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 چکیده

کوهستانی و نیز مناطقی ،برداشت زمینی عوارض خصوصاً در مناطق صعب العبور 

 تی وجود دارد با مخاطرات بسیاری همراه است. که محدودیتهای امنی

 ل وجود کوهستانعدم امکان استفاده از رادیو جی پی اس های چند فرکانسه به دلی

)در مناطق خاص( و همچین عدم امکان استفاده از پهپاد به  یا تداخل فرکانسی

مانند منطقه موشکی کویر مرکزی دالیل امنیتی )در مناطق مرزی و مناطق امنیتی 

و نیز عدم پوشش مناسب آنتن دهی خطوط موبایل جهت استفاده از روش  ایران(

استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک باال را ،  PPKهای جایگزین مانند 

 در اولویت قرار میدهد. 

 یزان برداشتاز مرا هر ساله بهره برداران از معادن سطح کشور میبایست گزارشی 

 ساالنه خود به اداره کل صنعت و معدن تجارت استان ارائه نمایند.  

ن یک معد )برداشت سنگ( محاسبه حجم عملیات خاکیدر این مطالعه به مقایسه 

تصاویر زوج عکس و استفاده از برداشت زمینی ما بین دو روش در منطقه کاشان 

 میپردازیم.به کمک نقاط کنترل زمینی  PLEIADESماهواره  

 .قم استان ،NDVI، GIS شاخص، پوشش گیاهی :یدیکل واژگان
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بررسی امکان استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک باال 

 با هدف جایگزینی برداشت زمینی

 18/9/1399تاریخ دریافت: 

 28/11/1399تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
 یردهوانو زاتیبا استفاده از تجه نیاز زم یربرداریکسب اطالعات و تصو یتکنولوژ توانیرا م یدورکاو ایسنجش از دور )

 ریبه صورت غ ینیزم اءی. سنجش از دور علم استخراج اطالعات از اشدیمثل ماهواره نام ییفضا زاتیتجه ایبالن  ما،یمثل هواپ

 نیاست. معموالً هر ماهواره چند ریتصو کیتوسط هر سنجنده  هیدر مرحله اول یباشد. خروج یسنجنده م لهیو بوس میستقم

 لومتریک 700از  شتریسنجش از دور غالباً ب یشود. ارتفاع ماهواره ها یانجام م یربرداریسنجنده دارد که توسط آن ها کار تصو

باشد. هر سنجنده کاربرد  یم GPS یتفاع کمتر از ارتفاع ماهواره هاار نی. که ااشدب یم لومتریک 1600تا  1500و کمتر از 

 به  .اردد ینترییپا یدقت مکان یگردند. بطور مثال سنجنده هواشناس یم یدارد و با توجه به کاربرد مورد نظر طراح یمتفاوت

است که در  یابزار لهیبه وس یساده تر، سنجش از دور علم و هنر بدست آوردن اطالعات در مورد هر موضوع تحت بررس انیب

 نیمع یآنها از نواح یپوشش تکرار ،یمنابع اطالعات رینسبت به سا یبرتر اطالعات ماهواره ا تیبا آن نباشد. مز یکیزیتماس ف

 یانجام م (EMR) یسیاز دور، انتقال اطالعات با استفاده از تشعشعات الکترو مغناط شمشخص است. در سنج یبا فاصله زمان

دهد.  یرا نشان م نیمنابع زم یسیو عناصر مؤثر در سنجش از دور الکترومغناط یکل ندیفرآ کیبطور شمات ریز ریتصو. ردیگ

 .آنهاست لیو تحل هیشامل اخذ داده و تجز ،ییمبنا ندیدو فرآ
 

 
 PLEIADESدرباره ماهواره 

 

Pleiades  ییاز مرکز فضا رباسیا ییو فضا یتوسط شرکت دفاع 2011دسامبر سال  17در Guiana  در فرانسه پرتاب

 شد. 

 Pleiadesمشخصات برداشت تصاویر ماهواره ای 

 متر را دارد 0.55( با رزولوشن orthorectified)یشده رنگ حیفراهم کردن داده اورتو تصح تیقابل   Pléiades ماهواره

 386.102مربع )حدود  لومتریک ونیلیم کیماهواره در مجموع  نیقرار دهد. ا شیمایتواند مورد پ یرا م نیو هر نقطه از زم

 ویاستر ریتصاو یجمع آور تیقابل  Pléiadesاست که ماهواره  نیمهمتر از همه ا دیکند. شا یم ینیمربع( را روزانه بازب لیما

 ( را جا دهد.لومتریک 10000در لومتریک 1000تواند مناطق بزرگ )تا  یگذر دارد و م کیرزولوشن باال را تنها در 

 

   Pleiades قدرت تفکیک تصاویر ماهواره ای 

 ۴ یفیچندط -Pleiades یماهواره ا ری( و تصاویمتر یسانت 50) یتک باند Pleiades یماهواره ا ریماهواره، تصاو نیا

 نیزم یلومتریک 20باال، در  کیبا قدرت تفک یگرینسبت به هر نوع ماهواره د footprint نی( را با پهن تریمتر 2) یباند

 70 ،یتک باند ریتصاو یبرا   Pleiades یاصل کیکه قدرت تفک ردیتوجه قرار بگ مورد دیموضوع با نیکنند. البته ا یم دیتول
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مورد پردازش قرارگرفته و تا Pleiades   یماهواره ا ریباشد. سپس تصاو یمتر م 2.8 یفیچند ط ریتصاو یمتر و برا یسانت

سبز، قرمز و  ،ی)آبیفیباند ط ۴ یدارا سیآد یپل ماهواره شوند. یداده م لیشده و تحو resampleمتر  یسانت 50رزولوشن 

 ییتواند تا حد استثنا یم ریتصو یباشد. صحت مکان یم ینیبدون نقاط کنترل زم( 90CEمتر) 3 یمادون قرمز( با صحت مکان

 ریت تصاوشده اس یاحطر عیسر یبردار ریتصو یماهواره برا نکهیا لیبه دل .ابدیبهبود  ینیمتر با استفاده از نقاط کنترل زم 1

که جمع  یطیارزشمند در شرا تیقابل نیبه ماهواره درخواست داده شوند. ا یربرداریساعت قبل از تصو 6توانند کمتر از  یم

 1 یجمع آور تیدارد. قابل یادیز یلیخ تیاهم و مختلف یمانند نظارت بر بحران ها مهم است  اریبس ریتصو عیسر یآور

 اره،یهر مکان در س یروز برا کی دیبازد یداشتن دوره  زیباال در هر روز، و ن کیقدرت تفک ریتصاومربع از  لومتریک ونیلیم

ه باشد جدا نمود یم ریتصو عیاخذ سر ازمندیکه ن ییو پروژه ها یبان دهید یبرا گرید یرا از رقبا Pleiades یماهواره ا ریتصاو

  است.

 

   Pleiadesعلل انتخاب ماهواره 
 دقت مکانی مناسب برای تهیه نقشه از معدن  -1

 وجود تصویر آرشیوی استرئو در شرکت سنجش از دور بصیر  -2

 

 نقشه توپوگرافی

ریت مدی مروزه مدل های رقومی زمینی کاربردهای متنوعی در زمینه های مقابله با سوانح طبیعی، آشکارسازی تغییرات،ا

بتدا یک تناظریابی استریوی متراکم بین زوج تصویر ماهواره ای با استفاده از روش اطبیعی، پروژه های مهندسی و... دارند. منابع

تصویر عمق اولیه دقیق و با ضریب اطمینان باال تولید می گردد که مبنای  انجام می شود و یک SGMتناظریابی شبه سراسری

تصویر عمق اولیه می پردازیم و پس از آن با انتقال از فضای  بود. در مراحل بعدی به پاالیش این پردازش های بعدی خواهد

بدیل به در نهایت این ابرنقاط ارتفاعی نامنظم ت عکسی به فضای زمینی یک ابرنقاط ارتفاعی با تراکم بسیار باال تولید می شود.

کمک روش های پرکردن مدل های  واحی خالی باقیمانده در آن بهیک گرید منظم ارتفاعی )مدل رقومی زمنیی( می شود و ن

تا چند  1از  یمتفاوت یبا دقت ها DEMتوان  یم یماهواره ا ریاز تصاو رقومی زمینی مقادیر ارتفاعی به خود خواهند گرفت.

 دیاز منطقه تول ییبایز اریبس یسه بعد یرزولوشن باال، مدل ها یماهواره ا ریبا تصاو بیها در ترک DEM نیکرد. ا دیمتر تول

 یها تیپروژه ها و فعال کیجستلو تیریو مد یزیدر برنامه ر نیمهندس یبرا یخوب اریبس یتواند راهگشا یکنند که م یم

 یها تیاجاده، س ،ینقشه بردار ،یکیزیژئوف یبرداشت ها یها دوریکر ییو جانما ینیب شیباشد. پ وتریکامپ طیدر مح یدانیم

بنا بر  DEM دی. منابع تولردیتواند انجام پذ یمدل ها م نیا قیاز طر یشناس نیو زم یعمران یها تیفعال ریو سا یعمران

ماهواره  ریموجود است ، تصاو یزیناچ یدور که منابع و داده ها ینواح یتواند متنوع باشد، اما برا یپروژه ها م یمشخصه ها

 ویاستر یماهواره ا ریاز تصاو کیتوانند به صورت اتومات یها م DEMباشند یم DEM دیمنبع تول نیو به صرفه تر نیبهتر یا

(Stereoته )مانند   ییشده از سنجنده ها هیGeoEye –  Worldview-  IKONOS- Pleiades-SPOT  وASTER 

 استخراج شوند.
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 یم یابیمنطقه ارز یژئومرفولوژ شیدقت آنها در نما زانیو م کسلیدر هر پ یها بر اساس صحت ارتفاع DEM تیفیک

  دهد: یقرار م ریرا تحت تاث تیفیک نیا یادیز یشود. فاکتورها

  نیخشن بودن سطح زم    –

  (یارتفاع یداده ها یشده )روش جمع آور ینقاط نمونه بردار چگالی –   

  ریتصو یها کسلیو اندازه پ رزولوشن مستحاتی –   

  رزولوشن ارتفاعی –   

 (Terrain analysis algorithm) نیزم لیتحل تمالگوری –   

 

  DEMکاربرد های 

 نیزم استخراج پارامتر های 

 محاسبه حجم 

  لغزش( نیبزرگ )مانند زم یها ییآب و جابجا انیجر یسازمدل 

 نیسطح زم یسه بعد مدل سازی 

 نیسطح زم یکیزیف یمدل ها هتهی 

 Orthorectification    

 (یثقل سنج یدر برداشت ها نیزم حیکاهش )تصح 
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 گزارش مقایسه بین احجام اعالم شده قبلی
 جمع آوری شد اطالعات زیر و تعیین اختالف آنها برای محاسبه حجم معدن 
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 برداشت زمینیبررسی نقشه ها و نتایج 

 

 
 

هیه تص و مجزا گردیده است و این نقشه زمین و اطالعات اولیه دپو ها و سینه کار کامال مشخ محدودهنقشه این نکته : در

 انطباق داده شده است . ها با دپو های تصاویر ماهواره ایو برای کنترل بیشتر محل دپو 
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 شرح کامل دپو ها مشخص گردیده است گزارش این در 

 

 ارائه تصاویرماهواره ای  و جمع بندی 
  19/11/95تصاویر ماهواره ای  گزارش نهایی بر اساس -1

شدیم  19/11/95مربوط به تاریخ مجبور به تهیه تصاویر  10/10/95بعلت نبود تصاویر ماهوارهای مناسب برای تاریخ 

الزم به  مشخص نموداختالف نیز در مدت یکماه این تصاویر میتوان مقدار حجم برداشت شده از سینه کار را  هرچند که با

سانت طول یک نقطه ارتفاعی داشته باشیم در  50سانت میتوان هر  50ن آوری است که در تصاویر ماهواره ای با رزولوشیاد

و تپه ها خوانده  هاشیبخط والقعر یا خط الراس و نقاط حالی که در نقشه برداری زمینی بعلت محدودیت های ژالون گیری 

 .می خواهد داشتمه و این امر در محاسبه نقش نمیشوندبرداشت  دپوها به درستیو نقاط مابین سنگهای  و میشود 

بر روی آن از پیش اعمال گردیده ماهواره ای تهیه شده ژئورفرنس بوده و تصحیحات هندسی  زوج عکساینکه با توجه به 

   محدوده مورد نظر با کمک نقاط کنترل زمینی تهیه گردید.  DEMنقشه  Erdasبودند با استفاده از نرم افزار 

 مربوطه را به نرم افزار معرفی میکنیم. RPCپس از ایجاد بلوک و اضافه کردن زوج عکس 

رم نزوج عکس انتخاب شوند. که  همپوشانیمیبایست نقاط گرهی بر اساس تناظریابی مشترک در محدوده در این مرحله 

 بصورت اتوماتیک تعداد زیادی از این نقاط را تولید میکند. Erdasافزار 
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سپس قاط با دقت کم را حذف مینماییم. بعد گزارشی از دقت در اختیار ما قرار میدهد که پس از بررسی ن در مرحله

محدوده  DEMو یا  DTMدریافت میکنیم و در مرحله پایانی را  RMSEعملیات مثلث بندی را انجام میدهیم و نتایج 

 مورد نظر را بدست می آوریم.

 

 
 

میگردد یک نقطه مختصات دار محاسبه سانتیمتر  50هر  و بازای  بصورت یکنواخت نقاط ماهواره ای استفاده ازتصاویر در روش

 و با این روش احجام دقیقتری محاسبه خواهد شد)مطابق شکل ذیل(
 

 
 حجم محاسبه شده به روش ماهواره ای

 گزارش احجام بر اساس اطالعات تصاویر ماهواره ای و نقشه اولیه  -2
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 نهایینتیجه 
 در تمامی مقایسه ها اقدامات ذیل یکسان و همانند تعریف شده است 

 مختصات محدوده معدن  -1

 و مختصات محدوده ها محدوده تعریف شده در نقشه اولیه  -2

 محدوده تعریف شده برای  محاسبه حجم عملیات  -3

 مقیاس نقشه ها  -۴

 ارتفاع در نقشه ها   -5

 مقاطع طولی و عرضی  -6

 

 جدول مقایسه احجام

 ردیف مراحل نقشه بر داری  حجم کل استخراج حجم دپو های موجود  حجم سنگ خارج شده

21981 

 متر مکعب

802۴3 

 متر مکعب

10222۴ 

 متر مکعب

 1 برداشت زمینی

89/2038۴ 

 متر مکعب

59/89525 

 متر مکعب

۴8/109910 

 متر مکعب

 2 تصاویر ماهواره ای
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