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چکيده
برخي از سازندهاي زمين شناسي بيش از برخي ديگر دچار هوازدگي و فرسايش ميشوند و در نتيجه به لحاظ فيزيکي نرم (آهکي-رسي)
هستند؛ در مقابل سازندهايي وجود دارند كه فرسايشهاي شيميايي و فيزيکي ،تأثير بسيار كمي بر آنها ميگذارد و از اينرو داراي سختي
بيشتري هستند و بر روي زمين ،به صورت صخرهاي مشاهده ميشوند .روال شناسايي سطوح سرسازندهاي زمين شناسي و تهيه نقشه ،با
تصاوير نوري عموماً بدليل عدم قابليت توصيف و تمايز الگوي هندسي مورفولوژي سطح زمين دچار اختلال شده و لزوم استفاده از داده هاي
راداري احساس ميگردد .دادههاي سنجش از دور مايکروويو بدليل حسّاسيت به تغييرات پارامترهاي سطح براي مطالعات مورفولوژي سطح
زمين مفيد و كارا هستند .مدلسازي مورفولوژي سطح ،با استفاده از داده هاي رادار روزنه تركيبي ( )SARنيازمند در اختيار داشتن مدل
توپوگرافي و ميکروتوپوگرافي سطح ميباشد .براي استفاده از قابليت تفکيك الگوي هندسي و امکان تشخيص شکل و بافت سطوح زمين
شناسي با استفاده از رادار ،لازمست رابطه ميان پارامترهاي دي الکتريك و زبري سطح با بازپراكنش سيگنال راداري مورد مدلسازي قرار گيرد.
هندسه اقليدسي در مقايسه با هندسه فراكتالي توانمندي كمتري در توصيف پديده هاي طبيعي دارد .تاكنون تلاشهايي براي استفاده از
پارامترهاي فراكتالي با هدف بهبود مدل بازپراكنش صورت گرفته است بطوريکه در آنها استفاده از هندسه فراكتالي بطور محدود صورت گرفته
است؛ به عبارت ديگر تاكنون هندسه فراكتالي بطور كامل جايگزين هندسه اقليدسي در مدلسازي زبري سطوح نشده است .اين مقاله سعي
دارد با استفاده از هندسه فراكتالهاي تصادفي ،مدل معادله انتگرالي ( )IEMرا بهبود بخشد .در اين مقاله قابليت تصاوير  SARدر بهبود روند
تهيه نقشه هاي زمين شناسي مورد بررسي قرار مي گيرد .پياده سازي و بررسي نتايج تحليل داده هاي رادار روزنه تركيبي ( PALSARمستقر
بر ماهواره  )ALOSبراي سرسازندهاي ساختمان زمين شناسي اناران (مابين دهلران و ايلام) و بهبود روند تهيه نقشه هاي زمين شناسي منطقه
به روش سنجش از دور راداري انجام گرفته است .اين مقاله نشان مي دهد عليرغم نوسان در ميزان بهبود نتايج در اثر جايگزيني هندسه
فراكتالي به جاي هندسه اقليدسي در مدل  ، IEMمتوسط ميزان ارتقاء دقت تهيه نقشه هاي زمين شناسي حدود  %05مي باشد.
واژگان کليدي :رادار روزنه مصنوعي ،زمين شناسي ،مدل معادله انتگرالي ،هندسه فراكتالهاي تصادفي
 نويسنده رابط
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هندسه فراكتالهاي تصادفي در مدلسازي زبري سطوح سرسازندهاي زمين شناسي ...

 -1مقدمه
بدليل تفاوت جنس سطوح زمين و تفاوت ميزان
فرسايش در آنها كه منجر به صافتر بودن سطوح سازندهاي
رسي در مقابل سازندهاي آهکي و دولوميتي مي گردد و
همچنين بمنظور تفکيك بهينه ليتولوژيهاي مختلف سطح
زمين ،لازم است از پارامتر ميزان زبري و صافي سطح آنها
كه به نوعي بيانگر جنس آنهاست بهره گرفته شود .براي اين
منظور تصاوير طيفي اين قابليت تفکيك را در ابعاد وسيع و
كاربرد زمين شناسي ،با هزينه مقرون به صرفه اي ارائه نمي
نمايند و لازم است از سنجش از دور فعال در اين حوزه
استفاده گردد .سنجش از دور مايکروويو امکان تفکيك
ليتولوژيها بر اساس فرسايش ،جنس و واكنش در مقابل
هوازدگي را فراهم مي آورد.
بازپراكنش سطح در سنجش از دور مايکروويو ،به غير
از پارامترهاي آنتن ماهواره  ،SARتابع زبري و رطوبت سطح
مي باشد؛ بنابراين ،با مدلسازي بازپراكنش سطح ،مي توان
هندسه سطح را كه در زمين شناسي به عنوان مورفولوژي
سطح سرسازندها يا ليتولوژيها قلمداد مي گردد ،مورد
ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار داد .رايجترين مدلي كه تا
كنون در اين حوزه معرفي گرديده مدل معادله انتگرالي
( 4)IEMنام دارد كه طيف و سيعي از سطوح (خيلي صاف تا
خيلي زبر) را مي توان با آن شبيه سازي نمود.
در مدل  ،IEMثابت دي الکتريك ،معيار رطوبت خاک
بوده و با در نظر گرفتن تابع همبستگي سطح ،از طول
همبستگي و  rms-heightبه عنوان ويژگي اندازه گيري زبري
سطح استفاده مي نمايد .در اين مدل ،محاسبه پارامترهاي
زبري سطح بر مبناي هندسه اقليدسي صورت مي پذيرد .تا
كنون تلاشهايي براي استفاده از هندسه فراكتالي با هدف
بهبود كارائي ،در آن صورت گرفته است ].[4
بدليل خاصيت نامنظم و تصادفي بودن و طبيعت
فراكتالي زبري سطح زمين ،و همچنين هندسه برخورد
امواج رادار با سطح ،مدلسازي زبري سطح با استفاده از
هندسه اقليدسي ميتواند مقادير پارامترهاي سطح را دورتر
از مقادير واقعي آنها محاسبه نمايد .فراكتالها بر خلاف اشکال
هندسه اقليدسي ،منظم نيستند و بنابراين بدليل تطابق

1 Integral Equation Model
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بيشتري كه با پديده هاي طبيعي دارند براي محاسبه
وضعيت عوارض در طبيعت مناسبتر هستند ].[9،2
تابع خودهمبستگي سطح و پارامترهاي  rms-heightو
طول همبستگي سه ويژگي اصلي در معرفي هندسه سطح در
مدلسازي بازپراكنش راداري مي باشد ] .[1بر اساس مطالعات
 Baghdadiو همکاران ( ،)2000مقدار پارامترهاي rms-
 heightو طول همبستگي كه بر مبناي هندسه اقليدسي و از
اندازه گيري زميني محاسبه مي شوند ،به ميزان قابل توجهي
به طول پروفيل برداري وابسته اند ،و هرچه طول پروفيل
بيشتر مي شود ،مقدار پارامترهاي  rms-heightو طول
همبستگي نيز افزايش مي يابد ] .[0اين درحاليست كه
همواره با استفاده از هندسه فراكتالي ،دقت تخمين
پارامترهاي سطح افزايش يافته است ] .[9،2در تحقيقات
 Iodiceو همکاران ( ،)2013از  rms-heightمحاسبه شده از
ضريب هورست در مدل  IEMاستفاده شده است؛ همچنين
 Zribiو همکاران ( )2000از پارامتر بعد فراكتالي در محاسبه
طول همبستگي استفاده نموده اند ].[2،2
اين مقاله بر آنست تا بر خلاف روشهاي بالا كه هر كدام
تنها يکي از پارامترها را با تکيه بر تئوري فراكتالها محاسبه
مي نمايند ،هندسه فراكتالهاي تصادفي را ،بطور كامل
جايگزين هندسه اقليدسي سازد و به عبارتي ،مقدار
پارامترهاي هندسي سطح يعني پارامترهاي  rms-heightو
طول همبستگي را از طريق روشهاي بالا محاسبه نموده و
بدين ترتيب دقت تخمين پارامترهاي هندسي سطح را در
مدلسازي  IEMبيافزايد .بهبود قابل توجه نتايج ،تاييدي بر
بهبود مدلسازي با بکارگيري هندسه فراكتالها دارد.
در ادامه ،مدلهاي بازپراكنش راداري با تأكيد بر مدل
 ،IEMدر بخش 2تشريح مي گردد؛ سپس در بخش ،9به
معرفي ويژگيهاي هندسه سطح در مدلسازي بازپراكنش با
رويکرد هندسه اقليدسي و هندسه فراكتالي پرداخته مي
شود .پس از آن در بخش ،1راهکار پيشنهادي اين مقاله در
زمينه جايگزيني كامل هندسه فراكتالي به جاي هندسه
اقليدسي با هدف بهبود مدل  ،IEMبيان مي گردد .معرفي
منطقه مورد مطالعه و داده هاي مورد استفاده و توضيح
نحوه جمع آوري داده هاي ميداني در بخش ،0ذكر
ميگردد .بخش ،2ضمن ارائه نتايج پياده سازي مذكور،
ميزان تأثير روش پيشنهادي در بهبود مدل  IEMرا در
مقايسه با ساير راهکارهاي موجود براي داده هاي منطقه
مورد مطالعه ،بررسي و ارزيابي قرار مي دهد .بخش ،9به

اندازه گيري ميداني

شناسايي ليتولوژيهاي سايتهاي

زبري سطح در سايتهاي مطالعاتي

مطالعاتي و استخراج ضرايب دي

در قالب شبکه  11×11نقاط

الکتريک از ()Martinez, 2001

محاسبه پارامترهاي زبري سطح با
استفاده از هندسه اقليدسي

محاسبه پارامترهاي زبري سطح با
استفاده از هندسه فراکتالي

تابع خودهمبستگي نمايي

تابع خودهمبستگي گاوسي

 -1-2مدل IEM

طبق تعريف ] [9و ] ،[9مدل  IEMرابطهي ضريب
بازپراكنش راداري را با پارامترهاي زبري سطح ،اندازه ثابت
دي الکتريك و همچنين زاويه برخورد موضعي سيگنال
راداري بيان مي دارد .ضريب بازپراكنش همپلاريزه طبق
تعريف] [7عبارتست از:
)(2𝑘𝑠𝑖𝑛𝜃،0

()4
𝑭𝑪𝑨𝒑𝒙𝑬𝝈°
𝒎𝒐𝒆𝑮𝒂𝒓𝑭

𝑭𝑪𝑨𝒑𝒙𝑬𝝈°
𝒎𝒐𝒆𝑮𝒄𝒖𝑬
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𝑭𝑪𝑨𝒖𝒂𝑮𝝈°
𝒎𝒐𝒆𝑮𝒄𝒖𝑬

ارزيابي نتايج مدل  IEMاز طريق مقايسه با ضريب بازپراکنش
محاسبه شده از تصوير رادار روزنه مصنوعي ماهواره ALOS

شکل -4فلوچارت مطالعه.

 -2مدلسازي بازپراکنش موج مايکرويو از
سطح
بطور كلّي ،توصيف و تمايز الگوي هندسي و امکان
تشخيص شکل و بافت سطح با بهره گيري از بازپراكنش
انرژي مايکروويو نيازمند مدل سازي بازپراكنش و پارامترهاي
سطح ميباشد .در ميان مدلسازي هايي كه تا كنون براي
ارتباط بازپاكنش راداري و پارامترهاي سطح صورت گرفته
است ،مدلهاي تئوريك استاندارد بازپراكنش عبارتند از :مدل
نور هندسي ( ،4)GOMمدل نور فيزيکي ( 2)POMو مدل
آشفتگي كوچك ( .9)SPMمدل نور هندسي براي سطوح
بسيار زبر ،مدل نور فيزيکي براي سطوح با زبري متوسط و
مدل آشفتگي كوچك براي سطوح خيلي صاف بکار ميروند.
مدل  IEMيك مدل انتقالي تشعشعي مبتني بر فيزيك است
كه توسط  Fung & Chenطرح گرديده و مدلهاي ذكر شده
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𝜋𝑘 = 2؛ λ
 ppپلاريزاسيون  hhيا vv؛  kعدد موج (
𝜆
طول موج) 𝜃 ،زاويه برخورد موضعي 𝜎 ،اندازه  rmsانحراف
معيار استاندارد ارتفاعي سطح 𝑊 (𝑛) ،تبديل فوريه توان
nام تابع همبستگي سطح (تابع همبستگي سطح به توان
 )nو  𝐹ℎℎ ،𝑓𝑣𝑣 ،𝑓ℎℎو 𝑣𝑣𝐹 عبارتند از:
−2𝑅ℎ
𝜃𝑠𝑜𝑐
𝑣𝑅2
= 𝑣𝑣𝑓
𝜃𝑠𝑜𝑐
𝜃 𝑠𝑖𝑛2
1
𝐹ℎℎ = 2
] [4𝑅ℎ − (1 − ) (1 + 𝑅ℎ )2
𝜃𝑠𝑜𝑐
𝜀
𝜃 𝑠𝑖𝑛2
𝜃 𝜀 𝑐𝑜𝑠 2
𝐹𝑣𝑣 = 2
[(1 −
) (1 − 𝑅𝑣 )2
𝜃𝑠𝑜𝑐
𝜃 𝜀 − 𝑠𝑖𝑛2
1
] − (1 − ) (1 + 𝑅𝑣 )2
𝜀
= 𝑓ℎℎ

ضرايب افقي و قائم انعکاس فرزنل يعني  𝑅ℎو 𝑣𝑅 را
مي توان به صورت ذيل تعريف نمود:
𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 − √𝜀 − 𝑠𝑖𝑛2
𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 + √𝜀 − 𝑠𝑖𝑛2
𝜃 𝜀 𝑐𝑜𝑠𝜃 − √𝜀 − 𝑠𝑖𝑛2

1 Geometrical Optics Model
2 Physical Optics Model
3 Small Perturbation Model

0
𝑝𝑝𝜎
=

𝜃 𝜀 𝑐𝑜𝑠𝜃 + √𝜀 − 𝑠𝑖𝑛2

= 𝑅ℎ

= 𝑣𝑅

که 𝜀 ثابت دي الکتريک سطح است ].[9
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نتيجه گيري بر اساس ارزيابي نتايج بدست آمده پرداخته و
ضمن تشريح برتري روند تهيه نقشه هاي زمين شناسي با
استفاده از اطلاعات زبري سطح در مقايسه با شيوه معمول،
جايگزين نمودن هندسه فراكتالي به جاي هندسه اقليدسي
در مدل  IEMرا تجزيه و تحليل مي نمايد .شکل 4روندنما
(فلوچارت) مطالعه در مقاله را نشان مي دهد.

را تلفيق ميكند ،بطوريکه مدلي بوجود ميآيد كه شرايط
زبري سطح در آن محدوديت بسيار كمتري دارد ] .[9در
ادامه ،مدل  IEMكه بر اساس هندسه اقليدسي بنا گرديده
است بيان مي شود و سپس روش پيشنهادي اين مقاله براي
اصلاح مدل  IEMارائه مي گردد.

هندسه فراكتالهاي تصادفي در مدلسازي زبري سطوح سرسازندهاي زمين شناسي ...

در صورت وجود توپوگرافي بزرگ مقياس ،حذف اثر
آن با در نظر گرفتن زاويه برخورد موضعي به عنوان پارامتر
𝜃 ضروري مي باشد و در صورتيکه چنين عوارضي وجود
نداشته باشد ،مي توان زاويه برخورد موضعي را با زاويه
برخورد آنتن ماهواره  SARبرابر دانست ].[01

 -3ويژگيهاي هندسه سطح
شناسايي زبري سطح در مدلهاي بازپراكنش راداري بر
اساس سه ويژگي ريشه ميانگين مربعي ارتفاعات ،4طول
همبستگي 2و تابع خودهمبستگي ،9صورت مي پذيرد .در
ادامه ،ويژگيهاي مذكور تعريف مي شوند].[44
 -1-3ريشه ميانگين مربعي ارتفاعات (rms-

)height
طبق  Baghdadiو همکاران ( ،)4779اندازه ريشه
ميانگين مربعي ارتفاعات ( )rms-heightاز يك پروفيل
گسسته تك بعدي سطح مشتمل بر  Nنقطه با ارتفاعات 𝑖𝑧
به صورت ذيل محاسبه مي گردد:

نپر) بزرگتر است .عليرغم اينکه اين تعريف بسيار ساده
است وليکن تفسير و پياده سازي آن همواره مسئله ساز
بوده است و مقادير محاسبه شده براي اين پارامتر از
روشهاي مختلف متغير است و همواره به طول مقطع نمونه
برداري بستگي دارد .براي اندازه گيري طول همبستگي،
تاكنون طولهاي مختلفي به عنوان طول بهينه پروفيل نمونه
برداري پيشنهاد گرديده است ،كه از چند متر تا بيش از 05
متر متفاوتند ] .[49عموم ًا هر چقدر سطح صاف تر باشد،
مقدار طول همبستگي بزرگتر است و برعکس.

 -3-3تابع خودهمبستگي
ويژگي ديگر هندسه سطح ،تابعي است كه همبستگي
سطح را با خود آن بيان مي دارد و از فوريه آن به عنوان
طيف سطح در مدلسازي بازپراكنش استفاده مي شود.
شکل كلي تابع خودهمبستگي براي مقادير 𝑥𝛥𝑗 = 𝜉
بطوريکه 𝑥𝛥 توان تفکيك مکاني يك پروفيل 𝑁 نقطه اي
باشد بر اساس قانون آمارو احتمالات ،عبارتست از:
𝑗∑𝑁−
𝑗𝑖=1 𝑧𝑖 𝑧𝑖+
= )𝜉(𝜌
𝑖∑𝑁𝑖=1 𝑧2

()1

𝑁

1
] 𝑠 = √ [(∑ 𝑧𝑖2 ) − 𝑁𝑧̅2
𝑁

()2

𝑖=1

بطوريکه:
𝑁

1
𝑖𝑧 ∑
𝑁

()9

= ̅𝑧

𝑖=1

افزايش طول پروفيل ،افزايش مقدار  rms-heightرا
بدنبال دارد .مشخص گرديده است كه در محاسبات تك
مقياسه ،افزايش طول پروفيل بر مقدار  rms-heightاثرگذار
است وليکن براي محاسبات چندمقياسي چنين تأثيري
وجود ندارد ].[42

براي تعيين دقيق تابع خودهمبستگي يك سطح ،نياز
است بازه اي براي نمونه برداري در پروفيل تعيين گردد به
نحوي كه طول آن حداقل يك دهم طول همبستگي باشد.
در معادلات مدلهاي بازپراكنش ،نظير  ،IEMاز طيف سطح
استفاده مي شود ،بنابراين براي در اختيار داشتن يك
معادله مشخص از تابع خودهمبستگي سطح ،از رگرسيون
معادله ( )1بهره گرفته مي شود .رايجترين رگرسيون تابع
مذكور دو نوع تابع خودهمبستگي نمايي و گاوسي مي
باشد .طبق  )2010( Fernandez-Diazتابع خودهمبستگي
با رگرسيون نمايي عبارتست از:

 -2-3طول همبستگي

()0

طبق  Verhoestو همکاران ( )2008طول
همبستگي 𝑙  ،فاصله افقي است كه در آن همبستگي
ارتفاعات سطح با همديگر از مقدار  e( 1/e = 0.368عدد

()2

1 Root Mean Square Height
2 Correlation Function
)3 Auto-Correlation Function (ACF
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−|𝜉|⁄
𝑙

𝑒 = )𝜉(𝜌

و همچنين ،با رگرسيون تابع گاوسي؛

𝑙 طول همبستگي است ].[41

−𝜉2⁄
𝑙2

𝑒 = )𝜉(𝜌

 -4هندسه فراکتالي در مدل بازپراکنش IEM

()9

همانطور كه در بخش قبل بيان گرديد ،هدف اين
مقاله ،بکارگيري هندسه فراكتالهاي تصادفي در مدل
بازپراكنش ( IEMمعادله  )4و بهبود اين روش است .در
ادامه ،نحوه استفاده از اين هندسه و نيز روش پيشنهادي
كه منجر به بهبود مدل  IEMمي شود ارائه مي گردد.
پديده هاي طبيعي ،دقيقاً خودمتشابه نيستند ولي به
لحاظ آماري خود متشابه اند؛ يعني هر قسمت از ساختار
آنها داراي تشابه آماري (مقدار يکسان براي ميانگين و
انحراف معيار) با كليت آنهاست .به عبارت ديگر ،منحني ها
و سطوح داراي هندسه منظم موضوع بحث هندسه
اقليدسي هستند؛ حال آنکه عوارض طبيعي نظير ابرها،
خط ساحلي و كوهها داراي ساختار نامنظم بوده و با
هندسه فراكتالي ،بهتر بيان ميشوند ] .[40همچنين،
هندسه برخورد موج راداري با سطح ،هندسه اقليدسي
نميباشد و هندسه فراكتالي آنرا بهتر تشريح ميكند.
براي استفاده از قابليت تفکيك الگوي هندسي و امکان
تشخيص شکل و بافت سطوح زمين شناسي ،لازمست ضمن
اطلاع از خواص ديالکتريك سطح ،هندسه زبري و صافي سطح
مورد مطالعه (مورفولوژي زمين) ،بازپراكنش سيگنال راداري
مورد مدلسازي قرار گيرد .اين مدلها عموم ًا بر مبناي هندسه
اقليدسي ساخته شده اند .با توجه به مزيت هندسه فراكتالي در
ارزيابي ويژگيهاي طبيعي ،در نظر گرفتن اين هندسه در فرآيند
مدلسازي بازپراكنش سيگنال راداري مي تواند ميزان دقت را
در تشخيص بافت سطوح و مورفولوژي زمين شناسي افزايش
دهد ] .[42در اين مقاله ،دو ويژگي اصلي هندسي سطح
(پارامترهاي  rms-heightو طول همبستگي) را با استفاده از
هندسه فراكتالهاي تصادفي محاسبه مي نماييم.
4
طبق ][2براي يك فرآيند حركت جزئي براون (، )fBm
گامهاي تغيير زبري سطح براي هر طول واحد سطح (كه
مي توان آن را همان ابعاد پيکسل تصوير  SARدانست به

در اين روابط ،پارامتر 𝑇 توپوتزي است كه معيار آشفتگي
سطح بوده و طي روابطي كه در ][2آمده است محاسبه مي
گردد .همچنين 𝐻 ،ضريب هورست مي باشد كه همواره
مقداري مابين صفر و يك دارد ] .[42هر چه مقادير ضريب
هورست بزرگتر باشد ،مقدار بعد فراكتالي كوچکتر بوده ،سطح
پيچيدگي كمتر داشته و صافتر مي باشد.
همچنين ،طبق ] [2اندازه طول همبستگي با رابطه
تجربي ذيل كه برازشي با دقت مناسب بر معادله طول
همبستگي مي باشد و در ] [2توضيح داده شده است،
تعريف مي گردد:
()9
𝜏)𝑙 = (0.5 𝐷 + 0.7

ميزان  𝜏 = √𝛥𝑥2 + 𝛥𝑦2مي باشد) داراي رفتار نرمال
(گاوسي) با ميانگين صفر و واريانس 𝐻 𝑇 (2−2𝐻)𝜏 2مي
باشد؛ همچنين تابع ساختار آن بصورت ≜ )𝜏(ℎ
)  (|𝑧(𝑥, 𝑦) − 𝑧(𝑥 ′ , 𝑦 ′ )|2بوده و به ترتيب زير مي توان
تعريف نمود:
1 fractional Brownian motion

در اين رابطه 𝐷 ،اندازه بعد فراكتالي و 𝜏 همانطور كه
در بالا نيز توضيح داده شده ،اندازه گامهاي محاسبه طول
همبستگي بر روي پروفيل بوده ،كه در صورت استفاده از
مدل ارتفاع رقومي معادل ابعاد پيکسل مي باشد.

 -5منطقه مورد مطالعه و داده ها
منطقه مورد مطالعه بمنظور پياده سازي روش ذكر شده،
بخشي از ساختمان زمين شناسي «اناران» ،مابين دهلران و
ايلام و واقع در طول جغرافيايي 46° 35’ :تا ’ 46° 50و عرض
جغرافيايي 32° 55’ :تا ’ 33° 05واقع مي باشد .سازند
آسماري كه داراي جنس صخره اي مي باشد بر روي سازند
پابده واقع شده شده است .شکل 4محدوده جغرافيايي و زمين
شناسي منطقه مورد مطالعه را نشان ميدهد.
مورفولوژي منطقه مورد مطالعه كه در شکل 2به عنوان
نمونه برشي از ساختمان زمين شناسي اناران را نشان مي
دهد نشانگر وجود واحدهاي مختلف از سازندهاي پابده،
آسماري و كلهر است كه خاصيت فرسايشي اين واحدها با
يکديگر متفاوت مي باشد .به عبارت ديگر در اين منطقه
9
شاهد وجود ليتولوژيهاي آهکي ،دولوميت ،انيدريد 2و مارن
هستيم ] .[47،49تفکيك اين واحدها از يکديگر بمنظور
تهيه نقشه زمين شناسي و يا تفسير تصاوير اپتيکي منطقه
بدون بررسي سختي و نرمي واحدها و همچنين در نظر
گرفتن مورفولوژي سطح امکانپذير نميباشد.
2 Anhydride
3 Marne
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𝐻𝐷 = 3−
{
)𝐻𝜎 = 𝑇 (1−
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شکل -2محدوده جغرافيايي منطقه مورد مطالعه مابين دهلران و
ايلام و نقشه زمين شناسي منطقه با مقياس  4:4550555و همچنين
موقعيت سايتهاي مورد مطالعه .موقعيت پروفيلهاي اندازه گيري
زبري سطح و ليتولوژي در هر سايت نشان داده شده است.

در منطقه مورد مطالعه ،ساختمان زمين شناسي اناران،
سازندهاي با جنس مارن (آهکي و رسي) نظير سازند پابده
در مقايسه با سازندهاي با جنس ژيپس ،نمك و انيدريت
نظير سازند آسماري در همان ناحيه رسوبي بسيار سريعتر
و بيشتر دچار دگرساني (آلتراسيون) ميشود .بنابراين
سازند آسماري داراي رخنمون صخرهاي و سازند پابده نرم
و رسي و بشکل خاک روي سطح زمين ميباشد .اين
اختلاف جنس ميتواند در غالب پارامترهاي زبري سطح در
مدل بازپراكنش الکترومغناطيسي ظاهر گردد؛ كه در
صورت برخورداري از ضرايب ديالکتريك برابر (با فرض
صحيح ميزان يکسان رطوبت خاک) تفاوت مورفولوژي يا
همان ميزان زبري سطح ،معيار مناسبي براي تفکيك زون-
هاي آلتراسيون بشمار مي آيد ].[47،49
452

شکل -9الف و ب) تصوير منطقه مورد مطالعه و موقعيت سازندهاي
آسماري و پابده؛ ج)برش چينه شناسي منطقه.

بمنظور پياده سازي روش پيشنهادي ،سايتهايي در
منطقه مورد مطالعه انتخاب گرديده اند كه در شکل9
موقعيت شماتيك آنها بر روي سازندهاي زمين شناسي و
همچنين تصوير  SARمنطقه نشان داده شده است.
انتخاب سايتها ،به نحوي صورت گرفته است كه بر
اساس مطالعات زمين شناسي منطقه ،تنوع سختي
(زبري/صافي سطح) در آن ديده شود.
سايت شماره 4بر روي سازند پابده-گورپي واقع شده
كه ماهيت فرسايشي زيادي دارد و بر روي زمين عموماً به
صورت خاک ديده مي شود .سايت شماره 2بر سازند
آسماري قرار گرفته كه فرسايشهاي فيزيکي و شيميايي ،بر
روي آن تأثير زيادي نداشته و حالت صخره اي آن مشهود
است .سايت شماره ،9بر سازند آغاجاري-كلهر واقع شده

0
𝜎1.1
𝐴 = 10 𝑙𝑜𝑔10 ⟨𝐼2 + 𝑄 2 ⟩ + 𝐶𝐹 −

()7
HV

HH

VV

VH

شکل -0تصوير چهار پلاريزاسيون منطقه مورد مطالعه از داده هاي
رادار روزنه مصنوعي  PALSARواقع بر ماهواره  ،ALOSاز بالا سمت
چپ به ترتيب پلاريزاسيونهاي  VH، HV،HHو VV

شکل -1اندازه گيري ميداني زبري سطح در شبکه اي به ابعاد 0×0
متر با نقاطي به فواصل  95سانتيمتر در محل سايتهاي انتخاب شده.

همانطور كه در بخشهاي قبلي تشريح گرديد ،بمنظور
ارزيابي مورفولوژي و اندازه گيري زبري سطح با هدف تفکيك
واحدها و ليتولوژيهاي مختلف با استفاده از داده هاي رادار روزنه
تركيبي لازم است از مدلسازي بازپراكنش سطح استفاده شود.
دادهي  SARمورد استفاده براي منطقه مورد نظر از
داده هاي رادار روزنه مصنوعي  PALSARواقع بر ماهواره
 ALOSتهيه گرديده است (شکل .)0اين داده ها ،در فرمت
خام 4تهيه گرديده اند ،كه داده مورد نياز طي پردازشهاي
اوليه به صورت تصوير مختلط تك منظر ( 2)SLCتبديل
شدند .تصوير  ،SLCدر هر پيکسل داراي يك عدد مختلط
است كه بخشهاي حقيقي و موهومي آن به ترتيب با  Qو

كه دراين رابطه 𝐶𝐹 ،فاكتور كاليبراسيون و 𝐴 ثابت در
اين معادله مي باشد كه به توصيه ] [25براي ماهواره
 ALOSبه ترتيب مقادير  95و  92براي آنها در محاسبات
منظور مي گردد .در شکل 2تصوير بازپراكنش براي جهات
پلاريزاسيون مختلف كه حامل محاسبات فوق است نشان
داده شده است.
HV

HH

VV

VH

شکل -2ضريب بازپراكنش براي چهار پلاريزاسيون تصوير منطقه
مورد مطالعه ،از بالا سمت چپ به ترتيب ضريب بازپراكنش براي
پلاريزاسيونهاي  VH، HV،HHو VV
1 Raw Data
)2 Single-Look Complex (SLC
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در مقايسه با سايتهاي شماره 4و  2از وضعيت ميانه اي
برخوردار است ،چرا كه اين سازند عليرغم برخورداري از
حالت صخره اي ،بر اثر فرسايش و آلتراسيونهاي ايجاد
شده ،سطح آن را خرده سنگ پوشانده است.
در انتخاب سايتها سعي شده است كه اندازه بصري
زبري سطح در محدوده مورد مطالعه سايت متغير نباشد و
ديگر اينکه توپوگرافي بزرگ مقياس در سايت وجود
نداشته باشد و به عبارت ديگر ،زاويه برخورد موضعي با
زاويه برخورد مقدار يکسان داشته باشد.
در هر كدام از سايتها ،بطور جداگانه شبکه اي با ابعاد
 0×0متر از نقاطي به فواصل  95سانتيمتر ايجاد گرديده و
برداشت ميداني اطلاعات زبري سطح با استفاده از دوربين
توتال استيشن انجام گرفته است (شکل .)1معيار انتخاب
يکسان طول پروفيل و فواصل نقاط ،مقادير پيشنهادي در
] [4با  25تا  95درصد جانب احتياط مي باشد.

 Iنشان داده مي شوند .طبق  ،)2557( Shimadaضريب
بازپراكنش بر اساس رابطه ذيل محاسبه گرديد ]:[25
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همانطور كه در قسمت قبل اشاره گرديد ،مطالعه
مدلسازي زبري سطح بر اساس بازپراكنش راداري در سه
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با توجه به اينکه نقشه هاي زمين شناسي موجود
منطقه مورد مطالعه ،صرف ًا نقشه هاي  4:4550555شركت
ملي نفت ايران است ،اين نقشه ها به عنوان مرجع تفکيك
زونهاي آلتراسيون مورد استفاده قرار مي گيرند كه
اطلاعات كاملي از انواع ليتولوژيها در اختيار مي گذارد.
اطلاعات ميداني زبري سطح از اندازه گيري زميني انجام
گرفته با دقت ارتفاعي سانتيمتر و درقالب شبکه اي از نقاط 4براي
سايتهاي مورد مطالعه استخراج گرديده است و بنابراين امکان
تشکيل مدل رقومي ارتفاعات سطح در سايتها با فواصل نمونه
برداري كوچکتر از طول همبستگي وجود دارد .همچنين ،وجود
اطلاعات هندسه سطح در قالب گريد امکان اندازه گيري زبري
سطح در هر پروفيل اختياري با طول و راستاي آزاد را در اختيار
مي گذارد و اين امر مزيتي بر اندازه گيري معمول و بصورت
پروفيل بشمار مي آيد .علاوه براين ،لزوم اندازه گيري بعد فراكتالي
براي تشکيل تابع همبستگي سطح ايجاب مي كند تا بعد
فراكتالي بر روي مدل ارتفاع رقومي اندازه گيري گردد.
بمنظور زمين مرجع نمودن داده هاي راداري لازم
است علاوه بر نقشه هاي زمين شناسي سطح الارضي كه
اشاره شد ،از تصاوير نوري زمين مرجع و داراي مختصات
استفاده گردد ،لذا از تصاوير  Landsat ETM+به منظور
انتخاب نقاط كنترل زميني 2استفاده گرديد.
مهمترين عامل در مقدار ثابت دي الکتريك ،ميزان رطوبت
خاک مي باشد ] .[9اين ثابت براي خاک خشك داراي
مقداري در حدود  200و براي آب خالص تقريباً  95مي
باشد .همچنين ،براي خام با رطوبت حدوداً كمتر از ،%9
مقدار ثابت دي الکتريك با ضريب بازپراكنش داراي نسبت
مستقيم مي باشد و براي رطوبت بالاتر ،نسبت ،عکس
خواهد بود ] .[9با توجه به اقليم خشك زمان تصوير
برداري ماهواره ،و بدليل مشخص بودن ليتولوژيهاي منطقه
بر مبناي نقشه هاي زمين شناسي موجود ،مقادير ثابت
دي الکتريك بر اساس مراجع حاوي اندازه گيريهاي ثابت
دي الکتريك نظير ] [24در محاسبات استفاده مي گردد.

سايت مختلف انجام گرفته است .اندازه گيري ميداني زبري
سطح بر اساس مدل ارتفاع رقومي سايتها صورت گرفته و
مقدار ثابت دي الکتريك از جداول  Martinezو همکاران
( )2000براي سايتهاي مذكور استخراج گرديده است.
بدين ترتيب ،مقادير  𝜎 0براي سايتهاي ذكر شده از
روي معادله  IEMدر دو پلاريزاسيون  hhو  vvبراي دو تابع
همبستگي گاوسي و نمايي با اندازه  rms-heightو طول
همبستگي كه از دو هندسه اقليدسي و فراكتالي محاسبه
شده اند محاسبه گرديده است.
براي اين منظور معادله همبستگي سطح گاوسي و نمايي
(معادله هاي  0و  )2براي اندازه  rms-heightو طول
همبستگي كه از روش معمول آماري (هندسه اقليدسي) و
همچنين به عنوان تابع پارامترهاي فراكتالي سطح (معادله 9
و  )9محاسبه مي شوند در معادله  IEMاستفاده گرديده اند.
شکل 9 ،9و  ،7به ترتيب در سايتهاي شماره  2 ،4و  ،9تقابل
محاسبه بازپراكنش بر اساس تصوير ( SARمعادله  )7و نتايج
شبيه سازي با استفاده از معادله  IEMبا دو تابع
خودهمبستگي مختلف (گاوسي و نمايي) و دو روش محاسبه
 rms-heightو طول همبستگي (آماري اقليدسي و هندسه
فراكتالي) را نشان مي دهد .بر اساس اين شکل ميزان دور
بودن نقاط از خط مورب نشان از خطاي شبيه سازي دارد.
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شکل -9ميزان صحت شبيه سازي بازپراكنش با معادله  IEMدر دو
پلاريزاسيون  hhو  vvدر سايت4؛ ( aو  :)bاستفاده از تابع همبستگي
گاوسي براي سطح با در نظر گرفتن مقدار پارامترهاي هندسي سطح
از هندسه اقليدسي و فراكتالي؛ ( cو  :)dتابع همبستگي نمايي براي
سطح با در نظر گرفتن مقدار پارامترهاي هندسي از هندسه اقليدسي
و فراكتالي.
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نتايج شبيه سازي در سايت  9در شکل 7نمايش داده
شده است ،اصولاً نتايج حاكي از تطابق بيشتر مدل IEM
در اين سايت در مقايسه با دو سايت ديگر دارد .اين سايت،
كه بر سازند آغاجاري-كلهر واقع شده در مقايسه با دو
سايت ميزان تأثير نوع تابع همبستگي و نحوه محاسبه
 rms-heightدر شکلهاي 9الي  7در نمودارهايي كه مقدار
بازپراكنش بر اساس تصوير را در مقابل نتايج شبيه سازي
قرار مي دهند نشان داده شده است .بر اساس شکل 9كه
نتايج شبيه سازي در سايت 4را ارزيابي مي نمايد ،تابع
همبستگي نمايي ميزان صحت بالاتري را در مقايسه با تابع
همبستگي گاوسي نشان مي دهد.
همانطور كه در بخش 0توضيح داده شد ،سايت 4بر
روي سازند پابده-گورپي واقع شده كه ماهيت فرسايشي
زيادي دارد و بر روي زمين عموماً به صورت خاک ديده
مي شود و زبري كمي در سطح آن وجود دارد.
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شکل -9ميزان صحت شبيه سازي بازپراكنش با معادله  IEMدر دو
پلاريزاسيون  hhو  vvدر سايت2؛ ( aو  :)bاستفاده از تابع همبستگي
گاوسي براي سطح با در نظر گرفتن مقدار پارامترهاي هندسي سطح از
هندسه اقليدسي و فراكتالي؛ ( cو  :)dتابع همبستگي نمايي براي سطح با
در نظر گرفتن مقدار پارامترهاي هندسي از هندسه اقليدسي و فراكتالي.
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شکل -7ميزان صحت شبيه سازي بازپراكنش با معادله  IEMدر دو
پلاريزاسيون  hhو  vvدر سايت9؛ ( aو  :)bاستفاده از تابع همبستگي
گاوسي براي سطح با در نظر گرفتن مقدار پارامترهاي هندسي سطح از
هندسه اقليدسي و فراكتالي؛ ( cو  :)dتابع همبستگي نمايي براي سطح با
در نظر گرفتن مقدار پارامترهاي هندسي از هندسه اقليدسي و فراكتالي.

مطالعاتي ديگر ،از وضعيت ميانه اي برخوردار است،
يعني علاوه بر قرارگيري در قسمتي با حالت صخره اي ،بر
اثر فرسايش و آلتراسيونهاي ايجاد شده ،سطح آن را خرده
سنگ پوشانده است .ميزان صحت نتايج در رفتار توابع
گاوسي و نمايي در محاسبات ضريب بازپراكنش اين سايت
شباهت زيادي به يکديگر دارد.
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Gau. ACF/Euc. Geom.
20

شکل 9نتايج شبيه سازي در سايت 2را ارزيابي مي-
نمايد ،استفاده از تابع همبستگي گاوسي ميزان صحت
بيشتري را در مقايسه با تابع همبستگي نمايي به همراه
دارد .سايت 2بر سازند آسماري قرار گرفته كه فرسايشهاي
فيزيکي و شيميايي ،بر روي آن تأثير زيادي نداشته و
حالت صخره اي آن مشهود است.

هندسه فراكتالهاي تصادفي در مدلسازي زبري سطوح سرسازندهاي زمين شناسي ...

جدول -4اندازه انحراف معيار در محاسبه ميزان بازپراكنش پلاريزاسيون
 HHدر مدل معادله انتگرالي ( )IEMبا استفاده از هندسه اقليدسي و
فراكتالي

جدول -2اندازه انحراف معيار در محاسبه ميزان بازپراكنش پلاريزاسيون
 VVدر مدل معادله انتگرالي ( )IEMبا استفاده از هندسه اقليدسي و
فراكتالي

استفاده از تابع
استفاده از تابع
خودهمبستگي گاوسي خودهمبستگي نمايي

استفاده از تابع
استفاده از تابع
خودهمبستگي گاوسي خودهمبستگي نمايي

سايت شماره4
محاسبه
پارامترهاي زبري سطح
با هندسه اقليدسي

1092

محاسبه
پارامترهاي زبري سطح
با هندسه فراكتالي

9095

سايت شماره2

2052

2092

استفاده از تابع
استفاده از تابع
خودهمبستگي گاوسي خودهمبستگي نمايي

سايت شماره4
محاسبه
پارامترهاي زبري
سطح
با هندسه اقليدسي

0005

محاسبه
پارامترهاي زبري
سطح
با هندسه فراكتالي

9011

سايت شماره2

محاسبه
پارامترهاي زبري سطح
با هندسه اقليدسي

2070

0094

2079

محاسبه
پارامترهاي زبري سطح
با هندسه فراكتالي

2040

9092

محاسبه
پارامترهاي زبري
سطح
با هندسه فراكتالي

2097

سايت شماره9

استفاده از تابع
استفاده از تابع
خودهمبستگي گاوسي خودهمبستگي نمايي

محاسبه
پارامترهاي زبري سطح
با هندسه اقليدسي

1011

محاسبه
پارامترهاي زبري سطح
با هندسه فراكتالي

4024

1014

2079

شکل -45نمودار ميله اي جهت مقايسه ميزان انحراف معيار در چهار
روش تركيبي استفاده از هندسه اقليدسي و هندسه فراكتالي در محاسبه
پارامترهاي هندسه زبري سطح با توابع همبستگي گاوسي و فراكتالي
براي پلاريزاسيون hh
452

2075

استفاده از تابع
استفاده از تابع
خودهمبستگي گاوسي خودهمبستگي نمايي

محاسبه
پارامترهاي زبري
سطح
با هندسه اقليدسي

سايت شماره9

2025

0020

9012

استفاده از تابع
استفاده از تابع
خودهمبستگي گاوسي خودهمبستگي نمايي

محاسبه
پارامترهاي زبري
سطح
با هندسه اقليدسي

9024

محاسبه
پارامترهاي زبري
سطح
با هندسه فراكتالي

4029

9097

2099

شکل -44نمودار ميله اي جهت مقايسه ميزان انحراف معيار در چهار
روش تركيبي استفاده از هندسه اقليدسي و هندسه فراكتالي در محاسبه
پارامترهاي هندسه زبري سطح با توابع همبستگي گاوسي و فراكتالي
براي پلاريزاسيون vv

در اين مقاله روشي براي مدلسازي زبري سطوح
سرسازندهاي زمين شناسي به كمك تصاوير چندپلاريزه
 SARارائه گرديد .مبناي اين روش هندسه فراكتالهاي
تصادفي مي باشد كه بدليل خاصيت نامنظم بودن و
طبيعت فراكتالي زبري سطح زمين ،مدلسازي بازپراكنش
الکترومغناطيسي سيگنال راداري از سطح با استفاده از
هندسه فراكتالي مقادير پارامترهاي سطح را نزديکتر به
مقادير واقعي آنها محاسبه نمود .نزديکتر بودن نتايج
محاسباتي با استفاده از هندسه فراكتالي به مقادير اندازه
گيري ميداني زبري سطح نشان از قابليت مطلوبتر هندسه
فراكتالي در مقايسه با هندسه اقليدسي داشت .همانطور
كه در قسمت 2براي هر كدام از سايتها تحليل گرديد ،تابع
همبستگي نمايي براي سطوح صاف و تابع همبستگي
گاوسي براي سطوح زبر مناسبترند .متوسط ميزان بهبود
در استفاده از هندسه فراكتالي براي هر دو پلاريزاسيون hh
و  vvدر حدود %05مي باشد .مقايسه نتايج در سه سايت
مختلف با ميزان زبري متفاوت نيز نتايج مشابهي را ارائه
مي نمايد؛ اگرچه بهبود نتايج در مناطقي كه داراي
پارامترهاي زبري بزرگتري هستند مشهودتر است.

سپاسگزاري
نويسندگان مقاله از معاونت پژوهشي دانشگاه تهران
بخاطر حمايت مالي تهيه داده هاي ماهواره  SARدر اين
مقاله و همچنين از اداره پژوهش و فناوري مديريت
اكتشاف شركت ملي نفت ايران براي تأمين اطلاعات
ميداني نقشه برداري و همچنين زمين شناسي منطقه
اناران سپاسگزاري مي كنند.
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نمودارهاي ذكر شده امکان بررسي كلي ميزان تأثير
استفاده از دو تابع خودهمبستگي و همچنين نحوه
محاسبه پارامترهاي سطح يعني  rms-heightو طول
همبستگي را فراهم مي سازند وليکن براي بررسي دقيقتر
لازم است اندازه انحراف معيار نقاط واقع در نمودارها نيز
بررسي شوند .ارزيابي عددي نتايج بدست آمده براي هر
سايت و دو پلاريزاسيون افقي و عمودي بطور مجزا در
ادامه ،در جدول  4و  2قابل ملاحظه است.
در سايت 4كه بدليل نوع ليتولوژي ميزان زبري
كمتري در مقايسه با سايت 2وجود دارد ،تابع همبستگي
نمايي سايت 2بدليل اينکه سطح فرسايش كمتري داشته
است ،سايت 2بدليل اينکه سطح فرسايش كمتري داشته
است ،زبرتر بوده و تابع همبستگي گاوسي پاسخ بهتري
ارائه نموده است .اندازه تأثير روش محاسبه پارامترهاي
هندسه زبري سطح كه از مشاهده بصري نمودارها قابل
توجه نبود در مقادير جدولها قابل درک مي باشد.
بطور كلي ،رفتار محاسبه پارامترهاي هندسه سطح و
نوع تابع همبستگي در دو پلاريزاسيون بسيار نزديك به
يکديگر است .عليرغم اينکه در سايتهاي 4و  2مواردي از
كمتر بودن انحراف معيار براي هندسه اقليدسي به چشم
مي خورد وليکن انحراف معيار بطور ميانگين براي روش
محاسبه پارامترهاي سطح از هندسه فراكتالي ،انحراف
معيار كمتري را ايجاد مي كند .اين موضوع براي سايت9
كه داراي تنوع زبري بيشتري نسبت به سايتهاي 4و  2مي
باشد چشمگيرتر مي باشد.
علاوه براينها ،همانطور كه پيشتر هم اشاره گرديد،
برتري تابع خودهمبستگي نمايي براي سطح نسبتاً صاف
سايت 4و همچنين برتري تابع خودهمبستگي گاوسي
براي سطح زبر سايت 2از روي نمودارهاي شکلهاي  45و
 44بدليل داشتن انحراف معيارهاي پايينتر در اين سايتها
قابل استنباط مي باشد.
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