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فرآیند تغییر شــكل پوســته ی زمین، انواع ریخت هــا و ترکیبات مختلفی از 
ســنگ ها را در مقیاس هــای متفاوت ایجاد می کند. در یک ســمت کوه های 
عظیم کره ی زمین قرار دارند و در سوی دیگر تنش های موضعی باعث ایجاد 

ترک های بسیار ریز در سنگ کف می شود. 
از تمام این پدیده ها تحت عنوان "ســاختار های ســنگی" یاد می شــود.]1[ 
زمانی که یک مطالعه در منطقه  انجام می شــود، زمین شناس ساختار غالب را 
تشــخیص و توصیف می کند. یک ساختار معموال آنقدر عظیم است که فقط 

قسمت بسیار کوچکی از آن توسط یک بیننده، قابل مشاهده است. 
اغلب موارد، بیشــتر سنگ کف توســط نباتات و یا رسوبات اخیر پنهان شده 
است. در نتیجه تهیه ی ساختار زمین شناسی باید بر اساس رخ نمود های بسیار 
محدود که شــامل مکان هایی اســت که کف سنگی در ســطح زمین نمایان 

می باشد، انجام شود. 
بر خالف تمام این مشکالت، برخی تکنیک های ترسیم، زمین شناسان را قادر 
به شناخت ساختار های کنونی می سازد. در سال های اخیر، این مسیر با کمک 
عکس برداری هوایی، تصویربرداری ماهوار ه ای و توســعه ی سیســتم تعیین 

موقعیت جهانی )GPS( هموارتر شــده  اســت. عالوه بر این تهیه ی پروفیل 
زمین با روش انعکاس لرز ه ای و نیز حفر گمانه ها در مورد ترکیب و ســاختار 

سنگ های در عمق، داده  های زیادی را فراهم می کند.

1- معرفي منطقه ی مورد مطالعه و داده هاي مورد استفاده
منطقه ی مورد مطالعه در زیر پهنه ی شــرقی کمربنــد چین خورده ـ رانده ی 
کپــه داغ، در بلــوک 1:25۰۰۰۰ درگز قرار دارد و همان طور که در شــکل1 
نشان داده شده اســت، در فاصله ی طول هاي جغرافیایی’3۰˚59 و ’15˚6۰ 
شــرقی و عرض هاي جغرافیایی’45˚36 و ’1۰˚3۷ شمالی قرار گرفته است. 
در تقســیمات کشــوري، این منطقه در شــمال استان خراســان رضوي در 
15۰ کیلومتري شــهر مشهد )مرکز استان( قرار دارد. شهرستان کالت نادري 
در ناودیس کالت واقع درحاشــیه ی جنوب غربی تاقدیس نادر بنا شده است. 
روســتاهاي چهچه، سرجنگل، سنگانه، قره  تیکان، قلیج آباد، زال خان، باالن، 

یکه توت در منطقه ی مورد مطالعه قرار گرفته اند.

سمیه افشاری* و محمدرضا نوری، کارشناس ارشد RS & GIS مدیریت اکتشاف  

شناســایی گســل ها در سراســر کره ی زمین، نه تنها بیانگر تاریخچه ی تکتونیکی هر منطقه است، بلکه می تواند 
وضعیت آینده ی زمین شناســی منطقه را نیز تا حد زیادی مشــخص کند. امروزه با اســتفاده  از فناوری سنجش از 
دور، محققین و پژوهشگران به دستاورد های مهمی در شناسایی موقعیت، وضعیت و نوع گسل در ابعاد وسیع تری 
نســبت به تصاویر هوابرد، دست یافته اند. تصاویر ماهواره ای به دلیل داشــتن توان تفکیک زمانی، مکانی و طیفی 
بــاال در محدوده ی طیفی مرئی، مادون قرمز، حرارتی و مایکروویو )راداری( امکان تجزیه وتحلیل زیادی در اختیار 
محققین قرار داده اند تا با شناسایی تغییرات در بافت زمین و هندسه ی لبه  های این تغییرات و تفسیر نهایی توسط 
یک زمین شــناس مجرب موقعیت گســل استخراج شــود. تاقدیس نادر در منطقه ی کپه داغ واقع در شمال شرقی 
ایران از جمله مناطقی در ایران اســت که علي رغم اهميت منطقه به لحاظ واقع شــدن در مرز کشــور، مطالعات 
زمین شناســی محدودي در آن انجام شده اســت. در این پژوهش استخراج گسل های محتمل منطقه با استفاده از 
تصاویر ســنجنده ی ASAR ماهواره Envisat ســال های 2۰۰۷ و 2۰۰9 با كمك داده های زمین شناسی مورد 
مطالعه قرار مي گيرد. نتایج حاصله با ســوابق زمين لرزه های رخ داده در آن بازه ی زمانی مقایســه مي شــود. نتایج 
حاصل از این پژوهش نشان می دهد که می توان با استفاده از تکنیک تداخل سنجی مایکروویو )راداری( به موقعیت 
جابجایی ارتفاعی منطقه و نيز مکان هایی که در آنها جابجایی شــدید بوده اســت به موقعیت احتمالی یک گســل 

فعال پی برد. 
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مقاالت پژوهشی

 1  موقعیت منطقه ی مورد مطالعه در نقشــه ی ایران

 2  موقعیت کپه داغ در نقشــه ی ساختاری ایران

مدیریت اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران در بخش زمین شناســی دارای 
مستندات ویژه ای از مشخصات کلیه ی حوضه های رسوبی از  جمله کپه داغ در 

شمال شرق کشور است. 
همان طور كه در شــكل2 مالحظه مي شــود کمربند چین خورده ـ رانده درون 
قاره اى کپه داغ داراي راســتاى  N6۰W و طول ۷۰۰ کیلومتر است که مرز 

امروزى بین صفحه ی اوراســیا )پلت فرم توران( و خرده قاره ی ایران مرکزى 
را مشخص مى سازد.]2[

داده های راداری مورد اســتفاده بین سال های 2۰۰۷ تا 2۰۰9 بوده و از 
ماهواره ی Envisat و ASAR Mode Single Look Complex و 

تک پوالریزه از نوع IMS هستند.
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INSAR 2- روش استخراج گسل های زمین شناسی با روش
هدف از اســتفاده از داده های رادار این اســت که با استفاده از تداخل سنجی 
راداری نقشــه ی جابجایی های منطقه را ترســیم کــرده و در صورت وجود 
جابجایــی به تفســیر جابجایی ها پرداخته شــود. احتمــال آن می رود که با 
مشاهده ی شــیب جابجایی ها در مناطق شیب زیاد خصوصا در قسمت هایی 
که جهت جابجایی معکوس می شــود )از فرونشست به باالآمدگی یا برعکس( 
گسل وجود داشته باشد. این گسل از نوع فعال بوده که به روش های گوناگون 

می توان صحت آن را بررسی کرد:

 داشتن اطالعات لرزه ای ثبت شده و بررسی موقعیت مراکز زلزله. 
 می توان با قرائت های GPS از ایســتگاه های توزیع شــده در مناطق دارای 
مقدار جابجایی در ســال های متفاوت، اختالف ارتفاعات مشــاهده شده را با 

میزان جابجایی به دست آمده از تداخل سنجی راداری مقایسه کرد.
 با مشاهدات میدانی و تفسیر جابجایی به این نتیجه رسید.

در شكل3 مراحل اســتخراج خطواره ها و تهیه ی نقشه ی نهایی گسل ترسیم 
شده که در بخش های آتی توضیح داده خواهد شد.

1-2- استخراج گسل با استفاده از داده های راداری
داده هــای راداری معموال به صورت خام هســتند و باید توســط نرم افزار به 
SLC 1 تبدیل شــوند، زیرا داده های خام راداری شامل اعداد مختلط هستند 

که با عمل تبدیل به SLC که در درون خود دارای دو نوع داده ی فاز2 و پاور3 
است، تبدیل می شود. 

اما داده های دریافتی ASAR به شــكل SLC هســتند که فقط نیاز است 

توســط نرم افزار خوانده شــود تا به شــكل قابل پردازش در محیط نرم افزار 
SARScape آماده شــوند. اما در اینجا به داده هــای مدار گردش ماهواره 
که به نام DORIS یعنی نــام ماهواره ای که پس از ماهواره ی ASAR در 
فاصله ی زمانی 24 ساعت بر روی مدار چرخش آن می چرخد تا مسیر حرکت 
ماهــواره را با دقت دهم میلی متر محاســبه و اصالح کند )این عمل با کمک 
ایستگاه های زمینی انجام می شود( و در نهایت مسیر حرکت ماهواره به زمین 

ارسال می شود تا به داده های راداری در زمان پردازش اضافه گردد. 
پس باید در زمان استفاده از این داده ها از فایلی استفاده شود که 24 ساعت 
بعد از زمان اخذ داده ها در بازه ی تاریخی نام فایل باشــد. در پایان مرحله ی 
بازخوانی داده ها، به ازای هر فایل یک فایل با پسوند slc وجود خواهد داشت 

که ورودی عملیات تداخل سنجی است.

2-2-  تداخل سنجی
تداخل ســنجی  )inSAR( یا )ifSAR( از دو تصویر SAR از یک 
منطقه ی مشخص که در دو موقعیت  زمانی و مکانی گرفته، استفاده می کند. 
با یک مقایســه ی ســاده  تداخل سنجی SAR مشــابه فتوگرامتری استرئو 
)دوبعدی اســت( برای محاســبه ی توپوگرافی با اســتفاده از دو پرسپکتیو 
مختلــف اســت. عملکرد تداخل ســنجی SAR در محدوده ی هندســه ی 
رادار اســت، در حالی که فتوگرامتری در محدوده ی اپتیکی اســت. اصول 
علمي چنين روشــي در منابع گوناگون مانند:    و 
کاربردهای آن توســط   و بسیاری 

دیگر بررسی شده است.]3و4[

 3  مراحل تهیه ی نقشه ی گسل
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به دســت آوردن دو تصویر SAR از یک منطقه ی مشــخص نیازمند انجام 
این عمل در مســیر پرواز مختلف و به طور هم زمان می باشد.]5[ این مسئله 
به عنوان باز فضایی معروف اســت که در تصاویــر به صورت هم زمان و از دو 
منظر مختلف گرفته می شــوند. از آنجایی که SAR ســنجنده  ی فعال است 
 SAR مشــخصات موج ارسالی معلوم است. همچنین به خاطر اینکه اشعه ی
با بازتاب های همدوس4 با طول موج معلوم وجود دارد نه تنها می توان میزان 

روشنایی را ارزش گذاری کرد بلکه می توان فازها را به دست آورد. 
بدین معنی که کدام پیک موج ارســالی هم راســتا با موج بازتابی از زمین 

است.)شکل4( 
ترکیب بین فاز امواج ارســالی و بازتابی به عنوان اینترفروگرام معروف اســت 

که اختالف بین فازهای امواج ارســالی و بازگشتی را نشان می دهد.)شکل4 ( 
به خاطر اینکه موقعیت مختلف در آنتن مشــخص است اختالف فاز می تواند 

بیانگر ارتفاع سطح زمین باشد.
بنابراین اینترفروگرام آشکارســازی برای تعیین اختالف توپوگرافی که توسط 
اختالف فازها ایجاد شــده است، می باشــد و بیانگر سطح دقیق زمین است. 
این روش آنالیتکال که به عنوان فاز آنراپینگ )پوست کنی فاز( شناخته شده 
اســت، بیانگر اختالف ارتفاع اســت که توســط فرینج های منحنی شكل که 
رنگ های پیچیده نامیده می شــوند، نمایش داده شــده است.)شکل5( مثال 
مشخص روش اســتفاده از دو آنتن، SRTM در سال 2۰۰۰ است که آنتن 

اول داخل محوطه ی شاتل و آنتن دوم بیرون است.

 4  موج هم خوان شــده با موج IN Phase و از طرفی دیگربه اندازه ی Φ با هم اختالف دارند که این مقدار به درجه یا رادیان محاســبه می شــود و مقدار آن بین صفر 

و π 2  است.]5[

 5  تداخل افزاینده و کاهنده. دو موج به صورت in phase ترکیب می شــوند که شــدت روشــنایی بیشتری تولید کنند که با پیکسل سفید نشان داده می شود. دو 

موجی که out phase هســتند یکدیگر را از بین می برند و ســیگنال ضعیفی را می ســازند که با پیکسل سیاه مشخص می شود. سیگنال های InSAR به وسیله ی دو 
آنتن از موقعیت های مختلف از زمین دریافت می شــود و آرایه ای از مشــاهدات زیادی از درجات تداخل کاهنده و افزاینده را می سازند.]5[
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در این روش نقشــه برداری دقیق ســطح زمین بین مدار °6۰ شمال و 56° 
جنوب انجام شد. به طور کلی فاز اندازه گیری شده شامل اثرات مربوط به نویز 
و اتمسفر اســت که معموال مقدار آنها ناچیز می باشد و برای به دست آوردن 
فاز ناشــی از تغییرات زمین باید فازهای ناشــی از توپوگرافی زمین و مسطح 

بودن زمین را حذف کرد.]6[

نمونه ی دیگر این استراتژی انواع دیگر اطالعات را به دست می دهد. اگر دو 
تصویر در زمان های مختلف نظیر مدارهای مختلف جمع آوری شود، سیستم 
باز موقتــی ایجاد می کند، که جفت تصویر می ســازد که آشــکارکننده ی 
تغییرات اتفاق افتاده در دو زمان اســت.]۷[ در مباحث علمی، می توان آن 
را در جریانات اقیانوســی، حرکت یخ در یخچال هــا یا حرکت یخ در قطب 

به کار برد. 
حساسیت این تجزیه وتحلیل وابســته به باز موقتی است، بنابراین باز موقتی 
کوتاه می تواند حرکات ســریع )مثل حرکت وســائل نقلیه( را ثبت و بازه ی5 

موقتی بزرگ تر می تواند حرکت های آهسته تر نظیر حرکت یخ ها در یخچال ها 
را آشکار کند. جفت آنتن که از یک سکو عمل می کنند می توانند سرعت را به 
سانتی متر در ثانیه اندازه گیری کنند.)مناسب برای اندازه گیری های موج های 
اقیانوس یا حرکت وســائل نقلیه( باز موقتی بلندتر برای اندازه گیری سرعت 

کمتر شاید سانتی متر در روز کاربرد دارد، مثل حرکت یخچال ها.
در این شــرایط اختالف فاز می تواند باال آمدگی یا فرو نشســت، حرکت 
یخچال ها یا تغییر در پوشــش گیاهی را مشــخص کند. توانایی به دست 
 SAR آوردن اطالعات توپوگرافی از تغییرات زمینی فناوری تداخل سنجی
را به عنوان ابزار مهمی در ژئوفیزیک و علوم زمین ایجاد کرده است.]8[

3-2- پیش پردازش داده ها
در تداخل سنجی به دو Single Look در دو زمان متفاوت نیاز است که در 
اینجا زمان های 2۰۰۷/11/26 و 2۰۰9/11/3۰ اســت و باید نسبت به هم با 

فاصله ی متعارفی قرار داشته باشند.

 SRTM 6  تداخل سنجی 

 7  نمایش بازه ی دو گذر ماهواره
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بر مبنای توضیحات با محاسبه ی Baseline داده های مورد استفاده اطالعات 
مداری داده ها مطابق جدول1 قابل ارائه هستند.

نتایــج باال نشــان می دهد بازه ی بیــن دو گذر )فایل گــذر اول را به عنوان 
Master و فایل گذر دوم را به عنوان Slave در نظر گرفته( در حد مناسب 

بوده و ادامه ی عملیات، مجاز خواهد بود.

3- پیاده سازی، ارزیابی نتایج استخراج شده و یافتن گسل
1-3- استخراج DEM مشترک دو منطقه

از آنجا که فواصل برداشــت شده از رادار از روی پوسته ی زمین است و زمین 
نیز دارای توپوگرافی های مختلف اســت، از طرفی مبنای محاسبات فواصل و 
ارتفاعات از روی بیضوی که یک مدل ریاضی اســت، الزم اســت تا ارتفاعات 
توپوگرافی از ارتفاعات محاســبه شده، کسر شــود، بنابراین داشتن اطالعات 
توپوگرافی منطقه الزامي اســت و بهترین فرمت شناســایی پستی و بلندی 
منطقه DEM آن می باشد که ممکن است به روش های گوناگون و دقت های 

مختلف به دست آمده باشد. 
اما از آنجا که اطالعات DEM جهانی که توســط ماهواره شاتل با دقت 9۰ 
متری تهیه شــده کفایت کرده و به ســادگی در دســترس عموم قرار دارد، 

نرم افزار استفاده از آن را به دو صورت پیشنهاد داده است، یکی زمانی که این 
اطالعات در حافظه ی کامپیوتر موجود باشد و یا اینکه خود نرم افزار به صورت 

آنالین اطالعات را ازسایت SRTM دریافت می کند. 
در اینجا از گزینه ی اول اســتفاده شده، بدین صورت که نرم افزار هر دو فایل 
Master و Slave را دریافت می کند تا از محدوده ی مشــترک آنها جهت 
استخراج DEM استفاده کند. نتیجه ی این قسمت فایل DEM و همچنین 

فایل محتوی اطالعات ژئویید مشترک دو منطقه است.

DEM 2-3- تولید اینترفروگرام با استفاده از
 DEM و همچنین Slave و Master در این بخش با اســتفاده از دو فایل
اســتخراج شده در قسمت قبلی اینترفروگرام ضمن تصحیح کشیدگی تصویر 

)با داشتن نسبت کشیدگی( دو تصویر جدید تولید می شود.
 از جمله خروجی های این قسمت شامل:

Slave و Master فایل های فاز و پاور هر دو تصویر 
_int فایل اینترفروگرام با پسوند 

_dintفایل اینترفروگرام که اثر توپوگرافی در آن حذف شده باشد با پسوند 
_sint فایل اینترفروگرام مجازی با پسوند 

SARscape توسط نرم افزار SRTM اســتخراج شده از DEM  8 2009 9  اینترفروگرام بین ســال های 2007 تا 

  1     نتیجه ی محاســبه ی اندازه ی بازه ی دو گذر

طول بازه ی عمودی )متر(84.963

اندازه ی بازه ی بحرانی )متر(932.671

ابهام ارتفاعی ضریب π2 )متر(108.51

شیفت در جهت عرض گذر )پیکسل(1.95

شیفت در جهت امتداد  گذر )پیکسل(2766.093

اختالف مرکزیت داپلر3.381

اندازه ی بحرانی مرکزیت داپلر1652.416
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بــر مبنای توضیحــات با محاســبه ی Baseline داده های مورد اســتفاده 
اطالعات مداری داده ها مطابق جدول1 قابل ارائه هســتند. نتایج باال نشــان 
می دهد بازه ی بین دو گذر )فایل گذر اول را به عنوان Master و فایل گذر 
دوم را به عنوان Slave در نظر گرفته( در حد مناسب بوده و ادامه ی عملیات، 

مجاز خواهد بود.

3-3- فیلتر کردن و تولید همبستگی فازی6
 Bamp و یا Ramp، Jamp بــه علت وجود نویزها و خطاهایی همچــون
که به علت مشکالت دستگاهی یا تغییرات سریع توپوگرافی پدید می آید، فیلتر 
کردن اینترفروگرام الزامی اســت. فیلترهــای موجود در برنامه ی    
Boxcarو یا Goldstain اســت که هر کدام بنا به مورد اســتفاده نتایج 
مشــخصات ویژه ی خود را دارد که در اینجا از فیلتر Adaptive اســتفاده 
شده اســت. نتیجه ی فیلتر با پسوند fint_ می آید. همچنین در این قسمت 
فایل همدوســی نیز تولید می شــود که با پســوند cc_ می آید. همدوسی یا 
Coherence بیانگر میزان همبســتگی فاز بین دو تصویر است و مقدار آن 
بیــن صفر تا یک تغییر می کند و فاصله ی ۰/۷ تا یک بهترین مقدار برای آن 
است.  همچنین به عنوان پارامتری برای تشخیص عوارض نیز می تواند باشد، 
به طوری که میزان پایین آن نشــان دهنده ی آب و متوســط، نشان دهنده ی 
گیاهان در حال رشــد و مقدار باال، نمایانگر شــهرهای بدون تغییر و بیابان ها 

می باشد.

Unwrap -3-4 کردن فازها
در این مرحله ناپیوستگی های موجود در فاز مخصوصا در مناطق با همدوسی 
باال از بین مــی رود، بدین گونه از آنجا که فازهای موجود در فایل ضرایبی از 
صفر تا π 2  اســت، به صورت پیوسته و پشت سر هم قرار می گیرد. یعنی اگر 
مقادیر تصویر به صورت دوره ای π-π-۰ 2   باشد پس از Unwrapping به 

4π-3π-2π -π-۰-.... تبدیل می شود.

5-3- پاالیش و تسطیح مجدد7
در این مرحله با توجه به نقاط کنترل زمینی GCP 8 تمام مراحل گذشــته 

مجددا تکرار شده و تا حد ممکن اثر توپوگرافی حذف می شود. 
نقاط کنترل زمینی باید در مناطقی انتخاب شود که دارای سه شرط زیر باشد:

 منطقه مسطح باشد یا تغییرات توپوگرافی محسوس نداشته باشد.
 همدوسی یا Coherence باال داشته باشد.

 جابجایی یا فرینج نداشته باشد.
اینترفروگرام حاصله دارای کمترین اثر توپوگرافی و غیر همدوســی است که 

می توان از آن برای محاسبه ی جابجایی استفاده کرد.

Adaptive 10  نتیجه ی فیلتر 

 11  میزان همدوسی دو فایل

 12  نتیجه ی Unwrap شدن فازها
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6-3- محاسبه ی جابجایی 
از اینترفروگرام به دســت آمده در مرحله ی قبل و DEM منطقه و نیز فایل 
کوهرنســی، می توان جابجایی دو تصویر را به صورت ارتفاعی یا مســطحاتی 
)در جهت شیب( محاسبه کرد. تصویر نتیجه دارای سیستم مختصات بوده و 

می توان از آن جهت تفسیر در هر نرم افزار GIS استفاده کرد.

7-3- ارزیابی بردارهای جابجایی
در بیشــتر مقاالت و تحقیقات، جهت خطواره ها معموال توســط نمودار گل 
ســرخی یا ُرز دیاگرام بررســی و تحلیل می شــود. در این نمودارها فراوانی 

خطواره ها در فواصل زاویه ای یکســان نمایش داده می شــود. این فاصله در 
این تحقیق 1۰ درجه اســت. برای بررســی ارتباط جهت خطواره ها با امتداد 
جهت شــیب این نمودار برای جهت شــیب نیز ترسیم شده که در  شكل15 
آمده اســت که می توان چنین تفســیر کرد که شیب منطقه بیشتر در 2۰ تا 
3۰ درجه امتداد دارد و فراوانی آن بیشــتر از 55۰۰ و کمترین امتداد شیب 

در 15۰ درجه است. 
کشــیدگی و امتداد کوه ها درســت عمود بر امتداد شــیب ها است پس این 
امتدادها بیان می کنند کشــیدگی کوه های منطقــه در امتداد 12۰ درجه یا 

3۰۰ درجه یا به عبارتی جنوب غربی به شمال شرقی است.

 14  نقشــه ی منحنی میزان های جابجایی بین دو سال 2007 و 2009 13  تصویر نهایی میزان جابجایی 

 15  نقشــه ی منحنی میزان های جابجایی بین دو سال 2007 و 2009
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با توجه به تعداد زیاد خطواره ها چنانچه در  شــكل16 مشــاهده می شــود، 
پراکندگی و فراوانی امتداد آنها در امتداد 2۰ درجه بیشتر است و این درست 
در امتداد جهت شــیب منطقه است. فراوانی در 9۰ نیز زياد است و همچنین 

در امتداد شمالی ـ جنوبی نیز دیده می شود.

8-3- بررسی گسل استخراج شده از تداخل سنجی راداری
در بخش پیشــین از تداخل سنجی راداری دو گسلی منقطع استخراج شد که 
در صورت قطعی بودن آن از نوع گسل فعال هستند که در طی 2 سال حدود 
8 ســانتی متر جابجایی داشــته اند. حال با تلفیق گسل های به دست آمده در 
روش نیمه اتوماتیک و این دو گســل نشــانه هایی از درستی آن وجود دارد. 
گسل RD1 موازی دو گسلی است که در طرفین آن استخراج شده اند، پس 
 RD1 نیز از ابتدای گسل RD2 احتمال وجود این گســل باال اســت. گسل
شروع شــده و به لبه ی چین خوردگی دیواره ی بلند نادر منتهی می شود. این 
همخوانی وجود گســل را محتمل می کند. برای اطمینان بیشتر با استفاده از 
اطالعات لرزه ای مرکز زلزله نگاری موسسه ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران مراکز 
رخداد زلزله در سال های 2۰۰۷ تا 2۰۰9 با توجه به بزرگی آن بر روی منطقه 
 RD2 پیاده شد که وجود یک زلزله به بزرگی 3,2 ریشتر در مجاورت گسل
که بزرگی آن نســبت به سایر زلزله های دیگر مشخص است، گواهی بر وجود 
این گسل است. شكل1۷ موقعیت گسل های استخراج شده را نشان مي دهد.

4- بحث
  اســتخراج گســل در هر مقیاس نیاز به منبع متناســب خــود دارد، برای 
شناسایی گســل ها در ابعاد چند ده کیلومتر ماهواره لندست8 به علت قدرت 
تفکیک مناسب، تعداد باند و سهل الوصول بودن آن پیشنهاد می شود، اما اگر 
منظور شناسایی گسل در ابعاد کوچک باشد نیاز به تصاویری با توان تفکیک 

باالتر است.
در مبحث منابع راداری، در این مطالعه به تکنیک تداخل سنجی اشاره شد که 
با اســتفاده از جابجایی های به دست آمده و تغییرات سریع جابجایی می توان 
به وجود یک گسل فعال پی برد اما از فایل پاور رادار می توان همچون تصاویر 
اپتیکی به صورت دســتی یــا اتوماتیک، خطواره ها را اســتخراج کرد و علت 
اســتفاده نکردن در این مطالعه وجود توپوگرافی شــدید و سایه های بیش از 

حد در منطقه بود. 
یکی از نشــانه های وجود گسل، بیرون زدگی هایی به صورت رگه است که در 
منطقه ی مورد مطالعه رگه هایی از کلسیت که به صورت نواری به عرض کمتر 
از یک متر اســت نمایان شده)شکل19(، که پیشــنهاد می شود پژوهشگران 
بعدی با استفاده از تصاویر با توان تفکیک مکانی نیم متر نسبت به مطالعه ی 
این گونه گســل ها اقدام کنند. همچنین استفاده از داده های راداری پالریزه 

شده می  تواند برای شناسایی این گونه محل ها مفیدتر باشد.

 16  نمودار گل ســرخی خطوط استخراج شده

 17  موقعیت گســل های استخراج شده از تداخل سنجی راداری

 18  موقعیت مراکز زلزله که در سا ل های 2007 تا 2009 رخ داده است
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پانویس هاپانویس ها
1. Single Look Complex
2. Phase

3. Power
4. Coherent

5. Base Line
6. Coherency

7. Refinement and Reflattening
8. Ground Control Point
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نتیجه گیری 
زمین شناسان برای رسیدن به موقعیت گسل از شواهد روی زمین و در نقاطی 
که جابجایی مســطحاتی انجام شده باشد، استفاده می کنند در این صورت به 
موقعیت گسل های راستالغز پی می برند در حالی که اگر گسل فقط در جهت 
عمودی جابجا شــده و یا در حال جابجایی باشــد و رسوبات نیز روی شواهد 
را گرفته باشــد، مشــاهدات زمینی منجر به یافتن آن نخواهد شد، اینجاست 
که برای به دســت آوردن موقعیت این گونه گســل ها می توان با اســتفاده از 

نتایج عملیات تداخل سنجی راداری، نقشه ی منحنی های جابجایی ارتفاعی را 
ترسیم کرده و به تفسیر جابجایی ها پرداخت. 

بدیهی اســت مکان هایی که دارای چگالی بیشــتر تغییرات ارتفاعی باشند با 
شــرط اینکه خطوط تراز در یک راستا باشند مشکوک به احتمال گسل بوده 
و این امر با داشــتن اطالعات جانبی دیگر می تواند درجه ی اطمینان به نتایج 

را باال ببرد.


