زمستان  ،93سال بیست و چهارم ،شماره  ،94صفحه  81تا ( 92زمینشناسی مهندسی و محیط زیست)

بررسی تصحیحات جوی صحنه پایه در تصاویر هایپریون –  مطالعه موردی تشخیص زون
آرژیلیک در منطقه آتشفشان مساحیم
بهرام بهرامبیگی  ، *1حجت اله رنجبر  ، 2جمشید شهابپور  3و سیدحسامالدین معینزاده
 1دانشجوي دکترا ،گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 2استاد ،دانشکده معدن ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 3دانشیار ،گروه زمينشناسي ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 4استاد ،گروه زمینشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
تاريخ دريافت1390/12/06 :

4

تاريخ پذيرش1391/05/01 :

چکیده

تصاویر ابرطیفی سنجنده هایپریون دارای اطالعات بسیار غنی از سطح زمین در  242باند ظریف و پیوسته هستند .در این میان عوامل جوی بسیاری وجود دارند که محتوای اطالعات

طیفی برخی از باندها را آلوده میکنند ،در نتیجه برای استخراج بیشتر میزان اطالعات در بهترین حالت از یک تصویر ابرطیفی ،انجام تصحیحات جوی مرحلهای اجتنابناپذیر است

که منجر به تصحیح اطالعات باندهای آلوده شده بهوسیله عوامل جوی میشود .تصحیحات جوی با دو روش داده پایه و صحنه پایه روی تصاویر قابل اعمال هستند .در روشهای

صحنه پایه بدون نیاز بهاطالعات صحرایی ،ناهنجاریهای طیفی با استفاده از پردازش اطالعات طیفی خود تصویر شناسایی و بازیافت میگردند .در این مطالعه به بررسی نتایج حاصل
از دو روش صحنه پایه تصحیح جوی آنی  )Quick Atmospheric Correction( QUACو روش میانگین نسبی بازتابها )Reflectance Internal Average Relative( IARR

روی تصویر هایپریو ِن پهنه آرژیلیک در منطقه آتشفشان مساحیم پرداخته شده است .بهمنظور ارزیابی نتایج حاصل از روشهای صحنه پایه یادشده ،از مطالعات طیفنگاری

صحرایی و روش تصحیح داده پایه خط تجربی انطباق )Empirical Line Method( ELMاستفاده شده است .مقایسه مورد نظر با استفاده از روش نقشهبردار زاویه طیفی و محاسبه

اختالف زاویهای طیف تصاویر تصحیح شده و طیف صحرایی انجام شد .نتایج تجزیههای  XRDو طیفسنجی روی نمونههای برداشت شده از منطقه الگوی کائولینیت را نشان

میدهد که کانی شاخص دگرسانی آرژیلیک بهحساب میآید .بررسیهای میدانی انجامشده (در نقاط ارائهشده توسط روش نقشهبردار زاویه طیفی در تصاویر تصحیح شده)
مؤید برتری تصحیح جوی  IARRدر تفکیک پهنه آرژیلیک است .بهمنظور مقایسه کمی نتایج حاصل از تصحیحات ،پیکسلهای حداکثر امکان بهدستآمده از روش نقشهبردار
زاویه طیفی برای هر کدام از تصاویر تصحیح شده ،در قالب اطالعات طبقهبندی شده مورد ارزیابی قرار گرفتند .پس از رسم ماتریس درستی پیکسلهای نمایه شده در طبقهبندی

و نیز پیکسلهای نمونهبرداریشده و بررسیشده در مطالعات صحرایی  -آزمایشگاهی ،ضریب درستی عامل برای نواحی مطلوب ارائهشده در تصاویر تصحیحشده با روشهای
صحنه پایه و روش داده پایه  ELMمحاسبه شد .نتایج بهدست آمده بیانگر ضریب درستی عامل  74/58درصد برای تصویر تصحیحشده به روش IARRو ضریب درستی عامل

 35/5درصد برای تصویر تصحیحشده به روش  QUACاست؛ این در حالی است که تصحیح داده پایه  ELMنیز با اتکا به دادههای طیفنگاری صحرایی ضریب درستی 74/58

درصد را نشان میدهد .بنابراین در تفکیک پهنه آرژیلیک در مناطق نیمه خشک تصحیح جوی  IARRپیش پردازشی مناسب و کم هزینه برای بازیافت اطالعات طیفی دادههای
ابرطیفی به حساب میآید.

کلیدواژهها :تصحیحات جوی ،تصاویر هایپریون ،QUAC ،IARR ،منطقه آتشفشان مساحیم.

*نويسنده مسئول :بهرام بهرامبیگی

 -1پیشگفتار
دادههای ابر طیفی در بردارنده مجموعه اطالعاتی غنی از بازتابهای الکترومغناطیس
سطح زمین هستند .سنجندههای ابر طیفی با تصویربرداری در طیفهای طول موجی
ظریف و بسیار امکان طیفنگاری دقیق سطح زمین را فراهم میآورند .سنجنده
هایپریون یکی از سنجندههای ابرطیفی پیشرفته است که روی سکوی ماهواره EO-1
قرار دارد .تصاویر هایپریون در  242باند و در طول موجهای میان  356تا  2577نانومتر
برداشت میشوند .از مجموع  242باند تصویربرداری شده توسط سنجنده تنها 198
باند کالیبره شده و قابل استفاده برای عملیات پردازشی هستند .قدرت تفکیک مکانی
سنجنده هایپریون  30متر است .میزان پوشش سطحی یک تصویر هایپرون بهصورت
نوار باریکی با عرض  7/7کیلومتر و طول  185یا  42کیلومتر است که بسته بهنوع
سفارش محلی برداشت میشود (Pearlman et al., 2003؛  .)USGS web sit,2004در
این مطالعه بهمنظور بررسی اثر تصحیحات جوی از تصویر هایپریون منطقه آتشفشان
مساحیم استفاده شده است.
 .1 -1منطقه مورد مطالعه

آتشفشان مساحیم يکي از بزرگترين کالدراهاي ايران بهشمار ميآيد و در بخش
جنوبي کمربند آتشفشاني اروميه-دختر قرار گرفته است .منطقه مورد مطالعه در
دهانه کالدراي مساحیم میان طولهاي جغرافيايي״00׳ 55°12و״27׳ 55°32خاوری
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و عرضهاي ״50׳ 30°13و ״50׳ 30°22شمالی قرار دارد (شکل .)1آبوهوای
منطقه بیابانی و دارای زمستانهای سرد همراه با بارندگی و تابستانهای بهنسبت
معتدل است .پوشش گیاهی از نوع استپ کوهپایهای است و بوتههای گیاه و درختان
جنگلی پراکنده در منطقه دیده میشود .مهمترین گیاهان منطقه عبارت است از:
درختان بنه ،بادام کوهی ،بوتههای زاچ ،ارچن و گیاهان دارویی گون ،آویشن ،زیره،
بابونه ،کلپوره و پونه .ریختشناسی کالدرای مساحیم تحت تأثیر عوامل بسیاری پدید
آمده است .دیوارههای مخروط آتشفشان در اثر عملکرد عوامل فرسایشی فرسوده
گشته و شکل مخروطی آن تا حدودی از میان رفته است .قطر قاعده این آتشفشان
بهطور میانگین  25کیلومتر است و مواد فورانی آن در حال حاضر سطحی معادل
 530کیلومتر مربع را پوشانیده است (احمدیپور .)1372 ،بهعلت ویژگیهای خاص
زمینریختشناختی سطح زیرین آتشفشان و مرتفعتر بودن بخش شمال و شمال
خاوری آن،گسترش مواد فورانی ،بیشتر به سوی جنوب و باختر بوده و آتشفشان
در این جهتها گسترش بیشتری یافته است .ارتفاع سطح زیرین آن در بخش شمالی
 500متر بلندتر از بخش جنوب باختری است و بههمین دلیل است که سطح قاعدهاش
بهشکل دایره نیست .عوامل فرسایشی بسیار فعال توانستهاند در مدت زمان اندک
درههای بسیار ژرفی را در ستون مواد فراوانی کرده و شکل اولیه آن را دگرگون
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سازند که از آن جمله میتوان درههای آبدار و میمند را نام برد .از اشکال بسیار
مشخص این آتشفشان محدوده کالدرایی آن است که با دیوارهای عمودی و بسیار
بلند از دیگر بخشها جدا شدهاند .این دیوارهها گاهی  900متر از کف کالدرا ارتفاع
دارند (در کوه مداوار باال) .دهانه کالدرا که شکل مدور و نامنظمی داشته و حدود
 38کیلومتر مربع مساحت دارد ،در کناره باختری آتشفشان قرار دارد و لبه کالدرا
بهعلت فرسایش کامل نیست .آخرين مراحل فورانی آتشفشان با فعاليتهاي گرمابي
همراه است و سبب دگرساني بخش بزرگي از كالدراي كوه مساحیم شده است .این
دگرسانیهای گسترده سنگهای گرانودیوریتی منطقه را بهشدت تحت تأثیر قرار
داده و حجم عظیمی از تودههای کائولینی در منطقه به وجود آوردهاند .اين فعاليت
با سيليسزايي خاتمه يافته و كانيزايي سولفيدي آن را همراهي ميكند؛ بهگونهای
كه در محدوده دهانه كالدرا در شمال امردويه انديسهايي از فلزات مس ،سرب،
روي تشكيل شدهاند (سايت سازمان زمينشناسي کشور؛ امینیان .)1388 ،دگرسانی
آرژیلیک و فیلیک گستردهترین رخنمونی است که در دهانه کالدرا قابل دیدن است
(شکل  .)2دگرسانی تقریباً یکپارچه سنگهای مرکزی دهانه کالدرا دلیل انتخاب
این منطقه برای بررسی اثر تصحیحات جوی روی دادههای ابر طیفی در تشخیص
پهنه آرژیلیک بود .مطالعات دورسنجی نیز در منطقه مورد مطالعه با استفاده از
دادههای سنجنده استر برای نقشهبرداری از مناطق دگرسان شده انجام گرفته است.
( Tangestani et al., (2008و ( Honarmand et al., (2012از دادههای استر بهمنظور
تهیه نقشههای دگرسانی با روشهای مختلفی مانند نقشهبردار زاویه طیفی ،مؤلفههای
اصلی و ناآمیختگی خطی طیفی استفاده نمودهاند.
 .2 -1ماهواره :EO1

ماهواره  EO1در تاریخ  ۲۱نوامبر سال  2000میالدی بهوسیله ناسا و بهمنظور
مقایسه با دادههای ماهواره لندست 7 -بهصورت آزمایشی در مدار قرار داده
شد .روی این ماهواره سه سنجنده شامل اولین سنجنده ابرطیفی فضایی به نام
هایپریون ،سنجنده چندطیفی  ALIو سنجنده  ACقرار گرفتهاند (سایت سازمان
فضایی ایاالت متحده  .)NASA web site -ماهواره  EO1با  ٦٠ثانیه اختالف
زمانی نسبت به ماهواره لندست  7و در همان مدار بهصورت خورشید آهنگ در
فاصله  750کیلومتری از سطح زمین با زاویه میل مداری  98/2درجه حرکت
میکند .دوره مداری آن  98/9دقیقه است که بیش از  ۱٤مدار را در طول یک
روز پوشش میدهد .دوره گردش کامل این ماهواره  ۱٦روز است و در حالت
نزولی در ساعت  10:01صبح از استوا عبور میکند .سرعت حرکت این ماهواره
در نقطه حضیض 6/74 ،کیلومتر بر ساعت است و امکان تصویربرداری از کنار با
حداکثر زاویه  ۲۲درجه را نیز فراهم میکند .به این ترتیب ،میتواند از یک ناحیه
خاص روی زمین در طول ۱٦روز ،سه بار تصویربرداری نمایدUSGS web site .
و سایت سازمان زمین شناسی ایران).
  .3-1سنجنده هایپریون

سنجنده هایپریون اولین سنجنده ابرطیفی فضابرد است که روی سکوی ماهواره
 EO-1قرار دارد .تصاویر هایپریون در  242باند ظریف در طول موجهای میان 356
تا  2577نانومتر و با توان تفکیک طیفی  10نانومتر برداشت میشوند .زمينشناسى از
جمله اولين علومى است که از روشهای تصويربردارى ابرطیفی یا اسپکتروسکوپى
سنجنده هایپریون بهره گرفت .با استفاده از دادههای ابر طیفی بهخوبی میتوان الگوی
طیفی واحدهای سطحی زمین را مورد مطالعه و تفکیک قرار داد .سنجنده هایپریون از
فناوری پوشبروم در تصویربرداری استفاده میکند و در هر فریم تصویری محدودهای
به عرض  7/7کیلومتر در جهت عمود بر حرکت را برداشت میکند .بهاین ترتیب با
حرکت سنجنده ،اطالعات طیفی اشیاء و پدیدههای گوناگون موجود در سطح زمین
در فریمهای تصویری متوالی به صورت مکعبهای سهبعدی بهعنوان داده ابرطیفی
ثبت و ذخیرهسازی میشود (سایت سازمان فضایی ایاالت متحده ناسا) .از مجموع
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 242باند تصویر برداری شده توسط سنجنده هایپریون تنها  198باند کالیبرهشده و قابل
استفاده برای عملیات پردازشی هستند .قدرت تفکیک مکانی سنجنده هایپریون 30
متر است و میزان پوشش سطحی یک تصویر هایپرون بهصورت نوار باریکی با عرض
 7/7کیلومتر و طول  185یا  42کیلومتر است که بسته به نوع سفارش محلی برداشت
میشود (.)Pearlman et al., 2003
 .4 -1مطالعات پیشین

با توجه بهاین که غالب کاربران تصاویر ابر طیفی دانشمندان و دانش پژوهان
علومزمین در شاخههای گوناگون هستند اثر تصحیحات جوی در این حوضه بسیار
حیاتی است .در زمینه استفاده از تصاویر ابرطیفی سنجنده فضابرد هایپریون تا کنون
مطالعاتی در علوم کشاورزی ،اکتشاف کانسارها ،تفکیک واحدهای سطحی زمین و
دیگر حوضههای علومزمین صورت گرفته است .شماری از این مطالعات عبارتند از:
( Kruse et al. (2003به مقایسه قابلیت دادههای سنجندههای ابرطیفی هوابرد و
دادههای سنجنده هایپریون در تفکیک طیفی کانیهای سطح زمین پرداختهاند.
( Hubbard et al. (2003توانایی سنجندههای هایپریون ALI ،و استر در تفکیک
پهنههای دگرسانی را به مقایسه گذاشتهاند Goodenough et al. (2003( .نیز با
استفاده از تصاویر سنجندههای هایپریون و  ALIروشی برای طبقهبندی طیفی تصاویر
ماهوارهای جنگلها ارائه کردهاند Kruse (2003( .با استفاده از تصاویر هایپریون نقشه
پراکندگی ریفهای مرجانی در جزیره باک ( )Buckدر اقیانوس اطلس مرکزی را تهیه
کرده است .بهنیا و کرمی ( )1385بهمطالعه پراکندکی کانيها در پهنههاى دگرسان
سامانههای گرمابی در منطقه آب ترش ایران با استفاده از تصاویر ابرطیفی پرداختهاند.
( Beiranvand Pour & Hashim (2011کاربرد تصاویر سنجنده هایپریون در تفکیک
واحدها و تهیه نقشه زمینشناسی را در نوار آتشفشانی ایران مرکزی بیان کردهاند.
همچنین میتوان بهمطالعات (;Pearlman et al. (2003( ; Coops et al. (2002
( Gersman et al. (2008( ; Ramsey et al. )2004و ( Leverington (2008نیز اشاره
کرد که همگی دورسنجی ابرطیفیِ کاربردی با استفاده از دادههای سنجنده هایپریون
را در حوضههای مختلف علومزمین مورد بحث قرار دادهاند.
در زمینه روشهای پیش پردازش تصاویر سنجنده هایپریون نیز تاکنون مطالعاتی
صورت گرفته است که در ادامه مختصری از آنها بیان خواهد شد:
( Datt et al. (2003اثر پیش پردازش دادههای ابرطیفی سنجنده هایپریون در مطالعات
مربوط بهعلوم زراعی را مورد بررسی قرار دادهاند Sarup (2011( .مدلهای تصحیح
جوی  QUACو  FLAASHرا بهمقایسه گذاشته است؛ روش  FLAASHاز روشهای
داده پایه و نیازمند اطالعات صحرایی گستردهای استSan & Suzen (2010( .
در مقالهای با عنوان ارزیابی مدلهای مختلف تصحیحات جوی روی تصاویر
هایپریون بهمقایسه مدلهای پیش پردازش ،LOWTRAN ، ACORN، ATCOR
 MODTRANو  FLAASHپرداختهاند؛ این روشها گاه روشهای مبتنی  DEMو
بیشتر داده پایه هستند .برای نمونه میتوان به مطالعات (،Khurshid et al. (2006
( Felde et al. (2003( ،Bindschadler & Choi (2003و ( Staenz et al. (2002نیز
اشاره کرد که در هر کدام به نوعی روشهای پیش پردازش تصاویر سنجنده هایپریون
مورد بحث قرار داده شده است .در مقایسههای صورت گرفته تاکنون به ارزش
روشهای صحنه پایه و بدون نیاز به اطالعات صحرایی پرداخته نشده و در بیشتر
موارد روشهای داده پایه مورد مقایسه بودهاند .در این مطالعه بهبررسی و مقایسه اثر
تصحیحات جوی صرفاً صحنه پایه پرداخته شده و برای مقایسه اثر روشی داده پایه
نیز در افزایش ضریب درستی نتایج پردازشها روی تصاویر هایپریون منطقه کالدرای
مساحیم مورد مطالعه قرار داده شده است.
  .5 -1تصحیحات جوی

امواج الکترومغناطیس قابل ورود بهسنجنده به سه دسته تقسیم میشوند که در
شکل  3نمایش داده شدهاند .در شکل  S1 ،3امواج بازتابیده از سطح پیکسل تحت

بهرام بهرامبیگی و همکاران

تصویربرداری؛  S2اثر همجواری پیکسلهای همسایه؛ و S3اثر پراکنش مولوکولهای
درشت جو هستند .فرایند تصحیح جوی پردازشی است که پراکنشهای آلوده
کننده اطالعات پیکسل ( )S3 ،S2را حذف مینماید ( .)Sarup, 2011در واقع در
فرایند تصحیح جوی ابتدا از مقادیر پیکسلی تصویر ،شدت بازتاب امواج ورودی
به سنجنده بر حسب واحد رادیانس ،و سپس مقدار انرژی امواج ورودی بر حسب
یکی از واحدهای مبین گسیلش محاسبه میشود .پس از حذف اثرات جوی و
بازیافت اطالعات تصحیح شده ،مقادیر گسیلشی دوباره بهرادیانس تبدیل میشوند.
بنابراین تصحیح جوی تبدیل مقادیر بازتابی به گسیلشی و بازگرداندن دوباره مقادیر
گسیلشی تصحیح شده به مقادیر بازتابی هستند ( .)Sarup, 2011تصاویر ابر طیفی
سنجنده هایپریون دارای اطالعات بسیار غنی از سطح زمین در  242باند ظریف و
پیوسته هستند .عوامل جوی بسیاری وجود دارند که محتوای اطالعات طیفی برخی از
باندها را آلوده میکنند .بنابراین برای استخراج بیشترین میزان اطالعات در بهینهترین
حالت ،از یک تصویر ابرطیفی ،انجام تصحیحات جوی مرحلهای اجتناب ناپذیر است
که منجر به بازیابی اطالعات باندهای آلوده شده به وسیله عوامل جوی میشود.
تصحیحات جوی معموال بهعنوان یک مرحله مهم از فرایند پیش پردازش تصاویر
چندطیفی و دادههای ابرطیفی روی دادههای خام ماهوارهای اعمال میشوند تا
اطالعات الکترومغناطیس بهدست آمده از سطح هر پیکسل با توجه بهقابلیت سنجنده
کامال بهینه سازی شده در دسترس و مورد پردازش قرار گیرند .در پردازش دادههای
ابر طیفی روشهایی وجود دارند که بر پایه طیف کتابخانهای و یا طیف برداشت شده
از مطالعات میدانی بنا نهاده شدهاند .در چنین مواردی اگر تصحیحات جوی روی
تصویر اعمال نگردد شاهد اختالفات تأثیرگذاری میان دادههای تصویر و اطالعات
آزمایشگاهی و یا صحرایی خواهیم بود .این تفاوتها میتوانند روی نتایج روشهای
مستقل از طیف مرجع نیز تأثیر منفی بگذارند (.)Perry et al., 2000
تصحیحات جوی میتوانند با استفاده از جمعآوری اطالعات میدانی کاملی
از موقعیت منطقه به تصویر کشیده شده روی دادههای ابر طیفی مورد نظر اعمال
شوند .در این حالت تصحیح انجام شده را بهعنوان نوعی پیش پردازش داده پایه در
نظر میگیرند .روشهای داده پایه بهدلیل نیاز بهاطالعات کامل صحرایی ،بسیاری
از مواقع ترجیح داده نمیشوند .از پیش پردازشهای جوی داده پایه ،میتوان به
مدل خط تجربی انطباق ( )Empirical Line Methodو مدلهای انتقال جوی در
وضوح طیفی میانگین یا  MODTRANEاشاره کرد ( .)Ientilucci, 2008به روزترین
تصحیح جوی داده پایه که بر پایه الگوریتم  MODTRANE4ارائه شده ،روشی است
باعنوان نزدیکترین خط کاوش جوی در مکعب طیفی یا  .FLAASHولی روشهای
صحنه پایه روشهایی مبتنی بر اطالعات طیفی برداشت شده از صحنه توسط خود
تصویر هستند .هر چند روشهای داده پایه با اتکا به اطالعات تفصیلی صحرایی از
دقت باالتری برخوردارند ،ولی بر طبق نتایج ( Sarup (2011مقایسه نتایج حاصل
از روشهای داده پایه و صحنه پایه ،مؤید اختالف بسیار جزیی محصول این پیش
پردازشهاست .نبود نیاز روشهای صحنه پایه بهاطالعات و مطالعات کامل صحرایی
و نتایج قابل تطابق آنها با مطالعات میدانی و محصول روشهای داده پایه ،مزیتی است
که این روشها را نسبت به روشهای داده پایه در اولویت انتخاب قرار میدهد .از
مهمترین تصحیحات صحنه پایه میتوان تصحیح خطی  ARRو  QUACرا نام برد که
هر دو در نرم افزار پردازش تصویر ENVIتعبیه شدهاند .در مدلهای ارائه شده برای
تصحیح جوی هدف شناخت و حذف اثراتی مانند انتقال ،پراکنش امواج و اثرات
مجاورتی مواد در طول جو است (.)Sarup, 2011
 -2روش ها

 .1 -2پیش پردازش دادهها

مرحله پیش پردازش و آمادهسازی دادههای سنجنده هایپریون شامل مراحل زير

است :سازماندهی باندها در قالب اطالعات رقومی قابل پردازش ،محاسبه میانه طول
موج نوار طیفی مربوط به هر باند و قرار دادن باند یادشده در جایگاه طول موجی
ِ
صحیح ،یافتن باندهای آلوده ،حذف اطالعات ناهنجار ،تصحیح هندسی و در پایان
تصحیحات جوی .در مرحله ساماندهی و فیلتراسیون باندهای تصویر ،تعداد  84باند
از  242باند تصویربرداری شده بهدلیل کیفیت نامناسب دادهها از محاسبات حذف
شده و مطالعه روی  158باند متمرکز شد .تصحیح هندسی نیز با استفاده از تصاویر
ماهواره کوییک برد نصب شده روی سامانه مکانیاب جهانی  GPSو مطالعات
میدانی صورت گرفت .بهمنظور جلوگیری از تغییر در بازتابها و تداخل مقادیر
پیکسلی ،تصحیحات هندسی پس از پردازش اعمال شد .در این روش ریزش دادهها
حین تصحیح هندسی به حداقل کاهش مییابد .در ادامه به بررسی اثر تصحیحات
جوی پرداخته میشود.
 .2-2تصحیح جوی IARR

در روش  IARRیا میانگین نسبی بازتابها ،میانگین بازتاب پیکسلهای تصویر
محاسبه میشود و مقادیر شدت تابش هر پیکسل بر میانگین پیکسلهای تصویر
تقسیم میشود .عدد بهدست آمده برای هر پیکسل طیف بازتاب نسبی و بهنجارشده
آن پیکسل خواهد بود .ناهنجاریهای بازتابی میتوانند اثرات مزاحم جوی مانند
پراکنش ،انتقال و اثر همجواری باشند .در این تصحیح پس از بهنجار شدن مقادیر
پیکسلها بسیاری از این ناهنجاریها به حداقل کاهش مییابند .پس از انجام این
تصحیح محدودههای جذب و بازتاب طیفهای استخراج شده از تصویر بارزتر
میشوند .در روش  IARRنیازی به اطالعات طیفنگاری صحرایی و مطالعات میدانی
نیست و الگوریتم روش یادشده بهصورت خطی روی همه ناهنجاریهای بازتابی،
اثری مشابهي اعمال میکند .اعمال این روش روی دادههای فراطیفی و ابر طیفی
بهدست آمده از مناطق با اقلیم خشک و فاقد پوشش گیاهی نتیجه مطلوبی در بر
خواهد داشت (.)Kruse et al., 2002
 .3 -2تصحیح جوی QUAC

 QUACیا تصحیح جوی آنی روشی است صحنه پایه و خودکار برای تصحیح
جوی دادههای فراطیفی و ابر طیفی در طیف امواج قابل رؤیت ،فروسرخ نزدیک
تا فروسرخ کوتاه موج ( .)VNIR-SWIRروش  QUACنیز نیازی به اطالعات
طیفنگاری صحرایی و مطالعات میدانی ندارد؛ ولی بر خالف دیگر روشهای صحنه
پایه ،با توجه به اطالعات طیفی بهدست آمده از بازتاب پیکسلهای خود تصویر،
عوامل ناهنجارساز تشخیص و برای هر عامل ناهنجارساز جوی تصحیحی جداگانه
تعریف و اعمال میشود .پایه روش  QUACمبتنی بر این واقعیت تجربی است که
میانگین بازتابی هر مجموعه پیکسلِ مربوط به طیف مواد گوناگون (همانند اعضای
انتهایی طیف صحنه) اساساً مستقل از کل تصویر است .این اصل در روش QUAC
سبب میشود محاسبات این تصحیح با سرعت بیشتری در مقایسه با دیگر روشها
اعمال شود .گاه تصحیحات رادیومتری الزم روی دادههای یک سنجنده اعمال نشده
و یا تغییرات روشنایی تصویر نامشخص هستند (مثل زمانی که ابرهای پراکنده تغییر
روشنایی تصویر را سبب میشوند) .در چنین مواردی هنوز هم روش  QUACمیتواند
دارای خروجی معقول و قابل تطابق با دادههای میدانی باشد .الگوریتم تصحیح جوی
 QUACدر گستره طیفی  400تا  2500نانومتر روی دادههای سنجندههای شناخته شده
AISA, ASAS, AVIRIS, CAP ARCHER, COMPASS, HYCAS, HYDICE,
HyMap, Hyperion, IKONOS, Landsat TM, LASH, MASTER, MODIS,

 MTI, QuickBirdو دیگر سنجندههای ناشناس قابل اعمال است .مقادیر پیکسلی
تصویر بازیافت شده از تصحیح  QUACدر مقیاسی عددی با بازه  0تا  10000تعریف
میشوند .بهطور کلی تصحیح  QUACروشی سریع و مناسب است .این روش بهویژه
در مناطقی با ویژگیهای زیر نتایج رضایت بخش و قابل تطابق با مطالعات میدانی
در بر خواهد داشت:
83

بررسی تصحیحات جوی صحنه پایه در تصاویر هایپریون – مطالعه موردی تشخیص زون ...

-1گوناگونی مواد در صحنه تصویر حداقل به  10مورد برسد -2 .تعداد پیکسلهای
سیاه صحنه برای محاسبه خط مبنای اعضای انتهایی در آن کافی باشد .طرح بصری
مراحل پردازش در روش  QUACدر شکل  4نمایش داده شده است (.)Sarup, 2011

در کنار مطالعات طیفنگاری الکترومغناطیس انجام شده ،نتایج مبتنی بر طیف
اشعه ( Xآزمایش  )XRDنمونههای منطقه مورد مطالعه نیز الگوی کائولینیت را تأیید
میکند.

روش داده پایه  ELMبر پایه طیف صحرایی نقاط مشخصی از تصویر ،طیف تصویر
خام را تصحیح و بهالگوی واقعی منطقه نزدیک میکند .بنابر این در تصویر تصحیح
شده ،طیف پیکسلی که تحت نمونهبرداری قرار گرفته است ،دقیقاً بر طیف صحرایی
نمونهها منطبق میشود .باقی پیکسلها نیز با الگوریتمی خطی از همین تابع پیروی
میکنند .در روش یادشده وجود حداقل یک نقطه طیفنگاری شده ضروری است

نمونه برداریهای صحرایی در منطقه مورد مطالعه بر پایه شدت دگرسانی و یکنواختی
ترکیب سنگشناسی در صحنهای که پوشاننده پیکسلهای پیوسته متعددی از
سنگهای کائولینی باشد انجام شد و در نهایت نقاطی بهعنوان محور مطالعه انتخاب
شدند .طیف نمونههای برداشت شده از نقاط یادشده بهصورت آزمایشگاهی برداشت
و موقعیت دقیق هر نمونه روی تصویر ماهوارهای مشخص شد .نقاط مورد نظر روی
تصویر قرار گرفته و الگوی بازتاب طیفی آنها بر حسب  158باند در طول موجهای
 400تا  2500نانومتر (برداشت شده توسط سنجنده ابرطیفی هایپریون) مورد تجزیه
قرار گرفت .نتایج آزمایش  XRDروی نمونههای برداشتشده از منطقه الگوی
کائولینیت را نشان میدهد .نتایج حاصل از مطالعات طیفنگاری صحرایی انجام شده
روی نمونههای منطقه نیز الگوی طیفی بسیار مشابه طیف کتابخانه ای کانی کائولن را
نمایش میدهد (شکل.)7

 .4-2تصحیح جوی خط تجربی انطباق ()EMPIRICAL LINE METHOD

(.)Perry et al., 2000

 .5-2نقشه بردار زاویه طیفی

روش نقشه بردار زاویه طیفی اولين بار توسط ( Kruse et al. (1993بهکار برده
شد .اين روش بر پایه مشابهت میان طيف کاني مرجع و طيف کاني مورد
آزمايش براي کانيهاي کائولينيت و مسکوويت انجام گرفت .شباهت میان طيف
مرجع و طيف پيکسل ،بهوسيله محاسبه زاويه میان طيفها ارزیابی میشود .طیفها
بهشکل بردارهایي در يک فضاي چند بعدي (که ابعاد فضا بستگي بهتعداد باندها
دارد) در نظر گرفته میشوند .زاویه میان طیف بازتابی مرجع و طیف بازتابیده از سطح
پیکسلها بهعنوان معیار مشابهت ارائه میشود .اين روش نسبت به اثرات سپيدایي و
روشنایي متفاوت خواهد بود و تحت تأثير فاکتورهاي روشنایي خورشيد نيست؛ زيرا
زاويه میان دو بردار مستقل از طول آنهاست ( .)Kruse et al., 1988در تصویر حاصل
از روش نقشهبردار زاویه طیفی ،هر پیکسل نمایشدهنده میزان اختالف بازتاب در
طیفهای تفکیکی الگوی طیفی بازتابیده از سطحش با الگوی طیفی مرجع است.
این اختالف الگوی طیفی بهصورت زاویهای و در مقیاس رادیان ،در بازه میان
 0تا  π2نمایش داده میشود ( . )Van der Meer & De Jong, 2003خروجی روش
نقشه بردار زاویه طیفی تخمینی کیفی از مشابهت طیف مورد نظر با هر طیف مرجع
ارائه میدهد .در خروجی حاصل از روش نقشه بردار زاویه طیفی ،پیکسل روشنتر
معادل زاویه بزرگتر و نشان دهنده اختالف بیشتر طیف مورد مطالعه با طیف مرجع
و پیکسل تاریکتر معادل زاویه کوچکتر با طیف مرجع و نماد نزدیک بودن طیف
منطقه با طیف مرجع است.

 -3تجزیه دادهها
در این پژوهش بهمنظور مقایسه خروجی هر پیش پردازش با دادههای حاصل از
طیفنگاری صحرایی (طیف آزمایشگاهی سنگهای کائولینی منطقه) ،با استفاده
از روش  SAMزاویه طیفی هر پیکسل در برابر طیف صحرایی پوشش زمینی مورد
نظر محاسبه شد.
 .1 -3طیفنگاری صحرایی

در محدوده مرکز کالدرای مساحیم ناحیهای با دگرسانی آرژیلیک گسترده وجود
دارد .در این ناحیه منطقهای انتخاب شد که دگرسانیها در آن پوشاننده اندازه چند
پیکسل پیوسته از تصویر سنجنده هایپریون منطقه (با اندازه پیکسلی  30متر) است
(شکل  .)5نمونهبرداری صحرایی از نقاطی در این محدوده انجام شده و موقعیت
نمونههای برداشت شده روی تصویر هایپریون ناحیه یادشده مشخص شد .نمونهها در
آزمایشگاه سنجش از دور دانشگاه تحصیالت تکمیلی ماهان در کرمان توسط دستگاه
 Fieldspec 3طیفنگاری شدند .از  Spectralonنیز برای بهنجارسازی بازتابها پیش
و پس از اندازهگیری استفاده شده است .طیف تجربی نمونهها در طول موجهای میان
 400تا  2500نانومتر اندازهگیری و پس از فیلتراسون ناهنجاریها بر مبنای طیف طول
موجی  158باند از سنجنده هایپریون بازنویسی شد (شکل .)6طیفسنجی در همان
فصل انجام شده ولی از لحاظ زمانی (سال اخذ داده) همزمان نبوده است.
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 .2-3روش نمونه برداری

 .3 -3مقایسه طیف آزمایشگاهی با طیف کتابخانه و تصویر خام سنجنده

مقایسه الگوی طیفی تصویر خام با طیف صحرایی منطقه و طیف کتابخانهای
کانی کائولن در نمودار شکل  7نشان دهنده اختالف بازتابها در الگوی طیفی
صحنه برداشتشده توسط سنجنده هایپریون با الگوی طیف تجربی منطقه و
کتابخانهای کانی کائولن است که یکی از دالیل مهم این اختالف ناهنجاریهای
ناشی از اثرات جوی است .مقایسه الگوی طیفی نقطه مورد نظر در تصویر تصحیح
شده به روش  IARRبا طیف تجربی نمونههای منطقه در نمودار شکل  8نمایش
دهنده تطابق نسبی الگوی طیفی صحنه با طیف صحرایی و کتابخانهای است و
مدل نزدیکتری به طیف ایدهآل منطقه ارائه میدهد .نمودار شکل  9نیز مقایسه
طیف پیکسلهای مورد نظر در تصویر تصحیح شده به روش  QUACبا الگوی
طیف تجربی منطقه است (بهمنظور مقایسه سیمای طیفی ،مقادیر محور عمودی
بهصورت بهنجارشده از هم تفکیک شدهاند) .مقایسه بصری الگوی طیف تجربی
منطقه با طیف پیکسلها در تصاویر تصحیح شده به روش  IARRو  QUACو
تصویر خام منطقه مورد مطالعه ،اثر مثبت تصحیح جوی روی تصویر را بهخوبی
نمایش میدهد .هر کدام از مدلهای تصحیح جوی تالشی برای به حداقل
رساندن ناهنجاریهای آلوده کننده طیف پیکسلها هستند و تاکنون روشی ارائه
نشده که ناهنجاریهای جوی تصاویر ابر طیفی را به صفر برساند .در تجزیه
تصویر هایپریون منطقه آتشفشان مساحیم هر چند پس از تصحیحات صورت
گرفته الگوی طیفی تصویر در محدودههای طیفی بیشینه و کمینه بسیار بهطیف
صحرایی نزدیک میشود ولی هنوز در درهها و قلههای طیفی با کنتراست پایین
ناهنجاریهایی دیده میشود .انتخاب روش پردازشی مناسب (مانند روشهای
تجزیه محدودههای جذبی) میتواند یکی از راههای حذف اثر این ناهنجاریها
در نتایج تجزیهها باشد.
 -4بحث
در مقایسه بصری طیفهای مختلف ،طیف تصحیح شده با روش  IARRاختالف
کمتری با طیف استاندارد کائولن نمایش میدهد .محاسبه زاویه میان طیف تصاویر
تصحیح شده با طیف صحرایی نمونههای منطقه و بررسی آمار تصاویر تصحیح شده
نشاندهنده برتری نسبی تصویر تصحیح شده به روش  IARRاست .استفاده از روش
نقشه بردار زاویه طیفی معیاری رقومی برای مقایسه نسبت تطابق طیف پیکسلها با
طیف مرجع فراهم میآورد .در هیستوگرام آماری تصویر تصحیحشده به روش
( IARRشکل  )10میانگین اختالف زاویه طیفی پیکسلهای تصویر با طیف صحرایی
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 0/21و انحراف معیار اختالف زاویهای پیکسلها  0/035محاسبه شد که در مقایسه
با میانگین و انحراف معیار پیکسلها در هیستوگرام تصویر تصحیح شده به روش
( QUACشکل ( )11بهترتیب  0/23و  )0/093اختالف کمتری با طیف صحرایی
نشان میدهد (جدول .)1
 .1 -4نتایج نقاط کنترلی در مطالعات میدانی

بهمنظور بررسی درستی تفکیک و شناسایی تصاویر تصحیح شده بهروشهای
 QUACو  ،IARRپس از اعمال روش نقشه بردار زاویه طیفی محدودههای با زاویه
کمتر از  0/1رادیان برای تصویر تصحیحشده بهروش  QUACو محدودههای با
اختالف زاویهای کمتر از  0/12رادیان برای تصویر تصحیح شده بهروش IARR
آشکارسازی و در مطالعات میدانی مورد ارزیابی قرار گرفتند .از آنجایی که
پهنای باندها در سنجندههای ابر طیفی ظریف و بسیار محدودتر از سنجندههای
فراطیفی است؛ تأمین انرژی امواج دریافتی توسط سنجنده الزاماً از محدوده مکانی
گستردهتری صورت میگیرد .به همین دلیل تصاویر ابرطیفی فاقد توانایی تفکیک
مکانی باال هستند (علویپناه .)1382 ،در روش مورد استفاده برای مطالعات میدانی
بهمنظور افزایش دقت و آشکار مسیرهای پیمایش ،نقشههای بُرداری حاصل از
پردازش تصویر هایپریون در یک سامانه اطالعات جغرافیایی روی تصویر سنجنده
کوییک برد (با تفکیک مکانی  60سانتیمتر) از منطقه مورد مطالعه قرار داده شد.
این تصاویر بهسامانه مکانیاب جهانی ( )GPSوارد شده و بهعنوان راهنمایی بهسوی
مناطق ارائه شده در پردازش تصویر هایپریون مورد استفاده قرار گرفتند .همان گونه
که مقایسه آمار اختالف زاویهای پیکسلها در تصاویر تصحیح شده به هر دو روش،
برتری روش  IARRرا نشان میدهد ،برداشتهای صحرایی نیز برتری تصحیح جوی
 IARRرا در مقایسه با روش  QUACکام ً
ال تأیید میکند .بهمنظور بررسی درستی
مناطق ارائه شده در تصویر تصحیح شده بهروش ( IARRشکل  )12تعداد  20نقطه
کنترلی در محدودههای ارائهشده بهوسیله روش نقشهبردار زاویه طیفی مورد بررسی
قرار گرفتند (شکل  .)14با توجه به نمونه برداریهای انجام شده در مقیاس دستی و
مطالعه مقاطع میکروسکوپی نمونههای یادشده ( شکل های  14و  )15و نیز آزمایش
 XRDانجام شده روی نمونهای شاهد؛  16نقطه از  20نقطه مورد بررسی دارای میزان
رس غالب بهنسبت باقی کانیها هستند .در تصویر تصحیح شده به روش  QUACبا
اعمال پردازشی سهلتر (انتخاب زوایای بزرگتر) هم نتیجه مطلوب حاصل نمیشود
و مناطق با دگرسانی ضعیفتر نیز جدا میشوند .بهمنظور بررسی درستی مناطق ارائه
شده در تصویر تصحیح شده بهروش  QUACنیز  20نقطه کنترلی در محدودههای
ارائه شده بهوسیله روش نقشه بردار زاویه طیفی مورد بررسی قرار گرفتند .بررسی
نمونههای برداشت شده از  20نقطه یادشده روی محدودههای ارائه شده در تصویر
تصحیح شده بهروش ( ،QUACشکل )13و مطالعه نمونههای برداشتشده در مقطع
میکروسکوپی تنها  9پاسخ صحیح برای تفکیک مناطق با میزان رس غالب در بر
داشت .بنابراین مطالعه ،بهمنظور تفکیک مناطق با بیشترین شدت دگرسانی آرژیلیک
در منطقه آتشفشانی مساحیم ،نقاط مورد بررسی در محدودههای ارائه شده روی
تصویر تصحیح شده به روش  ،IARRدر  80درصد موارد تحت پوشش مناطق
مطلوب در تصویر پردازش شده قرار میگیرند .در بررسی مشابه نقاط مورد کاوش
در محدودههای ارائهشده روی تصویر تصحیح شده بهروش  QUACدر  45درصد
موارد تحت پوشش نواحی مطلوب پردازش قرار میگیرند .روشهای طبقهبندی
نظارت شده مبنای دیگری برای مقایسه رقومی و کمی نتایج حاصل از پردازش و
دادههای زمینی در قالب محدودههایی منحصر به پیکسلهای با مقادیر مطلوب فراهم
میآورند .با استفاده از روشهای تقسیمبندی نظارت شده روی دادههای پیکسلی
تصویر سنجنده هایپریون ،ماتریس درستی پیکسلهای نمایه شده در طبقهبندی و نیز
پیکسلهای نمونهبرداریشده و بررسیشده در مطالعات صحرایی – آزمایشگاهی
رسم شد (جدولهای  2و  .)4بر پایه آمار تصاویر حاصل از پردازش بهروش

نقشه بردار زاویه طیفی مقادیر با زاویه طیفی کمتر از میانگین افزون بر سه برابر
انحراف معیار انتخاب شد که  15تا  20درصد کل پیکسلهای هر تصویر را شامل
میشود .مبنای رقومی مقایسه در روش تقسیمبندی نظارت شده میتواند با نسبتهایی
از قبیل ضریب درستی عامل ( )Producer Accuracyیا ضریب درستی روش کاربر
( )user Accuracyبیان شود .ضریب درستی روش کاربر بیانگر نسبت پیکسلهای
درست طبقهبندی شده در هر کالس به پیکسلهایی است که در تصویر پردازش
شده با عنوان کالس یادشده نمایه شدهاند .ضریب درستی عامل نیز بیانگر نسبت
پیکسلهای درست طبقهبندی شده در هر کالس به کل پیکسلهایی است که در
مطالعات صحرایی مورد نظارت و در کالس مورد نظر قرار گرفتهاند .در بررسیهای
انجام شده با توجه به ماهیت دادههای صحرایی ،بهترین ضریب مقایسه برای استفاده از
ماتریس تقسیمبندی نظارت شده ضریب درستی عامل است .از مجموع  1466پیکسل
طبقهبندی شده در کالس با عنوان حداکثر میزان دگرسانی آرژیلیک 59 ،پیکسل در
مطالعات صحرایی ،میکروسکوپی و آزمایشگاهی مورد بررسی و آزمایش قرار داده
شدند .از مجموع پیکسلهای مورد بررسی در تصویر تصحیح شده بهروش IARR
تعداد  44پیکسل توسط تصویر پردازش شده شناسایی و تفکیک شدند .مقایسهای
مشابه در مورد تصویر تصحیح شده به روش  QUACنیز انجام شد که از  59پیکسل
مورد بررسی تنها  24پیکسل به درستی شناسایی و تفکیک شدند .بنابراین نتایج روش
تقسیمبندی نظارت شده برای مقایسه محصول پردازشی مشابه روی تصاویر تصحیح
شده به روش  IARRو  QUACدر منطقه مورد مطالعه از این قرار است :ضریب
درستی عامل  74/58درصد برای تصویر تصحیح شده به روش  IARRو ضریب
صحت عامل  35/5درصد برای تصویر تصحیح شده به روش ( QUACجدولهای
 3و .)5
این نتایج در حالی است که رسم ماتریس درستی و محاسبه ضریب درستی عامل
برای محدودههای حداکثر امکان در محصول روش داده پایه ( ELMجدولهای  6و
 )7نشاندهنده ضریب درستی عامل  74/58درصد است .بنابر محاسبات انجام شده و
مقایسه درستی روشهای صحنه پایه با روش  ،ELMتصحیح جوی خط تجربی انطباق
 ELMبا وجود اتکا بهدادههای طیفنگاری صحرایی ،نتیجهای بسیار نزدیک بهروش
صحنه پایه  IARRنشان میدهد .بنابراین روش  IARRبدون نیاز بهاطالعات میدانی
پیش پردازشی مناسب و بسیار نزدیک به محصول روشهای داده پایه برای بازیافت
اطالعات طیفی تصویر بهحساب میآید.
 -5نتیجه گیری
تصحیحات جوی پیش پردازشی اجتنابناپذیر برای بازیافت اطالعات کامل
تصاویر ابرطیفی بهحساب میآیند .تصحیحات صحنه پایه بدون اتکا به اطالعات
صحرایی با صرف هزینه و وقت کمتری نسبت بهروشهای داده پایه ،بازیافتی
مناسب از دادههای ابرطیفی ارائه میدهند .مقایسه بصری نمودار الگوی طیفی
تصویر سنجنده هایپریون از پهنه آرژیلیک در منطقه آتشفشان مساحیم با الگوی
برداشتشده بهوسیله طیفنگار صحرایی از منطقه ،نشاندهنده اختالف الگوی
طیفی استخراجشده از تصاویر خام ماهواره با طیف حقیقی منطقه مورد برداشت
است .در این مطالعه با بررسی اثر تصحیحات جوی صحنه پایه به مقایسه کمی و
کیفی روشهای صحنه پایۀ میانگین نسبی بازتابها  IARRو روش تصحیح جوی
آنی  QUACپرداخته شده است .استفاده از روش نقشه بردار زاویه طیفی و مقایسه
رقومی اختالف طیف پیکسلهای تصاویر تصحیح شده و دادههای آماری حاصل
از طیف پیکسلها نشاندهنده برتری روش  IARRهستند؛ به گونهای که در تصویر
تصحیح شده به روش  IARRاختالف زاویهای کمتری با طیف صحرایی منطقه
وجود دارد .مطالعات طیفنگاری صحرایی و مقایسه نتایج حاصل از روش داده
پایه خط تجربی انطباق  ELMنیز مؤید برتری روش  IARRهستند .نتایج بهدست
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آمده از پیمایشهای میدانی و مطالعات صحرایی– آزمایشگاهی در قالب ماتریس
درستی محدودههای حداکثر امکان بیانگر ضریب درستی عامل  74/58درصد
برای تصویر تصحیح شده بهروش IARRو ضریب درستی عامل  35/5درصد
برای تصویر تصحیح شده بهروش  QUACاست؛ و این در حالی است که تصحیح
داده پایه  ELMنیز با اتکا بهدادههای طیفنگاری صحرایی ضریب درستی 74/58
درصد را نشان میدهد .بنابراین در تفکیک پهنه آرژیلیک در مناطق نیمه خشک،

شکل -1موقعیت منطقه مورد مطالعه روی تصویر ماهواره کوییک برد.
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تصحیح جوی  IARRپیش پردازشی مناسب و کم هزینه برای بازیافت اطالعات
طیفی دادههای ابرطیفی بهحساب میآید.
سپاسگزاری
تجزیه طیفی نمونهها در دانشگاه تحصیالت تکمیلی کرمان در ماهان انجام شده
است .بدین وسیله از مسئولین محترم دانشگاه سپاسگزاری میشود.
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شکل  -2رخنمون وسیع دگرسانیها در دهانه کالدرا (.)Saric et al., 1971

شکل  -3امواج بازتابی دریافت شونده بهوسیله سنجنده ( .S1 (Sarup, 2011امواج
بازتابی سطح؛  S2اثر همجواری؛  S3اثر پراکنش جوی.

شکل  -4طرح بصری نحوه پردازش در روش .)Sarup, 2011( QUAC

شکل  -6طیف تجربی پیوسته یک نمونه در طولموجهای میان  400تا  2500نانومتر (نمودار
طیفی سرخرنگ) و طیف فیلتر شده و بازنویسی شده نمونه بر مبنای طول موجهای  158باند
سنجنده هایپریون (نمودار طیفی با رنگ سیاه).
شکل  - 5موقعیت نمونههای طیفنگاریشده.
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شکل  -7مقایسه الگوی طیفی تصویر خام با
طیف صحرایی منطقه و طیف کتابخانهای کانی
کائولن.

شکل  -8مقایسه الگوی طیفی تصویر تصحیح
شده به روش  IARRبا طیف تجربی نمونههای
منطقه.

شکل  - 9مقایسه طیف تصویر تصحیح شده به
روش  QUACبا الگوی طیف تجربی منطق.

شکل  -10هیستوگرام مقادیر زاویهای پیکسلها در تصویر تصحیح شده به
روش .QUAC
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شکل  -11هیستوگرام مقادیر زاویهای پیکسلها در تصویر تصحیح شده به
روش .SAM

شکل  -12پیکسلهای دارای کمترین زاویه طیفی به الگوی طیف صحرایی سنگهای کائولینی در تصویر تصحیح

شده بهروش .IARR

شکل  -13پیکسلهای دارای کمترین زاویه طیفی به طیف صحرایی سنگهای کائولینی در تصویر

تصحیح شده به روش.QUAC

شکل  )E, B, A -14نمونههای با دگرسانی شدید و کائولینیشده که در تصویر تصحیح شده به روش  IARRبهخوبی تفکیک شدهاند؛  )D, Cنمونههای همراه با دگرسانی ضعیفتر که در تصویر تصحیح شده به روش  QUACتفکیک شدهاند.

بهرام بهرامبیگی و همکاران
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الف

ب

ج

د

هـ

هـ

شکل  -15تصویر تکوین دگرسانیها در مقاطع میکروسکوپی از نمونههای منطقه  -دگرسانی پیشرفته تا ضعیف .الف) دگرسانی رسی و سریسیتی شدید – نور  XPL؛

ب) دگرسانی رسی و سریسیتی شدید  -نور  PPL؛ ج) آندزیت نیمه دگرسان ،دگرسانی رسی در پالژیوکالزهاي در حال دگرساني– نور  XPL؛ د) آندزیت نیمه دگرسان ،دگرسانی رسی در
پالژیوکالز– نور  PPL؛ هـ) سنگ همراه با دگرسانی ضعیف تر ،دگرسانی رسی در زمینه ،قالب پالژیوکالزها حفظ شده است – نور  XPL؛ هـ) سنگ همراه با دگرسانی ضعیف تر ،دگرسانی رسی
در زمینه ،قالب پالژیوکالزها حفظ شده است – نور .XPL

شکل  -16موقعیت نقاط بررسیشده و نمونهبرداری شده در مطالعات میدانی.
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 آمار نتایج حاصل ازروش نقشه بردار زاویه طیفی در تصاویر-1جدول
.QUAC  وIARR تصحیح شده به روش
Min

Max

Mean

STD

QUAC

0.107

2.835

0.231

0.093

IARR

0.132

0.660

0.213

0.035

 محاسبه ضریب درستی عامل و روش کاربر روی پیکسلهای تصویر-3 جدول
. شامل دو کالسIARR تصحیح شده به روش
IARR

Prod. Acc.
)Percent(
Unclassified
89.77
Argillic Class
74.58

User Acc.
)Percent(
99.88
3.00

Prod. Acc.
User Acc.
)Pixels(
)Pixels(
12484/13906 12484/12499
44/59
44/1466

 محاسبه ضریب درستی عامل و روش کاربر بر روی پیکسلهای تصویر-5 جدول
.شامل دو کالسQUAC تصحیح شده بهروش
QUAC

Prod. Acc.
)Percent(
Unclassified
76.49
Argillic Class
35.59

User Acc.
)Percent(
99.64
0.64

Prod. Acc.
User Acc.
)Pixels(
)Pixels(
10637/13906 10637/10675
21/59
21/3290

 محاسبه ضریب درستي عامل و روش کاربر بر روی پیکسلهای تصویر-7جدول
. شامل دو کالسMLE تصحیح شده به روش
Empirical Line Prod. Acc. User Acc. Prod. Acc.
User Acc.
)Percent( )Percent(
)Pixels(
)Pixels(
Unclassified
75.83
99.86
10545/13906 10545/10560
Argillic Class
74.58
1.29
44/59
44/3405

 ماتریس درستی تقسیمبندی نظارت شده روی پیکسلهای-2 جدول
. شامل دو کالسIARR تصویر تصحیح شده به روش
IARR
Unclassified
Argillic Class
Total

Unclassified Argillic Class
12484
15
1422
44
13906
59

Total
12499
1466
13965

های ماتریس درستی تقسیمبندی نظارت شده روی پیکسل-4 جدول
.شامل دو کالسQUAC تصویر تصحیح شده بهروش
QUAC
Unclassified
Argillic Class
Total

Unclassified Argillic Class
10637
38
3269
21
13906
59

Total
10675
3290
13965

 ماتریس درستي تقسیمبندی نظارت شده بر روی پیکسلهای-6جدول
. شامل دو کالسMLE تصویر تصحیح شده به روش
QUAC
Unclassified
Argillic Class
Total

Unclassified Argillic Class
10545
15
3361
44
13906
59

Total
10560
3405
13965
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