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 : چکیذٌ
ّا تفکیک هکاًی ٍ طیفی ٍخَد داسًذ کِ اًتخاب ٍ تِ کاسگیشی دسػت آىدٍس تا تٌَع قذستاصّای ػٌدؾٍػیؼی اص دادُ اهشٍصُ گؼتشُ

ّای تا تَاى تفکیک ّای ادغام تلَیش تشای ایداد دادُگزاس تاؿذ. سٍؽتَاًذ دس تاالتشدى ضشیة اطویٌاى ؿٌاػایی هٌاطق هؼذًی تأثیشهی

دس ایي هقالِ تا ؿٌاػی داؿتِ تاؿذ. هؼذًی دگشػاى ٍ ػاختاس صهیيتَاًذ تأثیش تؼضایی دس ؿٌاػایی ًَاحی هَادکاًی تاال هیطیفی ٍ ه

ّا دس ؿٌاػایی ّای آىدس هطالؼات هؼذًی، تِ اسصیاتی کاسایی ادغام دادُ 8لٌذػت  OLI  ٍTIRSّای ّای ػٌدٌذُکاسگیشی قاتلیتتِ

ّای ًؼثت ؿَد. تشای ایي هٌظَس، سٍؽخضشآتاد یضد پشداختِ هی 1:100000هغ پَسفیشی دس هحذٍدُ تشگِ هٌاطق تا ظشفیت هؼذًی 

ػاصی هغ  هؼذًی دگشػاى ّیذسٍتشهال هشتثط تا کاًیّای هَادتشداسی ًاحیِگیشی تاًذی ٍ تشکیة سًگی کارب تِ ػٌَاى اتضاسی تشای ًقـِ

ّای آسطیلیک ٍ  آّي ٍ دگشػاىهشتثط تا اکؼیذ 7/6ٍ  2/4ذ. تا اػتخشاج ًؼثت تاًذی اًپَسفیشی دس ػٌگ هیضتاى تِ کاس گشفتِ ؿذُ

تاًذ دس هحذٍدُ هادٍى قشهض ًضدیک، کَتاُ ٍ  11تا  8اػتفادُ ؿذ.  لٌذػت  10ٍ  7/6، 2/4ّای پَسفیشی، اص تشکیة سًگی کارب تاًذ

هتش دلیلی تش تشسػی تأثیش ادغام تلَیش  15تفکیک هکاًی هاتیک تا قذستهتش دس کٌاس تاًذ پاًکشٍ 100ٍ  30تفکیک هکاًی حشاستی تا قذست

ؿاسج دس کٌاس سٍؽ پي HSVدٍس دس ایي تحقیق تَدُ اػت. دس ایي هقالِ اص تثذیل اصّا پشداصؽ تلَیش ػٌدؾدس ًتایح حاكل اص سٍؽ

ؿٌاػی ًؼثت تِ تلَیش هشکة  ّای صهیيّا ٍ ػاختاستشای ادغام تلاٍیش اػتفادُ ؿذُ اػت. ًتایح ًـاى دٌّذُ تشخؼتِ ػاصی خَب ٍاحذ

 تاؿذ کارب سًگ اٍلیِ هی
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 مقذمٍ -1

خیَیی، ًیاصهٌیذ    ّای هلی ّش کـَس اػت کِ  تِ دلیل ّضیٌِ تاال ٍ صهاى تش تَدى هشاحل اکتـاف ٍ پیی  هؼادى اص ػشهایِ

ّایی تشای تاالتشدى ضشیة اطویٌاى ؿٌاػایی هٌاطق تا ظشفیت هادُ هؼیذًی تیِ هٌظیَس کیاّؾ سیؼیک ٍ ّضیٌیِ        سٍؽ

ّیای ػیط     ّای تلَیشتشداسی، اهکاى تشداؿیت دادُ  هاَّاسُ کاسگیشی دٍس تا تِ اص اػت. دادُ ّا ٍ سٍؽ ّای ًَیي ػٌدؾ

 صهیي دسگؼتشُ ٍػیغ ٍ پیَػتِ تا كشف ّضیٌِ کن سا فشاّن آٍسدُ اػت. 

ّیای فیضیکیی ٍ تشکییة     هغٌیاطیغ، تؼیتِ تیِ ٍیظگیی     ّیای طییف الکتیشٍ    هیَج   هَاد هؼذًی هختلف دس هحذٍدُ طیَل 

ّیای هتفیاٍت هیٌؼکغ ٍ ییا      ّای هختلف تا ؿیذت  ا دس طَل هَجؿٌاػی ٍ ؿیویایی خَد، اهَاج الکتشٍهغٌاطیغ س کاًی

ّیای ؿیاخق    ّای گًَاگَى، تش اػاع هٌحٌیی  هَج کٌٌذ. داؿتي اطالػاتی اص سفتاس طیفی هَاد هؼذًی دس طَل خزب هی

ّیای تاصتاتٌیذگی    . تیا اػیتفادُ اص تفیاٍت   [1]دٍس اص اّویت صیادی تشخَسداس اػت  اص تاصتاتٌذگی ٍ خزب طیف، دس ػٌدؾ

 دٍس اص یکیذیگش تفکییک ًویَد. کیاستشد     اص ؿٌاػیی سا تیِ ٍػییلِ ػیٌدؾ     ّیای صهییي   تَاى اًَاع ػاصًذ هی طیفی اخؼام، 

کیِ   گییشد  هیی  اًدیام  هیضتیاى  ػیٌگ  دس ػیاصی  کاًی ّای سدیاتی اػاع تش هغ رخایش اکتـاف دس دٍس اص ػٌدؾ ّای سٍؽ

 ّیای  ًاحیِ تـخیق دس ٍػیؼی دٍس کاستشد اص هطالؼات ػٌدؾ .داسد پشٍطُ هؼذًی کاستشد خَیی پی ٍ ؿٌاػایی هشاحل دس

 هیغ  هختلیف  رخایش ؿٌاػایی تَاًذ تشای هی ٍ داسد ػٌگی ٍاحذّای تفکیک ٍ خطی ػاختاسّای هختلف، ّای دگشػاًی

 ٍ طئَؿییویایی  ؿٌاػیی،  صهییي  ّیای  دادُ ػیایش  تیا  دس تلفیق ای هاگوایی ٍ سگِ ای، تَدُ اػکاسًی، پَسفیشی، اًَاع ٍیظُ تِ

تفکییک   تیا قیذست   ّای چٌذ طیفی ّای اخیش هاَّاسُ یکی اص ًؼل 8. لٌذػت [2]تاؿذ  کاسػاص تؼیاس َّاتشدی طئَفیضیک

کٌیذ.   طیفی هتَػط اػت کِ تلاٍیش ػط  صهیي دس هحذٍدُ هشئی، هادٍى قشهض کَتیاُ ٍ ًضدییک ٍ حشاستیی تْییِ هیی     

تفکیک سادیَهتشی هیشتثط   ِ ًَیض ػٌدٌذُ ٍ تْثَد قذستّای طیفی خذیذ، دٍ تاًذ حشاستی، تْثَد ػولکشد ػیگٌال ت تاًذ

. [3]ّای خاًَادُ لٌذػت اػت  ػٌدٌذُ ّای افضایؾ یافتِ ایي ػٌدٌذُ ًؼثت تِ ػایش کاس اص قاتلیت تا آى ٍ تْثَد چشخِ

دضا دس لٌذػیت  قشهض کَتاُ، ٍخَد تاًذّای طیفی ه دس هحذٍدُ هادٍى 8ّای لٌذػت  تا ٍخَد تؼذاد کن ٍ پٌْای صیاد تاًذ

ّییذسٍتشهالی، اػیتفادُ اص سٍؽ ػیادُ ٍ کاسآهیذ       ّای سفتاس طیفی تیـیٌِ ٍ کویٌِ تاصتاب هَاد دگشػیاى  دس هحذٍدُ 8

ؿٌاػیایی   صهیٌِ خْاى دس ٍ ایشاى گشفتِ دس هطالؼات كَست اص هَسد چٌذ تِ ریل ًؼثت تاًذی سا هوکي ػاختِ اػت. دس

 :ؿَد هی ای اؿاسُ هاَّاسُ تلاٍیش اص تا اػتفادُ یطی هختلفهٌاطق داسای ظشفیت هؼذًی دس ؿشایط هح

ِ     دس هٌطقیِ خیی   2014ٍ ّوکاساى دس ػیال   1دس هطالؼات اکتـاف هؼذًی، لیَ تیشداسی   یافَػشػیَ دس طاپیي تیشای ًقـی

3اكییلی تحلیییل هفلفییِ  ،2کییارب یسًگیی یییةتشکّییای  ؿٌاػییی ٍ دگشػییاًی ّیییذسٍتشهال اص دادُ اػییتش ٍ سٍؽ ػییٌگ
  ٍ

دادُ اػیتش   ّیای هثتٌیی تیش    آهذُ دس ایي تحقییق ًـیاى داد کیِ سٍؽ    اػتفادُ کشدًذ. ًتایح تِ دػت 4طیفی صاٍیِ ًگاؿت

ٍ  شاًًَیذپَس یت .[4] تیَدُ اػیت  ّای آرسییي ًفیَری هفییذ     ػٌَاى اتضاس قَی تشای ؿٌاػایی اّذاف هؼذًی کَچک تَدُ تِ

ّیای پشداصؿیی تلیَیش تیِ ػٌیَاى       ّای ػولکشد ػٌدٌذُ اػتش ٍ کیاستشد سٍؽ  تِ تشسػی ٍیظگی 2011ّوکاساى دس ػال 

تشهیال ٍ هیغ    ػیاصی طیالی اپیی    ّای هَادهؼذًی دگشػاى ّیذسٍتشهال هشتثط تیا کیاًی   تشداسی ًاحیِ اتضاسی تشای ًقـِ

. ایي هطالؼِ دس ًاحیِ هؼذًی هغ ػشچـوِ اًدام ؿیذ ٍ دس آى تیِ اسصییاتی    [6, 5]پَسفیشی دس ػٌگ هیضتاى پشداختٌذ 

قشهیض کَتیاُ ٍ ًضدییک دس     ِ تیشای هحیذٍدُ هشئیی، هیادٍى    ویٌػولکشد تحلیل هفلفِ اكلی، ًؼثت تاًذی ٍ ًؼثت ًَیض ک

دٍس تش سٍی دادُ اػتش،  اص تِ دػت آهذُ ًـاى داد کِ هطالؼات ػٌدؾ ّای دادُ اػتش پشداختِ ؿذُ اػت. ًتایح صیشػاهاًِ

ّای خذیذ کاًؼاس هغ پیَسفیشی ٍ طیال    اًذاص ؿٌاػی اکتـافی دس هٌاطق هؼذًی ػشچـوِ تشای ؿٌاػایی چـن تِ صهیي

دس هحذٍدُ هؼذًی هیغ ػشچـیوِ،    2014ٍ ّوکاساى دس ػال  شاًًَذپَسیت. [7]کٌذ  دس هٌاطق دػت ًخَسدُ کوک هی

                                                 
1 Lei Liu 
2 False Colour Composition 
3 Principal Component Analysis (PCA) 
4 Spectral Angle Mapper (SAM) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv182326rQAhUB7BQKHfqUDmYQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPrincipal_component_analysis&usg=AFQjCNHYiXpH6Nw1a16AciftvzyCMLNaPQ&sig2=hAJ-bL7Y6vkLbSCoUQTuVg
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 ...TIRSي  OLIهای سىجىدٌ ارزیابی کارایی ادغام دادٌ

 ، فرهاد حسیىعلی عباس مالیانشاد، سحر محمًدی

تاًیذ هشئیی، هیادٍى قشهیض      9سا دس  1ّای ًؼثت تاًذی، تشکیة سًگی کارب ٍ پاالیؾ ػاصگاسیافتِ تٌظیین اخیتال    سٍؽ

ّای طیفیی اییي هیاَّاسُ تیشای ؿٌاػیایی هیَاد هؼیذًی         اسصیاتی اػتفادُ اص تاًذ تا ّذف 8ًضدیک ٍ کَتاُ تلَیش لٌذػت

. [8]دگشػاى ّیذسٍتشهال ٍ ٍاحذّای ػٌگی هشتثط تا کاًؼاس هغ دس هٌیاطق خـیک ٍ ًیویِ خـیک تیِ کاسگشفتٌیذ       

ؿاسج تیا تثیذیل    ؿٌاػی هؼیشخط لَلِ دس کاًادا اص سٍؽ پي دس تشسػی ٍضؼیت صهیي 2008ٍ ّوکاساى دس ػال 2پاٍلیک

IHS ّای طیفی لٌذػت تفکیک هکاًی تاال دس تلَیش تاًذ تشای تْیِ تلَیش چٌذطیفی تا قذستETM
پاًکشٍهاتیک ٍ تاًذ  +

، تیشای تْییِ   3اص تلَیش تشکیة سًگی کارب تاًذّا حاكل اص ادغام دس کٌاس هیذل استفیاػی سقیَهی    ایـاىاػتفادُ کشدًذ. 

 .  [9]ًقـِ صهیي ؿٌاػی هٌطقِ دس هحیط ػاهاًِ اطالػات هکاًی دس ایي تحقیق تْشُ تشدًذ 

خیَیی ٍ هٌطقیِ هیَسد     ای هختلف دس هطالؼات هؼذًی هتأثش اص ًَع هادُ هؼذًی هیَسد پیی   هیضاى کاستشی تلاٍیش هاَّاسُ

داسای هغ پَسفیشی خضیشآتاد ییضد   تشای ؿٌاػایی هٌاطق  8خایی کِ تاکٌَى کاسایی تلاٍیش لٌذػت  هطالؼِ اػت. اص آى

کیاسگیشی سٍؽ ادغیام    دس کٌیاس تیِ    8ّای طیفیی لٌذػیت    تشسػی ًـذُ اػت، دس ایي هطالؼِ تِ اسصیاتی اػتفادُ اص تاًذ

ؿیَد. دس اداهیِ هقالیِ     پشداصؽ تلَیش ًؼثت تاًذی تشای ؿٌاػایی هٌاطق اهیذتخؾ هؼذًی پشداختِ هیی   تلَیش ٍ سٍؽ

کاسگشفتیِ ؿیذُ دس    ّای تِ ّا ٍ سٍؽ یة تِ هؼشفی هٌطقِ هطالؼاتی ٍ تَضی  هختلشی اص دادُتِ تشت 4ٍ  3، 2تخؾ  دس

ػاصی ٍ اسصیاتی ًتایح تِ دػت آهیذُ   تِ تشتیة تِ سٍؽ پشداصؽ، هشاحل پیادُ 5ٍ  4ؿَد. تخؾ  ایي تحقیق پشداختِ هی

 ؿذُ اػت. اسائِ یقاداهِ تحق تشای ًیض پیـٌْادّایی 6اختلاف دادُ ؿذُ اػت. دس تخؾ 

 مىغقٍ مًسد مغالعٍ -2

تییي دؿیت کیَیش هشکیضی دس     اػتاى یضد اػیت کیِ    چْاسگَؽ آتادُ خضشآتاد دس 1:100000هٌطقِ هَسد هطالؼِ تشگ 

سد ٍ اص ػَاهیل تأثیشگیزاس تیش تحیَالت     ّای ؿییشکَُ قیشاس دا   ٍ دس خٌَب غشب سؿتِ کَُ عدس ؿوال ؿشقی صاگش ،ایشاى

قیَع   ،ّای دگشگًَِ پیی ػیٌگی اًاحییِ تیافق ی پـیت تیادام         ٍخَد پٌِْاػت.  ؿٌاػی، گؼل دّـیش دس هٌطقِ صهیي

ّای سیفتی اًاحیِ تافق ی پـت تادام  ػثة گشدیذُ تا تَاى هؼذًی اػتاى ییضد    هحیطٍ هاگوایی اًاحیِ اسٍهیِ ی تضهاى   

ایي هٌطقِ تشسٍی کوشتٌذی آتـفـاًی ایشاى هشکضی قشاس داسد کیِ اص هٌیاطق هٌاػیة تیشای      .[10] دس خَس تَخِ تاؿذ

تشهیال اػیت. هحیذٍدُ خضیشآتاد تیا ٍخیَد        ػاص طال اپی دٍس تشای اکتـاف هغ پَسفیشی ٍ سگِ کاًی اص تحقیقات ػٌدؾ

 ّای هغ پَسفیشی اص خَد ًـاى دادُ اػت.  د ٍ دسُ صسؿت تؼتش هٌاػثی دس ٍخَد کاًؼاسآتا هؼادى هؼی هثل ػلی

 دادٌ َای مًسد استفادٌ -3

 8تصًیش سىجىذٌ لىذست -3-1

 LC81620382013149LGN00تِ ؿیواسُ   8هاَّاسُ لٌذػت  1Tّای ػط   تلَیش هَسد اػتفادُ دسایي پظٍّؾ اص دادُ

  UTMاػت کِ تا اػوال تلحیحات سادیَهتشی ٍ ٌّذػی تا دػیتگاُ هختلیات   2013هشتَ  تِ چْاسدّن هاُ ػپتاهثش 

LDCMتخـی اص هاهَسیت  8تْیِ گشدیذُ اػت. هاَّاسُ لٌذػت   WGS84ٍ ػط  هثٌای  39ًاحیِ 
 11اػت کیِ دس   4

OLIداسای دٍ ػٌدٌذُ  8. لٌذػت [3]تِ فضا پشتاب ؿذ 2013فَسیِ 
5 ٍ6

TIRS  هتَػیط اػیت.   هکاًی   تفکیک تا قذست

کیلیَهتش   185ّای هشئی، هادٍى قشهض ًضدیک ٍ کَتاُ دسػشم ًیَاس   تاًذ طیفی دس طَل هَج 9دس  OLIتلاٍیش ػٌدٌذُ 

ًییض   TIRSػیٌدٌذُ   .کٌذ هتش تْیِ هی 30تا  15تفکیک هکاًی   ؿَد. ایي ػٌدٌذُ تلاٍیش صهیي سا تا قذست تشداؿت هی

  .[11]کٌذ  هتش دس دٍ تاًذ حشاستی تْیِ هی 100فکیک هکاًی اتضاسی اسصؿوٌذ اػت کِ تلاٍیشی تا قذست ت

                                                 
1 Mixture Tuned Matched Filtering (MTMF) 
2 Goran Pavlic 
3 Digital Elevation Model (DEM) 
4 Landsat Data Continuity Mission (LDCM)  
5 Operational Land Imager (OLI) 
6 Thermal Infrared Sensor (TIRS) 
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 پشداصش تصًیش پیص -3-2

اػت کِ هحذٍدُ خضشآتاد یضد تا تشؽ اص تلیَیش اكیلی    160/38اػتفادُ ؿذُ هشتَ  تِ هؼیش/ سدیف  8تلَیش لٌذػت 

ؿیذُ اػیت. دس    اًدیام  3/5ًؼیخِ   ENVIافیضاس   ّای كَست گشفتِ دس ایي تحقیق دس ًیشم  خذا ؿذُ اػت. کلیِ پشداصؽ

1تحقیق اص سٍؽ تاصتاب ًؼثی هتَػط داخلی ایي
شی تلیَیش ٍ تثیذیل دادُ ّیا تیِ تاصتیاب ػیط        تشای تلحی  اتوؼیف  

 .  [8]ؿذُ اػت  اػتفادُ

 پشداصش تصًیش -4

ّای تَصییغ ػٌاكیش،    ػاصی الگَ ای تشای کؼة اطالػات ٍ کوّی ّای اکتـافی دس ّش هشحلِ ؿٌاػی ٍ پشٍطُ هطالؼات صهیي

ػیاصی الگَّیای ًیاهثشدُ دس     یکوّی اص دٍس تَاًؼیتِ دس   ؿٌاػی ٍ ٌّذػی ٍ ػاختواًی اػت. ػیٌدؾ  ؿٌاػی، ػٌگ کاًی

ی، دگشػاًی، اکؼیذاػییَى،  ؿٌاػی هاًٌذ َّاصدگ ّای خاف صهیي ّا هؼشف هحیط هطالؼات هؼذًی تأثیشگزاس تاؿذ. کاًی

ّیای پیشداصؽ تلیَیش     ّای چٌیذطیفی ٍ فشاطیفیی ٍ سٍؽ   ّای دگشگًَی ّؼتٌذ کِ تِ کوک دادُ گزاسی ٍ پٌِْ سػَب

طیفی هاًٌذ ًؼثت گیشی تاًذی، تشکیة سًگیی کیارب، ًگاؿیت صاٍییِ طیفیی ٍ هاًٌیذ آى قاتیل آؿکاسػیاصی ّؼیتٌذ.          

ّیای دسًٍیی ٍ تیشًٍیی صهییي اػیت کیِ تیا تغیییش ؿیکل           ًییشٍ  ّیای خطیی ٍ ٌّذػیی دس ٍاقیغ ّویاى اثیشات       ػاختاس

ای ٍ تؼیییي   ّای ًاحیِ ّا ٍ تغییش استفاػی ّوشاُ ّؼتٌذ. ایي ػاختاسّا هٌدش تِ ؿٌاػایی خطَاسُ ّا، گؼل خَسدگی چیي

تیَاى اص   ّیا هیی   . تشای آؿکاسػیاصی خطیَاسُ  [12]ؿًَذ  ّای آرسیي هی ّا ٍ فؼالیت الگَی هکاًی پیذایؾ ٍ تَصیغ کاًؼاس

 ٍ گشادیاى اػتفادُ کشد. 2ّای آؿکاسػاص لثِ هاًٌذ فیلتش تاالگزس، ػَتل فیلتش

 3گضیىص تاوذ 4-1

 

گیضیٌؾ   طیفی ییک ضیشٍست اػیت. اییي    ّای چٌیذ  هَضَع گضیٌؾ تاًذهٌاػة تشای اًدام یک تحلیل ٍیظُ تشپایِ دادُ

ّیای   ّای دگشػاى ّیذسٍتشهال ٍ ػیٌگ  ؿَد. ایداد توایض تیي ػٌگ اػاع تشسػی سفتاس طیفی هَاد هختلف اًدام هی تش

دٍس قاتیل اًدیام اػیت. اییي کیاس       اص ّای ػیٌدؾ  دگشػاى ًـذُ تشای اکتـاف هؼذى اهشی ضشٍسی اػت کِ تَػط سٍؽ

اهَاج الکتشٍهغٌیاطیغ    ِ خزب هَاد هؼذًی گًَاگَى دس هحذٍدُّای طیفی دس تیـیٌِ ٍ کویٌ اػتفادُ اص تفاٍت سفتاس تا

تَاًیذ   ّای غییش سػیَتی هیی    ّای ؿٌاػایی ؿذُ هشتثط تا هغ دس هحذٍدُ گیشد. ػٌگ تؼتش هحذٍدُ دگشػاًی اًدام هی

ّای داسای ػیٌگ تؼیتش غییش سػیَتی هٌطقیِ       ًوایـی اص هحذٍدُ  1اتیاًگش هٌاطق تا ظشفیت هؼذًی هغ تاؿٌذ. ؿکل

ّیای   آتیاد ٍ دسُ صسؿیک، دگشػیاًی    ّای هغ ایي هحذٍدُ هاًٌذ هغ ػلی ّای هشتثط تا کاًؼاس دگشػاًی لؼاتی اػت.هطا

ّیای دگشػیاى ؿیذُ ؿیاهل ػشیؼییت، هؼیکَیت تیا ٍخیَد          . ػیٌگ [14 ٍ 13]آسطیلیک، فیلییک ٍ پشٍپیلییک اػیت    

هیکشٍهتش اػت ٍ  35/2ّای خزب کوتش دس  هیکشٍهتش ٍ ٍیظگی 2/2ّیذسٍکؼیذآلَهیٌین داسای ٍیظگی خزب هتوایض دس 

ای آسطیلیک پیـشفتِ، تیا ٍخیَد ّیذسٍکؼییذآلَهیٌیَم داسای ٍیظگیی     ّ کائَلٌیت ٍ آلًَیت، اخضاء اكلی هؼوَل دگشػاى

ؿیاهل هقیادیش هختلیف اص کلشییت،      "ّای دگشػاى پَسفیشی هؼوَال هیکشٍهتش اػت. ػٌگ 2/2ٍ  165/2خزب کوتش دس 

هیکشٍهتیش اػیت.    33/2-31/2ِ دس اپیذٍت ٍ کلؼیت تا ٍخَد آّي، اکؼیذ هٌیضین ٍ کشتٌات داسای ٍیظگی خزب کویٌی 

ّیا سا پَؿیؾ    ّیای اییي دگشػیاى    هحذٍدُ سفتاس کویٌِ خزب تویاهی کیاًی   8لٌذػت 7ًتیدِ ایي سفتاس طیفی، تاًذ سد

دّذ. اکؼیذ آّي ٍ هَاد هؼذًی ّیذسٍکؼیذ هاًٌذ لیوًَیت، طاسٍػیت ٍ ّواتیت توایل تِ ٍیظگیی خیزب طیفیی دس     هی

ّیای کویٌیِ ٍ تیـییٌِ خیزب      سفتیاس  4ٍ  2. دس ًتیدِ تاًیذ  [8]هیکشٍهتش داسًذ  1/1-4/0هشئی ٍ هادٍى قشهض هیاًی دس 

ّیای طیفیی خیاف دس تخیؾ حشاستیی       ظگیی دّذ. هَاد هؼذًی ػیلیکاتی ٍی آّي سا پَؿؾ هی ّای دگشػاى اکؼیذ کاًی

                                                 
1 Internal Average Relative Reflection )IARR) 
2 Sobel 
3 Band Selection 
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 ...TIRSي  OLIهای سىجىدٌ ارزیابی کارایی ادغام دادٌ

 ، فرهاد حسیىعلی عباس مالیانشاد، سحر محمًدی

     ِ هیکشٍهتیش تیشای    70/11-30/10ٍ  30/9-50/8ای اص گؼییل سا دس هحیذٍدُ    داسًذ. هٌحٌیی ػیاطغ هقیذاس قاتیل تَخی

هیکشٍهتیش هشتیَ  تیِ کویٌیِ هقذاسگؼییل اػیت        30/9-50/8هَخی  دّذ. هحذٍدُ طَل هی ّای ػیلیکاتی ًـاى  کاًی

تاسصکٌٌیذُ   8حشاستیی لٌذػیت    11ٍ  10ّیای   . تاًذ[8]ؿَد  دیذُ هی 70/11-30/10دسحالی کِ اسصؽ گؼیل تاال دس  

 هَاد هؼذًی ّؼتٌذ. ایي

تصًیش تشکیة سوگی  َای مًجًد دس مىغقٍ تشسيی ضىاسی غیش سسًتی تٍ َمشاٌ گسل َای صمیه ياحذ: ومایص مًقعیت 1 ضکل

 (4، 3، 2َای مشئی ) تاوذ تاوذ

 

َای عیفی  ومایص مىحىی  Aَای آسطلیتی، پًسفیشی ي اکسیذ آَه. ضکل َای مشتثظ تا دگشسان : مىحىی عیفی کاوی2 ضکل

. 8لىذست 6ي تیطیىٍ تاصتاب دس تاوذ 7َای آسطلیتی ي پًسفیشی تا تیطیىٍ جزب دس تاوذ َای مشتثظ تا دگشساوی آصمایطگاَی کاوی

ي تیطیىٍ تاصتاب دس  2آَه تا تیطیىٍ جزب دس تاوذ َای مشتثظ تا دگشساوی اکسیذ ومایص مىحىی عیفی آصمایطگاَی کاوی Bضکل

 .4تاوذ

وذ
تا وذ 2
تا وذ 4
تا وذ 7
تا 6 
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 1وسثت گیشی تاوذی -4-2

ؿیَد. ًؼیثت تاًیذی تیشای      یک تاًذ تِ هقذاس ػذد سقَهی تاًذ دیگش تقؼین هی 2دس سٍؽ ًؼثت تاًذی هقذاس ػذد سقَهی

.  [15] تاؿیذ  ّای اٍلیِ قاتل تـخیق ًیؼتٌذ، تؼییاس هفییذ هیی   تاًذ ّا یا هَاد هؼذًی کِ دس ػاصی تشخی ٍیظگی تشخؼتِ

  2ادس ؿییکل  8ٌدییٌذُ لٌذػیت   ّیای ػ  ّای هغ پَسفیشی دس هحیذٍدُ تاًیذ   ّای هشتثط تا دگشػاى سفتاس طیفی کاًی

ّیای اییي ػیٌدٌذُ اهکیاى اػیتفادُ اص       پَؿاًی تا تاًذ ّا دس ّن دادُ ؿذُ اػت. تیـیٌِ ٍ کویٌِ تاصتاتؾ ایي کاًی ًیـاى

 کٌذ. ّای آّي فشاّن هی سٍؽ ًؼثت تاًذی سا تشای ؿٌاػایی هٌاطق دگشػاى آسطیلیک ٍ پَسفیشی ٍ اکؼیذ

   3ادغام تصًیش 4-3

ؿیَد ٍ دس   ّای هکاًی ٍ طیفی تاال تِ ّوشاُ یکذیگش تِ افضایؾ قاتلیت اطویٌاى ٍ ٍضَح تلَیش هٌدیش هیی   تفکیک قذست

ّای طیفی سا تا تلاٍیش داسای قذست تفکیک هکاًی صیاد ادغام کشد تا تلَیش چٌیذطیفی   تَاى تلاٍیش داسای تاًذ ًتیدِ هی

تاًذ پاًکشٍهاتیک تا قذست تفکیک هکیاًی تیاال، اهکیاى ادغیام دس     تِ دلیل  8تا ٍضَح صیاد تِ دػت آیذ. ػٌدٌذُ لٌذػت 

تفکیک هکاًی ٍ طیفی تاال سا فیشاّن کیشدُ اػیت. سٍؽ     ّا تشای ایداد تلَیش تا قذست ػط  پیکؼل اتلَیش  تا ػایش تاًذ

هکاًی دس  تفکیک ّای دس ػط  پیکؼل هثتٌی تش تثذیل تلَیش اػت کِ تشای افضایؾ قذست ؿاسج یکی اص سٍؽ ادغام پي

. [16]ؿیَد   تفکیک هکاًی تیاال اػیتفادُ هیی    ّای تلاٍیش چٌذطیفی اص تشکیة کشدى آى تا تاًذ پاًکشٍهاتیک تا قذست تاًذ

ٍ تحلییل   HISّای ادغام تلَیش هثتٌی تش تثذیل هشػَم هاًٌیذ   تحقیقات كَست گشفتِ هـخق ؿذُ اػت کِ سٍؽ دس

. دس تحقییق حاضیش اص   [17]ؿیًَذ   ایدیاد هیی  هفلفِ اكلی داسای اػَخاج سًگی تاال ّؼتٌذ کِ دس اطالػات طیفی تلَیش 

HSVسٍؽ تثذیل 
تفکیک هکاًی پاییي اص  ، ػِ تاًذ تا قذستHSVؿاسج تا تثذیل  دس سٍؽ ادغام پي اػتفادُ ؿذُ اػت. 4

ِ . ؿیًَذ  تثذیل هیی  7ٍ اؿثاع 6سًگوایِ ،5فضای تلَیشی آتی، ػثض ٍ قشهض تِ ػِ تاًذ هقذاس ًحیَُ    3 ٍ 2، 1ا ّیای  ساتطی

 .[18]ّای هختلف سا تِ خَتی هدضا ػاصد  تَاًذ سًگ ایي سٍؽ هی .دّذ هحاػثِ ایي ػِ هفلفِ سا ًـاى هی

                                                                                                 1ساتطِ ا
 

 
[    )     )]

√    )      )    )
 

 هٌظَس هی ؿَد. H= 360º-H1ٍ دس غیش ایٌلَست  H=H1آًگاُ  B≤Gکِ  دسآى اگش 

                                                                                                    2اساتطِ
         )           )

          )
  

                                                                                                                 3اساتطِ 
          )

   
 

ّیای طیفیی    تشای ادغام تلَیش پاًکشٍهاتییک ٍ تاًیذ    ENVIافضاس  دس ًشم image sharpening-HSVاتضاس  دس ایي تحقیق،

تیا اًدیام    ،HSVتؼیذ اص تثیذیل    تشیي ّوؼایِ، اػتفادُ ؿیذُ اػیت. دس اییي اتیضاس     کاسگیشی سٍؽ ًضدیک تا تِ 8لٌذػت 

تفکیک هکاًی تیاال، تاًیذ پاًکشٍهاتییک خیایگضیي      ّای ؿکل ٍ اؿثاع تِ اًذاصُ پیکؼل قذست خَدکاس تاًذ 8تشداسی تاصًوًَِ

    .[19]ؿَد  هفلفِ هقذاس ؿذُ ٍ دس ًْایت تِ تلَیش تشکیة سًگی تثذیل هی

                                                 
1 Band Ratio 
2 Digital Number 
3 Image Fusion 
4 Hue-Saturation-Value 
5 Value 
6 Hue 
7 Saturation 
8 Resampling 
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 ...TIRSي  OLIهای سىجىدٌ ارزیابی کارایی ادغام دادٌ

 ، فرهاد حسیىعلی عباس مالیانشاد، سحر محمًدی

 اسصیاتی وتایج -5

ّیای هیشتثط    ی کاًیػاصی هغ اص دٍ ًؼثت تاًذی تشاػاع سفتاسطیف تشای ؿٌاػایی هَاد هؼذًی دگشػاى هشتثط تا کاًی

ّای پَسفیشی ٍ آسطیلیک هذًظش قیشاس دادُ ؿیذ. اکؼییذآّي ییا ّیذسٍکؼییذّایی       ّای اکؼیذآّي ٍ دگشػاى تا دگشػاى

هیکشٍهتش داسًذ کِ دس ًتیدیِ   0/0-45/52هیکشٍهتش ٍ خزب تاال دس 69/0-63/0هاًٌذ ّواتیت ٍ لیوًَیت تاصتاب تاال دس 

 6ّیای   تشداسی هَاد هؼذًی کشتٌات ٍ سع دس ًؼثت تاًیذ  ؿَد. ًقـِ ـِ تشداسی هیًق 2تِ  4اکؼیذآّي دس ًؼثت تاًذی 

ؿَد. گؼییل   هیکشٍهتش اًدام هی 2/2-35/08هیکشٍهتش ٍ خزب تاال دس 75/1-55/1تِ دلیل تاصتاب تاال دس هحذٍدُ  7تِ 

گی ؿییویایی ٍاتؼیتِ اػیت،    ؿٌاػی ٍ هَاد هؼذًی ػیلیکاتی دس ًاحیِ حشاستی تِ تافت ٍ ٍیظ حشاستی ػاختاسّای صهیي

ِ   دٍس اص ّای حشاستی تِ طَس قاتل تَخْی کیفییت ٍ تَاًیایی دادُ ػیٌدؾ    تٌاتشایي تاًذ ؿٌاػیی   تیشداسی صهییي   سا دس ًقـی

ّیای دگشػیاى ٍ    ؿٌاػیایی كیخشُ   10ٍ  7/6، 2/4تاًیذّای   RGBسٍ تشکییة سًگیی کیارب     اییي  . اص]8[دّذ  افضایؾ هی

ّیای هیغ    ػیاصی  ّای دگشػیاى ّییذسٍتشهال ٍ کیاًی    دّذ. كخشُ گیاّی سا ًتیدِ هیؿٌاػی ٍ پَؿؾ  ّای صهیي ٍاحذ

پَؿؾ گیاّی تِ سًگ قشهض ٍ ػاهاًِ صّکـی ٍ پیغ   .ؿًَذ پَسفیشی دس تلَیش هشکة تَلیذؿذُ تِ سًگ صسد ًوایاى هی

کیارب اػیت.   ًوایؾ هَقؼیت هؼادى هَخَد خضشآتاد تش سٍی تلَیش تشکیة سًگیی   3صهیٌِ كَستی ٍ تٌفؾ اػت. ؿکل

 ؿٌاػی ٍ اکتـافات هؼذًی کـَس اػتخشاج ؿذُ اػت. ّای ػلَم صهیي ػاصهاى صهیي ّا اص پایگاُ دادُ ایي هَقؼیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 تا ومایص معادن مًجًددس خضشآتاد 8تصًیش لىذست 10ي  7/6، 2/4ی  تصًیشمشکة کارب سوگ تاوذَا :3ضکل

ّای آرسییي ٍ   ؿٌاػی تا هاّیت غیش سػَتی ٍ ػٌگ ّای صهیي دّذ کِ هٌاطق صسد سًگ دس تؼتش ٍاحذ ًـاى هی  3اؿکل

آتاد ًیض دس هٌاطق دگشػاى ّیذسٍتشهالی صسد سًگ ایي تشکیة تاًذی تا ػٌگ تؼیتش   دگشگًَی قشاسداسًذ. کاًؼاس هغ ػلی

ّای دگشػاى  ًکشٍهاتیک تِ طَسهفثشی اهکاى خذاػاصی كخشٍُ ادغام تا تلَیش پا HSVآرسیي قشاس داسًذ. تا اػوال تثذیل

ؿٌاػیی فیشاّن گشدییذُ اػیت.      ؿٌاػی ٍ تِ خلَف ؿٌاػایی ػیاختاسّای خطیی صهییي    ّای ػٌگ ّیذٍستشهال، ٍاحذ

 ؿاسج اػت.  پیؾ ٍ پغ اص اػوال سٍؽ ادغام پي 10ٍ  7/6، 2/4ًوایـی اص تشکیة سًگی کارب ًؼثت تاًذی   4اؿکل
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حاصل اص ادغام تا (، تصًیش تشکیة سوگی B(، تصًیش تشکیة سوگی پس اص ادغام )A: تصًیش تشکیة سوگی پیص اص ادغام )4ضکل

ضىاسی آرسیه َستىذ.   َای صمیه ياحذ Dي  B(. خغًط مطکلی تشيی تصايیش Cخشيجی فیلتش تاالگزس تصًیش پاوکشيماتیک )

ضىاختی ي دگشساوی  َای خغی تاعث افضایص دقت جذاساصی ياحذَای سىگ دَذ کٍ آضکاسساصی ساختاس وطان می Dتصًیش 

 ضىاسی ي گسلی مىغقٍ َماَىگی داسد. ٍ صمیهساصی ضذٌ کٍ تا وقط مشتثظ تا کاوی

حاكل اص ادغام تغییشات سًگی ًؼثت تِ تلَیش تشکیة سًگی کیارب اٍلییِ داسد ٍ ػلیت آى هحیذٍدُ طیفیی تاًیذ       تلَیش 

ّواٌّگی داسًذ ٍ دس ًتیدِ تیا خایگیزاسی آى تیِ خیای هفلفیِ هقیذاس،        4ٍ  2اػت کِ تا تاًذ  68/0-50/0پاًکشٍهاتیک 

سٍد کِ تا کوی تغییش سًگ دس تلَیش ًْیایی ّویشاُ اػیت.     کوی اص اطالػات طیفی تلاٍیش اٍلیِ اص دػت هیهقذاس تؼیاس 

آییذ آؿکاسػیاصی    تفکیک هکاًی تلیَیش حاكیل اص ادغیام تیا تلیَیش پاًکشٍهاتییک تیِ دػیت هیی          آًچِ تا افضایؾ قذست

ق غییش دگشػیاى ؿیذُ اػیت.     ا هٌیاط ّای آؿکاسؿذُ تی  ّای خطی اػت کِ تاػث آؿکاسؿذى هشص هیاى دگشػاى ػاختاس

گیزاس اػیت. اسصییاتی ًتیایح      ّا دس خذاػاصی هیشص هٌیاطق دگشػیاى ٍ غییش دگشػیاى تیأثیش       تش ػاختاس دقیق آؿکاسػاصی

دّذ کِ هٌاطق دگشػاى ؿذُ تیا سًیگ صسد تیا هَقؼییت ػیٌگ       آهذُ اص تلاٍیش حاكل اص تشکیة تاًذی ًـاى هی دػتِ ت

 ًَع آرسیي اصؿٌاػی هیيٍاحذّای ص

 ّای خطی ٍاض  ؿذًُوًَِ ػاختاس

A B 

C D 

ّای خطی قذست تفکیک پاییي ٍ ًاهـخق تَدى ػاختاس

 ؿٌاػی ؿذُ  تاػث ػذم اهکاى تـخیق ٍاحذّای ػٌگ
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 ...TIRSي  OLIهای سىجىدٌ ارزیابی کارایی ادغام دادٌ

 ، فرهاد حسیىعلی عباس مالیانشاد، سحر محمًدی

ِ   تؼییتش خییَاًی داسد. اص تشسػییی ؿٌاػییی ٍ اکتـییافات هؼییذًی ّو  ػییاصهاى صهیییي ّییای اص ًییَع آرسیییي طثییق ًقـیی

ی ؿذُ، تا تلاٍیش حاكیل اص  ّای ؿٌاػای ؿٌاػی هٌطقِ هـخق گشدیذ کِ دگشػاًی ادغام تا ًقـِ صهیي اص حاكل تلَیش

 ى آرسییي ػٌگ هیضتا  ّای تِ دػت آهذُ تا هحذٍدُ تا دقت تیـتشی قاتل خذاػاصی ّؼتٌذ، تِ طَسی کِ دگشػاىادغام 

تیش   تفکییک هکیاًی تاػیث آؿکاسػیاصی دقییق      ٍ هؼادى هَخَد دس هحذٍدُ هطالؼاتی تطثیق کاهل داسًذ. افضایؾ قیذست 

َیش پاًکشٍهاتییک،  تش سٍی تل  ؿَد. تلَیش حاكل اص  اػوال فیلتش تاالگزس تشای اػتخشاج لثِ ّای خطی هٌطقِ هی ػاختاس

 ّای آرسیي دس تلاٍیش ادغام ؿذُ تأثیشگزاس تاؿذ. اسی ٍ ٍاحذتش تَصیغ کاًؼ آؿکاسػاصی دقیقتَاًذ تشای  هی

 پیطىُادَا -6

ّای گیاّی دس تلَیش هٌطقِ سفتاس هتفاٍت تا هٌحٌی  ؿَد کِ تشخی اص پَؿؾ تا تشسػی ًتایح تِ دػت آهذُ هـخق هی

ت طئَتَتاًی تشای تشسػیی  اًذ. اًدام هطالؼا طیفی گیاّاى دس هحذٍدُ طیف هشئی ٍ هادٍى قشهض ًضدیک اص خَد ًـاى دادُ

ّای هؼذًی هٌدش ؿیَد. هطالؼیات طئَتَتیاًی،     دس هحذٍدُ 1ػلت ایي تغییش سفتاس هوکي اػت تِ ؿٌاػایی گیاّاى ًـاًگش

ّیای ادغیام دس ػیط      ّا ٍ اًدام ػیایش سٍؽ  تش خطَاسُ تشای اػتخشاج دقیق 2یکٌّایی چَى گشادیاى ٍ  اػتفادُ اص فیلتش

 .ؿَد ًٌذ سٍؽ ًؼثت ًَیض کویٌِ تشای هقایؼِ تا ًتایح ایي تحقیق پیـٌْاد هیپیکؼل هثتٌی تش تثذیل ها
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