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های متعدد، ضروری لرزه در مناطق شهری با زیرساختبررسی اثر ساختگاه به عنوان یک عامل موثر بر دامنة امواج زمین 

ها را دشوار و در اخیر انجام این بررسی  های های بال است. گسترش شهرها در سال اما مستلزم صرف زمان و هزینه

شناسی،  ریختی زمین های ژئوفیزیکی با مطالعه است. اگر بتوان پیش از به کارگیری روش  برخی موارد ناممکن کرده

جویی و دقت نتایج بندی کرد در صرف هزینه و زمان صرفهتر و کمّی پهنه های دقیقمناطق مستعد را برای بررسی

های بندی مقدماتی کیفی اثر ساختگاه در شهر ارومیه است که با تلفیق روششد. هدف این تحقیق، پهنه تر خواهد  بیش 

منجر به تولید    1334سال    1:50000های هوایی  است. پردازش عکسختی و فتوگرامتری محقق شده شناختیرن یزم

و مدل  ارتفاعی سه ارتوفتوموزاییک  و  های  برای شناسایی   ی کواترنرریختی  زمین  ی واحدها  ی بند پهنه بعدی شده که 

که کار   استها فراهم شده ی گمانه شناختبندی رفتاری با تلفیق این نقشه و اطالعات رسوباست. پهنه   استفاده شده

 کند. تر می های ژئوفیزیکی را ساده طراحی و تفسیر برداشت

 ارومیه، تصاویر هوایی قدیمی.  شناسی، فتوگرامتری، شهرریختبعدی، زمین مدل سه   اثر ساختگاه،: ید یلک یهاواژه
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Abstract 

Site effect investigation is necessary as an effective factor in the amplitude of earthquake waves in 

urban areas with multiple infrastructures. Using the geophysical methods needs time and made high 

costs, so they can be saved by investigating the geomorphologic structures. Today's expansion of cities 

made geomorphological studies impossible. Historical aerial photos were used to see more detailed and 

quantitative zoning studies of the city-covered lands. The purpose of this research is primary zoning of 

site effect on the Urmia city using geomorphological structure derived from aerial photogrammetry. 

Processing 1:50000 scale aerial photos that were taken in 1334 has led to the production of orthophoto-

mosaics and 3D elevation models that have been used for the identification and zoning of Quaternary 

geomorphological units. Zoning is produced by combining this map with the sedimentological 

information of the boreholes, which simplifies the task of designing and interpreting geophysical 

surveys. 
Keywords: Site effect, 3D Model, Geomorphology, Photogrammetry, Urmia City, historical aerial 

photogrammetry. 
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 مقدمه    1
)حکیمی و همکاران،  خصییوصیییات عمومی موج زلزله اسییت د و تغییر یتاثیرگذار در تشییداز عوامل ها  اثر سییاختگاه، در زلزله

 6 تا  5/1از    ی امواج را نسیبت به سینگ بسیتردامنه  تواندیخاک نرم با ضیخامت چند متر تا چند صید متر م  ی هیل  ک(. ی1397
های متعدد و تراکم جمعیت اثر سیاختگاه در مناطق شیهری به دلیل وجود زیرسیاخت(. بررسیی  2007تقویت کند )آرنولد، برابر 

را در پی    ی ادیز یو مال  یتواند خسیارات جانین موضیوع، میتوسیعه و رشید شیهری بدون توجه به ا  ای دارد.سیاکن اهمیت ویژه
 داشته باشد.

بررسیی توصییفی اشیکال پردازد. همچنین  میزمین    ی های پوسیتهها و فرمشیکلبررسیی  به علمی اسیت که    یشیناسیختیرنیزم
، از دیگر زمین موثرندی ها و عواملی که در تغییر شیییکل پوسیییتهبه منشیییاء پدیده هاو ارتباط آن  های سیییطح زمینناهمواری 

 Digital)مدل فرازنمای رقومی منطقه، اسییتفاده از    یشییناسییختیرنیی زمهای مطالعههای این علم اسییت. یکی از روششییاخه
Elevation Model: DEMهای مختلفی برای اسییتخراج ( اسییت. روشDEM  وجود دارد که با توجه به هزینه و دقت مورد

بیا دقیت قیابیل قبول برای اسیییتخراج عوارض   DEMهیای تولیید  نظر، متفیاوت هسیییتنید. فتوگرامتری هوایی یکی از روش
 ی هین و تهیزم ی نخوردهسیطح دسیت  ی ، مشیاهدهی با توجه به رشید مناطق شیهر  یاز طرف .منطقه اسیت  یشیناسیختیرنیزم

ی های پردازش تصیاویر امکان تهیهوضیعیت موجود غیر ممکن شیده اسیت. با پیشیرفت الگوریتم  یشیناسیختیرنیزم  ی هانقشیه
شیناسیی مناطقی که در حال یخترتوان زمینفراهم شیده اسیت که با اسیتفاده از آن می ،مدل سیه بعدی از تصیاویر هوایی قدیمی

های مکانی بر روی اطالعات توان بسییاری از پردازشها بنا شیده اسیت را مطالعه کرد. از این طریق میحاضیر شیهر بر روی آن
را از   سیاختگاهاثر   اسیتخراج نمود و ی مناطق شیهر ی کواترنر  ی از واحدها  یقیدق  نسیبتاً  ی نقشیهاسیتخراج شیده را اعمال کرد و 

 .(2022اران، کو هم یترمنککرد )پا یبررس یشناسنیمنظر زم
 ی شیهر  ی خطر زلزله در منطقه  ی بندپهنه  ،یتجرب ی هاها و اسیتفاده از مدلگسیله  ی هانقشیه  ،ی الرزه ی هابا داده(  1395)  ی رینصی
و  شودیم ی بندبال رده  یبا خطر نسب  ی هامطالعه نشیان داده اسیت که بستر شهر در پهنه  نیا  جیکرده اسیت. نتا  یرا بررسی هیاروم

 آن است. یاز بخش غرب شتریاز شرق شهر ب یعیشتاب در بخش وس زانیم
 Gomez  تمیبه کمک الگور  یمیقد  یی هوا  ی هاژاپن از عکس   لغزشنیزم  ی مطالعه  ی برا  (2015)و همکاران  SfM  نییتع  ی برا  

ه دست  ب  DEM  آن با  بیمنطقه و ترک  یشناسختیرنیبا استفاده از زم  قیتحق  نیمنطقه استفاده کردند. در ا  یشناس ختیرن یزم

 پرداخته شده است.  نیعوارض سطح زم  راتییتغ یبررس به و جدید  ی میقد ییهوا ی هاآمده از عکس 

آبرفت حجم زیادی از  با    ،ه یاروم  ی شهر  ی منطقه   ،کشور  یشناس ن یسازمان زمتوسط    1364شده در سال    هیته  ی طبق نقشه 

ی احتمالی تعیین شده  ای، به عنوان گسلههای ماهوارهی عکس های اطراف آن بر پایهشود و بسیاری از گسلهنمایش داده می

 ی هانهشته در غرب قرار گرفته و    یآبرفت  ی در شرق و سامانه   ی ا اچهیدر  ی سامانه   انیدر گذار م  هیاروم  ی منطقه   نکه،یتر ا هم م  است.

هر    ی ناش ا  کیاز  تاث  نیاز  سامانه  کواترنر  رفتاربر    یمتفاوت  اری بس  ریدو  ساختگاه  ی رسوب  اثر  داشتنخواه  ی و   ی )نقشه  د 

 2800با توجه به استاندارد    ی. از طرف(یتشافات معدنکو ا  یشناس ن ی، سازمان زم1:100000اس  یه در مقیاروم  یشناس ن یزم

از  . شده استبندی دسته  ادیخطر زی در ردهمنطقه،   نیزلزله در ا ی خطر نسب(،  چهارم شیرا یوی ) راه، مسکن و شهرساز ی اداره

و به تبع آن بال   شدن ساخت و ساز  تریاصول  ،هاساخت سازه   تی فیکبال بردن    ی منطقه برا  ن یاثر ساختگاه در ا  یبررس  رو،نیا

 دارد. ی اژهیو تیمردم، اهم یمنیبردن ا

 قی روش تحق    2

منطقه  ی همطالع  ی برا ساختگاه  ارومیهاثر  شهری  از  ی  هوا  21تعداد  ،  مقیاس    1334سال    ییعکس  کمک 1:50000با  به 

شده  استفاده  ی فتوگرامتری است،  های پیشرفتهکه یکی از الگوریتم  Structure from Motion  (SfM)  تمیالگورهای  پردازش

در    23هایی با ابعاد  شود، که در هر خط پروازی رفت، عکس است. در فتوگرامتری هوایی برای هواپیما، مسیر حرکتی طراحی می

پوشش عرضی    %40و  پوشش طولی    %60هم دارای حداقل  های پشتی عکسکه همهشود. به طوری یسانتی متر اخذ م  23

های گرفته کند. در این مطالعه از عکسبعدی منطقه را فراهم می ها، قابلیت ساخت مدل سه باشد. این پوشش مشترک بین عکس

ی شهری ارومیه، به علت قابل رویت بودن سطح زمینی که امروزه بدلیل رشد شهری پوشانده شده،  منطقه   1334شده در سال  
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برای   است.  شده  سه استفاده  مدل  الگوریتمساختن  از   ، Scale Invariant Feature Transform (SIFT)های  بعدی، 

RANdom Sample Consensus (RANSAC)    وSemi-Global Matching (SGM)   ای به ترتیب برای ساخت ابر نقطه

نقطه ابر  نقطه نامتراکم،  ابر  است.  شده  استفاده  بعدی  سه  مدل  و  متراکم  الگوریتم  ای  در  نامتراکم  از   SIFTای  استفاده  با  و 

پس  رود. سها، به کار می ها، به منظور استخراج نقاط لبه و پیدا کردن نقاط مشترک بین عکسی دوم از عکسگیری مرتبهمشتق

نقطه   RANSACالگوریتم   ابر  تولید  تهیه برای  و  متراکم  استفاده می ی  اولیه  هندسی  مدل  از  ی  استفاده  با  پایان،  در  شود. 

ی مطالعاتی و  )الف( منطقه   1شکل  شود.  ها، مدل سه بعدی تولید میدر کل عکس   ی استخراج ویژگی جهان  SGMالگوریتم  

این تحقیق ر تولید شده در  نشان میارتوفتوموزاییک  از سال  ا  اساس آن، گسترش شهری  بر  بسیار    1334دهد که  تا کنون 

 گیر بوده است. چشم

  
 )ب(                                                                                                   )الف(                        

ی . )ب( نقشه1334در سال   و اطراف آن هیاروم یشهر یمنطقه1:5000 یمیقد ییهوا های استخراج شده از عکس   ک یارتوفوتوموزائالف( ) .1شکل 

 ی منطقه.ای آرشیو شدههای ماهواره تهیه شده از عکس 

شناسی دقیقی  ریختی زمین توان نقشهمی   تولید شده است که بر پایه آن  کیی ارتوفتوموزا  ی سه بعد  فیآناگل  ی نما )الف(    2شکل  

تولید شده از تصاویر    DEM)ب(    2ارائه کرد. شکل    ،آن قرار گرفته  ی روشهر بر  امروزه  آنچه  های کواترنری منطقه و  از نهشته 

 یشود، منطقه دهد. همانطور که در این شکل دیده میهای ژئوتکنیک در دسترس را نشان میپردازش شده و موقعیت گمانه 

مشاهدات با  شناسی منطقه  ریختی زمیننقشه،  جینتابهتر    یابیارز   برای   بخش دشت آبرفتی گسترش یافته است.  ی شهری بر رو

 اند. شده سه یمقادر دسترس،  کینکژئوت ی ها گمانه ی هادادهشناسی و زمین 

 

 
 )ب(                                               )الف(                                                                    

 SFMو با الگوریتم  1334های هوایی قدیمی سال ی شهری ارومیه در حالت سه بعدی که با استفاده از عکس ارتوفتوموزاییک منطقه)الف(   .2شکل 

 تهیه شده از پردازش تصاویر هوایی قدیمی   DEM.)ب(  (Perspective 30تولید شده است. )

 یر یگجه ینت    3

های در دسترس،  موقعیت گمانه   دهد.استخراج شده است را نشان می   DEMشناسی منطقه که از  ریختی زمین نقشه  4شکل  

 5سه آن با شکل  یشود و مقایدیده م  یشناس ختیرن یدر این شکل با شماره مشخص شده است. با توجه به آنچه در نقشه زم

سنگ بستر قرار گرفته   ی زدانه بر رویهای راز نهشته  ییبا ضخامت بال   ی، پادگانه آبرفت13و    7،  1  ی هاگمانه  ی هااطالعات داده
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از محدوده  است. این سه گمانهبا دور شدن  نزد  ی  ه کطوررسد. همانبه بستر رودخانه، ضخامت ریزدانه به حداقل می  یکیو 

ز دانه نشان  ی بستر رودخانه، ضخامت زیادی از مواد ر  یدر سمت شمال  یسانکی در فاصله به نسبت    9و    12  ی هاپیداست، گمانه 

که در بستر رودخانه   خوان است. این چهار گمانههم  14و    11،  8،  3  ی هاسی گمانهشناریختن یو زم  یه با اطالعات عمقکدهد  ی م

دانه قرار  درشت   غالباًهای  دهند که بر روی نهشتههای ریزدانه سطحی نشان می تری از نهشته قرار دارند، ضخامت به نسبت کم 

مانده رسوبات درشت دانه و یا ضخامت کمی از ریز    یدارند. در گذر زمان دشت سیالبی در بستر رودخانه شسته شده و آنچه باق

ی  دهنده (، نشان10و    6، 5،  4،  2  ی هازه و بستر رودخانه است )گمانه یمیان وار  ی ه در فاصلهک  ی دانه هستند. بخش دشت آبرفت

ی به سنگ بستر  ضخامت دو تا سه متر نهشته ریز دانه است که بسته به دوری از یا نزدیکی به بستر رودخانه، با ضخامت خاص

 رسند. ی م

 

 استخراج شده است.  DEMشناسی منطقه که از ریختی زمیننقشه. 4شکل 

 

 های در دسترس روی مقاطع افقیهای خاک گمانه اطالعات لیه.  5شکل 

 ز،یمتما  شناسیریختزمین زون  توان چند  ی های در دسترس مو اطالعات گمانه  یشناس ختیرنی ن اساس، با توجه به نقشه زمیبر ا

  یزدانه ی، بخش ری ای، دشت آبرفتهای کوهپایه، واریزهیشیبخش فرسا  شامل  خاک متفاوت  ی هایژگیو و   شیدایپ  ی ندهایبا فرآ

مختلف خاک و   ی که ساختارها  اددرا نشان    یمناطق ساحلد و  یجد  ی البیم، بستر رودخانه، دشت سیقد  یالبی دشت س  ی بال 

 . دهندیم   نرا نشا ختگاهسا یاثرات احتمال

کواترنری یک منطقه، به ویژه در شهرهای گسترش یافته، کمک بسیار بزرگی در   شناسیریختی زمین ی نقشهبنابراین تهیه 

 ند. کهای ژئوفیزیکی می های حفاری و روشبندی نزدیک به واقعی، باعث کاهش هزینه پهنه 
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