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ماهواره ای  پشت قلعه دورود بااستفاده از تصاویردر پهنه لغسشی لغسش آشکارسازی جابجایی 

 اپتیکال 

 3هؼلَهِ خلج هؼلَهی، 2فشیثشص لشیة،0غالهؼثاع آسٍاى

 

 nm.arvan@yahoo.comآتادٍاحذ خشم داًـجَی کاسؿٌاػی اسؿذ ػٌجؾ اص دٍس صهیي ؿٌاختی داًـگاُ آصاد اػالهی 1
 gfariborz@yahoo.comکـَس، هشکض پظٍّؾ ّای کاستشدی ػاصهاى صهیي ؿٌاػی ٍ اکتـافات هؼذًی سئیغ ، دکتشا2

 khalajmasoumi@gmail.com،)ػایت اکتـاف( کـَس هشکض پظٍّؾ ّای کاستشدی ػاصهاى صهیي ؿٌاػی ٍ اکتـافات هؼذًی، دکتشا 3

 چکيده

 لغضؽ ذس پٌِْلغضؿ آؿکاسػاصی جاتجایی"ایي همالِ تحت ػٌَاى 

کِ ّذف  "کال یتا اػتفادُ اص تلاٍیش اپتلشػتاى پـت للؼِ دٍسٍد 

حادث ؿذُ دس تیي دٍ ّای آى ًـاى دادى جاتجایی صهیي لغضؽ 

تشای تاصُ صهاًی تا سٍؿی کِ ًؼثت تِ ػایش سٍؽ ّای دٍسػٌجی 

 اسصاى تش سفتاس ػٌجی هخاطشاتی چَى صهیي لغضؽ ػشیغ تش ٍ

 لثل ٍ تؼذ اص سخذادASTER یش ػٌجٌذُتا اػتفادُ اص تلاٍ اػت.

هحذٍدُ پٌِْ لغضؿی دس  1Aتا ػطَح تلحیح( 1002 تا 1002)

اکؼتٌـي تکٌیک اًطثاق صیش پیکؼل دس تا جٌَب ؿْش دٍسٍد 
cosi-corr(co-registration of optically senced image 

and corration) کِ تش سٍی ًشم افضاس ENVI ًُلة گشدیذ

 .هَسد تشسػی لشاسدادسا  جاتجایی ًاؿی اص صهیي لغضؽ

کِ تِ ، اتتذا ػول پیؾ پشداصؽ سا کِ ؿاهل تلحیح سادیاًغ

تلحیح ػِ ػپغ ٍ اًجام هی ؿَد  تَػط ًشم افضاس كَست خَدکاس

 تؼذی تش سٍی تلاٍیش ػٌجٌذُ اػتش لثل ٍ تؼذ اص صهیي لغضؽ 

 

 

 

دس تلحیح ػِ  ،اًجام دادُ 8/4ًؼخِ   ENVIسا دس ًشم افضاس 

ًوًَِ تشداسی ٌِ ػاصی ًماط کٌتشل صهیٌی تشای تؼذی تا تْی

اص آى  ٍ تؼذ ًوَدُ آهادُسا ٍیش ا(تلفع اصسؽ پیکؼلیهجذد)ح

لثل ٍ تؼذ اص سخذاد جذا کشدُ تا  شهحذٍدُ هَسد هطالؼِ سا اص تلاٍی

ؿًَذ، تشای هادُ آ  COSI-CORRاکؼتٌؾٍسٍد تِ  تشای تلاٍیش

سا تذػت آٍسین دس  ایٌکِ ها تتَاًین تغییشات دس دٍ تاصُ صهاًی

تایؼتی ػول اًطثاق تیي دٍ تلَیش سا  COSI-CORRاکؼتٌـي

اًجام دّین کِ اصهیاى سٍؽ ّای هتذاٍل تشای ػول اًطثاق تلاٍیش 

-COSIدس اکؼتٌـي  گضیٌِ ّای تْیٌِ سا اًتخاب ًوَدُ این، لزا 

CORR   ًٌِوًَِ تشداسی هجذد ػیٌَػی تا اًذاصُ تا اًتخاب گضی

، اًذاصُ گام 32اًذاصُ پٌجشُ  َس اًطثاق گش فشکاًؼی،، هَت25صاٍیِ 

خشٍجی  اػوال کشدُ، ول اًطثاق تلاٍیش سا تشای ػ 91ٍ آػتاًِ  4

دچاس  2118تا  2110اػت کِ دس تاصُ صهاًی طمی اهٌآى، تلَیش

دس (پیکؼلی)اًطثاق ًیافتِ ،تِ كَست تغییش ؿکل ػطحی ؿذُ

 . دیذُ هی ؿًَذ ل()تذٍى پیکؼصهیٌِ ای اص تلَیش اًطثاق یافتِ

 

 COSI-CORRال، پـت للؼِ، صهیي لغضؽ، اًطثاق ٍتلاٍیش اپتیک : ٍاطگاى کلیذی
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 مقدمه -1

حشکات تَدُ ای هَاد تـکیل دٌّذُ ػطح صهیي اص فشایٌذّای 

هحیطی یک هحل طثیؼی ّؼتٌذ کِ تش اػاع ٍیظگی ّای خاف 

هتؼذدی سخ هیذٌّذ کِ ٍلَع  تاثیش ػَاهل طثیؼی ٍ اًؼاًیتحت 

 لتلادی تؼیاس هْوی سا دس پی داسد.آًْا, اثشات صیؼت هحیطی ٍ ا

صهیي لغضؽ ًؼثت تِ ػایش تالیای طثیؼی هذیشیت پزیش تَدُ لزا 

سفتاس ػٌجی ٍ آؿکاس ػاصی تغییشات ٍ جاتجایی آى هی تَاًذ 

 ٍ تَػؼِ تِ حؼاب آیذ. تشًاهِ سیضی تؼٌَاى تخـی اص هذیشیت 

ایی س ػٌجی تَدُ ّای ًاپایذاس تِ هٌظَس تشسػی هیضاى جاتجسفتا

صهاًی هختلف اص هْوتشیي ًکات صهیي لغضؽ ّای فؼال دس تاصُ 

کِ هی تَاًذ تِ ػٌَاى  دس تشسػی تَدُ ّای لغضؿیاػت حائض اّویت

هْوتشیي پاساهتش تِ هٌظَس اجشا ٍ هماٍم ػاصی پشٍطُ ّای هٌْذػی 

 ّؾ اص تلاٍیش هاَّاسُ ایهذ ًظش لشاس گیشد. دس ایي پظٍ

تِ جای تلَیش ساداسی ( 2118 ٍ 2110ش )اپتیکیؼٌجٌذُ اػت

حشکات تَدُ ّای  تؼٌَاى ساّکاسی جذیذ تِ هٌظَس آؿکاسػاصی

، الصم تِ رکش اػت اص تلاٍیشی کِ تا تکٌیک ذُلغضؿی اػتفادُ ؿ

-spot،Quickbird،worldviewاخز گشدیذُ هاًٌذ ًیض م ٍپَؽ تش

 ,François Ayoub )هی تَاى اػتفادُ کشدFormosat-2 و 1

Sébastien Leprince, and Lionel Keene December 16,  

اهشٍصُ ػلن ػٌجؾ اص دٍس تؼٌَاى ساّکاسی جذیذ تِ . .(2009

هٌظَس تشسػی ٍ پایؾ تالیای طثیؼی دس اتؼاد ٍػیغ ٍ دس صهاى 

کَتاُ، گام تضسگی تشای هذیشیت تالیای طثیؼی ٍ کاّؾ اثشات 

دس ػال ّای اخیش هطالؼاتی ؼت هحیطی آى هحؼَب هی گشدد.صی

كثا تالشی یگاًِ دس تش سٍی لغضؽ پـتِ للؼِ دٍسٍد اًجام ؿذُ، 

تا اػتفادُ اص تلاٍیش ساداسی دس تؼییي جاتجایی ّای  2931ػال

جَاى )هطالؼِ هَسدی پـت للؼِ دٍسٍد( سا اًجام دادُ ّوچٌیي 

سفتاس ػٌجی صهیي  2932هٌْذػیي هـاٍس ایؼتا ػٌج دسػال 

لغضؽ پـت للؼِ دٍسٍد حذ فاكل اهام صادُ ٌّذی کؾ تا غشب 

سٍػتای لٌج آتاد تِ کوک ػیؼتن تذاخل ػٌجی ساداسی، 

 Mohamd yaseenایٌتشفشٍگشام دگش ؿکلی سا تذػت آٍسدُ اػت. 

ل تشای اسصیاتی اًطثاق صیش پیکؼل تلاٍیش اپتیکا 2119مارچ  9در 

سا اًجام کـویش  1002دس صلضلِ دگش ؿکلی ّای ػطحی صهیي 

 جاتجایی ّای ػطحی سا آؿکاسػاصی ًوَدُ اػت. ٍدادُ 

 49تا  دلیمِ 48دسجِ ٍ  55دس تیي   پـت للؼِهحذٍدُ لغضؿی 

 33 تادلیمِ  21دسجِ ٍ  33ٍ خاٍسیطَل دلیمِ  01دسجِ ٍ 

دس جٌَب ؿْش دٍسٍد لشاس داسد،  ؿوالیػشم دلیمِ  35دسجِ ٍ 

 کِ 

 

ات هـشف تش هشاکض گیشی دس داهٌِ ؿوالی استفاػتِ لحاظ لشاس

اًذیوـک ٍ خط  –ساُ آّي دٍسٍد سٍػتایی،  هؼکًَی، كٌؼتی،

سػَب اص هْوتشیي هخاطشات  ذٍ تَلی ؾایجاد فشػایتا اًتمال ًیشٍ 

تِ ایٌکِ ایي تَدُ  تطثیؼی دس اػتاى تـواس هی سٍد،  تا ػٌای

سفتاس ػٌجی آى  تاثش اص فؼالیت گؼل دٍسٍد اػت، هطالؼِلغضؿی ه

اص طشیك تلاٍیش هاَّاسُ ای تا تَجِ ٍػؼت هحذٍدُ لغضؿی ٍ 

ی ّضیٌِ کن آى ًؼثت تِ ػایش سٍؿْای سفتاس ػٌجی) ًمـِ تشداس

( اّویت آى سا دٍ چٌذاى صهیٌی ٍ تذاخل ػٌجی ساداسی ٍ غیشُ 

 ٌاٍسی جذیذی کِ کل هٌطمِ سا دسهی کٌذ، تٌاتشایي هی تَاى اص ف

 اصذ اػتفادُ ًوَد. تحت تشسػی لشاس دّهذت صهاى کَتاّی 

 تا ػطَحASTERاطالػات ٍ دادُ ّای تلاٍیش هاَّاسُ ای ػٌجٌذُ

ٍ تا داؿتي ؿشایط الصم تشای آؿکاس ػاصی دس دٍ دٍسُ  1Aتلحیح 

صهاًی هتٌاػة تا ًَع تلَیش اػتفادُ ؿذُ اص لحاظ لذست تفکیک 

 هکاًی تِ اّذاف هَسد ًظش هی تَاى دػت یافت.

همالِ اص دٍ ػیي تلاٍیش ػٌجٌذُ دس ایي 

ASTERُهاَّاسTERRA 1تا ػطَح تلحیحA  ُدس تش گیشًذ

   2110اًیصه هحذٍدُ پظٍّؾ دس دٍ تاصُ

_0107030746350107100900B)  (ASTL1A    ٍ2118 

ASTL1A_080706073857091310878)) پیؾ پشداصؽ  تشای

ٍ  8/4تا ًؼخِ ENVI ٍ پشداصؽ آًْا اص ًشم افضاس 

تشای  GIS  َArcتْوشاُ ًشم افضاس  COSI-CORRياکؼتٌـ

ّوچٌیي اص طیف گشفتي خشٍجی ًتایج اػتفادُ ؿذُ اػت، 

کِ تا  (Nadirviewingدیش)ادیذ تِ ً 3Nَیش اػتش، تاًذ اپتیکال تل

تغییشات هذاسی ػٌجٌذُ دس  پَؽ تشم تلَیش تشداسی ؿذُ ٍسٍؽ 

ُ حذالل ػایش تاًذّای ػٌجٌذ ایي تاًذ ٍ سٍؽ اخز دادُ ًؼثت تِ

 اػتفادُ ؿذُ اػت.  تَدُ

 مواد و روش ها  -2
دس پٌِْ  ایي همالِ آؿکاس ػاصی جاتجایی صهیي لغضؽ ّذف اص

کِ ًؼثت تِ ًَیي تَدُ پـت للؼِ دٍسٍد لشػتاى تا سٍؿی  لغضؿی

اٍلیي تاس دس تشای ٍ اػت ػایش سٍؿْای دٍسػٌجی التلادی تش 

اپتیکال(، تکٌیک )اًطثاق ایشاى تا ایي ًَع دادُ )تلاٍیش هاَّاسُ ای 

ًؼخِ  ENVI( دس ًشم افضاس  cosi-corr)اکؼتٌـي صیشپیکؼل( ٍ 

 اًجام گشفتِ اػت. 8/4

 هشاحل آى تِ ؿشح صیش اػت:

ًشم افضاس ( دس ASTERپیؾ پشداصؽ تلاٍیش هاَّاسُ ای اػتش)

ENVI ُدس اکؼتٌـي تِ هٌظَس اػتفادcosi-cor
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صیش آهادُ ػاصی ؿاهل هشاحل تلحیحات ٍ  اًجام گشفتِ، ایي

 :اػت 

 تصحيح رادیانس  -1-2

تا تاصکشدى تلاٍیش اػت،  8/4ٌکِ ًؼخِ ًشم افضاس تا تَجِ تِ ای  

دس ًشم افضاس 2118ٍ  2110اػتش هشتَط تِ ػالْای 

ENVIهی گیشد تلحیح سادیاًغ تِ طَس خَدکاس اًجام . 

و تصحيح  -registeration(coثبت کردن ) -2-2

 ( 2002و Orthorectify()2001صاویر) سه بعدی ت
تشای ثثت کشدى ٍ تلحیحؼِ تؼذی تلاٍیش اص ًماط کٌتشل   

( ٍ ًمـِ تَپَگشافی هٌطمِ دس DEMصهیٌی، هذل استفاع سلَهی)

هـخلات ٍ  ؿذُ، لزا اتتذا تشگیشًذُ هحذٍدُ هطالؼاتی اػتفادُ 

 .ّا هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت ؿشایط آى

 (DEMرقومی)مدل ارتفاع  -1-2-2

 تلاٍیش سٍی تش ًیاص هَسد ٌّذػی تلحیحات اًجام هٌظَس تِ

 ٍضَح تاال ٍ دلت تا صهیي سلَهی هذل استفاع ای، هاَّاسُ

هذل استفاع سلَهی ًمؾ هْوی دس  هٌاػة الصم اػت. ٌّذػی

تلحیح ػِ تؼذی تلاٍیش لثل ٍ تؼذ اص ٍ ثثت کشدى فشایٌذّای 

لثل ٍ تؼذ، تا ( DEM)هیصهیي لغضؽ داسد. هذلْای استفاع سلَ

 .دس ایي تحمیك تِ کاس تشدُ ؿذُ اػتهتش  31تفکیک هکاًی 

 منطقه 25000/1نقشه توپوگرافی  – -2-2-2
ْشی، هٌطمِ داسای ساُ ّای استثاط ؿسلَهی ًمـِ تَپَگشافی 

کِ اص هحل تماطغ آًْا ّوچٌیي اص  سٍػتایی ٍ تیي هضاسع تَدُ

اِّ ّا ٍ سٍدخاًِ ًیض هحل تاللی ؿثکِ ّای صّکـی ؿاهل آتش

تا اػتفادُ اص ًمـِ . ماط گشُ اًتخاتی اػتفادُ ؿذُ اػتتؼٌَاى ً

 31ٍ هذل استفاع سلَهی، ًماط کٌتشل صهیٌی)  سلَهی تَپَگشافی

اًتخاب ؿذُ ٍ ( 2118ٍ  2110ًمطِ(  تشای ّش تلَیش) 

 تلحیح ػِ تؼذی اًجام گشدیذُ اػت. تشای ایٌکِ ػول اًطثاق

تلحیح کِ تا ایي هشحلِ اػتش 2118ٍ  2110تش سٍی تلاٍیش 

تایؼتی تؼذاد پیکؼل ّا دس ػطش  ػِ تؼذی ؿذُ اًذ اًجام ؿَد

ٍ ػتَى ّش دٍ تلَیش تشاتش ٍ هَلؼیت هکاًی) طَل ٍ ػشم( آًْا 

، تخؾ پزیش تاؿٌذ ) تفکیک هکاًی (05یکؼاى ٍ ًیض تشػذد 

دس پٌجشُ ًماط کٌتشل Subsetتٌاتشیي تا اػتفادُ اص گضیٌِ 

یٌی اص ّش تلَیش هحذٍدُ یکؼاًی اص ًظش هَلؼیت هکاًی، تِ صه

، حال کِ هحذٍدُ هطالؼاتی سا پَؿؾ دّذ تشؽ دادُ طَسی

 هشحلِ پیؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 0ؿکل ) 2118ٍ ( aتلَیش0ؿکل ) 2110پشداصؽ تلاٍیش 

-Cosiاکؼتٌـيدس آخشتا اػتفادُ اصٍ  اًجام گشفتِ( bتلَیش

corrًتشای پشداصؽ یِ هی گشددْا سا اًطثاق دادُ ٍ خشٍجی تْآ .

پاساهتشّا ٍ سٍؿْای  Cosi-corrاکؼتٌـيس ٍ اًطثاق تلاٍیشد

تشای آؿکاس ػاصی صهیي کِ تْتشیي سٍؽ هتفاٍتی ٍجَد داسد

 (.2)ؿکل تِ ؿشح صیش اًجام ؿذُ اػتلغضؽ 

 کارپارامترها و روشهای انجام -3-2

پاساهتشّایی اص لثیل سٍؽ ًوًَِ تشداسی هجذد، اًَاع هَتَس  

اًطثالگش، اتؼاد هختلف اًذاصُ پٌجشُ، اتؼاد هختلف اًذاصُ گام ٍ 

تشای اخز تلَیش  cosi-corr( دس اکؼتٌـي 95ٍ  91آػتاًِ)

آؿکاسػاصی صهیي لغضؽ هَسد اػتفادُ اًطثاق یافتِ جْت 

هتش ٍ سٍؽ کاس اًتخاب سا، اص هیاى آًْا تْتشیي پااػت گشفتِلشاس

 (.yaseen, 2009)اػت  کِ تـشح صیش گشدیذُ

 ( Resamplingنمونه برداری مجدد )  -1-3-2

اٍلیي گام اص هشحلِ اًطثاق تلاٍیش، اًتخاب سٍؽ ًوًَِ تشداسی 

اص  داسی هجذدِ تَػیلِ یکی اص ػِ سٍؽ ًوًَِ تشهجذد اػت ک

، دس ایي دٍخطی، دٍهکؼثی ٍ ػیٌَػی اًجام هی گیشد لثیل

 25ًذاصُ صاٍیِ پظٍّؾ اصسٍؽ ًوًَِ تشداسی هجذد ػیٌَػی تا ا

کِ ًؼثت تِ ػایش سٍؽ ّای ًوًَِ تشداسی هجذد اػتفادُ ؿذُ 

حؼاػیت خاكی سا ًؼثت تِ جْات جاتجایی ًـاى ًوی دّذ ٍ 

 .ػول اًطثاق تلاٍیش اسایِ هیذّذًتایج تْتشی تشای 

 موتورهای انطباقگر -2-3-2

ًطثاق صیش پیکؼل تلاٍیش ًَسی دس دػتشع دٍ سٍؽ تشای ا

 ّؼتٌذ کِ ػثاستٌذ اص اًطثالگش فشکاًؼی ٍ اًطثالگش آهاسی. سٍؽ 

فشکاًؼی دس داهٌِ فَسیش کاس هیکٌذ دس حالیکِ اًطثاق آهاسی تش 

اػاع سٍؿْای آهاسی کاس هیکٌذ. اًطثالگش فشکاًؼی تشای 

ادُ اًطثاق صیش پیکؼل تلاٍیش ًَسی تا کیفیت خَب تشجیح د

 . هی ؿَد، کِ ػلت آى حؼاػیت ًؼثت تِ ًَیض تلاٍیش اػت

 (windows size)اندازه پنجره -3-3-2

اًذاصُ پٌجشُ اًطثاق، ًاحیِ ای ) دس پیکؼل ّا( سٍی دٍ تلاٍیش 

تلحیح ػِ تؼذی ؿذُ تشای تشسػی اًطثاق تؼشیف هی ؿَد، 

 شُ،تاثیش اًذاصُ پٌجشُ سٍی اًطثاق، همایؼِ تفاٍت اًذاصُ ّای پٌج

 DEMتا  25ًگِ داؿتي سٍؽ ًوًَِ تشداسی ػیٌَػی  تا ثاتت
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(  91ٍ آػتاًِ  4لثل ٍ تؼذ ٍ دیگش پاساهتشّای اًطثاق ) گام 

تشسػی هی ؿَد.اًذاصُ پٌجشُ ّای هختلف تشای اّذاف همایؼِ 

کِ اًذاصُ ّای   32ٍ  06،  8، 4اًتخاب ؿذُ ػثاستٌذ اس

 –س ساػتای ؿشلی د جْت جاتجایی هٌاػثی 06ٍ  8 ،4ُپٌجش

غشتی فشاّن هیٌوایذ،کِ غیش ٍالؼی تِ ًظش هی سػٌذ. اص طشفی 

جْت  64اًذاصُ پٌجشُ  64ٍ  32تا همایؼِ اًذاصُ پٌجشُ  دیگش

  32ٍ اًذاصُ پٌجشُ  ًـاى دادُجٌَتی سا  –جاتجایی ؿوالی 

 32اًذاصُ پٌجشُ  ،جْت جاتجایی خاكی سا ًـاى ًوی دّذ

ْات داسد. اًذاصُ پٌجشُ ّای تاالتش اص جاتجایی یکؼاًی دس توام ج

 هتش هٌاػة ًیؼت. 05تشای تلاٍیش تا تفکیک هکاًی  64

 ( Step Size) اندازه گام -4-3-2

تؼشیف اًذاصُ گام ایي اػت کِ چِ تؼذاد اص پیکؼل ّا تیي دٍ 

پٌجشُ کـَیی تشای اًذاصُ گیشی اًطثاق تغییش هیکٌٌذ، تشای 

 8، 4همایؼِ تفاٍت اًذاصُ گام )  تاثیش اًذاصُ گام سٍی اًطثاق،

( تا ثاتت ًگِ داؿتي سٍؽ ًوًَِ تشداسی هجذد  32ٍ  06،

لثل ٍ تؼذ حادثِ ٍ دیگش پاساهتشّای   DEM( تا 25)ػیٌَع 

(   91ٍ آػتاًِ  32اًطثاق ) اًطثالگش فشکاًؼی، ػایض پٌجشُ 

 .(yaseen, 2009 )گشددتشسػی هی 

هختلفی دس هحاػثِ  ًتایج 02ٍ 06اػتفادُ اص اًذاصُ گام 

تاختش دس همایؼِ  -هیاًگیي جاتجایی پیکؼل ّا دس ساػتای خاٍس

  4تا دیگش اًذاصُ گام ّا تِ ها هیذّذ. اًذاصُ گام کَچک هاًٌذ 

یش حؼاػیت تیـتشی تشای تکِ ّای اًطثاق ًیافتِ دس تلَ

اثش ًشم  8دیگش اًذاصُ گام تضسگتش اص اًطثاق یافتِ سا داسد، اص ػَی 

  8وی دس اًطثاق تلَیش تَلیذ هی کٌذ، تٌاتشایي اًذاصُ گام ٍ هالی

تْیٌِ اػت ٍ تشای تیـتش فشایٌذّای اًطثاق تلاٍیش ًَسی 

 اًتخاب هی ؿَد. 

 (Threshold )آستانه  -5-3-2

دس ایي لؼوت تاثیش همادیش آػتاًِ دس اًجام اًطثاق صیش پیکؼل 

(  95ٍ  91دٍ همذاس آػتاًِ ) دادُ هی ؿَد.ؿشح سی تلاٍیش ًَ

تِ  25تشای سٍؿْای ًوًَِ تشداسی هجذد دٍخطی ٍ ػیٌَع 

هٌظَس اػتفادُ اص همادیش آػتاًِ، ًـاى هیذٌّذ کِ سٍؽ ًوًَِ 

تِ تغییش همذاس آػتاًِ دس اًذاصُ  25تشداسی هجذد ػیٌَع 

 .غشتی حؼاػیت داسد –گیشی جاتجایی دس ساػتای ؿشلی 

همادیش آػتاًِ سٍؽ ًوًَِ تشداسی هجذد دٍخطی تشای ّش دٍ 

هیذّذ، تٌاتش ایي سٍؽ ًـاى جٌَتی سا  –جْت جاتجایی ؿوالی 

تشای اًتخاب همادیش آػتاًِ تْتش ٍ حؼاع تش  25ػیٌَع 

 (.yaseen, 2009 )اػت

 

 

 

 2118ٍ  2110ؿذُ  Subsetتا اػتفادُ اص تلاٍیشاػتش  

لؼوتی اص هٌطمِ دٍسٍد کِ هحذٍدُ هطالؼاتی سا ؿاهل هی ؿَد 

ؿذُ دس تاال ػول تشدى سٍؽ کاس تْیٌِ ؿشح دادُ تا تِ کاس 

کِ هٌجش تِ تلَیش اًطثاق یافتِ  گشدیذاًجام  اًطثاق تلاٍیش

-S25fاػت. سٍؽ تْیٌِ هَسد اػتفادُ تِ كَست گشدیذّ

32490PP ُکِ تَدS25 هجذد  تِ هؼٌای سٍؽ ًوًَِ تشداسی

 هَتَس اًطثالگش فشکاًؼیfٍ هٌظَس اص 25ػیٌَػی تا اًذاصُ صاٍیِ 

تلاٍیش لثل  ppٍ  91تا آػتاًِ  4، اًذاصُ گام 32تا اًذاصُ پٌجشُ 

اًتخاتی دس ّای ٍ تؼذ اص سخذاد کِ تِ كَست گضیٌِ 

دس ًْایت خشٍجی آى تِ  ٍٍاسد ؿذُ  cosi-corrاکؼتٌـي

 كَست تلَیش اًطثاق یافتِ ایجاد گشدیذُ اػت. 

 تجسیه وتحليل داده ها -3

ٍ  2110ػول اًطثاق تلاٍیش تا تَجِ تِ ًتایج تذػت آهذُ اص 

 -ش جاتجایی دس ساػتای خاٍسػٌجٌذُ اػتش اص ػِ تلَی 2118

ایجاد ،تلَیشی جٌَب ٍ ًؼثت ػیگٌال تِ ًَیض –، ؿوال تاختش

ؿذَّ ًماط اًطثاق ًیافتِ تِ كَست پیکؼل دیذُ کِ گشدیذُ 

ٌی اص تلَیش اًطثاق یافتِ دس هتّا ًـاًِ جاتجایی صهیي لغضؽ 

 .(cَیش تل 0ّؼتٌذ)ؿکل 

تفکیک هکاًی تِ ایي سٍؽ آؿکاسػاصی صهیي لغضؽ تؼتگی 

دادُ)تلَیش( ٍ هیضاى جاتجایی صهیي لغضؽ داسد ٍ آى تذیي 

هؼٌاػت کِ تا تَجِ تِ ایٌکِ تکٌیک اًطثاق صیش پیکؼل 

تفکیک هکاًی تلَیش 21/0لادس اػت تا  cosi-corrاکؼتٌـيٍ

تلَیش تیـتش  آؿکاس ػاصی ًوایذ، تٌاتش ایي ّشچِ تفکیک هکاًی

تاؿذ ایي سٍؽ لادس اػت جاتجایی ّای کَچکتش سا آؿکاسػاصی 

کٌذ ٍ ّش چِ صهیي لغضؽ جاتجایی تیـتشی داؿتِ تاؿذ تا 

. ًی پاییي تش تـخیق دادُ هی ؿًَذتلَیش تا تفکیک هکا

تلاٍیش اػتش اػتفادُ ؿذُ دس ایي پظٍّؾ داسای تفکیک هکاًی 

/. هتش سا 75ّای تیـتش اص  لزا جاتجایی تَدُ(  3Nهتش )تاًذ 05

هی تَاى تا ایٌتلاٍیشآؿکاسػاصی ًوَد. تٌاتشیي ػذم آؿکاس ػاصی 

صهیي لغضؽ دلیل ػذم ٍجَد صهیي لغضؽ ًیؼت، تلکِ ػذم 

 . اػتتشای آؿکاس ػاصی  تلاٍیش هاَّاسُ ای تفکیک هکاًی الصم

 نتيجه گيری و پيشنهادات -4

اسّای اًجام ؿذُ ًتایج تِ دػت آهذُ اص هطالؼات كحشایی ٍ ک

تش سٍی  Cosi-Corr اکؼتٌـيٍ  ENVIدس هحیط  ًشم افضاس 

ٍ ًمـِ ّای تْیِ ؿذُ دس ًشم افضاس Aster تلاٍیش هاَّاسُ ای 

Arc GIS  تِ ؿشح صیش اسائِ ًوَدهی تَاى سا : 
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اػتفادُ اص تلاٍیش هاَّاسُ ای اپتیکال اػتش تشای  -0

جایی آؿکاس ػاصی صهیي لغضؽ ّایی کِ هیضاى جات

اهکاى پزیش ًیؼت ٍ  تَدُهتش  75/1ْا کوتش اص دس آً

 تش تایؼتی اص تلاٍیش هاَّاسُ ای تا تفکیک هکاًی تاال

جاتجایی صهیي  هیضاىاػتفادُ کشد. لزا اطالع اص 

لغضؽ ّا ٍ جاتجایی ّای ػطحی هی تَاًذ ها سا دس 

اًتخاب تْتش تلَیش هاَّاسُ ای تشای اًجام آؿکاس 

کوک کٌذ، اها  اکؼتٌـي ک ٍػاصی تا ایي تکٌی

تؼلت ػذم دػتشػی تِ دادُ ّای تا تفکیک هکاًی 

اص   Spot5  ٍQuikbirdتاال هاًٌذ دادُ هاَّاسُ ای 

 .   ػتفادُ ؿذُ اػتدادُ اػتش ا

دادُ ّای هاَّاسُ ای اپتیکال تا تَجِ تِ ایٌکِ فمط  -2

جاتجایی ّای ػطحی سا آؿکاسػاصی هیکٌٌذ تشای 

ًـؼت ٍ تشخاػت سا ًـاى دادُ ّای ساداسی کِ 

هیذٌّذ، هکول خَتی هحؼَب هی ؿًَذ.تا تَجِ تِ 

دس دػتشع تَدى تلاٍیش ًَسی ًؼثت تِ ساداسی ٍ 

لیوت پاییي آًْا، اػتفادُ اص تلاٍیش اػتش تشای سفتاس 

ػٌجی صهیي لغضؽ ّا، تِ خلَف دس هٌاطك کن 

سٍد، هی خطش تِ هٌظَس هطالؼِ ٍ پٌِْ تٌذی تِ کاس 

اطك پش خطش هاًٌذ دٍسٍد، اػتفادُ اص ٍلی تشای هٌ

دادُ ّای ساداسی یا تلاٍیش ًَسی تا تفکیک هکاًی 

 هٌاػة تَدُتِ هٌظَس سفتاس ػٌجی ٍ اػالم خطشتاال 

َ كَست گشفتْتحشاى اطالع سػاًی تا تتَاى دس هَالغ 

 ذ.یتِ حذا لل سػاًسا خطشات ًاؿی اص ایي پذیذُ 
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تلَیش لغضؽ ( c) لاٍیشلثل ٍ تؼذ سخذاد( ت  (a ,b: 2ؿکل 

 پٌِْ لغضؿیّای آؿکاسػاصی ؿذُ 
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 تشای اخز تلاٍیش اًطثاق یافتِ cosi-corrاکؼتٌـي: پاساهتشّای سٍؽ کاس دس 2ؿکل
 

    37کرنل سایس

             

 30کرنل سایس

سایس    333 31 

 ی

 

 25 سایس  کرنل

25سایس2225  

تور انطباقمو  

 آماری     فرکانسی  

 سایس پنجره  

256*32 128*32 64*32 215*512 256*256 128*128 64*64 32*32 16*166

6666 

4*4 

اندازه گام   

 16سایس  32سایس 

        90           95 

سیگنال بو نویس نسبت و جنوبی-شمالی، غربی-بو صورت شرقی تصویر انطباق یافتو  

 

 4سایس  8سایس 

4*4 
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