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ارتقاء دقت در تهیه نقشههای زمینشناسی با استفاده از اطالعات مورفولوژی
سرسازندها از طریق محاسبه زبری سطح در سنجش از دور مایکروویو
علی غفوری* ،محمدعلی کاووسی ،محمدعلی گنجویان

مدیریت اکتشاف

جالل اميني ،مجتبی دهمالئیان

دانشگاه تهران

مطالعه سطح زمین و تهیه نقشههای زمینشناسی از پهنههای وسیع صرفاً از طریق پردازشهای سنجش از دور و
تفسیر بر روی تصاویر ماهوارهای مقدور میگردد .تصاویری که برای این منظور استفاده میشود باید از توان تفکيک
طيفي قابلتوجهی برخوردار باشند .تصاویر ماهوارهای اپتیکی که در خصوص تهیه نقشههای زمینشناسی ،بهطور
معمول ،تصاویر فراطیفی میباشند ،امکان تفکیک بافت سنگشناسی و تعیین متغیرهای زبری و نرمی آنها را
در اختیار نمیگذارند .سنجش از دور مایکروویو یا سنجش از دور راداری با استفاده از تصاویر رادار روزنه مصنوعی،
امکان بهدست آوردن ریختار سطح و تفکیک زونهای دگرسانی بر اساس جنس را در اختیار میگذارند .برای این
منظور الزم است بازپراکنش امواج مایکروویو از سطح زمین بر اساس جنس و زبری سطح مد لسازی گردد .تاکنون
مدلهایی برای این منظور ارائه گردیدهاند که برخی نظری و برخی نیمهتجربی هستند .در این مقاله میزان کارايی
معادله انتگرالی ( )IEMو همچنین ،میزان بهبود دقت تفکیک زونهای دگرس��انی در ساختمان زمینشناسی
اناران(واقع در استان ایالم) مورد بررسی قرار میگیرد .بر اساس محاسبات انجام شده ،میزان اختالف نتایج محاسبات
با اندازهگیریهای زمینی زبری سطح ،کمتر از 15درصد است؛ البته این موضوع در مورد سطح صاف آبرفتهای
کواترنری اختالف  35درصد را نشان میدهد.
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امروزه روشهاي س��نتي تهیه نقشههاي زمینشناسي تقریباً منسوخ
ش��ده و نقشههاي زمین شناس��ي در مقیاسهاي مختلف با استفاده از
دانش و فناوریهاي جدید تهیه ميش��ود .س��نجش از دور و استفاده
از پ��ردازش تصاویر ماه��وارهاي اهمیت و کاربرد بس��یار باالیي در
ای��ن حوزه دارد و اس��تفاده از فناوري س��نجش از دور و بهرهگیري
از روشهاي پردازش تصاوی��ر ماهوارهاي در دهههاي اخیر یکي از
روشهاي تهیه و تدقیق نقش��ههاي زمینشناسي قلمداد ميگردد[.]1
ت��وان تفکی��ک طیف��ي 1در کن��ار کتابخانهه��اي طیف��ي در حوزه
زمینشناس��ي[ ،]2پ��ردازش دادههاي س��نجش از دور و بهخصوص
تصاویر فراطیفي 2را به اصليترین روش تهیه نقشههاي زمینشناسي
بدل ساخته است[.]2
3
بازتاب طیفی بس��یاری از واحده��ای زمینشناس��ی در تصاویر

اپتیکی بس��یار نزدیک به هم اس��ت .این موضوع میتواند مربوط به
نزدیک بودن ترکیب سنگشناس��ی آنها نیز باش��د؛ لذا برای تمایز
آنها در نقش��ههای زمینشناسی ،نمیتوان به پردازش تصاویر طیفی
اکتفا نمود .در روش س��نتیِ تهیه نقش��ههای زمینشناسی ،ميبایست
بازدید میدانی با هدف تکمیل اطالعات مکانی مرز سازندها صورت
میپذیرفت.
ب��ا ظهور فناوری س��نجش از دور ،روش مطالعات س��طح زمین و
بهویژه تهیه نقش��ههای زمینشناس��ی با اس��تفاده از تصاویر س��نجش
از دور فراطیف��ي رواج یاف��ت؛ اما این تصاوی��ر بهدلیل برخورداري
از توان تفکیک مکاني بس��یار پایین ،قابلیت تش��خیص جنس سطح
زمین ی��ا بهعبارتي بافت تصوی��ر را فراهم نمیکردن��د .طی فرآیند
تش��خیص و تمایز بافت تصویر ،4تفکیک زبری و نرمی سرسازندها
از طریق تصاویر داراي توان تفکیک مکانيِ بس��یار باال مقدور است
درحالیکه این روش براي پهنههاي وس��یع س��طوح سرس��ازندهاي
زمینشناسي مقرون بهصرفه نیست[.]3
تصاویر س��نجش از دور مایکروویو بهدلی��ل برخورداری از قابلیت
قطبیت سیگنال امواج رادار ،امکان تفکیک جنس بر مبنای زبری سطح
را فراه��م میآورد .لذا میتوان اطالعات حاصل از تفکیک زونهای
دگرسانی زمینشناسی که از پردازش تصاویر فراطیفی بهدست میآیند
را با اطالعات بهدس��ت آمده از تفکیک مبتنی بر مورفولوژی س��طح،
بهدست آمده از پردازش دادههای مایکروویو تکمیل نمود.
ب��ا توجه ب��ه ع��دم ام��کان جدای��ش سنگشناس��ی(لیتولوژی)

سرس��ازندهاي زمینشناس��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
زمینشناسي است .براي اس��تفاده از قابلیت تفکیک الگوي هندسي
و امکان تش��خیص ش��کل و بافت سطوح زمینشناس��ي با استفاده از
س��نجش از دور مایکرووی��و ،الزم اس��ت ضمن اط��الع از خواص
ديالکتریک س��طح ،هندس��ه زبري و نرمي س��طح م��ورد مطالعه و
مدلسازي قرار گیرد.
در این مقاله ،برای ارتقاء دقت نقش��ههای زمینشناسی ،ابتدا شرح
مختصری از مدل معادله انتگرالی( 5)IEMداده میشود و سپس ،نتایج
حاصل از پیادهس��ازی آن بر روی داده رادار روزنه مصنوعی()SAR
س��اختمان زمینشناس��ی اناران ارائه میگردد .همچنین ،میزان بهبود
تفکیک زونهای دگرس��انی و ارتقاء دقت نقشههای زمینشناسی با
استفاده از دادههای راداری مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
-1مدلسازی بازپراکنش و متغيرهای سطح زمين

بازپراکن��ش ام��واج راداري از س��طوحي ک��ه به آنه��ا برخورد
6
مي کند ،تحت تأثیر دو عامل قرار دارد؛ یکي هندس��ه زبري و نرمي
س��طح و دیگري ،جن��س و خاصیت ديالکتریک 7س��طح .ارتباط
سیگنال بازپراکنده شده با متغیرهای سطح در قالب مدلهای تجربی،
نیمهتجرب��ی و تئوریک قابل پیادهس��ازی اس��ت[ .]4در ادامه ،ضمن
توضیح مدل تئوری��ک  ،IEMبهعنوان رایجتری��ن مدل بازپراکنش
مایکروویو ،نحوه محاس��به متغیرهای س��طح از مدل وارون آنها نیز
توضیح داده میشود.
مدل بازپراکنش سطح IEM

طبق تعریف Fungو همکاران( )1992و تشریح خودشان(،)1994
مدل  IEMرابطهی ضریب بازپراکنش راداري را با پارامترهاي زبري
س��طح ،اندازه ثابت ديالکتریک و همچنین ،زاویه برخورد موضعي
س��یگنال راداري بی��ان م��يدارد .ضریب بازپراکن��ش همپالریزه بر
اساس تعریف بهروزرسانی شده  Fungو همکاران ( )2004عبارت
است از[ 6 ،5و :]7
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که  εضریب دیالکتریک سطح است.
با توجه به غیرخطی بودن معادله ،1-امکان وارونس��ازی معادله از
روش تحلیلی برای محاس��به متغیرهای سطح وجود ندارد ،لذا باید از
روشهایی 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 روشهای ش��بکه عصبی و
بیزین 8[ 8و  .]9از بهترین روشها در این خصوص محاس��به از روی
جدول واسط میباش��د [ ،]10که برای این منظور مقادیر بازپراکنش
به ازاء میزان زبری س��طح و ثاب��ت دیالکتریک در مقادیر مختلف با
استفاده از معادله ،1-محاسبه میگردد تا پس از آن بتوان با تناظریابی
معکوس ،متغیرهای سطح را از آن جدول استخراج نمود.
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ،1-ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﻨﺎﻇﺮﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻜﻮس ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺳـﻄﺢ را از آن -2معرفی منطقه مورد مطالعه و دادههای مورد استفاده

ﺟﺪول اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮد.

منطقه مورد مطالعه بهمنظور پیادهس��ازی روش ذکر ش��ده ،بخشي
ضرایب افقی و قائم انعکاس فرزنل یعنی  R_hو  R_vرا میتوان
 -2ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دادهﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
از ساختمان زمینشناس��ي اناران ،مابین شهرستانهای دهلران و ایالم
بهصورت زیر تعریف نمود:
ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧـﺎران ،ﻣـﺎﺑﻴﻦ
،
ﺷﺪه
ذﻛﺮ
روش
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي
√ � ����
� ���� � �√
اس��ت .ش��کل 1-محدوده جغرافیای��ي و زمینشناس��ي منطقه مورد
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎي دﻫﻠﺮان و اﻳﻼم اﺳﺖ .ﺷﻜﻞ 1-ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد �
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ�را�ﻧﺸـﺎن
√�
� ���� � �√
���� ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ Nمطالعه را نشان ميدهد که در محدوده طول جغرافیایی E 46° 45 ,و
ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ’ E 46° 45و ’ E 46° 55و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﺤﺪوده ﻋـﺮض
()4
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ﮔﻴـﺮي زﻣﻴﻨـﻲ
ﻣﺤﻞ�اﻧﺪازه
’ 32°55و ’ N 33° 05واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
روي�ﺗﺼـﻮﻳﺮ E 46° 55,و همینط��ور مح��دوده ع��رض جغرافیای��یN 32 °55,و
� �
√ � ������
� ���� � �√
ﮔﻮﮔﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
 N 33° 05,واق��ع ش��ده اس��ت .همچنی��ن ،موقعی��ت تقریب��ی
محل اندازهگیری زمینی بر روی تصویر گوگل نشان داده شده است.
تصوی��ر رادار روزن��ه مصنوع��ی س��نجنده  PALSARاز ماهواره
 ALOSبه ش��ماره  ALPSRP097110650از آژان��س فضایی ژاپن
( )JAXAبا دو پالریزاس��یون افقی ( )hhو عمودی ( )vvتهیه گردیده
و بر مبنای رابطه ارائه شده توسط [ ]11میتوان مقدار بازپراکنش را از
روی تصویر محاس��به نمود .همچنین ،از نقشه زمینشناسی 1:50,000
و برشهای چینهشناس��ی منطقه که در مدیریت اکتشاف شرکت ملی
نفت ایران موجود اس��ت نیز برای مطالعه وضعیت س��ازندها استفاده
شده است.
-1-2اندازهگيری ميدانی و تهيه نيمرﺥ مورفولوژی

ضمن شناس��ایی انواع سنگشناسی موجود در منطقه ،اندازهگیری
ﺷﻜﻞ -1ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ »اﻧﺎران« ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ .اﻟﻒ( ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
شناســی
 1موقعیــت منطقــه مــورد مطالعه بر روی ســاختمان زمین
روي ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺮان .ب( ﺳﺎﻳﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي زﻣﻴﻨﻲ روي ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ .ج( ﺳﺎﻳﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي زﻣﻴﻨﻲ روي ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي
ﮔﻮﮔﻞ .میدان��ی ص��ورت گرف��ت .اندازهگیری زب��ری س��طح در کنار ثبت
»انــاران« بــر روی نقشــههای توپوگرافی و زمین شناســی .الف)
اطالع��ات سنگشناس��ی سرس��ازندها در قال��ب یک نیم��رخ انجام
محدوده مورد مطالعه روی نقشــه زمین شناسی ایران .ب) سایت
ﺗﺼﻮﻳﺮ رادار روزﻧﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﻨﺠﻨﺪه  PALSARاز ﻣﺎﻫﻮاره  ALOSﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره
 ALPSRP097110650ازمیش��ود .نیمرخها الزاماً بهصورت خط مستقیم نیستند و میتوانند در
اندازهگیری زمینی روی نقشه زمینشناسی .ج) سایت اندازهگیری

آژاﻧﺲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ژاﭘﻦ ) (JAXAﺑﺎ دو ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن اﻓﻘﻲ ) (hhو ﻋﻤﻮدي ) (vvﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي راﺑﻄـﻪ
گوگل.
تصاویر
زمینی
ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﻤـﻮد .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ،از ﻧﻘﺸـﻪ
رویﻣﻘـﺪار
ایروي
ماهواره از
ﺑـﺎزﭘﺮاﻛﻨﺶ را
ﺗـﻮان
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ] [11ﻣـﻲ
زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ  1:50,000و ﺑﺮشﻫﺎي ﭼﻴﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻛﺘﺸـﺎف ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﻠـﻲ ﻧﻔـﺖ اﻳـﺮان
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
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چند نقطه دارای شکس��تگی 9نیز باشند .به این ترتیب،تفکیک جنس رادار هم��واره در مقاب��ل پارامتر زبری س��طح و ثاب��ت دیالکتریک
و توالی س��ازندها روی زمی��ن و همچنین ،مورفولوژی سرس��ازندها صورت میگیرد .با توجه به اقلیم خشک زمان تصویربرداری سنجنده
ﻧﻴﻤﺮخ
ﺗﻬﻴﻪ
ﻣﻴﺪاﻧﻲ و
نیم��رخ،ﮔﻴﺮي
ط��ولاﻧﺪازه
در-1-2
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژيو بهدلیل مش��خص ب��ودن لیتولوژیه��ای منطقه بر مبنای نقش��ههای
وضعی��ت بافت،
همزمان،
گ��ردد و
شناس��ایی مي
یعنی زبری و نرمی س��طح نیز برای ه��ر لیتولوژی اندازهگیری و ثبت زمینشناسی موجود ،مقادیر ثابت دیالکتریک ( )εبر اساس مراجعي
ﮔﻴﺮي زﺑـﺮي
ﮔﺮﻓﺖ.
ﺻﻮرت
ﻣﻴﺪاﻧﻲ
ﮔﻴﺮي
اﻧﺪازه
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺳﻨﮓ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
دارند(مانند
اﻧﺪازهوجود
الکتری��ک
ثابت دی
یهای
اندازهگیر
در آن،
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ك��ه
درنقش��ه
ﻣﻮﺟﻮدروی
مذکور را بر
نیمرخ
اﻧﻮاعمکانی
موقعیت
ﺿﻤﻦش��کل،2-
میش��ود.
اﻟﺰاﻣـﺎً
ﻧﻴﻤـﺮخ
ﺷـﻮد.
اﻧﺠـﺎم
ﻳﻚدرﻧﻴﻤﺮخ
ﻗﺎﻟﺐ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
تصویرﺳﻨﮓ
ﻛﻨﺎر ﺛﺒﺖ
ﺳﻄﺢ در
این
ﻫـﺎمقدار
قراردادن
گردد .با
ﻣـﻲمی
اس��تفاده
محاس��بات
[،)]15
ﺳﺮﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ درمرجع
 SPOTنشان میدهد.
ماهواره
توپوگرافی و
شناسی ،نقشه
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي
ﻧﻴﻤﺮخ
ﺗﻬﻴﻪ
اﻃﻼﻋﺎت و
ﻣﻴﺪاﻧﻲ
ﮔﻴﺮي
اﻧﺪازه
2زمی-ن-1
معادله
مجهول
میان س��ه
ﺑـﻪرا از
پارامتر
توان این
دارايدر معادله 1-م
ﻧﻘﻄﻪ پارامتر
نمایش
ﻣﻲدر طول
سرسازندها را
نیمرخﭼﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در
قرارگیریﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و
ترتیبﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ش��کل،3-ﺧﻂ
ﺑﻪﺻﻮرت
ﺗﻔﻜﻴـﻚ
ﺗﺮﺗﻴﺐ،
اﻳـﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ1ی ﻧﻴﺰ
میده��د؛ همچنین ،ان��دازه تقریب��ی rms-heightزبری س��طح هر حذف نمود.
زﺑـﺮي
ﮔﺮﻓﺖ.
ﻃﻮلﺻﻮرت
ﻣﻴﺪاﻧﻲ
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژياﻧﺪازهﮔﻴﺮي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﮔﻴﺮيﮔـﺮدد و
اﻧﺪازهﻣـﻲ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻧﻴﻤﺮخ،
ﺳﺮﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ در
ﺳﻨﮓزﻣﻴﻦ و
اﻧﻮاع روي
ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ
ﺿﻤﻦ ﺗﻮاﻟﻲ
ﺟﻨﺲ و
بنابرای��ن ،پارامتر مؤثری که موجب تفاوت بازپراکنش از س��طوح
سرسازند در طول نیمرخ در جدول 1-مشخص گردیده است.
ﺷﻜﻞ2-
ﺷـﻮد.ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣـﻲ ﺛﺒﺖ
ﮔﻴﺮي و
ﻧﻴﻤﺮخاﻧﺪازه
ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي
ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﻧﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ
زﺑﺮي و
ﺛﺒﺖﺑﺎﻓﺖ،
وﺿﻌﻴﺖ
اﻟﺰاﻣـ،ﺎً
ﻧﻴﻤـﺮخﻫـﺎ
اﻧﺠـﺎم
ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ
ﺳﺮﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ در
ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻳﻌﻨﻲﺳﻨﮓ
اﻃﻼﻋﺎت
ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﻛﻨﺎر
ﺳﻄﺢ در
در اين میان ،مرز برخی از سازندها از جمله سروک و ایالم بهدلیل سرس��ازندها میگ��ردد ،تفاوت میزان زبری س��طح آنهاس��ت که با
1
ﻧﺸـﺎن
SPOT
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲﻧﻴﺰو
ﺷﻨﺎﺳﻲ،
زﻣﻴﻦ
ﻧﻘﺸﻪ
تصاویرروي
ﻣﺬﻛﻮر
ﻧﻴﻤﺮخ
ﻣﻜﺎﻧﻲ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ
داراي
قابلﭼﻨﺪ
اپتیکی در
ﺗﻮاﻧﻨﺪ
رویراو ﺑﺮﻣﻲ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺧﻂ
ﺻﻮرت
ﺑﻪ
ﺗﻔﻜﻴـﻚ
ﺗﺮﺗﻴﺐ،
اﻳـﻦ
ﺗﺼﻮﻳﺮﺑـﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
rms-س��طح
ﻣـﺎﻫﻮارهارتفاعي
اس��تاندارد
انحراف معيار
ﻧﻘﺸﻪ( σاندازه
پارامتر
ﻧﻘﻄﻪ دو
تشخیص
نزدیک ،از
بسیار
شیمیایی
ترکیب
چرا که طیف بازپراکنده شدهي این سرسازندها کام ً
سطح)
همبس��تگی
عنوان متغیر تابع
همبس��تگی به
 )heightو l
ال مشابه
ﻣﻲ
ﮔـﺮدد و
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣـﻲ
ﻧﻴﻤﺮخ،
(طولدر ﻃﻮل
ﺳﺮﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي
دﻫﺪ.ﺗﻮاﻟﻲ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ روي زﻣﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
نیس��ت؛ و
ﺟﻨﺲ
بوده و قابل تفکیک نمیباش��د .حال آنکه زبری این سازندها تفاوت مش��خص میگردد .با در اختیار داش��تن تصویر در دو پالریزاسیون،
ﻫﻤﺰﻣﺎن ،وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ ،ﻳﻌﻨﻲ زﺑﺮي و ﻧﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد .ﺷﻜﻞ،2-
دارد و ای��ن موضوع را از اندازه  rmsارتفاعی زبری س��طح آنها نیز میتوان دس��تگاه دو معادله-دو مجهول را ح��ل نمود .به این ترتیب،
گردد.ﻣـﺎﻫﻮاره  SPOTﻧﺸـﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ و
نمود.ﻧﻴﻤﺮخ ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ،
ﻣﻜﺎﻧﻲ
محاسبه می
ﻧﻘﺸﻪزبری سطح
متغیرهای
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖدرك
ميتوان
ب��ا اعمال طبقهبن��دی بر مبن��ای مقادیر محاس��به ش��دهي پارامتر
ﻣﻲدﻫﺪ.
ِ
زبری س��طح میتوان نقش��ه ژئومورفولوژی را بهدست آورد .شکل-
 -2-2محاسبه زبری سطح
همانطور که پیشتر نیز توضیح داده ش��د ،مدلس��ازی بازپراکنش

 ،4نتایج طبقهبندی زبری س��طح را برای نیمرخ اش��اره ش��ده نش��ان

ﺷﻜﻞ -2ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺮش ﭼﻴﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ 20504-45ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺎ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  8,5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ روي :اﻟﻒ( ﻧﻘﺸﻪ 1:100,000
زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ .ب( ﻧﻘﺸﻪ  1:250,000ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ .ج( ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي .SPOT

ﺷﻜﻞ ،3-ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺳﺮﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ را در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺮخ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ،اﻧـﺪازه ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲrms-

اﺳﺖ.ﺑﺮ روي :اﻟﻒ( ﻧﻘﺸﻪ 1:100,000
ﮔﺮدﻳﺪهﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 8,5
ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي1-ﺑﺎ ﻃﻮل
ﻃﻮل اﻧﺪازه
20504ﺟﻬﺖ
ﻫﺮﺷﻨﺎﺳﻲ -45
ﭼﻴﻨﻪ
زﺑﺮيﺑﺮش
ﺷﻜﻞ -2ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﻴﺮيدر ﺟﺪول
ﻧﻴﻤﺮخ
ﺳﺮﺳﺎزﻧﺪ در
ﺳﻄﺢ

height
 2موقعیت برش چینهشناسی 20504-45جهت اندازهگیری مورفولوژی با طول تقریبی  8.5کیلومتر بر روی :الف) نقشه  1:100.000زمینشناسی .ب)
.SPOT.SPOT
ﻣﺎﻫﻮارهاي
ﺗﺼﻮﻳﺮ
ج(
.
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ
1:250,000
ﻧﻘﺸﻪ
ب(
.
ﺷﻨﺎﺳﻲ
زﻣﻴﻦ
نقشه  1:250.000توپوگرافی .ج) تصویر ماهوارهای

ﺷﻜﻞ ،3-ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺳﺮﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ را در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺮخ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ،اﻧـﺪازه ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲrms-

 heightزﺑﺮي ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﺳﺮﺳﺎزﻧﺪ در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺮخ در ﺟﺪول 1-ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻜﻞ -3ﻧﻴﻤﺮخ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻟﻴﺘﻮﻟﻮژيﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮش ﭼﻴﻨﻪﺷﻨﺎﺳﻲ [14،13،12]20504-45

 3نیمرخ اندازهگیری مورفولوژی لیتولوژیها در منطقه مورد مطالعه بر اساس برش چینهشناسی ]14،13،12[20504-45

در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻣﺮز ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮوك و اﻳﻼم ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ،از روي
ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﭘﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻃﻴﻒ ﺑﺎزﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪهي اﻳﻦ ﺳﺮﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺣﺎل آﻧﻜﻪ زﺑﺮي اﻳﻦ ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎ ﺗﻔﺎوت دارد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از اﻧﺪازه  rmsارﺗﻔﺎﻋﻲ زﺑﺮي ﺳﻄﺢ

73

مقاالت علمي  -پژوهشی

میدهد .اندازه زبری س��طح برآورد ش��ده با معادله  ،IEMبه نس��بت
رنگ که در راهنما نیز مش��خص است ،در طول نیمرخ تغییر میکند.
میزان اختالف مقادیر زبری س��طح محاسبه ش��ده از مدل بازپراکنش
راداری  IEMب��ا اندازهگیریهای تقریبی زمینی ،بر طبق نس��بتهای
ارائه ش��ده در جدول ،3-به اس��تثناء آبرفتهای کواترنری که قریب
به  35درصد اختالف را نش��ان میده��د ،دارای اختالف کمتر از 15
درصد میباشند.
-3بهبود تفکیک زونهای دگرسانی

با انجام مدلس��ازی ذکر ش��ده ،امکان در نظر گرفتن مورفولوژی
 1سرس��ازندهای زمینشناس��ی موجود بر نیمرخ در اندازهگیری
میدانیبراساسبرشچینهشناسی]14،13،12[20504-45
طول در نیمرخ().m

لیتولوژی غالب

اندازه تقریبی

ردیف سرسازند زمینشناسی

1

سروک

3712

()Limestone, Fine Grained

سنگآهک ریز

20

2

ایالم

334

سنگآهک مارنی
()Mrly Limestone

25

3

گورپی

767

سنگآهک  /مارن
()Limestone/Marl

15

4

کواترنری

1336

آبرفت
()Alluvium

5

5

پابده

1016

مارن
()Marl

15

6

آسماری

299

سنگآهک
()Limestone

40

7

گچساران

978

سنگ گچ
()Gypsum

30

 rmsheightزبری سطح ().cm

س��ازندها نیز عالوهبر طی��ف آنها با هزینهای مق��رون بهصرفه تأمین
میگ��ردد .بنابرای��ن ،ب��ا تفکیک بهت��ر زونهای دگرس��انی ،امکان
ارتق��اء دق��ت در تهی��ه نقش��ههای زمینشناس��ی تأمی��ن میگ��ردد.
همچنی��ن ،ب��ا ای��ن روش میت��وان ب��ا اطالعات بهدس��ت آم��ده از
تن��وع زبری س��طح ،ام��کان بهت��ر نمودن مقی��اس نقش��هها را نیز در
اختیار داشت.
نتیجهگیری

 -1برخالف آنکه پردازش تصاویر ماهوارهای اپتیکی ،اصلیترین
روش تهی��ه و ارتقاء دقت نقش��ههای زمینشناس��ی بهش��مار میآید،
ام��کان تفکی��ک باف��ت سنگشناس��ی و ریختار س��طح و تفکیک
زونهای دگرس��انی بر اساس جنس ،از آن قابل استخراج نبوده و در
این راس��تا ،میتوان از س��نجش از دور مایکروویو یا سنجش از دور
راداری با استفاده از تصاویر رادار روزنه مصنوعی که امکان بهدست
آوردن این اطالعات را از طریق محاس��به میزان زبری س��طح فراهم
میآورد ،بهره جس��ت .برای این منظور الزم است بازپراکنش امواج
مایکروویو از س��طح زمین بر اس��اس جنس و زبری سطح مدلسازی
گ��ردد که در این مقال��ه از متداولترین مدل در ای��ن حوزه با عنوان
معادله انتگرالی( )IEMاس��تفاده گردیده اس��ت .قابلیت این مدل در
تمایز زونهای دگرس��انی در ساختمان زمین شناس��ی اناران با اندازه
گیری میدانی بر روی برش چینه شناس��ی 20504-45مورد بررس��ی
 3اندازه ثابت دیالکتریک ( )εبرای لیتولوژیهای موجود در منطقه
مورد مطالعه براساس مراجع مختلف.

 2ان��دازه ثاب��ت دیالکتری��ک ( )εبرای لیتولوژیه��ای موجود در
منطقهي مورد مطالعه براساس مراجع مختلف.
ثابت دیالکتریک ( )εثابت دیالکتریک ( )εبر ثابت دیالکتریک ()ε
بر اساس []15
بر اساس []17
اساس []16

ردیف

لیتولوژی

1

سنگآهک ریز (Limestone,
)Fine Grained

6-4

سنگ آهک مارنی (Mrly
)Limestone

6-2

-

سرسازند زمینشناسی
مقدار تقریبی اندازهگیری شده  rms-heightزبری
سطح بر حسب سانتیمتر

سروک ایالم گورپی کواترنری پابده آسماری گچساران
20

25

15

5

15

40

30

سطح براﺧﺘﻴـﺎر داﺷـﺘﻦ ﺗﺼـﻮﻳﺮ در دو
rms-heightﺑـﺎزبریدر
ﮔـﺮدد.
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳـﻄﺢ( ﻣﺸـﺨﺺ ﻣـﻲ
2
مقدار محاسبه شده
31.2
46.6 13.8
3.7 14.9 27.1 18.3
اساس مدل بازپراکنش  IEMبر حسب سانتیمتر
سنگ آهک  /مارن (Limestone/
3
ﭘﻼرﻳﺰاﺳﻴﻮن)Marl،ﻣﻲﺗﻮان دﺳﺘﮕﺎه دو ﻣﻌﺎدﻟﻪ-دو ﻣﺠﻬﻮل را ﺣﻞ ﻧﻤـﻮد .ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي زﺑـﺮي ﺳـﻄﺢ
3.8
14.2
8.7
35.1 0.7 7.7 9.2
درصد اختالف
سنگ گچ ()Gypsum
4
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.
5-3

6-4

-

6-4

8-4

-

-

-

6.5

40
30

1

20
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8000

7000

6000

4000
5000
)Profile Length (meters

3000

2000

1000

1.5

)Profile Width (meters

0.5

ﺷﻜﻞ -4ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي از ﻣﺪلﺳﺎزي زﺑﺮي ﺳﻄﺢ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎزﭘﺮاﻛﻨﺶ راداري ﺑﺮاي ﻧﻴﻤﺮخ رﻳﺨﺘﺎر ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪازه زﺑﺮي ﻛﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﻴﺮيﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ)ﺟﺪول (1دارﻧﺪ و اﺳﺎﻣﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎي ﺷﻜﻞ 3-ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻮع
تغییرات اندازه زبری که تطابق باالیی با اندازهگیریهای میدانی(جدول )1دارند و اسامی و مشخصات سازندهای شکل 3-میتوان به تأثیر نوع
میزانﭘﻲ
زﺑﺮيبرﺳﻄﺢ
ﻣﻴﺰان
ﺳﻨﮓﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ
ﺑﺮد.سطح پیبرد.
زبری
شناسی
سنگ
 4نتایج طبقهبندی از مدلسازی زبری سطح درمقابل بازپراکنش راداری برای نیمرخ ریختار سنگشناسی در منطقه مورد مطالعه .از مقایسه روند
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ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪهي ﭘﺎراﻣﺘﺮ زﺑـﺮيِ ﺳـﻄﺢ ﻣـﻲﺗـﻮان ﻧﻘﺸـﻪ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژي را
ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﺷﻜﻞ ،4-ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي زﺑﺮي ﺳﻄﺢ را ﺑﺮاي ﻧﻴﻤﺮخ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ .اﻧـﺪازه زﺑـﺮي
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.لحاظ گردد
 اس��تفاده از تصاوی��ر س��نجش از دور مایکرویو گام،بدون ش��ک
مؤث��ری در غن��ای مراح��ل تهی��ه نقش��ههای زمینشناس��ی به روش
سنجش از دور میباشد که حجم عملیات میدانی را بهطور چشمگیری
.میکاهد

.قرارگرفت
 با اندازهگیریهای زمینیIEM  اختالف نتایج محاس��بات مدل-2
35  به استثناء سطوح صاف آبرفتهای کواترنری(که تا،زبری سطح
 این.درصد میباشد15 درصد اختالف را در بر داشته است) کمتر از
میزا ِن دقت میتواند در روال تهیه و تکمیل نقش��ههای زمینشناس��ی
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