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مقدمه
خط واره هاي زمین  شناس��ي عبارتند از شکس��تگي هاي نزدیك سطح 
زمین که از آنها در شناس��ایي و تحلیل بهتر منطقه از لحاظ سنگ  شناس��ي 
و ساختاري استفاده مي شود. متداول ترین روش در شناسایي ساختمان هاي 
زیرسطحي به  منظور انجام عملیات اکتشافي معدني و هیدروکربني اعم از 
نفت و گاز، روش هاي لرزه  نگاري است که بسیار هزینه بر است. همچنین 
و داده هاي برداش��ت ش��ده به  دالیل مختلف از اطمین��ان و صحت کافي 
برخوردار نیستند و استفاده از روش هایي که احتمال موفقیت در این حوزه 
را تقویت مي  کند همواره مورد اس��تقبال ق��رار مي گیرد. خط واره ها نقش 
درخور توجهي نیز در شکل  گیري فرآورده هاي هیدروکربوري، مهاجرت  

و حتي خواص این مواد دارند ]1[.
آغاز پروژه های اکتش��افی اغلب مقدماتی دارد. به  عبارت دیگر پیش 
از حفاری نخس��تین چاه اکتشافی برای پی  بردن به وجود شرایط الزم برای 
اس��تخراج و تولید معادن و مخازن هیدروکربن ضروری اس��ت مطالعاتی 

به  شرح زیر انجام شود:
                  بررسی های میداني و زمین  شناسی منطقه

                  بررسی های مغناطیسی یا ثقل سنجی
                  بررسی های لرزه نگاري

استفاده از روش های ژئوفیزیکی و اندازه گیری خصوصیات فیزیکی 
س��نگ های سطحی برای اکتشاف ذخایر پنهان در زیر زمین از قبیل نفت، 

گاز، آب، کانی و... برای مقاصد مهندسی به سه بخش تقسیم می شوند:
                  سنجش از دور

                  چاه  پیمایی یا چاه  نگاری
                  ژئوفیزیك سطحی

بعضي اوقات مطالعه برخی از نش��انه های واقع بر سطح زمین می تواند 
راهنم��ای کارشناس��ان برای کش��ف مع��ادن فلزي/غیرفل��زي و مخازن 
هیدروکربنی باشد. بخشی از هیدروکربن موجود بین الیه هایی که هزاران 
متر زیر زمین  هس��تند ممکن اس��ت در اثر عوامل مختلفی به  س��طح زمین 
رسیده باشد و بخشي از الیه که برونزد آن نامیده می شود روی سطح زمین 

مشاهده گردد.
س��ودمندترین نشانه های قابل  تش��خیص در داده های ماهواره ای برای 

مطالعات معادن و مخازن نفت و گاز عبارتند از ]4[:
                  سیستم های شکس��تگی )عمدتاً خط  واره ها( و ساختارهای طاقدیسی و 

چین–گسلی
                  آلتراسیون های ژئوشیمیایی سنگ های سطحی

                  چشمه های نفتی یا تراوشات هیدروکربنی
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تهيه نقش�ه زمين  شناسي شكستگي ها و خط  واره ها از تصاوير چند طيفی و تصاوير 
رادار روزنه تركيبی SAR )مطالعه موردي تصوير منطقه كات نادری(

در این مقاله اس��تخراج خط  واره های زمین  شناس��ي مد نظر در اکتش��اف نف��ت از تصاویر اپتیک��ی و راداری و تلفیق نتایج حاص��ل از آن ارائه مي گردد. 
 منطقه مورد مطالعه در محدوده کالت نادری در شمال  ش��رقی استان خراس��ان رضوی قرار دارد. استخراج خط  واره ها در دو مرحله انجام می شود؛ مرحله 
نخست ، استخراج خط واره ها از تصاویر سنجنده ASAR ماهواره ENVISAT1 با استفاده از الگوریتم کشف لبه کنی و مرحله دوم،استخراج دیداری خط  واره ها 
 از باند-6 تصاویر سنجنده+ETM ماهواره لندست-1 است. در این مرحله از خط واره هاي استخراجی مرحله اول به صورت ماسك روی باند-6 سنجنده

+ ETM اس��تفاده شده که اس��تخراج خط  واره ها را آسان تر کرده اس��ت. درصد تطابق میانگین زاویه  امتداد خط واره های استخراجی از تصاویر اپتیکی و 
راداری ب��ا کل خط  واره های موجود در منطقه 79/73 درص��د، با خط  واره های اصلی 75/18 درصد، با خط  واره های فرعی 98/43 درصد، با خط  واره های 

پنهان 81/95 درصد و با خط  واره های تراستی 68/73 درصد است.
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                  استرس های پوشش گیاهی
در این تحقیق با توجه به نیازس��نجی که از مدیریت اکتشاف شرکت 
ملّي نفت ایران انجام شده ماهیت و وجود خط  واره ها که یکی از نشانه های 
س��اختار های زمین  شناسی حاوی مواد هیدروکربنی است بررسی می شود. 
خط  واره ها درمفهوم ژئومورفولوژیکی از ویژگی های خطی روی س��طح 
زمین هس��تند که الگ��وی متفاوتی از ع��وارض مجاور خ��ود دارند. این 
تفاوت به دلیل وجود یك عامل زیر سطحی است ]5[. یکی از روش هاي 
نس��بتاً کم  هزینه براي استخراج خط  واره  ها اس��تفاده از تصاویر و داده هاي 
ماهواره  ه��ای مختل��ف س��نجش از راه دور اس��ت؛ چراکه ب��دون تماس 
مس��تقیم و با استفاده از برخی ویژگی های هندسي و طیفي این خط واره ها 
می ت��وان آنه��ا را از روی تصاویر ماهواره ای شناس��ایی ک��رد. همچنین با 
اعمال روش های مختلف پردازش تصاویر  می توان اس��تخراج خط واره ها 

را به  شکل خودکار انجام داد.
در تفسیر چشمی تصاویر هوایی و ماهواره  ای روش های مختلفی برای 
استخراج خط  واره ها استفاده مي  شود. همچنین در سال های اخیر استخراج 
خودکار خط  واره ها از تصاویر توسط روش های پردازش تصاویر گسترش 
یافته اس��ت ]6 و7[. امروزه قابلیت های پردازش تصاویر سنجش از دور و 
به  طور خاص روش های شناسایی الگو )اعم از الگوهای نقطه ای، خطی و 
سطحی( به  طور گس��ترده ای، در دانش های مربوط به زمین برای استخراج 

عوارض خطی بزرگ و حتی کوچك مقیاس استفاده می شود.
برخ��ی از مطالع��ات و پژوهش های انجام ش��ده در زمینه اس��تخراج 
خط  واره ها با اس��تفاده از سنجنده های مختلف ماهواره های سنجش از دور 

به  صورت زیر است:
 از جمل��ه الگوریتم های س��نجش از دور در تش��خیص خط واره های 
زمین شناس��ی، اپراتور بهینه  س��ازی ش��ده تش��خیص لبه کني6 ب��ا قابلیت 
پیاده  سازی روی تصاویر نوری یا راداری است که در پژوهش هاي متعدد، 

نتایج مناسبی در زمینه مطالعات زمین  شناسی به  دنبال داشته است ]6[.
روش تش��خیص لبه کني، با جس��تجوي بیش��ینه های محلی گرادیان 
تصویر لبه ها را اس��تخراج می کند. گرادیان از روی مش��تق فیلتر گاوسین 
محاسبه می شود. این روش جهت یافتن لبه های ضعیف و قوی از دو آستانه 
استفاده کرده است. در صورتی که لبه  ضعیف به لبه های قوی متصل باشد 
لبه استخراج می شود. این روش بیشتر به کشف لبه های ضعیف پرداخنه و 
کمتر فریب نویزها را می خورد. ضمن اینکه از بقیه روش های کش��ف لبه 

بهتر است ]8[.
Baghdadi و همکاران از تفسیر دیداری باندهای L، C وX داده های 

SIRC برای تش��خیص خط  واره ها ب��ا فاصله های 36 درج��ه ای در منطقه 

نیمه  خش��ك موریتانی اس��تفاده کردند. این تحقیق ب��دون در نظر گرفتن 
قطبش7 بهترین نتایج را برای باند-L نشان داده است در حالی که باند-C، با 
قطبش HH کارآمدتر است ]9[. همچنین استفاده از تفسیر دیداری اجزای 
اصل��ی تصاویر Radarsat-1 در ایالت آلبرتای مرکزی )کانادا( نش��ان داد 

که اس��تفاده از باند-C با قطبش HH بهترین نتایج استخراج خط واره ها را 
داشته است ]9[.

Desjardins و هم��کاران پتانس��یل تصاوی��ر Radarsat-1 حاصل در 

حالت F1 و S2 را برای تشخیص خط  واره در یك منطقه  واقع در محدوده 
100 کیلومتری شمال  ش��رق کبك )کانادا( بررسی کرده اند. ترکیب بهینه 
الگوریتم تش��خیص لبه کني با ش��بکه عصبی، در حالت F1 با رزولوشن 

9/1m×8/4m بهترین نتایج را به همراه داشته  است ]8[.

Samuel Corgne و همکاران تحقیقی روی داده های Radarsat-1 در 

 زمان ه��ا و زاویه های مختلف و در یك ناحیه نیمه  خش��ك در آفریقا به  نام
 Soudano-Sahelian انج��ام دادن��د. ه��دف اصلی آنها پتانسیل  س��نجی 

داده ه��ای تصاویر این س��نجنده در ترکیب با داده های زمینی در سیس��تم 
اطالع��ات مکانی و اس��تفاده از داده های اپتیک��ی+ Landsat ETM برای 
 SAVI اس��تخراج خط  واره ه��ای حوزه   های آبی بود. با اس��تفاده الگوریتم
اعمال ش��ده، جنس زمین از تصاویر استخراج ش��ده است. در این تحقیق 
برای بهبود خط  واره ها از شروط هندسی بر پایه دانش متخصصان استفاده 
ش��ده اس��ت. برای فاصله اتصال خط  واره ها حد آس��تانه 100 متر و برای 
اختالف زاویه اتصال خط  واره ها حد آس��تانه 15 درجه در نظر گرفته شده 

است ]8[.
هون��گ و هم��کاران خط واره ه��ای منطق��ه  Suoimuoi ویتن��ام را 
 به  وس��یله روش ه��ای اتوماتی��ك از تصاوی��ر س��نجنده های ASTER  و

LANDSAT ETM و ابزار LINE در نرم افزار PCI Geomatica استخراج 

کردند ]12[. همچنین مقایس��ه ای بین باندهای مختلف برای یافتن بهترین 
باند جهت اس��تخراج خط واره ها انجام ش��د. نتایج آزمایش نشان داد که 
باند-VNIR باند-3 آس��تر و ترکیب باند -ETM 4 لندست مناسب هستند. 
همچنین نتایج نش��ان  دهنده مناس��ب بودن داده های آس��تر برای استخراج 

جزئیات دقیق در مقیاس 1:50،000 است.
الگوریتم کش��ف لبه کن��ی از الگوریتم های پرکاربرد در اکتش��اف 
خطوط لبه از تصاویر برای استخراج خط واره ها ست که متغیرهاي آن باید 
به دقت انتخاب ش��وند؛ چراکه این متغیرها تأثیر به  سزایي در بهبود کشف 
لب��ه خطوط روی تصاویر مختلف دارند. انتخاب متغیرهاي الگوریتم کنی 
بدون دقت کافی موجب کشف خط واره های اضافی یا کشف نشدن برخی 
خط واره ها می ش��ود. همچنین متغیرهاي مذکور ممکن است از تصویری 
به تصویر دیگر متفاوت باش��ند و به  همین دلیل باید برای تصاویر مختلف 
جداگان��ه بررس��ی و تعیین کردن��د ]6[. در برخی از ای��ن تحقیقات برای 
بهبود خط  واره ها از ش��روط هندسی و قضاوت هاي مهندسي بر پایه دانش 
متخصصان استفاده ش��ده اما میزان مناسب حد آستانه های شروط هندسی 
آزمایش نشده است. شروط هندسی که تأثیر مستقیمي بر خط  واره ها دارند 

باید با دقت بیشتری انتخاب شوند.
امروزه سنجنده های اپتیکی با طیف گسترده ای از قدرت تفکیك های 
مکانی و طیفی در دسترس بوده و منبع داده های کاربردی بسیاری هستند. 
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به جز استفاده از یك سنجنده تنها، ترکیب اطالعات سنجنده های مختلف 
نتایج امیدوارکننده ای جهت اس��تخراج خط  واره ها به  همراه داش��ته است 
]13[. یکي از روش  هاي مفید، ترکیب سنجنده های اپتیکی و SAR است. 
داده های SAR حاوي پتانس��یل غلبه بر محدودیت ه��ای داده های اپتیکی 
اس��ت. موارد دیگ��ري از جمله فرکانس ها و پالریزاس��یون های مختلف، 
سنجنده های مختلف و قدرت تفکیك های مکانی متعدد آزمایش شده  اند 
و اغلب س��نجنده های مختلف در تعامل با س��طوح زمین به  دلیل دارا بودن 
ویژگی تکمیلی، س��بب پیشرفت های چش��م  گیري در این حوزه شده اند. 
تلفیق س��نجنده های مختلف به  خصوص س��نجنده های SAR و اپتیکي در 
استخراج خط  واره ها می تواند دقت بیش��تری به  همرا داشته باشد. داده های 
SAR ب��ا دارا بودن اطالعات بافت عوارض س��طح زمی��ن و برخورداري 

از ت��وان تفکیك مکانی بهتر به  دلیل توانای��ی در تمیز دادن جزئیات دقیق 
ساختاری، در استخراج خط  واره ها مؤثرتر عمل مي کنند.

تحقیق حاض��ر در چهار بخش اصل��ی ارائه مي گ��ردد. همانطور که 
مالحظه ش��د در بخش نخس��ت مقدمه ای جهت ورود ب��ه موضوع اصلی 
بیان شده که شامل توضیح مختصری از نیازسنجي و اهمیت خط  واره هاي 
زمین  شناس��ي در روند اکتشاف نفت، نقش س��نجش از دور در اکتشاف 
خط  واره ها، مروري بر تحقیقات انجام شده و بیان نیازهای این حوزه است. 
در بخ��ش دوم منطقه مورد مطالعه و داده های مختلف اس��تفاده ش��ده در 
پژوهش حاضر معرفی می شوند. در بخش سوم روش انجام تحقیق و نتایج 
پیاده  س��ازی حاصل از روش پیشنهادی ارائه مي  گردد. در بخش پایاني نیز 

جمع بندی نتایج بیان خواهد شد.

1- منطقه مورد مطالعه و داده های مورد استفاده
1-1- منطقه مورد مطالعه

با توجه به اینکه خط  واره های این نوش��تار مربوط به خط  واره های مورد 
نظر در مطالعات زمین  شناسی نفت هستند بدیهی است که باید مناطقی مطالعه 
شوند که پتانسیل وجود منابع هیدروکربنی و خط  واره های حوزه زمین  شناسی 
نفت را داشته باش��ند. پروژه های اکتشافی شرکت ملی نفت ایران در منطقه 
کپه داغ نشان  دهنده وجود شکستگی های زیرسطحی است. این شکستگی ها 
به  صورت خط واره ها روی سطح پدیدار شده و قابل بررسی و ارزیابی هستند.

منطقه مورد مطالعه در این تحقیق بین عرض های جغرافیایی 37 درجه و 
8 دقیقه ش��مالی و 36 درجه و 34 دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 59 درجه 
و 34 دقیقه ش��رقی و 16 درجه و 19 دقیقه غربي اس��ت. این منطقه در ناحیه 
رس��وبی قوچان، سرخس و مش��هد قرار دارد و با ترکمنستان هم  مرز است. 
ش��کل-1 منطقه مورد مطالعه در اطراف کالت نادری را روی نقش��ه  ایران 

نشان مي  دهد ]3[.

1-2- داده  های مورد استفاده
داده های مورد اس��تفاده در این مقاله ش��امل تصویر+ETM ماهواره 

 ASAR لندست برای اس��تخراج خط  واره های دیداری، تصویر سنجنده
ماه��واره ENVISAT1 جه��ت اس��تخراج خط  واره ه��ا ب��ا اس��تفاده از 
روش های تش��خیص لبه، مدل رقومی ارتفاع��ی )DEM 8(برای تصحیح 
هندس��ی تصاویر راداری و خط  واره های ب��رداری منطقه جهت آزمودن 

روش تحقیق است.

1-2-1- نقشه گسل های موجود در منطقه
وج��ود هر نوع ش��کل خط��ی طوی��ل و غیرعادی در س��طح زمین 
خط  واره نامیده مي ش��ود. خط  واره ها نش��انه ای الزم ولی غیرکافی برای 
یك گس��ل هس��تند؛ چراک��ه ممکن اس��ت خط واره ه��ا به  دلیل وجود 
درز، دایك، الیه بندی یا تورق نیز ایجاد ش��وند ]10[. به گس��یختگی یا 
شکست بخشی از پوس��ته زمین که به جابجایی چینه های آن می انجامد 
در اصطالح گسل می گویند. گسل ها منجر به پیدایش خط  واره ها روي 
پوس��ته زمین مي ش��وند. در واقع این شکس��تگي ها نتیجه حرکت برشی 
زمی��ن هس��تند و بزرگ ترین نمونه ه��ای این پدیده هاي زمین  شناس��ي، 
مرزهای میان ورقه های زمین س��اختی پوس��ته کره زمین اس��ت. از آنجا 
که معموالً شکس��تگي ها از یك ش��یار مس��تقیم و مرتب تشکیل نشده 
و ناحی��ه ای از تغییر ش��کل های پیچیده زمین را در ب��ر می گیرند اغلب 
به  جای گس��ل از عبارت منطقه گسلی9 اس��تفاده مي شود. منطقه گسلی 
مملو از خط  واره هاي متعدد زمین  شناس��ي در اثر شکستگي هاي ناشي از 

حرکت هاي پوسته است ]2[.
ش��کل-2 نش��ان  دهنده گس��ل های موج��ود در یك منطقه از نقش��ه 
زمین  شناسی گزارش ورقه 1:100،0000 کالت نادری رقومی  سازی شده 
اس��ت. نقشه گس��ل ها در عرض و طول جغرافیایی 59/5-60 و 37-36/5 
مي  باش��د. این نقشه توسط سازمان زمین  شناسی و اکتشافات معدنی کشور 

در سال 1998 تهیه شده است.

  1   موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه
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1-2-2- تصاوير ماهواره ای
برای استخراج خط  واره ها و انتخاب نوع و کیفیت داده ها و اطالعات 
ماه��واره ای باید طبق روش های پردازش مرب��وط به منطقه مورد مطالعه و 
 ASAR اهداف خاص استخراج خط واره ها عمل شود ]7[. تصویر سنجنده
ماه��واره ENVISAT1 در تاری��خ 2012/01/25 با ت��وان تفکیك مکانی 
حدود 50 متر در باند -C با پالریزاس��یون HH گرفته ش��ده و پایه تصویر 
در ع��رض و طول جغرافیای��ی 37/39–59/69، 37/32–60/82، 36/25-

60/57، 36/44–59/45و 37/39–59/69 می باشد. تصویر+ETM ماهواره 
لندس��ت با توان تفکیك مکانی 30 متر در 6 باند چند طیفی و باند سیاه و 
سفید در تاریخ 2001/08/03 گرفته شده و عرض جغرافیایی مرکز تصویر 

37/4776 درجه و طول جغرافیایی مرکز آن 60/1358 درجه است.

2- تهيه نقشه زمين  شناسي شكستگي ها و خط  واره ها
 پ��س از اعم��ال پیش  پردازش ه��ای الزم روي تصوی��ر رادار روزنه 
ترکیبی، تصویر راداری برای استخراج خط  واره ها آماده شده است. برای 
استخراج خط  واره ها از الگوریتم های کشف لبه کنی استفاده شده و تصویر 
باینری خط  واره ها تشکیل گردیده است. س��پس خط  واره هاي برداری از 
خط  واره های باینری استخراج شده و تصحیحات هندسی روی آنها اعمال 
می گ��ردد. در مرحله بعد پس از اعمال پیش  پ��ردازش داده های اپتیکی، با 
کمك خط  واره های اس��تخراجی از داده های راداری، خط  واره های اصلی 
به  ش��کل دیداری استخراج می ش��وند. سپس با اس��تفاده از تحلیل آماری 
خط  واره های اس��تخراج ش��ده نهایي و مقایس��ه آنها با تحلیل های آماری 
گسل های موجود در منطقه، میزان درستی خط  واره های استخراج شده بیان 
می گردد. شکل-3 روند استخراج خط  واره ها را نشان مي دهد. در ادامه به 

جزئیات مربوط به مراحل مختلف تحقیق تشریح شده است.

2-1- پيش  پردازش تصاوير راداری
پس از اخذ تصاویر نوری و راداری، نخستین مرحله پیش  پردازش های 
الزم روی این تصاویر شامل تصحیحات اتمسفری، هندسی و رادیومتریك 
است. تصحیح رادیومتریکی و هندسی تصاویر راداری با استفاده از نرم  افزار 
ENVI4.7 و NEST4C و DEM منطق��ه انج��ام ش��د. در نهایت تصاویر 

ارتوفتو راداری برای مراحل بعدی روند استخراج خط  واره ها استفاده شد. 
پیش  پردازش داده های راداری شامل موارد زیر است:
               اعمال فیلتر Lee با اندازه فیلتر 3×3 و سیگمای 0/5

               تصحیح اریبی برداشت تصاویر رادار
               تصحیح توپوگرافی
               زمین مرجع کردن

2-2- پيش  پردازش تصاوير اپتيكی
تصوی��ر اپتیکی مورد اس��تفاده در این مقاله تصوی��ر +ETM ماهواره    3   روند نمای مطالعه در پژوهش حاضر

گسل های موجود در 
منطقه مطالعه

میانگین زاویه امتداد
نمودار رز

میانگین زاویه امتداد
نمودار رز

کل خطواره های 
استخراجی

خطواره ها اصلی

 ETM + تصویرراداریتصویر
ENVISAT1 خام

تحلیل آماری

پیش پردازشپیش پردازشتحلیل آماری

مقایسه 
نتایج تحلیل آماری

اعمال 
الگوریتم کشف لبه کنی

اجتماع 
خطواره ها

اعمال 
 SAR ماسک خطواره ی

و استخراج خطواره

برداری 
سازی خطوره های 

باینری و اعمال تصحیحات 
هندسی

خطواره های فرعی
استخراجی از داده های 

SAR

  2   نقشه گسل هاي منطقه مورد مطالعه )سازمان زمین  شناسی و اكتشاف 
معدنی كشور(
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لندس��ت اس��ت. منطقه مورد مطالعه در دو تصویر +ETM کنار هم قرار 
دارند. ب��ا توجه به اینکه تصاویر مذکور به  صورت ارتوفتو تهیه ش��ده اند، 
با اس��تفاده از اطالع��ات مکاني و متغیرهاي طیفي مخصوص س��نجنده و 
متناس��ب با دقت تصاویر روی آنها، تصحیحات هندسی و رادیومتریکی 
توسط ارائه  دهنده آنها اعمال شده است. برای استخراج خط  واره ها به  شکل 
دی��داری ضروري اس��ت تصویر یکپارچ��ه ای از منطقه در اختیار باش��د. 
 ENVI 4.7 نرم  افزار Mosaicking برای تهیه تصوی��ر یکپارچه، از اب��زار
در حال��ت Georeferenced که در منوی اصل��ی Basic Tools نرم  افزار 

قرار دارد اس��تفاده ش��ده است. با اس��تفاده از ابزار مذکور تصاویر هر باند 
به  صورت جداگانه یکپارچه ش��ده و در نهایت یك تصویر چندطیفی که 

پوشش دهنده منطقه مورد مطالعه باشد حاصل مي  شود.

2-3- بررسی آماری گسل های موجود در منطقه
برای نشان دادن میزان تکرار آزیموت خط  واره ها که با توجه به  طول آنها 
در نظر گرفته شده از نمودار ُرز10 استفاده شده است. هرچه طول خط  واره  ای 
بلندتر باش��د تأثیر بیشتری بر نمودار ُرز در جهت آن خط  واره مي  گذارد. در 
واقع میزان تکرار در هر جهت، وابسته به طول خط  واره ها در آن جهت است. 
ش��کل-4 نمودار رز براي کل گس��ل های موجود در منطقه مورد مطالعه را 
نش��ان مي  دهد. فاصله کالس ها 10 درجه و میانگین زاویه های امتداد 143/6 

درجه )323/65 درجه( با فاصله اطمینان 8/5 درجه )95 درصد( است.

2-3-1- نمودار ُرز
نمودار گل رز نمودار هیس��توگرامی دایره ای  ش��کلی است که براي 
نمایش داده های جهت  دار و میزان تکرار هر دس��ته از آنها به  کار مي  رود. 
معموالً در زمین  شناس��ی رس��وبی نمودار رز برای نشان  دادن داده های سّن 
زمین  شناس��ی یا جهت اجزا استفاده می ش��ود و در زمین  شناسی ساختاری 
برای نمایش جهت گسل ، خط  واره، اتصال و دایك به  کار مي  رود. نمودار 
رز همچنین می تواند بر حس��ب تعداد خط   ها در امتدادی مشخص یا طول 

کل خط   ها در جهتی مشخص استفاده شود.
  اگر خط   ها دارای جهت باش��ند نمودار رز 360 درجه یا دایره کامل 
نامتقارن اس��ت ولی اگر امتداد خط مد نظر باش��د نم��ودار 180 درجه یا 
نیم  دایره بوده و نیمه دیگر دایره مش��ابه )متقارن( آنست. در خط  واره ها که 
خطوط جهت ندارند، امتداد خطوط مدنظر اس��ت و بنابراین نمودار رز به 

صورت نیم  دایره یا دایره متقارن رسم مي  شود ]11[.
Rose و به  وس��یله اب��زار RockWorks14 نم��ودار رز در ن��رم اف��زار 

 Length Based حال��ت  در  و   linear اصل��ی  من��وی  در   Diagram  
Analyses رسم ش��ده است. RockWorks14 نس��خه اي از بسته نرم  افزار 
یکپارچ��ه RockWare ب��رای مدیریت، تجزیه و تحلیل، ترس��یم و تجس��م 
داده های زمین  شناس��ی اس��ت. برای اس��تفاده از این ابزار باید خط  واره های 
 موجود به  ص��ورت فایلي متن��ی از نقاط ابت��دا و انتهای خطواره ها باش��ند. 
شکل-5 نمودار رز برای گسل اصلی، فرعی، پنهان و تراستی با کالس های 

فاصله اطمینانمیانگین زاویه امتداد )درجه(تعدادنوع گسل
)درجه(

146/88/9 )236/8(328كل گسل ها
138/69/2 )318/61(115اصلی
6/120/1 )186/11(165فرعی
150/818/7 )330/76(32پنهان

127/011/4 )307/04(16تراستی

 1   میانگین زاویه گســل ها در حالت های مختلف گســل های موجود 
در منطقه

  4   نمودارٌ رز از كل گسل های موجود در منطقه مورد مطالعه
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10 درجه ای است.
 

2-3-2- ميانگين زاويه امتداد
نتایج حاصل از اس��تخراج خط  واره ها به  شکل مجموعه ای از خطوط 
مس��تقیم در امتداد های مختلف اس��ت. یکی از راه های ارزیابی درس��تی 
خط  واره ها، بررسی امتداد آنها و مقایسه آنها با امتداد خط  واره های مرجع 
اس��ت.  البته منظور از امتداد خط  واره ها، امتداد تك  به  تك خطوط نیست 
بلکه منظور، میانگین امتداد خط  واره ها نس��بت به طول هر خط  واره است. 
در واق��ع طول هر خ��ط  واره به  صورت وزن آن وارد محاس��بات میانگین 
امت��داد خط  واره ه��ا می ش��ود. هر چه طول خط بیش��تر باش��د تأثیر آن بر 
میانگین زاویه ای بیشتر است. معادله-1 برای محاسبه میانگین زاویه11 امتداد 
خط واره هاست که در آن N تعداد کل خط  واره ها، i شماره خطواره مورد 

نظر، di طول خط  واره i ام و anglei زاویه امتداد خط  واره iام می باشد.

Meanangle=∑) d i
D

×angle i  (    
i=1

N                                                                   )1(

برای ارزیابی میزان درس��تی امتداد خط  واره ها مقایس��ه  اي  بین امتداد 
میانگین خط  واره های اس��تخراجی و مرجع انجام می ش��ود. براي این کار 
اختالف زاوی��ه میانگین دو امتداد را از کل زاوی��ه )180 درجه( تفریق و 
بر کل زاویه تقس��یم کرده و آنرا در 100 ضرب مي  کنند تا درصد درستی 
امتداد خط  واره اس��تخراجی حاصل گردد. معادله-2 برای محاسبه درصد 

درس��تی امت��داد خط  واره ه��ا )AOA%( می باش��د ک��ه در آن angleA و 
angleB میانگین زوایای امتداد خط  واره استخراجی و مرجع هستند. هرچه 

مقدار AOA به صد نزدیك تر باشد دو امتداد به هم نزدیك ترند.

 % AΟA = ×100 (180-√(angleA-angleB2))  
180

                                                    )2(
در جدول-1 میانگین زاویه گس��ل ها در حالت های کل گس��ل ها، 
گس��ل های اصلی، فرعی، پنهان و تراستی به  همراه میزان فاصله اطمینان 
95 درص��دی برای فواصل زاویه ای ارائه ش��ده اس��ت. ب��ا توجه به این 
جدول، عموم گس��ل های موج��ود در منطقه در جه��ت NW–SE قرار 
دارند. همچنین گس��ل های اصلی در جهت WNW–ESE، گسل های فرعی 
در جهت N–S، گس��ل های پنهان در جهت NNW–SSE و گس��ل های 

تراستی در جهت WNW–ESE قرار دارند.

2-4- انتخاب متغيرها و اعمال الگوريتم كشف لبه كنی
ب��رای جلوگیری از ح��ذف خط  واره های ضعی��ف و منقطع باید از 
الگوریتمی برای کشف لبه استفاده کرد که خطوط منقطع و ضعیف را 
شناس��ایی و با توجه به دیگر خطوط کشف کند. یکی از الگوریتم های 
پرکاربرد کش��ف لبه در مطالعات زمین  شناسی که این خاصیت را دارند 
الگوریتم کش��ف لبه کنی اس��ت. در این الگوریتم سیگما و حد آستانه 

بهینه به  ترتیب 1 و 0/6 در نظر گرفته شد.

2-5- برداری  سازی و تصحيحات هندسی اوليه و اصلی
پس از اعمال الگوریتم کش��ف لبه کنی با متغیرهاي برآورد ش��ده، 
به  وس��یله اب��زار ArcGIS خط  واره های باینری ب��ه خط  واره های برداری 
تبدیل شد. خط  واره های اس��تخراجی در مرحله برداری  سازی ایراداتی 
از قبیل دوخطی ش��دن، بسته ش��دن خطوط در یك دور و مقطع شدن 
خط واره ه��ا دارند. برای تحلی��ل آماری خط  واره ها بای��د برخی از این 
ایراد ات حذف شوند که براي این کار از یك سری شروط هندسی اولیه 
استفاده شده است. حد آستانه بر پایه دانش متخصصان برای بهینه  سازي 
تصمیم  گیری ها استفاده می  ش��ود. مقصود از حد آستانه، اختالف زاویه 
برای اتصال دو خط  واره اس��ت که اگر دو خط فاصله کمتری از فاصله 
اتصال داش��تند و اختالف زاویه امتداد آنها کمتر از حد آستانه اختالف 
زاوی��ه بود، دو خ��ط را به  هم متصل کرده و یك خ��ط  واره کلی ایجاد 
می کنن��د. همچنین برای حد آس��تانه فاصله اتص��ال، خط  واره هایی که 
فاصله  اي کمتر از فاصله اتصال دارند، به  هم متصل شده و یك خط  واره 
ایجاد می ش��ود. حد آس��تانه های مذکور برای بهبود در ساختار هندسی 
خط  واره های استخراجی است زیرا امکان دارد خط  واره های استخراجی 

اولیه ویژگی های هندسی متفاوتي از خط واره های طبیعی داشته باشند.
با مقایسه دیداری، مشخص مي  شود که حالت حداکثر فاصله اتصال 
300 متر و حد آس��تانه زاویه ای 10 درجه، نس��بت به دیگر حاالت نتیجه    7   قسمتی از خط  واره ها قبل از اعمال شروط هندسی B( خط  واره ها بعد 

از اعمال شرط زاویه ای 10 درجه و شرط فاصله ای 225 متر

  6   نمودار رز خط واره های A(استخراجی B(موجود در منطقه
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  8   خط بلند كه با پیکان مشــخص شــده خط  واره  اي اســت كه از تصاویر 
راداری كشف نشده

  9   تصویر باند-6 سنجیده ETMt و خط واره های استخراجی از تصاویر 
راداری به رنگ زرد 

بهتری داشته است. شکل-6 خط  واره های استخراجی بعد از اعمال شروط 
هندسی زاویه ای و فاصله ای را نشان مي  دهد. به  علت اینکه کوچك  ترین 
طول خط  واره موجود در منطقه 225/5 متر است حد آستانه فاصله ، حداکثر 
225 متر در نظر گرفته شده تا از کمترین طول خط واره موجود در منطقه 
کوچك  تر باشد. ش��کل-7 خط  واره های موجود در منطقه بعد از اعمال 

شرط هندسی زاویه ای 10 درجه و شرط طولی 225 متر را نشان مي دهد.
درصد تطابق میانگی��ن زاویه  امتداد خط واره های اس��تخراجی پس از 
اعمال ش��روط هندس��ی فاصله اتصال 225 متر و اخت��الف زاویه امتداد 10 
درجه ب��ا خط  واره های اصلی 70/39 درصد، ب��ا خطواره های فرعی 96/79 
درصد، با خط  واره های پنهان 77/17 درصد و با خط  واره های تراستی 63/95 
درصد است. با مقایسه درصد تطابق میانگین های زاویه ای مشخص است که 
روش پیش��نهادی از دقت خوبی برای استخراج خط  واره ها فرعی برخوردار 
است )96/73 درصد(. ولی این امر برای خط  واره های اصلی، پنهان و تراستی 
صادق نیست. بنابراین خط  واره های کشف نشده باید از تصاویر دیگری مثل 

تصاویر اپتیکی استخراج شوند.

 ETM+ 2-6- استخراج ديداری خط  واره ها از باند-6 سنجنده
در روش اس��تخراج دس��تی، خط  واره ه��ا با تفس��یر دی��داری تصاویر 

ماهواره ای استخراج می شوند. معموالً خط  واره ها به  شکل خطوط مستقیم یا 
لبه روی تصاویر ماهواره ای قابل تشخیص هستند  که این امر به علت تغییرات 
رنگ کاني هاي معدني است. در تفسیر تصاویر ماهواره  اي و مطالعات میداني، 
تجربه دیداري، یك نکته   کلیدی برای تشخیص خط  واره های مقطع و اتصال 
قسمت های مختلف جهت تشکیل یك خط  واره طویل تر است ]15[. با این 
حال برخی عوارض برای شناسایی خط  واره ها مفید هستند که چند نمونه آنها 

عبارتند از:
               عوارض مربوط به توپوگرافی مانند دره ها و پرتگاه های مستقیم

               مرز مستقیم صخره ها
               باالزدگی سیستماتیك رودخانه ها 

               تغییرات ناگهانی در رنگ
               در یك خط بودن پوشش گیاهی

طبق گفته کویك و همکاران دره های مستقیم به  هم پیوسته مناسب ترین 
عوارض برای معیارشناسی اولیه در پردازش تصویر جهت کشف خط واره ها 
هس��تند ]16[؛ چراکه تصویر ماهواره هیچ اطالعات مستقیمی از توپوگرافی 

منطقه در اختیار نمی گذارد.
با مقایس��ه دی��داری خط  واره های موج��ود در منطق��ه و خط  واره های 
اس��تخراج ش��ده از تصاویر راداری، به وضوح مش��خص است که تعدادی 
از خط  واره های اصلی اس��تخراج نشده اند. در ش��کل-8 خطی که با پیکان 
مشخص شده خط  واره ای اس��ت که در خط  واره های موجود منطقه وجود 
دارد ولی در تصاویر راداری و با روش کش��ف لبه اس��تخراج نش��ده است. 
در مناطق دیگر نیز خط  واره هایي وجود دارند که کش��ف نش��ده  اند. شکل 
قرارگیری خط  واره های اس��تخراج ش��ده به  صورت معناداری نش��ان  دهنده 
جای خالی خط  واره هایي  هستند که کشف نشده اند. این امر در برخی موارد 
به  شکل چندین خط  واره استخراجی که در کنار هم و به  موازات یکدیگر بر 

خطی فرضی عمود هستند ظاهر شده است.
 با مقایس��ه دیداري بین خط  واره های موج��ود در منطقه، خط  واره های 
استخراج شده از تصاویر راداری و باندهای مختلف تصاویر +ETM مشخص 
مي  ش��ود. باند-6 این تصویر، از نظ��ر دیداری برای کش��ف خط واره های 
استخراج نشده، از بهترین رخنمون برخوردار است. برای کشف و استخراج 
دیداری خط  واره ها از تصاویر +ETM، از خط  واره های استخراجی تصاویر 
راداری به  شکل یك ماسك استفاده مي ش��ود. خط واره های استخراجی از 
 ETM+ روی تصویر باند-6 س��نجنده ArcMap تصاویر راداری در نرم افزار
قرار داده مي ش��ود. در مکان هایی که تراکم خط  واره هاي اس��تخراج ش��ده 
نش��ان  دهنده وجود خط  واره کشف  نشده  ای بوده و روی تصویر +ETM نیز 
مشخص باشد آن خط به  عنوان خط واره رسم می شود. شکل-9تصویر باند-

6 سنجنده +ETM به  همراه خط  واره های استخراج شده در مراحل پیشین از 
تصویر راداری اس��ت. در این شکل به  وضوح فضاهایی خالی دیده مي  شود 
که خط  واره های استخراجی به  شکل مشخصی اطراف آنها را احاطه کرده اند.
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تمامي خط  واره های اس��تخراج نشده به  وس��یله تصویر باند-6 سنجنده 
+ETM و با کمك خط  واره های اس��تخراجی پیش��ین استخراج شده است. 

شکل-10 همه خط  واره های استخراجی از تصویر باند-6 سنجنده +ETM و 
ENVISAT1 است. خطوط زرد و قرمز خط  واره هایی هستند که به  ترتیب از 

تصویر راداری و تصویر اپتیکی استخراج شده اند.
تع��داد خط  واره های اس��تخراج ش��ده از تصاویر اپتیک��ی 129 عدد با 
میانگی��ن زاویه امتداد 132/2 درج��ه )312/23 درجه( با فاصله اطمینان 8/1 

درجه ای اس��ت. درصد تطابق میانگین زاویه  امتداد خط  واره های استخراج 
شده از تصاویر اپتیکی با همه خط  واره های موجود در منطقه 91/90 درصد، 
ب��ا خط  واره های اصلی 96/45 درصد، با خط واره های فرعی 70/05 درصد، 
با خط واره های پنهان 89/70 درصد و با خط  واره های تراستی 97/12 درصد 
است. ش��کل-11 نمودار رز خط  واره های موجود در منطقه و خط  واره های 
اس��تخراجی از تصاویر اپتیکی را نش��ان مي  ده��د. نم��ودار رز خط  واره ها 
نشان  دهنده تطابق قابل  توجهی بین خط  واره های استخراجی از تصاویر اپتیکی 

و گسل های موجود در منطقه است.
بعد از اس��تخراج خط  واره ها از تصاویر اپتیکی و راداری، دو مجموعه 
خ��ط  واره مجزا حاصل مي  ش��ود. ب��رای تحلیل آماری هم��ه خط  واره های 
اس��تخراجی، از دو مجموعه خط  واره اجتماع گرفته ش��ده و یك مجموعه 

خط واره ها یك  پارچه استفاده شده است )شکل 7(.
 تعداد کل خط  واره های استخراجی از تصاویر اپتیکی و راداری 6859 
عدد با میانگین زاویه  امتداد 3/3 درجه )183/28 درجه( با فاصله اطمینان 2/7 
درجه اس��ت. درصد تطابق میانگین زاویه  امتداد خط  واره های استخراجی از 
تصاویر اپتیکی و راداری با همه خط  واره های موجود در منطقه 79/73درصد، 
ب��ا خط  واره های اصلی 75/18 درصد، با خط  واره های فرعی 98/43 درصد، 
ب��ا خط  واره های پنه��ان 81/95 درصد و ب��ا خط  واره های تراس��تی 68/73 
درصد اس��ت. ش��کل-12 نمودار رز براي خط  واره های موجود در منطقه و 
همه خط  واره های اس��تخراجی از تصاویر اپتیکی و راداری را نشان مي  دهد. 
همه خط  واره های اس��تخراجی نسبت به خط  واره های استخراجی از تصاویر 

اپتیکی، اختالف بیشتری از زاویه امتداد گسل های موجود در منطقه دارند.

نتيجه گيری
با مقایس��ه میانگی��ن زوایای امتداد خط  واره ها مش��خص می ش��ود که 
خط  واره های��ی که از تصاوی��ر رادار با روزنه ترکیبی و به  وس��یله الگوریتم 
کنی اس��تخراج شده  اند به خط  واره های فرعی نزدیك تر بوده و تطابق زاویه 
میانگین امتداد آنها 96/79 درصد است. همچنین خط  واره های استخراجی از 
تصاویر اپتیکی با خط  واره های اصلی، پنهان و تراستی تطابق بیشتری دارند. 
در ُکل ترکی��ب این دو کل خط  واره که از دو تصویر مختلف ایجاد ش��ده 
می تواند نقش مؤثری در کش��ف همه خط واره های موجود در منطقه مورد 
مطالعه ایفا کند )تطابق میانگین زاویه  امتداد خط  واره های استخراجی با همه 

خط واره های موجود در منطقه 79/73 درصد است(.
همچنین تحقیق حاضر پیشنهادهایي به  شرح زیر ارائه مي  دهد:

 استخراج خط  واره  ها از تصاویر اپتیکی به  شکل دیداری انجام شد. در آینده 
می توان روشی برای استخراج خودکار خط  واره ها از این تصاویر ارائه و آنها 
را ارزیابی کرد. همچنین جهت بهبود روش اس��تخراج خودکار خط  واره ها 
می توان ترکیبی از ماس��ك اس��تخراجی از تصویر راداری و تصویر اپتیکی 

ایجاد کرد.
 در اس��تخراج خط  واره ها از تصاویر اپتیکي می توان از باند های دیگري 

  10  همه خط واره های استخراجی از تصویر راداری و اپتیکی

11  نمــودار رز از A( خط  واره هــای موجــود در منطقــه B( خط  واره هــای 
استخراجی از تصاویر اپتیکی
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نیز اس��تفاده کرد. همچنین در حالت بهینه می توان ترکیب باندی باندهاي 
مختلف و نس��بت های باندی را نیز مورد آزمایش ق��رار داد. این موضوع 
به  ویژه در اس��تخراج خ��ودکار خط  واره ها از تصاویر مذکور بس��یار حائز 

اهمیت است.
  به  طور قطع اس��تفاده از داده های کمکی مانند نقش��ه های زمین  شناس��ی، 

ریخت  شناس��ی، نقش��ه آبراهه ها و دیگر داده ها می تواند کمك شایاني در 
بهبود استخراج خط واره ها باشد. شناسایی داده های مؤثر در این امر کمك 
به  سزایی در استخراج خط واره هاست. همچنین روش استفاده از این داده ها 
در استخراج خط  واره ها و ترکیب آنها با سایر داده ها نیز مهم و قابل بررسی 

است.
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