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  چكيده 

 باندهاي در دور از سنجش تصاوير كه است استوار حقيقت اين بر دور از سنجش هاي روش بيشتر

. كرد استخراج را پيكسل طيف بتوان و باشند شده تصويربرداري كوچك باندي پهناي و متعدد طيفي

 شود مي مقايسه...  و خاك آب، سنگ، كاني، مانند خالص شده شناخته مواد طيف با سپس طيف اين

 اين اينكه وجود با. شوند مي مشخص دارند شباهت شده شناخته هاي طيف اين با كه هايي پيكسل و

 مانند طيفي چند تصاوير تحليل در موارد از خيلي در ولي بوده ابرطيفي تصاوير مختص بيشتر ها روش

 شده استخراج طيف از استفاده با) SAM( طيفي زاويه برداري نقشه .كرد استفاده آنها از توان مي استر

 اجرا اصفهان اردستان، غرب جنوب منطقه در شناختي زمين هاي پديده بارزسازي براياستر  ويراتص از

 حاصل. شود مي كلسيت و ايليت دار، سبزينه گياهان طيف شامل خالص استخراجي هاي طيف. شد

 مي آهك و شيل شامل كربناته و رسي سنگي واحدهاي و منطقه گياهي پوشش بارزسازي ؛پردازش

  . شد بررسي پردازش صحت و مقايسه ميداني و صحرايي مشاهدات شناسي، زمين نقشه با نتايج. باشد

  

   واژگان كليدي:

 طيف استر، هاي داده طيفي، زاويه برداري نقشه پردازش رقومي تصاوير ماهواره اي، ،دور از سنجش

 تصوير هاي
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  مقدمه    .1

 صرفه و منطقه به دسترسي سهولت منطقه، از كلي ديد آوردن بدست مانند مختلفي هاي مزيت داراي دور از سنجش

 دور از سنجش تصاوير از استفاده دسترسي غيرقابل مناطق از اطالعات آوردن بدست راه تنها. است زمان در جويي

 و جويي پي هاي هزينه كاهش و سنگي هاي واحد تشخيص ذخايرمعدني، محل تعيين در مهمي نقش علم اين. است

 آنها در اي پيشرفته هاي سنجنده كه شده پرتاب فضا به مختلفي هاي ماهواره گذشته سال 30 طول در .دارد اكتشاف

 سنجنده راديومتري و طيفي مكاني، تفكيك توان سازي بهينه زمينه در زيادي هاي پيشرفت همچنين. است شده تعبيه

 گرفته، قرار استفاده مورد زميني منابع مطالعه براي اخير سال چند در كه هايي ماهواره از يكي .است آمده عمل به ها

. است شده پرتاب فضا به امريكا و ژاپن همكاري با ميالدي 1999 دسامبر 18 در كه دارد نام (Terra) ترا ماهواره

 باند 14 در را زمين از تصويربرداري كه است بازتابي و گرمايي سنج طيف ماهواره، اين در شده تعبيه استر، سنجنده

 مي متر 30 و 15 تفكيك توان با بترتيب باند 9 شامل نزديك فروسرخ و مرئي محدوده در سنجنده اين. دهد مي انجام

 هيدروكسيلي، هاي كاني جذبي طيف و بوده زميني مواد تركيب بررسي براي پتانسيل بيشترين داراي ها باند اين. باشد

 باند پنج داراي نيز )µm 65/11-125/8( گرمايي فروسرخ محدوده در. دارد قرار محدوده اين در كربناتي و سولفاتي

 چندطيفي هاي سنجنده به نسبت سنجنده اين (ASTER user's guide, 2005).باشد مي متر 90 مكاني تفكيك با

 هاي پديده شناسايي و تشخيص براي بهتري توانايي داراي و بوده برخوردار باالتري طيفي تفكيك توان از تر قديمي

  ).1385 پناه، علوي( باشد مي مختلف

  

    منطقه مورد مطالعه  .2

 تصوير ،مطالعه اين در). 1 شكل( دارد قرار اصفهان اردستان، غرب جنوب كيلومتري پنج و سي در مطالعه مورد منطقه

 منطقه شناختي سنگ واحدهاي عمده. است شده استفاده باشد؛ مي مذكور منطقه شامل كه سنجنده اين از اي ماهواره

 كوير، با مجاورت و نزديكي بدليل منطقه هواي و آب. است شيل و رس مارن، آهك، ؛شناسي زمين نقشه به توجه با

 آب ها تابستان در منطقه كوهستاني نواحي در حاليكه در است؛ سرد زمستان در و خشك و گرم ها تابستان در معموال

 ). 1977 كشور، شناسي زمين سازمان( دارد معتدلي نسبتا هواي و

 مورد منطقه نقاط اكثر در مراتع و زارها بوته شامل گياهي پوشش ،)May 23, 2002(تصاوير ثبت تاريخ به توجه با

 باند گيري نسبت روش به مطالعه مورد منطقه در گياهي پوشش و سنگي واحدهاي بارزسازي. رود مي انتظار مطالعه

 اين). Tavakkoli, H.; Cheraghi, Y.,2011( است شده انجام باشد؛ مي پايه -تصوير روش يك كه نسبي جذب

 بر را باشد مي پايه -طيف روش يك كه) SAM( طيفي زاويه برداري نقشه پردازش از حاصل نتايج دارد سعي تحقيق

  .دهد قرار ارزيابي مورد استر تصوير از استخراجي شناختي زمين پديدهاي طيف روي
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  منطقه مورد مطالعه، جنوب غرب اردستان -1شكل 

  

 بحث    .3

 كاربر توسط شده معرفي انتهايي عضو طيف از استفاده با شده نظارت پردازش يك) SAM( طيفي زاويه برداري نقشه

 ها طيف بين زاويه محاسبه بوسيله را پيكسل طيف با مرجع طيف بين شباهت روش اين. باشد مي) مرجع طيف(

 . است Rule تصاوير و شده بندي رده تصوير شامل محاسبات اين خروجي. كند مي تعيين

 رنگي هاي پيكسل با مرجع طيف با انطباق بيشترين با نواحي) Density slice( چگالي برش آستانه از استفاده با

  ). ENVI V. 4.8 Tutorial; ENVI V. 4.8 User guide( شود مي مشخص

  تصوير هاي طيف از استفاده با طيفي زاويه برداري نقشه .1,3

 روشي LR كاليبراسيون. شد انجام استر هاي داده دسته در) LR( لگاريتم هاي باقيمانده كاليبراسيون پردازش؛ ابتداي در

 كاليبراسيون براي معموال روش اين. گيرد مي صورت صحنه ميانگين طيف به نسبت تصاوير بهنجارسازي براي كه است
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 حاصل تصوير در PPI تبديل نظر؛ مورد هاي داده دسته كاليبراسيون از بعد. شود مي استفاده طيفي ابر هاي داده

MNF سپس شد؛ روشن رنگ با خالص هاي پيكسل شدن نمايان باعث عمل اين گرديد اجرا مطالعه مورد منطقه از 

 منجر كه شد انجام شده كاليبره هاي داده روي بر تصوير خالص طيف استخراج براي بعدي -n كننده مجسم فرايند

 كه دهد مي نشان جذب 9 و 8 ،6 باند در اول انتهايي عضو. گرديد نظر مورد تصوير از انتهايي عضو سه استخراج به

. است مطالعه مورد منطقه در) شيل بويژه( رسي هاي كاني طيف نماينده عنوان به طيف اين. است ايليت طيف مشابه

 طيف به بسياري شباهت كه دهد مي نشان ضعيفي بسيار جذب 5 باند در و اصلي جذب 8 باند در دوم انتهايي عضو

. است دار سبزينه گياه طيف كه دهد مي نشان قوي بازتاب 3 باند و جذب 2 باند در سوم انتهايي عضو. دارد كلسيت

 تفاوت بيشترين شد مشخص و شدند مقايسه USGS آزمايشگاه طيف با تصوير از شده استخراج انتهايي عضوهاي

 شكل( باشد مي) Fe+3 و Fe+2( آهن بويژه واسطه فلزات به مربوط كه است نزديك فروسرخ و مرئي محدوده در

2.(  

  

  
  USGSها با طيف آزمايشگاه  آن مقايسه و تصوير خالص هاي پيكسل از شده استخراج انتهايي هاي عضو -2 شكل

  

قرار گرفته و نتايج بارزسازي هاي انجام شده توسط طيف  SAMتحت پردازش  تصوير هاي استخراج شده از طيف

   :بررسي شد كمتر زواياي هاي با

    14/0 - 08/0 رس (ايليت) با زوايه طيفي: -1

  06/0 - 02/0كلسيت با زاويه طيفي:  -2

  18/0 -05/0گياهان سبزينه دار با زاويه طيفي: -3

 

(شكل  مشخص شد رنگيبا استفاده از آستانه برش چگالي، نواحي با بيشترين انطباق با طيف مرجع با پيكسل هاي 

انطباق اين مشاهدات ميداني انطباق پديده هاي زمين شناختي بارز شده را بر روي زمين نشان مي دهد؛ اگر چه  .)3

  .  مشاهده نمي شود در برخي مناطقبارزسازي هاي انجام شده  ونقشه زمين شناسي بين 
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  SAM روش به مطالعه مورد منطقه در) ج( آهك و) ب( ]ايليت[ رس ،)الف( گياهي پوشش بارزسازي -3 شكل

  

 گيرينتيجه  .4

 مناسبي هاي روش بعدي -n كننده مجسم و پيكسل خلوص شاخص ؛تصوير پيكسل خالص طيف آوردن بدست براي

 ،6 باند در اول انتهايي عضو. گرديد نظر مورد منطقه تصوير از انتهايي عضو سه استخراج به منجر فرايند اين. هستند

 شيل بويژه رسي هاي كاني طيف نماينده عنوان به طيف اين است؛ ايليت طيف مشابه كه دهد مي نشان جذب 9 و 8

 دهد مي نشان ضعيفي بسيار جذب 5 باند در و اصلي جذب 8 باند در دوم انتهايي عضو. است مطالعه مورد منطقه در

 كه دهد مي نشان قوي بازتاب 3 باند و جذب 2 باند در سوم انتهايي عضو. دارد كلسيت طيف به بسياري شباهت كه

 از حاكي نتايج. گرفت قرار SAM پردازش تحت ازتصوير شده استخراج هاي طيف. است دار سبزينه گياه طيف

 بعنوان توان مي را آمده بدست هاي طيف. باشد مي ميداني مشاهدات با شده بارز شناختي زمين هاي پديده انطباق

 استفاده مورد )LSU( خطي طيفي اختالط عدم نظير پردازش ديگر طيفي مختلف هاي پردازش انجام براي مرجع طيف

  . داد قرار
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