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 چکیده 

بهتر تاريخچه تکتونیکی، تکتونیك ها به درک های ساختاری تکتونیکی هستند که مطالعه آنها، خط يا کلیواژ زمینی و درزهخطواره

 کند. کمك می و اکتشاف نفت و معادن یشناسزلزله  شناسی،فعال يك منطقه، حل مسائل زمین

به  برخوردار است ولی    ايی هر چند از دقت و اعتبار قابل قبولیهای مرسوم صحرها با روشو درزهها  ها، شکستگیتهیه نقشه گسل

ها در  بنابراين تشخیص آن ط خاک، گیاه و آب پوشیده شده استها توسشناسی، ساختارهای آنهای زمیندلیل اين که بیشتر مکان

د ابزاری مناسب برای مطالعه اين ساختارها توانمیهای سنجش از دور  به همین دلیل استفاده از تکنیك  ،سطح بسیار مشکل است

ای ای به دلیل دارا بودن ديد منطقه. تصاوير ماهوارهمطالعه را کم کندباشد، به مطالعات صحرايی کمك کند و هزينه و زمان مورد  

زمانی، مکانی و  های سنجش از دور با دارا بدن توان تفکیك  هستند. دادهها برای مطالعات ژئومورفولیکی  ترين ابزاروسیع از سودمند

در اختیار محققان قرار داده تا با شناسايی    ی اديزل  طیفی باال در محدوده طیف مرئی، مادون قرمز و حرارتی امکان تجزيه و تحلی

 مجرب موقعیت گسل استخراج گردد شناسنیزمهای اين تغییرات و تفسیر نهايی توسط يك غییرات در بافت زمین و هندسه لبهت

از تصاوير   اتوماتیك های منطقه با سه روش دستی،  گسل  ، 8OLIلندست    یاماهوارهدر اين پژوهش با استفاده  نیمه  اتوماتیك و 

دهد  استخراج شد و سپس نتايج حاصله با مطالعات و مشاهدات صحرايی منطقه مقايسه شد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان می

چاه شیرين را با دقتی مناسب استخراج  _های موجود در محدوده کمربند ترودن گسلاتوکه با استفاده از روش نیمه اتوماتیك می

 کرد.

  OLI 8، لندست ، سنجش از دورخطوارهچاه شیرين، گسل، -ترود واژگان کلیدی:

 

 

Lineation extraction of geological Torud_Chahshirin magmatic belt using remote 

sensing data 
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Abstract 

Lineation, line, or ground cleavage are tectonic and structural structures which help them to better 

understand the tectonic history, active tectonic of an area, solving geological problems, seismology and 

petroleum exploration and mining. The mapping of faults, fractures, and joints with conventional methods, 

although the accuracy and validity are acceptable, but because most geological locations, their structures 

are covered by soil, plant and water, so the diagnosis of them is very difficult in the surface, so   for this 

reason using remote sensing techniques that can be a suitable tool for the studies of these structures, help 

in field studies and reduce the cost and time of the study. Satellite imagery due to having a large regional 

view of the most advantageous tools for Geomorphologic studies. Remote sensing data with the ability of 

temporal, temporal and spectral segregation in the spectrum range, infrared and thermal, the possibility to 

analyze a great deal with the researchers to identify the changes in the Earth's texture and the edges 

geometry of these changes and final commentary by a qualified pathologist fault position Be extracted In 

this study, using Landsat 8OLI satellite imagery, the area faults were extracted with three manual, automatic 

and semi-automatic methods, and then the results were compared with the study and field observations. 

The results of this study show that by using semi-automatic method, the faults in the range of Torud-

chahshirin belt was extracted with appropriate accuracy. 

Key words: torud_chahshirin belt, fault, lineation, remote sensing, Landsat 08  

 مقدمه 

ها به درک بهتر تاريخچه تکتونیکی، تکتونیك های ساختاری تکتونیکی هستند که مطالعه آنها، خط يا کلیواژ زمینی و درزهخطواره

ها  خطوارهکند.  و اکتشاف نفت و معادن کمك می  شناسیزلزله  شناسی، مین، حل مسائل ز(El Hadani, 1997)فعال يك منطقه  

زمین  دهندهنشان مانند گسلساختارهای  شکستگیشناسی  درزه  هاها،  که    هاو  رو  یخوببههستند  تصاوير  بر  توسط   یاماهوارهی 

 پرداخت شناسی  های زمینتجزيه و تحلیل ساختارتوان به  ها میوند، از اطالعات مربوط به خطوارهشهای رقومی شناسايی می پردازش

(El Hadani, 1997)  .های قابل توجهی ايجاد شده  ها تغییر شکلپوسته زمین هستند که در طول آنهايی در  ها شکستگیگسل

 دهد که زمانی در گذشته، در طول آن جابجايی رخ داده است.در واقع، حضور گسل در يك منطقه نشان می .است

،  ایماهوارههای  داده  کارگیریبهشوند.  های خطی ظاهر میپديده  صورتبه   معموالً  ،ایماهوارهدر تصاوير    ها و آثار شکست،ها، درزهگسل

 ( 1382)علوی پناه،گردد اغلب موجب کاهش هزينه و افزايش سرعت و دقت می

 بسیار حائز اهمیت  خیزخیزی مناطق لرزههای ساختاری و لرزهاکتشاف ذخاير معدنی، تهیه نقشه   منظوربهها در  شناخت خطواره 

کنند و اين  پیدا می  نهشت  شکافدارهای  . بسیاری از ذخاير معدنی  در سنگ(Gabr et al., 2010; Hung et al., 2005)  است

ها، ارتباط آن  بررسی الگوی شکستگی  منظوربهها  هیه نقشه خطوارهدارند بنابراين تای  ها در نهشت اين ذخاير نقش عمدهشکستگی

  ، هاشناسايی و تفسیر خطواره  منظوربه.  ( Zoheir et al., 2019)   رسدآن بر حرکت سیال ضروری به نظر می  تأثیرو    یخوردگنیچبا  

های مرسوم صحرايی بر اساس روشکه    يیهاه خطوارهشنقشود.  استفاده میهای هوايی  های زمینی و همچنین تفسیر عکساز برداشت

های تهیه شده نقشه  اگرچهها را مشخص نمود،  ی خطوارههمهد  توان س بزرگ و کم بودن میدان ديد، نمید به خاطر مقیانشوتهیه می

به دلیل دارا بودن    ایماهواره. لذا از تصاوير  (Suzen and Toprak, 1998)  و اعتبار بیشتری برخوردار باشند  از اين راه از دقت

 شود. ستفاده میها ان تفکیك باال در تعیین موقعیت خطوارهگستردگی طیفی يا توا

روند   قرار دارد. اين بخشچاه شیرين در بخش شمالی زون ايران مرکزی و جنوب فرو افتادگی کوير چاه جم  -کمربند ماگمايی ترود

متعدد  های ها و شکستگی یلو در شمال محصور است. وجود گسلدارد و بین دو گسل ترود در جنوب و انج غربیجنوب_شرقیشمال
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های منطقه اهمیت مطالعات سنجش از دور بر روی گسل  )از کوچك مقیاس تا بزرگ مقیاس( در منطقه و نبود  متنوعهای  و با مقیاس 

 کند. چندان می  واين پژوهش را د

 مبانی تحقیق 

ها  روی مدار قرار گرفت. اين سنجنده  دو سنجنده بر   لهیوسبهبا موفقیت به فضا پرتاب شد و    2013فوريه سال    11در    8لندست  

های طیف مرئی، مادون قرمز نزديك، و مادون قرمز  با نه باند طیفی در ناحیه  (OLI)تصوير بردار عملیاتی زمین معادل    (1شامل  

 ( سنجنده مادون قرمز حرارتی است که دو باند طیفی در مادون قرمز طول موج بلند دارد.2باشد. طول موج کوتاه می

تر  های باندی باريكامل محدوده قبل لندست، قدرت تفکیك بهتر و ش  یهایسرهای  دهنسبت به ساير سنجن  8لندست    OLIسنجنده  

 های ساحلی و ابرهای سیروس است.د طیفی بیشتر جهت مطالعه ريز گردها و آبو دو بان 

هايی که  شکستگیعبارت است از  . درزه  ( Hung et al., 2005)   د نشوبه دو صورت درزه و گسل نمايان می  ها سنگشکستگی در  

صفحه شکستگی وجود ندارد و در   موازاتبهها اين است که حرکت نسبی مشخصه درزه ترينمهمود، شها مشاهده میدر سنگ غالباً 

 نامند. ته باشد؛ شکستگی حاصله را گسل میصورتی که در اين سطح حرکتی وجود داش

 شودار استفاده میهای متفاوتی مثل پردازش فیلتر کردن تصاوير و استخراج خودکها در سنجش از دور، از تکنیكارهدر استخراج خطو 

(Arlegui and Soriano, 1998; Farahbakhsh et al., 2020; Hung and Batelaan, 2003; Hung et al., 2005; 

Suzen and Toprak, 1998 )  .ای چندين راه برای تشخیص خطوط شکستگی ساختاری وجود دارد:در تصاوير ماهواره  یطورکلبه 

 ها در تصاوير رنگی. های سنگی و جا به جايی اليهتشخیص قطع شدگی ناگهانی واحد •

 از نظر لیتولوژی و سن در کنار هم.  نامتجانسقرار گرفتن در واحد سنگی   •

 شکستگی.  یهازون  عنوانبههای مستقیم بررسی فرورفتگی و دره •

 ها. گسلی و يا دايك  یهاپرتگاه عنوانبهخطی  یهایبرآمدگبررسی  •

 سنگی.  یواحدهاخرد شده و در   یهازون بررسی آلتراسیون در  •

 (.1387)سلطانی، خط شدگی گیاهی  •

 روش مطالعه: _2

انجام    (تلفیق دو روش قبلی)تواند به سه صورت دستی، اتوماتیك و نیمه اتوماتیك  ای میماهوارهاستخراج خطواره از روی تصاوير  

قابل    هاروشرسد در حال حاضر روش نیمه اتوماتیك، نسبت به ساير  شود که هر کدام مزايا و معايب خاص خود را دارند به نظر می

 .سبی بهتری در استخراج خطواره باشداعتمادتر و دارای سرعت ن

های موردنظر خود را با اعمال پارامترهای الزم استخراج کرده و در ادامه  خطوارهدر روش نیمه اتوماتیك، کاربر ابتدا از روش اتوماتیك  

مکانی باال و عدم  پردازد. از مزايای روش اتوماتیك سرعت باالی استخراج خطوط، دقت موقعیت  خطوط می  تك تكبه تفسیر موقعیت  

اما با توجه به ضعف کلی روش اتوماتیك و در جهت تکمیل اين روش شايد الزم باشد   ؛دخالت کاربر در انتخاب موقعیت خطوط است

 کند. کاربر بعضی خطوط را به روش دستی به مجموعه خطوط اضافه 

ترود محدوده  مطالعه  شیرين  - برای  برگه  چاه   _Landsat-8 OLI  (LC08_L1TP_162035_20191224  از 

20200110_01_T1  شناسی آمريکاها از سايت ملی زمیناند، استفاده شد که اين برگهبرداشت شده  2020/01/10( که در تاريخ  

(https://earthexplorer.usgs.gov)  از لحاظ موقعیت جغرافیايی در   اند. اين برگهدانلود شده  WGS-1984    38و زونUTM  

https://earthexplorer.usgs.gov/
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غرافیايی  ، سیستم اطالعات ج5.3نسخه    (ENVI)افزار سنجش از دور  در اين مطالعه جهت پردازش تصاوير از نرم  گیرند. قرار می

(Arc GIS)  و  10.7.1نسخه PCI Geomatica شده است.  استفاده

 ها استخراج خطواره 

شود، شامل سه بخش: استخراج دستی، استخراج خطواره انجام می  تهیه نقشه  منظوربه ای که  ها از تصاوير ماهوارهخطوارهاستخراج  

هايی در  لبهخطوط مستقیم يا    عنوانبه  معموالًها  خطواره  .باشدمی  (دستیتلفیق اتوماتیك و  )  اتوماتیك و استخراج نیمه اتوماتیك

 آيند. میف جنس مواد روی سطح زمین به وجود اختالف تن رنگی به علت التصوير هستند که اخت

های ممتد،  ترانشههای مستقیم،  ، عوارض توپوگرافی مثل درهندي آیمها به کمك کاربر  خطوارهاز جمله عوارضی که برای شناسايی  

ها، اختالف ناگهانی تن رنگی سطح زمین و رويش گیاهی خطی  سیستماتیك رودخانهمستقیم، جابه جايی    یهاصخرهمرز يا لبه  

اولیه  می پردازش تصاوير و شناسايی  عوارضی است که در  از  تصوير   کندیمبسیار کمك    ها خطوارهباشند. يك دره مستقیم،  زيرا 

 . (Hung et al., 2005) اطالعات مستقیم توپوگرافی منطقه را ندارد گونهچیه ایرهماهوا

دستی،   استخراج  روش  از  خطوارهدر  )  100000/1نقشه  بررسی    طريقها  سازمان  معلمان  اکتشافات    یشناسنیزماشراقی،  و 

های بزرگ منطقه به کمك اين روش گسل  .گرديداستخراج    و تفسیر عوارض  ایتصاوير بارز شده ماهوارهبازبینی  و    (1385،معدنی 

 (. 1)شکل سازی گرديدند شوند بارزکه در روش اتوماتیك کمتر مشخص می

تصاوير و   و اتمسفری  ، خطای راديومتريك(8OLI)لندست    با توجه به زمین مرجع بودن تصاوير مورد استفادهدر روش اتوماتیك  

 Radiometricراديو متريکی از روش  برای تصحیحشود خطاهای هندسی يا دستگاهی نظیر نوار شدگی در اين تصاوير ديده نمی

calibration  ها کمك  جبران خطاها به بارز شدن خطواره  شود و با استفاده شد که اين تصحیح روی درجات خاکستری اعمال می

جام تصحیحات فوق جهت بهبود کیفیت تصوير پس از ان  (.2)شکل  استفاده شد    QUACاز روش  نیز  اتمسفری    کند. برای تصحیحمی

 متر شده است   15استفاده شده است که باعث افزايش قدرت مکانی تا  Pan sharpeningروش  از

که باعث کاهش ابعاد باندی و    شودمیمتمرکز    چند بانددر    هااطالعات بهینه باند  ((PCA  یاصلتحلیل اجزای  با استفاده از روش  

توان میزان اطالعات موجود در هر  آيند میبه دست می  PCAکه از خروجی    هايی با کمك نمودار.  گرددسازی اطالعات می فشرده

از دور استفاده افزار  نرمخروجی    عنوانبهها است را  دارای بیشترين اطالعات از خطوارهباند را شناسايی کرد و باندی که   سنجش 

 (. 3)شکل کرد

 سازی شده استبر روی تصويری که به کمك سنجش از دور بارز  PCI Geomaticaافزار  در نرم (lineament)با اجرای الگوريتم  

 های محدوده مورد مطالعه بارزسازی گرديد. خطواره

های استخراج شده در روش اتوماتیك کلیه خطوارهست با در نظر گرفتن  ا  دو روش باال  ی ازکه تلفیقدر روش استخراج نیمه اتوماتیك  

با هم پوشانی نقشه استخراج شده در روش اتوماتیك و تصوير بارز شده در روش دستی،   شد.به تصحیح يا کامل کردن آن پرداخته  

 (. 4)شکل گرديدند خطوطی که ممکن است جامانده باشد تکمیل و برخی خطوط که به اشتباه ترسیم شده است، حذف 

حذف  ،  ترسیم خطوط دستی با استفاده از تفسیر بصری روی هر اليهتوان به  می   در اين پژوهش   های اين تکنیكکاربرد  ترينمهماز  

 اشاره کرد و عوارض مصنوعی خطی با استفاده از تصوير زمینه هاراهحذف  و خطوط تکراری
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از مشاهده نمودار (.  5های اين محدوده برآورد شد )شکل  امتداد و روند کلی گسلها  اين خطوارهدر نهايت با کمك نمودار گل سرخی  

درجه   45در يك امتداد    اکثراًاست که    NE_SWهای منطقه دارای روند کلی  ها و شکستگی گسل  توان چنین تفسیر نمود کهمی

 اند.ر گرفتهقرا

 ها چگالی خطواره تهیه نقشه  

ای . در اين تحلیل نقشه((Greenbaum, D.1985 ها در واحد سطح اسها، محاسبه فراوانی خطوارههدف از تحلیل چگالی خطواره

)شکل   د يگرد رسم هاد. در همین راستا نقشه چگالی خطوارهنشومی ها در واحد سطح ترسیم گردد که در آن تعداد خطوارهمیتولید 

 يك شاخص اکتشافی به آن نگاه کرد  عنوانبهتوان های منطقه است میاز آنجايی که نهشت مواد معدنی در ارتباط با گسل .(6

 گیری بحث و نتیجه 

زمان است و نیاز به مطالعه از زوايای بسیار دارد. هرگز وجود يك خطواره روی زمین نشانه    ی، فرايندهاو شکستگی  هااستخراج گسل

از موقعیت دقیق آن ندارد زيرا در برخی موارد با وجود نشانه    وجود گسل نبوده و همچنین اطمینان از وجود گسل روی زمین نشان

 ر قرار دارد.ای از اين اثيا اثر گسل روی زمین، در اصل خود گسل در فاصله

تمرکز اين تحقیق بر روش نیمه اتوماتیك است، بدين سبب ابتدا بايد نتايج حاصل از روش اتوماتیك ارزيابی شده و پس از کنترل و  

شود خطوط آبی رنگ نتیجه استخراج اتوماتیك از  می  مالحظه7که در شکل    گونههمانتأيید خطوط به ترسیم منطقه پرداخته شود.  

 .باشدمی 8لندست  1باند تصوير 

از  از روش دستی  استخراج شده  که خطوط  است  اندک خواهند    بديهی  بسیار  تعداد  تمامی 1بود )شکل  نظر  تأيید  برای  زيرا    (؛ 

نتايج حاصل از اين پژوهش  است.  نیاز    های سنجش از دور مورددادهها شواهد بیشتری چه از نظر اطالعات میدانی و چه  خطواره

که    های موجود در اين منطقه را با دقتی مناسب استخراج نمودتوان گسلبا استفاده از روش نیمه اتوماتیك میبیانگر آن است که  

 جويی و مراحل مختلف اکتشافی کمك کننده باشند. تواند در پیاين اطالعات می

 

 نمودارها اشکال و  
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 به روش دستی ها خطواره استخراج  _1شکل 
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 و برش منطقه مورد مطالعه  QUACتصحیح شده به روش  ایماهوارهتصوير  _2شکل 

 

 

 ( هاخطواره ؛ حاوی بیشترين اطالعات از 1)باند  ENVI افزارنرمخروجی _3شکل 
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 ی حاصل از استخراج دستی و اتوماتیكهاخطواره حاصل ادغام  GISنقشه نهايی   _4شکل 
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 منطقه  یهاگسل رزدياگرام_5شکل 

 

 

 ی استخراج شده به روش نیمه اتوماتیكها خطوارهنقشه چگالی  _6شکل 



878 

 

 

 

 Landsat 8نقشه خطوط استخراج شده به روش اتوماتیك از تصوی ماهواره _7شکل 
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