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 چكیده 

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

 را پیكسل طیف بتوان و باشند شده تصویربرداري کوچك باندي پهناي و متعدد طیفی باندهاي

 خاك ،گیاه سنگ، کانی، مانند خالص شده شناخته مواد طیف با سپس طیف این. کرد استخراج

 مشخص دارند شباهت شده شناخته هاي طیف این با که هایی پیكسل و شود می مقایسه...  و

 موارد از خیلی در ولی بوده ابرطیفی تصاویر مختص بیشتر ها روش این اینكه وجود با. شوند می

 طیفی زاویه برداري نقشه .کرد استفاده آنها از توان می استر مانند چندطیفی تصاویر تحلیل در

(SAM )زمین هاي پدیده بارزسازي براياستر  ویراتص از شده استخراج طیف از استفاده با 

 استخراجی هاي طیف. شد اجرا( جهانی و کنارسیاه) فارس فیروزآباد، نمكی گنبدهايدر  شناختی

 ؛پردازش حاصل. شود می کلسیت و ، ژیپسایلیت دار، سبزینه گیاهان طیف شامل خالص

 با نتایج. باشد می و گچ دار آهكی، رسی سنگی واحدهاي و منطقه گیاهی پوشش بارزسازي

 . شد بررسی پردازش صحت و مقایسه میدانی و صحرایی مشاهدات شناسی، زمین نقشه

 

  واژگان كلیدی:

 جهانی و سیاه کنار نمكی گنبدهاي ،تصویر هاي طیف استر، هاي داده طیفی، زاویه برداري نقشه
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 مقدمه  .1

 ترا ماهواره گرفته، قرار استفاده مورد زمینی منابع مطالعه براي اخیر سال چند در که هایی ماهواره از یكی

(Terra) سنجنده. است شده پرتاب فضا به امریكا و ژاپن همكاري با میالدي 1999 دسامبر 18 در که دارد نام 

 باند 14 در را زمین از تصویربرداري که است بازتابی و گرمایی سنج طیف ماهواره، این در شده تعبیه استر،

 متر 30 و 15 تفكیك توان با بترتیب باند 9 شامل SWIR و VNIR محدوده در سنجنده این. دهد می انجام

 هاي کانی جذبی طیف و بوده زمینی مواد ترکیب بررسی براي پتانسیل بیشترین داراي ها باند این. باشد می

-µm 65/11) گرمایی فروسرخ محدوده در. دارد قرار محدوده این در کربناتی و سولفاتی هیدروکسیلی،

 چندطیفی هاي سنجنده به نسبت سنجنده این [3].باشد می متر 90 مكانی تفكیك با باند پنج داراي نیز (125/8

 پدیده شناسایی و تشخیص براي بهتري توانایی داراي و بوده برخوردار باالتري طیفی تفكیك توان از تر قدیمی

 [2]. باشد می مختلف هاي

 

  منطقه مورد مطالعه .2

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

آن بسیار اندك 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 

قه وجود ندارد و مهمترین تراکمی است. هیچ مرکز صنعتی در منط

مرکز جذب نیروي کار منطقه پاالیشگاه گاز در دست احداث 

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

 يدشت فراشبند که دارا یكیدو چهره کامال متفاوت را داراست؛ 

 يرا کوهستان ها هیاست و بق ی، جنوب غربیامتداد شمال شرق

 نیکه در ا ییسنگ ها نیدهد. کهنسال تر یم لیع تشكنسبتا مرتف

هرمز هستند که بصورت  يسر يدارند سنگ ها یزدگ رونیمنطقه ب

منطقه  نیدر ا یجهانو  اهیکنار س يبا نام ها ینمك يگنبدها

 یمساحت کوه جهانی که در جنوب گنبد نمك [1].د نرخنمون دار

کیلومتر  50دشت آزادگان قرار دارد حدود  کنارسیاه و در حاشیه

 )شكل کیلومتر مربع است 30مربع و مساحت گنبد نمكی کنار سیاه 

 گنبدهاي نمكی فیروزآباد، استان فارس -1 شكل                                                                             (.1
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 زاویه طیفینقشه برداری . 3

 شباهت بین روش این در. است شده نظارت طیفی بندي رده روش یك (SAMطیفی ) 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

 به Ruleتصاویر  و شده بندي رده تصویر یك محاسبات این خروجی. شوند می گرفته نظر در باندها تعداد

 طیف بین طیفی زاویه Ruleتصاویر  و تطابق بهترین شده بندي رده تصویر. انتهایی است عضوهاي تعداد

 تیره دارند کوچكتري طیفی زاویه که هایی پیكسل Ruleتصاویر  در. دهند می نشان را طیف تصویر و مرجع

 با. دهند نشان می مرجع طیف با را جورشدگی کمترین روشن هاي پیكسل و جورشدگی بیشترین و تر بوده

 مرجع طیف کرد. را مشخص مرجع طیف با انطباق بیشترین با نواحی توان می چگالی برش آستانه از استفاده

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

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

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

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

 [5 ,4].گیرد می

 نقشه برداری زاویه طیفی با استفاده از طیف های تصویر -3-1

سیون  پردازش داده ها؛ به عنوان پیش سبی  بازتاب میانگین کالیبرا سته  در( IARR) درونی ن ستر  هاي داده د   ا

سیون . شد  انجام سبی  بازتاب میانگین کالیبرا ست  اي کالیبره روش( IARR) درونی ن سازي  براي که ا   بهنجار

  تبدیل نظر؛ مورد هاي داده دسته  کالیبراسیون  از بعد .گیرد می صورت  صحنه  میانگین طیف به نسبت  تصاویر 

PPI صویر  در صل  ت سل  شدن  نمایان باعث عمل این .گردید اجرا مطالعه مورد منطقه از MNF حا   هاي پیك

ستخراج  براي بعدي -n کننده مجسم  فرایند سپس  شد؛  روشن  رنگ با خالص  روي بر تصویر  خالص طیف ا

ستخراج  به منجر که شد  انجام شده  کالیبره هاي داده ضو  چهار ا صویر  از انتهایی ع ضو   .گردید نظر مورد ت ع

این کانی رساای به عنوان   مشااابه طیف ایلیت اساات.  کهجذب نشااان می دهد  9و  8، 6در باند  اول انتهایی

ستفاده قرار گرفت.  ،نماینده کانی هاي رسی منطقه مورد مطالعه  عضو انتهایی    براي پردازش هاي بعدي مورد ا

شان می دهد  9و  6، 4 دوم در باند ست. عضو     کهجذب ن جذب   8وم در باند س انتهایی  شبیه به طیف ژیپس ا

انتهایی   عضو  .طیف کلسیت دارد  شباهت بسیاري به   که جذب بسیار ضعیفی نشان می دهد    5در باند  و اصلی 

عضوهاي انتهایی    .نشان می دهد که طیف گیاه سبزینه دار است   بازتاب قوي  3جذب و باند  2در باند چهارم 

 نشان داده شده اند. 3 استخراج شده از تصویر در شكل
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 USGSطیف آزمایشگاه  ها با آن مقایسه و تصویر خالص هاي پیكسل از شده استخراج انتهایی عضوهاي -3 شكل

طیف تصاااویر نیز براي بارزساااازي ژیپس، آهك، رس )ایلیت( و گیاهان سااابزینه دار گنبد نمكی هاي مورد 

شان داد      سازي ن شد. این بارز ضور  دلیل بهمطالعه بكار گرفته   اندازه در تغییر طیفی، اختالط مانند عواملی ح

 و صحرایی  طیف با طیف تصویر  سیماي  امكان تفاوت استر،  کالیبراسیون  خطاهاي یا و جوي خطاي ها، دانه

فلزات   به مربوط بیشااتر ایجاد می شااود که VNIRوجود دارد. بیشااترین تفاوت در محدوده  آزمایشااگاهی

 ].6[ (Fe+3وFe+2)است آهن بویژه واسطه

قرار گرفته و نتایج بارزسااازي هاي انجام شااده  SAMتحت پردازش  تصااویر از هاي اسااتخراج شااده طیف

   ؛بررسی شد کمتر زوایاي توسط طیف هاي با

   140195/0 - 081488/0 رس )ایلیت( با زوایه طیفی: -1

 069724/0 - 028694/0کلسیت با زاویه طیفی:  -2

 087561/0 - 030925/0ژیپس با زاویه طیفی:  -3

 18430/0 -058119/0نه دار با زاویه طیفی: گیاهان سبزی-4

 مشخص شد.   رنگینواحی با بیشترین انطباق با طیف مرجع با پیكسل هاي    ،با استفاده از آستانه برش چگالی  

 .الف، ب( -4)شكل  نتایج پردازش با نقشه زمین شناسی گنبدهاي مورد مطالعه مقایسه شد
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 ب                                  ج الف                                  

   

 ه                  د                                           

 راهنماي نقشه                                                                     

 با استفاده از طیف خالص تصویر.SAM پردازش  -الف -4شكل 

 بارزسازي ایلیت )الف(، کلسیت )ب(، ژیپس )ج(، گیاهان سبزینه دار )د( و نقشه زمین شناسی گنبد نمكی جهانی )ه(
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 ج        ب                                       الف                                                 

                
 ه              د                                                 

 راهنماي نقشه                      

 با استفاده از طیف خالص تصویر.SAM پردازش  -ب -4شكل 

گنبد نمكی کنار سیاه  بارز سازي ایلیت )الف(، کلسیت)ب(، ژیپس )ج(، گیاهان سبزینه دار )د( و نقشه زمین شناسی

 )ه(
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 گیرینتیجه .4

با اسااتفاده از طیف هاي تصااویر، رس )ایلیت( و ژیپس را در غرب، شاارق، شاامال شاارق و  SAMپردازش 

در حاشیه گنبد نمكی کنار سیاه از شمال غربی تا     رس نیز جنوب غرب گنبد نمكی جهانی بارزسازي می کند.  

که نقشه زمین شناسی این واحد را بطور مستقل تفكیك نكرده   جنوب این گنبد بصورت هاللی بارزسازي شد  

مخلوط آن را با کانی هاي دیگر مثل واحد سنگ مارن نام برده است. ژیپس نیز در حاشیه جنوب و جنوب     و

شرقی و قسمت شمالی گنبد نمكی کنار سیاه و کلسیت در حواشی گنبد نمكی کنار سیاه بویژه شمال و شمال         

سبزینه دار نیز در        غربی این گنبد و شد. گیاهان  شرقی و غرب گنبد نمكی جهانی بارزسازي  شمال و جنوب 

 .قسمت هاي مرکزي و شمالی گنبد نمكی کنار سیاه و جهانی بارزسازي شدند

بارزسازي هاي انجام شده با نقشه زمین شناسی گنبدهاي مورد مطالعه تطابق نشان نمی دهد،  داد نشان نتایج

شده در گنبدهاي نمكی مورد  انجام هاي بارزسازي صحرایی و میدانی صحتو کنترل هاي اما مشاهدات 

 مشاهدات به توجه با اما رسد می بنظر ناچیز بسیار شده بارز مناطق چه مطالعه را بر روي زمین نشان داد. اگر

 مواجه مختلف هاي سنگ از مخلوطی با که اي منطقه رد تصویر طیف کمك به پردازش این از استفاده ،میدانی

.رسد می بنظر مهم شویم می
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