آغاز 

  كند.سمت نقطه لنگرگاه بعدي حركت مياساس حركت روي مقادير حداكثر گراديان به گردد و بربررسي مي
گراديان و نقاط لنگرگاه و ترسيم لبه با توجه  يشامل محاسبه EDيابي مراحل الگوريتم لبه 2و3- 2شكلدر 

هاي مرتبط به يكديگر هر مجموعه از پيكسل يبراي توليد بخش لبه مشاهده است.به نقاط لنگرگاه قابل
  شوند.خروجي داده مي يعنوان يك بخش لبهبه

) 4(

5

گوسي گذر نقش مهمي در آشكارسازي لبه دارد تصوير ابتدا از فيلتر ميان پردازشبا توجه به اينكه پيش) 1
علت كنترل گذر گوسي بهشود. در اينجا فيلتر ميانتصوير عبور داده مي 15نرم كردنكاهش نويز و  جهت

 يدر مقالهي پيشنهاد(يك  انحراف معيارو  5*5ي هستهبيشتر در حذف نويز جايگزين فيلتر گوسي با ابعاد 
و حذف  زيادي طيفي هاگذر موجب انتقال ميزان بيشتري از ارزشاعمال فيلتر ميانه است. شد )مرجع

. شودمينويز  يكنترل شده
 يمحاسبه جهتگردد. مي گراديان و جهت گراديان براي هر پيكسل در تصوير نرم شده محاسبه ي) اندازه2

شود. دليل استفاده از اين مياستفاده  2*2 ابعاد فيلتركارگيري اندازه و جهت گراديان در هر پيكسل از به
ها تا حد تقالل پيكسلگراديان و حفظ اس يمحاسبه ينحوهكاهش وابستگي به ،گراديان يساده عملگر

  .شوندمياستفاده  4تا  1- روابطبدين منظور  ].18[ ممكن است
  

)1(  x
I)x 1, y( I)x, y( I)x 1, y 1( I)x, y 1(g )x, y(

2
      

  
)2(  y

I)x, y 1( I)x, y( I)x 1, y 1( I)x 1, y(g )x, y(
2

      
  

)3(  2 2
x yg)x, y( g )x, y( g )x, y(  

)4(  x

y

g )x, y(angle)x, y( arc tan
g )x, y(

 
      

  
,I)xكه در اين رابطه  y(  شدت روشنايي تصوير ورودي در هر پيكسل)x, y(  .استg)x, y( ياندازه 

,angle)xگراديان و  y( هاي با گراديان كمتر از يك گراديان پيكسل يجهت گراديان است. پس از محاسبه
(مشخص  يآستانه حد ( شوند.ي ناديده گرفته ميي غير لبه در مراحل بعدهاحذف پيكسل جهت  
تعيين اختالف  جهتآستانه  گراديان و يك حد يتوسط مقادير حداكثر نقشه 16لنگرگاهنقاط  ي) محاسبه3

اسكن براي  يفاصله متغيرشود. مي انجام 17سركوب حداكثري فعلي و يهدف با نقطه يگراديان نقطه
  گردد.جستجوي نقاط لنگرگاه تعيين مي جهتسطر و ستون  يتعيين فاصله

 يند. اين فرآيند از يك نقطهشوگراديان به يكديگر متصل مي ياساس نقشه ) در نهايت نقاط لنگرگاه بر4
نقطه انتخاب شده  يهاي همسايهسپس مقدار گراديان و جهت گراديان در پيكسلشود. ميلنگرگاه آغاز 

  كند.سمت نقطه لنگرگاه بعدي حركت مياساس حركت روي مقادير حداكثر گراديان به گردد و بربررسي مي
گراديان و نقاط لنگرگاه و ترسيم لبه با توجه  يشامل محاسبه EDيابي مراحل الگوريتم لبه 2و3- 2شكلدر 

هاي مرتبط به يكديگر هر مجموعه از پيكسل يبراي توليد بخش لبه مشاهده است.به نقاط لنگرگاه قابل
  شوند.خروجي داده مي يعنوان يك بخش لبهبه

 ش��دت روشنایی تصویر ورودی در هر پیکسل 

5

گوسي گذر نقش مهمي در آشكارسازي لبه دارد تصوير ابتدا از فيلتر ميان پردازشبا توجه به اينكه پيش) 1
علت كنترل گذر گوسي بهشود. در اينجا فيلتر ميانتصوير عبور داده مي 15نرم كردنكاهش نويز و  جهت

 يدر مقالهي پيشنهاد(يك  انحراف معيارو  5*5ي هستهبيشتر در حذف نويز جايگزين فيلتر گوسي با ابعاد 
و حذف  زيادي طيفي هاگذر موجب انتقال ميزان بيشتري از ارزشاعمال فيلتر ميانه است. شد )مرجع

. شودمينويز  يكنترل شده
 يمحاسبه جهتگردد. مي گراديان و جهت گراديان براي هر پيكسل در تصوير نرم شده محاسبه ي) اندازه2

شود. دليل استفاده از اين مياستفاده  2*2 ابعاد فيلتركارگيري اندازه و جهت گراديان در هر پيكسل از به
ها تا حد تقالل پيكسلگراديان و حفظ اس يمحاسبه ينحوهكاهش وابستگي به ،گراديان يساده عملگر

  .شوندمياستفاده  4تا  1- روابطبدين منظور  ].18[ ممكن است
  

)1(  x
I)x 1, y( I)x, y( I)x 1, y 1( I)x, y 1(g )x, y(

2
      

  
)2(  y

I)x, y 1( I)x, y( I)x 1, y 1( I)x 1, y(g )x, y(
2

      
  

)3(  2 2
x yg)x, y( g )x, y( g )x, y(  

)4(  x

y

g )x, y(angle)x, y( arc tan
g )x, y(

 
      

  
,I)xكه در اين رابطه  y(  شدت روشنايي تصوير ورودي در هر پيكسل)x, y(  .استg)x, y( ياندازه 

,angle)xگراديان و  y( هاي با گراديان كمتر از يك گراديان پيكسل يجهت گراديان است. پس از محاسبه
(مشخص  يآستانه حد ( شوند.ي ناديده گرفته ميي غير لبه در مراحل بعدهاحذف پيكسل جهت  
تعيين اختالف  جهتآستانه  گراديان و يك حد يتوسط مقادير حداكثر نقشه 16لنگرگاهنقاط  ي) محاسبه3

اسكن براي  يفاصله متغيرشود. مي انجام 17سركوب حداكثري فعلي و يهدف با نقطه يگراديان نقطه
  گردد.جستجوي نقاط لنگرگاه تعيين مي جهتسطر و ستون  يتعيين فاصله

 يند. اين فرآيند از يك نقطهشوگراديان به يكديگر متصل مي ياساس نقشه ) در نهايت نقاط لنگرگاه بر4
نقطه انتخاب شده  يهاي همسايهسپس مقدار گراديان و جهت گراديان در پيكسلشود. ميلنگرگاه آغاز 

  كند.سمت نقطه لنگرگاه بعدي حركت مياساس حركت روي مقادير حداكثر گراديان به گردد و بربررسي مي
گراديان و نقاط لنگرگاه و ترسيم لبه با توجه  يشامل محاسبه EDيابي مراحل الگوريتم لبه 2و3- 2شكلدر 

هاي مرتبط به يكديگر هر مجموعه از پيكسل يبراي توليد بخش لبه مشاهده است.به نقاط لنگرگاه قابل
  شوند.خروجي داده مي يعنوان يك بخش لبهبه

که در این رابطه  
 جهت گرادیان 

5

گوسي گذر نقش مهمي در آشكارسازي لبه دارد تصوير ابتدا از فيلتر ميان پردازشبا توجه به اينكه پيش) 1
علت كنترل گذر گوسي بهشود. در اينجا فيلتر ميانتصوير عبور داده مي 15نرم كردنكاهش نويز و  جهت

 يدر مقالهي پيشنهاد(يك  انحراف معيارو  5*5ي هستهبيشتر در حذف نويز جايگزين فيلتر گوسي با ابعاد 
و حذف  زيادي طيفي هاگذر موجب انتقال ميزان بيشتري از ارزشاعمال فيلتر ميانه است. شد )مرجع

. شودمينويز  يكنترل شده
 يمحاسبه جهتگردد. مي گراديان و جهت گراديان براي هر پيكسل در تصوير نرم شده محاسبه ي) اندازه2

شود. دليل استفاده از اين مياستفاده  2*2 ابعاد فيلتركارگيري اندازه و جهت گراديان در هر پيكسل از به
ها تا حد تقالل پيكسلگراديان و حفظ اس يمحاسبه ينحوهكاهش وابستگي به ،گراديان يساده عملگر

  .شوندمياستفاده  4تا  1- روابطبدين منظور  ].18[ ممكن است
  

)1(  x
I)x 1, y( I)x, y( I)x 1, y 1( I)x, y 1(g )x, y(

2
      

  
)2(  y

I)x, y 1( I)x, y( I)x 1, y 1( I)x 1, y(g )x, y(
2

      
  

)3(  2 2
x yg)x, y( g )x, y( g )x, y(  

)4(  x

y

g )x, y(angle)x, y( arc tan
g )x, y(

 
      

  
,I)xكه در اين رابطه  y(  شدت روشنايي تصوير ورودي در هر پيكسل)x, y(  .استg)x, y( ياندازه 

,angle)xگراديان و  y( هاي با گراديان كمتر از يك گراديان پيكسل يجهت گراديان است. پس از محاسبه
(مشخص  يآستانه حد ( شوند.ي ناديده گرفته ميي غير لبه در مراحل بعدهاحذف پيكسل جهت  
تعيين اختالف  جهتآستانه  گراديان و يك حد يتوسط مقادير حداكثر نقشه 16لنگرگاهنقاط  ي) محاسبه3

اسكن براي  يفاصله متغيرشود. مي انجام 17سركوب حداكثري فعلي و يهدف با نقطه يگراديان نقطه
  گردد.جستجوي نقاط لنگرگاه تعيين مي جهتسطر و ستون  يتعيين فاصله

 يند. اين فرآيند از يك نقطهشوگراديان به يكديگر متصل مي ياساس نقشه ) در نهايت نقاط لنگرگاه بر4
نقطه انتخاب شده  يهاي همسايهسپس مقدار گراديان و جهت گراديان در پيكسلشود. ميلنگرگاه آغاز 

  كند.سمت نقطه لنگرگاه بعدي حركت مياساس حركت روي مقادير حداكثر گراديان به گردد و بربررسي مي
گراديان و نقاط لنگرگاه و ترسيم لبه با توجه  يشامل محاسبه EDيابي مراحل الگوريتم لبه 2و3- 2شكلدر 

هاي مرتبط به يكديگر هر مجموعه از پيكسل يبراي توليد بخش لبه مشاهده است.به نقاط لنگرگاه قابل
  شوند.خروجي داده مي يعنوان يك بخش لبهبه
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اس��ت. پس از محاسبه ی  گرادیان پیکس��ل های با گرادیان کمتر از یک 
حد آس��تانه ی مشخص )ρ( جهت حذف پیکسل های غیر لبه در مراحل 

بعدی نادیده گرفته می شوند.
3( محاس��به ی نقاط لنگرگاه16 توسط مقادیر حداکثر نقشه ی گرادیان 
و یک حد آستانه جهت تعیین اختالف گرادیان نقطه ی هدف با نقطه ی 
فعلی و س��رکوب حداکثری17 انجام می شود. متغیر فاصله ی اسکن برای 
تعیین فاصله  ی س��طر و س��تون جهت جس��تجوی نقاط لنگ��رگاه تعیین 

می گردد.
4( در نهایت نقاط لنگرگاه بر اس��اس نقش��ه ی گرادی��ان به یکدیگر 
متصل می شوند. این فرآیند از یک نقطه ی لنگرگاه آغاز می شود. سپس 
مقدار گرادیان و جهت گرادیان در پیکسل های همسایه ی نقطه انتخاب 
شده بررسی می گردد و بر اساس حرکت روی مقادیر حداکثر گرادیان 

به سمت نقطه ی لنگرگاه بعدی حرکت می کند.
در ش��کل های-3و2 مراحل الگوریتم لبه یابی ED ش��امل محاسبه ی 
گرادی��ان و  نق��اط لنگ��رگاه و ترس��یم لبه با توج��ه به نق��اط لنگرگاه 

 ۲   الگوریتــم لبه یابــی ED: الف( تصویر گرادیان ب( اســتخراج نقاط 
لنگرگاه ج( ترسیم لبه ]15[
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  ]15[ نقاط لنگرگاه ج) ترسيم لبه استخراج الف) تصوير گراديان ب) :EDيابي وريتم لبهگال -2شكل

  ]15[ترسيم لبه از روي نقاط لنگرگاه و با استفاده از گراديان تصوير  -3شكل
  

  خطاستخراج پاره - 2-1-2
هاي خط از مجموعه لبهبراي برازش پاره لبه است. يخط به نقشهيا چند پارههدف اين مرحله برازش يك 

ها به روش برازش خط، حركت روي پيكسل .شودميقبل است استفاده  يپيوسته كه خروجي نهايي مرحله
از تعيين يك مقدار  پس. است 18كمترين مربعاتها با استفاده از روش برازش توالي و برازش خط به پيكسل

هر پيكسل تا  يو فاصله كندميحركت  مانده از بخش لبههاي باقيپيكسلروي خط، الگوريتم براي پارهاوليه 
محاسبه شده كمتر از خطاي برازش باشد يك  يفاصله اگرگردد. فعلي محاسبه مي يشدهخط برازش
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ها از برازش خط به پيكسل جهتد. يابادامه مي 19بازگشتيصورت بهمانده هاي باقيپيكسلي پردازش همه

تر از اين مقدار و حداكثر ميانگين خطاي برازش خط حداقل طول خط براي رد كردن خطوط كوچك متغير
از اصل  20هاي نادرستخطپارهكنترل تعداد تشخيص  جهت ].15[ شودميكمترين مربعات استفاده 
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 1  متغیرهای مورد استفاده در آشکارسازی پاره خط

توضیحات نام متغیر الگوریتم
کمینه ی مقدار گرادیان مورد پذیرش حد آستانه ی گرادیان

EDLINE

اختالف گرادیان در سرکوب حداکثری حد آستانه ی لنگرگاه

فاصله ی سطر و ستون در انتخاب نقاط لنگرگاه فاصله ی اسکن

بیشترین خطا در برازش کمترین مربعات خطای برازش پاره خط

حذف پاره خط ها با طول های کوچک تر از حد آستانه حداقل طول پاره خط قابل قبول
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قابل مش��اهده اس��ت. برای تولید بخش لبه ی  هر مجموعه از پیکسل های 
مرتبط به یکدیگر به عنوان یک بخش لبه ی خروجی داده می شوند.

2-1-2- استخراج پاره خط
ه��دف این مرحله برازش یک یا چند پاره خط به نقش��ه ی لبه اس��ت. 
ب��رای برازش پاره خط از مجموعه لبه های پیوس��ته ک��ه خروجی نهایی 
مرحله ی قبل اس��ت استفاده می ش��ود. روش برازش خط، حرکت روی 
پیکسل ها به توالی و برازش خط به پیکسل ها با استفاده از روش برازش 
کمترین مربعات18 اس��ت. پس از تعیین یک مقدار اولیه برای پاره خط، 
الگوریت��م روی پیکس��ل های باقیمان��ده از بخش لب��ه  حرکت می کند 

و فاصله ی  هر پیکس��ل تا خط برازش ش��ده ی فعلی محاس��به می گردد. 
اگر فاصله ی محاس��به ش��ده کمتر از خطای برازش باش��د یک پیکسل 
ب��ه خط فعل��ی اضافه می ش��ود و در غیر این صورت ی��ک خط جدید 
تولی��د می گردد. این الگوریتم تا پردازش همه ی پیکس��ل های باقیمانده 
به صورت بازگش��تی19 ادامه می یابد. جهت برازش خط به پیکس��ل ها از 
متغی��ر حداقل طول خط برای رد کردن خطوط کوچک تر از این مقدار 
و حداکثر میانگین خطای برازش خط کمترین مربعات استفاده می شود 
]15[. جه��ت کنترل تعداد تش��خیص پاره خط های نادرس��ت20 از اصل 
هلمهلتز21 استفاده می شود ]21[. اگرچه این روش پاره خط های نادرست 
را از نظ��ر ادراک��ی ح��ذف می کند ]22[ ام��ا بس��یاری از پاره خط های 
کوچک در مناطق درس��ت را نیز حذف می کند که با توجه به اختیاری 
دانس��تن این مرحله توسط ابداع کننده این روش لبه یابی ]15[ این مرحله 
از الگوریتم پیاده س��ازی نمی شود. در جدول-1 متغیرهای مورد استفاده 

در آشکارسازی پاره خط با روش پیشنهادی قابل مشاهده است.

2-2- ارزیابی دقت
ارزیابی دقت در اینگونه تحقیقات نیازمند یک نقشه ی مرجع22 است 
که در آن ع��وارض، مبتنی بر واقعیت های زمینی23 به صورت دس��تی و 
تفس��یر بصری24 استخراج ش��ده باشد. دقت روش پیش��نهادی با درنظر 
گرفتن یک ناحیه ی حریم  25 و یافتن درصد تطابق در نقش��ه ی خروجی 
الگوریتم و نقش��ه ی مرجع و با درنظر گرفت��ن دو معیار دقت طولی26 و 
دقت کلی27 محاس��به می شود. مس��احت هم پوشانی و ناهم پوشانی برای 
نقش��ه های مرجع و نتیجه ی حاصل از الگوریتم توس��ط نقشه ی تقاطع28 
محاس��به می ش��ود. دقت طولی به عنوان نس��بت بین مس��احت عوارض 
درس��ت و مس��احت کل عوارض در تصویر مرجع درنظر گرفته شده و 
با اس��تفاده از رابطه ی-5 محاس��به می گردد. دقت کلی با درنظر گرفتن 
تش��خیص های نادرس��ت و با اس��تفاده از رابطه ی-6 محاس��به می شود. 
مش��خص است که هرچه تعداد تشخیص های نادرست کمتر باشد دقت 
کلی افزای��ش خواهد یافت. در جدول- 2 متغیرهای مورد اس��تفاده در 

روابط مشخص شده اند ]24و23[.
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جدول  -2
هاي مورد استفاده در ارزيابي دقتمتغير

  متغيرنام   توضيحات  محاسبه ينحوه
مساحت ناحيه 
همپوشاني در 

  تقاطع ينقشه

هايي است خطپاره مساحت حريم
تشخيص داده  وارهخطدرستي كه به
  اندشده

TP )True 
Positive( 

 يدر نقشه حريم مساحت كل  
  مرجع

TS )True 
Structure( 

 يدر نقشه مساحت كل حريم  
  الگوريتم ينتيجه

AS )All 
Extracted
Structure( 

TP-ASهايي كه به خطپاره مساحت حريم
تشخيص  وارهخطعنوان اشتباه به
  اندداده شده

FP)False 
Positive( 

TP-TSهايي كه به وارهخط مساحت حريم
تشخيص داده  وارهخطاشتباه 

  اندنشده

FN)False 
Negative( 

  
  سازيآزمايش و پياده - 3

  ي سنجش از دورهادادهپردازش پيش - 3-1
باشد. عمليات  شتهدامختصات زميني اي بايد هر پيكسل از تصوير ماهواره اياستفاده ازتصاوير ماهواره جهت

در  ،اياز تصوير و تعيين موقعيت مسطحاتي دقيق براي هر پيكسل از تصاوير ماهواره 29تابيدگيحذف 
تصحيح هندسي روي تصاوير  در اين پژوهش شود.اي گفته ميتصحيح هندسي تصاوير ماهواره اصطالح،
ه است. از روش شدانجام پيكسل با دقت نيم PCI Geomaticaافزار استر توسط نرم يسنجنده ايماهواره

 تركيب در اين پژوهش ازافزايش وضوح تصوير استفاده شده است.  جهتهيستوگرام نيز  30سازييكنواخت
ه است. انتخاب شددر استخراج ساختارها استفاده  زيادمكاني  توان تفكيكدليل استر به يسنجنده 321 باند

)5(  TPLA 100
TS

  
)6(  

TP TP
TP FP FN TSAC 100

2
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 ۲  متغیرهای مورد استفاده در ارزیابی دقت

نحوه ی محاسبهتوضیحاتنام متغیر

TP )True Positive(
مساحت حریم  پاره خط هایی 
است که به درستی خط واره 

تشخیص داده شده اند

مساحت ناحیه ی همپوشانی 
در نقشه ی تقاطع

TS )True Structure( مساحت کل حریم  در نقشه ی
مرجع

AS )All Extracted 

Structure(
مساحت کل حریم  در نقشه ی 

نتیجه ی الگوریتم

FP)False Positive(
مساحت حریم  پاره خط هایی که 

به اشتباه به عنوان خط واره 
تشخیص داده شده اند

TP-AS

FN)False Negative(
مساحت حریم  خط واره هایی 

که به اشتباه خط واره 
تشخیص داده نشده اند

TP-TS

 ۴-  خط واره هــای اســتخراج 
مــورد  منطقــه ی  در  شــده 
مطالعه، کردار  رز رسم شده بر اساس 

طول و فراوانی خط واره ها

10

هاي استخراج شده در وارهخط -4شكل 
م شده بر رز رس اركردمورد مطالعه،  يمنطقه

  هاوارهخطاساس طول و فراواني 

 يهاي استخراج شده در كل منطقهوارهخط -5شكل 
  كهك شناسيزمين ينقشه

  هاوارهخطاستخراج دستي  - 3-3
 هاوارهخط. شودحاصل مي ايتصاوير ماهواره بصري با استفاده از تفسير هاوارهخطدر اين روش استخراج 

يي در تصوير هستند كه در آنها اختالف طيفي ناشي از عوارض يا هاصورت خطوط مستقيم يا لبهبه معموالً
، عوارض هاوارهخطدر شناسايي مورد استفاده  مشاهده است. از جمله عوارضجنس مواد سطح زمين قابل

، اختالف ناگهاني تن رنگي و رويش گياهي ها، جابجايي رودخانهها، مرز صخرهها، ترانشهتوپوگرافي مانند دره
ها دانش و تجربه كافي كاربر است. در وارهخطاساسي براي استخراج بصري  ينكته ].25[ هستندخطي 

شكل خطوط مستقيم استخراج به هاوارهخط ، معموالًهاوارهخط و مبتني بر تفسير بصري استخراج دستي
عنوان در اين مطالعه به و شداستخراج استر  يشده موزائيك تصويري قائم روي هاوارهخط ينقشهشوند. مي

 شكل( شودميبررسي دقت الگوريتم پيشنهادي استفاده  جهتي زميني هامرجع مبتني بر واقعيت ينقشه
6.(  

 5-  خط واره هــای اســتخراج 
شده در کل منطقه ی نقشه ی 

زمین شناسی کهک

10
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مقاالت علمی - پژوهشی

3- آزمایش و پیاده سازی
3-1- پیش پردازش داده های سنجش از دور

جهت اس��تفاده ازتصاویر ماهواره ای هر پیکسل از تصویر ماهواره ای 
باید مختصات زمینی داشته باشد. عملیات حذف تابیدگی29 از تصویر و 
تعیین موقعیت مس��طحاتی دقیق برای هر پیکسل از تصاویر ماهواره ای، 

در اصط��الح، تصحیح هندس��ی تصاویر ماهواره ای گفته می ش��ود. در 
این پژوهش تصحیح هندس��ی روی تصاویر ماهواره ای سنجنده ی استر 
توس��ط نرم افزار PCI Geomatica با دقت نیم پیکسل انجام شده است. 
جهت افزایش وضوح تصویر از روش یکنواخت س��ازی30 هیس��توگرام 
اس��تفاده شده است. در این پژوهش از ترکیب باند 321 سنجنده ی استر 
به دلیل توان تفکیک مکانی زیاد در اس��تخراج س��اختارها استفاده شده 
است. انتخاب باند مناسب برای استخراج خط واره ها نکته ی مهمی است 

که در این خصوص می توان از سایر پژوهش ها استفاده کرد.

3-2- استخراج خودكار خط واره ها
برای پیاده س��ازی الگوریتم پیش��نهادی از تصویر تک باند حاصل از 
ترکیب باندی 321 س��نجنده ی اس��تر به دلیل توان تفکیک مکانی زیاد 
در اس��تخراج ساختارها استفاده شده اس��ت. جهت کاهش نویز از فیلتر 
میان گذر گوسی با حد آستانه ی فرکانس کم 5 و حد آستانه ی فرکانس 
زیاد 500 استفاده شد. در حالی که مرجع ]15[ بیان می کند که الگوریتم 
EDLine روی همه نوع تصویر و با هر اندازه با متغیرهای پیش��نهاد شده 

در مقاله ی مرجع قابل پیاده سازی اس��ت اما در تصاویر ماهواره ای نتایج 
مناس��بی مشاهده نش��د. بنابراین تا به دست آوردن بهترین درک بصری، 
متغیرهای اولیه با روش سعی و خطا تعیین شد. حد آستانه ی گرادیان 5، 
حد آستانه ی نقاط لنگرگاه 3، فاصله ی اسکن یک سطر و ستون، خطای 
برازش پاره خط 2 پیکس��ل و حداقل طول پاره خط قابل قبول 3 پیکسل 
درنظر گرفته شد. مقادیر حد آستانه ی گرادیان کمتر جزئیات بیشتری از 
تصویر را نگه می دارد که جهت استخراج خط واره ها مورد نیاز است. با 
کاهش یا افزایش حدآستانه ی نقاط لنگرگاه به ترتیب تصاویر با جزئیات 
قوی ت��ر یا تصاویر ب��ا جزئیات ضعیف تر تولید می ش��ود که هر کدام از 

 ۴  ارزیابی کّمی الگوریتم پیشنهادی استخراج خط واره ها نسبت به 
نقشه ی مرجع خط واره ها

دقت طولیمتغیر روش
)درصد(

 AS
)Km2(

  TS
)Km2(

FN
)Km2(

FP
)Km2(

TP
)Km2(

دقت کلی
)درصد(

۳۶/٧5۲۲٧/08۴8/۲۳۳۶/1 5۶/٧55۶/٧58۴/98استخراج خودکار

 ۶   خط واره های استخراج شده از روش تفسیر بصری در منطقه ی مورد 
مطالعه، کردار  رز ترسیم شده بر اساس طول و فراوانی خط واره ها

11

 
هاي استخراج شده از روش تفسير بصري در وارهخط -6شكل 
اواني رز ترسيم شده بر اساس طول و فر اركرد، مورد مطالعه يمنطقه
  هاوارهخط

  
  الگوريتم پيشنهادي ارزيابي دقت - 4- 3

اي هوارهخط يها از نقشهوارهخطارزيابي دقت نتايج حاصل از روش پيشنهادي در استخراج خودكار  جهت
هر نوع از در جبران خطاهاي موجود  براي .دگردميه استفاده شدمرجع كه توسط تفسير بصري استخراج 

پوشاني و ميزان هم يطريق مقايسه سنجي ازمتري درنظر گرفته شد و صحت 100ها يك حريم داده
هاي پوشاني براي نقشههمناپوشاني و مساحت هم. شدتعيين  الگوريتم يمرجع و نتيجه يدادهيابي تطابق

مشاهده است. قابلنتايج  3جدول كه در  شدحاصل از الگوريتم توسط روش تقاطع محاسبه  يمرجع و نتيجه
  بر اين اساس دقت طولي و دقت كلي عوارض محاسبه و در 

  
  
  
  

  .شدارائه  4جدول 

 ٧   جهت گیری خط واره ها در منطقه ی مورد مطالعه، حاصل از روش خودکار

13

)m(   معيار
)m(  

)m(   عوارض
)Km(  

خودكار186018849 8099 5  967
مرجعي نقشه  499267 1868 1546 163  9660

  
  هاوارهخطتحليل جهت  - 4-5-2

ساختاري  شناسيزمينار رز در كردد. شوميسي ربر 31رز اركردتوسط  ها معموالً وارهخطتحليل جهت 
را در فواصل ها وارهخطفراواني  اركردشود. اين ها استفاده ميوارهخطبراي نمايش جهت گسل يا  معموالً
درجه درنظر گرفته شده است. در  15اي در اين تحقيق فواصل زاويه ].26[ دهداي يكسان نمايش ميزاويه
تر هاي بزرگطول ريتأثبنابراين جهت تحت  .شودنظر گرفته ميعنوان وزن درها بهخطرز طول پاره اركرد

و  E-Wبيشينه در  گيريدو جهت حاصل براي الگوريتم پيشنهادي داراي ينتيجه 7شكل گيرد. در قرار مي
N-S  گيري اصلي عوارض استخراج شده با روش دستي به جهت جهت 8 شكلاست. درNE-SW  و

NW-SE نهايي در جهت  يشود. نتيجهمشاهده ميNE-SW  مرجع  يرز نقشه اركرده به شبي حّديتا
  است.

  

 
 

مورد  يها در منطقهوارهخطگيري جهت -7شكل 
  حاصل از روش خودكار ،مطالعه

 يها در منطقهوارهخطگيري جهت -8شكل 
  حاصل از روش دستي ،مورد مطالعه

  
  هاوارهخططول  تحليل تراكم - 4-5-3

 8   جهت گیری خط واره ها در منطقه ی مورد مطالعه، حاصل از روش دستی
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 ۳  مساحت حریم  های نقشه ی مرجع و الگوریتم پشنهادی مساحت

مساحت کلی                 مساحت 
)Km2(

مساحت هم پوشانی 
)Km2(

مساحت ناهم پوشانی 
)Km2(

8۴/98۴8/۲۳۳۶/٧5 حریم  نقشه ی مرجع

۲۶5/۳1۳8/۲۳۲۲٧/08حریم  نقشه ی الگوریتم

حریم 
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ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 150 

 5  ارزیابی ارتباط آماری پاسخ الگوریتم با نقشه ی مرجع

حداکثر )m(تعداد عوارضجمع  طول  عوارض )Km(میانگین )m(انحراف معیار )m(حداقل )m(روش

5809918۶0188۴99۶٧خودکار

1۶۳15۴۶18۶8۴99۲۶٧9۶۶0نقشه ی مرجع

تصاوی��ر با توجه به نقش قابل توجهی ک��ه در تعیین خط واره های نهایی 
دارند می توانند بر حسب کاربرد و جزئیات، استفاده شوند. مقادیر کمتر 
حد آس��تانه ی نقاط لنگرگاه باعث گم ش��دن جزئیات با اهمیت تصویر 
به ویژه در نواحی عبور نرم تصویر می ش��ود. متغیر فاصله ی اسکن جهت 
کاه��ش تعداد نق��اط لنگرگاه و تعیین میزان جزئیات در نقش��ه ی  نهایی 
مورد اس��تفاده اس��ت. اگر تعداد نقاط لنگرگاه کاهش داده شود میزان 
جزئیات در نقشه ی نهایی کاهش می یابد و برعکس. در شکل های-5و4 
پاره خط های استخراج ش��ده حاصل از الگوریتم EDLine قابل مشاهده 
اس��ت. زمان اجرای این الگوریتم روی منطقه ی مورد مطالعه در حدود 
40 ثانیه اس��ت؛ در حالی که اس��تخراج این خط واره ها توس��ط انسان به 

یک روز کاری زمان نیاز دارد.

3-3- استخراج دستی خط واره ها
در این روش اس��تخراج خط واره ها با استفاده از تفسیر بصری تصاویر 
ماه��واره ای حاصل می ش��ود. خط واره ه��ا معموالً به ص��ورت خطوط 
مس��تقیم یا لبه هایی در تصویر هستند که در آنها اختالف طیفی ناشی از 
عوارض یا جنس مواد س��طح زمین قابل مشاهده است. از جمله عوارض 
مورد استفاده در شناس��ایی خط واره ها، عوارض توپوگرافی مانند دره ، 
ترانش��ه ها، مرز صخره ه��ا، جابجایی رودخانه ها، اخت��الف ناگهانی تن 
رنگی و رویش گیاهی خطی هستند ]25[. نکته ی اساسی برای استخراج 
بص��ری خط واره ها دانش و تجربه ی کافی کاربر اس��ت. در اس��تخراج 
دستی و مبتنی بر تفس��یر بصری خط واره ها، معموالً خط واره ها به شکل 
خطوط مستقیم استخراج می شوند. نقش��ه ی خط واره ها روی موزائیک 
تصویری قائم ش��ده ی اس��تر اس��تخراج ش��د و در این مطالعه به عنوان 
نقشه ی مرجع مبتنی بر واقعیت های زمینی جهت بررسی دقت الگوریتم 

پیشنهادی استفاده می شود )شکل-6(.

3-4- ارزیابی دقت الگوریتم پیشنهادی
جهت ارزیابی دقت نتایج حاصل از روش پیش��نهادی در اس��تخراج 
خودکار خط واره ها از نقش��ه ی خط واره های مرجع که توس��ط تفس��یر 
بصری استخراج شده استفاده می گردد. برای جبران خطاهای موجود در 
هر نوع از داده ها یک حریم 100 متری درنظر گرفته شد و صحت سنجی 

 9   شــعاع جســتجو و محاســبه ی طــول خط واره ها در نقشــه ی چگالی 
خط واره ها

14

در اين بررسي چگالي  ].27[ است واحد سطح در هاشكستگي طول مجموع ها بيانگروارهخطتراكم طول 
. تراكم )9شكل ( متر براي هر سلول توليد شده است 400جو ها با استفاده از يك شعاع جستوارهخط
ي مطالعه كيلومتر در هر كيلومتر مربع است. براي 15طور متوسط مورد مطالعه به يها در منطقهوارهخط

 32تراز ايهمنحني ينقشه صورتبه آن مقادير مورد مطالعه، يمنطقه در هاوارهخطچگالي  مكاني تغييرات
  ). 10شكل ( است شده ارائه

هاوارهخطچگالي  يها در نقشهوارهخططول  يجو و محاسبهشعاع جست -9شكل 

 10   ترسیم منحنی تراز روی نقشه ی چگالی خط واره ها

15

  هاوارهخطروي نقشه چگالي ترسيم منحني تراز  -10شكل 
  

  گيرينتيجه
ها ابتدا پردازش دادهپيش براي. بود هاوارهخطاستخراج خودكار  جهت جديد روشي يهدف اين پژوهش ارائه

افزايش  جهتهيستوگرام  سازييكنواختنويز تصوير كاهش يافت و سپس  ،گذر گوسيتوسط فيلتر ميان
نقاط لبه  ياز مجموعه خط. در الگوريتم پيشنهادي تشخيص لبه و استخراج پارهشد انجامتصوير  33تباين

كهك واقع در  يهاي استر منطقهدادهروي الگوريتم پيشنهاد شده انجام شد.  EDLineتوسط الگوريتم 
درصدي  57تطابق ها مشخص شد. وارهخطاي از صورت نقشهو نتايج به شدسازي جنوب استان قم پياده
  .كندشناسي صحت روند كار را تأييد ميزمين ينتايج با واقعيت در نقشه
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از طریق مقایسه ی میزان هم پوشانی و تطابق  یابی داده ی مرجع و نتیجه ی 
الگوریتم تعیین شد. مس��احت هم پوشانی و ناهم پوشانی برای نقشه های 
مرجع و نتیجه ی حاصل از الگوریتم توسط روش تقاطع محاسبه شد که 
در جدول- 3 نتایج قابل مش��اهده است. بر این اساس دقت طولی و دقت 

کلی عوارض محاسبه و در جدول -4 ارائه شده اند.
بنابراین حدود 57 درصد از عوارض ش��ناخته ش��ده در تصویر مرجع 
با اس��تفاده از الگوریتم پیش��نهادی به درستی شناس��ایی شد. حدود 30 
درصد از خط واره ها در تصویر مرجع به کلی تش��خیص داده نش��د. در 
این بررس��ی دقت کلی حاصل از الگوریتم پیش��نهادی برای اس��تخراج 

خط واره ها حدود 36 درصد گزارش شد.

4-5- تحلیل خط واره ها
4-5-1- تحلیل آماری خط واره ها

در جدول-5 نتایج حاصل از بررس��ی آماری بین پاس��خ الگوریتم و 
نقش��ه ی مرجع قابل مش��اهده اس��ت. تعداد خط واره های استخراج شده 
توس��ط روش خودکار چندین برابر روش دستی اس��ت که این به دلیل 
آنس��ت که چندین خط واره در نقش��ه ی پاس��خ الگوریتم توس��ط یک 

خط واره در تفسیر بصری برآورد شده است.

4-5-2- تحلیل جهت خط واره ها
تحلیل جهت خط واره ها معموالً توس��ط کردار  رز31 بررسی می شود. 
کردار رز در زمین شناسی ساختاری معموالً برای نمایش جهت گسل یا 
خط واره ها استفاده می شود. این کردار  فراوانی خط واره ها را در فواصل 
زاویه ای یکس��ان نمایش می دهد ]26[. در ای��ن تحقیق فواصل زاویه ای 
15 درج��ه درنظر گرفته ش��ده اس��ت. در ک��ردار رز ط��ول پاره خط ها 
به عنوان وزن درنظر گرفته می شود. بنابراین جهت تحت تأثیر طول های 
بزرگ ت��ر قرار می گیرد. در ش��کل- 7 نتیجه  ی حاص��ل برای الگوریتم 
 پیش��نهادی دارای دو جهت گی��ری بیش��ینه در E-W و N-S اس��ت. در

  شکل-8 جهت گیری اصلی عوارض استخراج شده با روش دستی به جهت 
 NE-SW مشاهده می شود. نتیجه ی  نهایی در جهت NW-SE و NE-SW

تا حّدی شبیه به کردار  رز نقشه  ی مرجع است.

4-5-3- تحلیل تراكم طول خط واره ها
تراکم ط��ول خط واره ها بیانگر مجموع طول شکس��تگی ها در واحد 
س��طح است ]27[. در این بررس��ی چگالی خط واره ها با استفاده از یک 
شعاع جستجو 400 متر برای هر سلول تولید شده است )شکل-9(. تراکم 

خط واره ه��ا در منطقه ی مورد مطالعه به طور متوس��ط 15 کیلومتر در هر 
کیلومتر مربع اس��ت. براي مطالعه ی تغییرات مکانی چگالی خط واره ها 
در منطقه ی مورد مطالعه، مقادیر آن به صورت نقشه ی منحنی هاي تراز32 

ارائه شده است )شکل-10(. 
 

نتیجه گیری
هدف این پژوهش ارائه ی روش��ی جدید جهت اس��تخراج خودکار 
خط واره ها ب��ود. برای پیش پردازش داده ها ابتدا توس��ط فیلتر میان گذر 
گوس��ی، نویز تصویر کاهش یافت و سپس یکنواخت سازی هیستوگرام 
جهت افزایش تباین33 تصویر انجام شد. در الگوریتم پیشنهادی تشخیص 
 EDLine لبه و استخراج پاره خط از مجموعه ی نقاط لبه توسط الگوریتم
انجام ش��د. الگوریتم پیشنهاد ش��ده روی داده های استر منطقه ی کهک 
واقع در جنوب اس��تان قم پیاده سازی ش��د و نتایج به صورت نقشه ای از 
خط واره ها مش��خص شد. تطابق 57 درصدی نتایج با واقعیت در نقشه ی 

زمین شناسی صحت روند کار را تأیید می کند.
آشکارس��ازی خط واره ها تا حد زیادی وابسته به روش آشکارسازی 
لبه و پیش پردازش های تصویری جهت حذف نویز اس��ت؛ به نحوی که 
هرچه نقش��ه ی لبه پیوس��ته و با قطر یک پیکسل تولید شود در مرحله ی 
آشکارس��ازی پاره خط خط واره های با معناتر و صحیح تری اس��تخراج 
می ش��ود. تع��داد متغیرهای زیاد ای��ن الگوریتم قابلی��ت انعطاف پذیری 

زیادی را جهت استخراج ساختارها در اختیار عامل قرار داده است.
مزی��ت و برت��ری اس��تخراج خ��ودکار خط واره ها بر روش دس��تی، 
تس��ریع در عملیات و راهگش��ا در مناطقی اس��ت که چش��م انسان قادر 
به تش��خیص خط واره در آن نیس��ت. روش ارائه ش��ده در این پژوهش 
می تواند به عنوان یک ابزار کمکی برای اس��تخراج خط واره ها در تفسیر 
انس��انی به کار گرفته ش��ود که نتیجه ی آن افزایش دقت و س��رعت در 
استخراج خط واره های زمین شناسی و کمک در عملیات اکتشاف منابع 
معدنی و کاهش ریس��ک اکتش��اف و هزینه ی مرتبط با آن خواهد بود. 
الزم به ذکر اس��ت که خط واره ها نشانه ای الزم اما غیرکافی برای وجود 
گس��ل ها هس��تند؛ زیرا خط واره ها می توانند به دالیلی غیر از گسل ها نیز 
ایجاد ش��وند. استخراج گس��ل فرآیند زمان بری است و نیاز به مطالعه از 

زوایای مختلفی دارد.
در راس��تای بهب��ود نتایج ب��رای پژوهش های آینده اس��تفاده از داده های 
سنجنده های راداری جهت شناسایی ساختار های پنهان زیر سطحی، استفاده 
از تصاوی��ر ماه��واره ای با توان تفکیک زیاد جهت شناس��ایی خط واره ها و 

تلفیق خط واره های حاصل از چندین منبع مختلف پیشنهاد  می گردد.
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