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 چكيده 

 بندي رده .است زمینی هاي پدیده تفكیك و شناسایی دور از سنجش فنآوري اساسی هدف

 بررسی براي. شود می محسوب اي ماهواره هاي داده تفسیر مرحله مهمترین اي ماهواره تصاویر

 سنجش تصاویر که است الزم تصویر بندي رده انجام و طیفی پردازش پیشرفته هاي روش بیشتر

 تصویربرداري( نانومتر حد در اغلب) کوچك باندي پهناي با و متعدد طیفی باندهاي در دور از

 شده مقایسه...  و گیاهان ها، کانی مانند خالص شناخته مواد طیف با سپس طیف این. باشند شده

در این مطالعه داده هاي سنجنده استر مورد استفاده قرار  .شوند می شناسایی نظر مورد مواد و

 طیفی چند هاي سنجنده به نسبت بیشتر باندهاي تعداد داشتن دلیل به استر سنجندهگرفته است. 

 هاي پردازش توان می و است طیفی هاي پردازش انجام براي بیشتري توانایی داراي تر قدیمی

 پردازش. داد انجام آنها روي هستند ابرطیفی هاي داده پردازش مختص بیشتر که را طیفی پیشرفته

 شناسی کانی و شناختی سنگ واحدهاي بارزسازي براي ،(SAM) طیفی زاویه برداري نقشه

. شد اجراصحرایی  هاي طیف از استفاده با( جهانی و کنارسیاه) فارس فیروزآباد، نمكی گنبدهاي

 ژیپس، ازمخلوطی  اساسا نمكی گنبدهاي شناختی سنگ و شناسی کانی ترکیب که این به توجه با

 نشان نسبی خلوص طیفی، نظر از که نمونه دو است؛ مارن و رس شیل، آهك، هالیت، انیدریت،

 گچی و آهكی واحدهاي بارزسازي پردازش؛ حاصل. شد استفاده SAM پردازش براي داد می

 و صحرایی مشاهدات شناسی، زمین نقشه با نتایج. باشد میمورد مطالعه  گنبدهاي نمكی در

 .شد بررسی پردازش صحت و مقایسه میدانی

  واژگان كليدي:

 و سیاه کنار نمكی گنبدهاي استر، هاي داده ،صحرایی هاي طیف طیفی، زاویه برداري نقشه

 جهانی
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 مقدمه  .1

اکتشافات  ،يمنابع، کشاورز تیریمد ریمختلف نظ يها نهیکاربرد آن در زم ،یدورسنج يفناور شرفتیامروزه با پ

مختلف با تعداد باند فراوان و پهناي  يها دهیپد یفیثبت اطالعات ط [2].است  افتهیتوسعه  زیو ... ن یمعدن

این  یفیفراط يهاسنجعنوان منحنی طیفی است. ساخت طیف تحت يا وستهیپ یفیط مرخین جادیبسیار کم، ا

. میمختلف باش يها دهیآوري و ثبت اطالعات طیفی پدبرداري، جمعامكان را به وجود آورده که قادر به نمونه

در سنجش  یکند و به طور اختصاص یها را در هزاران باند ثبت م دهیپد فی( طASD) يا هیتجز یفیدستگاه ط

. امروزه فناوري تصویربرداري طیفی بدلیل حساسیت ردیگ یمورد استفاده قرار م یشگاهیو آزما یدانیاز دور م

قرار گرفته است. فرآیندهاي  نیفیزیكی و شیمیایی مواد مورد توجه بسیاري از محقق وصیاتدر برابر خص

واند باعث ایجاد سیماهاي جذبی و بازتابی متفاوتی در طیف شود. با مولكولی در مواد مختلف می ت -الكترونی

 [3،6،7،8].استفاده از این خصوصیات می توان مواد مختلف را شناسایی نمود 

 

  منطقه مورد مطالعه .2

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

آن بسیار اندک است که در روستاههاي کوچك پراکنده بوده و به 

کشت گندم، جو و کمی نخل اشتغال دارند. این منطقه از نظر اقلیمی 

گرم و خشك و داراي پوشش گیاهی کم تراکمی است. هیچ مرکز 

صنعتی در منطقه وجود ندارد و مهمترین مرکز جذب نیروي کار 

داالن در جنوب  -ست احداث آغارمنطقه پاالیشگاه گاز در د

دو چهره کامال متفاوت  يمنطقه از نظر مرفولوژ نیفراشبند است. ا

، یامتداد شمال شرق يدشت فراشبند که دارا یكیرا داراست؛ 

 یم لینسبتا مرتفع تشك يرا کوهستان ها هیاست و بق یجنوب غرب

ند دار یزدگ رونیمنطقه ب نیکه در ا ییسنگ ها نیدهد. کهنسال تر

با نام  ینمك يهرمز هستند که بصورت گنبدها يسر يسنگ ها

مساحت  [1].د نمنطقه رخنمون دار نیدر ا یجهانو  اهیکنار س يها

کنارسیاه و در حاشیه دشت  یکوه جهانی که در جنوب گنبد نمك

  (.1 )شكل کیلومتر مربع است 30کیلومتر مربع و مساحت گنبد نمكی کنار سیاه  50آزادگان قرار دارد حدود 

 

گنبدهاي نمكی فیروزآباد،  -1 شكل                                                                                         

 استان فارس
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 نقشه برداري زاويه طيفي. 3

 شباهت بین روش این در. است شده نظارت طیفی بندي رده روش یك (SAM) طیفی زاویه برداري نقشه

نزدیك  صفر که به زوایایی و شود می تعیین ها طیف بین زاویه محاسبه به وسیله پیكسل طیف با مرجع طیف

 با برابر فضایی در صورت بردارهایی به ها طیف این. دهند می قرار کاربر اختیار در را نتیجه بهترین باشند تر

 پیكسل طیف و مرجع طیف گرفتن نظر با در روش این از ساده مثال یك. شوند می گرفته نظر در باندها تعداد

 مرجع، و پیكسل طیف بردار بین زاویه شود می دیده شكل در که همانگونه. است شده داده نشان 2شكل  در

 .است طیفی زاویه دهنده نشان

 
  مرجع و پیكسل طیف بین طیفی زاویه دادن نشان براي شماتیك طرح -2 شكل

 

 :شود می تعیین 1معادله  از استفاده با ناشناخته طیف و مرجع طیف بین شباهت SAMبندي  رده در

 

 

 1 معادله

 

 

 : شود نوشته تواند می نیز 2 معادله صورت به معادله این

 

 

 2 معادله

 

 .باشد می مرجع طیف ir ناشناخته و طیف it ،باندها تعداد nbرابطه  این در
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 تصویر. انتهایی است عضوهاي تعداد به Ruleتصاویر  و شده بندي رده تصویر یك محاسبات این خروجی

. دهند می نشان را طیف تصویر و مرجع طیف بین طیفی زاویه Ruleتصاویر  و تطابق بهترین شده بندي رده

 پیكسل و جورشدگی بیشترین و تر بوده تیره دارند کوچكتري طیفی زاویه که هایی پیكسل Ruleتصاویر  در

 توان می چگالی برش آستانه از استفاده با. دهند نشان می مرجع طیف با را جورشدگی کمترین روشن هاي

 .کرد را مشخص مرجع طیف با انطباق بیشترین با نواحی

. شود استخراج تصویر از یا و صحرایی طیفی هاي گیري اندازه طیفی، هاي آزمایشگاه از تواند می مرجع طیف

 چه هر زیرا دهد می ارائه را بهتري نتایج باال طیفی تفكیك توان با هاي سنجنده درSAM  روش از استفاده

 وجود دیگر کانی با کانی طیفی شكل در که هایی تفاوت شود کمتر مجاور باند دو هاي موج طول بین فواصل

 باالتر دقت با تصویر هاي پیكسل طیف و مرجع طیف عنوان به ورودي طیف بین مقایسه و شده مشخص دارد،

 [5 ,4].گیرد می انجام

 

 نقشه برداري زاويه طيفي با استفاده از طيف هاي صحرايي  -3-1

این  هلند بدست آمد.  Geosenseشرکت   درو  ASD دستگاه طیف سنج   طیف نمونه هاي صحرایی توسط  

نمونه هاي صحرایی، مخلوطی    میكرومتر را پوشش می دهد.  35/0-5/2باند، محدوده طیفی  2151دستگاه در  

مختلف مانند ژیپس، هالیت، انیدریت، کلسیت و ... را در گنبدهاي نمكی مورد مطالعه نشان داد.    از کانی هاي

طیف بسدددیاري از نمونه ها، طیف میانگینی از کانی هاي مذکور اسدددت. بعد از آنالیز انجام شدددده نشدددان داد 

سی طیفی نمونه ها به   سبی ن    9بازنوی ستر، دو نمونه که از نظر طیفی، خلوص ن شكل   شان می داد باند ا (3 )

ستفاده شد.     mt.011 ،42396/0- 469956/0کمترین زوایاي طیفی به ترتیب براي نمونه  براي پردازش فوق ا

نواحی با بیشدترین   ،نشدان داده شدد. با اسدتفاده از آسدتانه برش چگالی     mt.033 ،067081/0- 115315/0و 

یج پردازش با نقشه زمین شناسی گنبدهاي      نتاانطباق با طیف مرجع با پیكسل هاي سرخ رنگ مشخص شد.      

 .الف، ب( -4)شكل  مورد مطالعه مقایسه شد
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 USGSطیف نمونه هاي صحرایی و مقایسه آن با طیف آزمایشگاه  -3شكل 

 
 الف                                                 ب

                            راهنماي نقشه

 ج

 با استفاده از طیف نمونه هاي صحرایی.SAM پردازش  -الف -4شكل 

 بارزسازي ژیپس )الف(، کلسیت )ب( و نقشه زمین شناسی گنبد نمكی جهانی )ج(
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 ج                  ب                                    الف                                                    

 راهنماي نقشه

 با استفاده از طیف نمونه هاي صحراییSAM پردازش  -ب -4شكل 

 بارزسازي ژیپس )الف(، کلسیت )ب( و نقشه زمین شناسی گنبد نمكی کنار سیاه )ج(

 گيرينتيجه .4

بارزسازي هاي انجام شده با صحرایی انجام شد.  هاي طیف از استفاده با( SAM) طیفی زاویه برداري نقشه

بجز در نقاط مرکزي، شمال و غرب بطور غیر عادي در  mt.011استفاده از کمترین زوایاي طیفی براي نمونه 
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سرتاسر گنبد نمكی جهانی بارزسازي این کانی را نشان داد. همچنین این بارزسازي بجز در حاشیه گنبد نمكی 

، بارزسازي بسیار جزئی در mt.033کنار سیاه در گستره مرکزي گنبد نمكی ذکر شده ایجاد شد. براي نمونه 

و جنوب شرقی گنبد نمكی جهانی و کنار سیاه ایجاد شد. بارزسازي هاي انجام شده قادر  حاشیه غربی، شمال

 ؛به تفكیك واحدهاي سنگ شناختی و کانی شناختی با توجه به نقشه زمین شناسی گنبدهاي مورد مطالعه نبود

 غیر بطور مشاهدات صحرایی و میدانی نشان داد بجز بارزسازي ژیپس بر روي گنبد نمكی جهانی که گرچها

 وجود دارد. بر روي زمینو بارزسازي شده واحدهاي بین نسبی  انطباقصورت گرفته در بقیه موارد  عادي
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