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  1389، پائيز 77، شماره 20جلد 

  
  

  استخراج اتوماتيك خطواره هاي مرتبط با زون گسلي جوان اصلي 
 زاگرس در جنوب لرستان و مقايسه آن با برداشت هاي صحرايي

  
  
 

 *محسن پور كرماني ،رضا علي پور

  ايران تهران، گروه زمين شناسی، دانشگاه شهيد بهشتی،

 مهدي زارع

  ران، ايرانپژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، ته

 رادين اسپندار

  ايران تهران، گروه زمين شناسی، دانشگاه شهيد بهشتی،
  

 18/12/87 :پذيرش تاريخ                                            30/8/87 :دريافت تاريخ

  
  چكيده

در . ی رونـد   آناليز خطواره ها پايه و اساس مطالعات ساختاری و تکتونيکی يک منطقه به شمار مـ                :     مقدمه
 و مدل های سـايه ارتفـاعی خطـواره هـای موجـود در زون               Landsat،IRSاين مطالعه، با استفاده از تصاوير       

 . بزنويد، يکی از قطعات گسل اصلی جوان زاگرس در جنوب لرستان استخراج شد-گسلی سراوند
 گسلی جوان اصلی زاگرس     استخراج اتوماتيک خطواره های مرتبط با زون       هدف از اين مقاله   :           هدف

  .در جنوب لرستان و مقايسه آن با برداشت های صحرايی می باشد
 روش مورد استفاده در اين مطالعه، استخراج اتوماتيک خطواره ها بود که بعد از روی                :          روش بررسي 

ــه گرديــد    ــه شــده، نقــشه کلــی از خطــواره هــای منطقــه تهي ــرار گيــری تمــام نقــشه هــای تهي ــ. هــم ق   اب
   مطالعات صحرايی، مشخص شد کـه رونـد هـای بـه دسـت آمـده از نقـشه کلـی خطـواره هـا، مربـوط بـه                             

  .گسل های اصلی منطقه است
  
  
  
  ۰۹۱۲۸۱۵۷۶۲۴:  ، تلفنcheshmeh116@gmail.com: دار مكاتبات عهده*
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اصـلی  هـای گـسل باختر مربوط به گسل های امتـداد لغـز بـين          جنوب  - روند های شمال خاور    :          نتايج

 بزنويد وشکستگی های همراه با آن مثل        -سراوندگسل جنوب خاور مربوط به    -منطقه، روند های شمال باختر    

  .گسل اسالم آباد است

 در Pو  R  بزنويد و گسل اسالم آباد به ترتيب از نوع شگـستگی هـای   - گسل سراوند:          نتيجه گيري

  .نتيجه برخورد صفحات عربی و ايران است

  
 . بزنويد، آی ار اس، استخراج اتوماتيک، اسالم آباد-مدل های سايه ارتفاعی، گسل سراوند: واژه هاي كليدي

  
  مقدمه

 تـا   ۴۹°۳۵´۰۲˝شـمالی و    ۳۲°۵۹´۱۰˝ تـا    ۳۲°۵۰´۰۲˝منطقه مورد مطالعه در مختصات جغرافيـايی        

جوان اصلی  در اين منطقه يکی از قطعات گسل). ۱شکل (ان واقع می باشد شرقی در استان لرست۴۴°۴۹´۵۵˝

هـای دورود،   پـاره  (MRFدر امتداد گسل    . رخنمون دارد ) SBF(بزنويد-به نام گسل سراوند   ) MRF(زاگرس

راسـتگرد بـه    ) Offset(گسل اصلی معکوس زاگـرس دچـار يـک جـدايش            ) وند، گارون، صحنه و دينور    نها

 و آهنـگ لغـزش افقـی در         MRFهای اخيـر در قطعـاتی از      همچنين،  فعاليت   )۱(.است کيلومتر شده    ۱۹۷طول

هـای  لـرزه تواند منبع ايجـاد زمـين      ميلی متر در سال برآورد شده است و می         ۱۷ تا   ۱۰امتداد اين گسل حداقل     

   )۲ (. شود۷ تا ۶ از MSمتناوب با بزرگای 

  

  

                                          

  

                                           

  

  

  

  

  

  
   موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه-۱شکل 
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هـای هـوايی،    ای ، عکـس   محققان علوم زمين با استفاده از اطالعات سنجش از دور که شامل تصاوير ماهواره             

 ,Digital Elevation Models(، مدل ارتفاع رقومی)(Digital Terrain Model,DTM مدل زمين رقومی

DEM (       با تعيـين رابطـه   . ها پی می برندو مدل سايه ارتفاعی می باشد، به استخراج و تعيين هندسه شکستگی

 می توان به شناخت روابط زمانی بين ساختارها در مناطق مورد مطالعـه پـی   ،ها و ساختارهاهندسی بين پديده  

لعات اوليه برای تحليل ساختاری بـه کـار مـی           نتايج به دست آمده از روش های دورسنجی به عنوان مطا          . برد

روند که اطالعات حاصل از اين مطالعات برای تحليل دقيـق و کامـل بايـد بـه وسـيله اطالعـات حاصـل از                         

تحليـل تـصاوير   (در اين مطالعه، بـا اسـتفاده از روش هـای دور سـنجی      . های صحرايی تکميل گردد   برداشت

بـه شناسـايی رونـد و جهـت گيـری يکـی از              ) مـين رقـومی   هـای هـوايی و مـدل هـای ز         ای، عکس ماهواره

هـای مـرتبط بـا آن پرداختـه و سـپس بـا اطالعـات و                 بزنويد و شکستگی  - به نام گسل سراوند    MRFقطعات

  .های صحرايی مقايسه و تاييد گرديده استبرداشت

  
 روش  مواد و

  روش هاي استخراج خطواره ها در سنجش از دور
 برای مشخص کردن شکستگی ها، خطواره هـا و تعيـين چگـالی و               يکی از روش های مورد استفاده     

هـا مـی    ها، استفاده از روش های سنجش از دور می باشد که با استفاده از تحليل اين خطواره                جهت گيری آن  

خطواره ها در سطح زمين، به صورت خطی يا خميده بوده و پديده             . توان به تکتونيک کلی يک منطقه پی برد       

 .که شکسته شده و نمايانگر گسل ها، شکستگی ها، درزها و دايک ها می باشند هستند هايی در پوسته 

در استخراج خطواره ها درسنجش از دور، ازتکنيک های متفـاوتی مثـل پـردازش و فيلتـر کـردن تـصاوير و                       

 ایدر روش فيلتر کردن، عوارضی مثل آبراهه هـا، رودخانـه هـا، زون هـ    . استخراج اتوماتيک استفاده می شود    

 گسلی و مرزهای سنگ شناسی به شناسايی خطواره ها کمـک مـی   هایگسلی، شکستگی ها، درز ها، پرتگاه

 برای تعيين خطواره ها از عکس های ماهواره ای، روشی جديد ارائه کـرده و آن را  )۳( و همکاران کويکه. کند

STA) Segment Tracing Algoritm(ناميدند . 

آن، نمايـان سـاختن يـک      انی جنوب ژاپن به کار گرفته شد و اسـاس           اين روش، برای مناطق کوهست    

خط از پيکسل ها به صورت يک عنصر برداری به وسيله تغييـرات محلـی در بانـد خاکـستری عکـس هـای                        

 توسـط نـرم     STAدر روش استخراج اتوماتيک خطواره ها با استفاده از الگوريتم هـايی ماننـد               .  رقومی است 

  )۵-۳(. به دست می آيندPCI Geomaticaمثل  افزارهای سنجش از دور 

استفاده از روش اتوماتيک اين است که زمان کمتری برای استخراج خطواره ها صـرف مـی                  مزايای  

با افزايش زمان خيره شدن     (شود و خطواره هايی که با چشم انسان قابل تشخيص نيستند را شناسايی می کند                

  رنگ که در روش ترکيـب بانـدی دچـار تغييـرات           روش، تن خاکستری  البته در اين    ). درصد خطا باال می رود    

خاصـی بـرای اسـتخراج      چنين روش اتوماتيک ازيک قاعده و قانون        می شود، بدون تغيير باقی می ماند و هم        
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خطواره ها استفاده می کند، در حالی که در روش های دستی هر فردی خطواره های متفاوتی را تشخيص می                    

ک دارای نواقصی نيز هست که اطالعـات مـستقيمی از توپـوگرافی منطقـه نـدارد و زمـان                    روش اتوماتي . دهد

هايی کـه در سـايه هـستند        برداشت و زاويه تابش نور خورشيد نيز باعث می شود، بعضی خطواره ها مثال آن              

  .شناسايی نشوند

   
  ها به روش اتوماتيك در منطقه مورد مطالعهاستخراج خطواره

 از روش اتوماتيــک بــر پايــه ،کــستگی هــای مــرتبط بــا گــسل جــوان اصــلی زاگــرس   بــرای اســتخراج ش

، و برای رفع نواقص روش اتوماتيک از مدل سايه رقومی با زاويه نور مـصنوعی نيـز اسـتفاده                    STAالگوريتم

 بـا   ۷و۱،۲،۳،۴،۵ بانـد طيفـی      ۶ که شـامل     +ETMسنجنده   (۷در اين مطالعه، از تصاوير ماهواره لندست      . شد

بانـد  ( IRSو مـاهواره  )  اسـت  panchromatic مترکـه    ۱۵ با قـدرت تفکيـک       ۸ متر و باند   ۳۰کيک  قدرت تف 

PAN     متر که    ۵,۸ با قدرت تفکيک Panchromatic  استفاده شد و همچنين از مدل سايه ارتفـاعی         )  می باشد

 درمـدل سـايه ارتفـاعی، نـور       . اسـتفاده گرديـد   ) DEM(و مدل ارتفـاع رقـومی     ) DTM(، مدل زمين رقومی     

) آزيمـوت (ای با جهت شمال     و زاويه ) Inclination(مصنوعی از يک منبع نقطه ای با زاويه ای از سطح افق             

هـای روی سـطح      پديـده  )۵(.کنـد ارتفاعی سطح زمين تهيه مـی     ای از اطالعات    بر سطح تابيده می شود و سايه      

در ايـن   . آيـد  نمـايش در مـی     کـستری بـه    خا بسته به زاويه تابش با توجه به تـن        ... ها و   ها،کوهزمين، مثل دره  

- درجه از سطح افـق و آزيمـوت        ۳۰ها با زاويه تابش     مطالعه، هشت مدل سايه رقومی برای استخراج خطواره       

  . درجه استفاده گرديد۳۱۵ و ۰،۴۵،۹۰،۱۳۵،۱۸۰،۲۳۵،۲۷۰های 

اضافه . طح زمين پرداختهای ستوان به نمايش سه بعدی پستی و بلندی     با استفاده از مدل زمين رقومی، می      

هايی چون رودخانه،گسل و آبراهه به اين نمايش سـه بعـدی، ابـزاری قدرتمنـد بـرای تحليـل و                     کردن پديده 

شـود و البتـه     ها، مدل زمـين رقـومی گفتـه مـی         هم می کند که به اين مدل      ابررسی فرآيندهای زمين ساختی فر    

و اليـه هـای ديگـر سـاخته مـی            DEM  اليـه  برحسب نوع استفاده ساخته می شوند و به طور کلـی از يـک             

انـد  بـه وجـود آمـده     ) X,Y,Z( از اطالعات طول، عرض و ارتفاع      ، )DEM(های مدل ارتفاع رقومی   اليه.شوند

 منطقه  DEMبرای تعيين   . ای را نشان نمی دهند     ارتفاع است و هيچ پديده     Z مختصات جغرافيايی و     XوYکه

  . استفاده شده است۱:۲۵۰۰۰مورد مطالعه، از اليه های توپوگرافی 

   برای تهيه نقشه کلی خطواره های زون گسلی جوان اصلی زاگرس در منطقه مورد مطالعه، هفـت نقـشه از                    

 استفاده شـده    IRS ماهواره   Pan و هشت نقشه از تصاوير سايه رقومی و يک نقشه از باند              Landsatتصاوير  

 تهيـه  SBF نقشه شکستگی های مرتبط با      ،راریسپس با ترکيب اين نقشه ها و حذف خطواره های تک          . است

پارامترهای .  نحوه تهيه نقشه کلی خطواره ها را نشان می دهد    ،۲گرديده که الگوريتم نشان داده شده در شکل         

 ؛)GTHR=50) Threshold for edge gradient   :مـــورد اســـتفاده ايـــن مطالعـــه عبارتنـــد از 

RADI=20)Radius of filter in pixels(  ؛FTHR=5)Threshold for line fitting error( ؛
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LTHR=10)  Threshold for curne length( ؛ATHR=45)Threshold for angular difference( ؛

DTHR=20)    Threshold for linking distance (  

  
  تايج و بحث ن

 تحليل خطواره ها 

  تحليل خطواره هاي استخراج شده از تصاوير لندست
 و پس    ترکيب اين باندها با هم    Landsat ماهواره   ۸و۱،۲،۳،۴،۵،۷ نقشه از باندهای     يه هفت از ته پس       

 ديـده مـی شـود       ۳های تکرارای، يک نقشه نهايی به دست آمد که همان طوری که در شکل                خطواره ازحذف

دارای  N-Sو  N55W همچنـين در  . نمايـان اسـت   N35Wيک جهت گيری بسيار غالب از خطـواره هـا در  

  .وسيله برداشت های صحرايی مورد تاييد قرار گرفته اين روند ها ب. فراوانی قابل توجهی می باشند

   
        IRS باند پانكروماتيك  از استخراج شدههايخطوارهتحليل 

 ديـده مـی شـود، دارای دو         ۴طوری که در شـکل       های استخراج شده اين باند، همان      نقشه خطواره     

اين باند به علت قدرت تفکيک خوب، خطواره های با رونـد  .  استN50E وN30W بيشينه درجهت گيری 

NE                 را نشان می دهد که اين خطواره ها با طول کوچک تر نسبت به روندهای NW      در منطقـه بـسيار فعـال ،

  .هستند که خطواره های بسيار جوان و ناشی از فعاليت های اخير گسل جوان اصلی زاگرس می باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  استخراج شده از تصاويرلندستهای  نقشه خطواره-۳کلش
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  IRS نقشه خطواره های استخراج شده از تصاوير-۴کلش

  

  تحليل خطواره هاي استخراج شده از مدل سايه ارتفاعي
 ۳۱۵°،۲۷۰°،۲۲۵°،۱۸۰°،۱۳۵°،۹۰°،۴۵°،۰°نـور تـابش هـای    آزيمـوت  ،مدلاين  ها طبق   خطوارهبرداشت   در  

  مورد استفاده قرار گرفته است، که ابتـدا هـشت نقـشه بـه دسـت آمـد و سـپس بـا ترکيـب آن هـا و حـذف                 

نمودار گل سرخی آزيمـوت طـول خطـواره هـا           .  به دست آمد   ۵های تکراری، نقشه نهايی در شکل       خطواره  

 . را نشان می دهدN35W و N50E ،N60W جهت گيری بيشينه در

  هايی خطواره ها و مقايسه با اطالعات صحرايیتحليل نقشه ن

   پس از استخراج خطواره ها از سه منبع متفاوت که حاوی اطالعات ارتفاعی نيز بودند، سه نقشه تهيـه شـد                     

سپس ناحيه زون گسلی جوان     .   با هم ترکيب شده و نقشه نهايی به دست آمد          GISکه اين نقشه ها در محيط       

ـ                 . يم شد زاگرس به سه زير ناحيه تقس      ه با ترسيم آزيموت طول خطواره ها برای سه زيـر ناحيـه، نتـايج زيـر ب

 . ديده می شود۶دست آمد که در شکل 
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  ارتفاعی سايه هایمدلاز شده استخراج های  خطواره نقشه-۵شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  منطقه مورد مطالعه  های نقشه کلی خطواره-۶شکل
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 N-Sو جهت گيری های فرعی       N40Wدر  ها دارای يک جهت گيری اصلی      خطواره ، زير ناحيه يک   در) الف

و  N55Wو   N35W خطواره هـا دارای دو جهـت گيـری اصـلی             ،در زير ناحيه دو   ) ب.  می باشند  N35Eو  

 و   N55W خطواره ها دارای جهت گيـری اصـلی          ،در زير ناحيه سه   ) ج. هستند  N35Eجهت گيری فرعی      

-جهت گيری کلی خطواره ها در منطقه مورد مطالعه        ) د. می باشند  N55E و   N25Eری های فرعی    جهت گي 

مـی باشـد کـه جهـت گيـری           N55W و   N35Wگل سرخی آن نشان داده شد، دارای امتـدادهای          که دياگرام 

سپس با تهيه نقـشه نهـايی خطـواره هـا، نقـشه چگـالی       .   نيز قابل مالحظه می باشندN50E و  N35Eهای

نيز تهيه شـد    ) طول آن در ميزان محاسبه چگالی اعمال می شود        (اره ها و نقشه چگالی طولی خطواره ها         خطو

با توجه به نقشه چگالی خطواره ها، بيـشينه چگـالی،  الگـويی نـسبتا                .  ديده می شود   ۸ و   ۷که در شکل های     

لی طولی خطواره هـا،     چنين در نقشه چگا     جنوب خاور نشان می دهد و هم       -خطی با روند های شمال باختر     

ديـاگرام گـل    . بيشينه چگالی نسبی در امتداد گسل جوان اصلی زاگرس و گسل اسالم آباد قابل مالحظه است               

روند را نشان می دهد کـه   سرخی به دست آمده از نقشه نهايی خطواره ها در پهنه گسلی جوان زاگرس، سه 

 کـه در    N35W رونـد    ۹با توجه به شـکل      .  شد با پيمايش های صحرايی هر يک از روندها در منطقه بررسی          

و شکـستگی هـای بـا امتـداد         ) SBF( بزنويـد  -سراوند مربوط به گسل   ،نقشه  نهايی خطواره ها ديده می شود       

 صـفحه گـسلی ايـن       ،۱۰درشـکل   . مشابه و همراه اين گسل است که در منطقه به وضوح قابل مشاهده است             

 در منطقـه مـورد مطالعـه مثـل گـسل            Pبه شکستگی های      مربوط    N55Wروند  . گسل نشان داده شده است    

.  صفحه گسلی اين گسل را نشان مـی دهـد          ۱۱شکل  . اسالم آباد است که در اين امتداد جهت گيری کرده اند          

 است که با توجـه بـه   N50E تا  N35Eنوع سوم روند های مشاهده شده در دياگرام گل سرخی، روند های 

گسلی، اين روند ها اغلب گسل های امتداد لغز راستگرد يـا چپگـرد              مشاهدات صحرايی و برداشت صفحات      

کـه  ) ۱جدول  (هايی با اين روند بدين صورت است      موقعيت چند صفحه گسلی برداشت شده از گسل       . هستند

 برابـر بـا   F68 و شيب تقريبا قـائم، گـسل       N25W برابر با    F1موقعيت صفحه گسلی برداشت شده از  گسل         

N10E-85NW   گسل ،F67 رابر با    بN15E-70NW    و گسل F59   متـری   ۲۰جايی حـدودا    ه  ب  که باعث جا 

  ).۱۲شکل ( بزنويد شده است-در گسل سراوند

  
   امتداد و شيب گسل های برداشت شده در محدوده مورد مطالعه -۱                           جدول 

FAULT STRIKE DIP  FAULT STRIKE DIP 

MRF N32W 75SW  F67 N15E 70NW 

F1 N25W 88SW  F68 N10E 85NW 
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  نقشه چگالی خطواره ها -۷شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  نقشه چگالی طولی خطواره ها -۸شکل
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   دياگرام گل سرخی نقشه کلی خطواره ها-۹        شکل                                 

  

  

  

                                        
  

  

  

  

  

  

  

         

                                  

  
 و ديـد    MRF صفحه گـسلی، گـسل       B و ديد عکس به سمت شمال باختر، تصوير          MRF گسل A تصوير   -۱۰شکل

 و ديد به سمت شمال غرب که مکان هر سـه تـصوير،     MRF صفحه گسلی، گسل     Cعکس به سمت شمال و تصوير       

  . باشددر محدوده سد  رودبار لرستان می
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   صفحه گسلی، گسل اسالم آباد در محل نيروگاه سد رودبار لرستان-۱۱ شکل                     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 که  F1 استيلوليت روی گسل     B  تصوير    –و ديد به سمت شمال شرق        F68 صفحه گسلی، گسل     A  تصوير    -۱۲کلش

 F1 اسکارپ گسلی، گسل     C  تصوير    –نشان دهنده حرکت امتدادلغز در اين گسل است و ديد به سمت جنوب غرب               
شده است و  MRF متری در گسل ۲۰ که باعث جابجايی حدودا F59 گسل D  تصوير  –و ديد به سمت جنوب غرب       

ق که مکان همـه تـصاوير       و ديد به سمت شمال شر      F67 صفحه گسلی، گسل     E  تصوير    –ديد به سمت جنوب غرب      
  .در محدوده سد رودبار لرستان می باشد
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  نتيجه گيري
با توجه به الگوی خطواره ها در منطقه مورد مطالعه کـه بـا اسـتفاده از برداشـت هـای صـحرايی و                        

 بزنويد و شکـستگی     - که مربوط به گسل سراوند     N35Wاستخراج اتوماتيک مورد بررسی قرار گرفت، روند        

اين شکستگی ها بـه علـت   . در زاگرس می باشد  )R( آن است، از نوع شکستگی های ريدلهای هم روند با

 که  SBFحرکت. عربی و اوراسيا اتفاق افتاده و در مراحل اوليه برخورد شکل می گيرند             صفحاتبرخورد بين   

 يکی از قطعات گسل جوان اصلی زاگرس است امتداد لغز راستگرد مـی باشـد کـه بـا يـک آرايـش پلکـانی                        

 يک گسل فعال است، زيرا باعث جابـه جـايی   SBF  )۶(.گسل لرزه خيز دورود واقع شده استخاورجنوبدر

موقعيت صفحه گسلی برداشت شده از .  متر در ارتفاعات قالی کوه شده است       ۱۰۰۰ تا   ۵۰۰آبراهه ها به ميزان     

 شـوند،   شکستگی هـای نـوع دوم کـه در منـاطق برشـی تـشکيل مـی                .  می باشد  N32W-75SWاين گسل،   

 در ديـاگرام گـل سـرخی نقـشه کلـی            N55W می باشند که در منطقه مورد مطالعه با روند           Pشکستگی های   

ترين اين شکستگی ها در منطقه مورد مطالعه گسل اسـالم آبـاد مـی                از مهم . خطواره ها نشان داده شده است     

 در دياگرام N50Eتا   N35Eای گسل های امتداد لغزی که با روند ه.  کيلو متر طول دارد۱۵اين گسل . باشد

ايـن  . گل سرخی نقشه کلی خطواره ها ديده شد، فراوانی زيادی در زاگرس به ويژه در زاگرس مرتفـع دارنـد        

می گويند، باعث انتقال برش از يک زون برشی به زون برشـی        ) Tear(گسل ها که به آن ها گسل های برشی        

هـا،  نوع ديگر حرکت در ايـن گـسل       .  جای گرفته اند   یراندگديگر می شوند و در زاگرس اغلب بين قطعات          

گيرند و در نتيجه با      در امتداد يکديگر قرار می     نردبانیباشدکه به صورت الگوی      می حرکت به صورت پلکانی   

بنـابراين اگـر    . می تواند صـورت بگيـرد      جايی قابل توجهی در امتداد آن ها      ه  ب اين که طول زيادی ندارند، جا     

 مثل گسل اسالم آباد     P بزنويد اتفاق بيفتد، تنش می تواند به شکستگی های           –ل سراوند   حرکتی در طول گس   

  .و گسل های امتداد لغز منتقل شود و پهنه وسيعی را در بر بگيرد
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