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 چکیده 

 در دور از سنجش تصاویر که است استوار حقیقت این بر دور از سنجش های روش بیشتر

 را پیکسل طیف بتوان و باشند شده تصویربرداری کوچك باندی پهنای و متعدد طیفی باندهای

 منحنی و ها پیکسل ترین خالص بندی دسته و شناسایی کردن، مشخص برای. کرد استخراج

 پیکسل خلوص شاخص تبدیل اجرای و (MNF) نوفه کمترین کسر انجام از بعد طیفی های

(PPI) کننده مجسم از n- نمودار های گوشه در که هایی پیکسل گروه. شود می استفاده  بعدی 

 با که انتهایی عضو عنوان به و شده جدا ابری های داده دیگر از توانند می دارند قرار پراکندگی

 مراجعه با. شوند انتخاب دارد مطابقت مشخصی پدیده هر یا ها سنگ و ها کانی از خاصی نوع

 منظور بدین. شود می استخراج انتهایی عضوهای طیف تصویر، در ها پیکسل این واقعی محل به

 های داده دسته روی بر (IARR) درونی نسبی بازتاب میانگین کالیبراسیون از بعد فرایند این

 مورد منطقه زمین شناختی واحدهای. شد اجرا اصفهان اردستان، غرب جنوب منطقه در استر

 گیاهی پوشش و( کلسیت) کربناته های سنگ ،(شیل مانند) رسی واحدهای شامل اساساً مطالعه

 سبزینه گیاه و کلسیت ایلیت، شامل انتهایی عضو سه استخراج به منجر فرایند این نتایج. باشد می

 .گردید نظر مورد تصویر از دار

 

  واژگان كلیدي:

 ، اردستاناستر شده کالیبره های داده تصویر، خالصطیفی  های منحنی و ها پیکسل
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 مقدمه  .1

باند،  14. از این باند انجام می دهد 14را در  زمیناز  تصویر برداری که بر سکوی ترا قرار دارد؛سنجنده استر، 

بعدی که توسط دو متر و قابلیت دید سه  15سه باند در محدوده مرئی و فروسرخ نزدیك با تفکیك مکانی 

فراهم می شود، قرار گرفته است. در محدوده فروسرخ موج کوتاه این  BACKWARDو  NADIRمولفه 

این باند ها دارای بیشترین پتانسیل برای بررسی ترکیب  متر است. 30سنجنده دارای شش باند با تفکیك مکانی 

دارد؛ همچنین کربناتی در این محدوده قرار  سولفاتی و های هیدروکسیلی، مواد زمینی بوده و طیف جذبی کانی

از داده های  اخیر های در سال متر می باشد. 90در محدوده فروسرخ گرمایی دارای پنج باند با تفکیك مکانی 

منطقه مورد مطالعه در سی  .[1]می شود استفاده  منابع زمینی اتمطالع برای بازتابیسنج گرمایی و  این طیف

(. در این مطالعه تصویر ماهواره ای از این 1غرب اردستان، اصفهان قرار دارد )شکل  و پنج کیلومتری جنوب

واحدهای سنگ شناختی منطقه با توجه عمده سنجنده که شامل منطقه ی مذکور می باشد؛ استفاده شده است. 

کویر، آب و هوای منطقه بدلیل نزدیکی و مجاورت با  به نقشه زمین شناسی آهك، مارن، رس و شیل است.

که در نواحی کوهستانی منطقه در تابستان  معموال در تابستان ها گرم و خشك و در زمستان سرد است؛ در حالی

 . [7]ها آب و هوای نسبتا معتدلی دارد 

و مراتع در اکثر نقاط  ( پوشش گیاهی شامل بوته زارهاMay 23, 2002با توجه به تاریخ ثبت تصاویر استر )

 منطقه مورد مطالعه انتظار می رود.
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 منطقه مورد مطالعه، جنوب غرب اردستان -1شکل 

 

سبت گیری       شش گیاهی در منطقه مورد مطالعه به روش ن سنگی و پو سازی واحدهای  سبی   بارز باند جذب ن

ست     شده ا سعی دارد با انجام فرایندهای [8]انجام  ستر این منطقه    . این تحقیق  سته داده های ا   ،مختلف در د

 را شناسایی و دسته بندی کند. خالص ترین پیکسل ها و منحنی های طیفی

 

 بحث  .2

خالص در تصاویر سنجش از دور با توجه به پدیده ها و مواد مختلف زمینی، غیر ممکن بنظر می  پیکسل های

نوع ماده تشکیل شده باشد. اختالط طیفی باعث ایجاد سیماهای       رسد؛ بنابراین هر پیکسل می تواند از چندین  

سل           شاخص خلوص پیک ستفاده از  سل می گردد. با ا شکیل دهنده پیک طیفی جدید، با توجه به ترکیب مواد ت

ست آورد.     صاویر ابر طیفی و چند طیفی به د سل ها را در ت صاویر  می توان خالص ترین طیف پیک از  PPI ت

بعدی در یك بردار واحد تصادفی، ایجاد می شوند. خالص ترین    -nدن نمودار پراکندگی راه تکرار تصویر کر 

ها از نظر طیفی پیکسل هایی هستند که در انتهای بردار واحد قرار گرفته اند و ارزش پیکسل با تعداد      پیکسل 
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سل    ست مطابقت دارد. پیک صاو    دفعاتی که در انتهای این بردار قرار گرفته ا شن در ت شان   PPI  یر های رو ن

 نسبت  مشخصات طیفی   نظر از که هایی پیکسل  فوق دهنده خلوص نسبی باالتر می باشند؛ بنابراین پردازش  

 الگوریتم چندین .می کند پیدا را باشللند کانیایی تنوع کمترین دهنده نشللان تصللویر دیگر های پیکسللل به

ستخراج  ضاء  ا ست  شده  دهه های اخیر ایجاد در انتهایی اع  خلوص شاخص  آنها ترین معمول از یکی که ا

ستانه  حد .[2،3،4] دارد وجود نیز ENVI 4.0افزار نرم در است که   پیکسل   می تعریف PPIبرای  ای که آ

 PPI مراحل در هایی پیکسل  تنها ترتیب بدین است؛  تصویر  های روشنایی نوفه  عددهای برابر 3 یا 2شود  

ستانه  کاربر حد است یا  3 یا 2 بین آنها روشنایی  عدد می شوند که  وارد شتر از این مقدار  ای آ  به توجه با بی

صویری  ابعاد کاهش منظور به .انتخاب کند سنجنده خود  نوع شاخص خلوص  که ت سل  تحت   می قرار پیک

سر  پردازش آن گیرد روی شی  PPIاتمام  از شود. پس  می نوفه انجام کمترین ک سل  هر که ارز  بخود پیک

صاص  ست  دفعاتی تعداد دهد می اخت صادفی  بردار انتهای در که ا سل    گرفته قرار ت ست. پیک  با که های ا

شته  تطابق موجود شرایط  شند به  دا سل  صورت  با شن  های پیک شان  خروجی در رو سپس    شوند.  می داده ن

صویر  در شده  داده نمایش موقعیت ارزش های شخص  ت شاهده  برای می کنند. را م  می باالتر های ارزش م

باال انتخاب و بر روی آنها فرایند مجسللم  های ارزش کرد. نواحی دارای اسللتفاده چگالی زنی برش از توان

سل ها و            -nکننده  سته بندی خالص ترین پیک سایی و د شنا شخص کردن،  شود. به منظور م بعدی اجرا می 

د  : تعداnبعدی استفاده می شود )   -n مجسم کننده  از  PPI و MNF منحنی های طیفی بعد از اجرای تبدیل

ضای چند بعدی مورد بررسی قرار         ست که پیکسل های انتخابی در ف باندها(. برای یافتن عضو انتهایی، الزم ا

ستفاده از فرایند    ر فضای   د انتخاب می شوند به صورت ابرهای پیکسل   PPI گیرند. همه پیکسل هایی که با ا

چند بعدی در نظر گرفته می  یصلورت نقاطی در نموادر پراکندگ  به چند بعدی نمایش داده می شلوند. طیف 

بعدی معادل ارزش تابشی یا بازتابشی پیکسل موردنظر است. توزیع نقاط در      -nارزش نقاط در فضای   شود. 

سپس می توان این نقاط را         این شود.  ستفاده می  ضو انتهایی و درجه خلوص آنها ا ضا برای تخمین تعداد ع ف

سل ها را در ر    ضا چرخانده و گروه پیک صویری،       هددر این ف سه ارزش ت ستفاده از دو یا  ها انتخاب نمود. با ا

شود      شکیل می  سه بعدی ت شکل   نمودار پراکندگی دو یا  شه های نمودار     .(2) سل هایی که در گو گروه پیک

پراکندگی قرار دارند می توانند از دیگر داده های ابری جدا شده و به عنوان عضو انتهایی که با نوع خاصی از    

سل ها در   ، مطابقت دارد یا هر پدیده دیگر نگ هاس  ،ها کانی شوند. با مراجعه به محل واقعی این پیک انتخاب 

 .[5،6] تصویر، طیف عضوهای انتهایی استخراج می شود
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 بعدی -nفرایند مجسم کننده بعد از اجرای  پیکسل ابرهایبه صورت  بعدی -n در فضاینقاط  توزیع -2شکل 

 

  دسللته داده های اسللتر( در IARR) میانگین بازتاب نسللبی درونی پیش پردازش داده ها؛ کالیبراسللیون بعنوان

شد.   سیون  انجام  ش  IARRکالیبرا صحنه           یرو سبت به طیف میانگین  صاویر ن سازی ت ست که برای بهنجار ا

صویر      سازی داده های طیفی ت ست    صورت می گیرد. این روش موثرترین تکنیك برای بهنجار در منطقه ای ا

دسته کالیبراسیون  . بعد ازهای زمینی وجود ندارد یا اطالعات کمی از آن در دسترس می باشد که اندازه گیری

صل    PPI مورد نظر؛ تبدیلداده های  صویر حا از منطقه مورد مطالعه اجرا گردید این عمل باعث   MNFدر ت

شن      نمایان  سل های خالص با رنگ رو شکل    شدن پیک سپس  (3شد ) سم کننده  ؛  بعدی برای   -nفرایند مج

عضو انتهایی    سه که منجر به استخراج   بر روی داده های کالیبره شده انجام شد   تصویر خالص  طیفاستخراج  

صویر مورد نظر گردید  ضو انتهایی اول در باند   .از ت شابه طیف ایلیت      9و  8، 6ع شان می دهد که م جذب ن

عضللو   .اسللتمنطقه مورد مطالعه در  )بویژه شللیل( رسللی های ف کانیطی نمایندهبه عنوان  طیف این اسللت.

صلی و در باند   8انتهایی دوم در باند  شان می دهد      5جذب ا ضعیفی ن سیار  سیاری به     جذب ب شباهت ب که 

بازتاب قوی نشللان می دهد که طیف گیاه  3جذب و باند  2در باند  سللومانتهایی  طیف کلسللیت دارد. عضللو

ست    صویر        .سبزینه دار ا شده از ت ستخراج  ضوهای انتهایی ا شگاه  با ع شدند و     USGSطیف آزمای سه  مقای

سرخ نزدیك       شترین تفاوت در محدوده مرئی و فرو شد بی شخص  ست که   م سطه  به مربوطا  بویژه فلزات وا

 .(4)شکل  می باشد( Fe+3و  Fe+2) آهن
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 ب                                           الف                                         

 منطقه مورد مطالعه  در )ب( MNFتصویر حاصل  الف( از) خلوص پیکسلشاخص  تبدیل -3شکل 

 

 
 USGSها با طیف آزمایشگاه  آن مقایسه و تصویر خالص های پیکسل از شده استخراج انتهایی های عضو -4 شکل
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 گیرينتیجه .3

صویر خالص پیکسل   طیف بدست آوردن  برای  روش بعدی -nکننده  مجسم  و پیکسل  خلوص شاخص  ،ت

سبی  های ستند  منا ستخراج   این فرایند .ه ضو انتهایی از   سه منجر به ا صویر ع ضو   .گردید مورد نظرمنطقه  ت ع

 نمایندهبه عنوان  طیف این ایلیت اسللت. طیفجذب نشللان می دهد که مشللابه  9و  8، 6انتهایی اول در باند 

و در  اصلی جذب  8در باند  . عضو انتهایی دوم است منطقه مورد مطالعه در  بویژه شیل  رسی  های طیف کانی

انتهایی سوم در باند   کلسیت دارد. عضو طیفکه شباهت بسیاری به  ضعیفی نشان می دهد بسیارجذب  5باند 

شان می دهد که   3جذب و باند  2 ست  سبزینه  گیاه طیفبازتاب قوی ن س دار ا را می  ت آمده. طیف های بد

و ... مورد اسلللتفاده قرار   SAM ،LSUتوان بعنوان طیف مرجع برای انجام پردازش های مختلف طیفی مانند 

 داد.
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