3113

نشریه زمینشناسی مهندسی ،جلد نهم ،شمارۀ  4زمستان 4934

شناسایی و تفکیک واریزههای آهکی از سازندهای
غیرآهکی با کاربرد تلفیقی علوم دورسنجی و مشخصات
لیتولوژی (مطالعۀ موردی :منطقه بهادران در استان یزد)

تاريخ :دريافت 34/41/41

پذيرش 39/8/43

چکیده
کوهستانها عموماً منشأ تشكیل بسیاری از عوارض طبیعی سطح زمین از جمله دشتهای
دامنهای مجاور خود هستند .تفكیک و تعیین مرز دقیق واحدهای سنگشناسی و جداسازی
رخنمون واحدهای سنگشناسی مناطق کوهستانی از مواد موجود در دشتها که حاصل
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سمانه پورمحمدی*؛ مؤسسه تحقیقات آب ایران ،مرکز ملی تحقیقات و
پژوهشهای باروری ابرها
محمدرضا اختصاصی؛ دانشگاه یزد ،دانشكدۀ منابع طبیعی و کویرشناسی
محمدحسن رحیمیان؛ مرکز ملی تحقیقات شوری ،یزد

نهشتههای تخریبی سنگهای کوهستانی است ،دشوار میباشد .در تحقیق حاضر در نظر است
تا با تلفیق زمینریختشناسی و دورسنجی ابتدا واحدهای زمینریختشناسی کوهستانی و

(نهشتههای دشتی) با دقت مناسب تفكیک شوند .با انجام تحقیق حاضر بهکمک دادههای
ماهوارهای لندست و تكنیکهای مختلف پردازش تصویر نظیر نسبتگیری باندها ،تجزیه
مؤلفههای اصلی و تجزیۀ عاملی ،مناسبترین شاخصهای تفكیککننده واحدهای سنگی
انتخاب و نقشۀ شناسایی واحدهای سنگی با ضریب مقایسۀ نقشه (کاپا)  0/14بهدست آمد.
نهایتاً با همپوشانی نقشۀ حاصل با نقشه واحدهای زمینریختشناسی و تفكیک مرز
واریزههای آهكی در دشتها از سازندهای غیرآهكی درکوهها دقت نقشه سنگشناسی به %39
افزایش یافت.
واژههای کلیدی :سازندهای آهكی ،واحدهای زمینریختشناسی ،واحدهای سنگشناسی ،دشت ،کوه ،دورسنجی ،لندست.

* نويسنده مسئول

s.poormohammadi@gmail.com
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دشتی تفكیک شده و سپس واریزههای آهكی (سنگهای کوهستانی) از سازندهای غیرآهكی
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مقدمه
استفاده از تكنیک سنجش از دور و کاربرد دادهها و تصاویر ماهوارهای ،از علوم روز و
تكنیکهای جدیدی است که میتواند در شناخت سنگها و سازندهای زمینشناسی کمک
شایانی کند .بهکارگیری علم سنجش از دور بهطور گستردهای در توسعۀ علم زمینشناسی نقش
داشته و هنوز راه برای گشودن افقهای جدیدتر فراهم است .از جمله موارد کاربرد تصاویر
همكاران  ،)4333شناسایی و تفكیک نهشتههای آتشفشانی (گاد و کاسكی ، )1002 ،پایش
آتشفشانها (بوگالتی و همكاران  ،4338یسئو و همكاران  ،)4339تهیۀ نقشه ریفهای مرجانی
(لی و طالب ،)1001 ،شناسایی مكانهای نشت طبیعی نفت و گاز (عبداسالم )1009 ،و
موضوعات مرتبط با شناسایی کانیها (فرییر )1001 ،اشاره کرد .در این میان استفاده از
تكنیکهای ترکیب تصاویر لندست مانند تغییر شكلهای  4IHSبهصورت گستردهای در علوم
زمینشناسی کاربرد دارند (ریگول و چیكا .)4338 ،استفاده از ویژگیهای فیزیكوشیمیایی
کانیها در معدن کاوی از موارد کاربردی دیگر علم سنجش از دور در علوم زمین است که با
استفاده از آنالیزهای سری زمانی تصاویر لندست ( )TM5,ETM7و سیستمهای پایش
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ماهوارهای در این زمینه میتوان به شناسایی سازندهای زمینشناسی (شتسالز  ،1000فرزر و

ژئوشیمیایی انجام میشود (اسلوئتر و گلسیر ،1044،گلسر و همكاران .)1044،مختاری و
همكاران ( )4981با استفاده از دادههای سنجده  ETMاقدام به جداسازی واحدهای سنگی
آهكی کرد .گومز و همكاران ( )1004با استفاده از تصاویر  ASTERاقدام به شناسایی 40
نوع سنگ آهكی و ماسه سنگ آبرفتی کردند .نینومیا ( )1001نیز با استفاده از تكنیک سنجش
از دور سه شاخص بهمنظور تفكیک و جداسازی کانیهای کوارتزی ،کانیهای مافیک و
کربناتها معرفی کرد .در تحقیق دیگری که گلوگردی و همكاران ( )4988در منطقه بهبهان
انجام دادند از دو تصویر آستر و لندست برای شناسایی سازندهای گچساران و آغاجاری از
ترکیب باندهای مختلف استفاده شده است.

1. Intensity, Hue, Saturation
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حساس به فرسایش مارن ،شیل و نهشتههای کواترنر از واحدهای مقاوم ماسه سنگ و سنگ
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فریک و همكاران ( )1041به بررسی و مروری بر تمامی کارهای انجام شده در زمینه
استفاده از سنجش از دور و اسكنکننده های چندطیفی ( )MSSو استفاده از مؤلفههای اصلی
و تعیین نسبت های باندهای مناسب برای تعیین ویژگیهای سنگشناسی و خاکشناسی اقدام
کردهاند .هانت ( ،)4333سالیبری ( )4383و کوپر ( )1001به بررسی طول موجهای کوتاه
مادون قرمز ،مادون قرمز نزدیک و مادون قرمز حرارتی بر روی سنگها پرداختند و شكلهای
ماهواره آستر فرمولی از ترکیب باندهای مختلف برای شاخص سیلیس بهدست آوردند .عالوه
براین شاخصهایی برای تفكیک کانیهای کلسیت ،آلونیت ،مونت موریونیت بهدست آمد که
بر اساس ترکیبات خطی باندهای ماهواره آستر در نوادا ارائه و در آن منطقه آزمون کردند.
(یاماگوچی و نیاتو .)1009 ،راجنراند و همكاران ( )1044با استفاده از آنالیزهای طیفی تصاویر
آستر بر روی کوارتزیت آهندار و گرانولیت پیروکسیندار ،گنیس بیوتیت و هورنبالند دار،
دیونیت ،آمفیبول و پگماتیت نشان دادند که ویژگیهای جذبی این کانیها در باندهای 1، 9، 4
و  3ماهواره آستر مشخص میشود و نسبتهای باندی مختلفی در این زمینه معرفی کردند.
هدف از انجام تحقیق حاضر نیز بررسی و امكانسنجی شناسایی سازندهای آهكی بهکمک
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طیفی سنگها و کانیها را اندازهگیری کردند .واتاناب و همكاران ( )1001با استفاده از تصاویر

تصاویر ماهوارهای لندست در منطقه بهادران استان یزد است که بهکمک تكنیکهای مختلفی
نظیر نسبتهای باندی ،تجزیه مؤلفههای اصلی و تجزیه عاملی انجام شده است .تحقیق حاضر
ماهوارهای لندست ،با کمک تفسیر بصری این تصاویر و جداسازی واحدهای زمینریختشناسی
که از نظر سنگشناسی یکسان ولی از نظر مورفولوژی متفاوتند ،دقت نقشههای تولیدی را
افزایش دهد.

مواد و روشها
این پژوهش در غرب دشت بهادران در استان یزد انجام شده است .منطقه بررسی شده بین
عرض جغرافیایی  94 00تا  94 90شمالی و طول جغرافیایی  14 14تا  14 10شرقی قرار
گرفته است .شكل  1مراحل مختلف انجام این پژوهش را نشان میدهد .چنانکه مالحظه
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سعی دارد تا عالوه بر بررسی و امكانسنجی شناسایی سازندهای آهكی بهکمک تصاویر
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میشود در این پژوهش از دو منبع اصلی داده (نقشه زمینشناسی و تصاویر ماهوارهای) استفاده
شده است .پس از رقومیسازی نقشۀ زمینشناسی (شكل  9الف) ،اقدام به شناسایی انواع
سازندهای موجود در منطقۀ پژوهش شد .برای این کار از  110نقطه تعلیمی استفاده شد که
روی یک شبكه و بهصورت منظم انتخاب شدند .شكل  9ب نشاندهندۀ نقاط تعلیمی انتخاب
شده در این پژوهش است.
نقشه زمین

شناسی

رقومی سازی

مولفههای

تجزيه عاملی

نسبتهای

تعیین نمونههای

اصلی

()FA

طیفی

تعلیمی

()PCA

باندها

تعريف

نقشه تركيب

شاخصها

رنگی

تالقی نقاط تعلیمی با باندها ،نسبتهای طیفی،

تفسیر بصری و تفکیك دقیق

شاخصها PCA ،و FA

واحدهای ژئومورفولوژی و
کوهستانی ودشتی

بررسی خصوصیات طیفی
سازندهای آهکی

استفاده از باند ،نسبت طیفی،
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تصوير ماهوارهای

شاخص PCA ،و FAی مناسب
استفاده از باند ،نسبت طیفی ،شاخص PCA ،مناسب برای

برای تشخیص سازندهای آهکی

تشخیص سازند آهکی غیرآواری و آورای

تهیه نقشه و ارزيابی آن

مقايسه نقشهها

وتعيی

شکل  .1مراحل مختلف انجام پژوهش

در این تحقیق ،ابتدا ارتباط بین هر یک از باندهای تصویر ماهوارهای با سازندهای آهكی
موجود در منطقۀ پژوهش بررسی شد .بدینمنظور نمودار امضای طیفی باندها 4برای هر یک از
سازندهای زمینشناسی ترسیم و تحلیل شد .بهکمک نمودارهای حاصل باندی که نسبت به
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تهیه نقشه و ارزيابی آن
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سایر باندها قادر به تمایز بهتر سازندهای آهكی  Kt6-L ،Kt3-L1و  Pleاست ،انتخاب شد.
سپس اقدام به بارزسازی سازندهای آهكی روی این باند یا بهعبارتی دیگر تهیۀ نقشۀ
سازندهای آهكی بهکمک باند مذکور شد .نظر به اینکه مقادیر عددی پیكسلهای هر باند بین
 0تا  111قرار دارد ،از این رو ،اقدام به تعریف مرزهای مختلف (مثالً اعداد بزرگتر از  440و
کوچکتر از  ،111اعداد بزرگتر از  410و کوچکتر از  111و  )...شد .سپس پیكسلهایی که
پیكسلها مجزا شدند .بدینترتیب نقشههای مختلفی با هدف تمایز سازندهای آهكی از سایر
سازندها تولید و ارزیابی شدند.

شکل  .3الف) نقشه سازندهای منطقۀ بررسی شده (مستخرج از نقشه زمینشناسی) ،در اين نقشه
سازندهای آهکی بهصورت تیرهتر مشخص شدهاند ،ب) نقشه پراکنش نمونههای تعلیمی

عالوه بر استفاده از دادههای تکباندها (DNها) ،از دو روش متداول در زمینه تلفیق
دادههای تکباندها با یکدیگر (تجزیۀ مؤلفههای اصلی 4و تجزیۀ عاملی )1استفاده شد و نتایج
آن ارزیابی و مقایسه شد .همچنین از نسبتهای باندی 9موجود در زمینۀ شناسایی سازندهای
آهكی (عسكری و همكاران )4989 ،استفاده شد .جدول  1نحوۀ محاسبۀ هر یک از این
نسبتها بهکمک باندهای تصاویر ماهوارهای لندست است.
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مقادیر عددی آنها در درون هر یک از محدودههای تعریف شده قرار داشتند ،از سایر

1. Spectral signature
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جدول  .1نام و مشخصات سازندهای زمینشناسی موجود در منطقۀ بررسی شده
(موقعیت قرارگیری هر يك از اين سازندها در شکل  3الف قابل مشاهده است)
Qt2

دشت آبرفتی -متشكل از واریزههای آهكی و سازندهای غیرآهكی

Qt1

پادگانههای قدیمی -متشكل از واریزههای آهكی و سازندهای غیرآهكی

Qs.c.f

کفههای رسی حاوی نمک

Ple

سنگ آهک ضخیم الیه به رنگ سفید تا خاکستری روشن

PlQc

کنگلومرا با قطعات ولكانیكی

Ngc

کنگلومرا با سختشدگی کم

Kt6-L

سنگ آهک تودهای با رخنمون سفید تا خاکستری روشن

Kt3-L1

سنگ آهک اوربیتولیندار ضخیم الیه یا تودهای ،با رخنمون خاکستری

Ks-s.c

تناوبی از ماسه سنگ ،کنگلومرای دانهریز و شیل ارغوانی

EV

آندزیت تا تراکی آندزیت

جدول  .2نسبتهای طیفی استفاده شده برای شناسايی سازندهای آهکی در منطقۀ پژوهش
(عسکری و همکاران)1333 ،
نام نسبت طیفی

فرمول محاسبه
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نام سازند

مشخصات

R1
R2

)2. Factor Analysis (FA

)1. Principal Component Analysis (PCA
3. Band Ratio

در این تحقیق همچنین اقدام به تعریف دو شاخص 4برای شناسایی سازندهای آهكی شد .این
شاخصها حاصل تفسیر نمودار امضای طیفی باندها (که در قسمت نتایج به آن اشاره خواهد
شد) بوده است که در این پژوهش پیشنهاد و ارزیابی شدند .شاخصهای مذکور عبارتند از:
() 4

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.3.2

R3

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.9.4.3113

3113

شناسایی و تفكیک واریزههای آهكی از سازندهای غیرآهكی با کاربرد تلفیقی علوم دورسنجی و مشخصات لیتولوژی...

() 1
ارزيابی و تعیین دقت نقشههاهر کدام از روشهای اشاره شده در فوق ،منجر به تولید نقشه میشوند که باید دقت هر
کدام ارزیابی شود .برای ارزیابی نقشههای مذکور از چهار شاخص به نامهای صحت کاربر 1یا
استفاده شده است .شاخصهای مذکور پس از تهیه نقشه و تشكیل ماتریسی به نام ماتریس
خطا 2محاسبه شدهاند .از بین شاخصهای مذکور مهمترین شاخصی که در ارزیابی نقشه نهایی
مورد استفاده و تأیید بسیاری از محققان است ،ضریب مقایسه نقشه است که میزان تطابق بین
کالسهای نقشه ساخته شده و مقادیر مشاهداتی (کالسهای واقعی) را نشان میدهد .این
شاخص بدینصورت قابل محاسبه است:
() 9
که  Poنسبت مربوط به کالسهای درست طبقهبندی شده و  Peنسبت مربوط به کالسهای
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 ،UAصحت تولیدکننده 9یا  ،PAصحت کل 4یا  OAو ضریب ضریب مقایسه نقشه 1یا K

درست طبقهبندی شده بر اساس شانس است .مقدار عددی این ضریب بین صفر و یک است
که صفر نشاندهندۀ کالسهبندی ضعیف و یک نشاندهندۀ کالسهبندی قوی است .خان و
 .4شاخص یا  Indexعبارت از جمع جبری باندهای مختلف تصاویر ماهوارهای است که یک
یا چند مشخصه زمینی را بارزتر از سایر مشخصهها نشان میدهد.
 .آنها مقدار عددی ضریب مقایسه نقشۀ بزرگتر از  0/8را نشاندهندۀ طبقهبندی خوب ،بین
 0/8و  0/4متوسط و کمتر از  0/4را ضعیف توصیف کردهاند.

1- Kappa coefficient

1- Overall accuracy

1- Producer accuracy

1- User accuracy
1- error matrix
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همكاران ( )1002شاخص ضریب مقایسه نقشه را به سه دسته تقسیمبندی کردهاند.
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 شناسايی واريزههای آهکی واقع بر روی سازندهای غیرآهکی و ارزيابی مجدد نقشههانظر به اینکه تكنیک سنجش از دور قادر به نمایش بازتابشهای طیفی ساطع شده از سطح
اجسام زمینی است ،از این رو ،در صورت قرارگیری واریزههای آهكی روی سایر سازندها
(حتی با کمترین ضخامت) ،انتظار میرود که تصاویر ماهوارهای و همچنین شاخصهای تولید
شده با این تصاویر ،سازندهای زمینشناسی این مناطق را بهعنوان سازندهای آهكی شناسایی
است .همین مسئله باعث میشود که دقت نقشه تولیدی کاهش یافته و اساساً شناسایی
سازندهای آهكی با تصاویر ماهوارهای با خطای فاحش مواجه شود .این خطا مربوط به
پخشیدگی مواد تخریبی ساختهای اولیه کوهستانی و قرارگرفتن آنها روی دیگر واحدهای
مجاور کوهستان است .چنانچه بتوان با شیوهای مناسب و با کمک علم زمینریختشناسی،
واحدهای کوهستانی و دشتی مرتبط با ساختار زمینشناسی یک منطقه را بهخوبی تفكیک کرد
و مواد تخریبی پخش شده روی سایر سازندها (یا همان واریزههای آهكی) را شناسایی کرد،
میتوان انتظار داشت که دقت نقشه نهایی به بیشترین سطح ممكن ارتقاء یابد .در این پژوهش
ابتدا با کمک تفسیر بصری تصاویر با ترکیب رنگی کاذب ( )FCCو جداسازی واحدهای
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کنند .این در حالی است که سازند اصلی زمینشناسی در چنین مناطقی متمایز از نوع آهكی

زمینریختشناسی که از نظر سنگشناسی یکسان ولی از نظر مورفولوژی متفاوتند اقدام به
تفكیک واحدهای سنگی آهكی اعم از ساخت اولیۀ کوهستانی و یا ساخت های تخریبی با
در مجاورت یکدیگر نشان میدهد .طبیعتاً انتظار میرود که روشهای دورسنجی بتوانند
تمامی این مناطق را بهعنوان سازندهای آهكی شناسایی کنند از این رو ،نیاز به محاسبۀ مجدد
دقت نقشههای تولیدی در مرحلۀ قبل و مقایسه آنها با یکدیگر است .بدینمنظور
شاخصهای ارزیابی نقشه ( OA ،PA ،UAو  )Kمجدداً محاسبه و با مقادیر قبلی خود
مقایسه شدند .این مقایسه نقش تفكیک دقیق واحدهای زمینریختشناسی در شناسایی
سازندهای آهكی منطقۀ بررسی شده با عملیات دورسنجی را نمایان میکند.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.3.2

ریخت شناسی دشتی شد .شكل  4ب سازندهای آهكی تودهای و نهشتههای با منشأ آهكی را
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(ب )

شکل  .3الف) تفسیر ترکیب رنگی تصوير ماهوارهای لندست ) ، (FCC531ب) تفکیك و
جداسازی عرصههای متاثر از ساختهای آهکی از ديدگاه زمینريختشناسی

شكل  1الف امضای طیفی سازندهای مختلف زمینشناسی منطقه پژوهش را بر اساس
بازتابشهای ثبت شده با باندهای مختلف تصاویر ماهوارهای لندست نشان میدهد .این نمودار
اهمیت زیادی در بررسیهای سنجش از دور داشته و تفسیر آن کمک زیادی به شناسایی
مناسبترین باند(ها) برای بارزسازی پدیدهها و عوارض مختلف زمینی میکند .همانطوریکه
مالحظه میشود ،سازندهای مختلف زمینشناسی بازتابشهای متفاوتی در محدودههای طیفی
باندهای مختلف دارند .این شكل نشان میدهد که باند  1نسبت به سایر باندها قادر به تمایز
بهتر سازندهای مختلف (خصوصاً سازندهای آهكی) در منطقۀ پژوهش است .در این باند،
سازندهای آهكی ( Kt6-L ،Kt3-L1و  )Pleبازتابشهای بیشتری نسبت به سایر سازندها
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بحث و نتیجهگیری
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داشتهاند .همین نكته میتواند اساس تحقیقات روی مقادیر عددی این باند در شناسایی
سازندهای آهكی محسوب شود .در شكل  1ب نیز تغییرات مقادیر عددی باند  1در سازندهای
مختلف زمینشناسی نشان داده شده که در بین آنها ،سازندهای آهكی بیشترین مقادیر DN
(که مبین بازتابشهای صورت گرفته از این سازندهاست) را دارند.

(الف)

شکل  .3الف) امضای طیفی سازندهای مختلف زمینشناسی منطقۀ بررسی شده بر اساس باندهای
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(ب )

ماهواره لندست ،ب) تغییرات مقادير عددی باند  3در سازندهای مختلف

محاسبه و بررسی ماتریس همبستگی بین باندهای مختلف تصویر ماهوارهای لندست
و لذا بازتابشهای ثبت شده در این باند از سایر باندها متمایز خواهد بود.
جدول  .2ماتريس همبستگی بین باندهای مختلف تصوير ماهوارهای لندست
نام باند

باند 4

باند 1

باند 9

باند 4

باند 1

باند 2

باند 3

باند 4

1.00

0.92

0.84

0.73

0.42

0.54

0.58

1.00

0.91

0.81

0.50

0.57

0.65

1.00

0.90

0.59

0.60

0.73

1.00

0.70

0.62

0.82

1.00

0.67

0.89

1.00

0.68

باند 1
باند 9
باند 4
باند 1
باند 2
باند 3

1.00
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(جدول  )1نیز حاکی از این مطلب است که باند  1همبستگیهای کمتری با سایر باندها داشته
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چنانکه قبالً اشاره شد ،پس از شناسایی مناسبترین باند اقدام به تهیه نقشههای مختلف
برای تمایز بهتر سازندهای آهكی در منطقۀ پژوهش شد .برای هر یک از این نقشهها ،ماتریس
خطا تشكیل شد و شاخصهای ارزیابی نقشه ( OA ،PA ،UAو  )Kمحاسبه شد .جدول 9
یكی از این ماتریسهای خطا و شاخصهای ارزیابی نقشه را نشان میدهد
جدول  .3ماتريس خطای مربوط به نقشه سازندهای آهکی تهیه شده توسط باند  3ماهواره لندست
کالسها

مجموع

غیرآهكی

آهكی

105

96

9

آهكی

445

441

4

غیرآهكی

550

537

13

مجموع

مقادیر واقعی

UA=0.76, PA=0.54, OA=0.65, Kappa=0.12
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نقشه

(الف)

شکل  .3الف) تغییرات ضريب کاپای نقشههای سازندهای آهکی تولید شده با مقادير مختلف DN
باند  3ماهواره لندست ،ب) مناسبترين نقشه سازندهای آهکی تهیه شده توسط باند  3و ج)
هیستوگرام نقشه مربوط

شكل  2الف تغییرات ضریب مقایسه نقشه سازندهای آهكی تولید شده با مقادیر مختلف
عددی ( )DNباند  1ماهواره لندست را نشان میدهد .چنانکه مالحظه میشود ،بیشترین
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(ب )

(ج)
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ضریب کاپای قابل انتظار از نقشه سازندهای آهكی تولید شده با دادههای باند DN( 1ها)،
 0/91است که نقشه مذکور و هیستوگرام آن در شكلهای  2ب و  2ج دیده میشود.
چنانکه اشاره شد ،در این تحقیق عالوه بر استفاده از مقادیر  DNباند  ،1از نسبتهای
مختلف طیفی ( R2 ،R1و  ،)R3تجزیۀ مؤلفههای اصلی ( PC2 ،PC1و  ،)PC3تجزیه عاملی
( FA2 ،FA1و  )FA3و شاخصها ( I1و  )I2برای تهیه نقشه واحدهای سنگی آهكی استفاده
 OA ،PA ،UAو  Kارزیابی شدند .جدول  4نشاندهندۀ نتایج حاصل است.
مقایسه معیارهای ارزیابی نقشهها (مشخصاً ضریب کاپا) نشان میدهد که یكی از
شاخصهای سنجش از دوری بهکاربرده شده در این پژوهش ( )I1قادر به تفكیک سازندهای
آهكی منطقه پژوهش از سایر سازندها است .مقادیر عددی بهدست آمده از این شاخص بین
 -4و  +4است (شكل  3الف) .با کمک تكنیک نرمافزاری کراسینگ ،4مقادیر عددی این
شاخص برای نقاط تعلیمی مربوط به سازندهای آهكی در منطقۀ بررسی شده جدا شد و پس
از آنالیز آماری آنها مشخص شد که حد قابل قبول این شاخص برای نمایش سازندهای آهكی
در منطقۀ بررسی شده بین  0/1تا  0/9است .شكل  3ب نشاندهندۀ مناطقی است که شاخص
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شده است .هر یک از این روشها منجر به تولید نقشههای جداگانهای شدند که با معیارهای

 I1بین دو مقدار مذکور قرار دارد .بر اساس معیار ارزیابی نقشهها کاپا ( ،)Kاین نقشه بهعنوان
نقشۀ قابل قبول تفكیک سازندهای آهكی از غیرآهكی در منطقۀ بررسی شده شناخته میشود.
مراجعه مجدد به نمودار امضای طیفی سازندها (شكل  4الف) ،مشاهده میشود که
بازتابشهای ثبت شده با باندهای  4و  1این ماهواره اختالف معنیداری نسبت به همدیگر
دارند که همین تفاوت منجر به تمایز سازندهای آهكی از غیرآهكی در این شاخص شده است.
چنانکه قبالً نیز اشاره شد ،یكی از کاربردهای نمودار امضای طیفی ،شناسایی باند یا باندهای
مناسب برای بارزسازی پدیدۀ بررسی شده است که در این پژوهش نیز در قالب معرفی
شاخص  I1محقق شد.

1 .Crossing

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1394.9.4.3.2

شاخص  I1از تلفیق باندهای  4و  1ماهواره لندست حاصل شده است (فرمول  .)1با
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جدول  .4نتایج ارزیابی نقشههای مناطق آهكی تهیه شده بهکمک باند  1تصویر ماهوارهای لندست،
نسبتهای مختلف طیفی ( R2 ،R1و  ،)R3تجزیه مؤلفههای اصلی ( PC2 ،PC1و  ،)PC3تجزیۀ
عاملی ( FA2 ،FA1و  )FA3و شاخصهای سنجش از دوری معرفی شده در این پژوهش ( I1و )I2
معیار ارزیابی نقشه

روش استفاده شده

باند 1

0.64
0.57
0.70
0.65
0.60
0.31
0.70
0.50
0.32
0.73
0.77
0.71

0.68
0.56
0.69
0.64
0.70
0.38
0.74
0.51
0.38
0.73
0.74
0.74

R1
R2
R3
PC1
PC2
PC3
FA1
FA2
FA3
I1
I2

0.66
0.56
0.70
0.64
0.65
0.35
0.72
0.50
0.35
0.73
0.75
0.73

0.32
0.13
0.40
0.29
0.26
0.24
0.43
0.01
0.25
0.46
0.51
0.45

(ب )

شکل  .3الف) نقشه شاخص  ،I1ب) نقشه سازندهای آهکی مستخرج از شاخص I1
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(الف)

()TA
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برای تهیه نقشه

صحت تولیدکننده ()PA

صحت کاربر ()UA

صحت کل

کاپا ()K
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شناسايی واريزههای آهکی و ارتقای معیارهای ارزيابیچنانکه اشاره شد پخشیدگی مواد تخریبی ساختهای اولیه کوهستانی و قرارگرفتن آنها
در واحدهای دیگر مجاور کوهستان میتواند منجر به ایجاد خطا در شناسایی سازندهای آهكی
شود .برای جلوگیری از بروز چنین خطایی اقدام به جداسازی واحدهای زمینریختشناسی و
تعیین مناطق آهكی جدید (واریزه های آهكی) (شكل  4ب) شد از این رو ،شاخصهای
جدول  1نتایج ارزیابی این نقشهها با در نظر گرفتن واریزههای آهكی تشكیل شده در اطراف
سازندهای آهكی را نشان میدهد .مقایسۀ نتایج حاصل از این اقدام با نتایج قبلی (جدول )4
بیانگر این مطلب است که در صورت تفكیک دقیق واحدهای زمینریختشناسی و شناسایی
واریزههای موجود در اطراف سازندهای آهكی ،میتوان دقت نقشههای مذکور را به مقدار
چشمگیری ارتقاء داد .بهعنوان مثال در مورد شاخص  - I1که بهترین نتایج را در بین
روشهای مختلف استفاده شده در این پژوهش داشته است  -معیار ارزیابی ضریب مقایسه
نقشه ( )Kاز  0/14به  0/39افزایش یافته که گویای نقش و اهمیت معنیدار تفكیک واحدهای
زمینریختشناسی در پژوهشهای سنجش از دور سنگشناسی است.
جدول  .3نتايج ارزيابی روشهای مختلف با در نظر گرفتن واريزههای آهکی تشکیل شده در
اطراف سازندهای آهکی
معیار ارزیابی نقشه

روش استفاده شده

باند 1

0.71
0.60
0.74
0.60
0.55
0.25
0.71
0.55
0.25
0.80
0.85
0.78

صحت کاربر
()UA
0.83
0.63
0.73
0.60
0.65
0.28
0.79
0.59
0.28
0.79
0.88
0.81

صحت کل ()TA
0.77
0.62
0.73
0.60
0.60
0.26
0.75
0.57
0.27
0.80
0.87
0.80

ضریب مقایسه
نقشه ()K
0.48
0.23
0.47
0.21
0.13
0.45
0.47
0.12
0.44
0.59
0.73
0.59
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برای تهیه نقشه

صحت تولیدکننده ()PA

R1
R2
R3
PC1
PC2
PC3
FA1
FA2
FA3
I1
I2
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ارزیابی تمامی نقشههای تولیدی در مرحله قبل ( OA ،PA ،UAو  )Kمجدداً محاسبه شدند.
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در این پژوهش یک شاخص سنجش از دور جدید برای تفكیک سازندهای آهكی از سایر
سازندها معرفی شد که میتواند راهنمایی برای بررسیها و تحقیقات بعدی در این زمینه باشد.
بهکارگیری شاخص مذکور در سایر مناطق و ارزیابی مجدد آن میتواند کارآیی آن را بیشتر
به اثبات برساند .همچنین استفاده از تصاویر ماهوارهای سایر سنجندهها ،انجام عملیات
دادهبرداری زمینی ،توسعه و تكرار روش ارائه شده در این پژوهش برای سایر مناطق کشور
دورسنجی باشد.
در این پژوهش همچنین مشخص شد که در صورت تفكیک دقیق واحدهای زمین
ریختشناسی و شناسایی واریزههای موجود در اطراف سازندهای آهكی امكان افزایش دقت
نقشه زمینشناسی با استفاده از روشهای دورسنجی وجود دارد .در نظر گرفتن این مسئله
میتواند از بروز خطای فاحش در فرآیند بهکارگیری تكنیک سنجش از دور ماهوارهای برای
جداسازی واحدهای سنگشناسی جلوگیری کند و نقشۀ نهایی را با واقعیات زمینی منطبق
سازد .بنا بر این توصیه میشود که در تفسیر نتایج حاصل در این زمینه ،صرفاً به نقشههای
زمینشناسی اتكا نشود و از دیدگاههای زمینریختشناسی نیز برای شناسایی و جداسازی
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می تواند اقداماتی عملی برای حصول نتایج بهتر در زمینه شناسایی سازندهای آهكی با تكنیک

واحدهای سنگ شناسی استفاده شود.

قدردانی
زمینشناسی برای ارائه نظرات و پیشنهادات تخصصی خود اعالم میکنند.
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