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مطالعه الگوهای آماری سیستمهای شکستگی منطقه اخلمد ،شمال
غرب بینالود بر روی نقشه رسم شده با استفاده از روش دورسنجی
4

مریم غالمزاده ،1بهنام رحیمی ،2فرزین قائمی ،*13ریحانه احمدی روحانی

 -1دانشجوي کارشناسیارشد تکتونيک ،گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه فردوسی مشهد
-2استاد گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه فردوسی مشهد
-3دانشيار گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه فردوسی مشهد
 -4کارشناس سازمان زمينشناسی ،شمال خاوري
پذیرش مقاله1394/8/28 :
تأیيد نهایی مقاله1395/3/18 :
چکیده
نقشه شکستگیهاي ساختاري منطقه اخلمد با توجه به ویژگیهاي مورفولوژیک و ساختاري مناسب ،به کمک
تکنيکهاي دورسنجی و پردازش دادههاي ماهوارهاي ترسيم شد .در این مقاله ابتدا شکستگیها از نظر روند به
 6دسته تفکيک شدند .بيشترین تعداد و تنوع گسلی در شرق منطقه قرارداشت .از مقایسه مقادیر طول
شکستگیها ،مشخص شد که تعداد گسل هاي هر دسته با افزایش طول به صورت نمایی کاهش مییابد .در
بررسی پارامتر فاصله نيز نتایج مشابهی گرفته شد و مشخص شد که تعداد گسلها با افزایش فاصلهبندي به
طور نمایی کاهش مییابد .سپس نقشههاي منحنی ميزان براي  3پارامتر تراکم ،تجمع و نقاط تالقی
شکستگیها ترسيم گردید و مشخص شد که هردو فاکتور تراکم و تجمع در بخشهاي شرقی ،مرکزي و
شمالی و فاکتور تراکم تالقی شکستگیها در بخش شرقی منطقه بيشترین مقدار خود را نشان میدهد .نتایج
فوق نشان از معتبر بودن تشخيص شکستگیها براساس تکنيکهاي دورسنجی دارند.
واژگان كلیدی :تجمع ،تراکم طول ،تالقی و فاصلهبندي شکستگیها.

* -نویسنده مسئول09153177902 :

Email: fghaemi@ ferdowsi.um.ac.ir
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میشود .فرآیند محاسبه مدل ریاضی یک پارامتر
شامل محاسبه فراوانی پارامتر ،نمایش دادهها روي
نمودار ،تعيين منحنیهاي بهينه و معادالت
آنهاست که این مدلها داراي تعریف و مبناي
ریاضی هستند و از دو دیدگاه بررسی میگردند:
 یافتن مدل ریاضی مناسب براي پارامترهايمدنظر
 انطباق و مقایسه پارامترها با همدیگر و یافتنمدل ریاضی حاصل از آنها (بور)2001 ،
که البته بيشتر کارهاي انجام شده محدود به
مرحله اول بوده ،زیرا برداشت پارامترهاي مختلف
اوالً داراي کمبود بوده و دوماً انطباق مدلهاي
مختلف با یکدیگر نيازمند مطالعات دقيقتر در
زمينه تئوري ،آزمایشگاهی و شبيهسازيهاي دقيق
تکتونيکی است ،لذا تحقيق حاضر نيز صرفا به این
مرحله پرداخته است .امروزه براي انجام مطالعات
یاد شده ،تنها به یافتهها و برداشتهاي صحرایی
اکتفا نشده و براي ترسيم نقشه پایه پراکندگی
شکستگیها از تکنيکهاي مختلفی جهت
بارزسازي آنها به کمک پردازش دادههاي ماهواره-
اي استفاده میشود .بدین منظور در این پژوهش
،LANDSAT
ماهوارهايETM+
دادههاي
 ASTERو  SPOT5مورد استفاده قرارگرفتند .در
علم آمار ،تحليلها از طریق بررسی تغييرات یک
متغير با متغيري دیگر صورت میگيرد و در
اصطالح تنها در یک بعد به بررسی تغييرات
پرداخته میشود (جان فروند )1387 ،درحالیکه
در زمين آمار (آماري که در علوم زمينشناسی
کاربرد دارد) بعد دوم و سوم تحليلهاي آماري نيز
وارد این عرصه میشوند و سپس به تغييرات متغير
همراه با موقعيت آن میپردازد ،چنين تحليلی را
تحليل مکانی میخوانند ،به عبارت دیگر مطالعات
زمينآماري تغييرات یک متغير را در مکانهاي
مختلف مورد بررسی قرار داده و به متغير مورد

مقدمه
اصطالح شکستگی برگرفته از واژه التين
Fractusبه معنی شکستن ،اصطالحی عمومی در
زمينشناسی است؛ که به سطوح ناپيوستگی در
مواد و سنگهایی که دچار دگرشکلی شده و در
امتداد آنها چسبندگی مواد از بين رفته است،
اطالق میگردد (تویيس و مورس .)2001 ،از آنجا
که شکستگیها در تنوعی از مقياسها ،از طول
کمتر از یک ميلیمتر (ترکها و کليواژها) تا حد
چند صد کيلومتري (گسلهاي بزرگ مقياس) رخ
میدهند و بيانگر راستا و نوع تنش بوجود آورنده
خود و نيز ویژگیهاي تنش در مواد دربرگيرنده
شکستگی نيز هستند ،یکی از مهمترین
ساختارهاي زمينشناسی محسوب میشوند ،از این
جهت یافتن مدل ریاضی و هندسی آنها براي کمی
کردن نحوه شکلگيري این ساختارها ضروري به
نظر میرسد .هندسه و توزیع پارامترهاي
شکستگی در بسياري از شاخههاي علوم زمين ،به
دليل اهميت آنها مورد توجه بسياري از محققان
قرارگرفته است .در زمينه منابع هيدروليکی و
هيدروکربنی (ادلينگ و همکاران1999 ،؛ پيکاک
و مان )2005 ،که ارتباط بين شکستگیها براي
تعيين مقدار تخلخل و حرکت مواد سيال هدف
اصلی است .و در زمينشناسی مهندسی براي
تعيين  ،RQDهندسه توده سنگ و خواص آن به
بررسی الگو و توزیع و هندسه شکستگیها (سيگال
و پوالرد )1983 ،میپردازند ،بعالوه در برآورد
خطر لرزهاي و مطالعه مناطق لرزهخيز از الگوي
شکستگیها استفاده میشود .مدلسازي ریاضی
یکی از روشهاي مطالعه شکستگیها در مطالعات
زمينشناسی است .بدین معنی که در مدل ریاضی
و آماري پارامترهاي موجود در جامعه آماري
شکستگیها (همانند پارامترهاي طول ،فاصله بين
شکستگیها ،تراکم آنها و  ،)...محاسبه و تحليل
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رابطه )1

نظر در هر موقعيت مقدار خاصی را نسبت میدهد
𝑁∑
(وبستر و اوليور .)2007 ،در حقيقت الگوي
= 𝑁𝐷
𝐴
مکانی ،تغييرات متغير را در دو بعد مورد بررسی
قرار∑ داده و آن را به صورت نقشه دوبعدي مکانی
𝐿
𝐷دهد .مزیت این روش این است که
نمایش= 𝐿می
𝐴
نقشه حاصله را میتوان از جنبههاي متفاوتی
تحليل کرد و تغييرات را همگام با انواع دیگر
پارامترها مقایسه نمود.
الگوي مکانی هر متغيري به ترتيب زیر محاسبه
میشود:
 شبکهاي متشکل از چندین سلول بر منطقهموردنظر طراحی و انطباق داده میشود.
 در هر سلول از شبکه ،مقدار متغير مورد نظر باروشهاي آماري محاسبه میگردد.
 مقدار متغير محاسبه شده به نقطه مرکزي هرسلول نسبت داده میشود.
 نقاط همارزش به همدیگر متصل میگردد. از اتصال نقاط به هم ،منحنیهاي بسته همارزشمحاسبه شده و در نهایت الگوي مکانی متغير
موردنظر به صورت نقشهاي آشکار میشود.
محققان زیادي با مطالعه شکستگیها برآن شدند
که مدلی مناسب براي هندسه و الگوي شکستگی
و توزیع در مکانهاي مختلف دست یابند
(تورکوت1986 ،؛ چایلز1988 ،؛ دیوي و
همکاران1990 ،؛ اویيلن و همکاران 1995 ،و
1996؛ کستينگ و همکاران1996 ،؛ اکرمن و
همکاران2001 ،؛ نيئتو و همکاران2005 ،؛ کویک
و ایچيکاوا2006 ،؛ زازون.)2008 ،
تراکم خطوط به یکی از دو طریق زیر بيان می-
شود:
تعداد خطوط در واحد سطح (دیوي و همکاران،
 )1990یا همان تجمع (رابطه )1
طول کلی خطوط در واحد سطح (بور )1997 ،یا
همان تراکم طولی (رابطه )2

رابطه )2

که دراین رابطهها  Nتعداد شکستگی و  Lمجموع
طولهاي موجود در مساحت  Aاست.
از آنجا که طول شکستگی نشاندهنده مقدار تنش
و مدت زمان اعمال تنش به توده سنگ است،
بنابراین به طورکلی با افزایش تنش ،طول
شکستگی نيز افزایش مییابد (تویيس و مورس،
 .)2001شکستگیهاي بزرگتر تنها در واتنش زیاد
شرکت میکنند و دچار تغيير میشوند؛ در صورتی
که شکستگیهاي کوچکتر در واتنش کم نيز
شرکت کرده و به صورت افزایش طول یا چرخش
و تغيير در فاصله بين شکستگیها تغيير میکنند
(اکرمن و همکاران .)2001 ،براي تحليل ارتباط
طول شکستگی و واتنش به وجود آورنده آنها
تحليل توزیع طولی صورت میگيرد .به این ترتيب
که طول و تعداد شکستگیها بيانگر ميزان واتنش
به وجود آورنده آنها است؛ بنابراین تحليل فراوانی
طول شکستگیها راه مناسب براي اکتساب هدف
مذکور میباشد (دینگر .)1999 ،بطوریکه در یک
تحليل هرچه شيب نمودار بيشتر باشد ،نشان-
دهنده این است که در واتنش یکسان ساختارهاي
کوچکتر نسبت به ساختارهاي بزرگتر اهميت
بيشتري دارند.
از جمله فاکتورهاي مهم در مطالعه سيستمهاي
شکستگی ،فاصلهبندي 2آنهاست (سولومون و
همکاران2006 ،؛ کاساس و همکاران.)2000 ،
عبارت فاصلهبندي براي فاصله بين دو درزه موازي
و کنار هم استفاده میشود ،که عمود بر دیواره آنها
2- Spacing
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تقسيمبندي ایالتهاي ساختاري عمده ایران در
زون بينالود قرار میگيرد .رشتهکوههاي بينالود در
شمال شرقی ایران با روند تقریبی شمالغرب-
جنوبشرق ،بين پليت مستحکم توران و خردقاره
ایران مرکزي محاط شده است .این کوهها به
عنوان بخشی از رشتهکوه البرز ،یک کمربند چين
خورده و گسليده نازک ورقه است که در آن
سنگهاي کامبرین تا دونين فوقانی ،تریاس
فوقانی تا کرتاسه تحتانی و سنوزوئيک بيرونزدگی
دارند (علوي .)1991 ،سنگهاي ژوراسيک ميانی
تا پسين در بخش غربی بينالود از گسترش و
ستبراي زیادي برخوردار میباشند .رسوبات
ژوراسيک پيشين و ميانی در رشته کوههاي
بينالود بيشتر سيليسی-آواري و رسوبات ژوراسيک
فوقانی از سنگ آهک و مارن تشکيل شده است
(شهرابی و داوودزاده .)1986 ،در منطقه مورد
مطالعه عمده رخنمون سنگهاي کربناته به سن
ژوراسيک ميانی و پسين است .این رسوبات از نظر
رخساره و ویژگیهاي سنگی تا حدي به هم
شباهت دارند که در نقشه  1:250000مشهد،
این رسوبات به عنوان سازند مشخصی معرفی
نشده است و نام سازندهاي ژوراسيک ميانی و
پسين البرز و کپهداغ براي این نهشتهها به کارمی-
رود .با توجه به اینکه افشارحرب ،واحدهاي
ژوراسيک بينالود را جزئی از کپه داغ معرفی می-
کند ،ناگزیر این واحدهاي کربناته در مواردي نيز
جزء واحدهاي کپهداغ درنظر گرفته میشود .اما با
مطالعاتی که نظرزاده ( )1383در دو برش چينه-
اي رسوبات ژوراسيک در روستاهاي خيج و خرم-
آباد ،براساس قابليت تفکيک رسوبات ژوراسيک
فوقانی به دو بخش جداگانه از نظر رخسارهاي و
سنگشناسی و همچنين شباهت رخسارهاي با
سازند الر انجام داده است ،سنگ آهک نخودي

اندازه گرفته میشود .فاصلهبندي شکستگی از
پارامترهاي کمی حائز اهميت سيستم شکستگی
است که در بحث جریان سياالت بسيار حائز
اهميت است؛ همچنين تغيير فاصلهبندي
شکستگی میتواند تاثير چشمگيري بر تخلخل و
تراوایی شکستگی بگذارد (نلسون .)2001 ،از
آنجائيکه شکستگیهاي متعلق به یک دسته به
طور کامل و آرمانی باهم موازي نيستند و در
بيشتر موارد فاصله دو شکستگی در امتداد آنها
متغير است ،بایستی از دادههاي هر دو خطواره
ميانگين گرفت .روشهاي متفاوتی براي محاسبه
ميانگين فاصله وجود دارد .در سادهترین حالت
تنها به یک اندازهگيري اکتفا میشود و براي یافتن
نزدیکترین فاصله به ميانگين از چشم کمک
گرفته میشود؛ این روش کامال دستی میباشد .از
پارامترهاي کاربردي دیگر در محاسبات آماري
خطوارهها ،محاسبه نقاط تالقی شکستگیها 3می-
باشد .تراکم تقاطع خطوارهها ،یک نقشه از فراوانی
تقاطعهایی که در سلول واحد اتفاق افتادهاند،
است .هدف از استفاده نقشه تراکم تقاطع خط-
وارهها ،برآورد مناطقی از جهتگيري متنوع خط-
وارهها است .اگر خطوارهها در یک منطقه یکدیگر
را قطع نکنند ،نقشه حاصل شده ،یک نقشه ساده
با تقریبا هيچ کانتور تراکمی خواهد بود .این بدین
معناست که در این منطقه خطوارهها اگر از نظر
طول کوتاه نباشند ،تقریبا موازي تا نيمه موازي
هستند .تراکم خطوارهها با شمارش تعداد تقاطع
خطوارهها بر واحد سطح بدست میآید.
زمینشناسی منطقه

منطقه مورد مطالعه (اخلمد) در طول جغرافيایی
 59⁰ 5تا  58⁰ 41شرقی و عرض جغرافيایی
 36⁰ 32تا  36⁰ 42شمالی واقع در شمال
غرب ارتفاعات بينالود قرار دارد .این ناحيه از نظر
3- Intersection
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لندست ،از ترکيب باندي  RGB=543که بهترین
خروجی را جهت تفکيک واحدها و شکستگی
منطقه دربرداشت ،استفاده شد .همچنين روش
ترکيب نسبت باندي  RGB=5/7, 5/4, 3/1نيز
کمک شایانی در مشخص نمودن شکستگیهاي
منطقه داشت .از آنجایی که دادههاي Landsat
 ETM+با وجود تفکيک نسبتاً خوب واحدها ،قادر
به جداسازي برخی واحدها و تفکيک کامل نمی-
باشد؛ لذا در مرحله بعدي سعی بر این شد تا با
استفاده از دادههاي  ASTERو انجام مطالعات با
جزئيات بيشتر و موضوعی ،آلتراسيونهاي
احتمالی محدوده که میتوانند در ارتباط با
شکستگیها باشند ،تفکيک شود .در نتيجه از
ترکيب باندهاي  2و  4و  2( 7در Bو  4در  Gو 7
در  )Rنيز با توجه به نتيجه خوب ،براي بارزسازي
خطوارههاي موجود در محدوده استفاده گردید .در
نهایت استفاده از داده مولتی اسپکترال SPOT-5
با تفکيک مکانی  2/5متر ،قابليت برجستهبينی و
استفاده همزمان از انواع فيلترهاي بارزکننده خط-
وارهها ،و همچنين استفاده از روش  PCAو مولفه
 PC1آن بر روي این داده ،بهترین خروجی جهت
تفکيک انواع دستههاي شکستگی بدست آمد و
شکستگیها بصورت وکتور رسم شد (غالمزاده و
همکاران  .)1393تهيه سایه مجازي 4با استفاده از
تصاویر  DEMمنطقه با تفکيک مکانی  10متر نيز
ابزار مناسبی جهت تکميل و ترسيم نقشه
شکستگیهاي محدوده مورد مطالعه بود .در مقاله
حاضر  2مورد از تکنيکهاي بارزسازي را توصيف
نموده ،خطوط گسلی در منطقه فوق دستهبندي و
پارامترهاي کمی و خصوصيات آماري حاکم بر
شبکه گسلی را بررسی خواهيم کرد.

روشن تودهاي منطقه مورد مطالعه را به عنوان
سازند الر معرفیکردهاست.

مواد و روشها
امروزه براي انجام مطالعات آماري شکستگیها،
تنها به یافتهها و برداشتهاي صحرایی اکتفا نشده
و براي رسم نقشه پایه پراکندگی شکستگیها ،از
تکنيکهاي دیگري از جمله سنجش از دور و
پردازش دادههاي ماهواره استفاده میشود (حاجی،
1387و احمدي روحانی .)1390،منطقه اخلمد
با توجه به گسلهبودن منطقه ،وضوح باالي
شکستگیها در تصاویر ماهوارهاي ،مرتفع بودن
رخنمونها ،پوشيده نبودن توسط آبرفت در گستره
بسيار زیاد و همچنين پتانسيل مناسب معدنی
(کانهزایی فلزي) (بازرگانی گيالنی و همکاران،
 )1391و منابع آبی حائز اهميت است .لذا با توجه
به دالیل ذکرشده و این مساله که مطالعات آماري
در این منطقه تاکنون انجام نشده ،و درنظرگرفتن
این خصوصيت که روشهاي دورسنجی در مقياس
وسيع میتواند کمک شایانی به توصيف الگوي
تغيير شکل ساختاري نماید ،این منطقه براي
مطالعه مناسب تشخيص داده شد .در مرحله
پردازش دادههاي ماهواره به منظور تهيه نقشه
شکستگیها به ترتيب از داده  Landsat ETM+با
تفکيک مکانی  14/25متر (داده تلفيقی با باند
 ،)8داده  ASTERبا تفکيک مکانی  15متر و داده
مولتی اسپکترال تلفيقی با باند  Panداده SPOT-
 5با تفکيک مکانی  2/5متر استفاده گردید و
تصاویر فوق پس از پردازش مورد تعبير و تفسير
قرار گرفت .نرمافزارهاي مورد استفاده ENVI
نسخه  ER-Mapper ،4.7نسخه  7.01و Arc
GISنسخه  9.3بوده است .در پردازش دادههاي

نتایج
4- Hill shade
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مطالعه ،ترکيب  543انتخاب شد (جدول  1و
شکل .)1

پردازش دادهها با استفاده از تصاویر RGB ( RGB

 :)Compositionهدف در اینجا پيداکردن قطع-
شدگیها و تغييرات ناگهانی واحدهاي سنگی و در
نتيجه جدایشهاي امتدادي در راستاي خطواره-
هاي ساختاري است (حاجی .)1387 ،ترکيب
شش باند  5 ،4 ،3 ،2 ،1و  7دادههاي Landsat
 ETM+براي مقصود ما مناسبترین است .از آنجا
که براي ساختن یک تصویر  RGBسه باند براي
سه رنگ اصلی مورد نياز است (محمودزاده،
 ،)1388از شش باند  5 ،4 ،3 ،2 ،1و ( 7به جز
باند حرارتی  )6براي  xترکيب (غيرتکراري) از
رابطه ترکيب کمک گرفته میشود:
!)C(n,r) = n!/r!(n-r

دراینجا  nتعدادکل باندهاي مرئی ( )6و  rتعداد
باندهاي مورد استفاده در هر ترکيب ( )3است .به
اینترتيب  20ترکيب مختلف میتواند ساخته
شود .این مسئله که کدام یک از این  20ترکيب
مناسبترین است ،بستگی به ميزان اطالعاتی دارد
که هرکدام از آنها دراختيار قرار میدهد (فاطمی و
رضایی .)1385 ،براي یافتن ترکيب موردنظر ،از
رابطه  5OIFکمک گرفته میشود (سنگيز و
همکاران2006 ،؛ چاوز و همکاران:)1982 ،

∑3k=1 Sk
OIF = 3
∑j=1 Abs

 OIFپارامتري است که مجموع 𝑘𝑆 یا انحراف
معيار  kباند را نسبت به مجموع ) Abs(rjیا مقدار
ماتریس همبستگی همان باندها محاسبه میکند
(سلطانی .)1388 ،یعنی سه باندي که بيشترین
وجوه تفاوت و کمترین وجوه اشتراک را با هم
دارند ،مشخص مینماید .بدینترتيب اگر  OIFرا
براي هرکدام از ترکيبات سهگانه محاسبه کنيم،
بزرگترین عدد بين  20حالت احتمالی ،ترکيب
مورد نظر خواهد بود .پس از محاسبه مقادیرOIF
براي دادههاي  Landsat ETM+در منطقه مورد
5- Optimium Index Factor
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جدول :1مقادیر مورد استفاده جهت بدست آوردن ترکيب بهينه دادههاي .Landsat ETM+
باندهاي ترکيب شده
3و2و1
4و2و1
5و2و1
7و2و1
4و3و1
5و3و1
7و3و1
5و4و1
7و4و1
7و5و1
4و3و2
5و3و2
7و3و2
5و4و2
7و4و2
7و5و2
5و4و3
7و4و3
7و5و3
7و5و4

مجموع انحراف معيار
42/604
40/001
45/64
42/721
47/5
52/138
49/218
48/536
45/616
51/255
49/715
55/353
52/434
51/751
48/831
54/47
58/249
55/329
60/968
57/366

مجموع ماتریس همبستگی
2/852
2/561
2/627
2/649
2/507
2/614
2/642
2/406
2/356
2/557
2/643
2/753
2/778
2/564
2/511
2/715
2/609
2/561
2/807
2/623

عالوه براین به منظور افزایش توان تفکيک تصویر
به دست آمده دادههاي Landsat ETM+با
پيکسلهایی با ابعاد تقریبی 30×30متر ،با باند
پانکروماتيک با اندازه پيکسلی  15×15متر تلفيق
گردید ،به این روش توان تفکيک مکانی به دو
برابر قبل افزایش یافتکه براي یافتن خطوارههاي
کوچکتر کمک شایانی میکند (شکل  .)2مقایسه
شکل  1و  2میتواند این موضوع را روشن نماید.
از آنجایی که دادههاي لندست  ETM+با وجود
تفکيک نسبتاً خوب واحدها ،قادر به جداسازي

OIF
15/29
15/62
17/376
16/127
18/946
19/947
18/627
20/171
19/36
20/042
18/808
20/108
18/875
20/182
19/45
20/064
22/328
21/6
21/722
21/873

برخی واحدها و تفکيک کامل نمیباشد؛ لذا در
مرحله بعدي سعی براین شد تا با استفاده از داده-
هاي  ASTERو انجام مطالعات با جزئيات بيشتر و
موضوعی ،آلتراسيونهاي احتمالی محدوده که می
توانند در ارتباط با شکستگیها باشند ،تفکيک
شود؛ که درنتيجه از ترکيب باندهاي
RGB=742نيز با توجه به نتيجه خوب ،براي
بارزسازي خطوارههاي موجود در محدوده استفاده
گردید (روانوسگس( )2003 ،شکل .)3
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شکل  :1تصویر( ،Landsat ETM+)RGB=543تغيير رنگ بيشتر بيانگر تغيير ليتولوژي است.

شکل  :2تصویر( Landsat ETM+)RGB=543تلفيق شده با باند .8
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شکل  :3تصویر ( ASTER)RGB=742براي بارزسازي خطوارههاي گستره مورد مطالعه
خطوارههاي با روند عمود به جهت نور بارز شده-
اند.

فیلترگذاری بر روی تصویر :فيلترهاي باالگذر براي
بارزسازي خطوارهها بر روي ترکيب باندي 7.4.2
دادههاي  ASTERو فيلتر بارزکننده تصویر بر
روي دادههاي چندباندي  SPOTدر نرمافزار ER
 Mapperاستفاده گردید .نتيجه پردازش
(بارزسازي خطوارههاي موجود در منطقه) در
شکلهاي  4و  5نشان داده شده است.
از جمله روشهاي ساده ولی بسيار مفيد جهت
بارزسازي لبهها (مانند خطوط شکستگی)
فيلترهاي جهتدار 6است .بدینترتيب این نوع
فيلتر براي  8جهت اصلی و فرعی جغرافيایی بر
روي داده  SPOTبه کارگرفته شد .در هر کدام از
تصاویر حاصل از اعمال فيلتر گروهی از خطواره-
هاي گسلی برجستهتر از سایر خطوط دیده
میشوند .در شکل  6یکی از تصاویر به منظور
مشاهده نتيجه آورده شده است ،در این تصویر
جهت مجازي تابش خورشيد از شمال است و
6- Directional Filters
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شکل  :4بارزسازي خطوارهها با استفاده از پردازش دادههاي  ASTERو اعمال فيلتر باالگذراز نوع Sharpen Edge
1111

شکل :5تصویر  SPOTمحدوده حاصل از اعمال فيلتر بارزکننده تصویر ،جهت بارزسازي خطوارهها
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شکل  :6تصویر  SPOTمنطقه مورد مطالعه پس از اعمال فيلتر  ،Directionalتابش مجازي نور از شمال ،همانطور که
مشاهده میشود دسته خطواره عمود به تابش بارزشده است.

مطالعه آماری طول شکستگیها :در نهایت آثار
خطی مربوط به شکستگیهاي ساختاري موجود
در منطقه به منظور ارائه نقشه شکستگیهاي
ساختاري ،7روي تصویر  SPOTمنطقه منتقل شد
که در شکل  7قابل مشاهده است .نقشه رسم
شده ،سيستمهاي شکستگی حاکم بر منطقه
اخلمد را به خوبی نمایش میدهد.

7- Structural Fracture Map
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شکل :7نقشه شکستگیهاي ساختاري منطقه مورد مطالعه روي تصویر ماهوارهاي  SPOT-5با تفکيک مکانی 2/5متر

روند ،تفکيک و دستهبندي شوند .شکل  8دیاگرام
گلسرخی کل شکستگیهاي رسم شده منطقه
مورد نظر را با توجه به آزیموتهاي بدست آمده
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،روند
شمالغرب– جنوبشرق روند غالب محدوده
مطالعاتی را تشکيل میدهد.

پس از پردازش دادههاي فوق و ترسيم نقشه
شکستگیهاي منطقه (غالمزاده و همکاران،
 ،)1393در مرحله بعدي مطالعات شکستگیهاي
حاصله انجام شد .در این مرحله بر مبناي
محاسبات صورت گرفته الگوي تشکيل و توسعه
شکستگیها را مورد بررسی قرار خواهيم داد .بدین
منظور ابتدا بایستی تصویري کلی از پراکندگی
روند آنها به دست آورد تا در مراحل بعد براساس

شکل  :8دیاگرام گل سرخی فراوانی روند شکستگیهاي ساختاري منطقه اخلمد
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دسته شماره  )4امتداد از  81تا  100درجه (E-)W

براي مطالعه دقيقتر ،روندهاي فوق به شش جهت
اصلی تفکيک و براي هر  6دسته رزدیاگرام
جداگانهاي رسم شد .این  6دسته خطواره به
صورت زیر تفکيک میشوند:
دسته شماره  )1امتداد از  1تا  10و از  171تا 180درجه ()N-S
-دسته شماره  )2امتداد از  11تا  45درجه

دسته شماره  )5امتداد از  101تا  135درجه()WNW-ESE

دسته شماره  )6امتداد از  136تا  170درجه()NNW-SSE

به عنوان نمونه ،نتيجه دسته شماره  2در شکل 9
قابل رویت است .خطوارههاي  N-Sو  E-Wدر
محدوده زاویهاي  20درجه و چهار دسته دیگر در
محدوده  35درجه تعریف شدهاند.

()NNE-SSW

دسته شماره  )3امتداد از  46تا  80درجه()ENE-WSW

شکل  :9تصویر  Rose Diagramفراوانی شکستگیهاي ساختاري با روند  NNE-SSWمنطقه اخلمد

پس از تفکيک شکستگیها به دستههاي شش-
گانه ،با کمی دقت در نقشه ساختاري رسم شده،
میتوان محدودههاي متفاوتی از نظر حضور یا عدم
حضور هر دسته خطواره در منطقه مشخص کرد
(سولومون و غبریب .)2006 ،در شکل ،10
محدودههاي متفاوتی مشخص شده است ،که هر

مرکزي عمده شکستگیها هستند .شکستگیهاي
داراي روند  NNE-SSW ،N-Sو ( E-Wدسته
1،2و )4در شرق ،شکستگیهاي با روند NNW-
( SSEدسته  )6در بخشهاي شمالی و شرقی
منطقه و شکستگیهاي واجد روند ENE-WSW
(دسته  )3در غرب منطقه تمرکز یافتهاند .در یک
نگاه اجمالی بخشهاي شرقی منطقه داراي
باالترین تنوع و تعداد شکستگیهاي ساختاري
میباشند.

دیاگرام گلسرخی معرف محدوده زیر آن (66
کيلومتر) است .همانگونه که مشاهده میشود،
شکستگیهاي ( WNW-ESEدسته  )5در جنوب
منطقه توزیع بيشتري دارند و همينطور در بخش
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شکل  :10تصاویر  Rose Diagramبراي  8محدوده انتخابی بر روي نقشه شکستگیهاي منطقه اخلمد

کالس ابتدایی این ردهبندي از  0/01کيلومتر تا
 0/5کيلومتر است ،به این دليل که اندازه
کوچکترین شکستگی تقریبا 15/7متر است.
هيستوگرام مربوط به دسته  )NNE-SSW( 2براي
نمونه آورده شده است (شکل  .)12در نگاه کلی
تمام هيستوگرامهاي رسم شده از توزیع نمایی
برخوردارند و این امر به عنوان خصوصيتی طبيعی
براي گسلها اعتبار باالي تکنيکهاي دورسنجی
براي تشخيص شکستگیها را نشان میدهد .نمایی
بودن توزیع تعداد به طول شکستگیها در یک
ناحيه طبيعتا نمایانگر بلوغ ساختاري و حد نهایی
توسعه شکستگیهاي ساختاري در آن ناحيه است
(ایگزیپولياس و کوکووالس .)2004 ،این روند
نمایی براي طول داراي مقدار  0/97و توزیع توانی
 1/26است.

تحلیل طول ،و فاصلهبندی گسلها :یک نگاه کلی به
نمودار ،میتوان تمام شکستگیها را به  4گروه از
نظر مقدار طول دستهبندي نمود:
-1شکستگیهاي بسيار کوتاه ،با طول  0/01تا
 0/5کيلومتر ،با فراوانی غالب ()8885
-2شکستگیهاي کوتاه ،با طول  0/5تا  1کيلومتر،
با فراوانی متوسط ()3572
-3شکستگیهاي متوسط ،با طول  1/01تا 1/5
کيلومتر ،با فراوانی کم ()793
-4شکستگیهاي بلند ،با طول  1/51تا 4/1
کيلومتر ،با فراوانی بسيار کم ()197
شکل  11نمودار فراوانی طول شکستگیها است
که از طول گسلها و فراوانی آنها بدست میآید.
جهت مشاهده جزئيات بيشتر فاکتور طول ،نمودار
فراوانی طول براي هرکدام از دستجات شکستگی-
ها ،در کالسهاي  0/49کيلومتري ،رسم شد.
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شکل  :11هيستوگرام فراوانی طول شکستگیهاي ساختاري منطقه اخلمد؛ ردههاي طول شکستگی به واحد متر در
نمودار افقی و فراوانی تعداد شکستگیها در نمودار عمودي به نمایش درآمده است.

شکل :12هيستوگرام توزیع طول دسته شکستگی شماره  2منطقه اخلمد؛ ردههاي طول شکستگی به واحد متر در
نمودار افقی و فراوانی تعداد شکستگیها در نمودار عمودي به نمایش درآمده است.

شکستگیها در واحد سطح (مساحت واحد)
تعریف میشوند .براي رسم یک شبکه مناسب،
وسعت منطقه و مقدار پخششدگی مکانی
شکستگیها باید در نظر گرفته شوند .وسيع بودن
محدوده ،ابعاد بزرگتر شکستگیها و تجمع باالي
آنها در یک یا چند ناحيه ابعاد کوچکتري را براي
سلولهاي شبکه ایجاب میکند .با توجه به
وضعيت تراکم شکستگیهاي نهشتههاي ژوراسيک
در منطقه اخلمد ،این منطقه به  200سلول
مربعی با اضالع  2در  2کيلومتر شبکهبندي شد.
سپس پارامترهاي تراکم ،تجمع و نقاط تالقی براي
هر سلول به طور دستی و جداگانه محاسبه گردید.
نتيجه تجزیه و تحليل فراوانی خطوارهها در شکل
 15نشان داده شده است .با توجه به نقشه رسم
شده در بخش مرکزي منطقه بيشترین تراکم
خطوارهها مشاهده میشود .نقشه تراکم طول
خطوارههاي اندازهگيري شده در شبکه انتخاب

سيماي کلی فواصل شکستگیها در منطقه اخلمد
را در شکل  13مشاهده میکنيم .کاهشی بودن
فراوانی نسبت به افزایش فاصلهبندي به صورت
نمایی درخور توجه است .بررسی هرکدام از دسته-
ها به صورت جداگانه در هيستوگرام نيز موید
توزیع نمایی است .به عنوان نمونه هيستوگرام
مربوط به دسته نخست ( )N-Sدر شکل  14نشان
داده شده است .به مانند فاکتور طول ،نمایی بودن
نسبت تعداد به فواصل شکستگیها نشاندهنده
بلوغ ساختاري نسبی و توسعه خوب گسلها در
یک ناحيه است (ایگزیپولياس و کوکووالس،
 )2004که منطقه اخلمد هم از نظر طول و هم
فاصله داراي چنين خصوصيتی است .و این روند
نمایی براي فاصلهبندي داراي مقداري بين  0/7تا
 0/95است.
تحلیل تراكم فراوانی ،طولی و نقاط تالقی شکستگی-

ها :پارامترهاي تراکم فراوانی ،طولی و نقاط تالقی
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شده ،در شکل  16آماده شده است .بيشترین
مشخصه این نقشه این است که باالترین تمرکز
طول در جنوب ،شرق و شمال منطقه با راستاي

 NNW-SSE ،E-Wو ENE-است .این نشاندهنده
تمرکز شکستگیها با طول بزرگتر است.

شکل  :13هيستوگرام توزیع فاصله شکستگیهاي ساختاري منطقه اخلمد

شکل :14هيستوگرام توزیع فاصله دسته شکستگی شماره  1منطقه اخلمد

شکل  :15نقشه منحنیهاي ميزان تجمع (فراوانی) شکستگیهاي ساختاري منطقه اخلمد (.)Km-2
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شکل  :16نقشه منحنیهاي ميزان تراکم طول شکستگیهاي ساختاري منطقه اخلمد (.)m-1

منطقه است .این بدین معناست که در این ناحيه
شکستگیها داراي جهتگيري متنوعی هستند.

از تجزیه و تحليل نقاط برخورد شکستگیها در
شبکه انتخاب شده ،نقشه شکل  17بدست آمده
است .با توجه به شکل بيشترین تراکم در شرق

شکل  :17نقشه منحنی ميزان نقاط تالقی شکستگیهاي ساختاري منطقه اخلمد

مناطق مناسبی را براي اکتشافات هيدروژئولوژیکی
و معدنی مشخص کند .الگوهاي آماري سيستم-
هاي شکستگی در بسياري از مناطق مورد مطالعه
قرارگرفته است .تریپ 2002 ،ساختار را یکی از
عوامل کنترلکننده اصلی در سنگ معدن آرکئن
میدانند و معتقدند شکلگيري زونهاي با تراکم

بحث و نتیجهگیری
مطالعه شکستگیها ،به دليل اهميتی که در
هدایت و نفوذ سيال و آب و ایجاد تخلخل ثانویه
دارد ،ضروري میباشد .مناطقی که داراي فراوانی
زیاد خطوارهها میباشند ،داراي درجه باالیی از
شکستگیها هستند که تراکم خطوارهها میتواند

158

پژوهشهاي دانش زمين ،سال هفتم ،شماره  ،27پایيز  ،1395صفحات .............................................168 -149
165
نشان نمیدهد .در عين حال توزیع تجمعی فراوانی
و تراکم طولی نشاندهنده شکلگيري گسلهاي
جدید نسبت به رشد و افزایش طول گسلهاي
اوليه است .نمایی بودن هيستوگرامهاي رسم شده
توزیع تعداد به طول و نسبت تعداد به فواصل
شکستگیها ،به عنوان خصوصيتی طبيعی براي
شکستگیها اعتبار باالي تکنيکهاي دورسنجی
براي تشخيص شکستگیها را نشان میدهد.
مقادیر طول و فاصلهبندي شکستگیها نسبت به
افزایش فراوانی آنها در هيستوگرامهاي مربوطه
کاهش مییابند .نمایی بودن توزیع تعداد به طول
شکستگیها در یک ناحيه طبيعتا نمایانگر بلوغ
ساختاري و حد نهایی توسعه شکستگیهاي
ساختاري در آن ناحيه است .به مانند فاکتور طول،
نمایی بودن نسبت تعداد به فواصل شکستگیها
نشان دهنده بلوغ ساختاري نسبی و توسعه خوب
گسلها در یک ناحيه میباشد که منطقه اخلمد
هم از نظر طول و هم فاصله داراي چنين
خصوصيتی است .مقایسه تصویري نقشههاي تراکم
طول و نقاط تالقی خطوارهها نشان میدهد که
هردو نقشه تقریبا از نظر تراکم مشابه یکدیگرند.
براي مثال هردو تراکم باالیی را در شرق منطقه
نشان میدهند .به عبارت دیگر در مناطقی که
تراکم طول خطوارهها بيشتر بوده ،امکان تالقی
خطوارهها با یکدیگر نيز بيشتر است .این تراکم
تالقی خطوارهها در قابليت هدایت یک شبکه
شکستگی موثر است .با توجه به این موضوع که
نقاط تالقی مکان مناسبی براي کانیسازي است؛
بنابراین احتمال وجود کانیسازي در این مناطق
بيشتر است .مقایسه تصویري نقشههاي تجمع و
نقاط تالقی خطوارهها نشان میدهد که در بخش-
هاي کوچکی از نظر تراکم مشابه یکدیگر هستند و
در بسياري از مناطق ،تراکم نقاط تالقی متفاوت از
تجمع خطوارههاست .براي مثال در بخش جنوبی

باالي شکستگی یا گسلی ممکن است مسيرهایی
با افزایش نفوذپذیري و جریان محلولها طی
دگرگونی را فراهم کند .و متوجه شدند ،در شمال
منطقه  ،Kalgoorlieبين تراکم شکستگی و توزیع
کانیشناسی و توسعه معدن رابطه وجود دارد.
نتيجه آناليز خطوارهها در منطقه  Ondoدر
نيجریه توسط موگاجی و همکاران ( )2011نشان
میدهد تراکم تقاطع خطوارهها در بخشهاي
مرکزي ،شمال شرق و جنوب غرب منطقه مورد
مطالعه زیاد است و این زونهاي با تراکم زیاد
تقاطع خطوارهها ،زونهاي محتمل براي اکتشاف
آبهاي زیرزمينی با توجه به تصاویر دورسنجی در
منطقه است .نتایج این مطالعه نشان داده است که
تکنيکهاي دورسنجی در استخراج تمایل خط-
وارهها در یک جنگل استوایی توانا است.
همينطور در پژوهشی که توسط ماگوو و همکاران
( )1999در یک منطقه کوچک از شمال غرب
بوتسواتا متمرکز شده است؛ با توجه به تراکم و
نرخ تقاطع شکستگیهاي باالتر مناطق با احتمال
وقوع آبهاي زیرزمينی را در منطقه پيشبينی
کردهاند .تحليل آماري توزیع طولی ،فراوانی و
تراکم طولی گسلهاي بزرگ مقياس منطقه
زاگرس و الگوهاي مکانی این متغيرها توسط
چاوهري بایزدي ( )1392انجام گرفته است .نتایج
این بررسیها نشان داده است که توزیع طولی
گسلها از قانون توانی با ضریب توانی  1/29و
توزیع تجمعی گسلها نيز از تابع نمایی پيروي
میکند .توزیع طولی و توزیع تجمعی طولی گسل-
ها در  4دسته ،نتایج مشابهی را به جز دسته اول
نشان میدهد که موید آن است که به جز دسته
اول ،گسلهاي دیگر در یک ميدان تنشی تقریبا
مشابه از لحاظ جهت بهوجود آمدهاند .توزیع تراکم
گسلها الگوي یک تابع نمایی را نشان میدهد؛
درحاليکه تراکم طولی آنها تابع توزیعی خاصی را
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اگرچه تجمع خطوارهها باالست اما تراکم نقاط
تالقی پایين است .این بدان معناست که با وجود
فراوانی شکستگی در این بخش ،به سبب اینکه
بيشتر شکستگیها موازي با یکدیگرند ،آنها
همدیگر را قطع نمیکنند و بنابراین تراکم تالقی

کم است .دراین منطقه تراکم شکستگی و نرخ
تقاطع شکستگی باالتر میتواند پيشبينیهاي
الزم را در خصوص اکتشاف ذخایر معدنی و آبی
آورد.
فراهم
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