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مقایسة دسته دادههای کالیبرهشده به روش  IARRو دادههای تصحیحشده به روش
تداخل سیگنال استر در بارزسازی زونهای دگرسانی .مطالعة موردی :مناطق معدنی
سرچشمه و درهزار کرمان ،جنوبشرق ایران
ابراهیم سالمی شهید* 1و مجید هاشمی

تنگستانی2

1س کارشنا ارشد زمینشناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
2س استاد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
تاریخ پبیرش مقاله1935/12/29 :

تاریخ دریاف مقاله1935/3/1 :

چكیده
مناطق معدنی سرچشمه و درهزار در منطقه ایران مرکزی و کمربند ولکانو -پلوتونیکی ارومیه -دختر قرار گرفتهه اسه س سهن ههای تتشششهانی
ائوسن که تح تأثیر نشوذیهای الیگومیوسن قرار گرفتهاند این منطقه را پوشش میدهدس کانهزایی مس —بیشهتر از نهوپ پهورفیری و همهراه بها
دگرسانیهای وسیع— همراه با اقلیم نیمهخشک ،بهدلیل پوشش گیاهی کم ،میزان ناچیز هواویز و بخار تب جوّی و نیز رخنمون واضح سهن هها
این منطقه را برای تزمایش نتایج سنجش از دور ماهوارهای مناسب کرده اس س کالیبراسیون  IARRبرای نرمالکردن تصاویر بهکمک یهک طیه
میانگین صحنه بهکار میرودس تداخل سیگنال اثری در تصویربرداری استر اس که بها نشه سهیگنال از بانهد  4بهه درون بانهدهای  5و  3ایجهاد
میشودس در این مقاله ،از باندهای طیشی مرئهی -فروسهرخ نزدیهک و فروسهرخ مهوت کوتهاه محصهور ،اسهتر ،شهامل سهطح  L1B 1و سهطح 2
 AST_07XTاستشاده شدس دسته دادة  L1Bبا استشاده از کالیبراسیون بازتاب نسبی میانگین درونی بهه دادة بازتهابش سهطح زمهین تبهدیل شهد
درصورتیکه دستة دادههای  AST_07XTخود با چنین ماهیتی و با استشاده از تصحیح تداخل سیگنال در اختیار کاربر قرار میگیرندس بههمنظهور
ارزیابی و شناسایی بهترین روش کالیبراسیون ،الگوریتم انطباق سیمای طیشی ( )SFFروی این دستة دادهها اجرا و تصویرهای خروجهی براسها
نقشة زمینشناسی منطقه و مشاهدا ،میدانی با یکدیگر مقایسه شدندس از روش  Z Profileبرای استخرات طی های خالص تصهویر ههر دو دسهتة
داده استشاده شدس طی نمونههای صحرایی با دستگاه طی سنج ( )ASDاندازهگیری شد ،سپس طی های مستخرت از نمونهها به نُهه بانهد اسهتر
بازنویسی شدندس کتابخانة طیشی  JPL1بهصور ،مرجعی برای تحلیل طی های خالص تصویر و طی های حاصل از نمونهههای صهحرایی مهرتب
با کانیهای شاخص دگرسانی منطقه استشاده شد .بدینترتیب ،کائولینی را کانی شاخص دگرسانی فیلیک -ترژیلیک ،تلونی را کهانی شهاخص
دگرسانی ترژیلیک پیشرفته و کانی اپیدو ،را برای بارزسازی دگرسانی پروپیلیتیک بهکار رفتنهدس نتهایج حاصهل از ایهن پهردازش نشهان داد کهه
دستة دادة  L1Bکالیبرهشده به روش  IARRبهدلیل ازبینبردن محدودی هایی ،شامل تثار بخار تب جوی و سیماهای جهببی و بازتهابی اضهافی،
بهنسب دستة دادة استاندارد  AST_07XTتصحیحشده با تداخل سیگنال نتایج بهتهری را بهرای بارزسهازی دگرسهانیههای فیلیهک -ترژیلیهک،
ترژیلیک پیشرفته و پروپیلیتیک منطقه بهدس میدهدس
کلیدواژهها :سرچشمه ،کالیبراسیون  ،IARRتصحیح تداخل سیگنال ،AST_07XT ،L1B ،انطباق سیمای طیشیس
* نویسنده عهدهدار مکاتبا :،استان اصشهان ،شهرستان سمیرم ،منطقه پادنا ،روستای شهیدس کدپستی 4765149714 :تلشن73191754596 :
Email: salami.ebrahim@yahoo.com
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 -1مقدمه
سهنجش از دور ابههزاری اس ه کههه م هیتوانههد اطالعهها،
کانی شناختی و ژئوشهیمی انهواپ سهن هها را از سهطح
زمین بررسی کندس این فناوری در دهههای اخیهر بهرای
نقشه برداری سن ها ،تجمعا ،کانیهایی و ویگگهیههای
ههوازدگی تنهها بههکهار رفتهه ( )Perry, 2004و فرصه
مناسبی را برای اکتشاف کانسارها فهراهم کهرده اسه
()Mars & Rowan, 2006; Gabr et al., 2010س
فراینهههدهای گرمهههابی ،بههها تبییهههر ترکیهههب شهههیمیایی و
کانیشناسی سن ها میتوانند باعه تشهکیل کانسهارهای
پورفیری شوندس این سهن ههای دگرسهانشهده سهیماهای
جببی مشخص در طی الکترومبناطیس دارند که ناشی از
تجمعا ،کهانیههای بههوجودتمهده اسه و مهیتواننهد بها
سنجندههای خاص ثب شوند ()Hunt & Ashley, 1979س
تههابشسههنج بازتههابی و گسههیلش گرمههایی ف ههابرد
پیشرفتة استر 1یکی از پنج سنجندة سهوار بهر مهاهوارة
تِرا ،2تصویربرداری چهارده باندی اس که ناحیة وسیعی
از طی الکترومبناطیس را دربر میگیردس از این چهارده
باند ،سه باند در محدودة مرئهی -فروسهرخ نزدیهک 9بها
توان تشکیک مکانی پانزده متر ،شهش بانهد در محهدودة
فروسرخ موت کوتاه 4و توان تشکیک مکهانی سهی متهر و
پنج باند در محدودة فروسرخ گرمایی 5با تهوان تشکیهک
مکهانی نهود متهر قهرار دارنهد ()Fujisada et al., 2001س
باندهای استر در محدودة فروسرخ موت کوتهاه بههدلیهل
جهببههای اصهلی  Al – OH, Mg – OH, Si – OHو
 CO3دارای سیماهای جهبب طیشهی مشهخص ویهگهای
برای کانی های رسی ،کربنا،ها ،سهولشا،هها و فازههای
تبدار اس (.)Abrams, 2000
جوّ زمین بهه طهور عمهده دارای گازههای اکسهیگن،
نیتروژن ،دی اکسید کهربن و مقهدار متبیهری بخهار تب
اس که با  ٪57اموات الکترومبناطیس در محدودههای
 7/9تا  2/4میکرومتر برهمکنش دارنهدس بیشهترین تثهار
جوّ در انهرژی الکترومبنهاطیس پخهش و جهبب جهوّی
اس س برهمکنش این انرژی و جوّ زمین سبب تبییراتهی
در ویگگیهای تابشههای ثبه شهده در سهنجندهههای

مههاهوارهای م هیش هودس تههأثیرا ،ج هوّ در ایههن مههورد بههه
طولموت بستگی دارد و برحسب زمهان و مکهان تبییهر
میکند ()Kurucz et al.,1984س امروزه بهرای رفهع ایهن
تثار جوّی از کالیبراسیونهای متنوعی استشاده میشهود
که کهاربر مهیتوانهد اجهرا کنهدس دسهتة دادهههای L1B
به صور ،دادههای تابشی ثب شده در سنجنده اندس برای
تبدیل این دادههها بهه بازتهابش سهطح از کالیبراسهیون
میههانگین بازتههابش میههانگین نسههبد داخلههی 7اسههتشاده
میشودس این کالیبراسیون بها محاسهبة طیشهی میهانگین
براى صحنة ورودى و بهکارگرفتن این طی در جایگهاه
طی مرجع بهکهار مهیرودس بازتهاب اهاهرى بهراى ههر
پیکسل تصویر از راه تقسیم طی مرجع بهه طیه ههر
پیکسل بهدس مهدتیهد ()Kruse, 1988س چهون دسهتة
داده های  AST_07XTاز نوپ دادههای بازتهابش سهطح
دردستر اند ،به این دلیل که محهدودة فروسهرخ مهوت
کوتاه استر تح تأثیر مشکل تداخل سیگنال 6قرار دارد
و منشههأ اصههلی ایههن مشههکل بخ هشه های تلومینیههومی
تشکارساز باند  4اس  ،این باند پهنای بانهد بهزرگتهر و
نیز تابش ورودی سطح بهار و پهایین بیشهتری از دیگهر
باندها دارد (جدول  )1و طی بازتابشده از تن بهسم
تشکارسازهای دیگر ههدای مهی شهودس بانهدهای  5و 3
بهدلیل نزدیکی بیشتر به تشکارساز باند  4بیشتر تحه
تأثیر قرار میگیرنهد (شهکل )1س ایهن امهر باعه ایجهاد
تداخل در بازتابههای طیشهی ایهن بانهدها شهده اسه
(Tonooka & Iwasaki, Fujisada et al., 1998
;)2004س بدین ترتیب ،الگوریتم تصحیح تداخل سهیگنال
روی دستة دادة  AST_07XTاز سوی شهرک دریافه
دادهها ،از طریق نرمافزاری که شرک مرکهز تنالیزههای
رقهومی دادة سههنجش از دور زمینههی 4عرضههه مهیکنههد،
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

1. Advanced Spaceborne Thermal Emission and
Reflection Radiometer
2. Terra satellite
3. visibel-near infrared
4. shortwave infrared
5. thermal infrared
6. internal average reflectance ratio
7. crosstalk
8. Earth remote sensing digital analysis center
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جدول  .1عملکرد طیشی و مشخصا ،تابش ورودی محدودة فروسرخ موت کوتاه استر
()Fujisada et al., 1998; Tonooka & Iwasaki, 2004س
باند

مرکز طولموج (میكرومتر)

پهنای باند (میكرومتر)

تابش ورودی (میكرومتر)
سطح باال

سطح پایین

4

1/756

7/732

45/4

3/17

5

2/176

7/795

14/6

2/34

7

2/273

7/747

19/2

2/74

6

2/279

7/746

12/7

2/52

4

2/994

7/767

4/63

1/67

3

2/477

7/67

1/94

7/774

شكل  .1اثر تداخل سیگنال تشکارساز باند  4و نش تن به دیگر باندها ()Tonooka & Iwasaki, 2004; Fujisada et al., 1998س
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بهویگه در زیرسیستم فروسرخ موت کوتاه انجام میگیرد
()Mars & Rowan, 2010; Iwasaki & Tonooka, 2005س
بنابراین بهرای درسهتی چنهین تصهحیحاتی ،بههترتیهب
دادههای ( L1Bتابش ثب شهده در سهنجنده) و دسهتة
دادة ( AST_07XTبازتابش سطح تصهحیح شهده بهرای
تداخل سیگنال) سنجندة استر بررسی شدس
مطالعا ،بسیاری با اسهتشاده از دادهههای بازتابشهی
مرئی -فروسرخ نزدیک و فروسرخ موت کوتاه استر بهرای
نقش ههبههرداری کههانیه های سههطحی و تمههایز هال ههه های
دگرسانی در مناطق گوناگون بهکار رفته اسه ازجملهه
اینشیرنیلو در ترژانتین ،جنهوب نهوادا ،مونتهاینپها در
کالیشرنیا و نواحی میدوک و سرچشمه در جنهوبشهرق
ایهران ( ;Zhang et al., 2007; Tommaso et al., 2006
;Mars & Rowan, 2006; Rowan et al., 1997
& Beiranvand pour & Hashim, 2011; Mars
)Rowan, 2010; Tangestani et al., 2008س تنگسهتانی

و جعشری ( )2712اثر کالیبراسیون دادههای استر را در
بارزسازیهای سن شناختی کمپلکس افیهولیتی نیریهز
بررسی کردند ()Tangestani & Jaffari, 2012س ایوازاکی
و تنوکا )2775( 1الگوریتم تصحیح تهداخل سهیگنال را
برای زیرسیستم فروسرخ موت کوتاه استر بهکار بردندس
مههار و روتن )2717( 2ارزیههابی طیشههی محصههور،
بازتهههابش سهههطح فروسهههرخ مهههوت کوتهههاه دادههه های
 AST_07XTاسههتر را بههرای نقش ههب هرداری کههانیه ها و
سهن ههای دو منطقههة کوپریه نههوادا و مونتهاینپها
کالیشرنیهها بررسههی کردنههدس بیگههار و همکههاران)2775( 9
کالیبراسیون جانشینی تصحیح تداخل سیگنال را بهرای
محههدودة فروسههرخ مههوت کوتههاه اسههتر بهههکههار بردنههدس
حسینجانیزاده و تنگسهتانی )2714( 4از دادهههای L1B
اسههتر بههرای اکتشههاف کههانیه ها و نقش ههب هرداری منههاطق
دگرسانی بخش مرکزی کمربند مس دهج -سهاردوئیه در
جنوب شهرق کرمهان اسهتشاده کردنهدس تنوکها و ایهوازاکی
( )2774بهبود روش تصحیح تداخل سیگنال زیرسیسهتم
فروسرخ موت کوتاه استر را بررسهی کردنهدس تنگسهتانی و
همکهاران ( )2711از الگهوریتم انطبهاق سهیمای طیشهی5
برای نقشهبرداری سن شناختی مجموعة افیولی نیریهز

در جنوبغرب ایران استشاده کردندس
هدف از این مقاله مقایسهة نتهایج بههدسه تمهده از
دستة دادة  L1Bکالیبرهشده به روش  IARRو دادههای
 AST_07XTتصهحیحشهده بههه روش تهداخل سههیگنال
سنجندة استر ،بهمنظور شناسهایی و انتخهاب دادهههای
بهینههه بههرای بارزسههازی منههاطق دگرسههانی اسهه س
بدینمنظور ،منطقة معدنی سرچشمة کرمهان بههمنزلهة
ناحیة تزمایشی برای کنترل نتایج این مجموعهة دادههها
انتخههاب شههده اسهه س طیهه خههالص تصههویر و طیهه
نمونه های صحرایی کانی های شاخص دگرسانی منطقهة
مورد مطالعه با الگوریتم انطباق سیمای طیشی روی این
دستة دادهها اجرا ،و نتهایج حاصهل از تصهاویر خروجهی
برمبنههای مشههاهدا ،میههدانی ،طیهه هههای حاصههل از
نمون ههه های صههحرایی و نقشههة زمههینشناسههی منطقههة
مطالعاتی ارزیابی شدندس
 – 2زمینشناسی منطقة مورد مطالعه
کانسههار مههس پههورفیری سرچشههمه در  37کیلههومتری
جنههوبغههرب شهههر کرمههان و  77کیلههومتری جنههوب
رفسههنجان ،در بخههش جنههوبشههرق کمربنههد تکتونههو
ماگمایی ایران مرکزی و در مجموعة تتشششانی -رسوبی
پاریز از کمربند دهج -ساردوئیه ،بها مختصها52'27" ،
̊ 55طول شرقی و " 23̊ 57'47عرض شمالی و در ارتشاپ
میانگین  2777متر از سطح دریا قرار گرفتهه و یکهی از
بزرگ ترین کانسارهای مس پهورفیری جههان محسهوب
می شود (شکل  -2اله )س قهدیمیتهرین سهن

میزبهان

کانسار مس پورفیری سرچشهمه مجموعهة ولکانوژنیهک
ائوسن اس که به مجموعة سرچشمه معروف اس س این
مجموعه شامل تراکیبازال پیروکسنی و تراکیتنهدزی
پیروکسنی با تفینیتة پتاسیک و شوشونیتی ( & Aftabi
 ،)Atapour,بههههههههههههههههههههها
1997
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

1. Iwasaki & Tonooka
2. Mars & Rowan
3. Biggar et al.
4. Hosseinjani Zadeh & Tangestani
5. spectral feature fitting

ابراهیم سالمی شهید و مجید هاشمی تنگستانی

مختصا 55̊ 54' ،طهول جبرافیهایی و ' 23̊ 59عهرض
جبرافیایی و ارتشاپ  2535متر از سطح دریا ،در منطقهة

فراوانی اندک تنهدزی و رخهدادهای کمهی از تگلهومرا،
توف و ماسه سن توفی اس که تح تأثیر یهک تهودة
نشوذی به سهن الیگومیوسهن ،شهامل کهوارتز دیوریه ،
کوارتز مونزونی

و گرانودیوری

مطالعاتی واقع شده اس (شکل  -2ال )س این کانسار در
ارتبههاب بهها اسههتوک گرانودیوریهه  ،دیوریهه و کههوارتز
دیوری به سن الیگومیوسن اس که به درون مجموعة
تتشششانی -رسوبی و سن های کربناته به سن کرتاسهه

قرار گرفته اس (شکل

 -2ب) ()Mars & Rowan, 2006س

نشههوذ کههرده اس ه (شههکل -2ب)س زونه های دگرسههانی

دگرسانیهای رایج در این منطقهه از مرکهز سیسهتم
پورفیری بهسم بیرون بهگونهای اس که در متن تهودة
پورفیری دگرسانی پتاسیک بیشتر اس و بهسوی بیهرون
تن دگرسانی تدریجی فیلیک و رخنمهونههای کوچهک و
پراکندة دگرسانی ترژیلیهک بهروز مهیکنهد و در نهایه ،
دگرسانی پروپیلیتیک با پیشرفتی اندک همة دگرسانیهها
را از بیرون دربر مهیگیهرد ()Atapour & Aftabi, 2007س
کانیهای شاخص دگرسانی پتاسهیک شهامل فلدسهپا،
پتاسیم (ارتوز) ،پالژیهوکالز و بیوتیه اسه س دگرسهانی
فیلیک که بهطور گسترده در حشرة روباز 1کنونی معهدن
مههس سرچشههمه مشههاهده مههیشههود ،در ارتبههاب بهها
کانسن های عیار بارسه و کهانی دگرسهانی رایهج تن
سریسی محسوب میشودس دگرسانی ترژیلیک بهشهکل
رگههای کوچک در سراسر زونهای دگرسانی در منطقة
معدنی مس پورفیری سرچشمه پراکنده اس س کانیهای
شاخص این زون شامل فلدسپا ،های بازمانده همراه بها
کانی های رسی مانند کائولینیه و مونتموریلونیه انهدس
دگرسانی پروپیلیتیک در این منطقه بهصور ،یهک زون
بیرونی سبزرن به نظر می رسد کهه توسه کهانیههای
دگرسانی کلری  ،اپیدو ،،کلسهی مشهخص مهیشهود
()Boomeri et al., 2010س فهاز اصههلد نشهوذى و مولههد
کانسار سازی ترکیب گرانودیوریتی دارد که به نام محلد
استوک پورفیرى سرچشمه معروف اسه و محهدودهای
بهههه وسهههع  2کیلههومترمربهههع را ضهههمن دگرسهههاند
کانسارسازی کهرده اسه ( ;Atapour & Aftabi, 2007
)Waterman & Hamilton, 1975س کانسهههار مهههس
پهههورفیری درهزار در بخهههش جنهههوبشه هرق کمربنهههد
تکتونوماگمهههایی ایهههران مرکهههزی و در  4کیلهههومتری
جنههوبشههرق کانسههار مههس پههورفیری سرچشههمه ،بهها

گرمابی در دره زار شهامل پتاسهیک ،فیلیهک ،ترژیلیهک و
پروپیلیتیک اس س در این کانسار کانهزایی مس در ارتباب
با تودة پورفیری با ترکیب گرانودیوریه و دیوریه قهرار
دارد ()Derakhshani & abdolzadeh, 2009س
 -3مواد و روشها
 -1 -3تحلیل دادهها
در این مطالعه از تصویر سنجندة استر استشاده شهد کهه
در تاریخ  25او 2771 ،برای منطقة مورد مطالعه اخهب
شده و بهصور ،مجموعة دادههای  L1Bو AST_07XT
اس س دادههای  L1Bمربوب به سهطح  1اسهتر و شهامل
همان دادة خام دستگاهی بازسازیشده و پردازشنشهدة
 L1Aاس که چهارده باند ( )VNIR – SWIR – TIRرا
دربر میگیردس بر این اسا دادههای  L1Aبا استشاده از
اعمال ضرایب هندسی و رادیومتری بهه دادهههای L1B
تبدیل شهده انهدس دادهههای  AST_07XTاز محصهور،
جدید سطح  2استر بهشمار میروند و مجموعة نُهباندی
 SWIR+VNIRرا دربههر مههیگیرنههدس تنههها در ایسههتگاه
دریاف دادهها ،با استشاده از پارامترهای جوی و کدهای
انتقال تابشی ،بهطور مطلق کالیبره شده و از تابندگی به
بازتههابش سههطحی تبههدیل شههدهانههدس روی دادههههای
 AST_07XTالگوریتم تصحیح تداخل سیگنال بهویهگه
در محههدودة فروسههرخ مههوت کوتههاه اجههرا شههده اسهه
(Mars & Rowan, Iwasaki & Tonooka, 2005
;)2010س محدودة فروسرخ موت کوتاه بهدلیل پراکنهدگی
سیگنالهای تداخلی مشکالتی را بهوجهود مهیتورد کهه
ایههن پدیههده پههس از راهانههدازی سههنجنده کش ه شههدس
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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1. open pit

(ال )

(ب)
شكل  .2الف) نقشة زمینشناسی ایران و موقعی جبرافیایی معدن سرچشمه و درهزار کرمان ( )Stoklin, 1968ب) نقشة زمینشناسی
مناطق معدنی سرچشمه ()Mars & Rowan, 2006س

ابراهیم سالمی شهید و مجید هاشمی تنگستانی

طی بازدید صحرایی ،تعهداد پهانزده نمونهة سهطحی
براسا زونهای دگرسانی منطقهة مطالعهاتی برداشه
شههد (شههکلههای  9و )4س ویگگهیههای طیشههی تنههها در
تزمایشگاه سنجش از دور دانشگاه خواجه نصیر طوسهی
تهران ،با استشاده از دستگاه طیه سهنج ،2انهدازهگیهری
شدس دستگاه طی سهنج  ASDدسهتگاهی اسه کهه در
زمینههایی که به اندازهگیری انعکها  ،تهابش و پخهش
انرژی الکترومبناطیس از سطوح نیاز باشد کهاربرد داردس
این دستگاه اپتیکی بهطور اختصاصی بهرای اسهتشاده در
سنجش از دور میدانی و تزمایشگاهی بههکهار مهیرود و
منحنی طیشی را در ناحیة مرئهی -فروسهرخ نزدیهک 9و
فروسرخ موت کوتاه 4اندازهگیهری مهیکنهدس طیه سهنج
 ASDبه دلیهل داشهتن تعهداد بانهدهای طیشهی بسهیار،
انعکا صور،گرفتهه از پدیهدههها را در سراسهر طیه
الکترومبناطیس در محدودة  957تا  2577نهانومتر ثبه
میکندس زمان جمعتوری داده برای ههر طیه  7/1ثانیهه
اس س این طی سنج سه تشکارساز مجزا دارد که یکی در
محدودة مرئی -فروسهرخ نزدیهک ( 957-1777نهانومتر)
طی سنجی میکند و دو تشکارساز در محدودة فروسهرخ
موت کوتاه ،که یکهی از  1777-1497نهانومتر ( )SWIRو
دیگهههری در محهههدودة  1497-2577نهههانومتر ()SWIR
طی سنجی میکندس هنگام طی سهنجی معمهور ارتشهاپ
عدسیهای طی سنج بهگونهای تنظیم میشود که فقه
سطوح نمونهها در معرض میهدان دیهد طیه سهنج قهرار
مهیگیههرد بههطهوریکهه در تمههام مههد ،تنههالیز ،ارتشههاپ
عدسیهای طی سنج از سطح نمونه ثاب خواهد بودس
طی های مستخرت از نمونهههها بهه نُهه بانهد اسهتر
بازنویسههی شههدندس همچنههین از کتابخانههة طیشههی JPL1
بهمنزلة مرجعی برای تحلیل طی ههای خهالص تصهویر و
طی ه ه های حاصههل از نمون ههههای صههحرایی مههرتب بهها
کانیهای شاخص دگرسانی منطقه استشاده شهدس گشتنهی
اس طی های حاصهل از نمونههههای صهحرایی منطقهة

تشکارسههاز فروسههرخ مههوت کوتههاه شههامل  2744ترای هة
پالتین -سیلیس برای هر باند طیشی اس کهه در تنجها
همة جش ترایههای خطی برای هر باند جدا و با فاصهلة
 1/99میکرومت هر ب ههترتیههب در بانههد  5 ،4 ،3 ،4 ،6و 7
دچار اختالب می شودس منبع مشکل تداخل سهیگنال در
تشکارساز باند  4استر و مربوب به نور فرعی بازتابشهده
از طریق تشکارسازهایی اس که از قطعها ،تلومینیهوم
پوشههیده شههده اسهه س ازتنجاکههه بانههدهای  5و  3بههه
تشکارساز باند  4نزدیکتر اس  ،بیشتر تح تأثیر قهرار
میگیرند (شکل Fujisada et al., 1998; Tonooka ( )1
)& Iwasaki, 2004س محدودة طیشی باند  4بهین  1/7تها
 1/6میکرون ( 7/732میکرومتر) اس که نهتنها پهنای
گسههتردهای از بانههدهای منطقههه فروسههرخ مههوت کوتههاه
محسوب میشود بلکه در مؤلشة بازتابندگی 4 ،تا  5برابر
از باندهای دیگر قویتر اس س جدول  1عملکرد طیشی از
هر باند و مشخصا ،سطح بار و پهایین تهابش ورودی را
در محدودة فروسرخ موت کوتاه نشان میدهدس طبق این
جدول ،باند  4پهنای بزرگتر و نیز تابش ورودی سهطح
بار و پایین بیشتری از باندهای دیگر دارد ( Fujisada et
)Tonooka & Iwasaki, 2004; al., 1998س بخههار تب
مهمترین جاذب جوّی محسوب می شود و تثار بانهدهای
 4و  3استر بهدلیل تب جهوّی اسه ()Sabins, 1987س
برای تصحیح اثر بخهار تب در دسهتة دادة AST_07XT
نیز از دادههای اقلیمشناختی منطقهای یا از نقشة بخهار
تب جهانی ،حاصل از دادة طی سنج تصهویری تشکیهک
متوس  1اسهتشاده مهیشهودس بنهابراین مقهدار بخهار تب
جوّی ،که برای تولید دادة  AST_07XTاستشاده شهده،
همزمان با اخب دادههای استر ثبه نشهده و در نتیجهه،
دق جبب جوّی برتوردشده متبیر اس و ممکن اسه
خطاهایی را در باندهای  4و  3دادة بازتابش سطح استر
پدیههد تورد کههه بسههیاری از محصههور AST_07XT ،را
دربر میگیرد ()Mars & Rowan, 2010س

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

1. moderate image spectrometer
2. Analytical Spectral Device
3. VNIR

 -2 -3روش نمونهبرداری
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4. SWIR

(ب)
(ال )
شکل 9س مشاهدا ،میدانی از زون های دگرسانی منطقه معدنی مس پورفیری سرچشمه کرمان،
ال ) دگرسانی فیلیک ،ب) دگرسانی پروپیلیتیکس

دگرسانی فیلیک

دگرسانی آرژیلیک
(ب)

(ال )

دگرسانی پروپیلیتیک
(پ)
شكل  .4شواهد میدانی و نمونهبرداری صحرایی از زونهای دگرسانی منطقة معدنی مس پورفیری سرچشمة کرمان،
(ال ) دگرسانی فیلیک (ب)دگرسانی ترژیلیک و (پ) دگرسانی پروپیلیتیکس

ابراهیم سالمی شهید و مجید هاشمی تنگستانی

مطالعاتی پس از بازنویسی به نُه باند استر (شهکل  -5ت)،
نشان میدههد طیه ههای شهمارة  2 ،1و  9بها جهبب
مشخص در بانهد  2/275( 7میکرومتهر) بها طیه ههای
سریسی  ،کائولینی و مونتموریلونی کتابخانة طیشهی
 JPL1سازگار اسه س همچنهین سهیمای جهبب بانهد 4
( 2/99میکرومتر) در طی شمارة  4انطباق ایهن طیه
را با طی اپیدو ،کتابخانة  JPL1نشان میدهدس
 -3–3روش تحقیق
باندهای سیمتری محدودة فروسرخ موت کوتاه مجموعة
دادههههای  L1Bو  AST_07XTبراسههها بانه هدهه های
پههانزدهمتههری محههدودة مرئههی -فروسههرخ نزدیههک تنههها
بازنویسی شدند تا تمامی پیکسهلههای نُههبانهدی ابعهاد
 15×15متر داشهته باشهندس سهپس پنجهرهای بهه ابعهاد
 1737×1527پیکسل از این دو دستة داده ،که منطقهة
مورد مطالعه را دربر مهیگرفه  ،انتخهاب شهدس معمهور
ب ههدلیههل بههرهمک هنش مههوت الکترومبنههاطیس بهها ذرا،
تشکیلدهنده ،جوّ نورى که به سنجنده میرسهد کمتهر
یا بیشتر از حدی اس که از زمین بازتابیهده مهیشهودس
بنههابراین ضههروری اسه تهها در مراحههل اولیههة پههردازش
تصههویرهای مههاهوارهای ،تصههحیح ج هوّی نیههز روی تنههها
صور ،گیردس ازتنجاکه دستة دادهههای  L1Bبههصهور،
دادههای تابشی ثب شده در سنجندهاند ،پیش از اینکهه
این دادهها برای پردازشهای طی -پایهه بههکهار رونهد،
باید به بازتابش سطح تبدیل شوندس در پهگوهش حاضهر،
برای کالیبرهکردن این دسته از دادههها از کالیبراسهیون
میههانگین بازتههابش متوسهه نسههبد داخلههی ()IARR
استشاده شد که توسه کهاربر بها اسهتشاده از نهرم افهزار
 ENVIانجام گرفته و نتایج با همین نام بررسد میشودس
این فن بهویگه در نواحی خشک و نیمهخشک ،بههعله
پوشش گیاهی اندک ،میهزان نهاچیز ههواویز و بخهار تب
جوی ،و نیز در منطقهای که ههیچ انهدازهگیهری خهاص
زمیند وجود نداشته باشد مهؤثر اسه ()Kruse, 1988س

پیشتر ،تنگستانی و همکاران 1کارتیی این روش را برای
مناطق نیمه خشک ایران اثبا ،کردند ()2008س ازتنجاکه
دستة دادة  AST_07XTبههصهور ،دادهههای بازتهابش
سطح در دستر اسه  ،هماننهد دسهتة دادة  L1Bبهه
کالیبراسیون جوّی نیاز نداردس اما همانگونه که پیشتهر
بیان شد ،زیرسیستم فروسرخ مهوت کوتهاه اسهتر تحه
تأثیر تداخل سیگنال قرار داردس منشأ اصلی این مشهکل
بخش های تلومینیومی تشکارساز باند  4اس که طیه
بازتاب شده از تن بهسم تشکارسهازهای دیگهر منتقهل
می شود و این امر سبب ایجهاد تهداخل در بازتهابههای
طیشی این باندها شده اسه ()Fujisada et al., 1998س
در تحقیق پیش رو ،الگوریتم تصهحیح تهداخل سهیگنال
بیشتر روی دادههای  AST_07XTدر شهرک دریافه
این دادهها اجرا شده و بههکهار رفتهه اسه س در ادامهه از
روش  Z Profileبرای استخرات طی های خالص تصویر
هر دو دستة داده استشاده شدس سپس با استشاده از طی
خالص مسهتخرت از تصهویر دادههها و طیه حاصهل از
نمونه های صحرایی ،الگوریتم پیشرفتة انطبهاق سهیمای
طیشی 2برای نقشهبرداری کانیها و زونههای دگرسهانی
منطقه بهکار رف س در پایان ،نتایج بهدس تمده از هر دو
دسههتة داده براسهها نتههایج حاصههل از طیهه سههنجی
نمونههای صحرایی ،شواهد میدانی محدودههای معهدنی
سرچشمه -درهزار و نقشة زمینشناسی منطقه ارزیابی و
مقایسه شدندس
 -4-3استخراج طیف خالص
انتخاب و استخرات طی خهالص فراینهدی مههم در تهیهة
نقشههای فراوانی مواد اس ( Hosseinjani & Tangestani,
)2011س ع وهای خالصْ مواد مشخصیاند که بههصهور،
کامل یا جزئی بخش های گوناگون پیکسلههای تصهویر
ماهواره ای را تشکیل می دهند و معمور ویگگهی طیشهی
بارزی دارنهد ()Tompkins et al., 1997س طیه بازتهابی
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

1. Tangestani et al.
2. SFF
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(ال )

(ب)

(پ)

() ،

شكل  .5طی خالص تصویر و طی صحرایی کانیهای شاخص دگرسانی منطقة سرچشمه که با طی کتابخانة  JPL1مقایسه شده :ال )
طی تصویر دستة دادة  IARRب) طی تصویر دستة دادة  AST_07XTپ) طی نمونههای صحرایی بازنویسیشده به نُه باند استر و )،
طی کتابخانة  JPL1بازنویسیشده به نُه باند استرس
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س کهانیههای دارای عامهل Mg-

بهمد ،چندین سال با ههدف بههدسه توردن اطالعها،
ترکیبی سطح زمین بهکار رفته اسه ( Tangestani et
)al., 2008; Crowley, 1986; Hunt & Ashely, 1979س
در این پگوهش ،برای استخرات طی های خالص هریهک
از دستة دادهها از روش  Z Profileاستشاده شدس در ایهن
روش ،کاربر بهه صهور ،چشهمی و برمبنهای مشهاهدا،
میدانی یا نقشه های زمهین شناسهی قهادر بهه اسهتخرات
طی های خالص از تصویر اس س بایهد اشهاره کهرد ایهن
روش نیاز به زمان طورنی و دقه کهاربر داردس بههطهور
کلی براسا این روش و با توجه به شهناخ از نهواحی
مورد مطالعه ،بهویگه زونهای دگرسانی تن و همچنهین
برمبنای سیماهای جبب ،بازتاب ،شیب و عمهق جهبب
کههانیهههای شههاخص دگرسههانی ،طیهه خههالص تنههها
استخرات شدس
کانیها به دلیل فرایندهای الکترونی فلزهای واسهطة
شبیه تهن و فرایندهای ارتعاشی مولکولی در کانیههای
حاوی هیدروکسیل و کربنا ،اغلب سیماهای جهببی را
نشان میدهنهد ()Vincent, 1997س بیشهتر کانسهارهای
مس پورفیری با زونهای متعدد دگرسانی همراهاند کهه
با تشکیل کانی های معینی مانند سریسهی (دگرسهانی
فیلیههک) ،کائولینی ه (دگرسههانی ترژیلیههک) ،تلونی ه -
پیروفیلی (دگرسهانی ترژیلیهک پیشهرفته) و کلریه -
اپیدو( ،دگرسانی پروپیلیتیک) در ارتبهاب اسه س ایهن
کانیها سیماهای جهببی مشهخص و رفتارههای طیشهی
متشههاوتی را در محههدودة فروسههرخ مههوت کوتههاه طیهه
الکترومبنههاطیس ،در دادههههای اسههتر ،از خههود نشههان
میدهند و میتوانند با استشاده از مطالعها ،سهنجش از
دور شناسههایی شههوند ( Hosseinjani & Tangestani,
)2011س کانیهای رسی مانند سریسهی و کائولینیه و
مونتموریلونی  ،به دلیل ارتعاشها Al-OH ،منطبهق بهر
بانههد  7اسههتر ،سههیمای جههبب شههدیدی را در 2/275
میکرومتر و بیشترین بازتاب را در  1/7میکرومتر نشهان
میدهندس همچنین کانی تلونی سهیمای جهببی ثانویهة
 Al-OHرا در  2/175میکرومتر نشان مهیدههد کهه بهر

باند  5استر منطبق اس
 Fe-OH ،OHو  CO3مانند کلری  ،اپیهدو ،و کلسهی
سیمای جببی شهدیدی را در  2/99میکرومتهر نمهایش
میدهند که بر بانهد  4اسهتر منطبهق اسه ( & Mars
)Rowan, 2006س ازتنجاکه سنجندة استر تعداد بانهدهای
کمتری از سنجندههای ابرطیشی دارد ،نمهیتوانهد همهة
این کانیها را جدا از یکدیگر شناسهایی و تشکیهک کنهد
امهها قههادر بههه بارزسههازی تجمعهها ،کانیههایی گههروهههای
سریسی  -کائولینی  ،تلونیه  -پیروفیلیه و کلریه -
اپیدو -،کلسی اس س بهدینترتیهب ،از کائولینیه بها
سیمای جببی در باند  7استر بههمنزلهة کهانی شهاخص
دگرسانی فیلیک -ترژیلیهک ،از تلونیه  ،کهه در بانهد 5
استر جهبب نشهان مهیدههد ،بههمنزلهة کهانی شهاخص
دگرسانی ترژیلیک پیشرفته و همچنین از کانی اپیدو،،
که دارای سیمای جهببی در بانهد  4اسهتر اسه  ،بهرای
بارزسازی دگرسانی پروپیلیتیک استشاده شدس
طی کانیهای اسهتخراتشهده از تصهویر هریهک از
دادهها ،طی حاصهل از نمونههههای صهحرایی و طیه
کتابخانة  JPL1در شکل  5نشان داده شده اس س طیه
خالص دستة دادة ( IARRشکل  -5اله  ،منحنهیههای
طیشی شمارة  2 ،1و  )9با سهیمای جهبب مشهخص در
باند  2/275( 7میکرومتر) ،بههترتیهب مطهابق بها طیه
سریسی  ،کائولینی و مونتموریلونی کتابخانة طیشهی
 JPL1میباشد و سیماهای جببی بیانگر سهازگاری ایهن
منحنیها با طیه کهانیههای سریسهی  ،کائولینیه و
مونتموریلونی اس س همچنین ،انطباق سهیمای جهبب
باند  2/175( 5میکرومتر) طی تلونی کتابخانهة JPL1
با طی خروجی شمارة  4از این دستة داده نشاندهندة
طی کانی تلونی اس س انطباق جهبب اصهلی منحنهی
طیشی شمارة  5با جهبب در بانهد  2/99( 4میکرومتهر)،
مطابق با طی اپیهدو ،کتابخانهة طیشهی  JPL1اسه س
طیههه ههههای خروجهههی از دسهههتة دادة AST_07XT
(شههکلهههای  -5ب ،طیهه هههای شههمارة  2 ،1و )9
دارای جهههبب در بانهههدهای  2/275( 7میکرومتهههر) و
 2/99( 4میکرومتر) هستند که طی تمیختة کانیهای
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رسی سریسهی  ،کائولینیه و مونتموریلونیه و کهانی
کربناتی کلسی را نشان مهیدههدس طیه شهمارة  4بها
سیمای جببی در بانهدهای  2 /175( 5میکرومتهر) و 4
( 2/99میکرومتر) نشان از مخلوب طی ههای تلونیه و
کلسی داردس طیه ههای یادشهده انطبهاق کامهل را بها
سههیمای جههبب طیهه هههای سریسههی  ،کائولینیهه ،
مونتموریلونی و تلونیه مسهتخرت از کتابخانهة JPL1
نشان نمیدهندس سیمای جهبب بانهد  4طیه اپیهدو،
کتابخانة  JPL1مطابق با طی شهمارة  5از ایهن دسهتة
دادة نیز بیانگر طی کانی اپیدو ،اس س
 -5 -3انطباق سیمای طیفی ()SFF
انطباق سیمای طیشی الگوریتمی اس که ،برای مقایسة
طی تصویر با طیه مرجهع ،از روش حهداقل مربعها،
اسههتشاده مهیکنههدس ایههن روش ،از راه سههیماهای جههببی
مشخص در طی ها ،عمل انطباق طی ههای پیکسهل و
هدف را انجام میدهد (Clark Clark & Roush, 1984
;)et al., 1992, 1991, 1990س در ایههن روش ،ابتههدا
پیوستار در طی های تصویر و مرجع حبف و سپس ،بها
استشاده از فن حداقل مربعا ،،ژرفها و شهکل سهیماهای
طیشی تصهویر و مرجهع مقایسهه مهیشهود ( Shippert,
)1992س بههدینترتیههب در ایههن روش ،بههازای هههر طیه
مرجع یک تصویر مقیا  1و یک تصویر جهبر میهانگین
مربعا 2،ایجاد میشودس نتایج تصویر مقیها مهیتوانهد
برای مشخصکردن تن دسته از نواحی بههکهار رود کهه
بهترین انطباق را با طی مرجع دارند و این در صهورتی
اس که  RMSتن نواحی پایین باشدس در این تحقیق از
تصاویر مقیا و  RMSبهرای تهیهة نمهودار پراکنهدگی
دوبعدی 9بهگونهای استشاده شد که تصویر مقیها روی
محور  Xو تصویر  RMSروی محهور  Yقهرار مهیگیهردس
سههپس بهها انتخههاب ناحیههة مههورد نظههر 4روی نمههودار
پراکندگی دوبعدی ،بیشترین مقیها و کمتهرین RMS
از پیکسل های دارای بیشترین انطباق بها طیه مرجهع
مشخص میشوندس الگهوریتم  SFFبها اسهتشاده از طیه
نمونههای صحرایی و طیه خهالص تصهویر کهانیههای

کائولینیهه (دگرسههانی فیلیههک -ترژیلیههک) ،تلونیهه
(دگرسههانی ترژیلیههک پیشههرفته) و اپیههدو( ،دگرسههانی
پروپیلیتیک) روی مجموعة نُههبانهدی ()VNIR+SWIR
از دادههای  IARRو  AST_07XTبهاجرا درتمد و نتایج
خروجی از طریق شواهد میدانی ،طی سنجی نمونههای
صحرایی و نقشة زمینشناسی منطقه ارزیابی شدندس
 -4نتایج و بحث
نتایج حاصل از استخرات پیکسلهای خالص کهانیههای
شاخص دگرسانی مناطق مورد مطالعه با ایهن دو دسهتة
دادة استر نشان داد که طی های خروجی شهمارة  1تها
 9دستة دادة  L1Bپس از اجهرای کالیبراسهیون IARR
(شکل  -5ال ) ،با سهیمای مشهترک جهببی در بانهد 7
( 2/275میکرومتر) بهترتیب بها طیه ههای سریسهی ،
کائولینیهه و مونتموریلونیهه کتابخانههة طیشههی JPL1
منطبق اس س همچنین طی شمارة  4با جبب مشخص
در باند  2/175( 5میکرومتر) نشاندهندة طی تلونیه
کتابخانهههة  JPL1اسهه س امههها پیکسههلهههای خهههالص
استخراتشده از دستة دادة ( AST_07XTشکل  -5ب)
نشان میدهد طی های شمارة  1تا  9مستخرت از ایهن
دستة داده ،افزونبر باند  ،7در باند  4نیز سیمای جهببی
دارندس این بیان میکند طیه ههای تمیختهة کهانیههای
رسی ماننهد سریسهی  ،کائولینیه  ،مونتموریلونیه بها
طی اپیدو ،اس همچنین طیه شهمارة  4سهیمای
جبب را در باندهای  5و  4نشان میدههد کهه نشهان از
مخلوب طی های تلونی و کلسی اس س بهدینترتیهب
طی های خالص مستخرت از این دو دستة داده تطابقی
را با طی های خروجهی کتابخانهة طیشهی  JPL1نشهان
نمیدهندس
نتایج حاصل از طیه سهنجی صهحرایی کهانیههای
شاخص دگرسانی منطقه که به نُه باند اسهتر بازنویسهی
شدند (شکل  -5پ) نشان داد که سیمای جبب مشخص
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

1. scale
2. root mean square
3. scatter plot
4. region of interest
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باند  7طی ههای صهحرایی شهمارة  2 ،1و  9منطبهق بها
طی های خروجی سریسی  ،کائولینی و مونتموریلونی
کتابخانة طیشی  JPL1و طی صحرایی شمارة  4با جبب
در باند  4نشاندهندة طی اپیدو ،اس س
نتایج حاصل از الگوریتم پیشهرفتة انطبهاق سهیمای
طیشی با استشاده از طی های خالص خروجی از تصهویر
هر دو دسهتة داده نشهان مهیدههد کهه در دسهتة دادة
( IARRشکل  -7ال ) ،خروجی طی تصویر کائولینی
بهمنزلة کهانی شهاخص دگرسهانی فیلیهک -ترژیلیهک و
طی تلونی بهمنزلة کانی شاخص دگرسهانی ترژیلیهک
پیشرفته با پیکسلهای بارزشده در محهدودة دگرسهانی
منطقة معدنی سرچشمه و درهزار سهازگار اسه س طبهق
نقشهة زمههینشناسههی منطقههه (شههکل  -2ب) و شههواهد
میههدانی از زونه های دگرسههانی منطقههة معههدنی مههورد
مطالعه (شکلهای  9و  ،)4این مناطق تودههای نشهوذی
گرانودیوری  ،کوارتزدیوری

و کوارتزمونزونی

را نشهان

می دهند که بهه صهور ،کهانی ههای رسهی کائولینیه -
سریسی  -مونتموریلونی

و تلونی

دگرسان شهده انهدس

مناطق بارزشهده بها اسهتشاده از طیه تصهویر اپیهدو،
بهمنزلة کانی شاخص دگرسانی پروپیلیتیک کهه بیشهتر
در بخش جنوبی معدن سرچشمه و شمال معدن درهزار
قرار دارد و نشاندهنده دگرسهانی پروپیلیتیهک در ایهن
نواحی اسه س براسها

نقشهة زمهینشناسهی منطقهه و

مشاهدا ،میدانی مناطق ،دگرسانی این پیکسهلهها بهر
گدازههای تراکیتندزی  ،تراکیبازال و تندزی بهازالتی
نیههز منطبههق اسه کههه بههه کههانیههای گههروه کلریه -
اپیدو -،کلسی

دگرسان شده انهدس از سهوی دیگهر ،بها

معرفی طی تصویر کانیهای شاخص دگرسهانی دسهتة
دادة  AST_07XTبه این الگوریتم ،پیکسلهایی بهطهور
عمده در بخش جنوبغرب و جنوبشرق سرچشمه بارز
شده که با محدودهههای معهدنکهاری و دگرسهانیههای
سرچشمه و درهزار سهازگار نیسهتند (شهکل  -7ب)س بها

توجه به نقشهة زمهین شناسهی منطقهه ،رخنمهون ههای
بارزشده با این دستة داده با تهکها ،تبرف ها و رسوبا،
جوان کواترنری منطبقانهد کهه ایهن امهر ممکهن اسه
بهدلیهل سهیماهای جهبب اضهافی در بانهد  4دادهههای
 AST_07XTبه نسب

دستة دادة کهالیبرهشهدة

IARR

باشدس
نتایج درونداد طی های صحرایی بازنویسیشهده بهه
نُه باند اسهتر بهه الگهوریتم  SFFبهدینترتیهب بهود کهه
پیکسل های بارزشهده بها طیه

کائولینیه

(دگرسهانی

فیلیک -ترژیلیک) در دادهههای کهالیبرهشهده بهه روش
 IARRبا زون دگرسانی فیلیک -ترژیلیهک در محهدودة
معدنکاری منطقة سرچشمه منطبهق اسه (شهکل -6
ال ه  ،نمههاد  S9و شههکله های  9و  -4ال ه و ب)س ایههن
رخنمونها نشاندهندة تودههای نشهوذی گرانودیوریه ،
کوارتزمونزونی
طی

و کوارتزدیوری انهدس همچنهین بها ورود

صحرایی اپیهدو( ،دگرسهانی پروپیلیتیهک) ،ایهن

دستة داده مناطق بارزشده را مطابق با شهواهد میهدانی
زون دگرسانی پروپیلیتیک نشهان مهیدههد (شهکل -6
ال  ،نماد  S12و شکلهای  9و  -4پ) که با توجهه بهه
نقشة زمین شناسی ،رخنمونهای بارزشده با گدازهههای
تراکیتندزیتی ،تراکیبازالتی و تندزی بازالتی در اطهراف
معهدن سرچشهمه و درهزار سهازگاری داردس امها منههاطق
بارزشده با دسهتة دادة ( AST_07XTشهکل  -6ب) ،بها
اسههتشاده از طی ه نمون ههه های صههحرایی کائولینی ه و
اپیهههدو ،خهههارت از محهههدودههه های معهههدنکه هاری و
دگرسانیهای منطقه اند و ههیچ انطبهاقی بها مشهاهدا،
میدانی و نمونهبرداری صهحرایی از زونههای دگرسهانی
فیلیههک -ترژیلیههک و پروپیلیتیههک نشههان نم هیدهنههدس
برخالف انتظار ،بیشتر پیکسلههای بارزشهده در بخهش
جنوبغرب و جنوبشرق منطقة سرچشمه قرار دارد که
براسا

نقشة زمینشناسی ،این پهنهها بها تبرفه هها و

رسههههههوبا ،جههههههوان کههههههواترنری سههههههازگارندس
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(الف)
شكل  .6بارزشدگی کانیهای کائولینی

(ب)
(دگرسانی فیلیک -ترژیلیک) ،تلونی

(دگرسانی ترژیلیک پیشرفته) ،اپیدو( ،دگرسانی

پروپیلیتیک) به روش انطباق سیمای طیشی ( )SFFبا استشاده از طی خالص تصویر دادههای :ال )  IARRب)  AST_07XTس

(الف)

(ب)

شكل  .7بارزشدگی کانیهای کائولینی (دگرسانی فیلیک– ترژیلیک) و اپیدو( ،دگرسانی پروپیلیتیک) به روش انطباق سیمای
طیشی( )SFFبا استشاده از طی نمونههای صحرایی بازنویسیشده به نُه باند استر دادههای :ال )  IARRب) AST_07XTس

ابراهیم سالمی شهید و مجید هاشمی تنگستانی

 -5نتیجهگیری
در این پگوهش دادهههای  L1Bکهالیبره شهده بهه روش
 IARRو  ،AST_07XTتصحیحشهده بهه روش تهداخل
سیگنال اسهتر بها الگهوریتم  SFFبرمبنهای طیه ههای
خالص تصویر و طی سنجی نمونههای صحرایی منطقهة
معدنی سرچشمه ،ارزیابی و مقایسه شدس نتایج حاصل از
پیکسل های خالص مسهتخرت از تصهویر نشهان داد کهه
سیمای جببی کانی های شاخص دگرسهانی دسهتة دادة
 L1Bکالیبرهشهده بهه روش  IARRبها سهیمای جهببی
طی ه ه های خروجههی کتابخانههة  JPL1منطبههق اسهه
درصورتیکهه پیکسهلههای خهالص خروجهی دادهههای
 AST_07XTسیمای جبب اضافی در بانهد  4را نشهان
میدهند که با طی های خروجی این کتابخانهة طیشهی
منطبههق نیسهه س ایههن امههر ممکههن اسهه بهههدلیههل
محدودی های دستة دادة  AST_07XTدر تصهحیحا،
جوّی و رادیومتری باشد که در مرکز تنالیزههای رقهومی
دادة سنجش از دور زمینی 1روی تن اجهرا شهده اسه س
همچنههین سههیماهای جههبب و بازتههاب اضههافی کههه در
طیهه هههای خههالص مسههتخرت از تصههویر دادههههای
 AST_07XTدیده می شود بهدلیل تهداخل نهور فرعهی
بازتاب شده و تثار انرژی باقیماندة حاصهل از تشکارسهاز
بانههد  4و نش ه تن بههه تشکارسههازهای دیگههر بانههدهای
محدودة فروسرخ موت کوتاه در این دستة داده اس که
از طریق الگوریتم تصحیح تداخل سیگنال ،2که در سای
دریاف این دادهها اجرا شده ،حبف نشده اس س افزونبهر
این ،نزدیکبودن باند بخار تب جوّی به باند  4اسهتر ،کهه
همزمان با دریاف دادههای طی سنج تصهویری تشکیهک
متوس  9برای دستة دادة  AST_07XTثب نشده اس ،
چهبسا از دیگر ضع های این دادهها باشدس
نتایج حاصل از الگهوریتم پهردازش پیشهرفتة انطبهاق
سیمای طیشی بها اسهتشاده از طیه خهالص مسهتخرت از
تصویر و طی نمونههههای صهحرایی نیهز نشهان داد کهه
بارزشههدگی و تشکیههک منههاطق دگرسههانی نههواحی مههورد
مطالعه از راه دستة دادة  ،IARRدرمقایسهه بها دادهههای
 ،AST_07XTتطههابق بیشههتری بهها مشههاهدا ،میههدانی،

طی ه س هنجی حاصههل از نمون ههه های صههحرایی و نقشههة
زمینشناسی منطقه نشان میدهدس بر این اسا  ،نتیجهه
میشود در منطقة معدنی سرچشهمه کهه ایهن دو دسهتة
داده بررسی و تنهالیز شهدند ،دسهتة دادهههای  ،L1Bکهه
کالیبراسیون جوّی  IARRتوس کهاربر روی تنهها انجهام
گرفته اس  ،نتهایج بهتهری درمقایسهه بها تن دسهتة دادة
 AST_07XTنشان میدهد که الگوریتم تصحیح تهداخل
سیگنال در شرک دریافه ایهن دادههها روی تنهها اجهرا
شده و بهصور ،دادههای استاندارد و تصحیحشده به بازار
عرضه شدهاندس ازتنجاکه دستة دادة  AST_07XTبهخوبی
کالیبره نشده اس  ،نمیتواند در الگهوریتمههای پهردازش
تصویر برای بارزسازی مناطق دگرسانی در منطقهة مهورد
مطالعه استشاده شودس بنهابراین پیشهنهاد مهیشهود بهرای
بارزسازی کهانیهها و زونههای دگرسهانی بها اسهتشاده از
محصور ،گوناگون استر ،از دادههای  L1Bکهالیبرهشهده
بهههه روش  IARRدر مقابهههل دسهههتة دادة AST_07XT
اسههتشاده شههود کههه بهههصههور ،دادههههای بازتابشههی و
تصحیحشده از طریق تهداخل سهیگنال در اختیهار کهاربر
قرار میگیردس شایان ذکر اس چون اثر تهداخل سهیگنال
مربوب به زیرسیستم فروسرخ موت کوتهاه ( )SWIRاسهتر
اس و به این دلیل که کانیهای اکسید تههن و گیاههان
سیماهای جبب و بازتاب را در محدودة مرئهی -فروسهرخ
نزدیک ( )VNIRدادههای استر نشان میدهنهد احتمهال
میرود که دستة دادههای  AST_07XTتصحیحشهده بهه
روش تداخل سیگنال برای نقشهبهرداری نهواحی مسهتعد
کانهزایی تهن ،منهاطق دارای پوشهش گیهاهی و تشکیهک
زمینهای کشاورزی مناسب باشد.
 -6سپاسگزاری
نویسههندگان ایههن مقالههه از مرکههز

Land Processes
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