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کاربرد سنجش از دور در پيجويي پومیس در پیرامون قله دماوند
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تاريخ پذيرش1388/11/04 :

چكیده
در اين پژوهش براي نخستين بار پوميسهاي پيرامون قله دماوند با استفاده از دادههاي ماهوارهاي  IRS، Aster، ETM+و مدل رقومي ارتفاع ( )DEMمورد بررسي قرار
گرفته است .در ابتدا تصحيحات اتمسفري ،توپوگرافي و هندسي بر روي دادههاي ماهوارهاي انجام شد .پس از عمليات پيش پردازش ( )Preprocessingروشهاي تجزيه

و تحليل مؤلفههاي اصلي ( ،)PCAتبديل رنگ  ،IHSتركيبات رنگي دروغين ( ،)FCCعامل شاخص بهينه( )OIFو طبقهبندي نظارت شده ()Supervised classification

به كارگرفته شد .تركيب باندهاي  ETM+در آشكارسازي معادن پوميس توانايي بااليي دارد .توانايي تصوير  PANدر تشخيص جادهها و سينهكارهاي معدني و نيز در
تركيب دقت مكاني با محدوده مرئي و فراسرخ(مادون قرمز)

نزديك ( )VNIRسنجنده Aster

بهتر از سنجنده  ETM+بوده است .روشهاي  IHSو  PCAتقريبا" به طور

يكسان نواحي پوميسي و تراكيآندزيتي را آشكارسازي مينمايد .محدوده طيفي  VNIRبا توجه به شدت روشنايي بيشتر و تغييرات توپوگرافي و پوشش گياهي ،مناسب

نبوده و باعث تداخل كالسها ميشوند .در مجموع ،براي بيشتر سنگها محدوده طيفي فراسرخ متوسط (  ) SWIRبيشترين كارآيي را در مقايسه با محدوده طيفي VNIR

دارد .استفاده از  DEMبراي جداسازي زمينهاي كم شيب كه محل انباشت پوميسهاي ريزشي هستند ،در مناطق شمالي و خاوري و برخي از نواحي جنوبي قله مؤثر بوده

است .به علت محدود بودن تعداد پيكسلهاي نمونهبرداري ،الگوريتم مورداستفاده در طبقهبندي نظارت شده ،روش زاويه طيفي( )SAMاست .در نهايت ،پراكنش پوميس

در چارچوب نقشه پتانسيل پوميس ارائه شد.

با محاسبه سطوح همپوشاني اليه سازند زمينشناسي مؤثر با محدودههاي سينهكارهاي معدني استخراج شده از تصوير PAN

مقدار اين همپوشاني  93در صد به دست آمد.

کلیدواژهها :زاويه طيفي ،پوميس ،سنجش از دور ،سنجنده  ،ASTERمدل رقومي ارتفاع ،سنجنده .ETM+
*نويسنده مسئول :فاطمه فريدوني

E-mail: sfereidoni@gmail.com

 -1مقدمه

 -2محدوده مورد مطالعه

اكتشاف مواد معدني در كشور با استفاده از فنآوريهاي جديد و پيشرفته در جهت

منطقه مورد مطالعه از نظر تقسيمات كشوري در استان مازندران و بر اساس مختصات

معدني اگر چه از مواد معدني طبقه يك بوده و اهميت موادمعدني طبقه دو مانند

متر تا  3993000متر عرض شمالي واقع شده است .در شكل  1موقعيت منطقه مورد

برنامهريزيهاي خرد و كالن اقتصادي از اهميت ويژهاي برخوردار است .پوكه
فلزات با ارزش نيست ،اما در جاي خود تأثير اقتصادي مهمي در صنعت ساختمان

بويژه در تهران بزرگ دارد .اين ماده معدني براي توليد مصالح و بتن سبك به كار
رفته و نسبت به مواد مشابه طبيعي مانند پرليت و يا مصنوعي مانند ليكا نياز به حرارت

باال و مصرف سوخت زياد براي پف كردن و متخلخل شدن ندارد (قرباني.)1382 ،

اكتشاف پوكههاي معدني كه نام علمي آن همان پوميس يا پوميست (شيشههاي
سيليسي آتشفشاني به طور عمده به رنگ روشن) است ( ، )Davidson et al., 2004به

متريك ( )UTMدر محدوده  588000متر تا  620000متر طول خاوري و 3965000
مطالعه در شمال ايران و تصوير سه بعدي كه با استفاده از  DEMو محدوده طيفي

 VNIRسنجنده  ASTERتهيه و نشان داده شده است.
 -3روش مطالعه

در اين پژوهش ،پردازش دادههاي ماهوارهاي و نقشهاي با استفاده از نرمافزارهاي
Erdas, ArcVeiw , Envi, Mapsource, Idrisi, ArcGIS, Pci

و

Microstation

طور كلي به روش پيگردي و پيجويي براساس اطالعات محلي (اكتشاف چوپاني)

صورت گرفت .عمليات ميداني نسبت به شناسايي و پيجويي پوميس دماوند انجام

چاه در نقاط مناسب انجام ميگيرد (مسعودي .)1371 ،نقشه زمينشناسي دماوند فقط

-1زمين مرجع نمودن دادههاي نقشهاي :با استفاده از نرم افزارهاي  Microstationو

و به ندرت با استفاده از نقشههاي زمينشناسي و در مرحله تكميلي با حفر چاهك و

گسترش سنگهاي خروجي گدازهاي آتشفشان دماوند در منطقه و همچنين محدوده

كم وسعتي از آذرآوريها را در پيرامون دره هراز نشان ميدهد(آلنباخ.)1963 ،

برروي نقشه ياد شده حتي معادن موجود و يا انديسهاي شناخته شده پوكه معدني
نشانهگذاري نشدهاند .بنابراين در اين پژوهش از دادههاي ماهوارهاي براي پيجويي

اين ماده معدني استفاده ميشود .در سطح جهاني و حتي در كشورمان اكتشافات مواد

شد .روشها و تكنيكهاي به كار گرفته شده به ترتيب به شرح زير است:

 ArcVeiwعمليات زمين مرجع نمودن دادههاي توپوگرافي و زمينشناسي انجام گرفت.

-2تصحيح هندسي تصاوير ماهوارهاي و هم مختصات كردن آنها با يكديگر و با
نقشههاي توپوگرافي  : 1:25000در ابتدا تصوير سنجنده  PANماهواره  IRSبا استفاده
از نقشههاي توپوگرافي  1:25000در نرم افزار

Pci

تصحيح شد و سپس تصوير

سنجنده  ETM+بر مبناي آن در نرم افزار  Enviتصحيح شد.

معدني با استفاده از دادههاي ماهوارهاي انجام پذيرفته است كه از آن جمله ميتوان

-3تصحيحات اتمسفري و موازنه دادههاي سنجندههاي  ETM+و  :Asterبهمنظور

و همچنين ( Martines & Khan )2004به تهيه

تصاوير از نرمافزار  Erdasاستفاده شد .دادههاي سنجنده  Asterمورد استفاده شامل

به مواردي چون تهيه نقشه سنگشناسي  Mordorدر استراليا با استفاده از سنجنده

 Asterتوسط(Rowan et al. )2005

نقشههاي زمينشناسي و زمين ساختماني با استفاده از دادههاي ماهوارهاي چندطيفي
و فراطيفي در كوهستانهاي  Idalhoاشاره داشت و يا (Ramsey & Fink )1999

برآورد ميزان ماگما با استفاده از سنجش از دور حرارتي پرداختند.

به

اعمال تصحيحات اتمسفري و موازنههاي تابش ( )Radianceو بازتاب ()Reflectance

 )Digital Number( DNهايي هستند كه در سطح هشت بيت موازنه نيستند ،بنابراين

با استفاده از ضرايب  (Unit Conversions Cofficients) UCCبه راديانس تبديل شد
( .)Abrams & Ramachandran, 2004
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-4تصحيح توپوگرافي دادههاي ماهوارهاي :تصحيح توپوگرافي بر روي تصاوير چند

 -11استخراج خطوط منحني ميزان ارتفاعي :با استفاده از نرمافزار

از نقشههاي توپوگرافي  1: 25000رقومي و زواياي آزيموت و ارتفاع خورشيدي،

 -12تهيه نقشههاي شيب و جهت شيب :پس از استخراج خطوط منحني ميزان ،نقشه مدل

باندي ETM +و محدوده طيفي  SWIRسنجنده  Asterبا استفاده از  DEMتهيه شده
همچنين به كارگيري الگوريتم  )Law & Nichol,2003( Minnaertدر نرمافزار Erdas
انجام شد (.)Imagine spectral Analysis users Guide, Erdas Imagine V8.6., 2002

-5تعيين بهترين تركيب رنگي دروغين :فاكتور شاخص بهينه( )OIFبراي سنجندههاي

Mapsource

خطوط منحني ميزان ارتفاعي از نقشههاي توپوگرافي رقومي 1:25000استخراج شد.
رقومي ارتفاع ()Digital Elevation Model

بر اساس اين خطوط به دست آمد .سپس

بر مبناي نقشه ياد شده ،نقشههاي شيب و جهت شيب در نرمافزار  ArcGISتهيه شد.

-13ارزيابي و كنترل در برداشتهاي ميداني :براي ارزيابي برداشتهاي ميداني از

 Asterو  ETM+اجرا شد .اين شاخص بر اساس كمترين همبستگي ما بين باندها

يك دستگاه گيرنده  GPSمدل گارمين -ويستا استفاده شد.

-6تركيب دقتهاي مكاني( )Data fusionتصاوير سنجندههاي  ETM+و  Asterبا

مناطق بالقوه .در نمودار 1الگوريتم مراحل انجام پژوهش آورده شده است.

استوار است(.)Dianwei & Mohamed, 2001

استفاده از دادههاي تصويري سنجنده  PANماهواره  : IRSبه منظور افزايش دقت

مكاني تصاوير سنجندههاي  ETM+و Aster

عمليات تركيب دقت مكاني در نرمافزار

 Enviانجام شد .اين روش سبب افزايش دقت مكاني ،براي ديد بهينهتري می شود.

-7تبديل رنگ  IHSبراي دادههاي  ETM+و  : Asterمدل رنگي  IHSبراي توضيح
رنگ از مفاهيم رنگ طيفي

كه به آن

)Hue(H

اشباع

 )Value(Vو)Brightness( B

)Saturation(S

و شدت

)Intensity(I

نيز ميگويند ،استفاده ميكند .اين تبديل

قادر است جزئياتي از پديدهها را كه در مفهوم رنگي

RGB

نامشخص باشند را

آشكارسازي نمايد .اين دو مدل با رابطههاي زير قابل تبديل به يكديگر هستند:
)( ,V2= 1 )R-G(,V1= 1 (R+G)- 2 B, I= 1 (R+G+B
6
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)S=V1 +V2,H = tan

-8تحليل مؤلفههاي اصلي ( )PCAبراي دادههاي  : Asterبه منظور حذف اطالعات

مشترك و آشكارسازي اطالعات غيرمشترك در باندهاي طيفي دادههاي سنجنده

 ،Asterاز روش

استفاده شد( .)Aster Data processing wizard, 2002اين

روش براي دادههاي  ETM+و  Asterانجام شد.

 -9طبقهبندي نظارت شده تصاوير :براي طبقهبندي نحوه پراكنش پوميس از روش
 SAMاستفاده شد .روشهاي بيشترين احتمال و فاصله ماهاالنوبيس در صورتي مفيد
هستند كه تعداد پيكسلهاي نمونه دست كم چندين برابر تعداد باندهاي به كارگرفته

باشند(. )Mineral Exploration wizard, 2002در الگوريتمهاي مبتني بر زاويه طيفي
برخالف الگوريتمهاي مبتني بر درجات روشنايي ،شناسهها براي ردهبندي براساس

زاويهبردارهاي ميانگين طيفي مورد استفاده قرار ميگيرند(.)Richards,1999
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 nbشماره باند ti ،طيف مورد آزمون در باند  ri ، iطيف مرجع در باند  iو  aزاويه بين

دو طيف است.
الگوريتم

SAM

به دليل ارتفاع باالي منطقه ،نبودن رطوبت و صافي آسمان ،عوامل جوي(اتمسفري)

تأثير چنداني در كيفيت تصاوير ندارند .بنابراين اعمال روشهاي مختلف تصحيح

جوي و يا استفاده از روش هيستوگرام با توجه به اين كه نمونههاي آموزشي براي

ردهبندي از خود تصوير گرفته ميشوند ،تأثير چنداني ندارند .اعمال تصحيحات
هندسي ،تطابق دادههاي ماهوارهاي با يكديگر و با نقشههاي زمينشناسي و توپوگرافي

و برداشتهاي  GPSمؤثر بوده و بر دقت كار افزوده است .در شكل  2همپوشاني

تصوير  PANتصحيح هندسي شده با اليه راههاي نقشه توپوگرافي  1:25000نشان

داده شده است .همان طور كه در تصوير ديده ميشود ،انطباق به نسبت كاملي ما بين
در شكل  3تبديل رنگ

IHS

براي باندهاي  9 ،8 ،6محدوده طيفي

SWIR

سنجنده  Asterديده ميشود .در اين تبديل پوكهها و سنگهاي همجنس با آنها به
رنگ آبي و به خوبي از سنگهاي آهكي و پوشش گياهي تميز داده ميشوند.

روش  PCAبراي محدوده طيفي  SWIRسنجنده  Asterانجام شد .معادن پوكه

و پوميسها در مؤلفه اول روشن هستند .در مؤلفههاي دوم ،سوم و چهارم تيره هستند.
مؤلفههاي پنجم و ششم ،تقريباً كدر و نوفهاي هستند .در شكل  4تركيب باندي
مؤلفههاي اصلي  2 ،4 ،1محدوده طيفي  SWIRسنجنده  Asterنشان داده شده است.

در اين تصوير پوكهها و سنگهاي تراكيآندزيتي به رنگ نشان داده شده است.

به علت ماهيت اكتشافي اين پژوهش ،طبقهبنديهاي انجام شده تك محصولي

بوده و بيشتر به دنبال مناطقي كه احتمال وجود پوميس در آنها بسيار است ،بودهايم.
ابعاد نمونههاي برداشت شده از تصاوير تقريباً  30در  30مترمربع يعني كمتر از0 /1

هكتار براي نمونههاي تك پيكسلي بوده است .براي محدودههاي چند پيكسلي در

nb

1

 -5بحث

اليه راهها و تصوير PANوجود دارد.

روش ياد شده در نرمافزارهاي  Idrisiو  Enviانجام شده است.

PCA

 -14تلفيق ،مقايسه و همپوشاني اطالعات به دست آمده در محيط

GIS

و معرفي

محوطه سينهكارهاي معدني بيشتر از  12پيكسل استفاده شد.

در شكل  5نقشه پراكندگي پوميسها و تراكيآندزيتها بر اساس نمونههاي

چهار معدن رينه ،كنگرچا ،مالر و بهارلو بر روي دادههاي شش باند  SWIRسنجنده
Aster

يك روش طبقهبندي سريع است كه براساس محاسبه شباهت

ديده ميشود .در اين ردهبندي پوميس و تراكيآندزيتها به علت ماهيت

شيميايي يكسان ،همزمان ردهبندي ميشوند.

طيفي ميان طيفهاي تصوير و طيف مرجع عمل ميكند .طيف مرجع را ميتوان

در زمينهاي كمشيب و به نسبت تخت ،چنانچه برشهايي طبيعي يا مصنوعي

نظر بهدست آورد .در اين پژوهش نمونههاي آموزشي سينهكارهاي معدني به عنوان

از پوميسها را ديد .براي مثال در شمال قله و باختر روستاهاي حاجيدال و ناندل و نيز

در آزمايشگاه يا با اندازهگيريهاي ميداني و يا اين كه به طور مستقيم از تصوير مورد

طيفهاي مرجع در نظر گرفته شد .روش  SAMيك روش ردهبندي كارآمد و قوي
است .علت آن از بين بردن نفوذ اثرات سايهاي به وسيله برجسته نمودن ويژگيهاي
بازتابي هدف است( .)Rourad et al.,2004

 -10استخراج اليه زمينشناسي مؤثر :با استفاده از نقشههاي زمينشناسي و نيز عمليات
-

زمينشناسي مؤثر شامل گدازهها و سنگهاي آذرآوري دماوند بهدست آمد.
ميداني ،اليه زمينشناسي
4

ايجاد شود (درهها و چالههاي طبيعي يا جادههاي احداث شده) ميتوان رخنمونهايي
در منطقه اللهكوه اين وضعيت قابل ديدن است .اما اين يك نتيجه قابل تعميم نيست

چرا كه مناطق كم شيب شمال باختر قله مانند داغ و جنوب باختر آن مانند چال و
پايين وزان پوشيده از صخرهها و سنگهاي گدازهاي هستند .نقشه زمينهاي تخت
و مسطح ( )Flatو با شيب بيشينه  15درجه از  DEMمنطقه استخراج شد .در شكل 6

همپوشاني اليه نقاط معدني و پوميس با اليه زمينهاي داراي شيب كمتر از  15درجه

كاران
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همك
سيد مسعود مسعودی و هم
سسيييدد
همكاران

ديده ميشود .در بيشتر موارد معادن و پتانسيلهاي پوميس با اين نقشه تطابق دارند.

با محاسبه سطوح همپوشاني اليه سازند زمينشناسي مؤثر با اليه محدودههاي

سينهكارهاي معدني استخراج شده از تصوير  PANمقدار اين همپوشاني  93درصد به
دست آمد كه در شكل  7نشان داده شده است.

 -8نتیجهگیري
و

 9 ،8براي پوميسها وضوح بيشتري دارند .با مقايسه مشاهدهاي تصاوير ياد شده ،ميتوان

نتيجه گرفت به علت تغييرات بيشتر در مقادير انحراف معيار باندهاي  ETM+نسبت به

 SWIRو همبستگي كمتر بين باندهاي سنجنده  ETMنسبت

به محدوده طيفي SWIR

سنجنده  ،Asterتركيبات رنگي سنجنده  ETMوضوح بيشتري در رابطه با پديدهها و

با توجه به دادههاي ماهوارهاي به كار گرفته شده در اين پژوهش ،روشهاي
IHS

 ETMتركيب باندهاي  7 ،5 ،1است .در خصوص معادن پوميس تركيب باندهاي ،6

همچنين معادن پوميس دارند .براي دستيابي به نقشه پتانسيل پوميس با توجه به اين كه

PCA

سينهكارهاي معدني مناسب داراي وسعت محدودي هستند ،گرفتن نمونههاي آموزشي

از نظر مشاهدهاي ،تقريبا" به طور كامل نواحي پوميسي ،معادن پوميس و

از تصاوير با تعداد كمي از پيكسلها ممكن است .بنابراين از روش زاويه طيفي به علت

در خصوص تشخيص پوميس

كلي ردهبندي به روش  SAMبراي محدوده طيفي  SWIRبا حد آستانه زاويه 0/02

تراكيآندزيتها ،نبود پوشش گياهي را آشكار ميكنند .ميتوان گفت نتايج به دست
آمده از تجزيه مؤلفههاي اصلي و تبديل رنگ IHS

كارآيي در مواردي كه نمونه آموزشي از يك پيكسل تهيه شده باشد ،استفاده شد .دقت

و گدازههاي جوانتر تراكيآندزيتي تقريباً يكسان بوده است .به منظور آشكارسازي

راديان برابر  72/8در صد و با زاويه  0/03راديان برابر  98/3درصد به دست آمده است.

با تصاوير PAN

سنجنده  Asterبه

مكاني ،تصاويري براي شناسايي موقعيت معادن ،تفسير مشاهدهاي به همراه برداشتهاي
ميداني و برداشت نمونههاي آموزشي با گيرنده  GPSو انطباق آنها

ماهواره  IRSو محدوده  VNIRسنجنده  ،Asterهمچنين تركيب دقت مكاني آنها بسيار

مفيد بوده است .با توجه به مقدار بيشينه شاخص بهينه ( )OIFبهترين تركيب باندي براي

محدوده طيفي

SWIR

سنجنده  Asterتركيب باندهاي  8 ،6 ،4و در مورد سنجنده

اين دقت در روش بيشترين احتمال  98/7درصد و در روش فاصله ماهاالنوبيس 99/5
درصد است .در خصوص تصاوير موازنه شده محدوده طيفي SWIR

روش IARR

دقت كلي در روش  SAMبا زاويه  0/02راديان برابر  72/3درصد و زاويه

 0/03راديان برابر  98/3درصد برآورد شده است .براي روش بيشترين احتمال ،دقت
 91/5درصد و روش فاصله ماهاالنوبيس  99/5درصد بهدست آمد

شكل -1تصوير سهبعدي منطقه مورد مطالعه

شكل  -2همپوشاني تصوير  IRS-PANبا اليه راههاي نقشه توپوگرافي  1:25000در منطقه سد الر
5
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اربرد سنجش از دور در پيجويي
كاربرد

شكل  - 3تبديل رنگ  IHSتركيب باندي باندهاي  9 ،8 ،6محدوده  SWIRسنجنده Aster

شكل - 4تركيب باندي pcهاي  2 ،4 ،1محدوده  SWIRسنجنده Aster

شكل -5نقشه پراكندگي پوميسها و تراكيآندزيتها بر اساس نمونههاي چهار معدن رينه ،كنگرچال ،مالر و بهارلو
6

همكاران
كاران
كاران
همك
سيد مسعود مسعودی و هم
سسيييدد

شكل -6انطباق معادن پوميس و انديسهاي معدني با زمينهاي مسطح كم شيب

شكل  - 7انطباق معادن پوميس با سازند زمينشناسي مؤثر
ششك
ك
7

پيجويي پوميس در پيرامون قله دماوند
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