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نقشه برداری واحدهای سنگی منطقه آهنگران (جنوب شرق مالیر) بر پایه
دادههای ASTER
زهرا اکبری ،*1ایرج رسا ،2محمد حسین آدابی ، 2محمد محجل

3

-4دانشجوي دکتري زمين شناسی اقتصادي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی تهران
 -4استاد گروه زمين شناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-9دانشيار گروه زمين شناسی ،دانشگاه تربيت مدرس تهران
پذيرش مقاله4932/2/40 :
تأييد نهايی مقاله4932/7/47 :
چکیده
منطقه مطالعاتی در بخش شمال غرب کمربند فلززايی مالير -اصفهان درون کمربند دگرگونی سنندج -سيرجان (غرب ايران) واقع
شده است .فناوري سنجش از دور به عنوان روشی موثر در اکتشافات معدنی و نقشهبرداري طيفی واحدهاي سنگی مطرح میباشد.
هدف از اين تحقيق پردازش تصاوير استر جهت تفکيک انواع واحدهاي سنگی و نيز سنگ ميزبان حاوي افق کانی سازي در منطقه
مطالعاتی بر اساس مطالعات طيفی است .بدين منظور از منحنیهاي جذب طيفی برخی از کانیهاي مهم سنگساز در محدوده مادون
قرمز گرمايی ( (TIRو محدوده امواج مرﺋی تا مادون قرمز موج کوتاه ( (VNIR-SWIRاستر جهت شناسايی و نقشهبرداري انواع
واحدهاي سنگی در منطقه مطالعاتی استفاده شده است .با استفاده از تصاوير  TIRاستر دو تيپ از واحدهاي سنگی منطقه از جمله
واحدهاي شيل -ماسه سنگ هاي غنی از کوارتز به سن ژوراسيک و واحدهاي سنگی کربناته کرتاسه تحتانی به نقشه درآمده است.
تصاوير  VNIR-SWIRاستر با اعمال روش شاخص خلوص پيکسل ( )PPIو کالسبندي فيلترگذاري تطبيقی ( ،)MFواحدهاي
مختلف سنگی را در منطقه نشان میدهند .اين واحدها شامل شيل ،ماسه سنگهاي غنی از رس به سن ژوراسيک ،واحد ماسه سنگ-
دولوميت قاعده کرتاسه تحتانی حاوي کانیسازي و نيز انواع سنگهاي کربناته کرتاسه زيرين (کلسيت و دولوميت) میباشند .بنابراين
استفاده از تصاوير استر میتواند انواع نقشههاي تفکيک واحدهاي سنگی-کانيايی مبتنی بر تصوير را فراهم کند که انطباق خوبی با
نتايج نقشه زمين شناسی منطقه و مشاهدات صحرايی دارد .به عالوه بررسیها نشان میدهد که دادههاي  VNIR-SWIRاستر
طبقهبندي متنوعتر و قدرت تفکيک مکانی باالتري را در شناسايی انواع کانیها در مقايسه با دادههاي  TIRدارا میباشند.

واژههای کلیدی :سنجش از دور ،استر ،نقشه برداري طيفی ،آهنگران.

* -نويسنده مسئول044- 43304295 :

Email: Akbari_sbu@yahoo.com
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در مقايسه با نقشه زمينشناسی منطقه و مشاهدات
صحرايی صورت میگيرد .نتايج اين تحقيق میتواند در
تهيه نقشههاي تيپ سنگی-کانيايی با استفاده از تصاوير
استر در مناطق مشابه کانی سازي در محور فلززايی
سرب -روي -آهن مالير -اصفهان مفيد واقع شود.
زمین شناسی :منطقه آهنگران در  90کيلومتري جنوب
شرق مالير در استان همدان واقع شده است .در اين
منطقه انديسها و کانسارهاي مهمی از جمله کانسار
آهنگران ،انديسهاي بيخ تنگ ،نبیدر (سرچال) ،دره
بيات ،چاه سرمه چال واقع شده است .معدن آهنگران به
عنوان بزرگترين ذخيره معدنی منطقه شامل  20ميليون
تن آهن با عيار  24درصد و سرب با عيار  4درصد می-
باشد (قليچ پور و همکاران .)4934 ،منطقه مورد مطالعه
از نظر زمينشناسی در بخش شمال غرب کمربند سرب-
روي -آهن مالير -اصفهان ،درون زون دگرگونی سنندج-
سيرجان واقع شده است (شکل .)4کمربند مالير-
اصفهان با طولی بالغ بر  950کيلومتر و عرض بيش از
 50کيلومتر با روند شمالغرب -جنوبشرق ،در بخش
مرکزي زون سنندج-سيرجان واقع شده است .توالی
سنگهاي کربناته کرتاسه زيرين اين کمربند ميزبان
بيش از  80درصد کانسارهاي سرب و روي اين ناحيه
میباشد .در اين کمربند بيش از  427انديس ،کانسار و
معدن سرب و روي شناخته شده است (مومن زاده،
4372؛ ريچرت .)4007 ،تحوالت زون سنندج -سيرجان
مرتبط با باز شدن اقيانوس نئوتتيس در پرمين و تغييرات
بعدي آن به علت فرورانش و برخورد قارهاي بين پليت-
هاي عربی و ايران در طی کرتاسه تا ترشيري رخ داده
است (محجل و همکاران4009 ،؛ قاسمی و تالبوت،
.)4005
بر اساس نقشه زمينشناسی منطقه آهنگران ،واحدهاي
سنگی رخنمون يافته شامل توالیهاي رسوبی -تخريبی
ژوراسيک و توالی سنگی کرتاسه زيرين میباشند (شکل

مقدمه
علم سنجش از دور براي اهداف زمينشناسی و نيز
اکتشاف کانسارها مورد استفاده قرار میگيرد (گاد و
کوسکی .)4002 ،در دهههاي اخير با پيشرفتهايی که
در اين علم صورت گرفته از جمله ارتقاي سنجندههاي
چند طيفی ،فراطيفی و نيز تکنيکهاي پردازش تصاوير،
توانسته است اطالعات مفيدي در زمينه کانیشناسی
انواع سنگهاي رخنمون يافته در سطح کره زمين را
فراهم نمايد (عبدالسالم و همکاران .)4000،سنجنده
استر ،تصوير بردار  42باندي است که بر روي ماهواره ترا
سوار بوده و در سال  4333به فﻀا پرتاب شده که
اطالعـات منـابع زمينی را در سه محدوده طيفی مرﺋی-
فروسرخ نزديک ( )VNIRفروسرخ موج کوتاه ( )SWIRو
فروسرخ گرمايی ( )TIRاخذ میکند ( آبرامز و هوک،
 .)4004تصاوير استر میتواند در تفکيک واحدهاي انواع
واحدهاي سنگی و تهيه نقشههاي زمين شناسی مفيد
باشد (گاد و کوسکی4007 ،؛ نينوميا و همکاران4005 ،
و  .)4002تفکيک و جداسازي واحدهاي سنگی به اين
دليل که تمرکز عناصر و بالطبع کانیسازي در سنگهاي
مختلف میتواند متفاوت باشد ،قابل مالحظه و داراي
اهميت است .امروزه در اکتشافات مواد معدنی ،دادههاي
استر به طور معمول مورد استفاده قرار میگيرد (کروستا
و فيلو 4009،؛ دي توماسو و روبينستين .)4007 ،منطقه
آهنگران يکی از مناطق پرپتانسيل از نظر کانیسازي
سرب-آهن در کمربند فلززايی مالير-اصفهان میباشد.
هدف اين تحقيق تفکيک و نقشهبرداري طيفی واحدهاي
سنگی و نيز واحد سنگی ميزبان کانیسازي با استفاده از
پردازش تصاوير ماهوارهاي استر در منطقه مطالعاتی می-
باشد .اين ارزيابی بر اساس نتايج حاصل از تجزيه و تحليل
دو گروه از تصاوير تهيه شده از دادههاي استر به نامهاي
تصاوير ( VNIR_SWIRمحدوده طيفی مرﺋی تا
فروسرخ موج کوتاه) و ( TIRمحدوده فروسرخ گرمايی)
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باالترين قسمت از واحد  Klشامل دولوميت ماسهاي
( )Kldاست که اين واحد نيز ميزبان برخی ديگر از ذخاير
سرب و روي در محور مالير -اصفهان میباشد .رخداد
کانیسازي در منطقه مطالعاتی در واحد ماسهسنگی
قاعده کرتاسه زيرين ( )Kcدر قالب کانسار آهنگران و
انديسهاي معدنی چون بيخ تنگ ،نبیدر ،دره بيات ،چاه
سرمه چال مشاهده میشود .کانیسازي در معدن
آهنگران بصورت زون گستردهاي از رگه -رگچههاي
فراوان آهن -سرب در زير بخش استراتی فورم کانسار
قابل مشاهده است .کانیشناسی کانسار آهنگران شامل
پيريت ،مگنتيت ،گالن ،کالکوپيريت و باريت میباشد.

 .)4واحدهاي ژوراسيک به عنوان قديمیترين واحدهاي
منطقه شامل شيلهاي خاکستري ( )Jphبا اليههايی از
ماسهسنگ ( )Jmsبصورت بين اليهاي قرار دارند .توالی
کرتاسه زيرين اين منطقه مشابه ساير نواحی محور مالير-
اصفهان با دگرشيبی زاويهدار بر روي شيل -ماسه سنگ-
هاي ژوراسيک قرار گرفته و شامل  2بخش میباشد:
سنگهاي تخريبی تا درياي کم عمق ( )Kcشامل واحد
ماسهسنگی قرمز رنگ و در بخشهايی دولوميتی است.
بخش دولوميتی اين واحد ،ميزبان برخی از ذخاير سرب-
روي در محور مالير -اصفهان میباشد .بخش  Kmشامل
آهکهاي نازک اليه ،شيل و مارن میباشد .بخش Kl
شامل سنگ آهک تودهاي اوربيتولين دار میباشد.

شکل  :4بخشی از تقسيمبندي زونهاي ساختاري ايران (علوي )4332 ،و موقعيت منطقه مطالعاتی درون کمربند فلززايی سرب و
روي مالير -اصفهان
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شکل :4نقشه زمين شناسی منطقه آهنگران (کهنسال4989،؛ جعفريان و زمانی )4978 ،همراه با تغييرات .موقعيت کانسار و
انديسهاي معدنی مشخص شده است.

مواد و روشها
سنجنده استر تصويربردار چندطيفی است که اطالعـات

اطالعاتی جذب فلزات واسطه به ويژه آهن و برخی از

منـابع زمينی را در سه محدوده طيفی مرﺋی -مـادون

عناصر خاکی کمياب ) (REEمیباشند (هانت.)4374 ،

قرمـز نزديک ( ،)VNIRمـادون قرمـز کوتاه ( )SWIRو

در شش باند  SWIRاستر ،کانیهاي کربناته ،کانیهاي

مـادون قرمـز گرمايی ( )TIRاخذ میکند .سه باند

هيدروکسيد و هيدراته ويژگیهاي جذب طيفی را نشان

 VNIRدر محدوده ( ،)0/54-0/82µmشش باند SWIR

میدهند (هانت .)4377 ،اين محدوده باندي بهترين

( )4/20-4/29 µmبا رزولوشن به ترتيب  45و  90متر

تفکيک گروههاي مختلف کانيايی را فراهم میکند.

اطالعات را ثبت میکند .بعالوه تشعشعات ارسالی از

همچنين مهمترين کانیهاي سنگساز مانند کوارتز،

خورشيد را با وضوح  30متر در  5باند در محدوده

فلدسپات و کربنات شکل جذب مولکولی را در محدوده

باندهاي  )8/44-44/25 µm( TIRاندازهگيري میکند

 TIRنشان میدهند (ليدون .)4322 ،در اين مطالعه

(آبرامز و هوک .)4004 ،سه باند  VNIRاز منابع مهم

جهت تهيه نقشه واحدهاي سنگی در محدوده مطالعاتی
24
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از جابجايی ارتفاعی براي تک تک پيکسلهاي تصوير

از تصاوير استر با تراز  ASTER 1Bبه شماره
به تاريخ

فراهم شده است .جهت انجام تصحيحات راديومتريک

 4009/03/47و شماره  AST-L1B_430804 -929به

روشهايی چون تصحيح نشت باندي (براي باندهاي

تاريخ  4004/08/43استفاده شده است (شکل  .)9به

 SWIRاستر) ،همسنجی باندها (اعمال مجموعهاي از

منظور انجام تصحيحات هندسی ،با لحاظ کردن مدل

ضرايب براي هر باند استر از دادههاي خام ثبت شده) و

ماهوارهاي دادههاي استر ،اطالعات مداري موجود در

روش تصحيحات اتمسفري صورت گرفته است .کليه

تصاوير خام و انتخاب نقاط کنترل زمينی مناسب با

مراحل ذکر شده در نرم افزار  ENVI ver.2/5انجام شده

استفاده از نقشههاي توپوگرافی رقومی  4:45000کشور،

است.

AST-L1B_00903474009079807

امکان بازسازي هندسه تصويربرداري و حذف اثرات ناشی

شکل :9تصوير موزاييک شده استر منطقه آهنگران با ترکيب رنگی مجازي ( )RGB:449همراه با موقعيت کانسار-انديسهاي
سرب -آهن

سرگروهها و شناسايی ماهيت آنها با الگوريتمهاي مناسب
در کل تصوير است .در انتخاب سرگروهها با توجه به اينکه
اطالعات الزم از منطقه وجود دارد ،روش نظارت شده
اعمال شده است .در مرحله بعد طيفهاي تصوير با
استفاده از روش شاخص خلوص پيکسل ( )PPIاستخراج
شده است .خواص انعکاسی پديدههاي مختلف از روي

نتایج
پردازش تصاویر استر :پردازش طيفی دادههاي استر در
منطقه شامل ورود دادههاي بازتابی /تابشی در قالب
صحنه ،کاهش ابعاد مکانی ،کاهش و سفيدکردن نويز در
باندها ،استفاده از روش تصاوير مجازي ،براي بررسی اوليه
تنوع طيفی در صحنههامیباشد .در مرحله دوم انتخاب
24
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فيلترگذاري تطبيقی ( )MFاستفاده شده است .همچنين
جهت تفکيک و شناسايی واحدهاي سنگی از روشهاي
مختلفی از جمله بارز سازي تصوير ،تصاوير رنگی مجازي،
نسبت باندي و باند جذب نسبی ( )RBDنيز استفاده شده
است .در شکل ( )2روند انجام پردازش و روشهاي
مختلف به کار رفته جهت تفکيک واحدهاي سنگی در
منطقه آهنگران نشان داده شده است.

دياگرام طيفـی آنان در کتب مرجع موجود و قابل
بررسی مـیباشـد .بنابراين با توجه به خواص ويژه جذب
طيفی کانیهاي مهم سنگ ساز تفکيـک واحدهاي
سنگی مختلف انجام میشود .در اين مطالعه جهت
تفکيک انواع واحدهاي سنگی از طيفهاي بدست آمده
از روش شاخص خلوص پيکسل ( )PPIو طيف
آزمايشگاهی  USGSامريکا با اعمال کالسبندي

شکل  :2نمودار روشهاي به کار رفته در پردازش تصاوير ماهوارهاي استر جهت نقشه برداري
طيفی واحدهاي سنگی در منطقه آهنگران

اهميت است .بسته به اينکه دنبال چه نوع ماده معدنی
هستيم ،واحد سنگی خاصی میتواند منشا توليد عنصر
مورد نظر باشد .در اين راستا شناسايی واحدهاي سنگی
موجود در محدوده مورد نظر ،اثر قابل مالحظهاي در
تشخيص مناطق اميد بخش دارد .بسياري از ويژگیهاي
طيفی عمدهترين کانیهاي تشکيل دهنده سنگهاي
منطقه ،داراي جذبهاي بارزي در محدوده باندهاي استر
میباشند .بنابراين استفاده از منحنیهاي جذب طيفی

ویژگیهای طیفی واحدهای سنگی :از اهداف اين مطالعه
ارزيابی تصاوير استر جهت تفکيک انواع واحدهاي سنگی
منطقه بخصوص سنگ ميزبان ماده معدنی سرب-آهن
میباشد .اين ارزيابی بر اساس مقايسه نتايج تجزيه تحليل
تصاوير استر با نقشه زمينشناسی منطقه و نيز مشاهدات
صحرايی صورت میگيرد .تفکيک و جداسازي واحدهاي
سنگی به اين دليل که تمرکز عناصر در سنگهاي
مختلف میتواند متفاوت باشد ،قابل مالحظه و داراي
29
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( 4/94باند  )8استر در طيف انعکاسی نشان میدهد
(شکل  5الف ،ب) .در طيف آزمايشگاهی کانیهاي
مافيکی چون بيوتيت ،هورنبلند و اپيدوت ،حداقل انتشار
در باند  49يا  42استر مشاهده میشود .اين در حالی
است که در کانی کوارتز حداقل انتشار در باند  44وجود
دارد .بنابراين میتوان نتيجه گرفت که با افزايش ميزان
محتواي کانیهاي آهن -منيزيوم در سنگها افت يا
حداقل انتشار در طيف نشري به سمت باندهايی با طول
موج باالتر مشاهده میشود ( ليدون .)4322،در منطقه
مطالعاتی ،طيف تصويري واحدهاي سنگی شيل -ماسه
سنگ و رسوبات آبرفتی همراه آنها ،دو جذب مشخص در
ترکيبات  Si-Oدر محدوده نزديک  8/7 μmبه جهت
وجود کانی کوارتز و جذب  Al-OHنزديک باند μm
 4/4به دليل حﻀور کانیهاي موسکويت و ايليت را نشان
میدهند .بنابراين در محدوده طيفی  TIRاستر میتوان
جذب مربوط به کانی اصلی کوارتز موجود در اين سنگ-
ها را شناسايی کرد .تصاوير  Decorrelation Stretchبا
باندهاي  TIRاستر ابزار بسيار موثري جهت نمايش طيف
نشري انواع سنگهاي فلسيک ،ماسه سنگها ،مافيک-
الترامافيک و کربناتها میباشد (گيللسپيه و همکاران،
 .)4382در منطقه مطالعاتی اعمال روش
 Decorrelation Stretchبر روي ترکيب رنگی
( )RBG:42،44،40انجام شده است .در اين تصوير
پيکسلهاي قرمز رنگ (حداکثر مقادير باند  )42معادل
واحدهايی با حداکثر فراوانی کانی کوارتز (ماسه سنگها)
میباشد .پيکسلهاي آبی پررنگ (مقادير حداکثر باند
 )40معادل شيلها و رسوبات آبرفتی مرتبط با آنها
،کربناتها به رنگ آبی فيروزهاي و گياهان به رنگ سبز
مشاهده میشود (شکل  .)2در اين تصوير سنگهاي غنی
از کوارتز و کربتانه بطور گسترده تفکيک شدهاند.

برخی از کانیهاي مهم سنگساز موجود در هر يک از
انواع سنگها در محدوده  ) 8/44-44/25 µm( TIRو 3
باند کاليبره شده )0/54-4/29µm( VNIR- SWIR
استر ،سبب استخراج اطالعات مورد نياز جهت شناسايی
و نقشهبرداري طيفی انواع واحدهاي سنگی میشود
(مارس و رووان .)4044 ،در شکل ( )5منحنی طيفی
برخی از کانیهاي سنگساز مهم تشکيلدهنده سنگ-
هاي منطقه را مشاهده میکنيد .تصاوير انعکاسی استر
در ترسيم واحدهاي سنگی-کانيايی با توجه به شکل
منحنیهاي جذب ترکيباتFe+3,Fe+2,Al-OH , Fe,Mg-
 OH ,CO3بکار میرود (هيوسن و همکاران4005 ،؛
رووان و همکاران .)4002 ،در اين تصاوير امکان تفکيک
پيکسلهايی از گروه کانیشناسی خاص با فراوانی غالب
وجود دارد .اما تفکيک کانی منحصر به فرد امکان پذير
نيست ( رووان و مارس4009 ،؛ رووان و همکاران،
.)4002
تصاویر  TIRاستر :براي تفکيک برخی از واحدهاي
سنگی در منطقه از تصاوير ) 8/44-44/25 µm( TIR
استفاده شده است .جهت انجام تصحيح اتمسفري و
تبديل دادههاي راديانس حرارتی و قابليت انتشار
الگوريتم  Emissivity Normalizationبه کار رفته است.
با استفاده از اين تصاوير دو تيپ از واحدهاي سنگی
منطقه شامل شيل -ماسه سنگ غنی از کوارتز ژوراسيک
و واحدهاي کربناته کرتاسه زيرين در ساختار ناوديسی
شکل منطقه با توجه به دو جذب مشخص به ترتيب در
ترکيب  Si-Oدر محدوده طيفی ( 8/7 μmباند  )44به
علت فراوانی کانی کوارتز و جذب ضعيف در طول موج
( 44/4 μmباند  )42با عامل مولکولی  CO3به نقشه
درآمدهاند .طيف آزمايشگاهی کانی کلسيت در طيف
انتشاري افت اندکی را در طول موج ( 44/4 μmباند )42
و همچنين جذب شاخصی را در طول موج -4/99 μm
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شکل :5مقايسه طيف آزمايشگاهی انتشاري و انعکاسی تعدادي از کانیهاي مهم سنگساز و طيف همان کانیها پس از بازنويسی
مجدد به محدوده باندهاي استر جهت تفکيک ردههاي مختلف سنگی .شکل الف) طيف کامل نشري کانیهاي سنگساز مهم؛ طيف
همان کانیها برگردان شده به محدوده  5باند  TIRاستر ( فوجی سادا .)4335 ،ب) طيف کامل انعکاسی چند کانی مهم سنگ ساز
(کالرک و همکاران)4333 ،؛ طيف همان کانیها برگردان شده به محدوده  3باند  VNIR_SWIRاستر.

25
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شکل  :2تصوير  Decorrelation-Stretchترکيب رنگی ( )RBG:40،44،42استر منطقه مطالعاتی .در اين تصوير ماسه سنگها و
شيلها  -رسوبات آبرفتی همراه به ترتيب به رنگ قرمز و آبی تيره (خط چين سياه رنگ) و کربناتها به رنگ آبی فيروزهاي مشاهده
میشوند.

منطقه استفاده شده است (شکل 7ب) .در اين تصوير
مناطق با پيکسلهاي روشن معرف تمام تشکيالت
کربناته کرتاسه زيرين (شامل واحدهاي Kld , Km, Kl
شکل  )4و پيکسلهاي تيره معرف ماسه سنگ سيليسی
(واحد  Jmsشکل  )4میباشد .میتوان گفت که اين
تصوير تفکيک بهتري از واحدهاي مذکور را اراﺋه کرده
است .در نهايت با استفاده از تلفيق نتايج بدست آمده از
روشهاي فوق ،دو واحد سنگی اصلی منطقه با استفاده
از تصاوير  TIRتفکيک شده است (شکل  .)8نتايج بدست
آمده از نقشه تفکيک واحدهاي سنگی  ،TIRهمپوشانی
جالبی را با تصاوير  Decorrelation-Stretchو نقشه
زمينشناسی منطقه نشان میدهد (شکل  4و  .)2شکل
( ) 3طيف انتشاري هر يک از واحدهاي سنگی تفکيک
شده منطقه را در تصاوير  TIRنشان میدهد .مطالعه
طيف تصويري انواع واحدهاي سنگی در منطقه گاها تﻀاد
طيفی با طيف اصلی را نشان میدهد .اين موضوع به دليل
حﻀور يک کانی خاص در ترکيب سنگی آنها میباشد.
مثال جذب باند  44استر به دليل حﻀور کوارتز در ترکيب

استفاده از تصاوير نسبت باندي و باند جذب نسبی
( )RBDاستر براي تفکيک برخی از گروههاي سنگی و
شناسايی پيکسلهايی به عنوان طيف مرجع ،براي تجزيه
و تحليلهاي طيفی مراحل بعدي و انجام کالسبندي
بسيار مفيد هستند (رووان و همکاران .)4002 ،نسبت
باندي  B42/B44استر جهت نمايش سنگهاي محتوي
کوارتز که داراي جذب طيفی در ( 8/7 μmباند  )44به
کار میرود (شکل 7الف) .در اين تصوير مناطق با پيکسل
هاي روشن معرف ماسهسنگ سيليسی (واحد  Jmsشکل
 )4میباشد .مطالعه طيف تصويري سنگهاي کربناته در
منطقه نشان میدهد که بخشی از سنگهاي رخنمون
يافته در منطقه به دليل ترکيب کانیشناسی خاص ،يک
ويژگی جذب قوي را در محدوده باندي ( 40/2 μmباند
 )49نشان میدهد .اين ويژگی جذبی تشابهی را به
مجموعه سنگهايی با محتواي کانیهاي مافيک
(بيوتيت ،اپيدوت ،هورنبلند) را نشان میدهد (شکل 5
الف) .بنابرين از روش باند جذب نسبی ( )RBDباندهاي
( )B42+B44 /B49جهت تفکيک سنگهاي کربناته
22
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ماسهسنگ و شيلها محرز است .اين شکل جذب در
واحدهاي کربناته منطقه نيز مشاهده شده است.

شکل :7الف) تصوير نسبت باندي  B42/B44استر .پيکسل-
هاي روشن معرف ماسه سنگ سيليسی مطابق با واحد Jms
در نقشه زمينشناسی شکل 4میباشد (خط چين زرد) .ب)
تصوير باند جذب نسبی ( )RBDباندهاي

( )B42+B44/B49استر .در اين تصوير پيکسلهاي روشن
معرف واحدهاي سنگی کربناته و رسوبات آبرفتی منتج شده
از آن (خط چين قرمز) و پيکسلهاي تيره معرف ماسه سنگ
سيليسی میباشد.

شکل : 8نقشه برداري طيفی واحدهاي سنگی با استفاده از تصاوير  TIRاستر بر روي پس زمينهاي از باند  4در منطقه مطالعاتی

27

پژوهشهاي دانش زمين ،سال ششم ،شماره  ،42زمستان  ،4932صفحات 28 ................................................................. 57 -98

شکل  :3طيف تصويري ميانگين واحدهاي ماسهسنگ سيليسی و کربناته منطقه مطالعاتی در تصاوير  TIRاستر

ردههاي خاص سنگی هستند را شناسايی میکند.
استفاده از اين روش بر روي تصوير  ،MNFمیتواند
سرگروههايی که داراي بيشترين شباهت طيفی را به
کانی يا گروههاي کانيايی ويژه را تشخيص دهد (رووان و
مارس .)4009 ،در نهايت با استفاده از سرگروههاي
بدست آمده و کالس بندي تصوير به روش فيلترگذاري
تطبيقی ( ،)MFنقشه واحدهاي سنگی به صورت تصوير
سياه سفيد ترسيم میشود .روش  PPIعمدتا در تصاوير
هايپراسپکترال انجام میشود اما تصاوير  SWIRاستر نيز
داراي قدرت تفکيک طيفی خوبی براي شناسايی برخی
از سرگروههاي کانيايی را دارا هستند (بردمن و همکاران،
4335؛ رووان و همکاران .)4009 ،در انتخاب سرگروهها
با توجه به اينکه اطالعات الزم از منطقه بر اساس نقشه
زمينشناسی و برداشت صحرايی وجود دارد ،جهت باال
بردن دقت و صحت پردازش طيفی روش نظارت شده نيز
اعمال شده است .شکل کلی طيف تصويري انواع ردههاي
سنگی با طيف آزمايشگاهی مشابه میباشد .اما يک سري
عواملی اعم از مخلوط متغير کانی-کانی ،مخلوط کانی-
گياه ،تغييرات سايز دانهها در سنگ و ويژگیهاي جذب

تصاویر  VNIR-SWIRاستر :تصاوير امواج مرﺋی تا
مادون قرمز کوتاه ( )VNIR-SWIRاستر در محدوده
طول موج  0/54-4/29 µmقرار داشته و در نقشهبرداري
طيفی واحدهاي سنگی بر اساس شکل منحنیهاي جذب
ترکيبات Al-OH , CO3 Fe+3, Fe+2, Fe-Mg-OH
کاربرد دارد (هيوسن و همکاران4005 ،؛ رووان و
همکاران .)4002 ،تصاوير  SWIRاستر طيف تشخيصی
بسياري از سنگهاي آرژيليتی (سنگهاي غنی از رس)
و کربناتها را با توجه به ترکيبات Mg-OH , ، Al-OH
 CO3,نشان میدهند ( شکل  5ب) ( رووان و مارس،
 .)4009به منظور استخراج طيف تصويري مناسب براي
نقشه برداري انواع ردههاي سنگی در منطقه مورد
مطالعه ،تصاوير  VNIR-SWIRاستر با اعمال روش
شاخص خلوص پيکسل (( )PPIبردمن و همکاران،
 )4335مورد استفاده قرار گرفته است .با توجه به تفاوت
قدرت تفکيک مکانی باندهاي VNIRو  ،SWIRجهت
يکپارچه کردن 2 ،باند  SWIRبه رزولوشن  45متر
برگردان شده است .الگوريتم  PPIپيکسلهايی که داراي
طيف فوقالعاده خالص و خاص تصويري که مرتبط با
28
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( )Klمیباشد (شکل 4و  .)49همچنين منحنی طيفی
مشابه ترکيب دولوميت نيز تشخيص داده شده است
(منحنی Dشکل )40که ويژگی بارز آن جذب قويتر باند
 7نسبت به باند  8استر در مقايسه با کلسيت است .اين
جذب قوي به دليل ترکيب  CO3در باند  7است .با
بررسی بيشتر نقشه زمينشناسی مشخص شده است که
طيف دولوميت بدست آمده بر واحد سنگی دولوميتی
واحد  Kldو همچنين بر بخشهايی در افق ماسهسنگ
قاعده کرتاسه زيرين (واحد  )Kcتطابق دارد (شکل  4و
 .)49بنابراين در منطقه مطالعاتی استفاده از شکل جذب
منحنی طيفی کانیهايی چون موسکويت ( ،Al-OHباند
 ،)2دولوميت ( ،CO3باند  7و باند  )8و کلسيت (،CO3
باند  )8جهت شناسايی و تفکيک انواع واحدهاي سنگی
با دادههاي  VNIR-SWIRاستر نقش کليدي داشته
است .استفاده از کالسبندي فيلترگذاري تطبيقی ()MF
و ورود سرگروههاي طيفی بدست آمده از روش  PPIو با
در نظرگرفتن روش نظارت شده منجر به توليد تصاوير
سياه -سفيدي مرتبط با هر منحنی طيفی شده است .در
اين تصاوير باالترين امتياز هر پيکسل بصورت پيکسل-
هايی با رنگ سفيد مرتبط با بيشترين فراوانی سرگروه و
نيز بيشترين انطباق طيفهاي تصوير با طيف سرگروهها
را نشان میدهد .قابل ذکراست که اين روش مانند ساير
روشهاي پردازش تصاوير استر داراي خطا میباشد و
ممکن است يک منطقه توسط چندين گروه طيفی نقشه
برداري شود .بنابراين با توجه به نقشه زمينشناسی و
مطالعه مجدد طيفهاي تصوير در آن منطقه به همراه
مطالعات زمينی ،اين محلها به طور دستی تصحيح و
اصالح میشوند (شکل .)49

اتمسفر باقی مانده میتواند تغييراتی را در طيف تصويري
واحدهاي سنگی به وجود آورد .در منطقه با استفاده از
روش  ،PPIانواع سرگروههاي مرتبط با جذب ترکيبات
 CO3, Al-OHدر سنگهاي منطقه همچون شيل-
ماسه سنگ رسدار ،دولوميت آهندار و سنگهاي
کربناته (کلسيت و دولوميت) شناسايی شده است.
بسياري از سنگهاي غنی از رس جذب طيفی را در
( 4/4μmباند  )2به دليل وجود موسکويت و ايليت
(محصول هوازدگی موسکويت) و سنگهاي کربناته
جذب ويژهاي را در ( 4/94 –4/99 μmباند  )8نشان
میدهند (شکل  5ب) .در منطقه مطالعاتی با توجه به
سرگروههاي بدست آمده از روش  PPIو اعمال روش
نظارت شده (شکل  )40نتايج زير بدست آمده است:
منحنی طيفی  ،Aويژگیهاي جذب طيفی را در 4/4 μm
( باند  )8به دليل حﻀور  Al-OHو همچنين جذبهايی
را در ( 4/25 μmباند  )2و ( 0/8 μmباند  )9به خاطر
وجود ترکيبات آهندار نشان میدهد .اين منحنی منطبق
بر واحد سنگی شيل -ماسهسنگ رسدار میباشد.
(شکل 4و  .)49قابل ذکر است که اين واحد در تصاوير
 TIRبه سبب فراوانی کانی کوارتز در بخشهاي قبلی
تفکيک شده است .دو منحنی طيفی بدست آمده از روش
( PPIمنحنیهاي  )C, Bمربوط به انواع واحدهاي کربناته
منطقه میباشند .در اين منحنیها اشکال جذبی در
محدوده باند ( 4/42 μmباند  )2به سبب وجود ترکيبات
رسی و جذب قوي در ( 4/99 μmباند  )8و جذب خيلی
ضعيف در باند  7به دليل وجود عامل مولکولی CO3
مشاهده میشود .با بررسی نقشه زمينشناسی و بررسی
صحرايی مشخص شده است که منحنی  Bمطابق با واحد
آهک رسدار ( )Kmو منحنی  Cمنطبق بر آهک تودهاي
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شکل :40منحنی طيفی سرگروههاي بدست آمده از روش شاخص خلوص پيکسل ( )PPIبا اعمال روش نظارت شده بر پايه داده
هاي  VNIR_SWIRاستر در منطقه مورد مطالعه.

هايی از ماسه سنگ -شيل ژوراسيک (منطقه  ،)Bبخش
مرکزي ناوديسهاي منطقه با ترکيب کربناته (منطقه )C
و در واحد سنگی دولوميت ( Kldمنطقه  )Dنشان می-
دهد (شکل .)44مطالعه طيفی واحدهاي سنگی مذکور
عالوه بر داشتن جذبهاي بارزي که در مباحث قبلی
اشاره شد ،همگی جذب شاخصی را در ( 0/8 μmباند)9
نشان میدهند (شکل .)40آهن فرو در ساختار شبکه
کانیهايی همچون فروسيليکاتها ،کربناتها و کلريت-
اپيدوت ( )Fe, Mg-OHمیتواند وجود داشته باشد.

تصاوير نسبت باندي در واقع معکوس عارضه جذب طيفی
را نشان میدهند .اين تصاوير بطور گسترده در مطالعات
دورسنجی با اهداف زمينشناسی مورد استفاده قرار می-
گيرد .بسياري از سنگهاي غنی از آهن را میتوان توسط
نسبت باندي ( )5/9+4/4استر با استفاده از جذب Fe+2
تفکيک کرد (رووان و مارس .)4009 ،نقشه نسبت باندي
( )5/9+4/4سنگهاي غنی از آهن و يا آغشتگی سطح
سنگها به آهن را در قسمتهايی از واحدهاي سنگی
منطقه از جمله ماسه سنگ واحد( Kcمنطقه  ،)Aبخش

50

نقشه برداري واحدهاي سنگی منطقه آهنگران 54 .................................................................................................................................

شکل  :44تصوير نسبت باندي ( )5/9+4/4استر ،پيکسلهاي روشن جذب شديد آهن فرو ( ) Fe +2را نشان میدهد.

واحد ماسه سنگ قاعده کرتاسه زيرين ( )Kcبه عنوان
سنگ ميزبان برخی از ذخاير سرب -روي -آهن در محور
مالير -اصفهان و همچنين در منطقه مطالعاتی در قالب
کانسار -انديسهايی چون معدن آهنگران ،نبیدر
(سرچال) ،چاه سرمه چال و بيخ تنگ میباشد (شکل.)4
بنابراين در اين بخش تغييرات طيف تصويري اين واحد
سنگی در بخشهاي کانیسازي شده و غيرکانی شده
مورد بررسی قرار گرفته است .بررسی طيف ميانگين
تصويري واحد  Kcدر بخشهاي غير کانیسازي عالوه بر
داشتن انعکاس قوي در طول موج ( 4/25 μmباند  ،)2به
شکل منحنی طيفی واحدهاي ماسه سنگ شيل
ژوراسيک شباهت دارد (شکل  44الف) .در طيف تصويري
اين واحد جذب هايی در ( 4/40 μmباند  )2و 0/8 μm
(باند  )9استر مشاهده میشود .طبق مطالعات صحرايی
ترکيب سنگشناسی اين واحد شامل کانیهاي سيليکاته
(کوارتز) ،کانیهاي رسی و محتواي آهن باال میباشد.
مقايسه نتايج طيف تصويري و ترکيب شيميايی اين واحد
تا حدودي جذب باند  2را به دليل حﻀور کانی موسکويت

 ايليت و جذب باند  9را به دليل فراوانی آهن در ترکيبشيميايی کل سنگ و حﻀور کانیهاي هوازده در سطح
آن را منعکس میکند .اين واحد سنگی بصورت يک افق
سياهرنگ در قاعده واحدهاي کربناته کرتاسه زيرين در
ناحيه مورد بحث رخنمون دارد (شکل 44ب) .بررسی
طيف تصوير در مناطق کانیسازي شده واحد ،Kc
ويژگیهاي طيفی کانی دولوميت را نشان میدهد .اين
موضوع در بخش قبلی اين مقاله مورد بررسی قرار گرفت
(شکل  40و شکل  .)49همچنين در تصوير نسبت باندي
(( )5/9+4/4شکل )44بخشهاي غنی از آهن در واحد
 Kcو در محل کانیسازي معدن آهنگران (منطقه A
شکل )44مشاهده میشود .بنابراين میتوان گفت که
وجود کانی دولوميت به عنوان دگرسانی مرتبط با کانی-
سازي و مناطق غنی از آهن ناشی از اکسيد شدن کانی-
هاي سولفيدي در شناسايی مناطق اميد بخش کانی-
سازي با استفاده از تصاوير  VNIR-SWIRاستر حاﺋز
اهميت است.
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شکل  :44الف) طيف ميانگين تصويري واحد ماسهسنگی قاعده کرتاسه بازنويسی شده به محدوده باندهاي  VNIR_SWIRاستر.
ب) نمايی از واحد ماسهسنگی قاعده کرتاسه زيرين ( )Kcبصورت افق سياه رنگ در قاعده واحدهاي کربناته کرتاسه زيرين (واحد
.)Km, Kl

شکل :49نقشه تفکيک واحدهاي سنگی با استفاده از دادههاي  VNIR-SWIRاستر.

( )42نشان داده شده است .با استفاده از تصاوير  TIRو
روشهاي نسبت باندي ،باند جذب نسبی ( )RBDو
 Decorrelation-Stretchقديمیترين و گستردهترين
واحد سنگی منطقه شـيل -ماسهسنگ غنی از کوارتز
ژوراسيک (رنگ بنفش شکل  )42و نيز واحدهاي کربناته
کرتاسه زيرين تفکيک شدهاند .با استفاده از تصاوير

نقشه نهایی تفکیک واحدهای سنگی با استفاده از تصاویر
 VNIR-SWIRو  TIRاستر

در اين مطالعه با استفاده از پردازش طيفهاي انعکاسی
و انتشاري سنجنده استر ،واحدهاي سنگی منطقه
شناسايی و تفکيک شده است .نتايج بدست آمده از
پردازش تصاوير  TIRو  VNIR-SWIRاستر در جدول
( )4و نقشه تلفيق واحدهاي سنگی تفکيک شده در شکل
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اين اليه با توجه به نقشه زمينشناسی منطقه (شکل)4
بر واحد شيل –ماسهسنگ ژوراسيک ( )Jph, Jmsتطابق
دارد .واحد ماسهسنگی قاعده کرتاسه زيرين (( )Kcرنگ
زرد شکل  )42به عنوان ميزبان ماده معدنی و بخشهاي
دولوميتی (رنگ قرمز شکل  )42و غنی از آهن به عنوان
دگرسانیهاي مرتبط با کانیسازي در مناطق کانیسازي
شده تفکيک شده است .اين بخش دولوميتی در همه
جاي منطقه گسترش نداشته و از حداقل ضخامت در
مناطق دور از کانیسازي تا حداکثر ضخامت در محل
کانیسازي کانسار آهنگران (حدود  450متر ) مشخص
شده است (کادر سياه شکل .)42واحدهاي کربناته در
تصاوير  TIRبصورت گسترده و عمومی تفکيک شده است
(شکل  .)8اما تفکيک جزيی اين واحد در تصاوير VNIR-
 SWIRبا توجه به نقشه زمين شناسی شامل واحدهاي
 Kld , Km , Klبه ترتيب بواسطه جذب شاخص کانی
هاي کلسيت ،کلسيت– موسکويت و دولوميت بسيار
مفيد خواهد بود (شکل 4و .)42

 VNIR-SWIRاستر و اعمال مقدار حد مناسب آستانه بر
تصاوير امتيازي حاصل از الگوريتم فيلترگذاري تطبيقی
( ،)MFواحدهاي سنگی منطقه شناسايی و تفکيک شده
است (شکل 49و  .)42ميزان دقت طيفی هر رده طيفی-
سنگی بدست آمده از تصاوير  VNIR-SWIRرا میتوان
از مقايسه بين ميانگين طيف تصويري هر اليه پردازش
شده نسبت به طيف اوليه سرگروههاي تعريف شده
بررسی نمود .تصاوير  VNIR-SWIRتوانايی انواع کالس-
بندي و باالترين قدرت تفکيک طيفی را براي گروههاي
کانيايی مختلف را در مقايسه با تصاوير  TIRدارا هستند.
اين در حالی است که در تصاوير  TIRتعداد کانیهايی
تفکيک شده کمتر و گستردگی جانبی آنها بيشتر است.
با استفاده از تصاوير  VNIR-SWIRچهار نوع واحد
سنگی به شرح زير شناسايی و تفکيک شده است .شيل
و ماسهسنگ غنی از رس (اليه آبی رنگ شکل  )42به
واسطه جذب موسکويت  -ايليت نقشهبرداري شده است.
قابل ذکر است که اين واحد در تصاوير  TIRنيز به سبب
جذب کوارتز (رنگ بنفش شکل  )42تفکيک شده است.

شکل :42نقشه نهايی تفکيک واحدهاي سنگی منطقه مطالعاتی با استفاده از تصاوير  VNIR-SWIRو  TIRاستر.
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نقشه زمينشناسی و نيز مشاهدات صحرايی دارد (شکل4
و  .)42همچنين اطالعات بدست آمده از پردازش تصاوير
استر میتواند يک راهنماي اکتشافی در پیجويی ذخاير
مشابه سرب-آهن در واحد قاعده کرتاسه زيرين ( )Kcدر
محور فلززايی مالير -اصفهان در مقياس ناحيهاي باشد.

بنابراين استفاده از تصاوير  VNIR-SWIRبعالوه
باندهاي  TIRاستر در منطقه مطالعاتی به عنوان مکمل
يکديگر عمل کرده و منجر به توليد نقشه تفکيک
واحدهاي سنگی– کانيايی شده که حداکثر شباهت را با

جدول :4انواع واحدهاي سنگی ،ترکيب کانیشناسی ،عامل جذب و نوع تصوير استر مورد استفاده جهت شناسايی و تفکيک در
منطقه مطالعاتی
کانی شناسی

نام سنگ

عامل

جذب

طول

جذب محدوده

موج

مولکولی

شاخص (میکرومتر)

Si-O
Al-OH

8/7 μm
)44
( 4/4 μmباند)8

طیفی مورد
استفاده

شيل –ماسه
ژوراسيک
( )Jmsو ()Jph

سنگ کوارتز-کانيهايرسی
(موسکويت و ايليت)

(باند TIR
VNIR-SWIR

ماسه سنگ قاعده -4بخش ماسه سنگی
کرتاسه زيرين ( )Kcکانی رسی-کوارتزAl-OH -
Fe+2 ,Fe+3
کانيهاي آهندار
CO3
 -4دولوميت و
کانيهاي آهندار در
زونهاي کانی سازي
شده
آهک رسدار ()km

کلسيت-کانيهاي
رسی

CO3
Al-OH

آهک تودهاي ()kl

کلسيت

دولوميت
()kld

ماسهاي دولوميت

( 4/4 μmباند)8
( 0/8 μmباند)9
باند  7و باند 8

VNIR-SWIR

( 4/ 99μmباند TIR
VNIR-SWIR

)8
( 4/4 μmباند)8

CO3

( 4/ 99μmباند
)8

VNIR-SWIR

CO3

باند  7و باند 8

VNIR-SWIR

فلززايی مالير -اصفهان در غرب ايران ،اهميت و
سودمندي اين تصاوير را در شناسايی و به نقشه درآوردن
انواع واحدهاي سنگی-کانيايی را نشان میدهد .به منظور

نتیجه گیری
مطالعه موردي استفاده از پردازش طيفی تصاوير ماهواره-
اي استر در منطقه آهنگران (جنوب شرق مالير) در محور
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انتخاب ردههاي طيفی-سنگی در منطقه مورد مطالعه،
تصاوير ( TIRفروسرخ گرمايی) و  3باند کاليبره VNIR-
( SWIRمرﺋی تا فروسرخ موج کوتاه) استر بر اساس
جذب طيفی شاخص برخی از کانیهاي مهم سنگساز به
همراه نقشه زمينشناسی و مشاهدات صحرايی مورد
استفاده قرار گرفته است .با استفاده از تصاوير  TIRاستر،
دو تيپ از واحدهاي اصلی منطقه از جمله شيل -ماسه
سنگهاي غنی از کوارتز ژوراسيک و سنگهاي کربناته
کرتاسه زيرين به نقشه درآمده است .نقشه VNIR-
 SWIRاستر توزيع مکانی دقيقی از گسترش انواع
واحدهاي سنگی از جمله شيل و ماسهسنگ غنی از رس
به سن ژوراسيک ،انواع سنگهاي کربناته کرتاسه زيرين

(کلسيت و دولوميت) و واحد ماسه سنگ قاعده کرتاسه
به عنوان سنگ ميزبان ماده معدنی و نيز معرفی ويژگی
طيفی مناطق اميد بخش کانیسازي سرب-آهن را نشان
میدهد .اين تفکيک بر اساس ويژگی جذب منحنی
طيفی عوامل مولکولی چون  Al-OH ، CO3و Fe+2
صورت گرفته است .نقشه نهايی تفکيک واحدهاي سنگی
تطابق جالبی را با نقشه زمينشناسی منطقه و مطالعات
صحرايی نشان میدهد .بنابراين کاربرد تصاوير استر و
انجام روشهاي پردازشی مختلف میتواند به تهيه نقشه
هاي تفکيک سنگها -کانیها مبتنی بر تصوير کمک
کند.
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