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 چكیده 

 داده گیري کار به اصل در تا شده موجب بازتابی و گرمایی دور از سنجش ماهیت در تفاوت

 هایی محدودیت و مشکالت با بازتابی دور از سنجش با آن تلفیق و گرمایی دور از سنجش هاي

 هاي داده بین تلفیق چنانچه موارد، برخی در که داده نشان متعددي تحقیقات اما. شود رو روبه

 دور از سنجش هاي داده از مفید اطالعات استخراج امکان، گیرد صورت بازتابی و گرمایی

کسر کمترین  ؛پایه -تصویر پردازش در گرمایی باند تاثیر تحقیق دراین. آید می فراهم گرمایی

 در MNFپس از انجام پردازش  بنابرایناست.  گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد( MNFنوفه )

 مقایسه قرار گرفت.مورد ارزیابی و  پردازش از حاصل نتایج ASTER و TM هاي دادهدسته 

 TM هاي داده براي( MNF2, MNF3, MNF4)خروجی هاي مولفه از کاذب رنگی ترکیب

 محدوده در ASTER هاي داده براي(  MNF1, MNF2, MNF3)و 

VNIR+SWIR+TIR نمکی گنبدهاي روي بر مختلف مناطق شدن نمایان باعث که شد ایجاد 

 شناسی، زمین نقشه با نتایجشد.  متفاوت هاي رنگ با (جهانی و سیاه کنار)فارس  ،فیروزآباد

 .گرفت قرار ارزیابی مورد پردازش صحت و مقایسه میدانی و صحرایی مشاهدات

 

  واژگان كلیدي:

 نمکی گنبدهاي ،بازتابی و گرمایی هاي داده ،ASTER و TM هاي داده دسته ،نوفه کمترین کسر

 جهانی و سیاه کنار
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 مقدمه  .1

 نظیر، قدرت ها محدودیت و مشکالت از برخی هاي تشعشعی )حرارتی( و انعکاسی متفاوت است. ماهیت داده

 اما .است تاثیرگذار باندها بین روابط بر بلندي و پستی اثر و بازتابی و گرمایی هاي متفاوت داده مکانی تفکیک

 است چگونه مختلف هايپدیده رفتار اساس بر انعکاسی باند هايداده با حرارتی باند هايداده میان روابط اینکه

سنجنده  انعکاسی و حرارتی باندهاي ارزیابی و همبستگی پیرامون دارد. تحقیقاتی بیشتري تحقیقات به نیاز

TM داده تلفیق از حاصل مطالعات است. نتایج آمده عمل به ایران هاي بیابان مختلف جغرافیایی مناطق در 

 اطالعات تلفیق راه از ارزشی با اطالعات استخراج امکان موارد بسیاري در که دهد می نشان مذکور هاي

 [2].دارد وجود مختلف

 

  منطقه مورد مطالعه  .2

قرار دارد. به طور کلی منطقه عشایر نشین و جمعیت ساکن  روزآبادیغرب ف يلومتریک 45در  منطقه مورد مطالعه

کوچک پراکنده بوده و به کشت گندم، جو و کمی نخل اشتغال دارند.  آن بسیار اندک است که در روستاههاي

این منطقه از نظر اقلیمی گرم و خشک و داراي پوشش گیاهی کم 

تراکمی است. هیچ مرکز صنعتی در منطقه وجود ندارد و مهمترین 

 -مرکز جذب نیروي کار منطقه پاالیشگاه گاز در دست احداث آغار

دو  يمنطقه از نظر مرفولوژ نیت. اداالن در جنوب فراشبند اس

امتداد  يدشت فراشبند که دارا یکیچهره کامال متفاوت را داراست؛ 

نسبتا  يرا کوهستان ها هیاست و بق ی، جنوب غربیشمال شرق

منطقه  نیکه در ا ییسنگ ها نیدهد. کهنسال تر یم لیمرتفع تشک

هرمز هستند که بصورت  يسر يدارند سنگ ها یزدگ رونیب

منطقه رخنمون  نیدر ا یجهانو  اهیکنار س يبا نام ها ینمک يهاگنبد

کنارسیاه  یمساحت کوه جهانی که در جنوب گنبد نمک [1].د ندار

کیلومتر مربع و  50و در حاشیه دشت آزادگان قرار دارد حدود 

  (.1 )شکل کیلومتر مربع است 30مساحت گنبد نمکی کنار سیاه 

 

  استان فارسگنبدهاي نمکی فیروزآباد، -1 شكل                                                                         
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 VNIR+SWIR+TIRتبدیل كسر كمترین نوفه در محدوده  .3

  باندهاي زیرا دارند، هم با را همبستگی میزان کمترین که است باندهایی حذف MNF پردازش انجام از هدف

 می کار اصلی  هاي مولفه تحلیل روش عکس فوق، روش واقع در. باشند  می تصویر  نوفه بیشترین  داراي فوق

  مولفه  استتتت، منطقه  در موجود واحدهاي   دیگر از هدف  واحدهاي   جدایش  هدف  که  PCA روش در. کند 

  موارد ترین مناسب ها خروجی تفسیر براي هستند، همبستگی میزان کمترین با باندهایی شامل که انتهایی هاي

  هاي ارزش پردازش این. شتتود نمی گرفته نظر در انتهایی باندهاي MNF در حالیکه در دهند می تشتتکیل را

 [3].هستند نوفه هاي داده حاوي که کند می جمع انتهایی باندهاي در را ناهمبسته

شد      VNIR+SWIR+TIRدر محدوده  ASTERو  TMبراي مجموعه داده هاي  ویژه هاي مقدار سبه  محا

 نمی گرفته نظر در یک از کمتر برداري ارزش باMNF هاي مولفه ایجاد ترکیب رنگی، براي(. 2)شتتکل 

 اینکه دلیل به تحقیق این در استفاده مورد تصاویر هستند. در زیادي نوفه داراي معموال ها داده این زیرا شوند 

براي ستتاخت ترکیب رنگی کاذب از تمام   استتت، از یک باالتر MNFتصتتاویر  (Eigenvalue) مقدار ویژه

نتایج واحدهاي سنگ شناختی بارز شده با نقشه زمین شناسی گنبدهاي نمکی مورد        .ها، بهره گرفته شد  مولفه

 مطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفت.

 الف

ب

)ب( در محدوده  TM)الف( و  ASTERویژه مقدارهاي بدست آمده براي دسته داده هاي  -2شكل 
VNIR+SWIR+TIR 
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  TMداده هاي  درتبدیل كسر كمترین نوفه  -3-1

در محدوده   TMبراي داده هاي    (MNF2, MNF3, MNF4)ترکیب رنگی کاذب از مولفه هاي خروجی    

VNIR+SWIR+TIR   ایجاد شتتد که باعث نمایان شتتدن مناطق مختلف بر روي گنبد نمکی کنار ستتیاه و 

 جهانی با رنگ هاي متفاوت به شرح زیر شد:  

بد نمکی جهانی به بخش هایی در حاشتتیه هاي جنوبی گنبد نمکی کنار ستتیاه و جنوب، شتترق و غرب گن -1

نامگذاري شده است. مناطقی که در جنوب نقشه زمین     1با شماره   3د. این مناطق در شکل  رنگ سبز دیده ش  

 است با شکل مورد نظر تطابق نسبی نشان می دهد. شناسی بعنوان واحد سنگ نمک تفکیک شده

مناطقی در حاشتتیه هاي غربی گنبد نمکی کنار ستتیاه به رنگ کرمی تا زرد و شتتمال، شتترق و غرب گنبد   -2

براي گنبد نمکی جهانی و  3نمکی جهانی به رنگ آبی متمایل به بنفش دیده شتتوند. این مناطق که در شتتکل 

 در آمده در نقشه زمین شناسی بعنوان واحد مجزا تفکیک نشده است. به نمایش 3کنارسیاه با شماره 

شرقی             -3 شده و در جنوب  شروع  شمال غربی گنبد نمکی جهانی  شیه  سرخ تا نارنجی رنگ که از حا نوار 

شماره      صورت هاللی به پایان می رسد با  شکل   2این گنبد ب شود. این ب  3بر روي  شمال و  دیده می  خش در 

ست             کنارشرق گنبد نمکی   شده ا سنگ آهک نام برده  سی بعنوان  شنا شه زمین  سنگی که در نق سیاه با واحد 

 انطباق نسبی نشان می دهد.

  

  ASTERداده هاي  درتبدیل كسر كمترین نوفه  -3-2

هاي خروجی       فه  کاذب از مول یب رنگی  هاي    (MNF1, MNF2, MNF3)ترک در  ASTERبراي داده 

سیاه  اطق مختلف بر روي گنبد نمکی کنارشد که باعث نمایان شدن من ایجاد VNIR+SWIR+TIRمحدوده 

 جهانی با رنگ هاي متفاوت به شرح زیر شد:  و

و به رنگ سرخ  4در شکل  1سیاه که با شماره جنوب شرق گنبد نمکی جهانی و کنارمناطقی در جنوب و  -1

سنگ نمک و گچ )ژیپس و انیدریت       ست، مجموع واحدهاي  شده ا شان داده  سی      ن شنا شه زمین  (، که در نق

 مشخص شده را نشان می دهد.

نشان داده شده بخش هاي شرقی گنبدهاي نمکی جهانی   4در شکل  2پهنه هایی به رنگ سبز که با شماره  -2

ست اما با مخلوط             شده ا سنگی تفکیک ن سی بعنوان واحد  شنا شه زمین  شکیل می دهند. این بخش در نق را ت

شه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه می تواند مطابقت نسبی داشته باشد. با توجه   واحدهاي تفکیک شده در نق 

در این ناحیه می توان گیاهان سبزینه دار را بویژه در شمال و شرق گنبد نمکی کنار سیاه       مشاهدات میدانی به 

 مشخص کرد.
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شماره   -3 سبز  3واحد  شکل   -که به رنگ  شیه غربی گنب  وجود دارد 4آبی در  سیاه به  د نمکی کنارو در حا

صورت نواري از شمال تا جنوب واقع شده هیچگونه انطباق از نظر سنگ شناختی با نقشه زمین شناسی نشان      

 نمی دهد.

 

                                 
 ب                            الف                                                                         

 راهنماي نقشه
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 VNIR+SWIR+TIRدر محدوده  TMاز داده هاي   {R: MNF2, G: MNF3, B: MNF4}ترکیب رنگی -3شكل 

 )الف( و نقشه زمین شناسی براي گنبد نمکی جهانی )باال( و گنبد نمکی گنار سیاه )پایین( )ب(

                     

            
 ب                          الف                                                                            

راهنماي نقشه
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در محدوده  ASTERترکیب رنگی کاذب از مولفه هاي با بیشترین ویژه مقدار از داده هاي  -4شكل 

VNIR+SWIR+TIR کنار سیاه )باال( و جهانی )پایین( )ب( و نقشه زمین شناسی گنبدهاي نمکی 

 گیرينتیجه .4

 ,MNF1) و TM هاي داده براي( MNF2, MNF3, MNF4)خروجی هاي مولفه از کاذب رنگی ترکیب

MNF2, MNF3 )هاي داده دستتته براي ASTER محدوده در VNIR+SWIR+TIR مولفه. شتتد ایجاد  

ستر  هاي داده خروجی هاي سیعی  مناطق ا سازي  را جهانی نمکی گنبد شرق  در و سازي  این. کردند بارز   بارز

 همین غرب تا جنوب در و باشد  می منطبق نمک و گچ -سیاه  شیل  بر تقریبی بطور صحرایی  مشاهدات  طبق

  شمال  از کنارسیاه  نمکی گنبد غربی حاشیه  در نواري. دهد می نشان  را نمک و گچ -رس بارزسازي  نیز گنبد

شاهدات  که دارد وجود آن جنوب تا شان  را مارن -آهک و سیاه  شیل  سنگی  واحدهاي صحرایی  م  داده. داد ن

  تا غربی شتتتمال از آهک و مارن جنس از نواري. دهند می نشتتتان خوبی به را واحدها این تفکیک TM هاي

  شناسی   زمین نقشه  روي بر واحد این. دارد وجود صحرایی  مشاهدات  طبق جهانی نمکی گنبد شرقی  جنوب

ست  شده  گرفته نظر در آهک سنگ  واحد ' مرکزیت با اي توده همچنین. ا "N, 52°28'4.97"E 

شاهده  جنس همین از شه  در که شد  م سی،   زمین نق ست  بلورهاي با سرخ  نمکی مارن شنا   نامیده شیل  و الیژی

ست  شده  صویر  در گنبد مرکز در واحد این. ا ست  شده  تفکیک خوبی به TM ت  داده از واحد این تفکیک. ا

 .است نشده انجام استر هاي
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