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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

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

دسته  در ناهمبستگی بسطپس از انجام پردازش  بنابرایناست.  گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد

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

 سنگ واحدهاي تفکیکبراي  کاذب رنگی ترکیب بهترین ،داد نشان( OIF) بهینه شاخص فاکتور

 ،TM هاي داده مجموعهبراي  VNIR+SWIR+TIR محدوده در نمکی گنبدهاي شناختی

 باعث ناهمبستگی بسط پردازش جرايا. است 10-9-1 باندهاي ASTERو  7-6-1 باندهاي

 با (جهانی و سیاه کنار)فارس  ،فیروزآباد نمکی گنبدهاي روي بر مختلف مناطق شدن نمایان

 و مقایسه میدانی و صحرایی مشاهدات شناسی، زمین نقشه با نتایجشد.  متفاوت هاي رنگ

 .گرفت قرار ارزیابی مورد پردازش صحت

 

  واژگان كلیدي:

 نمکی گنبدهاي ،بازتابی و گرمایی هاي داده ،ASTER و TM هاي داده دسته ،ناهمبستگی بسط

 جهانی و سیاه کنار
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 مقدمه  .1

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

 اما .است تاثیرگذار باندها بین روابط بر بلندي و پستی اثر و بازتابی و گرمایی هاي دادهمتفاوت  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 تحقیقاتی. دارد بیشتري تحقیقات به نیاز

TM داده تلفیق از حاصل مطالعات نتایج. است 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

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

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

رین تراکمی است. هیچ مرکز صنعتی در منطقه وجود ندارد و مهمت

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

دو چهره  يمنطقه از نظر مرفولوژ نیداالن در جنوب فراشبند است. ا

امتداد شمال  يدشت فراشبند که دارا یکیکامال متفاوت را داراست؛ 

نسبتا مرتفع  يرا کوهستان ها هیاست و بق ی، جنوب غربیشرق

 رونیمنطقه ب نیکه در ا ییسنگ ها نیدهد. کهنسال تر یم لیتشک

 يهرمز هستند که بصورت گنبدها يسر يدارند سنگ ها یزدگ

د نمنطقه رخنمون دار نیدر ا یجهانو  اهیکنار س يبا نام ها ینمک

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

متر مربع و مساحت کیلو 50حاشیه دشت آزادگان قرار دارد حدود 

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

 

 گنبدهاي نمکی فیروزآباد، استان فارس -1 شكل                                                                               
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 ناهمبستگی بسط .3

صاویر چند طیفی      ستگی در ت سط ناهمب بخصوص زمانی که داده ها انطباق باالیی با هم دارند کاربرد دارد و  ب

  1978قادر است همبستگی هاي باال در تصاویر فوق را تعدیل کند. این روش توسط سوها و شوارتز در سال        

معرفی شددد. با کاربرد این روش ویيگی هاي طیفی بع ددی مواد موجود در یک تصددویر تقویت می شددود. در 

ی همان روش مورد استفاده در تحلیل مولفه هاي اصلی به کار می رود با این تفاوت که مولفه    بسط ناهمبستگ  

تصاویر حاصل از این عمل بیشتر به     نیهاي بسط داده شده مجددا به ف اي باندي فرافکنده می شوند. همچن    

صلی، زیرا تا         ستند تا مولفه ا شبیه ه سبت  صاویر ن سبت به     ثیراتت شنایی کلی )یا دما( را کاهش داده و ن رو

ستند    صلی قویتر ه شده با باندهایی که نوفه هاي آنها         [6،7]. تبدیل مولفه هاي ا سبه  ستگی محا سط ناهمب ب

تصاویر    وکاهش یافته است در جداسازي سنگ شناختی با اختالف هاي ترکیبی ظریف موثرتر است؛ از این ر     

نظر محتواي نوفه، ریخت شناسی و طیفی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس ترکیب     بسط یافته و غیرهمبسته از   

 [3،4].گیرند هاي سه تایی ممکن مورد بررسی قرار می 

ست داراي          در صله زیادي دارند می بای سه باند که از نظر کیفی از یکدیگر فا ستگی ترکیب  سط ناهمب روش ب

صاویر     شند. در ت ستگی    معم RGBکمترین مازاد داده ها با صاویر و همب ولی در داده هاي چند طیفی، ابعاد ت

ست و واحدها  این پردازش کمک می کند تفاوت   [5،8].مختلف تمایز نمی یابند  یشناخت  نیزم يباندها باال

 (. از این رو بهترین جداسازي واحدهاي سطحی را نتیجه می دهند.2واحدها بهتر مشخص شود )شکل 

 

 
 ناهمبستگی تبدیل بسط دیاگرام  -2شكل 

 

 

  TMداده هاي  درناهمبستگی  بسط -3-1

صویر ترکیب رنگی کاذب در محدوده     شاخص بهینه براي ایجاد ت سبه و   VNIR+SWIR+TIRفاکتور  محا

ست، براي          شناختی گنبدهاي نمکی مورد مطالعه ا سنگ  سازي  شان داد بهترین ترکیب رنگی که قادر به بارز ن
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در تصددویر ترکیب رنگی ناهمبسددتگی  بسددط پردازش اجرايبعد از اسددت.  TM ،1-6-7مجموعه داده هاي 

 واحدهاي سنگ شناسی متفاوتی به شرح زیر تشخیص داده شده است: ،مزبور از گنبدهاي مورد مطالعه

نمایش داده شده در نوار جنوبی گنبد   الف -3و به رنگ سرخ تا بنفش در شکل    1واحد اول که با شماره   -1

سیاه و   جهانی قرار دارد. نقاطی به همین رنگ نیز در پهنه گنبدهاي نمکی مورد مطالعه وجود دارد. نمکی کنار

 این واحد در نقشه زمین شناسی با واحد سنگ نمک مطابقت دارد.

شماره   -2 شان داده      2واحد دوم با  سیاه و جهانی ن سبز مایل به زرد در نوار غربی گنبد نمکی کنار و به رنگ 

(. همچنین نقاطی به همین رنگ در گستره گنبدهاي نمکی مورد مطالعه وجود دارد.  فال -3شده است )شکل    

 این واحد در نقشه زمین شناسی با واحد سنگ آهک تطابق نشان می دهد.

نمایش داده شده در شرق گنبد نمکی جهانی و    الف -3شکل  و به رنگ آبی در  3واحد سوم که با شماره    -3

دیده می شددود. همچنین نقاطی به همین رنگ در نقاد دیگر گنبدهاي نمکی جنوب غرب و شددمال کنارسددیاه 

 مورد مطالعه وجود دارد. این واحد بعنوان واحد مستقل بر روي نقشه زمین شناسی منطقه تفکیک نشده است.

 

  ASTERداده هاي  درناهمبستگی  بسط -3-2

صویر ترکیب رنگی    شاخص بهینه براي ایجاد ت سبه و   VNIR+SWIR+TIRکاذب در محدوده  فاکتور  محا

ستفاده از داده         شناختی گنبدهاي نمکی مورد مطالعه با ا سنگ  سازي  شان داد بهترین ترکیب رنگی براي بارز ن

در تصددویر ترکیب رنگی ناهمبسددتگی  بسددط پردازش اجرايبعد از اسددت.  10-9-1، باندهاي ASTERهاي 

 رح زیر تشخیص داده شده است:مزبور واحدهاي سنگ شناسی متفاوتی به ش

شماره   -1 شکل   1واحد اول که با  شرق گنبد نمکی جهانی و     ب -3و به رنگ آبی در  شده در  نمایش داده 

جنوب غربی و شددمال کنارسددیاه دیده می شددود. همچنین نقاطی به همین رنگ در نقاد دیگر گنبدهاي نمکی 

 ل بر روي نقشه زمین شناسی منطقه تفکیک نشده است.مورد مطالعه وجود دارد. این واحد بعنوان واحد مستق

نمایش داده شده در نوار غربی گنبد نمکی  ب -3و به رنگ سبز تا زرد در شکل  2واحد دوم که با شماره  -2

شرق            شود. در غرب، مرکز و  شده، دیده می  شیده  شرق آن ک شمال غرب این گنبد تا جنوب  جهانی که از 

ن داده شددده اسددت. همچنین نقاطی به همین رنگ نیز در گسددتره گنبدهاي نمکی کنارسددیاه نیز این واحد نشددا

 مورد مطالعه وجود دارد. این واحد در نقشه زمین شناسی با واحد سنگ آهک تطابق نشان می دهد.

شماره     -3 سوم که با  سرخ تا بنفش در   3واحد  صورت پهنه اي    ب -3و به رنگ  شده ب سبتا   نمایش داده  ن

شناختی بر         سنگ  صورت مخلوطی از واحدهاي  شرق گنبد نمکی جهانی قرار دارد. این واحد به  سترده در  گ

روي نقشه زمین شناسی در نظر گرفته شده که تفکیک انجام گرفته این مسئله را نشان نمی دهد. این واحد در  

نه گنبدهاي نمکی مورد مطالعه وجود دارد. نوار جنوبی کنارسددیاه نیز قرار دارد. نقاطی به همین رنگ نیز در په

 این واحد در نقشه زمین شناسی با واحد سنگ نمک مطابقت دارد.



 توکلی                     

  

 

169 

 

                     

     
 ب                                         الف                                                          

 راهنماي نقشه

)الف( و  TMبراي مجموعه داده هاي  7-6-1تصویر ترکیب رنگی بسط نا همبستگی در باندهاي  -الف -3شكل 

 نقشه زمین شناسی گنبدهاي نمکی کنار سیاه )باال( و جهانی )پایین( )ب(.
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 ب                              الف                                                                     

 راهنماي نقشه

)الف(  ASTERبراي مجموعه داده هاي  10-9-1تصویر ترکیب رنگی بسط نا همبستگی در باندهاي  -ب -3شکل 

 و نقشه زمین شناسی گنبدهاي نمکی کنار سیاه )باال( و جهانی )پایین( )ب(.
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 گیرينتیجه .4

صویر ترکیب رنگی کاذب در محدوده     شاخص بهینه براي ایجاد ت سبه و   VNIR+SWIR+TIRفاکتور  محا

ست، براي          شناختی گنبدهاي نمکی مورد مطالعه ا سنگ  سازي  شان داد بهترین ترکیب رنگی که قادر به بارز ن

 و TM هاي داده دسته در ناهمبستگی بسطاست.  10-9-1و داده هاي استر، TM ،1-6-7مجموعه داده هاي 

ASTER شرق و           .شد  اجرا سته داده در  سیاه بر روي هر دو د شیل  صحرایی وجود  شاهدات   با توجه به م

شم می    سیاه به خوبی به چ سط    غرب گنبد نمکی جهانی و نوار غربی گنبد نمکی کنار  سه با ب خورد. در مقای

ستگی از مجموعه داده هاي   ستفاده از محدوده بازتابی و گرمایی به   VNIR+SWIRدر محدوده  TMناهمب ا

سیاه    -طور همزمان، تفکیک واحدهاي آهک شیل  سیاه   -مارن،  گچ و نمک را در نوار غربی گنبد نمکی کنار 

ست.            شتر ا شرق گنبد نمکی جهانی بی ستر در  صاویر ا سی بویيه در ت شنا شد. تفکیک این واحد زمین  موجب 

سیاه      شیل  شاهدات صحرایی  شان داد. با     گچ  –همچنین م سیاه ن و نمک را به صورت پراکنده در جنوب کنار 

سنگ آهک نیز در محدوده              ست.  شده ا سنگی بطور مجزا تفکیک ن سی این واحد  شنا شه زمین  توجه به نق

VNIR+SWIR+TIR  تفکیک قابل قبولی در داده هايTM .نشان داد 
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