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اکتشاف نواحي داراي مس در منطقة قزلداش شهرستان خوي
با استفاده از تصاوير هايپريون
مهدی بلواسی ـ کارشناسی ارشد سنج ،از دور و  ،GISدانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تبریز
صیاد اصغری سراسکانرود -استادیار گروه ژئومورفولوژی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه ارومیه
بتول زینالی -استادیار گروه اقلیمشناسی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه محقق اردبیلی
سعیده صاحبی وایقان -دانشجوی کارشناسی ارشد سنج ،از دور و  ،GISدانشکدة جغرافیا ،دانشگاه خوارزمی

پذیرش مقاله 1393/07/06 :تأیید نهایی1394/01/22 :

چکيده
در سالهاي اخير بـا رشـد سـريع فنـاوري سـنجش از دور در زمينـة سـنجندههـاي ابرطيفـي ،افـزايش قابليـت
تصويربرداري در صدها باند فراهم شده است .بهمنظور شناسايي و اکتشاف کانيهاي هر منطقـه بـا بهـرهگيـري از
رفتارهاي طيفي منحصربهفرد کانيها ،آشکارسازي طيفي بهوسيلة اين نوع از سنجندهها کـه روشـي نـو محسـوب
ميشود ،در اکتشاف معدن و زمينشناسي استفاده شده است .بنابراين ،در اين تحقيق از تصاوير هايپريون 1ماهوارة
 EO-1براي شناسايي نواحي داراي مس در منطقة قزلداش شهرستان خوي واقع در شمال غـرب ايـران اسـتفاده
شد .در اين پژوهش ،پس از پيشپردازشهاي الزم بر روي تصوير ،کـانيهـاي مـس در منطقـة پـژوهش کـه در
عمليات ميداني در تحقيقات پيشين استخراج شده بود ،مشخص شد .سپس براي تطبيق امضاي طيفي اين کانيها
با امضاي طيفي موجود در کتابخانة طيفي  USGSاز نمونهگيري مجـدد اسـتفاده شـد .در نهايـت ،بـا بـهکـارگيري
الگوريتمهاي  SAMو  SIDنقشهها استخراج و با نقشههاي موجود مقايسه شد .نتايج نشان داد که کارايي الگوريتم
 SAMبا صحت کلي  85درصد و ضريب کاپاي  80درصد از الگوريتم  SIDبا صحت کلي  76درصد و ضريب کاپاي
 68درصد بيشتر است .همچنين ،ميتوان از تصاوير ابرطيفي هايپريون با استفاده از الگـوريتم  SAMدر شناسـايي
نواحي داراي فلز مس استفاده کرد.

کليدواژهها :سنجش از دور ابرطيفي ،نقشهبردار زاويهاي طيفي ،واگرايي اطالعات طيفي ،هايپريون.

مقدمه
استفاده از فناوری دورسنجی و بهکارگیری دادههای ماهوارهای اغلب موجب کـاه ،هزینـه و افـزای ،دقـت و سـرعت
میشود (علویپناه .)21 :1392 ،استفاده از این فناوری در يند دهة اخیر بـهمثابـة یکـی از مهـمتـرین ابزارهـای کسـب
اطالعات ،توجه بسیاری از کارشناسان و متخصصان علوم مختلف را بهخود جلب کرده است؛ از جملة این علوم مـیتـوان
به زمینشناسی ،معدن ،محیطزیست ،هواشناسی و کشاورزی اشاره کرد .کاربرد تصاویر مـاهوارهای در بررسـی و ارزیـابی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09166592641 :

 E- mail: belvasi1@yahoo.com
1. Hyperion
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منابع زمینی و بهرهبرداری بهینه از آنها بسیار مر ر است (گوون و همکاران .)590 :2007 ،دستیابی به دادههای فراطیفـی
یکی از تحوالت مهم و اساسی در فناوری سنج ،از دور است که طی سالهای اخیر از جنبههای مختلف سختافـزاری
و نرمافزاری ،پیشرفت شایان توجهی داشته است (ناگندرا و روکینی.)340 :2008 ،

علم سنج ،از دور با بهرهگیری از رفتارهای طیفـی منحصـربهفـرد کـانیهـا روشـی جدیـد در اکتشـاف معـدن و
زمینشناسی است که امروزه از آن استفاده میشود (کورز و همکاران .)41 :2003 ،از ویژگیهای عمده و مهمی که سبب
بهکارگیری فناوری سنج ،از دور در اکتشاف مواد معدنی شده ،این است که با کمـک آن مـیتـوان کـانیهـا و عناصـر
ویژهای را شناسایی کرد که با مواد معدنی مخصوصی همراهاند و این امر کمک بزرگی در اکتشاف کانیهاست (وینسنت،
 .)121 :1997پیشرفت سنج ،از دور و پیدای ،سنج ،از دور فراطیفی ،امکان دریافت تصاویر دارای قابلیـت و توانـایی
طیفی بسیار زیاد و دسترسی به اطالعات وسیع تر و دقیق تـر را در ایـن زمینـه فـراهم سـاخته اسـت .در سـنج ،از دور
فراطیفی ،اندازهگیری بازتاب ،پدیدههای سطح زمین در باندهای بسیار باریک با پهنای طیفی  0/01میکرومتر در محدودة
طیفی  0/4تا  2/5میکرون امکانپذیر است .وجود باندهای طیفی باریک و فراوان تصاویر فراطیفی ،امکان پـژوه،هـای
زمین شناختی و شناسایی کانی های منطقه را با نتایج بهتری فراهم میسازد (کورز و همکاران .)41 :2003 ،سنجندههـای
جدید مانند هایپریون ،قابلیتهای جدیدی را در مدیریت و تهیة نقشـههـای خصوصـیات بیـوفیزیکی و بیوشـیمی فـراهم
ساخته است (آمر و همکاران .)121 :2012 ،نقشههای موجود پراکندگی کانیها بهطور معمول به روشهای سـنتی تهیـه
شده است؛ در این پژوه ،،سعی بر این است که از قابلیتهای فناوری سنج ،از دور در تهیة این نقشهها بهـره گرفتـه
شود.
برای این من ور ،شریفی ( )1387از تصاویر  AVIRISو اعمال الگوریتمهای SVM, 2MF, 3NN, 4BE, 5SAM,

1

 6SFF, 7MLEبرای تهیة نقشة کانیشناسی منطقة کوپریت استفاده کرد .اعضای مرجـع بـهکاررفتـه در ایـن تحقیـق از
کتابخانههای طیفی  JHU ,JPL ,USGSو اعضای مرجع حاصل از اعمال الگوریتمهای  8VCA, 9PPIبود .نتـایج ایـن
تحقیق نشان داد که اعضای کتابخانة ملی  USGSدارای بهترین و کاملترین امضای طیفی است .نقشههـای حاصـل از
روش  SAMدارای صحت  97درصد بود .همچنین ،الگوریتم  ،MLEبهترین طبقهبنـدیکننـده شـناخته شـد .اکبـری و
همکاران ( )1388به بررسی الگوریتمهای مختلف آشکارسازی طیفی بامهای دارای پوش ،خاص روی تصاویر فراطیفـی
پرداختند و به این نتیجه دست یافتند کـه روشهـای  10SCSو  SAMدر بـین انـدازهگیـریهـای قطعـی و روشهـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Support Vector Machines
2. Matched Filtering
3. Neural Network
4. Bayesian Simple Classification
5. Spectral angular mapper
6. Spectral feature fitting
7. Maximum Likelihood Estimation
8. Vertex Component Analysis
9. Pixel Purity index
10. Spectral Correlation Similarity
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 1CMFMو  CEMدر میان اندازهگیری احتمالی دارای بهترین دقت است .ارغوانیان و همکـاران ( )1390بـا اسـتفاده از
الگوریتمهای  SAMو  2LSUبه شناسایی نواحی دارای طال در منطقة مشکینشهر واقع در شمال غرب ایران با اسـتفاده
از تصاویر هایپریون پرداختند .بهـرامبیگـی و همکـاران ( )1391بـا اسـتفاده از روشهـای  SAMو  PCAبـه اسـتخرا
سنگهای کائولینی با تصاویر ابرطیفی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که روش  SAMبا دقت بهتـری ایـن تفکیـک را
انجام میدهد.
لی و همکاران ( )2014بهمن ور شناسایی منابع معدنی مبتنی بـر پـردازش داده مبنـا ،در منطقـهای در غـرب يـین
تصاویر  ASTERرا با استفاده از الگوریتم  SAMبهکار گرفتند و به این نتیجه رسیدند که روشهای مبتنی بر دادههـای
 ASTERابزاری قدرتمند برای استفاده در منابع معدنی کويـک اسـت .آمـر و همکـاران ( )2012بـا اسـتفاده از تصـاویر
سنجندة  ASTERو تصاویر راداری سنجندة  ،PALSARمنطقهای در صحرای مرکزی مصر را بررسـی و از روشهـای
 SAMو  3SIDبرای طبقهبندی زونهای دگرسانی مرتبط با طال استفاده کردند .نتایج تحقیقات آنها نشـان داد کـه ایـن
روشها قابلیتهای مناسبی برای طبقهبندی زونهای دگرسانی دارد .بیرانوندپور و همکـاران ( )2011بـرای آشکارسـازی
نهشتههای مس پروفیری با استفاده از تصاویر ماهوارة  EO-1از نسبتگیری و روشهای پردازشی استفاده کردند .نتـایج
این تحقیق از دقت زیاد آشکارسازی زونهای دگرسانی با تصاویر استفادهشده حکایت دارد .برنارد و همکـاران ( )2005از
تصاویر هایپریون و ترکیبی از تصاویر  ASTERو  ALIبرای تهیة نقشة کانیشناسی منطقـة شـیلی– بولیـوی اسـتفاده
کردند؛ ابتدا برای شناسایی اعضای مرجع ،الگوریتمهـای  PPI ،5MNF ،4PCAو  LSUرا روی تصـاویر اعمـال کردنـد.
مقایسة نتایج الگوریتمها بر روی دادهها مشخص ساخت که در وهلة نخست ،الگـوریتم  SAMدر جداسـازی کـانیهـا و
بهخصوص هماتیت و آلونیت ،بهتر از الگوریتم  LSUعمل میکند .و دوم اینکه کـارایی دادههـای هـایپریون بـا داشـتن
نسبت سیگنال به نویز کم و قابلیت تفکیک طیفی زیاد ،در مقایسه با دادههای  ASTERو  ALIبـا نسـبت سـیگنال بـه
نویز زیاد و قابلیت تفکیک طیفی کم ،برای نقشهکشی کانیها اندکی بهتر است .يانگ و همکاران ( )2004در پژوهشی از
الگوریتمهای  SAMو  SIDو همچنین ترکیب آنها ،از تصاویر  AVIRISبرای آشکارسازی طیفی استفاده کردند .فری و
همکاران ( )2007روشهای طبقهبندی بر اساس پیکسل شامل روش انـدازهگیـری زاویـة طیفـی و بیشـترین شـباهت و
همچنین روش تجزیة طیفی ،به طبقهبندی تصویر  AVIRISمربوط به یک منطقة کشاورزی پرداختند.
در این پژوه ،،تصاویر هایپریون با در ن ر گرفتن نتایج کار محققان پیشین ،روشهای نشاندهندة زاویة طیفـی و
واگرایی اطالعات طیفی ،برای شناسایی مناطق دارای مس در منطقة قزلداش شهرستان خوی بهکار رفته است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Covariance-based Matched Filter Distance
2. Linear Spectral Unmixing
3. Spectral Information Divergence
4. Principal component analyst
5. Minimum/maximum noise fraction
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منطقة پژوهش
منطقــة قــزلداش بــا طــول جغرافیــایی َ 44° 28َ - 44° 41و عــرض جغرافیــایی َ 38° 43َ - 39° 06در  68کیلــومتری
شمالغربی شهر خوی در استان آذربایجان غربی قرار دارد (شکل  .)1عمدهتـرین تشـکیالت منطقـه تـودههـای سـنگی
سکانس افیولیتی شامل سنگهای الترامافیک (دونیت و هارزبورگیت) ،بازالتهای بالشی ،دایکهای دیابـازی ،تـودههـای
نفوذی گابرویی دیوریتی و میکروگابرویی همراه با آهکهای پالژیک و يرت رادیوالریتهای کرتاسة فوقانی است که در
مجموع پوستة اقیانوسی ننوتتیس را در کرتاسة پسین تشکیل میداده اسـت .عملکـرد نیروهـای ناشـی از نزدیـک شـدن
بلوکهای ایران و عربستان ،موجب بسته شدن اقیـانوس ننـوتتیس ،يـینخـوردگی دگرگـونی و دگرگـونی نهشـتههـای
رسوبی -آتشفشانی حوضة اقیانوسی و روراندگی قطعاتی از آن بر روی پوستة قارهای مجاور شـده اسـت .عملکـرد بعـدی
گسلهای راندگی موجب باالآمدن و ظهور مجموعههای افیولیتی و تودههای مسی و سولفاید همراه در سطح زمین شـده
است (بشارتی.)46 :1390 ،

شکل  .1موقعيت منطقة پژوهش
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شکل  .2نقشة ليتولوژي منطقة پژوهش

شرح عالیم نقشة لیتولوژی :KPegr :گرانیت؛  :Kuftفلی ،توربیـدیتی؛  :Kuplآهـک پالژیـک گلوبوترونکانـادار؛
 :Murmمارن و مارن ژیپسدار با میانالیههای ماسهسنگ؛  :di-gbگابروــ دیوریـت ،دیوریـت و ترانجمیـت؛ :OMqm
مارن با میانالیههای سنگآهک؛  :OMqlسنگآهک ریفی تودهای تا ضخیمالیه؛  :pCmt2سنگهـای بـا درجـة کـم
دگرگونی؛  :Ktzlسنگآهک اربیتولیندار ضخیمالیه تا تودهای؛  :Kurlآهک پالژیک تفکیکنشده و يـرت رادیـوالری؛
 :E1lآهک پالژیک و بیومتریک جلبکی و متریک؛  :Pdپریدوتیت شـامل هارزبورژیـت ،دونیـت ،لرزولیـت و وبسـتریت؛
 :Qft1ذخایر تراسی و مخروطافکنههای کوهپایهای قدیمی مرتفع؛  :Qft2ذخایر تراسی و مخروطافکنههـای کوهپایـهای
جدید کمارتفاع؛  :amآمفیبولیت؛  :om1تجمع تکتونیزه از پریدوتیت ،گابرو ،دیوریت ،دیاباز و گدازة بازالتی.

مواد و روشها
دادههاي استفادهشده
تصوير ماهوارهاي  EO-1سنجندة هايپريون
تصویر ماهوارهای استفادهشده در این تحقیق ،مربوط به سنجندة هایپریون ماهوارة  EO-1در تـاریخ  21ژانویـة  2010بـا
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 242باند طیفی است که از کل باندهای تصویر ،تعداد  81باند طیفی در طول پردازش سطح  B1به مقدار صفر تن یم شد
و  19باند طیفی نیز بهدلیل وجود نویز زیاد و نواری شدن شدید حذف و در نهایت 142 ،باند بهمن ور پردازش انتخاب شد.
اندازة پیکسل تصویر این ماهواره  30متر است و محدودهای با عرض  6/6کیلومتر و طول  185کیلومتر در جهت عمود بر
حرکت ماهواره را پوش ،میدهد.

تصوير ماهوارهاي لندست
تصویر ماهوارهای لندست  7سنجندة  ETM+بهصورت اورتو بهمن ور تصحیح هندسی تصاویر هـایپریون تصـویر بانـد 8
سنجندة  ETM+گرفتهشده در روز  2010January16استفاده شده که دارای اندازة پیکسل  15متر است و منطقهای بـه
عرض  185کیلومتر را تصویربرداری میکند.

پيشپردازش دادههاي ماهوارهاي
عملیات پی،پردازش الزم برای آمادهسازی دادهها شامل دو مرحلة کلی تصحیح رادیومتریک و تصـحیح هندسـی اسـت.
یکى از تصحیحهای الزم برای دادههاى هایپریون ،تصـحیح ا ـر انحنـاى طیفـى در تصـویر اسـت کـه بـر ا ـر فنـاوری
تصویربردارى پوشبروم 1به وجود آمده ،در تمام دادههای هایپریون وجود دارد (سـیدین و همکـاران .)65 :1393 ،در ایـن
نوع سنجندهها ،با تغییر موقعیت در جهت عمود بر مسیر پرواز ،طولمو مرکزى یک باند در قالب الگوى نمودارى نرمـی
تغییر میکند (اکتاروزمن .)86 :2008 ،این ا ر در ناحیة مادونقرمز نزدیک -مرئى ،تغییـرات شـدیدترى بـهلحـاظ طیفـى
نسبت به ناحیة مادونقرمز کوتاه ایجاد میکند .براى باندهاى مادونقرمز نزدیک -مرئى ،این جابهجایی بین  2/6تـا 3/5
نانومتر و براى باندهاى مادون قرمز کوتاه ،کمتر از  1نانومتر است که بههمین دلیـل ،در بسـیارى از تحقیقـات ،تنهـا بـه
تصحیح ا ر انحناى طیفى در محدودة مادونقرمز نزدیک -مرئى اکتفا میشود .تصحیح این خطا به روش تعدیل میانگین
ستون در فضاى رادیانس در نرمافزار  ENVIانجام گرفت .در این روش ،براى هر باند منفرد دادههـاى هـایپریون ،مقـدار
میانگین هر ستون برابر با مقدار میانگین باند گذاشته می شود (گودنوق و همکـاران .)1321 :2003،نوارهـاى عمـودى 2از
دیگر خطاهاى موجود در تصاویر هایپریون است که برطرف کردن آنها با استفاده از نرمافزار  ENVIانجام گرفت.
دادههای تصویر که بهصورت عدد رقومی 3بود ،ابتدا به رادیانس و سپس به بازتابندگی 4تبدیل شـد .مقـادیر رقـومی
محصوالت سطح  1هایپریون ،رادیانسهای  16بیتی بود .باندهای  5VNIRدارای ضریب مقیـاس  40اسـت و بانـدهای
 6SWIRضریب مقیاس  80دارد (در واحد )µm/Wm2Sr1؛ بنابراین مطابق رابطة  ،1مقادیر رادیانس برای بانـدهای ایـن
تصویر تصحیح شد:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Push broom
2. Vertical strip correction
3. Digital Number
4. Reflectance
5. Visible-near infrared
6. Short wave infrared
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VNIRL  Digital Number / 40
SWIRL  Digital Number / 80

رابطة 1

تصحیح اتمسفرى سبب تبدیل مقادیر رادیانس به مقادیر انعکاس در پیکسل میشود .اطالعات انعکاس در مقایسه
با رادیانس مطلوبیت بیشترى دارد؛ يراکه اطالعات انعکاسى در همهجاى دنیا بهطور نسبى مشابه است و بـه خصوصـیات
هر ماده بستگى دارد؛ در حالیکه اطالعات رادیانس متفاوت بوده ،از طریق شاخصهاى گوناگون اتمسفر تحت تأ یر قـرار
میگیرد .تصحیح جوى تصویر هایپریون و تبدیل رادیانس به بازتابندگى ،بهکمک الگوی تصحیح اتمسفری FLAASH

1

در نرمافزار  ENVIانجام گرفت.
پس از تصحیح رادیومتریک ،تصحیح هندسی نیز روی تصاویر انجام گرفت .برای تصحیح هندسی تصـاویر از نقـاط
کنترل زمینی همچون تقاطع جادهها و راهها که در هر دو تصویر ماهوارهای هایپریون و لندست به طور واضح نمایان بـود
استفاده شد ،پس از انجام این دو مرحله تصاویر برای انجام دادن روشهای تحقیق آماده شدند.

روشهاي استفادهشده
نقشهبردار زاوية طيفي )(2SAM

نقشهبردار زاویة طیفی روش خودکار جبریای است که شباهت طیف را میان طیف هر پیکسل و طیـف مرجـع محاسـبه
میکند .شباهت میان این دو طیف ،زاویة میانگین آن دو محسوب میشود .در این روش ،هر طیف متناظر بـا بـرداری در
فضایی با ابعاد مساوی با تعداد باندها در ن ر گرفته میشود .این روش به روشـنایی پیکسـل حسـاس نیسـت (شـکل .)3
الگوریتمِ نشاندهندة زاویة طیفی ،شباهت میان یـک طیـف عضـو خـالص  tو یـک طیـف مرجـع  ،rبـرای  nبانـد را از
آرککسینوس 3ضرب نقطهای دو طیف ،بهصورت زیر محاسبه میکند:
n

n

رابطة 2
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بنابراین ،خروجی آن برای هر پیکسل ،فاصلة زاویهای بین دو طیف است که با واحد رادیان بیان میشود و از  0تا

𝜋
2

تغییر میکند؛ از اینرو طیفی که کمترین زاویه را با عضو خالص داشته باشد ،شبیهترین طیف خواهد بود (پری و روبـرت،
.)234 :2000

شکل  .3زاوية بين بردار طيف عضو خالص و بردار طيف مرجع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes
2. Spectral angular mapper
3. Arc Cos
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این شیوه اندازة شباهت طیف هر پیکسل را بدون تجزیه ،با طیف عضوهای خالص شناساییشده از تصویر میسنجد
و خروجی آن ،تصاویر يندالیهای است که  ruleنامیده میشود .این تصاویر بهترین هماهنگی را میان طیف عضو خالص
و طیف مرجع در هر پیکسل نشان میدهد .پیکسلهای تیرهتر در تصاویر  ،ruleزاویة کويکتر را نشان میدهد؛ به ایـن
معنا که طیف آن پیکسلها شباهت بیشتری به عضـوهای طیفـی دارد و بـالعکس .بنـابراین ،در ایـن روش طبقـهبنـدی،
پیکسلهای کامالً تیره منطبق با عضوهای خالص تصویر است (میر و همکاران.)196 :2001 ،

واگرايي اطالعات طيفي ()1SID
واگرایی اطالعات طیفی روشی احتماالتی است که تشابه طیفی بین دو بردار پیکسل را بر اساس اختالف توزیـع احتمـال
بهدستآمده از امضای طیفی آنها اندازهگیری میکند .در واگرایی کويکتر ،احتمال مشابه بودن پیکسلها بیشـتر اسـت.

پیکسلهای با اندازهگیری بیشتر از آستانة بیشینه اختالف مشخص طبقهبندیشده نیست .بر این اساس ،داریـم (يانـگ،
:)217 :2003
p
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رابطة 3
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در این رابطه 𝑝𝑙 ،و 𝑙𝑞 بهترتیب احتمال مرلفة طیفی 𝑆𝑖𝑙 ،و 𝑙𝑗𝑆 مربوط به دو بردار پیکسـل 𝑖𝑟 و 𝑗𝑟 و  Lبعـد بـردار
است .در این روش ،برای داشتن تصویری در بازة صفر تا یک ،الزم است مقدار بهدستآمده را نرمال کرد.

طيفهاي مرجع کتابخانهاي
یکی از راههای تعیین عضوها ،استخرا آنها از کتابخانههای طیفی است و نمونة آن کتابخانهای اسـت کـه اغلـب بـرای
کاربردهای زمینشناسی بهکار برده میشود .این کتابخانه شامل طیف عضوهایی است کـه در آزمایشـگاه یـا بـا عملیـات
میدانی بهدست آمده است .استفاده از کتابخانة طیفی برای تجزیه و تحلیلهای طیفی در منـاطق معـدنی بسـیار مناسـب
است .البته اگر انجام دادن تحقیقات میدانی در لح ة تصویربرداری مقدور نباشد ،باید کتابخانـة طیفـی بسـیار بزرگـی در
اختیار داشت .مسنلة بسیار مهمتر این است که تصویر و کتابخانههای طیفی باید با هم واسنجی شوند تا ا رهای ناشـی از
جابهجاییهای احتمالی سنجنده ،ا رهای جوی و مقدار روشنایی بهحد کافی تعدیل شود .پس از اینکـه ضـرایب تصـحیح
تعیین شد ،بهطور معمول تصویر به گونهای تبدیل میشود که با کتابخانة طیفـی هماهنـگ باشـد .همچنـین ،عضـوهای
طیفی مرجع در کتابخانه ،قابلیت تبدیل به عضوهای تصویر را دارد .در سالهای اخیر ،کتابخانههای طیفـی در درجـة اول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spectral Information Divergence
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برای شناسایی ترکیبات موجود در تصویر استفاده میشود (لوسیانو)133 :1998 ،؛ البته نیازی نیست که الزاماً مادة خـالص
متناسب با عضوهای انتخابی در تصویر موجود باشد و تنها کافی است که طیف انتخابشده مربوط به یک مادة مشـخص
و شناختهشده در منطقة بررسیشده باشد تا بتوان آن را بهراحتی شناسایی کرد .در ایـن پـژوه ،از دادههـای موجـود در
کتابخانة طیفی  USGSاستفاده شده است.

يافتههاي پژوهش
در این تحقیق ،ابتدا کانیهایی مشخص شد که بررسی آنها در پژوه،های پیشین سازمان زمینشناسی کشور برای تهیة
بانک اطالعاتی دادههای ژئوشیمیایی ورقة  1:100000خوی و سـازمان صـنایع و معـادن آذربایجـانغربـی بـرای طـرح
اکتشاف نیمهتفصیلی مس در منطقة قزلداش خوی انجام گرفته بود؛ این منطقه ذخیـرة کـانیشناسـی سـادهای داشـته،
بهطور عمده از کانیهای کالکوپیریت ،1پیریت( 2گزارش طرح اکتشاف نیمهتفصیلی مـس در منطقـة قـزلداش خـوی) و
کانیهای کالکوپیریت ،پیریت ،بورنیت 3و کانیهای انویه ماننـد ماالکیـت 4و آزوریـت( 5سـازمان زمـینشناسـی کشـور)
تشکیل شده است .سپس برای تطبیق طیف ناشناس از کتابخانة طیفی سازمان زمینشناسی آمریکا 6استفاده شد .با توجه
به اینکه طیف کانیهای موجود در کتابخانة طیفی سازمان زمینشناسی آمریکا بهصـورت پیوسـته اسـت ،ایـن دادههـا را
بهصورت خام نمی توان برای مقایسه با طیف حاصل از تصاویر منطقه استفاده کرد؛ زیرا طیف حاصـل از تصـاویر منطقـه
بهصورت گسسته است؛ بهعبارت دیگر ،با توجه به اینکه تعداد باندهای سنجنده و تصویر محدود بـوده ،در موقعیـتهـای
مشخصی از طیف الکترومغناطیس با پهنای مشخص قرار دارد ،باید از کتابخانة طیفی نیز یک طیـف مشـاهدهشـده را بـا
سنجنده بازتولید کرد که به این فرایند نمونهبرداریمجدد 7میگویند .برای  5کانی یادشده امضای طیفی بـرای دادههـای
ابرطیفی هایپریون با  142باند طیفی نمونهبرداریمجدد استفاده شد (شکل  .)4در ایـن تحقیـق ،نمونـهبـرداریمجـدد بـا
استفاده از روش نزدیکترین همسایهها از دادههای پیوستة کتابخانة طیفی مرجع انجام گرفت؛ زیرا در ایـن روش ،درجـة
روشنایی پیکسلهای محاسبهشده تغییر کمتری نسبت به دیگر روشها میکند (علویپناه .)141 :1392 ،مزیت این روش
آن است دادههای اصلی کمتر از بین میروند.
پس از اجرای الگوریتم  SAMو  ،SIDبا استفاده از امضای طیفی کتابخانة طیفـی  USGSو طیـفهـای تصـاویر
هایپریون با هدف آشکارسازی کانیها ،تصاویر يندالیهای  ruleاستخرا شد؛ ایـن تصـاویر بهتـرین همـاهنگی را میـان
طیف عضو خالص و طیف مرجع در هر پیکسل نشان میدهد .پیکسلهای تیرهتر در تصـاویر  ،ruleزاویـة کويـکتـر را
نشان میدهد؛ به این معنا که طیف آن پیکسلها شباهت بیشتری به عضوهای طیفی دارد و بـالعکس .بنـابراین ،در ایـن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chalcopyrite
2. Pyrite
3. Bornite
4. Malachite
5. Azurite
6. USGS: United States Geological Survey
7. Resampling
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روش طبقهبندی ،پیکسلهای کامالً تیره منطبـق بـا عضـوهای خـالص تصـویر اسـت (شـکل  5و  .)6در ادامـه ،نقشـة
طبقهبندی تمام کانیهای منطقه تهیه شد (شکل  .)7در این تصویر ،هر پیکسل فقط به یک کانی اختصاص یافته اسـت؛
آنکه فراوانی بیشتری نسبت به بقیه در داخل پیکسل دارد .نتایج این دو نقشه نشان میدهد که در هر دو روش کانیهای
کالکوپیریت ،پیریت ،بورنیت به ترتیب بیشترین مقدار را دارد؛ ولی مقدار آنها در دو الگوریتم با هم متفاوت است .کانیهای
انویه مانند ماالکیت و آزوریت در این نقشهها بهصورت بسیار جزئی قابلمشاهده است.

شکل  .4امضاي طيفي کانيها موجود در کتابخانة طيفي USGS

شکل  .5تصاوير  ruleبهترتيب از چپ به راست کانيهاي آزوريت ،بورنيت ،کالکوپيريت ،ماالکيت ،پيريت در روش SAM
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شکل  .6تصاوير  ruleبهترتيب از چپ به راست کانيهاي آزوريت ،بورنيت ،کالکوپيريت ،ماالکيت ،پيريت در روش SID

شکل  .7نقشة حاصل از الگوريتم  SAMو SID
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ارزيابي نتايج طبقهبندي

راههای مختلفی برای بررسی ارزیابی نتـایج طبقـهبنـدی وجـود دارد .متـداولتـرین روش بـرای ارزیـابی کمـی صـحت
طبقهبندی ،انتخاب تعدادی پیکسل نمونة معلوم و مقایسة کالس آنها با نتایج طبقهبندی است که این دادههای معلـوم را
واقعیت زمینی 2یا دادههای مرجع 3مینامند (فاطمی و رضایی .)233 :1391 ،در این پـژوه ،،نتـایج ارزیـابی بـهصـورت
صحت کلی 4و ضریب کاپا 5عرضه شده اسـت؛ بـرای ایـن من ـور ابتـدا تعـداد  297پیکسـل بـهعنـوان نمونـه از روش
نمونهگیری ساده انتخاب و سپس ماتریس خطا 6تشکیل شد .در ماتریس خطا ،دادههـای زمینـی بـهصـورت سـتونهـا و
دادههای مربوط به نتایج طبقهبندی بهصورت سطرها نشان داده میشود (جـدول  1و  .)2صـحت کلـی عبـارت اسـت از
نسبت پیکسلهایی که بهدرستی طبقهبندی شدهاند به کل پیکسلهای معلوم و بر اساس رابطة  4محاسبه میشود (ویـال
و همکاران )4869 :2011؛ در این رابطه Eii ،اعضای قطری ماتریس و  Nتعداد کل پیکسلهای معلوم است.
E ii

رابطة 4

c

i 1

N


OA 

ضریب کاپا یکی دیگر از شاخصهای آماری است که از ماتریس خطا بهدست میآید .ضریب کاپا صحت طبقهبندی
را نسبت به یک طبقهبندی کامالً تصادفی محاسبه میکند و از طریق رابطة  5بهدست میآید (هونـگمـین و همکـاران،
)10 :2014؛ در این رابطه N ،تعداد کل واقعیت زمینی xi+ ،مجموع عناصر سطر iام x+i ،مجموع عناصر سـتون iام و k

تعداد سطر یا ستونهای ماتریس خطاست.



رابطة 5

N  i 1x ii   i 1  x i   x  i
k

k

N   i 1  x i   x  i 
k

2

Kappa 

جدول  .1ماتريس خطا ،صحت کلي و ضريب کاپا براي نتايج الگوريتم SAM

کانی

کالکوپیریت

پیریت

بورنیت

ماالکیت

آزوریت

جمع کل

کالکوپیریت

91

2

1

4

3

101

پیریت

5

64

0

1

3

73

بورنیت

4

2

58

2

1

67

ماالکیت

0

3

4

23

0

30

آزوریت

2

0

2

4

18

26

جمع کل

102

71

65

34

25
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صحت کلی=  85درصد؛ ضریب کاپا=  80درصد
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1. Accuracy Assessment
2. Ground Truth
3. Reference Data
4. Overall Accuracy
5. Kappa Coefficient
6. Error Matrix
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جدول  .2ماتريس خطا ،صحت کلي و ضريب کاپا براي نتايج الگوريتم SID

کانی

کالکوپیریت

پیریت

بورنیت

ماالکیت

آزوریت

جمع کل

کالکوپیریت

76

7

5

3

2

93

پیریت

8

65

3

4

0

80

بورنیت

3

0

49

5

4

61

ماالکیت

6

5

7

21

1

40

آزوریت

3

4

1

0

15

23

جمع کل

96

81

65

33

22

297

صحت کلی=  76درصد؛ ضریب کاپا=  68درصد

نتایج بررسی صحت نشان داد که نقشههای حاصل از روش  SAMدارای صحت کلی  85درصد و ضـریب کاپـای
 80درصد (جدول  )1و نقشههای حاصل از روش  SIDدارای صحت کلی  76درصد و ضریب کاپای  68درصد (جدول )2
است.

نتيجهگيري
با توجه به اینکه فرایند اکتشاف معادن ،بهنسبت پیچیده و هزینهبر است ،بهسادگی میتوان به اهمیت استفاده از فناوریها
و علوم روز در تسهیل و کاه ،هزینههای اکتشافى پى برد .بهرهگیری از سنج ،از دور و استفاده از تصاویر فراطیفى ،با
توجه به تعداد باندهاى زیاد و قدرت تفکیک طیفى زیاد ،قابلیتهای بسیاری را در آشکارسازى اهداف فراهم کرده اسـت.
در این تحقیق ،الگوریتمهای  SAMو  SIDبرای شناسایى کانیهای مس ارزیابى قرار شد .یکـى از مهـمتـرین عوامـل
مر ر در تشخیص هدف که نتیجة نهایى ارزیابى الگوریتمها را تحت تأ یر قرار میدهد ،انتخاب مقدار حد آستانه است کـه
در این پژوه ،،از طریق آزمون و خطا مشخص شد.
ارزیابی نتایج این پژوه ،نشان میدهد که مقایسة مکانهای دارای مس که نقشة آنها با استفاده از الگوریتمهـای
 SAMو  SIDحاصل شد ،با نقشههایی که پی،تر سازمان صنایع و معادن استان آذربایجانغربی و سازمان زمینشناسی
کشور تهیه کرده بودند ،بیانکنندة این واقعیت است که الگوریتم  SAMبا صحت کلـی  85درصـد و ضـریب کاپـای 80
درصد نسبت به الگوریتم  SIDبا صحت کلی  76درصد و ضریب کاپای  68درصد ،دارای صحت بیشتری است (جدول 1
و  )2و نقشههای حاصل از روش  ،SIDمناطق کانیدار زیادی را نشان میدهد کـه يـهبسـا نـوعی اغـراق تلقـی شـود.
همچنین ،نتایج نشان میدهد که الگوریتم  SAMبا در ن ر گرفتن شرایط منطقه ،روشی کارامد در طبقهبندی منطقه بـر
اساس کانیهای موجود ،در تحقیقات اکتشاف معادن فلزی است که این نتایج با نتایجی مطابقت دارد که آمر و همکـاران
( )2012از روشهای  SAMو  SIDبرای طبقهبندی زونهای دگرسانی مرتبط با طال استفاده کرده بودنـد .بـا توجـه بـه
اینکه هر پدیدهای طولمو انعکاسی خاصی دارد ،با بررسی این طولمو ها میتوان محدودهای را شناسایی کـرد کـه در
آن پدیدة مورد ن ر بیشینة انعکاس یا کمینة انعکاس را دارد؛ به بیان دیگر ،هر کانی منحنی انعکاس طیفـی ویـژهای دارد
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که با کانیهای دیگر متفاوت است .قابلیت زیاد تصاویر فراطیفی در تفکیکپذیری پدیدهها نشان میدهد که شناسـایی و
جداسازی کانیها با استفاده از این تصاویر ،از سهولت و دقت بیشتری نسبت به روشهای دیگر از قبیل استفاده از تصاویر
يندباندی برخوردار است.
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