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جدایش واحدهای زمینشناسی با تهیه نقشه ژئومورفولوژی به کمک
تصاویر رادار روزنه مصنوعی
علی غفوری ،محمدعلی کاووسی ،محمدعلی گنجویان ،مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
جالل اميني ،مجتبی دهمالئیان ،دانشکده فنی-دانشگاه تهران

چکیده
تهیه نقشههای سازندهای زمینشناسی که از پردازش و تفسیر تصاویر ماهوارهای بدست میآید ،نیازمند انجام بازدیدهای میدانی است.
اما سنجش از دور و از طریق تصاویر رادار روزنه مصنوعی ، 1قابلیت کسب اطالعات مورفولوژی و جدایش زونهای دگرسانی براساس بافت
سنگشناسی را فراهم میکند تا میزان بازدیدهای زمینشناسان را به حداقل رساند .بنابراین باید از مدلهای پسپراکندگی سیگنال
راداری نظیر مدل معادله انتگرالی ( )IEMاستفاده کرد که اندازه زبری سطح را در مقابل پسپراکندگی راداری مدلسازی میکنند .در
مدل  ،IEMاندازه زبری سطح با استفاده از پارامتر  rmsارتفاعی 2محاسبه میشود .نقشه زبری سطح از روش پیشنهادی برای تاقدیس
اناران (استان ایالم) از طریق پردازش تصویر راداری  TerraSARمحاسبه شد که با طبقهبندی آن ،نقشه مورفولوژی به دست میآید.
به منظور آموزش مدل ریاضی و همچنین مقایسه و ارزیابی نتایج ،اندازهگیری میدانی زبری سطح در سه سایت با سنگشناسیهای
اصلی منطقه مورد مطالعه توسط دوربین توتال استیشن انجام شد .در مقایسه نقشهواقعیتهای زمینی عملیات میدانی با نقشه زبری
سطح محاسبه شده با استفاده از مدل  ،IEMمشخص شد ،میزان دقت و صحت کلی نقشه بدست آمده از روش پیشنهادی بیش از
 %80است .این خطا برای کاهش و حتی حذف بازدیدهای زمین شناسان در بسیاری موارد ،مقداری قابل قبول است.
مقدمه

تهیه نقش��ههای زمینشناس��ی همواره با مش��کالت خاصی همراه است و از
آنجا که یکی از روشهای جدایش س��ازندها در نقش��ه زمینشناس��ی ،براساس
ویژگیهای سنگشناس��ی اس��ت ،از پردازش تصاویر ماهوارهای به این منظور
استفاده میشود [ 1و  .]2اما تصاویر ماهوارهای که به این منظور استفاده میشوند،
معموالً تصاویر فراطیفی و فاقد قابلیت جدایش بافت سنگشناسی است و امکان
تمایز مورفولوژی سازندها را ندارد و بنابراین اندازهگیریهای میدانی با هدف ثبت
اطالعات ژئومورفولوژی امری گریزناپذیر است [.]3
از سوی دیگر با توجه به پرتگاههای گسلی و نقاط صعبالعبور ،امکان عملیات
صحرایی برای بازدید همه نواحی در چارچوب یک نقش��ه زمینشناسی وجود
ندارد [ 4و  .]5بررس��ی نقشههای زمینشناس��ی و عوارض موجود در زمین نشان
میدهد که نه تنها تصاویر ماهوارهای بلکه در برخی موارد ،زمین شناسان باتجربه
نیز قادر نیس��تند تمام عوارض و پدیدههای زمینشناسی را به نقشه درآورند و از
لحاظ اقتصادی نیز صرف دقت و هزینه زیاد نیز توجیه ندارد [.]6
بررس��ی تجربیات قبلی نشان میدهد که اس��تفاده از پردازش دادههای
رادار روزن��ه مصنوعی برای جدایش مرز س��ازندها تاکنون چندان انجام
نش��ده و مقاله دیگری پیشتر در همین نش��ریه این موضوع را بررس��ی و
زمینه کار در آن را تش��ریح کرده بود [ .]7در این پژوهش سعی کردیم تا
با پردازش تصاویر رادار روزنه مصنوعی و کس��ب اطالعات مورفولوژی
س��طح ،جدایش بهتر واحدهای زمینشناس��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 میتواند کمک زیادی به زمین شناس��ان در
عرصهه��ای نفت ،معادن و فلزات ،جهاد کش��اورزی ،انرژی اتمی و آب
شناسی کند [ .]8هدف اين مطالعه ،تکمیل روند پردازش طیفی با افزودن

اطالعات مقاله
تاریخ ارسال نویسنده96/08/12:
تاریخ ارسال به بازبین96/09/22 :
تاریخ پذیرش بازبین96/11/26:

واژگان کلیدی:
نقشههای زمينشناسي ،رادار روزنه
مصنوعي ،مدل معادله انتگرالي

اطالعات مورفولوژی سطح -قابل استخراج از مدلهای راداری -است.
در این مطالعه با تشریح مختصری از مدل  IEMو معرفی زمینشناسی منطقه،
نتایج حاصل از پیادهس��ازی مدل بر داده رادار روزنه مصنوعی ( )SARتاقدیس
اناران ارائه میش��ود .برای ارزیابی نتایج ،نقش��هواقعیتهای زمینی تهیه شده از
محدوده مورد مطالعه به روش نقشهبرداری میدانی مالک دقت نقشه زبری سطح یا
نقشه مورفولوژی محاسبه شده است .برای ارزیابی نتایج از مقایسه نتایج محاسبات
با اندازهگیریهای زمینی و تشکیل ماتریس تطابق استفاده میشود.
 -1روش انجام کار

براي استفاده از قابليت تفكيك الگوي هندسي و امكان تشخيص شكل و بافت
س��طوح زمينشناسي با استفاده از روش س��نجش از دور مایکروویو ،الزم است
ضمن اطالع از خواص دي الكتريك سطح ،هندسه زبري و صافي سطح مطالعه
و مدلسازي شود .چرا که پسپراکندگی امواج مایکروویو از سطوحي كه به آنها
يکند ،غیر از پارامترهای آنتن ،تحت تأثير دو عامل هندس��ه زبري و
برخ��ورد م 
5
صافي 4و جنس و خاصيت دي الكتريك سطح نیز است [.]9
م��دل معادل��ه انتگرال��ی  ،IEM 6رایجترین م��دل در این مورد اس��ت که از
پارامتر  rms-heightو طول همبس��تگی به عنوان ويژگي هندس��ه سطح استفاده
میکند [ .]10بنابراین در صورت امکان اجرای مدل میتوان آن را معیاری برای
تشکیل نقشه زبری سطح قرار داد و بر میزان تشخیص مورفولوژی سطح افزود و
دقت جدایش زونهای آلتراسیون در زمینشناسی را بهبود داد .از این خصوصیت
میتوان برای ارتقاء دقت نقش��ههای زمینشناسی موجود و بهبود مقیاس آنها نیز
استفاده کرد [.]2
مدلس��ازي زبري سطح براساس پسپراکندگی راداري در سه سايت مختلف

* نويسندهي عهدهدار مکاتبات(( ali.ghafouri@niocexp.ir
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انجام شد .اندازهگيري ميداني زبري سطح از روش نقشهبرداری و مقدار ثابت دي
تاقدی��س ان��اران واقع در کمربن��د چینخوردگی زاگرس بدلی��ل دارا بودن
الکتريک از جداول  Martinezو همکاران ( )2000براي این سايتهاي به دست
س��ازندهای زمینشناس��ی مختلف ،موضوع بررس��ی دگرریختگی س��نگها
آمد [ .]11شکل 1-روند اجرایی این مقاله را نشان میدهد.
ابتدا پارامترهای ورودی مدل  IEMو س��پس ضریب باز پراکنش از دادههای ب��وده [17و  ]18و در این مطالعه به عنوان منطقه مورد مطالعه جهت پیادهس��ازی
تصویر رادار روزنه محاس��به میش��ود .با اس��تفاده از پارامتره��ای زمینی که از روش تشخیص مورفولوژی به کمک رادار مورد مطالعه قرار گرفت.
ارزیابی نتیجه پیادهس��ازی مدل  IEMکه در قالب نقش��ه زبری سطح بدست
اندازهگی��ری میدانی و ج��داول ثابت دیالکتریک بدس��ت میآید ،مدل IEM
آموزش دیده و قابلیت وارونس��ازی به روش جدول واس��ط تهیه میش��ود که میآید ،نیازمند داشتن نقشهواقعیتهای زمینی است .دادههای میدانی زبری سطح
میتوان مقدار  rmsزبری س��طح را برای هر پیکسل از تصویر رادار با استفاده از در س��ه سایت به کمک دوربین توتال استیشن برداشت شد .این سایتها که در
روش درونیابی در جدول واسط محاسبه کرده و نقشه مورفولوژی سطح ترسیم نقشهواقعیتهای زمینی (شکل )2-نشان داده شده چهار نوع سنگشناسی موجود
میشود .در پایان با مقایسه نقشه برداشت زمینی و نقشه محاسبه شده میتوان دقت در منطقه را دارد که دارای مورفولوژی متفاوت اس��ت .برداشت میدانی در قالب
شبکهای  10×10از نقاط با فواصل  10پیکسل تصویر  SARانجام و با ترکیب این
روش را ارزیابی کرد.
اطالعات و تفسیرهای زمینشناسی ،نقشه مورفولوژی به عنوان نقشهواقعیتهای
زمینی ترسیم شد و پارامترهای هندسی مورد نیاز مدل  IEMبر روی پروفایلهای
 -2مدل پسپراکندگی سطح IEM
ضريب پسپراکندگی سطح که با نشان داده میشود ،مقدار پراکنش سیگنال متعدد در مدل ارتفاع رقومی متش��کل از اندازهگیری ،محاسبه شد .هدف از این
بر واحد س��طح است [ ]12که نحوه محاسبه این مقدار برای تصاویر ماهوارههای اقدام ،جدایش مورفولوژیک سطح زمین منطقه در سه سایت انتخابی بود .این سه
مختلف متفاوت اس��ت .براس��اس تعریف  Fungو همکاران ( )1992و تش��ریح سایت در دامنههای کوه اناران واقع شده و دارای تنوع زبری سطح و مشتمل بر 4
خودشان ( ،)1994مدل  IEMرابطه ضريب پسپراکندگی راداري را با پارامترهاي نوع سنگشناسی است.
ش��کل 2 -محدوده جغرافيايي و زمینشناس��ي منطقه و موقعیت سایتهای
زبري سطح ،اندازه ثابت دي الکتريک و همچنين زاويه برخورد موضعي سيگنال
 )2004از معادله
همکاران (
کند Fung.و
بي��ان مشده
ه براساس تعریف بروزرسانی
محاسبهمورد مطالعه و نقشهواقعیتهای زمینی هر کدام از سایتها -با جزئیات وضعیت
براس��اس 11تعريف
پراکندگی(هم
ضري��ب
محاسبه
پالريزهاز معادله
)2004
س همکاران
Fungپ و
ي شده
راداري رابروزرسانی
همپالریزه براساس تعریف
معادله 1
[ )2004.]14-12از
شودهمکاران (
 Fungو
شده
بروزرسانی
تعریف
براساس
پالریزه
هم
پراکندگی
پس
محاسبههر سایت -را نشان میدهد.
سازندها در
قرارگیری
بروزرسانی شده  Fungو همکاران ( )2004از معادله  1محاسبه می
.]1
همانطور که گفته ش��د ،سایتها به نحوی انتخاب شد تا موقعیت آنها در مرز
میشود [.]12-14
()1
چند واحد زمینشناسی قرار گیرد .از لحاظ زمینشناسی ،سازندهای گورپی و پابده
()1
دارای تشابه سنگشناسی بوده و جدایش آنها در محلهایی با شیب توپوگرافی
زیاد ،امکانپذیر نیس��ت .همچنین امکان جدایش مرز باالیی س��ازند پابده با مرز
که
که

طح را از جدول استخراج کرد.
وع ضریب باز پراکنش از دادههای تصویر رادار روزنه م
سپس
 IEMو
بودنورودی
پارامترهای
اناران واقع در کمربند چینخوردگیابتدا
مختلف ،موض
مدلشناسی
سازندهای زمین
زاگرس بدلیل دارا
تاقدیس
یادهسازی

زی

54

بررسی دگرریختگی سنگها بوده [ ]18 ,17و در این مطالعه به عنوان منطقه مورد مطالعه جهت پیادهسازی

با استفاده از پارامترهای زمینی که از اندازهگیری میدانی و جداول ثابت دیالکتریک بدست میآ

روش تشخیص مورفولوژی به کمک رادار مورد مطالعه قرار گرفت.

واقع در کمربند چینخوردگی زاگرس بدلیل دارا بودن سازندهای زمینشناسی مختلف ،موضوع
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زیرین سازند آس��ماری آسان نیست و نیاز به بازدیدهای صحرایی دارد .استفاده در جدول ،1-ارایه ش��ده اس��ت .در جدول ،2-براساس تمامی اندازهگیریهای
از روش پردازش تصاویر رادار روزنه مصنوعی ،برای کاهش بازدیدهای میدانی میدانی و براس��اس تفاسیر زمینشناسی ،اندازه متوس��ط و حدود تغییرات rms-
 heightو طول همبستگی در هر سازند تعیین شده است .در این مقاله برای مطالعه
زمینشناسان از مفیدترین روشهای تهیه اطالعات مورفولوژی سازندها است.
مختصات محل استقرار جهت اندازهگیری زبری سطح در هر کدام از سه سایت زبری سطح از میزان پسپراکندگی رادار روزنه مصنوعی ماهواره TerraSAR-X
جهت پردازش استفاده شد.
 -4نتایج پیادهسازی و اجراء

از وارون مدل  IEMبه روش جدول واس��ط ،اندازه  rms-heightزبری سطح
در هر پیکس��ل از تصویر  SARمحاس��به و براساس محدوده مقادیر زبری سطح
سنگشناسیها در جدول ،2-به روش برآورد بیشترین شباهت 8طبقهبندی نقشه
زبری سطح انجام میشود .بمنظور ارزیابی دقت نقشه زبری سطح محاسبه شده،
نتایج طبقهبندی زبری س��طح که نشاندهنده تغییرات مورفولوژی است ،با نقشه
واقعیتهای زمینی رستری مقایسه میشود.
9
روش ارزیابی نتایج محاسبه نقشه زبری سطح ،تشکیل ماتریس تطابق است.
ماتریس تطابق همواره برای ارزیابی روشهای طبقهبندی 10اس��تفاده میشود و
ل متناظر در نقشهواقعیتهای
مقادیر پیکسلها در روش طبقهبندی با مقادیر پیکس 
زمینی مقایسه میشود.
مقایسه پیکسل به پیکسل نقشه مورفولوژی محاسبه شده و نقشهواقعیتهای
«اناران» ،سایتهای
تاقدیسب :موقعیت
غربی ایران
جنوب
مورد«اناران»
تاقدیس
موقعی��ت روی
مورد مطالعه بر
شکل 2 -الف :موقعیت 2منطقه
روی
مطالعه ،ب��ر
منطقه
ال��ف:
زمینی ترسیم شده ،تنها در صورت همثبت بودن 11آنها امکانپذیر است و به منظور
گیریروی
مطالعه بر
های
سایت
ایران ب:
مورد مطالعه بر روی نقشهجنوب
نقشه سایتهای
زمینی در
مورد اندازه
حاصل از
نقشه
موقعیتو ه:
شناسی .ج ،د
غربی زمین
1:50,000
 1:50.000زمینشناس��ی .ج ،د و ه :نقش��ه حاصل از اندازهگیری توضیح کارائی یک فرآیند طبقهبندی ،از ماتریس تطابق اس��تفاده میش��ود .در
 2 ،1و -Pd/Gu(3سازند پابده-As ،سازند آسماری-Gs ،سازند گچساران-Qu ،رسوبات کواترنری)
زمینی در س��ایتهای  2 ،1و -Pd/Gu(3سازند پابده-As ،سازند شکل 3-وروديها و خروجيهاي محاسبه از وارون  IEMبراي سايتهاي 2 ،1
و  3نشان داده شده است .براین اساس در شکلهای الف،ب،ج) پسپراکندگی
آسماری-Gs ،سازند گچساران-Qu ،رسوبات کواترنری)
همانطور که گفته شد ،سایتها به نحوی انتخاب شد تا موقعیت آنها در مرز چند واحد زمینشناسی قرار گیرد .از
راداري محاسبه ش��ده از تصوير  ،TerraSARد،ه،و) نتايج محاسبه مقادير rms-
سایت
پسپراکندگی
شناسی اندازه
سایت2-
پراکندگی
اندازه پس
سازندهایدر سایت-
پسپراکندگی
لحاظ زمین اندازه
در-3محلهایی با
جدایش درآنها
بوده و
تشابه درسنگ
دارای
گورپی 1و پابده
شناسی،
 heightزبري سطح با استفاده از جدول  LUTمتناظر با پسپراکندگیهاي SAR؛
شیب توپوگرافی زیاد ،امکانپذیر نیست .همچنین امکان جدایش مرز بالیی سازند پابده با مرز زیرین سازند
ز،ح،ط) مقادير  rms-heightزبري سطح اندازهگيري شده نشان داده شده است.
آسماری آسان نیست و نیاز به بازدیدهای صحرایی دارد .استفاده از روش پردازش تصاویر رادار روزنه مصنوعی،

برای کاهش بازدیدهای میدانی زمینشناسان از مفیدترین روشهای تهیه اطالعات مورفولوژی سازندها است.

 1مختصات محل استقرار در هر کدام از سایتهای انتخابی

ارایه شده
محاسبه
سه اندازه
محاسبهازشده
rms-height
گیری اندازه
محاسبه شده
rms-height
،1-rms-height
سایت در جدول
هر کدام
زبری سطح در
جهت اندازه
اندازهاستقرار
مختصات محل
شده است .در شماره سایت
از وارون  IEMدر سایت1-

از وارون  IEMدر سایت2-

از وارون  IEMدر سایت3-

جدول ،2-براساس تمامی اندازهگیریهای میدانی و براساس تفاسیر زمینشناسی ،اندازه متوسط و حدود
7

اندازه  rms-heightاندازهگیری

اندازه  rms-heightاندازهگیری

اندازه  rms-heightاندازهگیری

شده میدانی در سایت1-

شده میدانی در سایت2-

شده میدانی در سایت3-

شکل :3-ورودیها و خروجیهای محاسبه از وارون  IEMبرای سایتهای  2 ،1و 3

 3وروديها و خروجيهاي محاس��به از وارون  IEMبراي سايتهاي

-5

 2 ،1و 3

پایش و ارزیابی نتایج

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

1

”33°09’10

”46°38’20

2

”33°06’30

”46°39’40

3

”33°04’40

”46°40’30

 2مقادیر متوسط و تلرانس  rms-heightو طول همبستگی
نام سازند

rms-height

طول همبستگی

سازند پابده/گورپی

2.6±0.2

29±2.2

سازند آسماری

5.3±0.4

10±3.9

سازند گچساران

3.2±0.3

22±3.1

رسوبات کواترنری

1.5±0.1

55±1.5

جدولهای 4 ،3-و  5ماتریس تطابق را به ترتیب در سایتهای شماره  2 ،1و  3و همچنین محاسبه دقت
طبقهبندی هر سنگشناسی را به همراه میزان صحت کلی در نقشه زبری سطح هر یک از سایتها را ارائه
میکند .در هر جدول ،تعداد پیکسلهای متعلق به هر سنگشناسی در نقشه زبری سطح در سطرها و تعداد
10

55

مقاالت علمی  -پژوهشی

 -5پایش و ارزیابی نتایج

نتیجهگیری

در ای��ن مقاله از مدل پسپراکندگی  IEMبه منظور مطالعه مورفولوژی زمین
 -6بحث و بررسی نتایج
و با هدف تهیه اطالعات ژئومورفولوژی از نقش��ه زبری س��طح محاسبه شده از
میزان کلی دقت طبقهبندی براساس معیار صحت کلی ،در هر سه سایت بیش نتایج مدل  IEMاستفاده شد .با استفاده از مقادیر پسپراکندگی دادههای ماهواره
از  80درصد است.
 TerraSARو اندازهگیریهای زمینی ،مدل  IEMآموزش داده ش��د و با استفاده
 3ماتريس تطابق نقشه زبری سطح حاصل از پردازش تصویر رادار روزنه مصنوعی در مقابل نقشه مورفولوژی برداشت شده (سایت)1-

نقشه زبری سطح

نقشه مورفولوژی حاصل از اندازهگیری
پابده/گورپی

آسماری

گچساران

کواترنری

جمع سطرها

پابده/گورپی

4788

51

70

54

4963

آسماری

76

2731

84

66

2957

گچساران

102

70

1020

166

1358

کواترنری

68

108

39

507

722

جمع ستونها

5034

2960

1213

793

10000

دقّ ت طبقهبندی:
پابده/گورپی 96% :آسماری92% :

صحت کلّي:

گچساران75% :

کواترنری70% :

(4788+2731+1020+507) /10000 = %90/5

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

نقشه زبری سطح

نقشه مورفولوژی حاصل از اندازهگیری
پابده/گورپی

آسماری

گچساران

کواترنری

جمع سطرها

پابده/گورپی

3883

50

71

41

4045

آسماری

306

3140

79

9

3534

گچساران

56

657

1294

113

2120

کواترنری

19

46

117

119

301

جمع ستونها

4264

3893

1561

282

10000

دقّ ت طبقهبندی:
پابده/گورپی 96% :آسماری89% :

56

گچساران61% :

صحت کلّي:
کواترنری40% :

(3883+3140+1294+119) /10000 = %84/4
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جدولهای 4 ،3-و  5ماتریس تطابق را به ترتيب در س��ايتهاي شماره  2 ،1و
 3و همچنین محاسبه دقت طبقهبندی هر سنگشناسی را به همراه میزان صحت
کلی در نقش��ه زبری س��طح هر یک از س��ایتها را ارائه میکند .در هر جدول،
تعداد پیکس��لهای متعلق به هر سنگشناس��ی در نقشه زبری سطح در سطرها و
تعداد پیکس��لهای آن سنگشناس��ی در نقشه مورفولوژی برداش��ت شده ،در
ستونهای ماتریس واقع شدهاند .بنابراین اعداد روی قطر ماتریس نشاندهنده تعداد
پیکس��لهایی از لیتولوژی مربوطه است که مدل  IEMاندازه  rms-heightرا در
آنها بدرستی محاسبه کرده است .دقت طبقهبندی یا همان دقت تشخیص صحیح
هر سنگشناسی ،حاصل تقسیم تعداد پیکسلهای قطری سنگشناسی بر مجموع
پیکسلهای آن سطر است.

سازند س��خت و خشن آس��ماری با باالترین دقت در طبقهبندی زبری سطح
تشخیص داده شد.
در سایتهای  1و  ،2سازند پابده/گورپی با دقت باالیی تشخیص داده شد ،اما
در س��ایت  3بدلیل برخورداری از سنگ آهک بین الیهای و سنگ آهک رسی
قابل مالحظه ،دقت کمی پایینتر بود.
س��ازند گچساران به دلیل وجود دولومیت و شیل بین الیهای با موفقیت نسبی
پایینتر تشخیص داده شد.
میزان عدم دقت در جدایش رس��وبات کواترن��ری ،بدلیل اختالف ضخامت
رسوبات در نقاط مختلف است.
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 نقش��ههای مورفولوژی اندازهگیری شده با نقشههای زبری سطح.مختلف باش��د
محاسبه شده نسبت به یکدیگر مرجع بوده و امکان مقایسه هر پیکسل از نقشه زبری
 نتایج ارزیابی که در قالب.سطح با پیکسل متناظر در نقشه مورفولوژی وجود دارد
ماتریس تطابق مابین نقشه زبری سطح محاسبه شده و نقشه مورفولوژی اندازهگیری
 نش��ان میدهد که روش این مقاله با کارائی قابل توجهی دارای،ش��ده ارائه ش��د
.توانایی جدایش واحدهای زمینشناسی مختلف با مورفولوژی متفاوت است

 این نقشه به عنوان. سطح محاسبه شدrms-height  نقشه،از محاس��به وارون مدل
نقشه زبری سطح جهت مقایسه با نقشه ژئومورفولوژی حاصل از برداشت میدانی
.استفاده شد
اندازهگیری مورفولوژی در س��ه سایت انتخابی و محاسبه نقشه زبری سطح نیز
 سایتها در دامنه. همان سه سایت انجام شدSAR  برای دادهIEM با اجرای مدل
 به نحوی که هر سه سایت دارای چهار نوع سنگشناسی،کوه اناران انتخاب شدند

)3- ماتريس تطابق نقشه زبری سطح حاصل از پردازش تصویر رادار روزنه مصنوعی در مقابل نقشه مورفولوژی برداشت شده (سایت5
نقشه مورفولوژی حاصل از اندازهگیری
کواترنری

گچساران

آسماری

گورپی/پابده

6514

142

136

730

2475

گورپی/پابده

2062

17

8

1515

94

آسماری

692

164

2557

64

53

گچساران

732

1793

3

11

238

کواترنری

10000

2116

2704

2320

2860

جمع ستونها

:دقّ ت طبقهبندی

:صحت کلّي
(2475+1515+2557+1793) /10000 = %83/4

نقشه زبری سطح

جمع سطرها

88% :کواترنری

90% :گچساران

93 % : آسماری71% :گورپی/پابده

پانویس 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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