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استخراج خطوارهها با استفاده از دادههای ماهواره لندست  8در پهنه
برشی سقز -بانه با تأکیدی بر کانهزایی طال
1

نرگس دانشور  ،1محمد معانی جو* ،1حسین عزیزی ،2طیبه رمضانی
-1گروه زمينشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ایران

-2گروه مهندسی معدن ،دانشکده علوم پایه  ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
پذیرش مقاله1398/2/17 :
تأیيد نهایی مقاله1398/8/22 :
چكیده
منطقه مورد مطالعه در جنوبغرب سقز و بخشی از زون ساختاري سنندج -سيرجان است .این منطقه شامل
تعدادي محدودهي کانهزایی طال به اسامی قلقله ،قبغلوجه ،کرویان ،حمزه قرنين ،قرهچر و کسنزان است .هدف
از انجام این پژوهش ،بررسی راستاي گسلها و ارتباط آنها با مناطق کانهزایی به عنوان معياري براي
اکت شافات آتی است .در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهوارهاي لندست  ،8گسلهاي منطقه با سه روش
دستی ،اتوماتيک و نيمه اتوماتيک استخراج گردید .در استخراج خطوارهها به صورت دستی از چهار روش رایج
عمليات فيلتر ،مؤلفههاي اصلی ،نسبت باندي و ترکيب رنگی استفاده شد ،و با استفاده از نتایج حاصل از چهار
روش ،یک نقشه خطواره تهيه شد .در استخراج خطوارهها به صورت اتوماتيک ،از الگوریتم رایج Hough
 transformاستفاده شد .در بررسی حاضر ،از باند  4ماهواره لندست  8که در این باند عوارض زمينشناسی
مانند انواع سنگها ،مواد معدنی ،پوشش گياهی و غيره قابل تشخيص است ،استفاده شد .در روش نيمه
اتوماتيک پس از استخراج خطوارهها به روش اتوماتيک ،خطوارههاي مرتبط به عوارض مورفولوژیکی یا انسانی
به صورت دستی حذف شده و بعضی عارضههاي خطی اضافه شد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که سه
راستاي گسلی در منطقه مورد مطالعه شناسایی شد .راستاي غالب گسلها ،شمالشرق-جنوبغرب است که
بخشی از سنگهاي ميزبان کانهزایی طال را در بر میگيرد .دومين راستا ،راستاي شمالغرب-جنوبشرق است
که به موازات راستاي غالب زاگرس است و شامل گسلهاي راندگی اصلی در منطقه است .سومين راستا،
شرقی-غربی است و بخشی از کانهزایی طال و رخداد دگرشکلی شکنا تا شکلپذیر را شامل میشود.
واژههای کلیدی :استخراج خطوارهها ،سنجش از دور ،سقز -بانه ،کانهزائی طال.
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استخراج خطوارهها با استفاده از دادههاي ماهواره لندست

عکسهاي هوایی ارزانترین راه براي استخراج
خطوارهها هستند .تصاویر ماهوارهاي از تغيير
فواصل طول موج طيفهاي الکترومغناطيس
بهدست میآید و به دليل دارا بودن اطالعات
بيشتر ،ابزار بهتري براي استخراج خطوارهها نسبت
به عکسهاي هوایی هستند (.)Casas et al, 2000
تصاویر ماهوارهاي به دليل گستردگی طيف و توان
تفکيک باال در تعيين موقعيت گسلها داراي
مزیت بيشتري نسبت به عکس هوایی است .امروزه
با پيشرفت در علم سنجش از دور ،روشهاي
متعددي براي استخراج خطوارهها وجود دارد که
شامل روشهاي اتوماتيک ،نيمه اتوماتيک و دستی
است که از این ميان استخراج خطوارهها به روش
اتوماتيک متقاضی بسيار دارد ،زیرا روش دستی
سخت ،زمانبر و بسيار وابسته به کيفيت تحليل
است ( .)Masoud and Koike, 2006هدف از
انجام این مطالعه به کار بردن تکنيک سنجش از
دور براي استخراج خطوارهها در منطقه برشی
سقز -بانه است .در این پژوهش خطوارهها به سه
روش دستی ،اتوماتيک و نيمه اتوماتيک استخراج
گردید و چگالی و راستا آنها و همچنين ارتباط
آنها با کانهزایی طال مورد بررسی قرار گرفته
است.

مقدمه
تهيه نقشه خطوارهها نقش کليدي در مطالعات
زمينشناسی بهخصوص اکتشاف معادن و نفت
دارد (علیپور و همکارانMarphany and 1398 ،
;.)Hashim 2010; Rowan and Lahram 1980
بهعبارتی دیگر ،مطالعات جامع هر منطقه به معنی
داشتن اطالعات ساختارهاي موجود بهخصوص
خطوارهها است (.)Pour and Hashim 2015
خطوارهها ،عارضههاي خطی هستند که از دیگر
عارضههاي مجاور قابل تشخيص بوده و احتماالً
پدیدههاي زیر سطحی را تحتتأثير قرار میدهند
( .)OʾLeary et al, 1976خطوارهها شامل
عارضههاي طبيعی مانند همترازي ساختاري
( ،)Faure, 2001توالی ژئومورفولوژیک ( Corgne
 ،)et al, 2010ساختارهاي ضعيف ( Masoud and
 ،)Koike, 2006گسلها (،)Hashim et al, 2013
درهها (،)Lacina, 1996; Hung et al, 2005
نواحی زهکشی ،ساختارها یا خطهایی که
سازندهاي مختلف را جدا میکنند ،هستند
( .)Hobbs, 1912خطوارهها همچنين مرز بين
واحدهاي سنگشناختی مختلف یا پوشش گياهی
را نشان میدهد (Marpany and Hashim, 2010
; )Saadi et al, 2011و یا عوارضی که توسط
انسان ایجاد شده مانند جاده ،پل و نظایر آنها را
مشخص میکند .در مجموع ،اهميت خطوارهها
اغلب براي ذخایر معدنی بسيار حائر اهميت است
و همچنين تهيه اطالعات پوشش و شاخصهاي
گياهی ،تحليل مدلهاي بارش-روانآب ،مطالعات
آبهاي سطحی و زیرزمينی ،تهيه دادههاي ثانویه
براي مطالعات آبهاي زیرزمينی و نحوه مدل
سازي آبهاي زیرزمينی از مراحل مهم مطالعات
هيدرولوژیکی حوضههاي آبریز است ( Meshkani

منطقه مورد مطالعه
زمینشناسی

منطقه برشی سقز -بانه شامل ناحيه داراي
کانهزایی طال است که با راستا شمالشرقی داراي
سنگهاي رسوبی ،دگرگونی ،متاولکانيکهاي
مافيک تا حدواسط و نفوذيهاي فلسيک است که
در شمال پهنه دگرگونی سنندج -سيرجان واقع
شده است (شکل  .)1سنگ ميزبان منطقه مورد
مطالعه شامل کلریت شيست ،گرانيت ميلونيتی

et al, 2013; Pour et al, 2016; Pour and
 .)Hashim, 2014 a, bتصاویر ماهوارهاي و
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(که در حد رخساره شيست سبز دگرگون شده) و
گرانيت گنایسی است (دانشور .)1397 ،این ناحيه
محصول برخورد دو ریزقاره آفروعربی و ایران در
زمان کرتاسه -ترشيري است ( Ghasemi and
 .)Talbot 2006; Aliyari et al, 2009کانهزایی
طال در ارتباط با رگههاي کوارتز در طی دگرشکلی
ناحيه در امتداد زونهاي ميلونيتی و به صورت
دانه پراکنده در سنگ ميزبان در زون برشی است
( )Aliyari, 2009; Daneshvar et al, 2017این
منطقه داراي چندین محدوده داراي کانهزایی طال
است که شامل محدودههاي قلقله ،قبغلوجه،

3

کرویان ،حمزهقرنين ،قرهچر و کسنزان است
(شکل  .)1تمامی این کانیزاییها در پهنه برشی
شکنا تا شکلپذیر سقز -بانه واقع شده و توسط
راستا گسلهاي راندگی و نرمال در منطقه کنترل
میشود ( Aliyari et al, 2007, 2009, 2012,
2014؛ تاج الدین1390 ،؛ دانشور1397 ،؛ معانی
جو و دانشور )1398 ،که بر اهميت مطالعه
خطوارهها در محدوده مورد مطالعه میافزاید و
همچنين الزم به ذکر است که تاکنون هيچ
نقشهي جامعی از خطوارهها در این قسمت تهيه
نشده است.

شکل  :1الف) موقعيت منطقه مورد مطالعه بر روي نقشه ساختاري ایران ( ،)Stocklin, 1968ب) نقشه زمينشناسی
ناحيه مورد مطالعه با استفاده از نقشههاي  1:100000زمينشناسی سقز (باباخانی و همکاران ،)1382 ،آلوت (عمرانی و
خبازنيا ،)1382 ،نقشه 1:250000بانه-مریوان (نوگل سادات و هوشمندزاده.)1372 ،
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( Arc GIS )version 10.3.1و ()version 16
 Rock Workاستفاده گردید .تحليل مؤلفههاي
اصلی توسط نرمافزار  Enviصورت گرفت و تصویر
خروجی آن براي استخراج خطواره وارد نرم افزار
 PCI Geomaticaگردید و در ادامه خطوارههاي
کشيده شده وارد نرمافزار  Arc GISگردید تا مورد
بررسی قرار گيرد و در نهایت چگالی و راستا
خطوارهها توسط نرمافزار  Rock Workترسيم شد.

مواد و روشها
در این پژوهش ،استخراج خطوارهها در ابتدا به دو
روش دستی و اتوماتيک انجام شد .سپس ،با توجه
به اینکه روش نيمهاتوماتيک مزیت بهتري نسبت
به دو روش مذکور دارد ،بنابراین در این روش پس
از استخراج خطوارهها به روش اتوماتيک ،تمامی
آنها مورد بررسی قرار گرفته و خطوارههاي
مرتبط به عارضه موفولوژیکی یا انسانی به صورت
دستی حذف شده و بعضی عارضههاي خطی با
توجه به تحليل انجام گرفته اضافه شد .در این
پژوهش از تصاویر ماهواره لندست  8که در تاریخ
 2016/8/17در گذر  168و در ردیف  35برداشت
شده ،استفاده گردید .ماهواره لندست  8در سال
 2013در مدار قرار گرفت و نسل جدیدي از
ماهواره لندست است که داراي دو سنسور است.
سنسور اول )Operational land imager( OLI
ناميده میشود که داراي  9باند طيفی 4 :باند
مرئی ( 1 ،)0/43-0/µ67m( )VISباند مادون قرمز
نزدیک ( )0/85-0/88µm( )NIRو  2باند مادون
قرمز با طول موج کوتاه (– 2/29 µm( )SWIR
 )1/57و یک باند سيروس ()1/36 – 1/38 µm
(با قدرت تفکيک  30متر) است .به عالوه ،داراي
یک باند پانکروماتيک (( )0/50-0/68 µmبا قدرت
تفکيک  15متر) است .سنسور دوم TIRS
( )Thermal infrared sensorناميده میشود که
داراي دو باند با قدرت تفکيک  100متر که به
ترتيب عبارتند از ( )10/60-11/19 µmو (µm
 .)11/50-12/51لندست  8داراي چند ویژگی
است که عبارتند از قدرت تفکيک رادیومتریک باال
( 16بایت) ،پوشش وسيع  185*180 Kmو
رایگان است ( .)Roy et al, 2014در طی این
پژوهش از نرمافزارهاي مختلفی شامل ( version
،Envi )version 4.8( ،PCI Geomatica )2015

نتایج
در این پژوهش ،استخراج خطوارهها در ابتدا به دو
روش دستی و اتوماتيک انجام شد .سپس با توجه
به اینکه روش نيمهاتوماتيک مزیت بهتري نسبت
به دو روش مذکور دارد ،بنابراین در این روش پس
از استخراج خطوارهها به روش اتوماتيک ،تمامی
آنها مورد بررسی قرار گرفته و خطوارههاي
مرتبط به عارضه موفولوژیکی یا انسانی به صورت
دستی حذف شده و بعضی عارضههاي خطی با
توجه به تحليل انجام گرفته اضافه شد .در این
پژوهش از تصاویر ماهواره لندست  8که در تاریخ
 2016/8/17در گذر  168و در ردیف  35برداشت
شده ،استفاده گردید .ماهواره لندست  8در سال
 2013در مدار قرار گرفت و نسل جدیدي از
ماهواره لندست است که داراي دو سنسور است.
سنسور اول )Operational land imager( OLI
ناميده میشود که داراي  9باند طيفی 4 :باند
مرئی ( 1 ،)0/43-0/µ67m( )VISباند مادون قرمز
نزدیک ( )0/85-0/88µm( )NIRو  2باند مادون
قرمز با طول موج کوتاه (– 2/29 µm( )SWIR
 )1/57و یک باند سيروس ()1/36 – 1/38 µm
(با قدرت تفکيک  30متر) است .به عالوه ،داراي
یک باند پانکروماتيک (( )0/50-0/68 µmبا قدرت
تفکيک  15متر) است .سنسور دوم TIRS
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( )Thermal infrared sensorناميده میشود که
داراي دو باند با قدرت تفکيک  100متر که به
ترتيب عبارتند از ( )10/60-11/19 µmو (µm
 .)11/50-12/51لندست  8داراي چند ویژگی
است که عبارتند از قدرت تفکيک رادیومتریک باال
( 16بایت) ،پوشش وسيع  185*180 Kmو
رایگان است ( .)Roy et al, 2014در طی این
پژوهش از نرمافزارهاي مختلفی شامل ( version
،Envi )version 4.8( ،PCI Geomatica )2015
( Arc GIS )version 10.3.1و ()version 16
 Rock Workاستفاده گردید .تحليل مؤلفههاي
اصلی توسط نرمافزار  Enviصورت گرفت و تصویر
خروجی آن براي استخراج خطواره وارد نرم افزار
 PCI Geomaticaگردید و در ادامه خطوارههاي
کشيده شده وارد نرمافزار  Arc GISگردید تا مورد
بررسی قرار گيرد و در نهایت چگالی و راستا
خطوارهها توسط نرمافزار  Rock Workترسيم شد.

5

مطالعات سنجش از راه دور استفاده میشود،
بارزسازي شد ( ;Laben and Brower, 2000
.)Amer et al, 2012
استخراج خطوارهها

استخراج خطوارهها به سه روش دستی ،اتوماتيک
و نيمهاتوماتيک صورت میگيرد:
استخراج خطوارهها به صورت دستی

در این روش ،خطوارهها از تصاویر ماهوارهاي به
صورت دستی استخراج میشود .خطوط بهطور
معمول به صورت خطوط مستقيم یا لبهدار در
تصاویر ماهوارهاي با تفاوت تناژ رنگ دیده
میشوند که دانش ،قدرت چشمی و تبحر کاربر
نکته کليدي است که خطهاي کوچک را بتواند به
یکدیگر متصل کند تا بتواند خطوارهها را ترسيم
کند ( .)Wang et al, 1990برخی عارضههایی که
به صورت خط دیده میشوند درههاي مستقيم،
مرزهاي مستقيم سنگها ،انحراف رودخانهها،
تغيير ناگهانی تناژ و همترازي پوشش گياهی است.
چندین روش آشکارسازي وجود دارد تا بتوان
خطوارهها را به صورت دستی استخراج نمود .در
این پژوهش چهار روش رایج شناخته شده براي
تهيه خطوارهها بهصورت دستی استفاده شد که
شامل عمليات فيلتر ،آناليز مولفههاي اصلی ،نسبت
باندي و ترکيب رنگی است .در ابتدا یک نقشه
براي هر روش تهيه و در نهایت یک نقشه از تلفيق
چهار نقشه تهيه شد .دليل استفاده از تلفيق چند
روش به جاي یک روش ،از بين بردن محدودیت
هر روش براي یافتن خطوارهها است تا بتوان
استخراج خطوارهها به بهينهترین صورت انجام
گيرد.

پیشپردازش

تصویر  OLIکه در این پژوهش استفاده شد به
صورت  )Corrected terrain( LITدر سيستم
مختصات Universial transverse Mercator
( )UTMو در سيستم World )WGS84( datum
Geodectic systemتهيه شده است .بر روي این
تصویر تصحيحات رادیومتریک در ابتدا انجام و
سپس تصحيحات اتمسفري با استفاده از روش
( Dark object subtraction )DOSروي آن انجام
شد .از آنجایی که ،تفکيک فضایی بر روي توانایی
تشخيص خطوارهها مؤثر است ( Alanso-contes,
 .)2011باند پانکروماتيک ( 15متر) سنسور OLI
براي بهبود تفکيک فضایی تصویر  OLIاستفاده
شد .بنابراین ،باندهاي طيفی با باند پانکروماتيک با
قدرت تفکيک  15متر با استفاده از روش Pan
 sharpening Gram- Schmidtکه در اکثر

عملیات فیلتر

یکی از ویژگیهاي بارز تصایر ماهوارهاي پارامتري
بهنام فرکانس فضایی ( )Spatial frequencyاست
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که در حقيقت شمار تغييرات مقدار روشنایی در
هر واحد مسافت براي هر قسمت از تصویر است
(ميرزابابایی و همکاران .)1396 ،فيلترهاي
جهتدار (( )Directionalفيلترهایی که لبه را
مشخص میکنند) طراحی شده تا عارضههاي
خطی را آشکار کند مانند جادهها ،رودخانهها،
گسلها و غيره .این فيلترها میتواند عارضهها را
در جهت خاصی آشکار کند .از رایجترین فيلترهاي
جهتدار میتوان Gradient- ،Gradient-Sobel
 Roberteو Shrivakshan ( Gradient- Prewitt
 )and Chandrasekar, 2012را نام برد .فيلترهاي
جهتدار  Gradient-sobelو Gradient- Prewitt

6
براي لندست  8باند  7در جهتهاي ،E-W ،N-S
 NE-SWو  NW-SEبراي افزایش فرکانس و
کنتراست در تصویر استفاده شد .فيلترهاي
جهتدار در چهار جهت اصلی در جدول  1آورده
شده است .نتایج حاصل از فيلترهاي  sobelو
 prewittدر چهار جهت اصلی که در این مطالعه
استفاده شده و در شکلهاي  2و  3نشان داده
شده است .دو نقشه تهيه شده از تصاویر فيلتر
 sobelو  prewittدر شکل  4الف و ب آورده شده
است .شماره خطوارههاي بهدست آمده از فيلتر
 sobelو  prewittبه ترتيب عبارتند از  2043و
.2327

جدول  :1فيلترهاي  sobelو  prewittدر چهار جهت اصلی که در این مطالعه استفاده شده است.

آنالیز مؤلفههای اصلی

تفسير بصري خوبی را ایجاد میکند ( Jensen,

آناليز مؤلفههاي اصلی ( )PCAیک روش تغيير
تصویر براساس ارزیابی دادههاي چند باند است که
میتواند براي کاهش ابعاد در دادهها و فشرده
کردن بيشتر اطالعات باندهاي اصلی به تعداد
کمتري باند به کار رود .بنابراین ،اطالعات کاربردي
جهت شناسایی عارضهها در کليه باندها در دو یا
سه مؤلفه فشرده میشود .اولين مؤلفه PCA
شامل اطالعات هر دو مادون قرمز نزدیک و ميانی
(باندهاي  5 ،4و  )7است و ترکيب رنگی PCA

 .)1996; Taghavi et al, 2019همچنين،
خطوارهها میتوانند به آسانی با استفاده از PCA
در تصاویر لندست  ETMمعين شود و اطالعات
زائد از دادههاي چند طيف مرئی و  NIRحذف
گردد ( .)Nama, 2004براي جدایش خطوارهها به
روش  PCAاز هفت باند از تصاویر لندست ETM
براي فشرده کردن اطالعات در سه باند استفاده
شد .یک ترکيب رنگی کاذب از سه مؤلفه اصلی
اول ایجاد و در شکل  5الف نشان داده میشود.
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جدول  2همبستگی بين باندهاي مختلف را نشان
میدهد .اولين جز در آناليز مؤلفههاي اصلی
اطالعات مادون قرمز نزدیک و ميانی است .این
روش براي تصویر لندست  8که داراي  8باند مرئی
و مادون قرمز است ،بسيار حائز است .این تکنيک

7

میتواند با استفاده از ترکيب رنگی سه جز اول
تصویر بسيار بارزي ایجاد نماید .در مجموع تعداد
 2062خطواره با استفاده از آناليز مؤلفه اصلی
استخراج شده است (شکل  5ب).

شکل  :2تصویرهاي فيلتر شده با فيلتر جهتدار  Sobelکه روند خطوارهها در چهار راستاي الف) شمالی -جنوبی ( ،)NSب)
شرقی -غربی ( ،)EWشمالشرقی -شمال غربی ( )NE-SWو شمالغربی -جنوبشرقی ( )NW-SEنشان میدهد.

شکل  :3تصویرهاي فيلتر شده با فيلتر جهتدار  Prewittکه روند خطوارهها در چهار راستاي الف) شمالی -جنوبی
( ،)NSب) شرقی -غربی ( ،)EWشمال شرقی -جنوبغربی ( )NE-SWو شمالشرقی -جنوبغربی ( )NW-SEرا
نشان میدهد.
پژوهشهاي دانش زمين
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8

جدول  :2ماتریس همبستگی باندهاي  7-1در تصویر ماهوارهاي لندست 8

شکل  :4نقشههاي خطوارههاي استخراج شده با استفاده از رونده خطوارههاي بهدست آمده از الف) فيلتر
جهتدار  Sobelو ب) فيلتر جهتدار  Prewittکه عارضههاي خطی را در این تصاویر نشان میدهد.

شکل  :5الف) تصویر ترکيب رنگی ( PC1قرمز)(2 ،سبز) و ( 3قرمز) ،ب) نقشه استخراج خطوارهها از تصویر آناليز
مولفههاي اصلی
پژوهشهاي دانش زمين
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کنتراست بين پوشش گياهی با چگالی باال نواحی
با پوشش گياهی پراکنده و نسبت  4/5براي نشان
دادن نواحی با تن مشکی یا سياه است ( Won-In
.)and Charusiri 2003; Maanijou et al, 2015
این باندها براي ایجاد ترکيب رنگی کاذب (،4/5
 2/3و  )RGB: 5/7براي جدایش خطوارهها به
صورت دستی استفاده شد (شکل 6الف) و در
مجموع تعداد خطواره  1389با استفاده از روش
نسبت فازي استخراج گردید .تصویر خروجی
استخراج خطواره در شکل 6ب نشان داده شده
است.

نسبت باندی

تصاویر نسبت باندي براي تعيين تغييرات طيفی
در یک تصویر سودمند هستند که به وسيله تغيير
در روشنایی ماسک میشوند .تصاویر باندي نسبت
باندي در  RGBکنتراست بهتري را بين واحد در
تصویر نسبت به ترکيب رنگی کاذب نشان میدهد
( .)Sabin, 1996نسبتهاي باندي که براي
استخراج خطوارهها بهطور دستی در این پژوهش
استفاده شد شامل  2/3 ،5/7و  4/5است .در
نسبت باندي  ،5/7کانیهاي هيدروکسيلدار نشان
داده میشود .این کانیها میتوانند یک شاخص
خوب براي اثرات آب در امتداد شکستگی باشد
( .)Crippen, 1998همچنين ،نسبت باندي 2/3

شکل  :6الف) تصویر نسبت باندي ( 5/7قرمز ،کانیهاي هيدروکسيلدار که شاخص خوبی براي اثرات آب در امتداد
شکستگی است)( 2/3 ،سبز ،کنتراست بين پوشش گياهی با چگالی باال و نواحی با پوشش گياهی متوسط را نشان
میدهد) و ( 4/5آبی ،براي نشان دادن نواحی با تن سياه است) ،ب) نقشه استخراج خطوارهها از تصویر نسبت باندي.

شود .یک تصویر کلی میتواند از مقياس سياه و
سفيد به مقياس رنگی تبدیل شود .تصاویر رنگی
کاذب توليد شده براي استخراج خطوارهها به
صورت دستی استفاده میشود زیرا آنها دادههاي
قابل تفسير را افزایش میدهد .ترکيب متفاوت سه
باند امتحان شد و در نهایت بهترین کيفيت دید از
ترکيب رنگی کاذب باندهاي مادون قرمز نزدیک

ترکیب رنگی

چشم انسان تنها قادر به تشخيص تعداد محدودي
تن رنگی خاکستري است اما قادر به تشخيص
رنگهاي فراوانی است .بنابراین یک روش رایج
آشکارسازي تصویر ،دادن عدد خاص دیجيتال
( )DNبه رنگ خاصی است تا کنتراست مقدار DN
نسبت به پيکسلهاي اطراف یک تصویر بيشتر

پژوهشهاي دانش زمين
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 3 ،2و ( 4آبی ،سبز و قرمز) به دست آمد که
تشخيص بين مرز پوشش گياهی ،مرز واحدهاي
زمينشناسی ،رودخانه و زونهاي مختلف

10
زمينشناسی را ميسر میسازد (شکل 7الف).
نتيجه استخراج خطوارهها از ترکيب رنگی کاذب
در شکل 7ب نشان داده شده است.

شکل  :7الف) تصویر رنگی کاذب با استفاده از باندهاي مادون قرمز نزدیک  3 ،2و ( 4آبی ،سبز ،قرمز) که تشخيص بين
مرز پوشش گياهی ،مرز واحدهاي زمينشناسی ،رودخانه و زونهاي مختلف زمينشناسی را ميسر میسازد ،ب) نقشه
استخراج خطوارهها از تصویر رنگی کاذب.

گرفته شد تا خطوارهاي نادیده نماند .دليل این امر
این است که زمين از لحاظ ویژگی سطحی هموژن
نيست و اعتقاد بر این است که هر روشی از یک
لحاظ سطح را آشکار میکند .نتایج حاصل از این
 4روش در شکل  8نشان داده شده است.

تهیه نقشه نهایی

روشهاي باال براي استخراج خطوارهها در تصاویر
ماهوارهاي استفاده شد .یک روش رایج براي تهيه
نقشه نهایی وجود ندارد .گرچه هر یک از این
روشها براي جدایش خطوارهها به کار میرود ،در
این پژوهش  4روش براي تهيه خطوارهها به کار

شکل  :8نقشه نهایی استخراج خطوارهها به روش دستی.
پژوهشهاي دانش زمين
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 manual 2001فراهم شده است .الگوریتم
استخراج خطواره به روش اتوماتيک توسط نرمافزار
 Geomaticaدر این مطالعه ،مودول خط است که
عارضههاي خطی توسط نرمافزار Geomatica
توسط  6پارامتر استخراج و در قطعات برداري
گزارش میشود و این پارامترها عبارتند از:
(گرادیان
(RADIشعاع فيلتر)GTHR ،
حدآستانه)( FTHR ،حدآستانه خط مناسب)،
( LTHRحدآستانه طول منحنی)ATHR ،
(حدآستانه تفاوت زاویه) و ( DTHRحدآستانه
مسافت اتصال) .در این پژوهش باند  4ماهواره
لندست با قدرت تفکيک  30متر براي تهيه
خطوارهها به صورت اتوماتيک انتخاب شد که در
این باند عوارض زمينشناسی مانند انواع سنگها،
مواد معدنی ،پوشش گياهی و غيره قابل تشخيص
است .در این پژوهش شش پارامتر که به صورت
تجربی مورد استفاده قرار گرفت در جدول  3آورده
شده است .نتيجه حاصل از استخراج خطوارهها به
روش اتوماتيک در شکل  9نشان داده شده است.

استخراج خطوارهها به صورت اتوماتیک

خطوارهها از تصویر ماهوارهاي با استفاده از روش
اتوماتيک استخراج و با خطواره مستخرج از روش
دستی مقایسه شد .مزایاي مهم استخراج
خطوارهها به روش اتوماتيک نسبت به روش
دستی ،یکنواخت بودن عمليات براي تصاویر
مختلف ،زمان کم و عاري بودن از خطاي دید براي
ترسيم خطوارهها است .نرمافزارهاي در دسترس
داراي الگوریتمهاي متفاوتی براي استخراج به
روش اتوماتيک هستند که سه الگوریتم رایج
عبارتند از  Harranform ،Hough transformو
(KoϚal, ( Segment tracing algoritm )STA
 .)2004الگوریتم  Hough transformروشی است
که براي جدایش عارضهها با شکل خاص در یک
تصویر استفاده میشود .استخراج خطوارهها به
روش اتوماتيک در این مطالعه به وسيله مودول
خط در نرم افزار  geomaticaانجام گرفت .منطق
این روش شبيه به  STAاست که یک خالصهاي از
توضيحات الگوریتم در این مدول در زیر آورده
شده است .این اطالعات توسط Geomatica users

شکل  :9نقشه استخراج خطوارهها به روش اتوماتيک
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جدول  :3پارامترهاي بهکار رفته شده براي استخراج خطوارهها به روش اتوماتيک

انعکاس کم در باندهاي مادون قرمز ميانی ()mid
( )TM4است ( .)Lillesand, 1999تمامی
عارضههاي راه استخراج شده از مجموع خطوارهها
حذف گردید .یکی از مواردي که میتواند براي
استخراج نقشههاي نظارت شده بسيار حائز اهميت
باشد استفاده از  DEMمنطقه مورد بررسی است.
در این پژوهش ،در ابتدا نقشه آبراهههاي منطقه
مورد مطالعه از نقشه  DEMو با استفاده از ابزار
هيدرولوژي در نرمافزار  Arc GISترسيم گردید .از
آنجاییکه احتمال وجود گسل دره و آبراههها
بيشتر است در نتيجه نقشه شيب با استفاده از
 DEMدر نرمافزار  Arc GISتهيه شد (شکل .)11

استخراج خطوارهها به صورت نیمه اتوماتیک

در این روش ،به تصحيح خطوارههاي استخراج
شده از مراحل قبل پرداخته میشود .با همپوشانی
نقشه استخراج خطواره به روش دستی و
اتوماتيک ،خطوطی که ترسيم شده اضافه و برخی
خطوط که اشتباه ترسيم شده است ،حذف
میگردد .در ابتدا ،نقشه راهها ترسيم گردید .هدف
از تهيه نقشه راهها ،حذف این عارضههاي خطی از
خطوارههاي مرتبط با گسل و شکستگیها است.
تصویر تهيه شده از نسبت باندي  TM3/TM4در
شکل  10نشان داده شده است که در این تصویر
راهها با تن رنگی باالیی نشان داده میشوند که به
دليل انعکاس نسبتاً باال در باند قرمز ( )TM3و

شکل  :10تصویر نسبت باندي  3/4تصویر ماهواره لندست  8براي جدایش راهها که در این تصویر راهها با تن رنگی
باالیی نشان داده میشوند که به دليل انعکاس نسبتاً باال در باند قرمز ( )TM3و انعکاس کم در باندهاي مادون قرمز
ميانی (.)TM7
پژوهشهاي دانش زمين
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شکل  :11نقشه شيب منطقه مورد مطالعه با استفاده از .DEM

گردید (شکل  .)14برخی الیهها در نقشه
زمينشناسی به نظر میرسد که توسط فعاليت
برخی خطوارهها جابجا شده است.

تمامی آبراههها به جز آنهایی که نشاندهنده
گسل در مناطق با شيب باال بوده ،با توجه به
بررسی نقشههایی موجود و مطالعات صحرایی
تشخيص داده شد ،حذف گردید .یکی از موانع
تشخيص گسل در مناطق پوشيده شدن آن با
رسوبات است که در منطقه مورد مطالعه با توجه
به توپوگرافی مرتفع این مشکل وجود ندارد.
سپس ،تمامی خط الرأسها و ستيغها ،مرز بين
نواحی ،مرز بين واحدهایی زمينشناسی (به جز
آنهایی که تراست را نشان میدهد) با بررسی نقشه
 DEMو زمينشناسی منطقه حذف گردید .نقشه
خطوارهها با نقشهي گسلها و برخی عارضهها با
توجه به مطالعات صحرایی (شکل  )12و بررسی
جابجایی برخی الیهها در نقشه زمينشناسی و
گسلها اضافه شد .درنهایت ،نقشه گسل تهيه شده
در منطقه مورد مطالعه به روش نيمه اتوماتيک در
شکل  13نشان داده شده است .نقشه گسلهاي
استخراج شده بر روي نقشه زمينشناسی پالت

ارزیابی نقشه خطوارهها

در این پژوهش ،سه روش براي ارزیابی
خطوارههاي استخراج شده مورد استفاده قرار
گرفت )1 .تحليل چگالی خطوارهها )2 ،تحليل
طول خطوارهها و  )3تحليل جهت خطوارهها.
ارزیابی چگالی خطوارهها

هدف از ترسيم نقشه چگالی خطوارهها ،محاسبه
فراوانی خطوط در هر واحد است که با نام فراوانی
خطواره هم شناخته میشود ( Greenbaum,
 .)1985تراکم خطوارهها بيشتر در مرکز محدوده
مورد مطالعه و در شمال ،غرب و جنوب غرب بانه
متمرکز بوده که این نواحی ،با مناطق با شيب باال
نيز منطبق است (شکل  .)15تراکم گسلها در
مرکز محدوده مورد مطالعه و در شمال ،غرب و
جنوب غرب شهر بانه بيشتر است .از آنجایی که
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گسلش باعث ایجاد معبري براي عبور سياالت
هيدروترمال میگردد و یکی از عوامل مؤثر در
کانیزایی محسوب میشود .تراکم خطوارهها در
نواحی داراي کانیزایی در ناحيه مورد مطالعه

14
بيشتر است و نشان میدهد که این کانیزایی
توسط راستا گسلش کنترل میشود (شکل  12تا
.)15

شکل  :12مشاهدات صحرایی گسلهاي منطقه مورد مطالعه .الف) قلقله ،ب) کرویان ،ج) شرق بانه ،د) قبلغوجه و ه)
حمزه قرنين ،الیههاي قدیمی بر روي الیههاي جوانتر تراست شده است.

شکل  :13نقشه استخراج خطوارههاي منطقه مورد مطالعه به وسيله روش نيمه اتوماتيک.
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نقشه  :14پالت نقشه استخراج گسلها بر روي نقشه زمينشناسی ناحيه مورد مطالعه.

شکل  :15نقشه چگالی خطوارهها منطقه مورد مطالعه.

خطوارهها در قسمت جنوب ،غرب و شمالغرب
منطقه منطبق بوده (شکل  )16که شامل
گسلهاي راندگی با مؤلفه چپبر است که با توجه

ارزیابی طول خطوارهها

تحليل طول خطوارهها براي تفسير نقشه
خطوارهها بهکار میرود .بيشترین تراکم طول
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به برخی مطالعات صحرایی باعث روراندگی
نهشتههاي قدیمیتر بر روي جوانتر شده و اکثراً
مرز بين واحدهاي زمينشناختی را در بر میگيرد

16
و باعث جابجایی برخی الیههاي زمينشناسی در
راستاي برش شده است.

شکل  :16نقشه تراکم طول خطوارهها منطقه مورد مطالعه.

را به خود اختصاص دادهاند .این گسلها معموالً
باعث جابهجایی پالئوزوئيک و واحدهاي پرکامبرین
در جنوبغرب سقز میشود ،و یک راهنما براي
اکتشافات بعدي در مقياس محلی به خصوص در
تقاطع با سيستمهاي گسلی با راستاهاي  EWو
 NW-SEاست .بيشتر کانهزائیهاي طال در جنوب
غرب سقز (براي مثال قلقله ،کریوان ،قبغلوجه و
کسنزان) در ارتباط با این سيستم گسلی هستند.
دومين راستا ،راستاي شمالغرب-جنوبشرق
است که به موازات راستاي غالب زاگرس است و
شامل گسلهاي راندگی اصلی در منطقه است که
باعث راندگی طبقات قدیمیتر بر روي سازندهاي
جوانتر میشود .سومين راستا شرقی-غربی است
که بخشی از کانیزایی طال و رخداد دگرشکلی
شکنا تا شکلپذیر را شامل میشود (شکل .)17

ارزیابی جهت خطوارهها

نقشه جهت خطوارهها معموالً توسط نمودارهاي
گلسرخی کشيده میشود .این نمودارها براي بيان
فراوانی خطوارهها بهکار میرود .دو نمودارهاي
گلسرخی براي این پژوهش ترسيم گردید .اولين
نمودار توسط محاسبه فراوانی هرگسل بدون توجه
به طول گسل تهيه شده و دیگري در ارتباط با
طول خطواره تهيه شده است (شکل  17الف و
ب) .نمودارهاي گلسرخی نشان میدهد که سه
راستا در منطقه مورد مطالعه وجود دارد .زون
غالب گسلها شمالشرق-جنوبغرب است که
بخشی از سنگهاي ميزبان کانیزایی طال را در بر
میگيرد .این پهنههاي برشی شامل طيفی از
ساختارهاي شکلپذیر تا شکنا است که عموماً
معکوس هستند و همچنين طوالنیترین خطوارهها
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شکل  :17رزدیاگرام گسلهاي منطقه مورد مطالعه .الف) با احتساب روند گسلها ،ب) با احتساب طول گسلها.

گسلهاي راندگی با مؤلفه چپبر است که باعث
روراندگی نهشتههاي قدیمیتر بر روي جوانتر شده
است .سه راستاي غالب گسلش در منطقه
شناسایی گردید .راستاي گسل و ارتباط آن با
کانیزایی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان
میدهد که غالبترین راستاي گسلها ،راستاي
شمالشرق-جنوبغرب است که بخشی از
سنگهاي ميزبان کانیزایی طال را در بر میگيرد.
دومين راستا ،راستاي شمالغرب-جنوبشرق

نتیجهگیری
در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهوارهاي
لندست  ،8گسلهاي موجود در منطقه به روش
دستی ،اتوماتيک و نيمهاتوماتيک استخراج و نتایج
حاصل از این روشها با یکدیگر مقایسه گردید.
نتایج حاصل از این پژوهش بيانگر آن است که با
استفاده از روش نيمه اتوماتيک میتوان گسلهاي
موجود در این منطقه را با دقتی مناسب استخراج
نمود .تراکم گسلها در مرکز محدوده مورد مطالعه
و در شمال ،غرب و جنوب غرب شهر بانه بيشتر
است و از آنجایی که گسلش باعث ایجاد معبري
براي عبور سياالت هيدروترمال میگردد بنابراین
یکی از عوامل مؤثر در کانیزایی محسوب میشود.
بيشترین تراکم طول خطوارهها در قسمت جنوب،
غرب و شمالغرب منطقه منطبق بوده که شامل

شامل گسلهاي راندگی و معکوس است که به
موازات راستاي غالب زاگرس است و سومين راستا
شرقی-غربی است که بخشی از کانیزایی طال را
در بر میگيرد.
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