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دریافت - 1399/08/16 :پذیرش1400/06/31 :

چکیده
پردازش تصاویر سنجش از دور به منظور تفکیک دگرسانیهای هیدروترمال ،در صورت در دسترس نبودن طیف اولیهی پیکسلها ،یکی از
بحثهای چالش برانگیز برای محققان است .تحقیقهای قبلی نشان دادهاند که تفکیک دقیق زونهای دگرسانیهای هیدروترمال از یکدیگر با
استفاده از روشهای مرسوم پردازش تصاویر مبتنی بر خصوصیات طیفی پیکسلها ،امکانپذیر نمیباشد .لذا این تحقیق با ارائه یک الگوریتم چند
مرحلهای در تالش است تا زون های دگرسانی هیدروترمال موجود در محدوده غربی استان کرمان را با دقت باالیی شناسایی و تفکیک نماید.
جهت رسیدن به این هدف ،روش آنالیز مولفههای اصلی ( ،)PCAمدل فرکتالی عیار -مساحت( )C-Aو مدل زمین آماری کریجینگ شاخص کامل
( )FIKدر توالی یکدیگر به کار رفتهاند .نتایج نشان دهنده دقت باالی مدل  FIKدر شناسایی و تفکیک هر کدام از دگرسانیهای فیلیک،
آرژیلیک و پروپیلیتیک در منطقه مورد مطالعه است .همچنین بهمنظور ارزیابی خطای طبقهبندی ،ماتریس درهم آمیختگی بررسی شد .نتایج
ماتریس در هم آمیختگی بیانگر آن است که مدل  FIKعملکرد خوبی را در رابطه با طبقهبندی تصویر داشته است و صحت کل آن برابر با
 %89.30میباشد .همچنین با توجه به تعداد باالی پیکسلهای آموزشی زون فیلیک ،مدل  FIKبه خوبی توانسته است این نوع دگرسانی را
شناسایی نماید.

کلمات کلیدی
دگرسانیهای هیدروترمال ،الگوریتم چند مرحلهای ،آنالیز مولفه های اصلی ،مدل فرکتالی عیار -مساحت ،کریجینگ شاخص کامل.

* نویسنده مسئول مکاتبات.
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 10مقدار حد آستانه مختلف ،با توجه به تابع توزیع تجمعی و
تغییرات چولگی متغیر مورد مطالعه ،جهت رسیدن به این هدف
انتخاب میشود .لذا انتخاب درست این حد آستانهها پیچیدگی
زیادی داشته و نیاز به دقت باالیی دارد [ .]8به منظور افزایش
سرعت و کارآیی تخمین با استفاده از روش  ،FIKاز روش
فرکتالی  C-Aبرای محاسبه حد آستانههای بهینه استفاده
میشود [ .]15به دلیل وجود وابستگی باال میان دگرسانیهای
هیدروترمال موجود در منطقه مورد مطالعه ،استفاده از تصویر
آنالیز مولفههای اصلی سبب افزایش دقت در جداسازی
زونهای دگرسانی خواهد شد .لذا مقادیر پیکسلها براساس
خروجیهای مربوط به روش آنالیز مولفههای اصلی به کار
گرفته شده برای شناسایی زونهای دگرسانی فیلیک ،آرژیلیک
و پروپیلیتیک ،محاسبه میشوند.

 -1مقدمه
شناخت الگوی دگرسانی و تفکیک بین زونهای مختلف
آن ،نقش مهمی در فعالیتهای اکتشافی و بررسی بسیاری از
ذخایر از جمله مس پورفیری دارد [ 1و  .]2بنابراین شناسایی و
تفکیک دقیق انواع دگرسانیها و سنگهای میزبان از موارد
کلیدی و مهم در آشکارسازی مناطق امید بخش معدنی
میباشد .در سنجش از دور با استفاده از تکنیکهای مختلف،
تصاویر ماهوارهای مورد پردازش قرار گرفته و دگرسانی ذخایر
معدنی ،رخدادهای کانیزایی و پوشش گیاهی و غیره شناسایی
میگردند .روشهای نسبت باندی ،آنالیز مولفههای اصلی 1و
ترکیب رنگی کاذب از جمله تکنیکهای مرسوم پردازش
تصاویر در سنجش از دور میباشند [.]5 -3
در تحقیقات انجام شده قبلی ،تالش شده است تا با به
کارگیری تکنیکهای مختلف ،تفکیک و شناسایی دگرسانیها و
اکتشاف ذخایر معدنی با دقت بیشتری انجام شود [ 3و .]6
روشهای مبتنی بر تخمینهای زمین آماری در علوم مختلف
کاربرد گستردهای داشته است [ .]9 -7جاللی و همکاران
( ]10[ )1390در مطالعات خود ،برای مرز بندی بلوک های
کانسنگ و باطله در کانسار مس سرچشمه به بررسی اعتبار
برآوردهای کریجینگ خطی و غیر خطی به روش کریجینگ
شاخص پرداختند .وانگ و همکاران ( ]11[ )2013با ترکیب
روشهای زمین آماری و فرکتالی به ارزیابی کمی منابع معدنی
در کانسار مس پورفیری تانگشان ( )Tongshanدر چین
پرداختند .مرور تحقیقات گذشته نشان داده است که استفاده از
روش های زمین آماری به خصوص کریجینگ شاخص در
مرزبندی کانی سازیها و آلتراسیونها عملکرد دقیق تری
داشته است .بدین منظور هدف اصلی این مطالعه ،استفاده از
روش کریجینگ شاخص کامل )FIK( 2در تفکیک زون های
دگرسانی کانسارهای مس پورفیری منطقه مورد مطالعه
میباشد .در حقیقت این روش نوعی کریجینگ شاخص است
که با تبدیل دادههای پیوسته (برای مثال عیار عناصر) به
دادههای گسسته (دادههای شاخص صفر و یک) فرایند تخمین
را انجام میدهد [ 12و  .]13در روش  ،FIKجهت مدلسازی
متغیر پیوسته با چولگی زیاد ،الگوریتم  IKدر حد آستانههای
مختلف تکرار میشود .برای انتخاب حدود آستانهای جهت
تبدیل دادههای پیوسته به دادههای شاخص ،معموالً از تابع
توزیع تجمعی ( )CDFاستفاده میشود [ .]14به طور معمول،
Principal Component Analysis
Full Indicator Kriging

در این تحقیق با ارائه یک الگوریتم چند مرحلهای ،زونهای
دگرسانی فیلیک ،آرژیلیک و پروپیلیتیک در کمان ماگمایی
کرمان شناسایی و تفکیک شده است .هدف از این پژوهش
بررسی عملکرد روش  FIKدر طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
 ASTERو شناسایی زون های دگرسانی هیدروترمال کمان
ماگمایی سنوزوئیک کرمان میباشد .بدین منظور ابتدا ،با
استفاده از روش آنالیز مولفههای اصلی یک تصویر چند متغیره
از منطقه مورد مطالعه برای هر دگرسانی تولید شد .سپس با
استفاده از روش کریجینگ شاخص کامل و پیاده سازی آن بر
روی تصویر چند متغیره تولید شده ،جدایش پیکسلهای
دگرسانی از یکدیگر انجام گرفت .جهت افزایش دقت روش
زمین آماری بکار گرفته شده ،از روش هندسه فرکتال در
الگوریتم مدلسازی استفاده شده است .در نهایت ،نتایج حاصل
از الگوریتم ارائه شده اعتبارسنجی شدهاند.
 -2زمین شناسی منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در بخش جنوبی کمربند آتشفشانی-
رسوبی ایران مرکزی قرار گرفته است .ناحیه مورد مطالعه،
خاستگاه کانسارهای پورفیری مهمی همچون کدر ،گودکولواری،
ایجو ،سرنو و چاه فیروزه است و در جنوب غربی شهر کرمان
واقع شده است .آمیزه رنگین کرتاسه قدیمی ترین و نهشته
های کواترنر و مخروط افکنه های گراولی در زمره جوان ترین
رخنمون های ناحیه مطالعاتی قرار دارند [ .]16رسوبات کرتاسه
عمدتا از سنگ های فلیشی تشکیل شده اند .سنگهای رسوبی
کمپلکس آتشفشان رسوبی اغلب از نوع ماسه سنگ و اندکی
سنگ آهک میباشند .سنگهای آتشفشانی توسط سنگهای
نفوذی الیگوسن میوسن با جنس گرانودیوریت ،کوارتز دیوریت،
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مونزونیت ،تونالیت وگرانیت تسخیر شده اند .سنگهای
آتشفشانی به واسطه همجواری با توده های نفوذی ،در بسیاری
موارد دچار دگرسانی و تغییر شده اند .اغلب سنگهای نفوذی و
آتشفشانی به طور درجا دچار دگرسانی هیدروترمال و کانی
سازی شدهاند .دگرسانیهای آرژیلیکی ،سرسیتی و پروپیلیتیک
در زمره شایعترین دگرسانی هیدروترمال ناحیه قرار دارند.
رسوبات الیگوسن میوسن در بخش جنوب شرق ناحیه رخنمون
یافته اند که به طور دگرشیب به وسیله سازندهای ائوسن
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پوشیده میشوند .ضخامت این سریها بالغ بر  200متر است.
رسوبات نئوژن به وسیله یک دگرشیبی ،میان پایین ترین و
باالترین عضوها جدا شده اند .عضو پایینی عمدتا از ماسه سنگ
های متوسط تا ریزدانه همراه با رگه های ژیپس و تداخالت
هالیت شکل میگیرد .عضو باالیی شامل رسوباتی است که
طبقهبندی سستی را نشان میدهند و از استحکام کافی
برخوردار نیستند [ 17و  .]18شکل  1نقشه زمین شناسی
منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل  :1تصویر زمین شناسی منطقهی مورد مطالعه .مناطق کانی سازی شده منطقه شامل  )1کدر )2 ،گودکلواری )3 ،ایجو )4 ،سرنو )5 ،چاه
فیروزه )6 ،میدوک و  )7آبدر میباشند [.]3

در این تحقیق به دلیل وسعت زیاد منطقه مورد مطالعه ،از
سه تصویر سنجندهی آستر در سطح  L1Bاستفاده شده است.
دو تصویر در 30فروردین  18( 1379آپریل  )2000و تصویر
دیگر در  25خرداد  15( 1386ژوئن  )2007گرفته شده است.
تصاویر ابتدا توسط کراستاک و سپس با میانگین نسبی بازتابها
( )IARRتصحیح رادیومتریک شدند و به صورت موزاییک در
کنار یکدیگر قرار گرفتند (شکل  .)2شکل  ،2ذخایر شناخته
شدهی منطقه مورد مطالعه را در تصویر ماهوارهای محدوده
نشان میدهد.

 -3روششناسی
شکل  ،3یک فلوچارت کلی از مراحل انجام کار براساس
اهداف تحقیق را نشان میدهد .در این مطالعه به منظور نقشه
برداری دقیقتر دگرسانیهای هیدروترمال وابسته به ذخایر مس
پورفیری ،ابتدا خروجیهای حاصل از آنالیز مولفههای اصلی به
عنوان ورودی روش فرکتال مورد استفاده قرار میگیرند .سپس
حدود آستانهای به دست آمده از نمودارهای فرکتالی عیار-
مساحت 1به عنوان دادههای ورودی مدل زمین آماری
Concentration-Area
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شکل  :2تصویر ترکیب رنگی کاذب منطقه مورد مطالعه (باند  :4قرمز ،باند  :6سبز ،باند  :1آبی) .مناطق کانی سازی شده منطقه شامل  )1کدر)2 ،
گودکلواری )3 ،ایجو )4 ،سرنو )5 ،چاه فیروزه )6 ،میدوک و  )7آبدر میباشند.

شکل  :3توالی انجام پردازشها.
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مقادیر پیکسلها ،توزیع فراوانی پیکسلها و همچنین
خصوصیات فضایی و هندسی الگوهای تصویر مورد استفاده قرار
میگیرد .در این مدل هدف برقرار کردن رابطه ای میان
مساحت و حد آستانه مقدار درصد بازتاب است .این رابطه به
صورت زیر بیان میشود [:]30

کریجینگ شاخص کامل مورد استفاده قرار میگیرند .به
همین منظور ابتدا پیش پردازش های الزم بر روی تصویر
استر منطقه مورد مطالعه صورت گرفت .سپس با انجام آنالیز
مولفه های اصلی بر روی تصویر مورد نظر ،هر یک از دگرسانی
های ذخایر مس پ ورفیری در منطقه بارز شدند .در مرحله بعد
به منظور تفکیک پیکسل های مرتبط با دگرسانی های
هیدروترمال منطقه از پیکسل های زمینه ،روش فرکتالی
عیار -مساحت بر روی تصویر حاصل از مرحله قبل اعمال شد
و با رسم نمودار لگاریتمی درصد بازتاب در مقابل مساحت
برای هر یک از دگر سانی ها ،حد آستانه ای های  Zبرای هر
زون دگرسانی استخراج گردید .سپس با در نظر گرفتن
حدآستانه ای  iو با بررسی اینکه  iعضو  Zهست یا خیر،
دادهها به داده های شاخص تبدیل می شوند .در نهایت با
کاربرد رابطه ( ) 3پیکسل های مجهول تخمین زده میشوند و
مدل کلی دگرسانیها بر اساس مدل های ساخته شده از هر
حد آستانه تعیین میشود.

لگاریتمی عیار مساحت میباشد .توان  αپارامتر مرتبط با بعد
فرکتال است [ .]26پس از مشخص شدن این مقادیر ،نمودار
تمام لگاریتمی ( A)PRدر مقابل درصد بازتاب رسم میشود.
نمودار حاصله شامل مجموعهای از خطوط مستقیم و قطعه
قطعه می باشد .هر قطعه از این نمودار معرف یک جامعه است
[.]30

 -1-3آنالیز مولفه های اصلی

 -3-3مدل زمین آماری کریجینگ شاخص کامل

تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی برای فشرده سازی
داده ها مفید است .مولفه های اصلی درحالت کلی براساس
ماتریس واریانس -کواریانس یا ماتریس همبستگی باندها
محاسبه میشوند .برای مثال اگر  pباند وجود داشته باشد،
هریک از ماتریسهای فوق دارای  pسطر و  pستون هستند
[ 19و  .] 20پس از تعیین یکی از ماتریس های مذکور ،از
طریق روش های جبر خطی مقادیر ویژه برای این ماتریس
محاسبه میشود .با استفاده از مقادیر ویژه و بردارهای ویژه
می توان جهت هایی را که دارای بیشترین تغییر پذیری
هستند ،تعیین کرد و سپس با تعریف متغیر های جدید که
یک ترکیب خطی از متغیر های اولیه هستند ،ابعاد متغیرها را
کاهش داد [ .] 21به این ترتیب یک تصویر برای هر مولفه
اصلی یا بردار ویژه حاصل می شود که معرف تغییرپذیری در
جهت آن بردار است [.]22

کریجینگ شاخص [ ،]12یک روش غیر پارامتری برای
برآورد احتمال بیش از یک حد آستانه خاص ،Z)k( ،در داده
های مکانی است .با توجه به معادله ( ،)2متغیر تصادفی (Z)u
توسط توزیع دو جمله ای به کریجینگ شاخص تبدیل میشود
[.]34-31

()1

𝛼𝐴(𝑃𝑅 ≥ 𝑆) ∝ 𝑃𝑅 −

که در آن ( A)PR1مساحت تجمعی محصور شده توسط
پیکسلهایی است که مقدار درصد بازتاب آنها بزرگتر و
مساوی  Sاست .همچنین  Sحد آستانه در نمودار تمام

()2

𝑘𝑧 ≤ ) 𝛼𝑢(𝑧 𝑓𝑖 1
0
𝑠𝑒𝑖𝑤𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

{ = ) 𝑘𝑧 ;𝑢(𝐼

در این رابطه ( Z)kیک حد آستانه با مقدار مشخص و ثابت
است .کریجینگ شاخص روشی قدرتمند برای بهبود عدم
قطعیت در توزیع مکانی داده هاست .به دلیل در نظر نگرفتن
هیچگونه فرضی در توزیع دادهها ،این روش یک روش
غیرپارامتری است .همچنین به دلیل عدم وجود هیچگونه اثر
خطی در تابع شاخص آن ،این روش یک روش غیرخطی است.
کریجینگ شاخص دارای حداقل واریانس تخمین محلی است.
روش کریجینگ شاخص کامل به صورت زیر بیان میشود
[:]13

 -2-3مدل فرکتالی عیار  -مساحت

مدل فرکتالی عیار -مساحت عالوه بر جداسازی آنومالیهای
ژئوشیمیایی ،کاربرد گستردهتری در طبقهبندی تصاویر
ماهوارهای دارد [ .]29 -23یک تصویر ماهوارهای مورد استفاده
در سنجش از دور شامل آرایشی از پیکسل میباشد .هر پیکسل
توسط یک مقدار عددی که نشانگر درصد بازتاب میباشد ،نشانه
گذاری شده است .مدل فرکتالی عیار-مساحت به منظور ارائه
دید بهتری از تغییرات و اختالفات موجود در تصویر براساس

()3

] 𝛼𝜆 𝐼(𝑢; 𝑧𝑘 ) = ∑𝑛𝛼=1 𝜆𝛼 𝐼(𝑢𝛼 ; 𝑧𝑘 ) + 𝐹(𝑧𝑘 )[1 − ∑𝑛𝛼=1

در این معادله ) 𝑘𝑧 ;𝑢(𝐼 مقدار تخمینی از روش
میباشد 𝜆𝛼 .وزن مربوط به هر پیکسل میباشد𝐼(𝑢𝛼 ; 𝑧𝑘 ) .
FIK

مقدار متغیر شاخص در موقعیت پیکسل مورد نظر( )αاست.
) 𝑘𝑧(𝐹 مقدار فراوانی تجمعی در هر حد آستانه است .در ،FIK
Percent of Reflectance
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بازتاب باال میباشند .در حالیکه کانیهای دگرسانی پروپیلیتیک
همچون کلریت ،اپیدوت و کلسیت در باند  7و  9استر دارای
بیشترین بازتاب و در باند  8دارای بیشترین جذب میباشند.
همچنین کانیهای دگرسانی آرژیلیک در باند  5دارای بیشترین
بازتاب و در باند  7دارای بیشترین جذب میباشند .نتایج آنالیز
مولفه های اصلی انتخابی برای  6باند  SWIRاستر و همچنین
برای باندهای  5 ،4و  7در جدول  1و جدول  2آمده است.

کریجینگ شاخص برای مجموعهای از حدود آستانها به ازای
𝑘‚ … ‚ ،𝑧𝑘 = 1با فواصل مشخص از متغیر پیوسته  Zانجام
میشود [ 35 ،31و .]36
 -4نتایج و بحث
 -1-4آنالیز مولفههای اصلی

کانیهای دگرسانی فیلیک همچون سریسیت (مسکویت) در
باند  6سنجندهی استر دارای جذب باال و در باند  4استر دارای

جدول  :1آنالیز مولفه های اصلی انتخابی باندهای  SWIRاستر.

بردار ویژه

باند 4

PC1

-0/428
-0/725
0/505
-0/185
-0/029
0/017

PC2
PC3
PC4
PC5
PC6

باند 5

باند 7

باند 6

-0/426 -0/401
-0/066 -0/188
-0/524 -0/548
-0/172 0/098
0/299 -0/0005
0/647 -0/702

باند 8

باند 9

-0/388 -0/417 -0/386
0/440 0/476 0/113
0/069 0/392 0/094
-0/549 0/052 0/788
-0/589 0/637 -0/394
-0/276 -0/188 0/227

جدول  :2نتایج حاصل از آنالیز مولفه های اصلی انتخابی باندهای  5 ،4و 7استر.

بردار ویژه

باند 4

باند 5

باند 7

PC1

0/617
0/776
0/125

0/568
-0/330
-0/753

0/543
-0/536
0/645

PC2
PC3

مطابق جدول  ،1مولفهی اصلی مناسب برای آشکار سازی
دگرسانی فیلیک بر اساس بیشترین اختالف مشاهده شده بین
باند  4به عنوان بیشترین بازتاب و باند  6به عنوان بیشترین
جذب ،تصویر مولفه اصلی سوم میباشد .همچنین تصویر ،PC5
مولفه اصلی مناسب برای بارز سازی دگرسانی پروپیلیتیک بر
مبنای بیشترین اختالف بین باندهای  7و  9به عنوان بیشترین
بازتاب و باند  8به عنوان بیشترین جذب است .بنابراین تصویر
 -PC5کانیهای دگرسانی پروپیلیتیک را آشکار میکند .مطابق
جدول  ،2با بررسی بین باندهای  5و  7به عنوان بیشترین
بازتاب و بیشترین جذب ،تصویر  ،PC3مناسبترین تصویر برای
شناسایی دگرسانی آرژیلیک معرفی گردید.

قابل طبقه بندی نیستند .برای حل این مسئله ،یک الگوریتم
تلفیقی از روش فرکتالی عیار -مساحت و مدل زمین آماری
کریجینگ شاخص کامل به منظور شناسایی و تفکیک
دگرسانیهای موجود در منطقه مورد استفاده قرار گرفت .در
ابتدا مقادیر عددی درصد بازتاب پیکسل های هر یک از تصاویر،
به  50کالس تقسیم شد و سپس فراوانی آنها در هر کالس به
صورت تجمعی محاسبه گردید .در مرحله بعد نمودار تمام
لگاریتمی درصد بازتاب در مقابل مساحت برای هر تصویر
ترسیم شد (شکل  .)4به منظور تعیین بعد فرکتال برای هر
جامعه حداقل دو و حداکثر سه خط بر روی دادهها برازش شد
و در نهایت محل تقاطع خطوط مشخص گردید.

 -2-4مدلسازی زونهای دگرسانی منطقه

مطابق با شکل  ،4نمودارها بیانگر سه جامعهی زمینه ،آنومالی
ضعیف و آنومالی شدید در توزیع دگرسانیهای فیلیک ،آرژیلیک و
پروپیلیتیک میباشند .در این مطالعه به دلیل اهمیت مناطق کانی
سازی با درجه باال (آنومالی شدید) ،مقادیر حد آستانه ای به دو
جامعه زمینه و مناطق کانی سازی کاهش مییابد (جدول .)3

هر پیکسل از تصویر خروجی آنالیز مولفههای اصلی حاصل
از ترکیب خطی همهی باندهای ورودی است .این پیکسلها
خواص طیفی اولیه خود را از دست دادهاند .بنابراین این
پیکسلها توسط روشهای مبتنی بر تجزیه و تحلیل طیفی،
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شکل  :4نمودار لگاریتمی درصد بازتاب در مقابل مساحت؛
الف -دگرسانی فیلیک ،ب -دگرسانی پروپیلیتیک ،ج -دگرسانی آرژیلیک.

() 𝑘𝑧(𝐹) نیز از نمودار فرکتالی عیار -مساحت به دست میآید.
در نهایت با جایگذاری هر کدام از پارامترهای فوق در معادله
( )3و محاسبه ) 𝑘𝑧 ;𝑢(𝐼 برای هر دگرسانی تصاویر مربوط به
نواحی مناطق کانی سازی و زمینه حاصل میشود (شکل 6 ،5
و .)7

جدول  :3حد آستانه ای مناطق کانی سازی شده و زمینه برای
دگرسانی فیلیک.

دگرسانی

مناطق کانی سازی

زمینه

-0/255 - 0/0538 0/054 - 0/266
فیلیک
پروپیلیتیک 0/0659 - 0/272 -0/132 - 0/0659
0/006 - 0/543
0/543 - 0/604
آرژیلیک

با توجه به جدول  ،3مناطق تعیین شده به عنوان مناطق
کانی سازی شده (آنومالی شدید) در شکل  5دارای مقادیری
بین  0/266 - 0/054میباشند .همچنین فراوانی کل
پیکسلهای موجود در محدوه کانی سازی  7942پیکسل
میباشد که در واقع  %1/5از کل پیکسلهای موجود در تصویر
را شامل میشود .براساس شکل  ،5مدل ارائه شده توسط
الگوریتم پیشنهادی با دقت باالیی مناطق معدنی کدر ،گود
کلواری ،ایجو ،سرنو ،میدوک و آبدر را در تصویر آشکار نموده
است .همچنین منطقهی چاه فیروزه در این تصویر نمود
چندانی نداشته و به خوبی آشکار نشده است.

پس از مشخص شدن حد آستانه مربوط به هر کدام از
دگرسانیها (جدول  ،)3در مرحله بعد به ازای هر حد آستانه و
معادله ( ،)2تصویری شاخص از منطقه مورد مطالعه تولید شد.
در تصویر حاصله ،پیکسلها با مقادیر کوچکتر از حد آستانه با
مقدار یک و پیکسلها با مقادیر بزرگتر از حد آستانه با مقدار
صفر مشخص میشوند .همچنین وزن مربوط به هر پیکسل
( 𝛼𝜆) از طریق میانگین گیری پیکسلهای موجود در شعاع تاثیر
 2010متری آن پیکسل در تصویر مولفه اصلی محاسبه
میشود .مقدار فراوانی تجمعی مربوط به هر حد آستانه
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شکل  :5نقشه کریجینگ شاخص کامل دگرسانی فیلیک در منطقه مورد مطالعه.

میشود .براساس شکل  ،6مدل ارائه شده توسط الگوریتم
پیشنهادی با دقت باالیی مناطق معدنی کدر ،میدوک و آبدر را
در تصویر آشکار نموده است .اما مناطق گودکلواری ،ایجو ،سرنو
و چاه فیروزه در این تصویر نمود چندانی ندارد.

با توجه به جدول  ،3مناطق تعیین شده به عنوان مناطق
کانی سازی شده (آنومالی شدید) در شکل  6دارای مقادیری
بین  0/543 - 0/604میباشند .همچنین فراوانی کل
پیکسلهای موجود در این محدوه  1162پیکسل میباشد که
در واقع  %0/21از کل پیکسلهای موجود در تصویر را شامل

شکل  :6نقشه کریجینگ شاخص کامل دگرسانی آرژیلیک در منطقه مورد مطالعه.

کل پیکسلهای موجود در تصویر را شامل میشود .همانطور که
مشاهده میشود ،کریجینگ شاخص کامل توانسته است دگرسانی
پروپلیتیک را در اطراف مناطق معدنی کدر ،گود کلواری ،ایجو،
میدوک و آبدر آشکار نماید .اما این روش در بعضی از قسمتها

با توجه به جدول  ،3مناطق تعیین شده به عنوان مناطق کانی
سازی شده (آنومالی شدید) در شکل  7دارای مقادیری بین
 0/0659تا  -0/132میباشند .همچنین فراوانی کل پیکسلهای
موجود در این محدوه  48769پیکسل میباشد که در واقع  %9از

35

ارائه یک الگوریتم چندمرحلهای برای شناسایی و تفکیک زونهای دگرسانی گرمابی در محدوده استان کرمان ماهوارهای ASTER

پوشش گیاهی را به اشتباه به عنوان منطقه کانی سازی شده

نشریه علمی مهندسی معدن ایران

شناسایی کرده است که مشکل این روش به حساب میآید.

شکل  :7نقشه کریجینگ شاخص کامل دگرسانی پروپیلیتیک در منطقه مورد مطالعه.

پیکسل از زون آرژیلیک و  492پیکسل از زون پروپیلیتیک به
عنوان مناطق کانی سازی شده انتخاب گردید .موقعیت این
پیکسلها با رنگ قرمز ،سبز و آبی به ترتیب برای زون فیلیک و
آرژیلیک و پروپیلیتیک در شکل  8نشان داده شده است.

 -3-4اعتبار سنجی الگوریتم مدلسازی

براساس مطالعات زمینی و آزمایشگاهی انجام شده توسط
مجدی فر و همکاران ( ]37[ )2013و هنرمند و همکاران ()2011
[ 591 ،]38پیکسل از مناطق کانی سازی شده زون فیلیک144 ،

شکل  :8مناطق کانی سازی شده زون های دگرسانی مختلف (قرمز :فیلیک ،سبز :آرژیلیک ،آبی :پروپیلیتیک).
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تعداد کالسهای مشخص جهت ارزیابی کمی روش مورد نظر
است .به همین منظور این ماتریس برای سه نوع دگرسانی
فیلیک ،آرژیلیک و پروپیلیتیک در جدول  4ارائه شده است.

در ادامه ،به منظور ارزیابی کیفیت طبقه بندی ،مدل
را در قالب ماتریس درهم آمیختگی کمی سازی شد .ماتریس
درهم آمیختگی جدولی با تعداد سطرها و ستونهای برابر با
FIK

جدول  :4نتایج ماتریس درهم آمیختگی مدل زمین آماری ..FIK

ماتریس درهم آمیختگی فیلیک (واقعی) آرژیلیک (واقعی) پروپیلیتیک (واقعی) جمع کل پیکسل

فیلیک ()FIK
آرژیلیک ()FIK
پروپیلیتیک ()FIK
غیردگرسان
جمع کل پیکسل ها
خطای حذف

507
0
24
60
591
%4/51

0
0
279
213
492
%0

51
66
27
0
144
%54/16

در ماتریس درهم آمیختگی جدول ( ،)4هر ستون اطالعاتی در
مورد پیکسلهای واقعی به کار گرفته شده در یک زون بدست
میدهد .بدین معنی که تعداد پیکسلهای استخراج شده از زون
فیلیک  591عدد است که مدل  FIKتعداد  507پیکسل را به عنوان
زون فیلیک 24 ،پیکسل به عنوان زون پروپیلیتیک و  60پیکسل را
به عنوان زون غیردگرسان یا طبقه بندی نشده تشخیص داده است.
همچنین هر ردیف از ماتریس درهم آمیختگی اطالعاتی در مورد
پیکسلهای طبقه بندی شده توسط مدل  FIKدر هر زون بدست
میدهد .بدین ترتیب که تعداد پیکسلهای انتخاب شده به عنوان
زون فیلیک توسط مدل  FIKبرابر  558پیکسل میباشد که تنها
 507پیکسل آن به درستی انتخاب شده است و  51پیکسل از زون
آرژیلیک به اشتباه به عنوان زون فیلیک طبقه بندی شده است .برای
کمی سازی کیفیت طبقه بندی مدل  FIKبا استفاده از ماتریس
درهم آمیختگی ،توابع خطای حذف و انجام محاسبه میگردند
[ .]39همچنین پارامتر صحت کل نیز به کار گرفته میشود [.]39
خطای حذف برای زون فیلیک به این معنی است که  %4/51از
پیکسل هایی که متعلق به زون فیلیک میباشند به اشتباه در
زونهای دیگر طبقه بندی شدهاند و خطای انجام زون فیلیک این
مفهوم را دارد که  %9/13از پیکسلهای متعلق به زونهای دیگر به
اشتباه در زون فیلیک قرار گرفتهاند .پارامتر صحت کل که نسبت
پیکسلهای صحیح طبقه بندی شده را به کل پیکسلها نشان
میدهد در حالت ایده آل باید برابر  %100باشد این مقدار برای
عملکرد مدل  FIKبرابر  %89/30است .با توجه به جدول  ،4مشاهده
میگردد که خطای حذف زون آرژیلیک برابر با  %54/16به دست
آمده است و این بدان معنی است که  %54/16از پیکسلهایی که
متعلق به زون آرژیلیک بوده اند به اشتباه در زونهای دیگر طبقه
بندی شدهاند .دلیل این خطای باال را میتوان در کمتر بودن تعداد

558
66
330
273
1227

خطای انجام

%9/13
%0
%15/45

صحت کل%89/30:

پیکسلهای آموزشی نسبت به زونهای دیگر دانست .اما با توجه به
این که میزان خطای انجام زون آرژیلیک صفر بوده است ،میتوان
نتیجه گرفت که مدل  FIKعملکرد خوبی را در رابطه با طبقه بندی
تصویر داشته است .همچنین با توجه به تعداد باالی پیکسلهای
آموزشی زون فیلیک ،مدل  FIKبه خوبی توانسته است این نوع
دگرسانی را شناسایی نماید.
 -5نتیجه گیری
این تحقیق جهت شناسایی و تفکیک دگرسانیهای گرمابی
در کمربند ماگمایی سنوزوییک کرمان از یک الگوریتم چند
مرحلهای مبتنی بر هندسه فرکتال و مدل زمین آماری
کریجینگ شاخص کامل استفاده نمود .برای این منظور ،سه
روش آنالیز مولفههای اصلی ،مدل فرکتالی عیار -مساحت و
مدل زمین آماری  FIKبه فرم ترکیبی استفاده شده و توانایی
این الگوریتم در پردازش تصاویر ماهوارهای مورد بررسی قرار
گرفته است .نتایج نشان دهنده توانایی مناسب الگوریتم ارائه
شده در شناسایی و تفکیک دگرسانیهای فیلیک ،آرژیلیک و
پروپیلیتیک میباشد .بهمنظور ارزیابی خطای طبقهبندی،
ماتریس درهم آمیختگی بررسی شد .نتایج ماتریس در هم
آمیختگی بیانگر آن است که خطای حذف زون آرژیلیک برابر
با  %54/16میباشد .این خطای باال ناشی از کمتر بودن تعداد
پیکسلهای آموزشی در این زون نسبت به زونهای دیگر است.
اما با توجه صفر بودن مقدار خطای انجام زون آرژیلیک ،میتوان
نتیجه گرفت که الگوریتم ارائه شده عملکرد خوبی را در رابطه
با طبقه بندی تصویر داشته است .همچنین با توجه به تعداد
باالی پیکسلهای آموزشی زون فیلیک ،الگوریتم ارائه شده به
خوبی توانسته است این نوع دگرسانی را شناسایی نماید.
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