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  اي شناسي يك چين خوردگي، با استفاده از تصاوير ماهواره ترسيم نقشة زمين

  )چين خوردگي مزرعه - مطالعة موردي(

Plotting of geological map of a Folding, by using satellite images (Case 
study- Mazraeh folding) 

 
  2علي بيگي، حسين حاجي 3، همايون صفايي2د احمد علوي، سي1مرضيه مديري

  

 كارشناسي ارشد تكتونيك دانشگاه شهيد بهشتي - 1

 گروه زمين شناسي دانشگاه شهيد بهشتي - 2

گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان - 3  

  

  چكيده

ين در اين پژوهش چ .كنند امكان مطالعة سريع و كامل مناطق مختلف را به خوبي فراهم مي اي با ايجاد يك ديد وسيع و كّلي تصاوير ماهواه

سيرجان و در - ساختي سنندج خوردگي در زون زمين اين چين. مورد بررسي قرار گرفته استبا استفاده از تكنيك سنجش از دور خوردگي مزرعه 

 مطالعات سنجش از دوراما در . تحت عنوان يك ناوديس معرّفي شده است مزرعهچين خوردگي  ها در نقشه .دختر قرار دارد- مجاورت زون اروميه

در زير  آنمحور ناوديس مذكور در جنوب چين خوردگي قرار گرفته و . يك ناوديس و يك تاقديس در محل اين چين خوردگي قطعي شدوجود 

محور اين تاقديس در . شود اي ديده مي در تصاوير ماهواره زرعهشكل بستة يك تاقديس نيز در شمال ناوديس م. است پنهانهاي عهد حاضر  آبرفت

در هستة تاقديس به صورت يك  اثر اين راندگي . بريده شده استراندگي تاقديس به وسيلة يك  يال شمالي .ين قرار گرفته استآلبهاي  داخل شيل

  .بر جاي مانده استآلبين ي ها كليپ آهكي بر روي شيل

  

Abstract 

Satellite images produce a wide view and so, study of variant areas with this method is too easy. 
In this research, the Mazraeh folding has been studied with remote sensing. This folding is 
located in Sanandaj-Sirjan and adjacent to Uromiyeh-Dokhtar zone. The Mazraeh fold is 
nominated as a syncline, but the remote sensing study confirms that there is a sequence of 
syncline and anticline. The syncline one, is in the South and its axis hide below the alluviums. 
Also, a closer shape of an anticline can see on satellite images in the North of Mazraeh syncline. 
Axis of this anticline is located in the Albian shale. The North limb of anticline is cutting by a 
thrust. A klippe of limestone on Albian shale is a sign of thrusting in anticline’s core. 
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  مقدمه 

ع و كامل اي با ايجاد يك ديد وسيع و كّلي، امكان مطالعة سري تكنيك سنجش از دور و استفاده از تصاوير ماهواه

اي،  به خاطر وجود باندها و تركيبات مختلف رنگي در تصاوير ماهواره. كنند مناطق مختلف را به خوبي فراهم مي

شناسايي و رسم . ديگر متمايز كرد هاي مختلف هر منطقه را با تكنيك سنجش از دور از يك ميتوان سازند

شناسي آن منطقه مورد استفاده قرار  در ترسيم نقشة زمين تواند ها، در كنار ترسيم سازندهاي يك منطقه، مي واره خط

  . گيرد

ساختي  خوردگي در زون زمين اين چين. مورد بررسي قرار گرفته استخوردگي مزرعه چين در اين پژوهش    

دختر با -سيرجان و اروميه-هاي ساختماني سنندج زون. دختر قرار دارد-سيرجان و در مجاورت زون اروميه-سنندج

 Stöklin, 1968; Berberian) شرق، قسمتي از كمربند چين و تراست زاگرس هستند  جنوب-غرب شمال روند

& King, 1981) به  اقيانوس نئوتتيسفرورانش . اند كه در اثر برخورد صفحة عربي به صفحة ايران به وجود آمده

سبب به وجود  (Takin, 1972; Berberian & King, 1981; Alavi, 1980, 1994)زير صفحه ايران 

در سمت شرق . (Stöklin, 1968; Berberian & King, 1981)آمدن راندگي اصلي زاگرس شده است 

اند  هاي آن بر اثر كوهزايي زاگرس به شدت تكتونيزه شده كه سنگ قرار داردسيرجان -اين راندگي زون سنندج

(Safaei, 2009) . ؛ 1359افتخارنژاد، (شود  جنوبي تقسيم مياين زون در منطقة گلپايگان به دو بخش شمالي و

دختر قرار گرفته است و عموماً با اين -سيرجان، زون آتشفشاني اروميه-در شرق زون سنندج). 1383زاده،  درويش

دختر يك كمان ماگمائي حاصل از فرورانش نئوتتيس به زير ايران است -زون اروميه. زون مرز گسله دارد

(Berberian & Berberian, 1981; Alavi, 1980, 1994)  ت كهاليدر ائوسن آغاز شده و در  آنفع

  . (Berberian & King, 1981) رسيده استاوج  به ائوسن مياني

رسم شده ) 1381رادفر و كهنسال، (كوهپايه  و )1378رادفر ، ( اردستاندر نقشة زمين شناسي مزرعه خوردگي  چين   

در داخل  ،)1شكل ( شهر اصفهان و در نزديكي روستاي زفره يشرق در شمالمحل اين چين خوردگي . است

دار  سراس هاي بودانتي شيل: ها به ترتيب از قديم به جديد شامل و رخنمون آن استهاي كرتاسة بااليي  آهك

 Safaei et)است ) زيرين تا سانتونين ترونين (دار  هاي اينوسراموس دار و آهك اي گلوكونيت ، آهك ماسه)آلبين(

al., 2008). خوردگي، گسل زفره  در سمت شرقي اين چينAmidi, 1975) (گرد  با مولفة راست) جمالي و

. دهد كيل ميا تشر دختر-اروميه و سيرجان-دو زون زمين ساختي سنندجمرز ) Amidi, 1975 ;1387همكاران، 

هاي بيشتر و  بررسي، اما تحت عنوان يك ناوديس معرّفي شده است مزرعههاي مذكور چين خوردگي  در نقشه

  .دهد وجود بيش از يك چين را در اين منطقه نشان ميبا تكنيك سنجش از دور، ها  شناسايي جهات اليه
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شكل محل چين خوردگي مزرعه با ستاره بر روي . 1386هاي ايران،  ، برگرفته از اطلس راهمنطقة مورد مطالعههاي ارتباطي  و راهموقعيت جغرافيايي  -1شكل 

  .مشخّص شده است

  

  بحث

 TMهاي  از داده 163/37از فريم شماره براي مطالعه و بررسي چين خوردگي مزرعه با تكنيك سنجش از دور، 

 IRS ةماهوار PAN و همچنين باند) باند 6براي (متر  30با قدرت تفكيك مكاني ) 2شكل ( Landsat 5ة ماهوار

  .استفاده شده است متر  8/5مكاني با قدرت تفكيك ) 3شكل ( C 70-47شمارة   به

پس از . استفاده شده است ER Mapper 7.0افزار  اي در اين پژوهش از نرم هاي ماهواره جهت پردازش داده   

ت بدين منظور با تعيين نقاط كنترل زميني و انتقال وضعي. پذيرفت مرجع انجام   ها به رايانه، عمليات زمين ورود داده

جهت . ها تهيه گرديد گيرد براي داده ها انجام مي اي كه بر مبناي آن عمليات انتقال داده ر، شبكهافزا ها به نرم آن

و تركيبات مختلفي شد گزيني باندها انجام  ها، عمليات به تفكيك بهتر واحدهاي سنگي و به دنبال آن شناسايي گسل

 RGB=741 هاي رنگي به صورت ن تركيبرفت بهتري گونه كه انتظار مي اما همان ،مورد استفاده قرار گرفتند

 Digital) ها داده عددي ارزش ةمحدود تمام از استفادهي برا .ه استتشخيص داده شد RGB=541 و) 4شكل (

Number) انتقال يا كشيدگي ايجاد از (Transform) ةجمل از .ه استشد استفاده ها داده هيستوگرام در 

باشد كه براي تمام  مي (Histogram Equalize) نمودار كردن تيكنواخ هاي مورد استفاده، كشيدگي كشيدگي

كه براي  (Create Default Linear Transform)% 99استفاده شده و كشيدگي از نوع خّطي  TMباندهاي 

  . مورد استفاده قرار گرفت PANباند 
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 با ها داده اين ،IRS ايه داده مكاني تفكيك قدرت و TM هاي داده طيفي تفكيك قدرت از استفاده منظور به   

 ،شوند مي ناميده RGB اختصاراً كه آبي و سبز قرمز، اليه سه روش اين در. شدند تلفيق يكديگر با RGBI تكنيك

 هاي داده توسط كه تشد اليه يك از استفاده با گاه ، آنگردند مي جايگزين TM هاي داده طيفي باندهاي توسط

 تكنيك اين در. يابد مي افزايش تصوير وضوح ،است گرديده جايگزين باال مكاني تفكيك قدرت با پانكروماتيك

 نمايش RGB سيستم صورت به مجدداً ،شدت اليه جايگزيني از پس و شده تبديل  HISسيستم به RGB سيستم

 سيستم در شده ايجاد تصاوير طيفي تنوع بودن دارا بر عالوه تكنيك اين از شده حاصل تصاوير. شود مي داده

RGB، شناسايي در موثر عوامل به توجه با ساختارهاي خّطي شناسايي جهت .است برخوردار االتريب وضوح از 

ي باال گذر فيلتر ازدر اين محدوده به دليل نياز به وضوح باالي تصوير  .شود مي استفاده مكاني فيلترهاي از غالباً ،آنها

Sharpen 11 از ،يخّط روندهاي و شده بارزتر ليتولوژي مختلف ايواحده مرز ،فيلتر اين با. استفاده شده است 

شناسايي و سپس رسم  (Nash, 1992)معمول  به شيوة بررسي مورد دةمحدو ممه هاي شكستگي و ها گسل جمله

  .به دست آمد) 5شكل ( منطقه شناسي  با اين روش نقشة زمين. شدند

غربي و -خوردگي مزرعه با امتداد تقريباً شرقي بي چينهاي موجود در يال جنو اي اليه در بررسي تصاوير ماهواره   

به سمت غرب تغيير روند داده، شروع به ها  اين اليه). 4 شكل(شيب واضحي به سمت شمال قابل مشاهده است 

نتيجة اين ). 5و  4شكل (يابند  كنند و سپس با همان روند اوليه به سمت شرق ادامه مي مي ساعت گرد چرخش

. خوردگي است غرب، در بخش جنوبي اين چين يجاد يك ناوديس با پالنژ به سمت غرب شمالها ا چرخش اليه

يال جنوبي اين ناوديس نيز به وسيلة .  )5 شكل(هاي عهد حاضر قرار گرفته است  محور اين ناوديس در زير آبرفت

اين يال شده است  جايي راندگي موجود در گرد سبب جابه اين گسل راست. گرد بريده شده است يك گسل راست

  ).4شكل (

محور اين . شود اي به خوبي ديده مي در شمال ناوديس مذكور در تصاوير ماهواره نيز شكل بستة يك تاقديس   

دار آلبين قرار گرفته است، اما يال شمالي اين تاقديس به صورت ناگهاني و  سراس هاي بودانتي تاقديس در داخل شيل

به صورت در هستة تاقديس اين گسل يك راندگي بوده و اثر آن ). 4 شكل(است به وسيلة يك گسل بريده شده 

تمامي واحدهاي موجود در يال شمالي  .)5شكل ( بر روي واحهاي شيلي بر جاي مانده است يك كليپ آهكي

هاي  گسل. )5شكل ( اند اين واحدها به وسيلة چندين گسل رانده شده. تاقديس مزرعه شيب به سمت شمال دارند

 خوردگي قرار گرفته وباعث ديگري نيز در اين محدوده وجود دارند، از جمله گسل زفره كه در سمت شرق اين چين

كيلومتر در يال جنوبي ناوديس مزرعه، در واحدهاي رسوبي كرتاسة بااليي شده است  2ايجاد كشيدگي به طول 

  ). 4 شكل(
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  .چين خوردگي مزرعهاز  متر 8/5با قدرت تفكيك مكاني   PANتصوير  -3شكل 

  .RGB=321با تركيب رنگي طبيعي ، چين خوردگي مزرعهاز متر 30با قدرت تفكيك مكاني  TM تصوير -2شكل 
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  .گسل زفره در تصوير مشّخص شده است .RGBI= 741(TM) + PAN (IRS) تصوير ماهواره اي منطقه مورد مطالعه حاصل تركيب  -4شكل 

  .چين خوردگي مزرعه شناسي تهيه شده بر اساس تكنيك سنجش از دور براي نقشة زمين -5شكل 
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 نتيجه گيري

با بررسي  .هاي كرتاسة بااليي واقع شده است روستاي زفره و در داخل آهكغرب  چين خوردگي مزرعه در شمال

اين چين خوردگي با استفاده از تكنيك سنجش از دور وجود يك تاقديس و يك ناوديس در اين چين خوردگي 

به  ناوديس مذكور با عنوان ناوديس مزرعه در قسمت جنوبي اين چين خوردگي قرار داشته و پالنژ. به اثبات رسيد

تاقديس مزرعه در شمال . هاي عهد حاضر پنهان است محور اين ناوديس در زير آبرفت. غربي دارد سمت شمال

در يال . هاي آلبين قرار گرفته است هستة اين تاقديس در داخل شيل. ور قرار داشته و پالنژ مشابهي داردناوديس مذك

بقاياي يكي از . هايي وجود دارد ها راندگي ر داخل آنها به سمت شمال است و د شيب اليه ،مزرعه شمالي تاقديس 

  .  ها در هستة تاقديس به صورت يك كليپ باقي مانده است اين راندگي
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