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مطالعه سطح زمین و تهیه نقشه های زمین شناسی از پهنه های وسیع صرفاً از طريق پردازش های سنجش از دور و 
تفسیر بر روی تصاوير ماهواره ای مقدور می گردد. تصاويری که برای اين منظور استفاده می شود بايد از توان تفكیک 
طیفي قابل توجهی برخوردار باشند. تصاوير ماهواره ای اپتیكی که در خصوص تهیه نقشه های زمین شناسی، به طور 
معمول، تصاوير فراطیفی می باشند، امكان تفكیک بافت سنگ شناسی و تعیین متغیرهای زبری و نرمی آن ها را 
در اختیار نمی گذارند. سنجش از دور مايكروويو يا سنجش از دور راداری با استفاده از تصاوير رادار روزنه مصنوعی، 
امكان به دست آوردن ريختار سطح و تفكیک زون های دگرسانی بر اساس جنس را در اختیار می گذارند. برای اين 
منظور الزم است بازپراکنش امواج مايكروويو از سطح زمین بر اساس جنس و زبری سطح مد ل سازی گردد. تاکنون 
مدل هايی برای اين منظور ارائه گرديده اند که برخی نظری و برخی نیمه تجربی هستند. در اين مقاله میزان کارايی 
معادله انتگرالی )IEM( و همچنین، میزان بهبود دقت تفكیک زون های دگرس��انی در ساختمان زمین شناسی 
اناران )واقع در استان ايالم( مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس محاسبات انجام شده، میزان اختالف نتايج محاسبات 
با اندازه گیری های زمینی زبری سطح، کمتر از 15درصد است؛ البته اين موضوع در مورد سطح صاف آبرفت های 

کواترنری اختالف 35 درصد را نشان می دهد.
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نقشه های زمین شناسي

ارتقاء دقت در تهيه نقشه های زمين شناسی با استفاده از اطالعات مورفولوژی 
سرسازندها از طریق محاسبه زبری سطح در سنجش از دور مایکروویو
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امروزه روش هاي س��نتي تهیه نقشه هاي زمین شناسي تقریباً منسوخ 
ش��ده و نقشه هاي زمین شناس��ي در مقیاس هاي مختلف با استفاده از 
دانش و فناوری هاي جدید تهیه مي ش��ود. س��نجش از دور و استفاده 
از پ��ردازش تصاویر ماه��واره اي اهمیت و کاربرد بس��یار باالیي در 
ای��ن حوزه دارد و اس��تفاده از فناوري س��نجش از دور و بهره گیري 
از روش هاي پردازش تصاوی��ر ماهواره اي در دهه هاي اخیر یکي از 
روش هاي تهیه و تدقیق نقش��ه هاي زمین شناسي قلمداد مي گردد]1[. 
ت��وان تفکی��ک طیف��ي1 در کن��ار کتابخانه ه��اي طیف��ي  در حوزه 
زمین شناس��ي]2[، پ��ردازش داده هاي س��نجش از دور و به خصوص 
تصاویر فراطیفي2  را به اصلي ترین روش تهیه نقشه هاي زمین شناسي 

بدل ساخته است]2[.
بازتاب طیفی بس��یاری از واحده��ای زمین شناس��ی3  در تصاویر 
اپتیکی بس��یار نزدیک به هم اس��ت. این موضوع می تواند مربوط به 
نزدیک بودن ترکیب سنگ شناس��ی آن ها نیز باش��د؛ لذا برای تمایز 
آن ها در نقش��ه های زمین شناسی، نمی توان به پردازش تصاویر طیفی 
اکتفا نمود. در روش س��نتِی تهیه نقش��ه های زمین شناسی، مي بایست 
بازدید میدانی با هدف تکمیل اطالعات مکانی مرز سازندها صورت 

می پذیرفت.
ب��ا ظهور فناوری س��نجش از دور، روش مطالعات س��طح زمین و 
به ویژه تهیه نقش��ه های زمین شناس��ی با اس��تفاده از تصاویر س��نجش 
از دور فراطیف��ي رواج یاف��ت؛ اما این تصاوی��ر به دلیل برخورداري 
از توان تفکیک مکاني بس��یار پایین، قابلیت تش��خیص جنس سطح 
زمین ی��ا به عبارتي بافت تصوی��ر را فراهم نمی کردن��د. طی فرآیند 
تش��خیص و تمایز بافت تصویر4، تفکیک زبری و نرمی سرسازندها 
از طریق تصاویر داراي توان تفکیک مکانِي بس��یار باال مقدور است 
در حالی که این روش براي پهنه هاي وس��یع س��طوح سرس��ازندهاي 

زمین شناسي مقرون به صرفه نیست]3[.
تصاویر س��نجش از دور مایکروویو به دلی��ل برخورداری از قابلیت 
قطبیت سیگنال امواج رادار، امکان تفکیک جنس بر مبنای زبری سطح 
را فراه��م می آورد. لذا می توان اطالعات حاصل از تفکیک زون های 
دگرسانی زمین شناسی که از پردازش تصاویر فراطیفی به دست می آیند 
را با اطالعات به دس��ت آمده از تفکیک مبتنی بر مورفولوژی س��طح، 

به دست آمده از پردازش داده های مایکروویو تکمیل نمود.
ب��ا توجه ب��ه  ع��دم ام��کان جدای��ش سنگ شناس��ی )لیتولوژی( 

سرس��ازندهاي زمین شناس��ي بر اساس فرس��ایش، جنس و واکنش 
در مقابل هوازدگي با اس��تفاده از تصاوی��ر اپتیکي، هدف نهایي این 
مقاله بهبود روال تفکیک و تفس��یر مذکور در مطالعات س��ازندهاي 
زمین شناسي است. براي اس��تفاده از قابلیت تفکیک الگوي هندسي 
و امکان تش��خیص ش��کل و بافت سطوح زمین شناس��ي با استفاده از 
س��نجش از دور مایکرووی��و، الزم اس��ت ضمن اط��الع از خواص 
دي الکتریک س��طح، هندس��ه زبري و نرمي س��طح م��ورد مطالعه و 

مدل سازي قرار گیرد.
در این مقاله، برای ارتقاء دقت نقش��ه های زمین شناسی، ابتدا شرح 
مختصری از مدل معادله انتگرالی)IEM(5  داده می شود و سپس، نتایج 
 )SAR( حاصل از پیاده س��ازی آن بر روی داده رادار روزنه مصنوعی
س��اختمان زمین شناس��ی اناران ارائه می گردد. همچنین، میزان بهبود 
تفکیک زون های دگرس��انی و ارتقاء دقت نقشه های زمین شناسی با 

استفاده از داده های راداری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

1-مدل سازی بازپراکنش و متغيرهای سطح زمين

بازپراکن��ش ام��واج راداري از س��طوحي ک��ه به آن ه��ا برخورد 
مي کند، تحت تأثیر دو عامل قرار دارد؛ یکي هندس��ه زبري و نرمي6  
س��طح و دیگري، جن��س و خاصیت دي الکتریک7  س��طح. ارتباط 
سیگنال بازپراکنده شده با متغیرهای سطح در قالب مدل های تجربی، 
نیمه تجرب��ی و تئوریک قابل پیاده س��ازی اس��ت]4[. در ادامه، ضمن 
توضیح مدل تئوری��ک IEM، به عنوان رایج تری��ن مدل بازپراکنش 
مایکروویو، نحوه محاس��به متغیرهای س��طح از مدل وارون آن ها نیز 

توضیح داده می شود.

IEM مدل بازپراکنش سطح

طبق تعریفFung و همکاران )1992( و تشریح خودشان  )1994(، 
مدل IEM رابطه ی ضریب بازپراکنش راداري را با پارامترهاي زبري 
س��طح، اندازه ثابت دي الکتریک و همچنین، زاویه برخورد موضعي 
س��یگنال راداري بی��ان م��ي دارد. ضریب بازپراکن��ش هم پالریزه بر 
اساس تعریف به روزرسانی شده Fung و همکاران )2004( عبارت 

است از]5، 6 و 7[:
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که
 )2(

pp پالریزاسیون hh یا vv؛ k عدد موج                                             ، 

 W )n( ،ارتفاعي زبری س��طح rms اندازه σ ،زاویه برخورد موضعي θ
تبدیل فوریه توان n ام تابع همبس��تگي س��طح که در ]6و7[تش��ریح 

گردیده است وfhh، fvv، Fhh و Fvv عبارتند از:
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ضرایب افقی و قائم انعکاس فرزنل یعنی R_h و R_v را می توان 
به صورت زیر تعریف نمود:
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که ε ضریب دی الکتریک سطح است.
با توجه به غیرخطی بودن معادله-1، امکان وارون س��ازی معادله از 
روش تحلیلی برای محاس��به متغیرهای سطح وجود ندارد، لذا باید از 
روش هایی که برای این کار پیش��نهاد گردیده است، استفاده نمود تا 
با داش��تن متغیرهای تصویرب��رداری رادار و ضریب بازپراکنش بتوان 
متغیرهای س��طح را محاس��به ک��رد؛ نظیر روش های ش��بکه عصبی و 
بیزین8  ]8 و 9[. از بهترین روش ها در این خصوص محاس��به از روی 
جدول واسط می باش��د ]10[، که برای این منظور مقادیر بازپراکنش 
به ازاء میزان زبری س��طح و ثاب��ت دی الکتریک در مقادیر مختلف با 
استفاده از معادله-1، محاسبه می گردد تا پس از آن بتوان با تناظریابی 

معکوس، متغیرهای سطح را از آن جدول استخراج نمود.

2- معرفی منطقه مورد مطالعه و داده های مورد استفاده

منطقه مورد مطالعه به منظور پیاده س��ازی روش ذکر ش��ده، بخشي 
از ساختمان زمین شناس��ي اناران، مابین شهرستان های دهلران و ایالم 
اس��ت. ش��کل-1 محدوده جغرافیای��ي و زمین شناس��ي منطقه مورد 
مطالعه را نشان مي دهد که در محدوده طول جغرافیایی, E 46° 45 و 
,E 46° 55 و همینط��ور مح��دوده ع��رض جغرافیای��ی,N 32 °55و

تقریب��ی  موقعی��ت  همچنی��ن،  اس��ت.  ش��ده  واق��ع    N 33° 05,

محل اندازه گیری زمینی بر روی تصویر گوگل نشان داده شده است.
تصوی��ر رادار روزن��ه مصنوع��ی س��نجنده PALSAR از ماهواره 
ALOS به ش��ماره ALPSRP097110650 از آژان��س فضایی ژاپن 

)JAXA( با دو پالریزاس��یون افقی )hh( و عمودی )vv( تهیه گردیده 

و بر مبنای رابطه ارائه شده توسط ]11[ می توان مقدار بازپراکنش را از 
روی تصویر محاس��به نمود. همچنین، از نقشه زمین شناسی 1:50,000 
و برش های چینه شناس��ی منطقه که در مدیریت اکتشاف شرکت ملی 
نفت ایران موجود اس��ت نیز برای مطالعه وضعیت س��ازندها استفاده 

شده است.

2-1-اندازه گيری ميدانی و تهيه نيمرخ مورفولوژی

ضمن شناس��ایی انواع سنگ شناسی موجود در منطقه، اندازه گیری 
میدان��ی ص��ورت گرف��ت. اندازه گیری زب��ری س��طح در کنار ثبت 
اطالع��ات سنگ شناس��ی سرس��ازندها در قال��ب یک نیم��رخ انجام 
می ش��ود. نیمرخ ها الزاماً به صورت خط مستقیم نیستند و می توانند در 

1  موقعیــت منطقــه مــورد مطالعه بر روی ســاختمان زمین شناســی 
«انــاران» بــر روی نقشــه های توپوگرافی و زمین شناســی. الف( 
محدوده مورد مطالعه روی نقشــه زمین شناسی ایران. ب( سایت 
اندازه گیری زمینی روی نقشه زمین شناسی. ج( سایت اندازه گیری 

زمینی روی تصاویر ماهواره ای گوگل.

4 
 

سـطح را از آن   متغيرهـاي  ،با تناظريابي معكوسپس از آن بتوان گردد تا ، محاسبه مي1-با استفاده از معادله
  جدول استخراج نمود.

  مورد استفاده هايو داده معرفي منطقه مورد مطالعه-2
مـابين  ، انـاران شناسي ، بخشي از ساختمان زمينسازي روش ذكر شدهمنظور پيادههب منطقه مورد مطالعه

نشـان  شناسي منطقه مورد مطالعه را محدوده جغرافيايي و زمين 1-شكل. است دهلران و ايالم هايستانشهر
Nعـرض جغرافيـايي   محدوده  و همينطور ’E 46° 55و  ’E 46° 45طول جغرافيايي محدوده كه در دهد مي

گيـري زمينـي بـر روي تصـوير     موقعيت تقريبي محل اندازه ،همچنين .واقع شده است ’N 33° 05و  ’32°55
  .داده شده استنشان  گوگل

  
الف) محدوده مورد مطالعه . هاي توپوگرافي و زمين شناسيبر روي نقشه» اناران«شناسي موقعيت منطقه مورد مطالعه بر روي ساختمان زمين -1شكل

  گوگل.اي ماهوارهگيري زميني روي تصاوير شناسي. ج) سايت اندازهگيري زميني روي نقشه زمينروي نقشه زمين شناسي ايران. ب) سايت اندازه

  

از  ALPSRP097110650بـه شـماره    ALOSاز ماهواره  PALSARتصوير رادار روزنه مصنوعي سنجنده 
ده و بـر مبنـاي رابطـه    گرديتهيه ) vv) و عمودي (hhبا دو پالريزاسيون افقي ( )JAXAآژانس فضايي ژاپن (
نقشـه   از ،همچنـين  مقـدار بـازپراكنش را از روي تصـوير محاسـبه نمـود.     تـوان  ] مـي 11ارائه شده توسـط [ 

 در مديريت اكتشـاف شـركت ملـي نفـت ايـران      كه شناسي منطقههاي چينهبرشو  1:50,000شناسي زمين
  .استفاده شده استنيز براي مطالعه وضعيت سازندها است  موجود
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چند نقطه دارای شکس��تگی9  نیز باشند. به این ترتیب،تفکیک جنس 
و توالی س��ازندها روی زمی��ن و همچنین، مورفولوژی سرس��ازندها 
در ط��ول نیم��رخ، شناس��ایی مي گ��ردد و همزمان، وضعی��ت بافت، 
 یعنی زبری و نرمی س��طح نیز برای ه��ر لیتولوژی اندازه گیری و ثبت 
می ش��ود. ش��کل-2، موقعیت مکانی نیمرخ مذکور را بر روی نقش��ه 
زمین شناسی، نقشه توپوگرافی و تصویر ماهواره SPOT نشان می دهد.

ش��کل-3، ترتیب قرارگیری سرسازندها را در طول نیمرخ نمایش 
می ده��د؛ همچنین، ان��دازه تقریب��یrms-height زبری س��طح هر 

سرسازند در طول نیمرخ در جدول-1 مشخص گردیده است.
در این میان، مرز برخی از سازندها از جمله سروک و ایالم به دلیل 
ترکیب شیمیایی بسیار نزدیک، از روی تصاویر اپتیکی قابل تشخیص 
نیس��ت؛ چرا که طیف بازپراکنده شده ي این سرسازندها کاماًل مشابه 
بوده و قابل تفکیک نمی باش��د. حال آنکه زبری این سازندها تفاوت 
دارد و ای��ن موضوع را از اندازه rms ارتفاعی زبری س��طح آن ها نیز 

مي توان درک نمود.

2-2- محاسبه زبری سطح

همانطور که پیش تر نیز توضیح داده ش��د، مدل س��ازی بازپراکنش 
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rms--اندازه انحراف معیار اس��تاندارد ارتفاعي س��طح( σ دو پارامتر

height( و l )طول همبس��تگی به عنوان متغیر تابع همبس��تگی سطح( 
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می دهد. اندازه زبری س��طح برآورد ش��ده با معادله IEM، به نس��بت 
رنگ که در راهنما نیز مش��خص است، در طول نیمرخ تغییر می کند. 
میزان اختالف مقادیر زبری س��طح محاسبه ش��ده از مدل بازپراکنش 
راداری IEM ب��ا اندازه گیری های تقریبی زمینی، بر طبق نس��بت های 
 ارائه ش��ده در جدول-3، به اس��تثناء آبرفت های کواترنری که قریب 
به 35 درصد اختالف را نش��ان می ده��د، دارای اختالف کمتر از 15 

درصد می باشند.

3-بهبود تفکيک زون های دگرسانی

با انجام مدل س��ازی ذکر ش��ده، امکان در نظر گرفتن مورفولوژی 

س��ازندها نیز عالوه بر طی��ف آن ها با هزینه ای مق��رون به صرفه تأمین 
می گ��ردد. بنابرای��ن، ب��ا تفکیک بهت��ر زون های دگرس��انی، امکان 
 ارتق��اء دق��ت در تهی��ه نقش��ه های زمین شناس��ی تأمی��ن می گ��ردد.
 همچنی��ن، ب��ا ای��ن روش می ت��وان ب��ا اطالعات به دس��ت آم��ده از 
 تن��وع زبری س��طح، ام��کان بهت��ر نمودن مقی��اس نقش��ه ها را نیز در 

اختیار داشت.

نتيجه گيری

1- برخالف آنکه پردازش تصاویر ماهواره ای اپتیکی، اصلی ترین 
روش تهی��ه و ارتقاء دقت نقش��ه های زمین شناس��ی به ش��مار می آید، 
ام��کان تفکی��ک باف��ت سنگ شناس��ی و ریختار س��طح و تفکیک 
زون های دگرس��انی بر اساس جنس، از آن قابل استخراج نبوده و در 
این راس��تا، می توان از س��نجش از دور مایکروویو یا سنجش از دور 
راداری با استفاده از تصاویر رادار روزنه مصنوعی که امکان به دست 
آوردن این اطالعات را از طریق محاس��به میزان زبری س��طح فراهم 
می آورد، بهره جس��ت. برای این منظور الزم است بازپراکنش امواج 
مایکروویو از س��طح زمین بر اس��اس جنس و زبری سطح مدل سازی 
گ��ردد که در این مقال��ه از متداول ترین مدل در ای��ن حوزه با عنوان 
معادله انتگرالی )IEM( اس��تفاده گردیده اس��ت. قابلیت این مدل در 
تمایز زون های دگرس��انی در ساختمان زمین شناس��ی اناران با اندازه 
گیری میدانی بر روی برش چینه شناس��ی 45-20504مورد بررس��ی 

 2    انــدازه ثابــت دی الکتریــک )ε( برای لیتولوژی هــای موجود در 
منطقه ي مورد مطالعه براساس مراجع مختلف.

ثابت دی الکتریک )ε( لیتولوژیردیف
بر اساس ]15[

ثابت دی الکتریک )ε( بر 
اساس ]16[

 )ε( ثابت دی الکتریک
بر اساس ]17[

1
 Limestone.( سنگ آهک ریز

)Fine Grained
6-46-2-

2
 Mrly( سنگ آهک مارنی

)Limestone
5-36-4-

3
Limestone/( سنگ آهک / مارن

)Marl
6-48-4-

4 )Gypsum( 6.5--سنگ گچ

 1    سرســازندهای زمین شناســی موجود بر نیمرخ در اندازه گیری 
میدانی بر اساس برش چینه شناسی 20504-45]14،13،12[

اندازه تقریبیلیتولوژی غالبطول در نیمرخ)m.(سرسازند زمین شناسیردیف
).cm( زبری سطح rmsheight 

سنگ آهک ریز3712سروک1
)Limestone. Fine Grained(

20

سنگ آهک مارنی334ایالم2
)Mrly Limestone(25

سنگ آهک / مارن767گورپی3
)Limestone/Marl(15

آبرفت1336كواترنری4
)Alluvium(5

مارن1016پابده5
)Marl(15

سنگ آهک299آسماری6
)Limestone(40

سنگ گچ978گچساران7
)Gypsum(30

 3    اندازه ثابت دی الکتریک )ε( برای لیتولوژی های موجود در منطقه 
مورد مطالعه براساس مراجع مختلف.

گچسارانآسماریپابدهكواترنریگورپیایالمسروکسرسازند زمین شناسی

مقدار تقریبی اندازه گیری شده rms-height زبری 
2025155154030سطح بر حسب سانتی متر

مقدار محاسبه شده rms-height زبری سطح بر 
18.327.114.93.713.846.631.2اساس مدل بازپراكنش IEM بر حسب سانتی متر

9.27.70.735.18.714.23.8درصد اختالف

4  نتایج طبقه بندی از مدل سازی زبری سطح درمقابل بازپراكنش راداری برای نیمرخ ریختار سنگ شناسی در منطقه مورد مطالعه. از مقایسه روند 
تغییرات اندازه زبری كه تطابق باالیی با اندازه گیری های میدانی )جدول1( دارند و اسامی و مشخصات سازندهای شکل-3 می توان به تأثیر نوع 

سنگ شناسی بر میزان زبری سطح پی برد.

7 
 

بـا در اختيـار داشـتن تصـوير در دو      گـردد. سـطح) مشـخص مـي   عنوان متغير تابع همبستگي همبستگي به
زبـري سـطح    متغيرهـاي بـه ايـن ترتيـب،     دو مجهول را حل نمـود. -توان دستگاه دو معادلهپالريزاسيون، مي

  گردد.محاسبه مي

  
از مقايسه روند در منطقه مورد مطالعه.  شناسيسنگ براي نيمرخ ريختار درمقابل بازپراكنش راداري زبري سطحسازي از مدلبندي نتايج طبقه -4شكل

توان به تأثير نوع مي 3- ) دارند و اسامي و مشخصات سازندهاي شكل1(جدولهاي ميدانيگيريتغييرات اندازه زبري كه تطابق بااليي با اندازه
  برد.شناسي بر ميزان زبري سطح پيسنگ

  

تـوان نقشـه ژئومورفولـوژي را    سـطح مـي   پارامتر زبـريِ  يبندي بر مبناي مقادير محاسبه شدهبا اعمال طبقه
انـدازه زبـري   دهـد.  اشاره شده نشان مـي  نيمرخبندي زبري سطح را براي ، نتايج طبقه4-دست آورد. شكلهب

به نسبت رنگ كه در راهنما نيـز مشـخص اسـت، در طـول نيمـرخ تغييـر        ،IEMبرآورد شده با معادله سطح 
هـاي  گيـري با اندازه IEMر زبري سطح محاسبه شده از مدل بازپراكنش راداري يزان اختالف مقاديم .كندمي

 35هاي كواترنري كه قريـب بـه   به استثناء آبرفت، 3-هاي ارائه شده در جدولتقريبي زميني، بر طبق نسبت
  .باشندمي درصد 15كمتر از  اختالف، داراي دهدرا نشان مياختالف درصد 

  
  هاي موجود در منطقه مورد مطالعه براساس مراجع مختلف.) براي ليتولوژيالكتريك (اندازه ثابت دي - 3جدول

 گچساران آسماري  پابده كواترنري گورپي  ايالم سروك شناسيسرسازند زمين

 زبري سطح rms‐heightشده  يگيرمقدار تقريبي اندازه
25155154030  20  متربر حسب سانتي

بر اساس مدل زبري سطح  rms‐heightمقدار محاسبه شده 
27.114.93.713.846.631.2  18.3 متربر حسب سانتي IEMبازپراكنش 

9.27.70.735.18.714.23.8  درصد اختالف

  دگرسانيهاي بهبود تفكيك زون-3
اي با هزينهها بر طيف آنسازي ذكر شده، امكان در نظر گرفتن مورفولوژي سازندها نيز عالوهبا انجام مدل

امكان ارتقاء دقت در تهيه  ،دگرسانيهاي گردد. بنابراين، با تفكيك بهتر زونصرفه تأمين ميهمقرون ب
ز تنوع زبري دست آمده اهتوان با اطالعات بگردد. همچنين، با اين روش ميشناسي تأمين ميهاي زميننقشه

  ر داشت.ها را نيز در اختياسطح، امكان بهتر نمودن مقياس نقشه
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قرارگرفت.
2- اختالف نتایج محاس��بات مدل IEM با اندازه گیری های زمینی 
زبری سطح، به استثناء سطوح صاف آبرفت های کواترنری)که تا 35 
درصد اختالف را در بر داشته است( کمتر از 15درصد می باشد. این 
میزاِن دقت می تواند در روال تهیه و تکمیل نقش��ه های زمین شناس��ی 

لحاظ گردد.
 بدون ش��ک، اس��تفاده از تصاوی��ر س��نجش از دور مایکرویو گام 
 مؤث��ری در غن��ای مراح��ل تهی��ه نقش��ه های زمین شناس��ی به روش 
سنجش از دور می باشد که حجم عملیات میدانی را به طور چشمگیری 

می کاهد.


