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  1398/06/25:پذيرش تاريخ 1398/06/15                                                :دريافت تاريخ

  چكيده 

 ؛مشابه عالئم و ها مشخصه بازتاب، فرايندهاي علت به SWIR+VNIR هاي موج طول در مواد برخي

 اطالعات رو اين از. دهند مي نشان خود از) TIR( گرمايي باند در متفاوتي هاي ويژگي مقابل در و

 هاي داده پردازش براي. كند برطرف را ديگر طيفي هاي بخش اطالعات كمبود است ممكن گرمايي

 محصول AST_05. شد استفاده AST_05 هاي داده از گرمايي فروسرخ محدوده در )ASTER( استر

 فروسرخ باند براي فقط كه باشد مي متر 90 تفكيك توان باسنجنده استر  سطحي گسيلشي هاي داده

 باند دو بين طيفي بازتاب هاي منحني شيب تغييرات ؛گيري نسبت. اند شده توليد سنجنده اين گرمايي

 انيدريت، ژيپس، كلسيت، شامل نمكي گنبدهاي در اصلي شناختي كاني واحدهاي. كشد مي تصوير به را

 استر باندهاي گرمايي فروسرخ محدوده در ها كاني اين طيفي بازنويسي. است) ايليت( رس و نمك

 هاليت و تفكيك بارزسازي براي ترتيب به 11/10 و 11/12 ،12/11 ،13/12 هاي نسبت و گرفت انجام

 استفاده مورد )جهاني و سياه كنار(فارس  آباد فيروز نمكي گنبدهاي در رس و ژيپس كلسيت، ،(نمك)

 بررسي پردازش صحت و مقايسه ميداني و صحرايي مشاهدات شناسي، زمين نقشه با نتايج .گرفت قرار

  .شد

  

   واژگان كليدي:

 جهاني و سياه كنار نمكي گنبدهاي ،باندي گيري نسبت استر، سنجنده، گرمايي هاي داده
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  مقدمه    .1

 دست به تصاوير و ها داده تفسير و پردازش پيرامون كه است دور از شسنج از اي شاخه حرارتي دور از سنجش

 حرارتي، دور از سنجش در. كند مي بحث الكترومغناطيس طيف (TIR) حرارتييا فروسرخ  قرمز مادون ناحيه در آمده

 با حرارتي دور از سنجش هاي داده متفاوت ماهيت دليل به. شود مي گيري اندازه پديده، سطح از شده ساطع تشعشع

 از بسياري در تاكنون داده، نوع دو اين متفاوت مكاني تفكيك قدرت همچنين و انعكاسي دور از سنجش هاي داده

 اما. نمي شداي  استفاده اي ماهواره تصاوير بندي طبقه مانند مطالعاتي در حرارتي دور از سنجش هاي داده از موارد

 سنجش زمينه در پايه تحقيقات محققان از بسياري محيطي، مطالعات در حرارتي دور از سنجش اهميت دليل به امروزه

 در .دانند مي ضروري را حرارتي هاي داده جديد كاربردهاي و ها سنجنده فناوري بيشتر توسعه و حرارتي دور از

 هاي سنجنده از بعضي البته. شود مي استفاده ميكرومتر 14 تا 8 طيفي محدوده از بيشتر حرارتي دور از سنجش

 زمين كاربردهاي كه داراي عمل مي كنند ميكرومتر 65/11 ات 125/8 طيفي محدوده در ASTER مانند چندطيفي

  [2]. است شناسي

  

   منطقه مورد مطالعه  .2

نشين و جمعيت ساكن آن  قرار دارد. به طور كلي منطقه عشاير 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 

شگاه گاز در دست ندارد و مهمترين مركز جذب نيروي كار منطقه پاالي

 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 نيدهد. كهنسال تر 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

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

  ).1 (شكل مربع است

  

  گنبدهاي نمكي فيروزآباد، استان فارس -1 شكل                                                                                     
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  ينسبت گيري باند .3

 بسته  ها منحني اين شيب  كشد.  مي تصوير  به را باند دو بين طيفي بازتاب هاي منحني شيب  تغييرات گيري، نسبت 

ضعيت  به ست.  متفاوت مختلف، باندهاي و منطقه و شخص كردن باندهاي جذبي و بازتابي      ا سيماي طيفي، براي م

شكل   TIRكاني هاي موجود در گنبدهاي نمكي در محدوده  صلي          الف -2در  ست. كاني هاي ا شده ا شان داده  ن

نويســي طيفي اين كاني ها در محدوده فروســرخ  شــامل كلســيت، ژيپس، انيدريت، نمك و رس (ايليت) اســت. باز

  ).ب -2گرمايي باندهاي استر نيز انجام گرفت (شكل 

سيل كمتر ودر باند     14باند  سنگهاي كربناتي در  ستر گ شان مي دهند    13ا سيل باالتري ن اين   همچنين[4 ,3]. گ

گسيل باالتري به نمايش مي گذارند. نسبت باندي  11گسيل كمتر ودر باند  12سنگ ها در باند 
12

11
براي بارزسازي   

  اين سنگ ها در اين مطالعه استفاده شد.

ست. اين دو كاني در باند       شابه ا سيل كمتر ودر باند     11سيماي طيفي ژيپس و انيدريت م سترگ سيل با  12ا التري  گ

نشان مي دهند. از اين رو براي بارزسازي آنها از نسبت باندي 
11

12
  استفاده شد. 

سيل كمتر ودر باند     11در باند  رس (ايليت) سترگ سبت          10ا سازي آن ن شان مي دهد و براي بارز سيل باالتري ن گ

باندي 
11

10
  موثر است. 

سيل كمتر ودر باند     13در باند  هاليت (نمك) سترگ سبت        12ا سازي آن ن شان مي دهد و براي بارز سيل باالتري ن گ

باندي 
13

12
  ).الف و ب -3موثر است (شكل  

از نسبت هاي  مشاهده مي شود. تركيب رنگي كاذب    4تركيب رنگي كاذب از اين نسبت ها ايجاد شد كه شكل    
12

11

 ،
11

12
و  

11

10
به ترتيب در رنگ هاي ســرخ، ســبز و آبي براي بارزســازي كلســيت، ژيپس و رس بر روي گنبدهاي   

نمكي كنار سياه و جهاني انجام شد. اين تركيب باعث تفكيك واحدهاي ژيپس و رس در شمال، شرق و غرب گنبد      

شد. همچنين ژيپس در  شمال غربي تا         نمكي جهاني  شيه  صورت هاللي از حا سياه و رس ب جنوب گنبد نمكي كنار 

تركيب رنگي   جنوب اين گنبد بارزسازي شد. اين تفكيك واحدهاي سنگي بر روي نقشه زمين شناسي وجود ندارد.      

ــبت هاي  كاذب از نس
11

10
 ،

11

12
و  

13

12
ــازي رس، ژيپس و  به ترت  ــبز و آبي براي بارزس ــرخ، س يب در رنگ هاي س

هاليت بر روي گنبدهاي نمكي كنار ســياه و جهاني انجام شــد. هاليت در ســرتاســر گنبدهاي نمكي مورد مطالعه     

سياه واحدهايي به رنگ زرد          شرق و غرب گنبد نمكي جهاني و كنار  شمال،  شود. در  شاهده مي  صورت پراكنده م ب

  ه اند كه نشاندهنده بارزسازي همزمان رس و ژيپس در اين مناطق مي باشد.بارزسازي شد
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  الف

  

) (الف) و بازنويسي آنها JHUطيف انيدريت، ژيپس، هاليت، كلسيت و ايليت از كتابخانه دانشگاه جان هوپكينز ( -2كل ش

  به باندهاي گرمايي استر (ب).
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  ج       ب                                        الف                           

  
  ه                                    د                    

  راهنماي نقشه

  

هاي روشن از دسته  ) و نمك (د) با پيكسلجبارزسازي واحدهاي سنگي سولفاته (الف)، كربناته (ب)، رس ( -الف -3شكل 

  و نقشه زمين شناسي گنبد نمكي جهاني (ه) AST_05داده هاي 
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  ه                                                    د                                   

  راهنماي نقشه

  

بارزسازي واحدهاي سنگي سولفاته (الف)، كربناته (ب)، رس (ج) و نمك (د) با پيكسل هاي روشن از دسته  -ب -3شكل 

  و نقشه زمين شناسي گنبد نمكي كنار سياه (ه) AST_05داده هاي 

  

 ج          ب                                                                 الف 
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  ب                                    ج       الف                              

  راهنماي نقشه

  
 .AST_05تركيب رنگي كاذب از داده هاي  -4شكل 

بارزسازي واحدهاي سنگ شناختي با استفاده از نسبت هاي 
12

11
 ،

11

12
و  

11

10
(الف) و  

11

10
 ،

11

12
و  

13

12
(ب) به ترتيب در  

  رنگ هاي سرخ، سبز و آبي و نقشه زمين شناسي گنبدهاي نمكي كنار سياه (باال) و جهاني (پايين) (ج)
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 گيرينتيجه  .4

كه از نظر سنگ شناختي و كاني شناسي در بسياري از مكان ها مخلوط مي        تفكيك واحدهاي سنگي گنبدهاي نمكي 

باشند بسيار دشوار است. با توجه به اين موضوع تفكيك واحدهاي سنگ شناختي و كاني شناسي با توجه به نسبت            

سازي     ستند كه امكان بارز شان داد؛ داده هاي گرمايي قادر به تفكيك واحدهايي ه سير    گيري هاي انجام گرفته ن و تف

  آنها توسط تصاوير بازتابي نيست.

سبت گيري باندها براي   ستفاده از    تفكيك واحدهاين شي     هاي داده سنگي با ا سيل شد.  AST_05گ تركيب   انجام 

از نسبت هاي  رنگي كاذب
11

10
 ،

11

12
و  

13

12
هاليت بر روي گنبدهاي نمكي كنار سياه براي بارزسازي رس، ژيپس و  

شد و           شاهده  صورت پراكنده م سر گنبدهاي نمكي مورد مطالعه ب سرتا شد. هاليت در  تركيب رنگي  و جهاني انجام 

از نسبت هاي  كاذب 
12

11
 ،

11

12
و  

11

10
و رس بر روي گنبدهاي نمكي كنار  به ترتيب براي بارزسازي كلسيت، ژيپس  

شه زمين           صحرايي و نق شاهدات  شد اما طبق م شد. اين تركيب باعث تفكيك واحدهاي كربناته  سياه و جهاني اجرا 

شت را بخوبي         شرقي گنبد نمكي جهاني وجود دا شمال غربي تا جنوب  سي نواري از جنس مارن و آهك كه از  شنا

شرق وغرب گنبد نمكي جهاني و      از واحدهاي اطراف تفكيك نكرد. با توج شيل در  صحرايي وجود  شاهدات  ه به م

خورد. اين واحد ســنگي به صــورت پراكنده در جنوب گنبد  نوار غربي گنبد نمكي كنار ســياه به خوبي به چشــم مي

شود. نقشه زمين شناسي واحد      گچ و نمك مشاهده مي  -نمكي كنار سياه نيز ديده شد. در بعضي نقاط همراهي شيل    

ست.      شيه جنوبي همين گنبد به طور مجزا تفكيك كرده ا ژيپس و انيدريت را در گنبد نمكي جهاني و نمك را در حا

  اين تفكيك با مشاهدات صحرايي انطباق نشان نمي دهد. 
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