
53 52

ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 153 

تهیه نقشه های سازندهای زمین شناسی که از پردازش و تفسیر تصاویر ماهواره ای بدست می آید، نیازمند انجام بازدیدهای میدانی است. 
اما سنجش از دور و از طریق تصاویر رادار روزنه مصنوعی۱ ، قابلیت کسب اطالعات مورفولوژی و جدایش زونهای دگرسانی براساس بافت 
سنگ شناسی را فراهم می کند تا میزان بازدیدهای زمین شناسان را به حداقل رساند. بنابراین باید از مدلهای پس پراکندگی سیگنال 
راداری نظیر مدل معادله انتگرالی )IEM( استفاده کرد که اندازه زبری سطح را در مقابل پس پراکندگی راداری مدلسازی می کنند. در 
مدل IEM، اندازه زبری سطح با استفاده از پارامتر rms ارتفاعی2  محاسبه می شود. نقشه زبری سطح از روش پیشنهادی برای تاقدیس 
اناران )استان ایالم( از طریق پردازش تصویر راداری TerraSAR  محاسبه شد که با طبقه بندی آن، نقشه مورفولوژی به دست می آید. 
به منظور آموزش مدل ریاضی و همچنین مقایسه و ارزیابی نتایج، اندازه گیری میدانی زبری سطح در سه سایت با سنگ شناسی های 
اصلی منطقه مورد مطالعه توسط دوربین توتال استیشن انجام شد. در مقایسه نقشه  واقعیت های زمینی عملیات میدانی با نقشه زبری 
سطح محاسبه شده با استفاده از مدل IEM، مشخص شد، میزان دقت و صحت کلی نقشه بدست آمده از روش پیشنهادی بیش از 

80% است. این خطا برای کاهش و حتی حذف بازدیدهای زمین شناسان در بسیاری موارد، مقداری قابل قبول است.
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جدایش واحدهای زمین شناسی با تهیه نقشه ژئومورفولوژی به كمک 
تصاویر رادار روزنه مصنوعی

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

تهیه نقش��ه های زمین شناس��ی همواره با مش��کالت خاصی همراه است و از 
آنجا که یکی از روش های جدایش س��ازندها در نقش��ه زمین شناس��ی، براساس 
ویژگی های سنگ شناس��ی اس��ت، از پردازش تصاویر ماهواره ای به این منظور 
استفاده می شود ]1 و 2[. اما تصاویر ماهواره ای که به این منظور استفاده می شوند، 
معموالً تصاویر فراطیفی و فاقد قابلیت جدایش بافت سنگ شناسی است و امکان 
تمایز مورفولوژی سازندها را ندارد و بنابراین اندازه گیری های میدانی با هدف ثبت 

اطالعات ژئومورفولوژی امری گریزناپذیر است ]3[.
از سوی دیگر با توجه به پرتگاه های گسلی و نقاط صعب العبور، امکان عملیات 
صحرایی برای بازدید همه نواحی در چارچوب یک نقش��ه زمین شناسی وجود 
ندارد ]4 و 5[. بررس��ی نقشه های زمین شناس��ی و عوارض موجود در زمین نشان 
می دهد که نه تنها تصاویر ماهواره ای بلکه در برخی موارد، زمین شناسان باتجربه 
نیز قادر نیس��تند تمام عوارض و پدیده های زمین شناسی را به نقشه درآورند و از 

لحاظ اقتصادی نیز صرف دقت و هزینه زیاد نیز توجیه ندارد ]6[.
بررس��ی تجربیات قبلی نشان می دهد که اس��تفاده از پردازش داده های 
رادار روزن��ه مصنوعی برای جدایش مرز س��ازندها تاکنون چندان انجام 
نش��ده و مقاله دیگری پیش تر در همین نش��ریه این موضوع را بررس��ی و 
زمینه کار در آن را تش��ریح کرده بود ]7[. در این پژوهش سعی کردیم تا 
با پردازش تصاویر رادار روزنه مصنوعی و کس��ب اطالعات مورفولوژی 
س��طح، جدایش بهتر واحدهای زمین شناس��ی را انجام دهیم. این روش، 
خطاه��ای فردی را ب��ه حداقل رس��انده و از نظر اقتص��ادی خیلی ارزان 
اس��ت. همچنین ای��ن روش می تواند کمک زیادی به زمین شناس��ان در 
عرصه ه��ای نفت، معادن و فلزات، جهاد کش��اورزی، انرژی اتمی و آب 
شناسی کند ]8[. هدف این مطالعه، تکمیل روند پردازش طیفی با افزودن 

اطالعات مورفولوژی سطح -قابل استخراج از مدل های راداری- است.
در این مطالعه با تشریح مختصری از مدل IEM و معرفی زمین شناسی منطقه، 
نتایج حاصل از پیاده س��ازی مدل بر داده رادار روزنه مصنوعی )SAR( تاقدیس 
اناران ارائه می ش��ود. برای ارزیابی نتایج، نقش��ه  واقعیت های زمینی تهیه شده از 
محدوده مورد مطالعه به روش نقشه برداری میدانی مالک دقت نقشه زبری سطح یا 
نقشه مورفولوژی محاسبه شده است. برای ارزیابی نتایج از مقایسه نتایج محاسبات 

با اندازه گیری های زمینی و تشکیل ماتریس تطابق  استفاده می شود.

1- روش انجام كار
براي استفاده از قابلیت تفکیک الگوي هندسي و امکان تشخیص شکل و بافت 
س��طوح زمین شناسي با استفاده از روش س��نجش از دور مایکروویو، الزم است 
ضمن اطالع از خواص دي الکتریک سطح، هندسه زبري و صافي سطح مطالعه 
و مدلسازي شود. چرا که پس پراکندگی امواج مایکروویو از سطوحي که به آنها 
برخ��ورد مي  کند، غیر از پارامترهای آنتن، تحت تأثیر دو عامل هندس��ه زبري و 

صافي4  و جنس و خاصیت دي الکتریک5  سطح نیز است ]9[.
م��دل معادل��ه انتگرال��ی IEM 6، رایج ترین م��دل در این مورد اس��ت که از 
پارامتر rms-height و طول همبس��تگی به عنوان ویژگي هندس��ه سطح استفاده 
می کند  ]10[. بنابراین در صورت امکان اجرای مدل می توان آن را معیاری برای 
تشکیل نقشه زبری سطح قرار داد و بر میزان تشخیص مورفولوژی سطح افزود و 
دقت جدایش زون های آلتراسیون در زمین شناسی را بهبود داد. از این خصوصیت 
می توان برای ارتقاء دقت نقش��ه های زمین شناسی موجود و بهبود مقیاس آنها نیز 

استفاده کرد ]2[.
مدلس��ازي زبري سطح براساس پس پراکندگی راداري در سه سایت مختلف 

علی غفوری، محمدعلی كاووسی، محمدعلی گنجویان، مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت ایران
جالل امیني، مجتبی دهمالئیان، دانشکده فنی-دانشگاه تهران  
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مقاالت علمی - پژوهشی

انجام شد. اندازه گیري میداني زبري سطح از روش نقشه برداری و مقدار ثابت دي 
الکتریک از جداول Martinez و همکاران )2000( براي این سایت هاي به دست 

آمد ]11[. شکل-1 روند اجرایی این مقاله را نشان می دهد.
ابتدا پارامترهای ورودی مدل IEM و س��پس ضریب باز پراکنش از داده های 
تصویر رادار روزنه محاس��به می ش��ود. با اس��تفاده از پارامتره��ای زمینی که از 
 IEM اندازه گی��ری میدانی و ج��داول ثابت دی الکتریک بدس��ت می آید، مدل
آموزش دیده و قابلیت وارون س��ازی به روش جدول واس��ط تهیه می ش��ود که 
می توان مقدار rms زبری س��طح را برای هر پیکسل از تصویر رادار با استفاده از 
روش درون یابی در جدول واسط محاسبه کرده و نقشه مورفولوژی سطح ترسیم 
می شود. در پایان با مقایسه نقشه برداشت زمینی و نقشه محاسبه شده می توان دقت 

روش را ارزیابی کرد.

IEM 2- مدل پس پراكندگی سطح
ضریب پس پراکندگی سطح که با   نشان داده می شود، مقدار پراکنش سیگنال 
بر واحد س��طح است ]12[ که نحوه محاسبه این مقدار برای تصاویر ماهواره های 
مختلف متفاوت اس��ت. براس��اس تعریف Fung و همکاران )1992( و تش��ریح 
خودشان )1994(، مدل IEM رابطه ضریب پس پراکندگی راداري را با پارامترهاي 
زبري سطح، اندازه ثابت دي الکتریک و همچنین زاویه برخورد موضعي سیگنال 
راداري را بی��ان مي کند. ضری��ب پس پراکندگی هم پالریزه براس��اس تعریف 
بروزرسانی شده Fung و همکاران )2004( از معادله 1 محاسبه می شود ]14-12[.

)1(

5 
 

محاسبه  1از معادله  (2004و همکاران ) Fungبروزرسانی شده  تعریف براساسپالریزه هم پراکندگیپس
 .[12-14] شودمی

(1) 
 

 که
(2)  

 
pp  پالریزاسیونhh  یاvv ؛k ( طول   ؛عدد موج ،)اندازه زاویه برخورد موضعی،  موج rms  ارتفاعی

و تابع   اندازه ،IEM. در مدل است [13 و 12] سطح ام تابع همبستگیn توانتبدیل فوریه  سطح، زبری 

 . استسی معادله همبستگی سطح دو مؤلفه هند
ن این رخطی  بود. با توجه به غیکندمیسطح محاسبه پراکندگی را از مقادیر پارامترهای مقدار پس IEMمعادله 

ز ا دبای بنابراین سازی معادله از روش تحلیلی برای محاسبه پارامترهای سطح وجود ندارد،معادله، امکان وارون
پارامترهای  در اختیار داشتنتا با  کرداستفاده  7بی و بیزینی شبکه عصهاروش ی مانندی پیشنهادهاروش

 هاروشبهترین  ازیکی  .[10] کردبتوان پارامترهای سطح را محاسبه  ،پراکندگیتصویربرداری رادار و ضریب پس
ان زبری پراکندگی به ازاء میز، که مقادیر پس[16, 15] استجدول واسط  براساسمحاسبه  در این خصوص،

تا بتوان با تناظریابی  کندمی، محاسبه 1-معادلهبا استفاده از  را در مقادیر مختلف الکتریکدیسطح و ثابت 
 .کردپارامترهای سطح را از جدول استخراج  ،معکوس

 
 سازینتایج پیاده -3
 

وع موض ،مختلف شناسیزمینسازندهای دلیل دارا بودن خوردگی زاگرس بتاقدیس اناران واقع در کمربند چین
سازی یادهجهت پ منطقه مورد مطالعهبه عنوان در این مطالعه و  [18, 17]ها بوده بررسی دگرریختگی سنگ

 . گرفتکمک رادار مورد مطالعه قرار ه روش تشخیص مورفولوژی ب

که

)2(
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pp پالریزاسیون hh یا vv؛ k عدد موج )
موضعي،s اندازه rms ارتفاعي زبری س��طح،  )w)n تبدی��ل فوریه توان nام تابع 
همبستگي سطح ]12 و 13[ است. در مدل IEM، اندازهs و تابع همبستگی سطح 

دو مؤلفه هندسی معادله است.
معادله IEM مقدار پس پراکندگی را از مقادیر پارامترهای س��طح محاس��به 
می کن��د. با توجه به غیرخطی  بودن این معادله، امکان وارون س��ازی معادله از 
روش تحلیلی برای محاس��به پارامترهای س��طح وجود ن��دارد، بنابراین باید از 
روش های پیش��نهادی مانند روش های ش��بکه عصبی و بیزین7  استفاده کرد تا 
با در اختیار داش��تن پارامترهای تصویربرداری رادار و ضریب پس پراکندگی، 
بتوان پارامترهای س��طح را محاس��به ک��رد ]10[. یکی از بهتری��ن روش ها در 
این خصوص، محاس��به براس��اس جدول واس��ط اس��ت ]15, 16[، که مقادیر 
پس پراکندگ��ی ب��ه ازاء میزان زبری س��طح و ثابت دی الکتری��ک در مقادیر 
مختلف را با استفاده از معادله-1، محاسبه می کند تا بتوان با تناظریابی معکوس، 

پارامترهای سطح را از جدول استخراج کرد.

3-نتایج پیاده سازی
تاقدی��س ان��اران واقع در کمربن��د چین خوردگی زاگرس بدلی��ل دارا بودن 
س��ازندهای زمین شناس��ی مختلف، موضوع بررس��ی دگرریختگی س��نگ ها 
ب��وده ]17و 18[ و در این مطالعه به عنوان منطقه مورد مطالعه جهت پیاده س��ازی 

روش تشخیص مورفولوژی به کمک رادار مورد مطالعه قرار گرفت. 
ارزیابی نتیجه پیاده س��ازی مدل IEM که در قالب نقش��ه زبری سطح بدست 
می آید، نیازمند داشتن نقشه  واقعیت های زمینی است. داده های میدانی زبری سطح 
در س��ه سایت به کمک دوربین توتال استیشن برداشت شد. این سایت ها که در 
نقشه  واقعیت های زمینی )شکل-2( نشان داده شده چهار نوع سنگ شناسی موجود 
در منطقه را دارد که دارای مورفولوژی متفاوت اس��ت. برداشت میدانی در قالب 
شبکه ای 10×10 از نقاط با فواصل 10 پیکسل تصویر SAR انجام و با ترکیب این 
اطالعات و تفسیرهای زمین شناسی، نقشه مورفولوژی به عنوان نقشه  واقعیت های 
زمینی ترسیم شد و پارامترهای هندسی مورد نیاز مدل IEM بر روی پروفایل های 
متعدد در مدل ارتفاع رقومی متش��کل از اندازه گیری، محاسبه شد. هدف از این 
اقدام، جدایش مورفولوژیک سطح زمین منطقه در سه سایت انتخابی بود. این سه 
سایت در دامنه های کوه اناران واقع شده و دارای تنوع زبری سطح و مشتمل بر 4 

نوع سنگ شناسی است.
ش��کل- 2 محدوده جغرافیایي و زمین شناس��ي منطقه و موقعیت سایت های 
مورد مطالعه و نقشه  واقعیت های زمینی هر کدام از سایت ها -با جزئیات وضعیت 

قرارگیری سازندها در هر سایت- را نشان می دهد.
همانطور که گفته ش��د، سایت ها به نحوی انتخاب شد تا موقعیت آنها در مرز 
چند واحد زمین شناسی قرار گیرد. از لحاظ زمین شناسی، سازندهای گورپی و پابده 
دارای تشابه سنگ شناسی بوده و جدایش آنها در محل هایی با شیب توپوگرافی 
زیاد، امکانپذیر نیس��ت. همچنین امکان جدایش مرز باالیی س��ازند پابده با مرز 

 1    فرآیند اجرایی مطالعه

4 
 

 
 مطالعه فرآیند اجرایی -1-شکل

 
. شودمیحاسبه ی تصویر رادار روزنه مهادادهنش از ضریب باز پراک و سپس IEMابتدا پارامترهای ورودی مدل 

 IEMآید، مدل یبدست م الکتریکدیی میدانی و جداول ثابت گیراندازهبا استفاده از پارامترهای زمینی که از 
طح را زبری س rmsتوان مقدار می که شودتهیه میسازی به روش جدول واسط آموزش دیده و قابلیت وارون

فولوژی قشه مورو ن هدکرجدول واسط محاسبه  دریابی از تصویر رادار با استفاده از روش درونبرای هر پیکسل 
روش را  دقت توانمیبا مقایسه نقشه برداشت زمینی و نقشه محاسبه شده  در پایاند. شومیسطح ترسیم 

 کرد.ارزیابی 
 

 IEMپراکندگی سطح مدل پس -2
 

 که [12] استشود، مقدار پراکنش سیگنال بر واحد سطح نشان داده می سطح که با  پراکندگیضریب پس

و همکاران  Fungتعریف  براساسهای مختلف متفاوت است. نحوه محاسبه این مقدار برای تصاویر ماهواره
پارامترهای زبری  راداری را با پراکندگیرابطه ضریب پس IEM، مدل (1994( و تشریح خودشان )1992)

د. ضریب کنبیان می ار سطح، اندازه ثابت دی الکتریک و همچنین زاویه برخورد موضعی سیگنال راداری
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زیرین سازند آس��ماری آسان نیست و نیاز به بازدیدهای صحرایی دارد. استفاده 
از روش پردازش تصاویر رادار روزنه مصنوعی، برای کاهش بازدیدهای میدانی 

زمین شناسان از مفیدترین روش های تهیه اطالعات مورفولوژی سازندها است.
مختصات محل استقرار جهت اندازه گیری زبری سطح در هر کدام از سه سایت 

در جدول-1، ارایه ش��ده اس��ت. در جدول-2، براساس تمامی اندازه گیری های 
rms- میدانی و براس��اس تفاسیر زمین شناسی، اندازه متوس��ط و حدود تغییرات

height و طول همبستگی در هر سازند تعیین شده است. در این مقاله برای مطالعه 
 TerraSAR-X زبری سطح از میزان پس پراکندگی رادار روزنه مصنوعی ماهواره

جهت پردازش استفاده شد.

4- نتایج پیاده سازی و اجراء
از وارون مدل IEM به روش جدول واس��ط، اندازه rms-height زبری سطح 
در هر پیکس��ل از تصویر SAR محاس��به و براساس محدوده مقادیر زبری سطح 
سنگ شناسی ها در جدول-2، به روش برآورد بیشترین شباهت8  طبقه بندی نقشه 
زبری سطح انجام می شود. بمنظور ارزیابی دقت نقشه زبری سطح محاسبه شده، 
نتایج طبقه بندی زبری س��طح که نشان دهنده تغییرات مورفولوژی است، با نقشه 

 واقعیت های زمینی رستری مقایسه می شود.
روش ارزیابی نتایج محاسبه نقشه زبری سطح، تشکیل ماتریس تطابق9  است. 
ماتریس تطابق همواره برای ارزیابی روش های طبقه بندی10  اس��تفاده می شود و 
مقادیر پیکسل ها در روش طبقه بندی با مقادیر پیکسل  متناظر در نقشه  واقعیت های 

زمینی مقایسه می شود. 
مقایسه پیکسل به پیکسل نقشه مورفولوژی محاسبه شده و نقشه  واقعیت های 
زمینی ترسیم شده، تنها در صورت هم ثبت بودن11  آنها امکانپذیر است و به منظور 
توضیح کارائی یک فرآیند طبقه بندی، از ماتریس تطابق اس��تفاده می ش��ود. در 
شکل-3 ورودي ها و خروجي هاي محاسبه از وارون IEM براي سایت هاي 1، 2 
و 3 نشان داده شده است. براین اساس در شکل های الف،ب،ج( پس پراکندگی 
rms- د،ه،و( نتایج محاسبه مقادیر ،TerraSAR راداري محاسبه ش��ده از تصویر

height زبري سطح با استفاده از جدول LUT متناظر با پس پراکندگیهاي SAR؛ 
ز،ح،ط( مقادیر rms-height زبري سطح اندازه گیري شده نشان داده شده است.

 2    الــف: موقعیــت منطقه مورد مطالعه بــر روی تاقدیس »اناران«، 
جنوب غربی ایران ب: موقعیت سایت های مورد مطالعه بر روی نقشه 
1:50.000 زمین شناســی. ج، د و ه: نقشــه حاصل از اندازه گیری 
زمینی در ســایت های 1، 2 و Pd/Gu(3-سازند پابده، As-سازند 

آسماری، Gs-سازند گچساران، Qu-رسوبات کواترنری(

7 
 

 
های تیت سایموقع :، جنوب غربی ایران ب«اناران»موقعیت منطقه مورد مطالعه بر روی تاقدیس  :الف 2 -شکل

های گیری زمینی در سایتشناسی. ج، د و ه: نقشه حاصل از اندازهزمین 1:50,000بر روی نقشه مورد مطالعه 
 (رسوبات کواترنری-Quسازند گچساران، -Gsسازند آسماری، -Asسازند پابده، -Pd/Gu)3و  2، 1
 

ز ار گیرد. ی قراشناسها به نحوی انتخاب شد تا موقعیت آنها در مرز چند واحد زمینسایتهمانطور که گفته شد، 
هایی با لشناسی بوده و جدایش آنها در محشناسی، سازندهای گورپی و پابده دارای تشابه سنگلحاظ زمین

 ین سازندز زیرشیب توپوگرافی زیاد، امکانپذیر نیست. همچنین امکان جدایش مرز بالیی سازند پابده با مر
ی، نه مصنوعر روز. استفاده از روش پردازش تصاویر راداآسماری آسان نیست و نیاز به بازدیدهای صحرایی دارد

 ست.اندها های تهیه اطالعات مورفولوژی سازشناسان از مفیدترین روشبرای کاهش بازدیدهای میدانی زمین
. در ستا ارایه شده، 1-جدولسایت در  گیری زبری سطح در هر کدام از سهمختصات محل استقرار جهت اندازه

شناسی، اندازه متوسط و حدود های میدانی و براساس تفاسیر زمینگیریتمامی اندازهبراساس ، 2-جدول

 1   مختصات محل استقرار در هر کدام از سایت های انتخابی

طول جغرافیاییعرض جغرافیاییشماره سایت

133°09’10”46°38’20”

233°06’30”46°39’40”

333°04’40”46°40’30”

 2   مقادیر متوسط و تلرانس rms-height و طول همبستگی

طول همبستگیrms-heightنام سازند

2.2±0.229±2.6سازند پابده/گورپی

3.9±0.410±5.3سازند آسماری

3.1±0.322±3.2سازند گچساران

1.5±0.155±1.5رسوبات کواترنری
 3    ورودي ها و خروجي هاي محاســبه از وارون IEM براي سایت هاي 

1، 2 و 3

10 
 

 -3پراکندگی در سایتاندازه پس 2-پراکندگی در سایتاندازه پس 1-پراکندگی در سایتاندازه پس

 
 محاسبه شده rms-heightاندازه 

 1-در سایت IEMاز وارون 

 محاسبه شده rms-heightاندازه 
 2-در سایت IEMاز وارون 

 محاسبه شده rms-heightاندازه 
 3-در سایت IEMاز وارون 

 
گیری اندازه rms-heightاندازه 

 1-شده میدانی در سایت

گیری اندازه rms-heightاندازه 
 2-شده میدانی در سایت

گیری اندازه rms-heightاندازه 
 3-شده میدانی در سایت

 
 3و  2، 1های یتبرای سا IEMهای محاسبه از وارون ها و خروجیورودی :3-شکل

 

 پایش و ارزیابی نتایج -5

 
و همچنین محاسبه دقت  3و  2، 1های شماره ماتریس تطابق را به ترتیب در سایت 5و  4، 3-هایجدول
ارائه  را هااز سایت صحت کلی در نقشه زبری سطح هر یکرا به همراه میزان  شناسیسنگی هر بندطبقه

در نقشه زبری سطح در سطرها و تعداد  شناسیسنگمتعلق به هر  یهاپیکسلتعداد  ،در هر جدول .کندمی
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مقاالت علمی - پژوهشی

5- پایش و ارزیابی نتایج
جدول های-3، 4 و 5 ماتریس تطابق را به ترتیب در س��ایت هاي شماره 1، 2 و 
3 و همچنین محاسبه دقت طبقه بندی هر سنگ شناسی را به همراه میزان صحت 
کلی در نقش��ه زبری س��طح هر یک از س��ایت ها را ارائه می کند. در هر جدول، 
تعداد پیکس��ل های متعلق به هر سنگ شناس��ی در نقشه زبری سطح در سطرها و 
تعداد پیکس��ل های آن سنگ شناس��ی در نقشه مورفولوژی برداش��ت شده، در 
ستون های ماتریس واقع شده اند. بنابراین اعداد روی قطر ماتریس نشان دهنده تعداد 
پیکس��ل هایی از لیتولوژی مربوطه است که مدل IEM اندازه rms-height  را در 
آنها بدرستی محاسبه کرده است. دقت طبقه بندی یا همان دقت تشخیص صحیح 
هر سنگ شناسی، حاصل تقسیم تعداد پیکسل های قطری سنگ شناسی بر مجموع 

پیکسل های آن سطر است.

6- بحث و بررسی نتایج
میزان کلی دقت طبقه بندی براساس معیار صحت کلی، در هر سه سایت بیش 

از 80 درصد است.

سازند س��خت و خشن آس��ماری با باالترین دقت در طبقه بندی زبری سطح 
تشخیص داده شد.

در سایت های 1 و 2، سازند پابده/گورپی با دقت باالیی تشخیص داده شد، اما 
در س��ایت 3 بدلیل برخورداری از سنگ آهک بین الیه ای و سنگ آهک رسی 

قابل مالحظه، دقت کمی پایین تر بود.
س��ازند گچساران به دلیل وجود دولومیت و شیل بین الیه ای با موفقیت نسبی 

پایین تر تشخیص داده شد.
میزان عدم دقت در جدایش رس��وبات کواترن��ری، بدلیل اختالف ضخامت 

رسوبات در نقاط مختلف است.

نتیجه گیری
در ای��ن مقاله از مدل پس پراکندگی IEM به منظور مطالعه مورفولوژی زمین 
و با هدف تهیه اطالعات ژئومورفولوژی از نقش��ه زبری س��طح محاسبه شده از 
نتایج مدل IEM استفاده شد. با استفاده از مقادیر پس پراکندگی داده های ماهواره 
TerraSAR و اندازه گیری های زمینی، مدل IEM آموزش داده ش��د و با استفاده 

 3  ماتریس تطابق نقشه زبری سطح حاصل از پردازش تصویر رادار روزنه مصنوعی در مقابل نقشه مورفولوژی برداشت شده )سایت-1(

نقشه مورفولوژی حاصل از اندازه گیری

جمع سطرهاکواترنریگچسارانآسماریپابده/گورپی

شه زبری سطح
نق

47885170544963پابده/گورپی

76273184662957آسماری

1027010201661358گچساران

6810839507722کواترنری

50342960121379310000جمع ستونها

صحت کّلي:دّقت طبقه بندی:

90/5% = 10000/ )507+1020+2731+4788(کواترنری: %70گچساران: %75آسماری: %92پابده/گورپی: 96%

 4  ماتریس تطابق نقشه زبری سطح حاصل از پردازش تصویر رادار روزنه مصنوعی در مقابل نقشه مورفولوژی برداشت شده ) سایت-2(

نقشه مورفولوژی حاصل از اندازه گیری

جمع سطرهاکواترنریگچسارانآسماریپابده/گورپی

شه زبری سطح
نق

38835071414045پابده/گورپی

30631407993534آسماری

5665712941132120گچساران

1946117119301کواترنری

42643893156128210000جمع ستونها

صحت کّلي:دّقت طبقه بندی:

84/4% = 10000/ )119+1294+3140+3883(کواترنری: %40گچساران: %61آسماری: %89پابده/گورپی: 96%
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 5  ماتریس تطابق نقشه زبری سطح حاصل از پردازش تصویر رادار روزنه مصنوعی در مقابل نقشه مورفولوژی برداشت شده )سایت-3(

نقشه مورفولوژی حاصل از اندازه گیری

جمع سطرهاکواترنریگچسارانآسماریپابده/گورپی

شه زبری سطح
نق

24757301361426514پابده/گورپی

9415158172062آسماری

53642557164692گچساران
2381131793732کواترنری

286023202704211610000جمع ستونها
صحت کّلي:دّقت طبقه بندی:

83/4% = 10000/ )1793+2557+1515+2475(کواترنری: %88گچساران: %90آسماری: % 93پابده/گورپی: 71%

از محاس��به وارون مدل، نقشه rms-height سطح محاسبه شد. این نقشه به عنوان 
نقشه زبری سطح جهت مقایسه با نقشه ژئومورفولوژی حاصل از برداشت میدانی 

استفاده شد.
اندازه گیری مورفولوژی در س��ه سایت انتخابی و محاسبه نقشه زبری سطح نیز 
با اجرای مدل IEM برای داده SAR همان سه سایت انجام شد. سایت ها در دامنه 
کوه اناران انتخاب شدند، به نحوی که هر سه سایت دارای چهار نوع سنگ شناسی 

مختلف باش��د. نقش��ه های مورفولوژی اندازه گیری شده با نقشه های زبری سطح 
محاسبه شده نسبت به یکدیگر مرجع بوده و امکان مقایسه هر پیکسل از نقشه زبری 
سطح با پیکسل متناظر در نقشه مورفولوژی وجود دارد. نتایج ارزیابی که در قالب 
ماتریس تطابق مابین نقشه زبری سطح محاسبه شده و نقشه مورفولوژی اندازه گیری 
ش��ده ارائه ش��د، نش��ان می دهد که روش این مقاله با کارائی قابل توجهی دارای 

توانایی جدایش واحدهای زمین شناسی مختلف با مورفولوژی متفاوت است.
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پانویس هاپانویس ها
1- SAR
2-  rms-height
3-  Confusion Matrix

4- Surface Roughness and Smoothness
5-  Surface Dielectric Properties
6-  Integral Equation Model )IEM(

7-  Bayesian Methods
8-  Maximum Likelihood 
9-  Confusion Matrix

10-  Classification
11-  Co-Register
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