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به کارگیری روشهای مختلف پردازش تصاویر ماهوارهای به منظور
شناسایی و تفکیک بخشهای دگرسانی منطقه خونی و کالکافی (استان
اصفهان)
3

ندا ماهوش محمدی ،1اردشیر هزارخانی* ،2عباس مقصودی

-1دانشجوي دکترا مهندسی معدن ،دانشکده مهندسی معدن و متالورژي ،دانشگاه صنعتی اميرکبير
-2استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژي ،دانشگاه صنعتی اميرکبير
-3استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژي ،دانشگاه صنعتی اميرکبير
پذیرش مقاله1396/1/25 :
تأیيد نهایی مقاله1396/10/17 :
چکیده
منطقه خونی در فاصله  270کيلومتري شمال شرق اصفهان و در بخش ایران مرکزي واقع شده است .اصلیترین
واحد زمينشناسی منطقه ،سنگهاي دگرگونی با سن پروتروزوئيک و آتشفشانی با سن ائوسن میباشد .امروزه
از دادههاي دورسنجی در جهان استفادههاي فراوانی میشود که نمونهاي از کاربردهاي آن را میتوان در اکتشاف
ذخایر معدنی جستجو کرد .هدف از این تحقيق ،تعيين محدودههاي دگرسانی در ارتباط با کانیسازي طال در
منطقه خونی با استفاده از روش هاي دورسنجی است .به این منظور ،تصحيحات الزم بر روي تصاویر ماهوارهاي
اعمال شد و پس از آن به منظور شناسایی بخشهاي دگرسانی مرتبط با کانسارهاي طال از روشهاي مختلف
پردازش تصاویر ماهوارهاي سنجنده  ASTERاز جمله ساخت ترکيبات کاذب رنگی ،نسبت باندي ،آناليز مؤلفه
اصلی انتخابی ( ،)Crostaروش کمترین مربعات رگرسيون شده ( )Ls-Fitو روش نقشه بردار زاویه طيفی ()SAM
استفاده شد و در پایان دگرسانیهاي عمدهي منطقه آشکار شدند .در تصاویر بهدست آمده ،زون پروپليتيک در
منطقه خونی و زونهاي فيليک و آرژیليک در منطقه کالکافی آشکار شدند و بهمنظور معرفی روش بهينه ،نتایج
حاصل از روشهاي مختلف ذکر شده ،با همدیگر و با نقشهي زمينشناسی مقایسه شدند که روش نسبت باندي،
دگرسانی پروپيليتيک را و روش مؤلفه اصلی انتخابی دگرسانهاي آرژیليک و فيليک را با قدرت بيشتري مشخص
کردهاند .و در نهایت روش  SAMبهعنوان یک روش موفق براي تفکيک دقيقتر مناطق دگرسانی تشخيص داده
شد .همچنين انطباق نواحی دگرسانی به دست آمده از روشهاي مختلف آشکار سازي با یکدیگر نشان دهنده
ميزان دقت و کارایی پردازشها بر روي دادههاي ماهوارهاي  ASTERمیباشند.
واژههای کلیدی :استر ،دورسنجی ،کروستا ،نسبت باندي ،نقشه بردار زاویه طيفی.
* -نویسنده مسئول02164542968 :

Email: ardehez@aut.ac.ir
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اکتشاف کانیهاست (وینسنت .)1997 ،اجراي
سنجش از دور نيازمند عملکرد عضوهاي مهمی
چون سنجندهها و ماهوارهها است .سنجنده
 ،ASTERیکی از  5سنجنده مستقر بر روي
ماهواره ترا است که در دسامبر  1999به فضا پرتاب
شد .این سنجنده اطالعات طيفی منابع زمينی را
در  14باند طيفی و سه سامانه مرئی -فروسرخ
نزدیک ( )VNIRبا سه باند طيفی در محدوده
 0/52تا 0 /86ميکرومتر ،سامانه فروسرخ موج کوتاه
( )SWIRبا  6باند طيفی در محدودههاي  1/6تا
 2/43ميکرومتر و سامانه فروسرخ گرمایی( )TIRبا
 5باند طيفی در محدودههاي  8/125تا 11/65
ميکرومتر پوشش میدهد که به ترتيب داراي قدرت
تفکيک مکانی  30 ،15و  90میباشد بهطور کلی از
این داده براي تفسيرهاي مختلف زمينشناسی و
محيطی و کاربردهاي متنوع دیگر ،استفاده میشود
(آبرامرز و هوک .)2001 ،از آنجایی که سنجنده
 ASTERبر مبناي نيازهاي زمينشناسی طراحی
شده است ،بنابراین از تصاویر این سنجنده میتوان
بهعنوان ابزاري نيرومند در اکتشاف ذخایر معدنی
در مراحل ابتدایی بهمنظور کانیشناسی مقدماتی و
تهيه نقشههاي دگرسانی ،با هزینه کم و دقت باال
استفاده نمود (توماس و روبينستين.)2007 ،
گزارشهاي متعددي از کاربرد دادههاي این
سنجنده جهت بارزسازي دگرسانیها و جداسازي
واحدهاي سنگی ارائه شده است (فوجيسدا،
 .)1995اسدي و طباطبایی ( )1386روشهاي
پردازش نسبت باندي و تصاویر رنگی کاذب با روش
پردازش تحليل مؤلفه اصلی انتخابی ( )PCAبه-
منظور شناسایی محدودههاي دگرسانی در مناطق
مختلف بر روي تصاویر  ،ASTERبه کار گرفتهاند.
گومز و همکاران ( )2005عمل نقش برداري
واحدهاي سنگ شناختی ناميبيا را با استفاده از
الگوریتم  PCAبر روي دادههاي  ASTERانجام

مقدمه
شناسایی و اکتشاف کانسارهاي مناطق به روش
سنتی از طریق عمليات زمينی و کارهاي ميدانی
نيازمند زمان ،هزینه و نيروي انسانی فراوانی است
و گاه نيز با خطا همراه است .امروزه علم سنجش از
دور با بهرهگيري از رفتارهاي طيفی منحصر به فرد
کانیها ،بهعنوان روشی جدید مورد استفادهي علم
اکتشاف معدن و زمينشناسی قرار گرفته است
(ارغوانيان و همکاران .)1390 ،فناوري سنجش از
دور بهعنوان روشی مؤثر در اکتشافات معدنی و
نقشه برداري طيفی واحدهاي سنگی مطرح می-
باشد (اکبري و همکاران .)1394 ،در چند دهه
اخير ،سنجش از دور به موازات علومی همچون
ژئوفيزیک و ژئوشيمی ،بهعنوان نوعی معيار یا
استاندارد در بسياري از برنامههاي اکتشاف معدن
به ویژه از مسافت دور و در نواحی نقشهبرداري با
دقت کم در جهان بهطور عمومی و گسترده پذیرفته
شده است (علويپناه2005 ،؛ فرد و کورس،
 .)2003دادههاي دورسنجی به دليل پوشش دادن
یک منطقه گسترده و پوششهاي چندطيفی و
چندزمانی ،میتوانند در شناسایی ایالتها،
کمربندها و مکانهاي کانهزایی استفاده شوند
(گوپتا .)2003 ،درواقع دورسنجی نقش حياتی در
مراحل اوليه اکتشاف بهویژه در مرحله پیجویی و
پتانسيلیابی ماده معدنی مورد نظر در مناطق
خشک و نيمه خشک دارد .ابزار سنجش از راه دور
به طور گسترده و موفقيت آميز براي اکتشاف طال
اپی ترمال و کانسارهاي مس پورفيري استفاده می-
شود (بدینی2009 ،؛ عزیزي و همکاران )2010 ،از
دیگر ویژگیهاي عمده و مهمی که باعث به کار-
گيري فنون سنجش از دور در اکتشاف مواد معدنی
میشود این است که با کمک آن میتوان کانیها و
عناصر ویژهاي را که با مواد معدنی مخصوصی
همراهاند شناسایی کرد و این امر کمک بزرگی در
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دادند .والفير و همکاران ( )2005با استفاده از داده-
هاي سنجش از دور  ASTERالگوریتم تحليل
مؤلفه اصلی انتخابی را براي نقشهبرداري زمين
ریخت شناختی در سواحل منطقه آمازون به کار
بردهاند .رنجبر و همکاران ( )2004دادههاي استر را
در منطقهي سرچشمه براي تعيين مناطق دگرسانی
هيدروترمال از طریق تکنيک کروستا استفاده
کردند .خلج معصومی و همکاران ( )1390با
استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهاي ترا و لندست،
کانیهاي دگرسانی گرمابی مناسب را براي بهدست
آوردن مناطق مستعد براي کانهزایی عناصر پرتوزا و
ارتباط آنها با ساختارها را مشخص نمودند .معصومی
و رنجبر ( )1390با استفاده از تصاویر چند طيفی
سنجندههاي استر و  ETM+با به کارگيري روش-
هاي مختلف پردازش تصویر ،بهمنظور تعيين
مناطق دگرسان شده استفاده کردند و به این طریق
زونهاي فيليک و پروپيليتيک شناسایی شدند .هم-
چنين نوحهگر و همکاران ( )1392با استفاده از
تصاویر چند طيفی استر و تکنيکهاي پيکسل مبنا
و زیر پيکسل مبنا بهمنظور شناسایی و استخراج
کانیهاي دگرسانی در منطقه سياه کوه استان
کرمان به کار گرفته شده است .در این مطالعه
تصاویر ماهواره  ASTERکه در سال  2003برداشت
شده ،به کار گرفته شده است و بهمنظور شناسایی،
بارزسازي و تفکيک پهنههاي دگرسانی منطقه
خونی به کمک نرمافزار ENVI 4.7؛ پس از
تصحيحات الزم ،روشهاي مختلف پردازش تصاویر
از جمله ساخت ترکيبات کاذب رنگی ،نسبت باندي،
آناليز مؤلفه اصلی انتخابی ( ،)Crostaروش کمترین
مربعات رگرسيون شده ( )Ls-Fitو روش نقشهبردار
زاویه طيفی ( )SAMاستفاده شد همچنين بهمنظور
تعيين روش بهينه پردازش تصاویر ماهوارهاي ،نتایج
روشهاي مذکور با یکدیگر مقایسه گردید و در
پایان بهمنظور صحتسنجی روشهاي به کار گرفته

شده ،نتایج حاصل از این پردازشها با عمليات
صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی (سنگنگاري و
کاننگاري) مقایسه شد و صحت آن مورد تأیيد قرار
گرفت.
محدوده مورد مطالعه
منطقه خونی در فاصله  270کيلومتري شمال شرق
اصفهان 60 ،کيلومتري شمال شرق انارک و در
فاصله  40کيلومتري شرق معدن سرب و روي
نخلک قرار گرفته است .این منطقه در حاشيه
جنوبی دشت کویر مرکزي ،بين طولهاي
جفرافيایی  54º-55ºشرقی و عرضهاي جغرافيایی
 33º-34ºشمالی واقع شده است .این منطقه از نظر
ساختاري بخشی از زون ایران مرکزي ،زیر زون
انارک-خور و بلوک یزد در نظر گرفته میشود (آقا-
نباتی .)1385 ،دسترسی به منطقه مورد مطالعه در
شمال کوه خونی ،از طریق جاده آسفالته نایين-
انارک -خور امکانپذیر است .منطقه خونی بخشی
از ورقه  100000زمينشناسی کبودان است
(پرفيليو و همکاران) .چينه شناسی محدوده مورد
بررسی ،از پرکامبرین تا کواترنري را دربرمیگيرد.
رخنمونهاي سنگی بخش باختري نقشه زمين-
شناسی منطقه ،عمدتا متشکل از واحدهاي
دگرگونی پرکامبرین و در بخش خاوري ،متشکل
از واحدهاي آتشفشانی و آذرآواري ائوسن با ترکيب
غالب حدواسط آندزیت-تراکی آندزیت هستند که
توسط نفوذيها و دایکهایی با ترکيب غالب
مونزونيتی قطع شدهاند .همچنين در انتهاي شمال
باختري ،سنگ آهک کرتاسه که بهطور دگرشيب
بر روي واحدهاي قدیمیتر قرار گرفتهاند ،رخنمون
دارند .قسمتهاي کم ارتفاع و پست نيز توسط
پادگانههاي آبرفتی قدیمی ،رسوبات پهنه دشتها
و آبرفتهاي جوان و رودخانهاي پوشيده شده است
(شکل  .)1در ناحيه انارک ،از شمال نایين تا حوالى
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ساغند–پشتبادام ،یک مجموعه شيستى تيره رنگ
برونزد دارد که همراهانى از فيليتهاى گرافيتى،
کوارتزیت ،سنگ آهکهاى متبلور ،کلریت اپيدوت
شيست ،ميکا شيست و اپیگنيس دارد .براساس کار
زمينشناسان شرکت تکنواسپورت ،در ناحيه انارک
این مجموعه شامل  5کمپلکس چاهگربه ،مرغاب،
پتيار ،محمدآباد و دوشاخ است .ولى در ناحيه خور،
 5کمپلکس چاهگربه ،پتيار ،کبودان ،دوشاخ و

پشتبادام سازندگان دگرگونیهاى انارک است .این
منطقه یک ساختار گنبدي حاصل از نفوذ توده
بزرگ بيضی شکل کالکافی است و در پی سنگ
قدیمی پرکامبرین با نام کمپلکس دگرگونی چاه
گربه نفوذ کرده است .روند عمومی الیههاي سنگی
به پيروي از نفوذ این توده ،داراي امتداد شمال
خاوري  -جنوب باختري و شيبی به سوي جنوب
خاور است (حيدریان دهکردي و رسا.)1390 ،

شکل  :1نقشه زمينشناسی منطقه (پورجبار.)1385 ،
محيطی و جوي زیادي است .لذا براي انجام تصحيح
رادیومتریک ،از روش  Log residualکه از قابليت و
کارایی خوبی برخوردار است ،استفاده شده است
(لگ .)1380،پس از آن ،جهت تفکيک بهتر مناطق
دگرسانی پردازشهایی بر روي تصاویر تصحيح شده
انجام شد که عبارتند از :ترکيب رنگی کاذب ،نسبت
باندي ،آناليز مؤلفه اصلی ،کمترین مربعات
رگرسيون شده و روش نقشهبردار زاویه طيفی که

مواد و روشها
پیش پردازش دادهها

قبل از آناليز اصلی دادهها و استخراج اطالعات ،الزم
است عمليات پيش پردازش صورت گيرد .در این
مرحله دو فرآیند تصحيح هندسی و تصحيح خطاي
رادیومتریک بر روي تصاویر اعمال میشود .از
آنجایی که حذف کامل خطاي رادیومتریک و
اتمسفریک مستلزم در اختيار داشتن پارامترهاي
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بين دو بردار محاسبه میشود .مقدار زاویه که
عددي مابين صفر و یک است هر چه به صفر
نزدیکتر باشد طيف هدف به طيف مرجع نزدیکتر
و تشابه آنها بيشتر است .الگوریتم نقشه بردار زاویه
طيفی با استفاده از رابطه  1ميزان تشابه را بين
طيف تصویر ( )tو طيف مرجع ( )rمحاسبه میکند.
رابطه )1

در ادامه مختصري در مورد عملکرد این روشها
توضيح داده میشود.
پردازش دادههای ماهوارهای

ترکیب رنگی تصاویر :تحليلهاي تجربی نشان داده-
اند که براي مشاهده مناطق دگرسان شده،
تصویري با ترکيب باندي  6 ،8و  4مناسبترین
ترکيب رنگی براي شناسایی مناطق دگرسانی در
اغلب کانسارها به ویژه مس پورفيري و طالي اپی
ترمال است (عزیزي و همکاران2010 ،؛ بلوکی و
پورميرزایی.)2009 ،
نسبتهای باندی :نسبتگيري باندي در واقع یکی
از روشهاي پردازش تصاویر چندطيفی است که
شامل تقسيم پيکسلهاي یک تصویر یا یک باند
طيفی به پيکسلهاي متناظر آن تصویر یا باند دیگر
است .برتري اصلی این روش آن است که ویژگی-
هاي رنگی یا طيفی پدیدههاي تصویر را بدون توجه
به تغييرات شرایط نوردهی منظره که بر اثر
تغييرات توپوگرافی ایجاد میشود ،منتقل و بر
محتواي رنگ داده تأکيد میکند (سابينز.)1999 ،
روش کمترین مربعات رگرسیونشده :روش LS-Fit
یک روش پيش بينی خطی با استفاده از روش
حداقل مربعات است ،که به پيش بينی یک باند
براساس سایر باندها میپردازد در واقع ،کانیهایی
که نسبت به یک باند خاص حساس هستند و
اختالف خوبی از نظر شاخص جذب و یا انعکاس در
آن باند خاص نشان میدهند .با اختالف مشاهده
شده بين باندهاي پيشبينی کننده و باند مدل
شده ،بهعنوان یک تصویر خروجی محاسبه میگردد
(آليانی و همکاران.)1393 ،
نقشه بردار زاویه طیفی :نقشهبرداريزاویهطيفی
( )SAMروشی کارا براي مقایسه طيف تصاویر
نسبت به طيفی مشخص یا طيفی استاندارد
(کتابخانهاي) است .در واقع با تبدیل طيفها به
بردار در فضایی به ابعاد تعداد باندها ،زاویه طيفی

که در آن nb ،تعداد باندها ti ،طيف اندازهگيري شده
و  riطيف مرجع میباشد (ملک زاده2009 ،؛
یوهاس و همکاران .)1992 ،در این پژوهش از
نمودارهاي طيفی براي مجموعهاي از کانیها که
متعلق به مجموعه طيفی سازمان زمينشناسی
آمریکا ( )USGSاست ،و در نرمافزارهاي پردازش
تصویر مانند  ENVIتحت عنوان کتابخانه طيفی
( )Spectral libraryقابل دسترس میباشند ،به-
عنوان داده مرجع استفاده شد.
آنالیز مؤلفههای اصلی ( :)PCAروش  ،PCAاحتماال
قدیمیترین و بهترین روش شناخته شده در تجزیه
و تحليل چند متغيره است .هدف اصلی استفاده از
 ،PCAکاهش ابعاد مجموعه دادهها ،ضمن حفظ و
نگهداري اطالعات موجود در آنها است( .سو و
همکاران .)2005 ،براي هر مؤلفه اصلی ،تصویري
متناظر از روي بردار ویژه نظير محاسبه میشود.
ارزشهاي عددي تصویر مؤلفه اصلی با استفاده از
مقادیر ارزشهاي عددي در تصاویر اوليه و مؤلفه-
هاي بردارهاي ویژه بهصورت رابطه  2محاسبه می-
شوند:
رابطه )2

141

به کارگيري روشهاي مختلف پردازش تصاویر ماهوارهاي142...........................................................................................

این روش امروزه به نام روش کروستا شهرت یافته
است (کروستا و مور .)1989 ،شرط انتخاب PCهاي
مناسب این است که در ماتریسهاي بردار ویژه،
باندهاي مربوط به جذب و انعکاس کانیهاي هدف
بهطور همزمان داراي باالترین مقادیر بوده و در
ضمن این مقادیر غير هم عالمت نيز باشند (کروستا
و د سوزا فليهو.)2003 ،

که در آن  Pkارزش عددي پيکسل مورد نظر براي
 kامين مؤلفه اصلی DN(i) ،ارزش عددي در باند i
ام براي پيکسل موردنظر aik ،مقدار عنصر بار به
دست آمده از بردار ویژه مؤلفه  kام در باند  iام
است .به این ترتيب براي هر مؤلفه اصلی یا بردار
ویژه متناظرا یک تصویر که معرف تغييرپذیري در
جهت آن بردار است ،بهدست میآید (وینسنت،
.)1997
روش کروستا :کروستا و مُر در سال  1989تکنيکی
را بر مبناي  PCAبراي به نقشه در آوردن سنگها
و کانیهاي داراي اکسيد آهن و هيدروکسيدهاي
مرتبط با تودههاي فلزي سولفيدي در کمربند
گرانيت – گریناستون با استفاده از دادههاي
ماهوارهاي  TMبه کار گرفتند (عزیزي و همکاران،
 .)2007از این طریق میتوان اطمينان حاصل کرد
که پدیدههایی چون پوشش گياهی در به نقشه
درآوردن کانیهاي هدف ظاهر نخواهند شد و نيز
اطالعات طيفی پدیده هدف (کانیهاي دگرسانی)
را به کمک یک مؤلفه اصلی خاص به نمایش درآورد.

بحث و نتایج
تصاویر حاصل از روش ترکیب رنگی کاذب ()RGB

تصویر به دست آمده براساس ترکيب رنگی
 RGB468براي منطقه خونی در شکل  2نشان داده
شده است .در این تصویر ،نواحی با دگرسانی
پروپليتيک به رنگ سبز و نواحی با دگرسانی
سریسيت به رنگ صورتی و نواحی با دگرسانی
آرژیليک به رنگ زرد دیده میشوند .این مسئله به
علت بازتابندگی باالي کانیهاي آلونيت ،کائولينيت
و مسکویت در باند  4نسبت به باندهاي  6و  8است.

شکل  :2تصویر ترکيب رنگی کاذب ( )RGB468محدوده اکتشافی خونی -کالکافی ،نواحی با دگرسانی پروپليتيک
به رنگ سبز و با دگرسانی سرسيت به رنگ صورتی و دگرسانی آرژیليک به رنگ زرد دیده میشوند.
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استفاده شده است (رنجبر و همکاران2004 ،؛
کالينوسکی و اليور )2004 ،که بعد از اعمال استرچ،
تصویر به صورت شکل  3در میآید .همانطور که
در شکل مشاهده میکنيد ،پيکسلهاي روشن نشان
دهنده مناطقی است که داراي پوشش گياهی است،
مناطق خونی و کالکافی داراي پوشش گياهی
ناچيزي است.

تصاویر حاصل از روش نسبت باندی  :Band Ratioقبل
از ایجاد هرگونه آناليزي جهت تفکيک واحدهاي
مختلف سنگی و دگرسانیها باید پوشش گياهی
منطقه را شناسایی کرد ،این امر به علت وجود انواع
رسها در خاک این مناطق است .این مسئله سبب
تداخل این مناطق با زونهاي دگرسانی میشود
(اسديهارونی .)1385 ،براي مشخص نمودن
پوشش گياهی از نسبت باندي ()3-2(/)3+2

شکل  :3نسبت باندي ( )3-2(/)3+2براي تشخيص پوشش گياهی ،پيکسلهاي روشن نشان دهنده پوشش
گياهی منطقه است.
همين ترتيب ،طبق نمودار طيف انعکاسی کانی-
هاي شاخص دگرسانی فيليک و آرژیليک ،این
کانیها داراي جذب به ترتيب در محدوده باند  5و
 7و تابش در باند  6و  5هستند بنابراین براي
شناسایی مناطق داراي دگرسانی از نسبتهاي
باندي جدول  3استفاده شده است .نسبتهاي
باندي مناسب براي آشکارسازي مناطق داراي این
دگرسانیها با اثر مثبت (پيکسلهاي روشن) بارز
شدهاند .در زیر تصاویر حاصل از روش نسبت باندي
را نشان میدهد.

با توجه به مشخصات طيفی کانیهاي شاخص در
هر نوع دگرسانی براي مشخص کردن مناطق
دگرسانی ،میتوان نسبتهاي باندي را تعریف کرد.
جهت آشکارسازي دگرسانیهاي پروپيليتيک،
فيليک و آرژیليک ،میتوان از کانیهاي شاخص
این دگرسانیها با استفاده از نمودارهاي استاندارد
آنها استفاده کرد .مطابق طيف انعکاسی استاندارد
کانیهاي شاخص دگرسانی پروپيليتيک (کلریت)
داراي تابش در باندهاي  9و  7و در باند  8به دليل
وجود پيوند  ،Mg-OHداراي جذب هستند به
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جدول  :3نسبتهاي باندي انتخابی براي منطقه خونی (اسدي هارونی)1385 ،

شکل  :4تصویر نسبت باندي  )7+5(/6جهت تعيين دگرسانی فيليک (پيکسلهاي روشن).

شکل  :5تصویر نسبت باندي ( )9+7(/)8جهت تعيين دگرسانی پروپليتيک (پيکسلهاي روشن).

شکل  :6تصویر نسبت باندي  7/5جهت تعيين دگرسانی آرژیليک (پيکسلهاي روشن).
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با استفاده از روش ترکيب رنگی کاذب ( )RGBمی-
توان تصاویري توليد کرد که تفسير و نتيجهگيري
براساس آنها قابل اعتماد و کاربرديتر باشد .تصویر

شکل  :7تصویر ترکيب رنگی با

57 79 7
6
8 5

رنگی حاصل از نسبتهاي باندي در مورد سه
دگرسانی پروپليتيک ،فيليک و آرژیليک در آورده
شده است.

=  RGBجهت به نمایش درآوردن دگرسانیهاي پروپيليتيک ،فيليک و
آرژیليک

فيليک است ،در اطراف مناطق مورد نظر مشاهده
میشود.
تحلیل مؤلفههای اصلی انتخابی ( :)Crostaماتریس
بردار ویژه براي دگرسانی پروپليتيک در جدول 1
و دگرسانی آرژیليک و فيليک در جدول  2آورده
شده است.

در تصویر فوق دگرسانی پروپليتيک با رنگ قرمز،
دگرسانیهاي فيليک با رنگ سبز و آرژیليک با رنگ
آبی کمرنگ به نمایش درآورده شدهاند .همانطور
که در تصویر مشاهده میشود منطقه خونی به رنگ
قرمز و منطقه کالکافی به رنگ آبی است .و همچنين
پيکسلهاي به رنگ سبز که نشاندهنده دگرسانی

جدول  :1ضرائب مربوط به بارگذاري آناليز مؤلفههاي اصلی انتخابی براي دگرسانی پروپلتيکی.

جدول  :2ضرائب مربوط به بارگذاري آناليز مؤلفههاي اصلی انتخابی براي دگرسانی فيليک و آرژیليک.
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آرژیليک مقایسه بين باندهاي  6و  7صورت گرفت،
و براساس بيشترین اختالف مقادیر ویژه PC3
انتخاب میشود .تصاویر دگرسانیهاي پروپليتيک و
آرژیليک و فيليک مرتبط با کانیسازي در منطقه
مورد اکتشاف در شکل  8آورده شده است .پيکسل-
هاي روشن نشان دهنده دگرسانیهاي پروپليتيک
(شکل  8الف) ،دگرسانی آرژیليک و فيليک (شکل
 8ب) است.

با توجه به نمودار طيفی کانیهاي شاخص ،براي
دگرسانی پروپيليتيک باندهاي  9 ، 7 ، 8و  6و براي
دگرسانیهاي فيليک و آرژیليک باندهاي 6 ، 5 ،4
و  7بهعنوان باندهاي ورودي روش آناليز مؤلفه
اصلی انتخاب میشود (ماهوشمحمدي و همکاران،
 .)1392با توجه به جدول  1و بررسی ماتریس
مقادیر ویژهي زون پروپيليتيک ،براساس شرط
انتخاب  PCو بيشترین اختالف بين باندها  8و ،9
 PC4بهعنوان  PCمناسب انتخاب میشود و همين-
طور ،براي شناسایی دگرسانیهاي فيليک و

شکل  :8انواع دگرسانیهاي منطقه خونی و کالکافی استخراج شده از آناليز مولفه اصلی (تصویر الف دگرسانی
پروپليتيکی ،تصویر ب دگرسانی فيليک و آرژیليک)

نشان میدهد ،این باند بهعنوان باند مدلسازي در
روش  LS-Fitبه همراه  6باند ناحيه  SWIRاستر به
عنوان باند ورودي ،در نظر گرفته شد .همچنين باند
 5بهعنوان باند مدل دگرسانی فيليک به همراه 6
باند ناحيه  SWIRاستر بهعنوان باند ورودي،
انتخاب میشود (ماهوشمحمدي و همکاران،
 .)1391با مشخص شدن باندهاي مدل میتوان
دگرسانیهاي منطقه را مشخص کرد که در زیر
نتایج حاصل از روش  LS-Fitنشان داده شده است.
مناطق روشن خارج از محدوده میتواند نمایانگر
دگرسانیهاي مورد نظر ،و یا نشان دهندهي پوشش
گياهی است ،که مناطق داراي پوشش گياهی در
شکل  3مشخص شده است.

تصاویر حاصل از روش کمترین مربعات رگرسیون شده

( :)LS-Fitدر این تحقيق ،روش کمترین مربعات
رگرسيون شده بر روي باندهاي  SWIRدادههاي
ماهوارهاي  ASTERمحدوده اکتشافی خونی براي
بارزسازي دگرسانیهاي آرژیليک ،فيليک و
پروپليتيک استفاده شد .نظر به اینکه کانی
کائولينيت یکی از کانیهاي شاخص آلتراسيون
آرژیليک است و طيف این کانی در باند  7استر (باند
 4ناحيه طول موجی  )SWIRجذب باالیی را نشان
میدهد ،بنابراین باند  7استر ،بهعنوان باند مدل
استفاده گردید .براي مشخص کردن دگرسانی
پروپليتيک با این روش ،با توجه به اینکه طيف
کلریت (کانی شاخص آلتراسيون پروپليتيک) در
باند  8استر (باند  5ناحيه  )SWIRجذب باالیی را
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شکل  :9نمایش محدوده دگرسانی منطقه خونی و کالکافی به صورت پيکسلهاي روشن با استفاده از روش .LS-Fit
(تصویر الف) آلتراسيون پروپليتيک ،تصویر ب) آلتراسيون آرژیليک و تصویر ج) آلتراسيون فيليک)

زرد دیده میشوووند .همانطور که مشووخص اسووت
نواحی خونی عمدتا به رنگ سووبز اسووت که نشووان
دهندهي دگرسووانی پروپليتيک اسووت .دگرسووانی
غالب منطقه کالکافی آرژیليک اسوووت ،که به رنگ
زرد مشووخص شووده اسووت .محدودههاي خارج از
محدوده که به رنگ سووبز و زرد مشووخص شوودهاند
ن شان دهنده پو شش گياهی ا ست که با شکل 3
تطابق دارد.

ت صاویر حا صل از نق شهبرداریزاویهطیفی ( :)SAMبه
منظور شنا سایی مناطق دگر سانی گرمابی ،روش
 SAMبر روي تصووویر تصووحيح شووده  ASTERبا
انتخاب زوایاي طيفی منا سب ،بهکار گرفته شد ،که
تصویر به دست آمده در شکل  10نشان داده شده
اسووووت .در این تصوووویر ،نواحی با دگرسووووانی
پروپيليتيک (کلر یت و اپيدوت) به ر نگ سوووبز و
نواحی با دگرسوووانی آرژیليک (کائولينيت) به رنگ

شکل  :10تصویر دگرسانیهاي محدوده اکتشافی خونی و کالکافی .نواحی با دگرسانی پروپيليتيک به رنگ سبز و
دگرسانی آرژیليک به رنگ زرد دیده میشوند.
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بحث
کرده است ،تایيد مینماید .در این تحقيق روش
 SAMبراي شناسایی زونهاي دگرسانی
هيدروترمال قابل قبول و کارآمد میباشد
(بيراوندپور و هاشيم.)2012 ،
ارزیابی مطالعات :در این پژوهش با استفاده از روش-
هاي دورسنجی ،پردازشهاي مختلفی بر روي داده-
هاي سنجنده  ASTERانجام گرفت ،که منجر به
شناسایی و تفکيک انواع پهنههاي دگرسانی شد.
همانطور که نتایج نشان میدهد ،دگرسانیهاي
غالب منطقه خونی پروپليتيک بههمراه دگرسانی-
هاي آرژیليک و فيليک است و دگرسانیهاي غالب
منطقه کالکافی آرژیليک و فيليک است به منظور
ارزیابی ،نتایج حاصل با مطالعات پيشين مانند،
کنترل صحرایی به همراه نمونه برداري از مناطق
دگرسانی براي مطالعه مقاطع نازک و صيقلی،
تجزیه و تحليل نتایج آزمایشگاهی به روش XRD
که توسط حيدریان دهکردي و همکاران ( )1390و
نظام پور ( )1384انجام شده است ،مقایسه میشود.
با توجه به مطالعات دهکردي و همکاران (،)1390
مهمترین دگرسانیهاي مختلف مناطق را ،آرژیليک
و پروپليتيک نام بردهاند که مطالعات کانیشناسی
نظام پور ( )1384نيز آن را تأیيد میکند .همچنين
شواهد صحرایی پروپليتی شدن ،به ویژه از نوع
کلریتی شدن را شایعترین نوع دگرسانی رخ داده
در منطقه خونی نشان میدهد .این دگرسانی عمدتا
در سنگهاي مجموعه ولکانيکی منطقه گسترش
دارد .این دگرسانی با مجموعه کانیهاي اپيدوت +
کلریت  +کربنات  +پيریت مشخص میشود .که
بيشتر در اطراف کوه خونی شاهد آن هستيم .و نيز
دگرسانی آرژیلی که به رنگهاي سفيد تا کرمی در
حاشيههاي دایکهاي مونزونيتی و اطراف درزههاي
واحد آتشفشانی–آذرآواري ائوسن ،مشاهده می-
شود ،صحت و دقت نتایج بدست آمده از این

با مقایسه نقشههاي حاصل از روشهاي مختلف
استفاده شده در این تحقيق ،نشان داد که دقت
روش  SAMبيش از سایر روشها است .به دليل
شباهت اعضاي مرجع با یکدیگر ،به دليل کم بودن
اختالف طيفی در سطح زیر پيکسل میباشد.
براساس نتایج بهدست آمده روش نقشه بردار زاویه-
اي با توجه به شرایط منطقه بهعنوان روشی کارآمد
و بهينه براي تشخيص دگرسانیهاي منطقه معرفی
میشود .عالوه بر آن ،نتایج بدست آمده از این
پژوهش ،نتایج تحقيقی فرد و همکاران ( )2003که
در منطقه کوپریت امریکا کانیهاي آلونيت،
موسکویت ،کائولينيت و زئوليت را جداسازي کردند،
تایيد میکند .در این هم روش  ،SAMدر مقایسه
با روشهاي دیگر با دقت باالتري نواحی طال را
تشخيص داد (فرد و همکاران .)2003 ،افزون بر
اینها ،نتایج این تحقيق ،نتایج تحقيق ارغوانيان و
همکاران ( )1390را که با استقاده از الگوریتمهاي
 SAMو  LSUمناطق داراي پتانسيل طال را در
منطقه غرب مشکين شهر مشخص کرده است را
مورد تایيد قرار میدهد .در این تحقيق هم روش
 SAMدقت باالتري دارد (ارغوانيان و همکاران،
 .)1390نتایج حاصل از این پژوهش ،افزون بر اینها،
با نتایج عامر و همکاران که در سال  ،2012با
استفاده از تصاویر  ASTERو الگوریتمهاي ،PCA
 SIDو  SAMبراي تعيين دگرسانیهاي طال در
مصر استفاده کرده است .همخوانی دارد .در این
تحقيق هم روش  SAMبهترین نتيجه را ارائه می-
دهد (عامر و همکاران .)2012 ،و در آخر ،نتایج
تحقيق بيراوندپور و هاشيم را که در سال ،2012
که با استفاده از تصاویر  ،ASTERکاربرد انواع
روشهاي پردازش را مانند نسبت باندي ،روش
مؤلفه اصلی انتخابی SAM ،و  ...براي شناسایی
دگرسانیهاي کانسارهاي طالي اپی ترمال مرور
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پژوهش را تصدیق میکند .به نظر میرسد که
حواشی دایکها ،بهعنوان نقاط ضعيفی ،براي صعود
سياالت گرمابی نقش داشتهاند .بهطوريکه این
سياالت در مسير خود ،حواشی دایکها را دگرسان
نموده و آنها را به رنگ قرمز-صورتی تا آجري
درآوردهاند .بنابراین نتایج این بررسیها ،انطباق
مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی ،با نتایج
دورسنجی در منطقه خونی و کالکافی را نشان می-
دهد.

تحقيق ،با استفاده از بهکارگيري روشهاي پردازشی
ذکر شده ،کانیهاي کلریت و اپيدوت (دگرسانی
پروپيليتيک) ،مسکویت و سریسيت (دگرسانی
فيليک) و کائولن (دگرسانی آرژیليک) در محدوده
اکتشافی خونی و کالکافی شناسایی شدند که در
منطقه خونی ،دگرسانی غالب ،پروپليتيک و در
قسمت شمال منطقه خونی نيز کمی دگرسانی
آرژیليک و فيليک مشخص شده است .ولی در
منطقه کالکافی ،اثري از دگرسانی پروپليتيک نيست
و دگرسانیهاي غالب آن ،آرژیليک و فيليک نتيجه
شده است که با مطالعات زمينشناسی منطقه هم-
خوانی کامل دارد .نتایج و تصاویر بهدست آمده
بيانگر این مسئله است که این روشها در تعيين و
تفکيک نواحی دگرسان شده در محدوده اکتشافی
خونی و کالکافی داراي نتایج قابل قبولی است و
همچنين روش بهينه و مؤثر در تعيين دگرسانی-
هاي منطقه ،نسبت به سایر روشهاي به کار گرفته
شده در این تحقيق ،روش  SAMمعرفی میشود.
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