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  چكيده 

 محصوالت. كند مي توليد را ويژه و استاندارد نيمه استاندارد، محصول، نوع سه ،استر كننده اداره سازمان

اين سازمان . باشد مي 2 و 1 سطح هاي داده شامل شده توليد كاربران تقاضاي بدون كه استر استاندارد

 انجام براي را سطحي گسيلشي هاي داده و سطحي دماي هاي داده شامل استر 2 سطح هاي داده

 داده محصول AST_05. دهد مي قرار كاربران اختيار در و كرده توليد گرمايي محدوده در پردازش

) TIR( گرمايي فروسرخ باند براي فقط كه باشد مي متر 90 تفكيك توان با سطحي گسيلشي هاي

 سنجنده اين گرمايي باند 5 محدوده در )PCAتحليل مولفه هاي اصلي (. ستا شده توليد استر سنجنده

 بارزسازي براي PCA از حاصل بردارهاي ويژه .است شده انجام AST_05 هاي داده از استفاده با

 نشان) سياه كنار و جهاني( فارس آباد فيروز نمكي گنبدهاي شناختي سنگ و شناسي كاني واحدهاي

. است گرفته صورت پنجم و چهارم سوم، هاي مولفه در بردارها ويژه هاي بارگذاري بيشترين كه داد

 قرار ارزيابي مورد پردازش صحت و مقايسه ميداني و صحرايي مشاهدات شناسي، زمين نقشه با نتايج

  .گرفت

  

   واژگان كليدي:

 جهاني و سياه كنار نمكي گنبدهاي ،اصلي هاي مولفه تحليل ،گرمايي فروسرخ استر، گرمايي هاي داده

  

  

  

  



  توكلي                      

416 

 

  مقدمه    .1

 شده گسيل تابش شود، مي گرفته سطحي اليه ميكرومتري 50 از اطالعات كه خورشيدي بازتابي محدوده خالف بر

 سطحي بخش متري سانتي 10 به مربوط شده اخذ اطالعات و بوده مواد فيزيكي خصوصيات با ارتباط در زمين از

 و است تركيبي ها كاني طيف همچنين،. است مشاهده قابل بستر سنگ مواد طيفي اشكال بنابراين. باشد مي جسم

 از سنجش هايداده ويژگي اين به توجه با. است تفسير قابل ها كاني نسبي فراواني حسب بر ها سنگ طيف بنابراين

 گرمايي دور از سنجش بكارگيري طريق از بتوان را رسوبات و مواد ها، كاني خصوصيات از بسياري است ممكن دور،

  [2]. داد تشخيص و شناسايي

  

   منطقه مورد مطالعه   .2

قرار دارد. به طور كلي منطقه عشاير نشين و جمعيت ساكن آن  روزآباديغرب ف يلومتريك 45در  منطقه مورد مطالعه

بسيار اندك است كه در روستاههاي كوچك پراكنده بوده و به كشت گندم، 

جو و كمي نخل اشتغال دارند. اين منطقه از نظر اقليمي گرم و خشك و 

داراي پوشش گياهي كم تراكمي است. هيچ مركز صنعتي در منطقه وجود 

د و مهمترين مركز جذب نيروي كار منطقه پااليشگاه گاز در دست ندار

 يمنطقه از نظر مرفولوژ نيداالن در جنوب فراشبند است. ا -احداث آغار

امتداد  يدشت فراشبند كه دارا يكيدو چهره كامال متفاوت را داراست؛ 

نسبتا مرتفع  يرا كوهستان ها هياست و بق ي، جنوب غربيشمال شرق

 يزدگ رونيمنطقه ب نيكه در ا ييسنگ ها نيهد. كهنسال ترد يم ليتشك

با نام  ينمك يهرمز هستند كه بصورت گنبدها يسر يدارند سنگ ها

مساحت كوه  [1].د نمنطقه رخنمون دار نيدر ا يجهانو  اهيكنار س يها

كنارسياه و در حاشيه دشت آزادگان قرار  يجهاني كه در جنوب گنبد نمك

كيلومتر  30كيلومتر مربع و مساحت گنبد نمكي كنار سياه  50دارد حدود 

  ).1 (شكل مربع است

  

  گنبدهاي نمكي فيروزآباد، استان فارس -1 شكل                                                                                  

  تحليل مولفه هاي اصلي .3

در تجزيه و تحليل داده هاي چند طيفي ســـنجش از دور بســـيار   )PCA( هاي اصـــليتحليل هدايت شـــده مولفه 

ــت  ــمند اس ــاختن اطالعات پديده هاي موجود در  PCAمهمترين فوايد   [5 ,4 ,3].ارزش جمع آوري و متراكم س

 منجر به تواندتبديل داده هاي خام با استفاده از اين روش مي  باندهاي مختلف در تعداد كمتري باند يا مولفه است.  

صاويري  ايجاد سيرتر  قابل كه شود  ت صلي  هاي داده از تف ست  ا ضافي  محتواي روش اين در .ا   يك ايجاد با ها داده ا
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صلي قابليت      مي كاهش جديد اويرص ت سري  صاوير ا سبت به ت شتري براي    يابد و هر يك از مولفه هاي جديد ن بي

ست كه داراي      صلي اول برداري ا سير دارند. مولفه ا ست   تف شترين واريانس ا سبت به مولفه      .بي صلي ن دومين مولفه ا

شترين واريانس  سبت به مولفه هاي ديگر عمود بوده و    اول عمود بوده وداراي بي ست. هريك از مولفه ها ن باقيمانده ا

شترين واريانس  صاص مي دهند. آخرين مولفه داراي كمترين واريانس مي    بي باقيمانده در حال كاهش را به خود اخت

   باشد و در نهايت مجموع واريانس همه مولفه ها صد مي شود

براي بارزسازي    PCAانجام شد. ويژه بردارهاي حاصل از    AST_05تحليل مولفه هاي اصلي بر روي داده هاي  

واحدهاي كاني شناسي وسنگ شناختي گنبدهاي نمكي جهاني وكنار سياه نشان داد كه بيشترين بارگذاري هاي ويژه        

  ). 2و  1ر مولفه هاي سوم، چهارم و پنجم صورت گرفته است (جدول بردارها د

ــل پردازش    ــوم حاصـ و  678/0به ترتيب ويژه بردارهاي     11و  10براي گنبد نمكي جهاني در باند      PCAمولفه سـ

سياه ويژه بردارهاي    -480/0 شان مي دهد و در همين مولفه و باندها براي گنبد نمكي كنار را   -579/0و  618/0 را ن

سي براي گنبدهاي        سازي واحدهاي ر شده در اين مولفه، بارز به نمايش مي گذارد. با توجه به بارگذاري هاي انجام 

  مورد مطالعه با پيكسل روشن انتظار مي رود.

و  -554/0به ترتيب ويژه بردارهاي  12و  11براي گنبد نمكي جهاني در باند  PCAمولفه چهارم حاصـــل پردازش 

  -769/0و  574/0را به نمايش مي گذارد و در همين مولفه و باندها براي گنبد نمكي كنارسياه ويژه بردارهاي  641/0

را نشــان مي دهد. با توجه به بارگذاري هاي انجام شــده در اين مولفه ها، بارزســازي واحدهاي ژيپس و انيدريت با 

  ي كنار با پيكسل تيره انتظار مي رود.پيكسل روشن براي گنبد نمكي جهاني و براي گنبد نمك

ــل پردازش    و  -743/0به ترتيب ويژه بردارهاي     13و  12براي گنبد نمكي جهاني در باند      PCAمولفه پنجم حاصـ

  -670/0و  734/0را به نمايش مي گذارد و در همين مولفه و باندها براي گنبد نمكي كنارسياه ويژه بردارهاي  525/0

توجه به بارگذاري هاي انجام شده در اين مولفه ها، بارزسازي واحدهاي آهكي با پيكسل روشن را نشان مي دهد. با 

ست براي ايجاد          شن انتظار مي رود. الزم ا سل رو سياه تيره و براي گنبد نمكي جهاني با پيك براي گنبد نمكي كنار 

بارز سازي واحدهاي كاني شناختي    تركيب رنگي كاذب، بعد از عمل منفي سازي مولفه هايي كه با پيكسل هاي تيره   

  و سنگ شناختي را انجام داده اند با پيكسل روشن نمايش داده شوند.  

ــبز و آبي براي گنبدهاي مورد مطالعه    ــرخ، س ــوم، چهارم و پنجم به رنگ س تركيب رنگي كاذب از مولفه هاي س

شكل           سي را به نمايش مي گذارد ( شنا شناختي و كاني  سنگ  شدگي هاي  شرق، غرب و    ). وا2بارز سنگي در  حد 

سياه و بصورت توده اي در شمال و نواري در جنوب گنبد نمكي جهاني مشاهده مي شود.        جنوب گنبد نمكي كنار 

ــود. اين تفكيك واحدها بجز در    ــمت هاي مختلف اين گنبدها ديده مي شـ همچنين اين واحد بطور پراكنده در قسـ

ســي گنبدهاي مورد مطالعه دارد. تفكيك واحدهاي ژيپس و قســمت هاي جنوبي مطابقت نســبي با نقشــه زمين شــنا

شان مي دهد اما در        سي گنبد مورد نظر ن شنا شه زمين  سبي با نق انيدريت در نيمه پاييني گنبد نمكي جهاني مطابقت ن

سي تطابق              شنا شه زمين  شمال و مركز گنبد با توجه به نق سنگي در  سياه تفكيك اين واحد  مورد گنبد نمكي كنار 

  نمي دهد.نشان 
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شان مي دهند.        شترين تجمع رس را به رنگ سرخ ن شيه و جهاني در نيمه بااليي بي سياه در حا واحد  گنبد نمكي كنار 

  رس بطور مستقل در نقشه زمين شناسي تفكيك نشده و به شكل مخلوط با كاني هاي ديگر بيان شده است.

ــده در   ــازي ش ــي واحدهاي بارزس تركيب رنگي از اين مولفه ها   PC3 و PC1 ،PC2همچنين به منظور بررس

شكل      شرق گنبد نمكي جهاني به رنگ آبي وجود دارد ( شد. پهنه اي در  سي تحت      3ايجاد  شنا شه زمين  ) كه در نق

عنوان مارن نمكي همراه اليژيست و كمي شيل نامگذاري شده است. همچنين اين واحد بصورت پراكنده در جنوب        

ارد. نواري از شــمال تا جنوب گنبد نمكي كنار ســياه به رنگ بنفش ديده مي  و غرب گنبد نمكي كنار ســياه وجود د

شود كه حاشيه جنوبي اين گنبد در نقشه زمين شناسي تحت عنوان واحد سنگ نمك نامگذاري شده است. همچنين          

ــنگي موجود در                ــود كه با مخلوط واحدهاي سـ مناطقي به رنگ زرد در گنبدهاي نمكي مورد مطالعه ديده مي شـ

  بدهاي مورد مطالعه منطبق است.گن

 براي بارزسازي واحدهاي كاني شناختي گنبد نمكي جهاني. PCAويژه بردارهاي حاصل از  -1جدول 

Eigenvec Band 10 Band 11 Band 12 Band 13 Band 14 

1 0.440 0.442 0.447 0.456 0.451 

2 0.538 0.491 -0.035 -0.471 -0.497 

3 0.678 -0.480 -0.493 0.039 0.257 

4 0.239 -0.554 0.641 0.129 -0.456 

5 0.006 -0.162 0.381 -0.743 0.525 

  

  براي بارزسازي واحدهاي كاني شناختي گنبد نمكي كنار سياه. PCAويژه بردارهاي حاصل از  -2جدول 

Eigenvec Band 10 Band 11 Band 12 Band 13 Band 14   

       1 0.443  0.445  0.446  0.453  0.450   

       2 0.637  0.368 -0.030 -0.460 -0.497   

       3 0.618 -0.579 -0.448  0.197  0.209   

       4 -0.125  0.574 -0.769  0.076  0.241   

       5 -0.027  0.051 -0.094  0.734 -0.670   
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  ب                              الف                  

  راهنماي نقشه

  

  

. AST_05بر روي دسته داده هاي  PCAتركيب رنگي كاذب از مولفه هاي سوم، چهارم و پنجم حاصل پردازش  -2 شكل

  و نقشه زمين شناسي گنبدهاي نمكي كنار سياه (باال) و جهاني (پايين) (ب)
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  ب                                                الف

  راهنماي نقشه

  

  

. و AST_05بر روي دسته داده هاي  PCAتركيب رنگي كاذب از مولفه هاي اول، دوم و سوم حاصل پردازش  -3شكل 

  نقشه زمين شناسي گنبدهاي نمكي كنار سياه (باال) و جهاني (پايين) (ب)
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 گيرينتيجه  .4

ــلي براي مجموعه داده هاي  تحليل مولفه ــل از  AST_05هاي اص ــد. ويژه بردارهاي حاص براي   PCAانجام ش

كنار ســياه نشــان داد كه بيشــترين   بارزســازي واحدهاي كاني شــناســي وســنگ شــناختي گنبدهاي نمكي جهاني و

ست. تركيب رنگي      صورت گرفته ا سوم، چهارم و پنجم  كاذب از مولفه   بارگذاري هاي ويژه بردارها در مولفه هاي 

بارزســازي   PCAهاي ســوم، چهارم و پنجم براي گنبدهاي مورد مطالعه ايجاد شــد. مولفه ســوم حاصــل پردازش  

ــت. مولفه هاي چهارم و پنجم نيز به ترتيب واحدهاي    ــي را در گنبدهاي نمكي مورد مطالعه در برداش واحدهاي رس

  AST_05ويژه بردارها با اســتفاده از داده هاي گرمايي بارگذاري  گچي (ژيپس و انيدريت) و آهكي را تفكيك كرد.

نسبت به داده هاي بازتابي همين سنجنده، قابليت كاربرد تصاوير گرمايي در بارزسازي تبخيري ها را به خوبي نشان      

  مي دهد.
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