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کمیل روستايي  ، 1میثم داودآبادی

فراهاني2

 1دانشجوي كارشناسي ارشد ،گروه مهندسي سنجش از دور ،موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي حكمت قم.
 2استاديار مدعو موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي حكمت قم.
نام نويسنده مسئول:
کمیل روستايي

چکیده
شناسايي كردن معادن اورانيوم از روي تصاوير ماهوارهاي با تفكيك باال به علت دغدغههاي
منع تكثير در طي سالهاي اخير اهميت چشمگيري يافته است .مطالعات انجام شده نشان
ميدهند كه شناسايي اين معادن با بهرهگيري از روشهاي سنجش از دوري كه تنها از امضاي
طيفي استفاده ميكنند كاري دشوار ميباشد .در اين رابطه ،رويكردي را پيشنهاد ميكنيم
كه صرفاً بر امضاي فضايي تجهيزات بكار رفته در فرايند استخراج به عنوان يك جايگزين
متكي است .با توجه به اينكه استخراج اورانيوم و مس شباهتهاي زيادي به همديگر دارد،
بويژه اگر مس از يك كاني درجه پايين و يا از پسماندهها استخراج شود ،پس احتمال وجود
ابهاماتي در شناسايي معادن اورانيوم از روي تصاوير ماهوارهاي تجاري با تفكيك باال وجود
دارد .روشي را براي متمايز ساختن معادن مس و اورانيوم بر مبناي امضاي فضايي تجهيزات
كه منحصر به فرايند معادن مس بودند پيشنهاد شده است .عالوه بر مشخصههايي كه براي
تفكيك اين معادن از آنها استفاده كرديم .اين تكنيك تنها زماني كاربردي است كه استخراج
در معادن انجام شود .در صورتيكه اورانيوم با روش هاي ليچينگ (استخراج با حالل) درجا
استخراج شود اين روش كاربردي ندارد .تصاوير رادار به جهت توانايي نفوذ در عمق قادر به
شناسايي ذخاير پنهان هستند .همچنين تركيب تصاوير رادار و اپتيك به كمك شبكه هاي
عصبي مصنوعي قابليت شناسايي و تفكيك سازنده هاي مختلف زمين شناسي از يكديگر را
افزايش مي دهد.

کلمات کلیدی :معادن اورانيوم  ،معادن مس ،سنجش از دور  ،شبكه هاي عصبي.
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در اکتشاف منابع معدني با استفاده از سنجش از دور
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مقدمه
اورانيوم به شكلهاي مختلف آن يكي از مواد هستهاي بسيار مهم ميباشد .از آنجايي كه اورانيوم كاربردهاي نظامي و
غيرنظامي دارد ،پس توليد پايين آن بر يك مبناي جهاني ضروري ميباشد .آژانس بينالمللي انرژي اتمي ) (IAEAيك سازمان
مستقل بينالمللي بر پايه علم و فناوري (با آدرس  )http://www.iaea.org/about/missionميباشد به عنوان مركز بينالملل
مشاركتهاي هستهاي فعاليت ميكند .اين سازمان كار خود را از طريق نظام بازرسي خود انجام داده و تحت معاهدات منع تكثير
سالح هستهاي و ساير توافقنامههاي مرتبط دولتها را مكلف ميكند از برنامهها و مواد هستهاي تنها براي اهداف صلحآميز استفاده
كنند.
پس از اينكه  IAEAدر سال  1990پيشنهاد كرد كه ميتوان از ماهوارههاي غيرنظامي سنجش از دور براي پايش
توافقنامههاي چند جانبهاي از قبيل معاهده سال  1970در مورد منبع تكثير سالح هستهاي ) (NPTاستفاده كرد ،مطالعات
متعددي در مورد استفاده از تصاوير ماهوارهاي تجاري در قالب روشهاي امنيتي تحت برنامههاي پشتيباني دولتهاي آلمان و
انگلستان از  IAEAانجام شدند (ياساني و همكارانش  SRDP-R269 ،1998 IAEA.SRDP.R256 ،1996و ،IAEA
 .)2000اساس ًا در اين مطالعات عناصر مختلف چرخه سوخت هستهاي بررسي شدند تا از اين طريق بتوان «عناصر كليدي» هر
كدام از برنامههاي هستهاي را مشخص كرد .تفسيرگر تصاوير ميتواند اين عناصر را در تصاوير ماهوارهاي شناسايي كنيد .كميته
دائمي مشاوره در زمينه اجراي تدابير امنيتي ) (SAGSIسازمان انرژي اتمي تحت سرپرستي مدير كل پيشنهاداتي براي تقويت
تدابير امنيتي  IAEAارائه كرد كه شامل استفاده از اطالعات منبع باز از قبيل تاصوير بدست آمده از ماهوارههاي تجاري توسط
اين آژانس ميباشد .پس از آن ،بخش اول چرخه سوخت معادن و آسيابهاي اورانيوم بررسي و گزارش مقدماتي براي مركز
تحقيقات كشور آلمان تهيه شد .آژانس در حال حاضر از اين روش براي تصديق بيانيههاي ارائه شده توسط دولتهاي مختلف تحت
توافقنامههاي امنيتي با آژانس به عنوان ابزار برنامهريزي پيش از بازرسي و تحقيق بر روي فعاليتهاي هستهاي مخفيانه استفاده
ميكند.
شناسايي كردن سايت اكتشاف اورانيوم و يا آسياب اورانيوم در طي سالهاي اوليهي ابداع روش سنجش از دور به علت تفكيك
طيفي و فضايي پايين سنسورهاي ماهواره دشوار بود .تالشهايي توسط سازمان اطالعات ) (CIAاياالت متحده آمريكا براي پايش
فعاليت هاي استخراج و آسياب كردن اورانيوم در جمهوري شوروي سابق ) (FSRو همچنين برآورد ميزان توليد آن بر مبناي
درجه كانه و اندازهي پسماندهها با استفاده از تصاوير هوايي انجام گرفت .بعدها ،تصاوير ماهوارهاي با تفكيك پايين با پرتاب ماهواره
 CORONAتوسط دولت آمريكا در دسترس قرار گرفتند .مطالعات انجام گرفته به تعريف نكات آموخته شده در مورد استخراج
و حفاري اورانيوم با استفاده از تصاوير ماهوارهاي كمك كرده و مسير را براي انتشار كتابچههايي براي تفسير اين تصاوير هموار
ساختند.
با دسترسي به تصاوير ابرطيفي و تكنيكهاي پيشرفته پردازش تصاوير ،شاهد شكل جديدي از عالقمندي به شناسايي آسياب
اورانيوم با استفاده از امضاي طيفي هستيم .محققان البراتوار تحقيقات ملي ساند يا مطالعهي نظام مندي براي ارزيابي استفاده از
روش سنجش از دور ماهوارهاي براي شناسايي معادن و آسيابهاي اورانيوم انجام دادند .مطالعه موردي گزارش شده در اين گزارش
آسياب اورانيوم  Rangerواقع در استراليا مي باشد .در اين گزارش به بررسي استفاده پتانسيل از دادههاي ابرطيفي و چندطيفي
بدست آمده از چندين ماهواره سنجش از دور مي پردازيم تا مشخص شود كه آيا اين موارد منحصربه عمليات حفاري و آسياب
واقعي اورانيوم هستند .در اين مطالعه نتيجهگيري ميشود كه اگرچه دادههاي ابرطيفي به طبقبندي كانههاي مختلف به چندگروه
كمك ميكنند ،اما وجود ميزان اورانيوم در اين كانهها به حدي اندك ميباشد كه امضاي مشهودي در اختيار حسگر ماهوارهاي
قرار نميدهد .در اين مطالعه همچنين نتيجهگيري ميشود كه دادههاي ابرطيفي نميتوانند فرايندهاي آسياب اورانيوم را از ساير
فرايندهاي آسياب از قبيل فرايند آسياب مس ،ريو ،واناديوم ،فسفر و خاكهاي نادر تشخيص دهند .بعالوه ،مطالعه كنوني به اين
موضوع اشاره ميككند كه هرگاه سيستمهاي ماهوارهاي با تفكيك فضايي باال -از قبيل  -Quickbirdفاقد تفكيك طيفي كافي
براي شناسايي مواد مختلف باشد ،در اين صورت ميتوان از اطالعات فضايي بدست آمده توسط سيستمهاي داراي تفكيك طيفي
باال -از قبيل  -Hyperionاستفاده كرد.
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با توجه به نكات كليدي مطالعه باال ،مجموعه اي از امضاها و عوامل كليدي عملياتي مبتني بر مشاهدات چندين عمليات
آسياب اورانيوم در سراسر جهان اخيراً توسط چاندرا شاكار و همكارانش توسعه يافتند .تصاوير ) Google Earth (GEو نمودار
جريان مربوط به اين فرايندها در دسترس ميباشند .تصاوير ماهوارهاي ،مخصوصاً تصاوير  Google Earthمورد مطالعه قرار
گرفتند تا بتوان مجموعهاي از نكات كليدي در جهت تفسير دادهها تهيه كرد .اين نكات كليدي عمليات سايتهاي آسياب را به
موارد قابل مشاهده در تصاوير ماهوارهاي ارتباط ميدهند .شكل و اندازهي مشخصههاي مشاهده شده و موقعيت آنها در زنجيره
فرايند مجموعهاي از امضاهاي فضايي ايجاد ميكند كه مي توان از آن براي شناسايي آسياب اورانيوم استفاده كرد .متداولترين
مشخصه در بين اين مجموعه نمونه به موازات امضاه اي آنها به عنوان مبنايي براي توسعه درختي تصميم مورد استفاده قرار
ميگيرد .با اين روش ميتوان ظرفيت توليد آسيابهاي اورانيوم را برآورد كرد.
پژوهش حاضر نشان مي دهد كه فرايند استخراج مس بسيار مشابه با فرايند استخراج اورانيوم است ،مخصوصاً هرگاه مس از
پسمانده ها استخراج شد و يا درجه كانه پايين باشد .تعدادي از تجيهزات مورد استفاده در اين دو فرايند بسيار مشابهاند .بنابراين،
اطمينان يافتن از اين مورد بسيار مهم است كه آسياب مس به اشتباه آسياب اورانيوم نامگذاري نشود و يا بالعكس .در راستاي اين
مطالعه ،يكسري خصوصيات فضايي در آسيابهاي مس شناسايي شدند كه در آسياب اورانيوم وجود ندارند ،از جمله اين خصوصيات
ميتوان به ساختمان فرايند ( Electrowinningالكتروليز فلزات از سنگهاي معدني) اشاره كرد .اين خصوصيات كمك ميكند
تا شناسايي آسياب اورانيوم با اطمينان بيشتري انجام بگيرد.
در اين مقاله ،مطالعه قبلي را گسترش داديم تا بتوانيم آسياب اورانيوم را شناسايي كرده و آن را از آسياب مس متمايز سازيم.
با در نظر گرفتن اندازه تجهيزات مورد استفاده در فرايند استخراج دو عنصر اورانيوم و مس امكان چنين تمايزي وجود دارد .ما
نشان ميدهيم كه ميتوان از اندازههاي متفاوت دستگاههاي ( CCDدكانتاسيون (سرريز) جريان مخالف) مشاهده شده در
آسيابهاي اورانيوم و مس براي تشخيص سايتهاي استخراج از همديگر استفاده كرد .با استفاده از اين اندازهها به همراه امضاي
فضايي بخش فرايند  Electrowinningو دستگاههاي قدرت موجود در آسياب مس ميتوان الگوريتم تصميم را براي شناسايي
آسياب اورانيوم و تشخيص آن از آسياب مس طراحي كرد.
امضاهاي فضايي و رويكرد پيشنهادي را مي توان اصالح كرد و براي تحليل تصاوير مبتني بر اشيا بكار گرفت .اين مقاله به
بررسي روش ليچينگ (برشويي) انبوه يا عمليات ليچينگ (برشويي) درجا ] [ISLنميپردازد .براي اين دو عمليات خصوصيات
مشهود مختلفي در تصاوير ماهوارهاي نياز مي باشد .اين مطالعه تنها به بررسي عمليات آسياب هيدرومتالوژيكي مربوط به استخراج
اورانيوم ميپردازد .از آنجايي كه آسيابهاي  ISLداراي خصوصيات سطحي قابل تشخيص هستند ،پس تحقيق گسترده بر روي
آسيابها و معادن  ISLدر سراسر جهان به شناسايي امضاهاي فضايي براي اين قبيل سايتها كمك ميكند.
فرايند استخراج اورانيوم
شرايط زمينشناختي مطلوب براي پيدا كردن و كشف كانههاي حامل اورانيوم بطور گستردهاي در سراسر جهان مورد تحقيق
قرار گرفته و اسنادي در رابطه با آنها ارائه شدهاند .مراحل مختلف مربوط به استخراج ،بهسازي كانه و بعملآوري بيشتر آن به شكل
كيك زرد با جزئيات بيشتر مورد مطالعه قرار گرفته است .اورانيوم از معادن باز و يا زيرزميني استخراج ميشود.
طبيعت رسوبات هر منطقهاي تعيينكننده شيوه يا فرايند استخراج ميباشد .مراحل كلي فرايندهاي مورد استفاده براي
استخراج اورانيوم در تصوير  1نشان داده مي شوند .اين تصوير همچنين تجهيزات نوعي مورد استفاده براي دستيابي به نتيجه
مطلوب در هر مرحله را نشان ميدهد .ممكن است تجهيزات ديگري در اين فرايند بكار گرفته شوند .اما بايد ذكر كرد كه در اينجا
بيشتر بر استفاده از تصاوير ماهواره اي براي شناسايي تجهيزات مورد استفاده براي فرايندهاي كليدي بر خود تجهيزات و وسايل
تمركز ميشود .هدف ما پي بردن به اين موضوع است كه كدام يك از تجهيزات مورد استفاده در عمليات آسياب اورانيوم در تصاوير
ماهوارهاي مشهود و قابل شناسايي هستند.
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تصوير  -1مراحل کلي فرايندهای مورد استفاده برای استخراج اورانیوم

پس از اينكه كانه خرد و بطور مناسبي آسياب شد ،اورانيوم با استفاده از اسيدها يا بازها به شكل محلول ليچينگ ميشود.
تركيب معدني كانه تعيينكننده نوع خاصي فرايند شستشو در يك آسياب ميباشد.
ليچينگ يا شستشو را ميتوان در تانكرهاي مخصوص ،بصورت انبوه و يا درجا انجام داد .كانههاي اورانيوم درجه باال معموالً
در تانكرها و اما كانههاي درجه پايينتر بصورت انبوه يا درجا ليچينگ ميشوند.
با توجه به اهداف اين مطالعه ،ما آن تعداد از آسيابهايي كه از روش ليچينگ انبوه استفاده ميكنند را بررسي نكرديم .دليل
حذف اين تعداد از آسياب ها از اين مطالعه اينست كه مراحل مختلف فرايند ليچينگ در آنها نسبت ًا متفاوت بوده و شناسايي اين
قبيل آسيابها در تصاوير ماهوارهاي غيرممكن است.
پس از مراحل ليچينگ به مرحله جداسازي جامد -مايع ميرسيم .اين كار با استفاده از تغليظكنندهها و فيلترهاي و
كانتاسيون (سرريز كردن) جريان مخالف ) (CCDانجام ميگيرد .در اصل ،اگر محلول شستشو شده حاوي مقدار كافي از اورانيوم
باشد ،ميتوا ن آن را بطور مستقيم رسوب داد .اين كار به ندرت انجام ميشود و محلول شستشو شده در معرض استخراج حالل و
يا فرايند تبادل يون قرار ميگيرد.
مرحله نهايي بازيافت اورانيوم جامد يا كيك زرد از محلول است .اين مرحله مستلزم تشكيل رسوب و خشكسازي است.

فرايند استخراج مس
مراحل كلي فرايند استخراج مس در گزارش مربوط به البراتوار تحقيقات ملي  Sandiaموجود ميباشد.
مس اغلب به شكل سولفيد يا اكسيد وجود دارد .اگرچه مراحل خرد و آسياب كردن در تمام فرايندهاي استخراج متداول
هستند ،اما مراحل فرايند براي دو نوع كانه متفاوتند .مراحل اصلي در فرايند استخراج مس بطور شماتيك در تصوير  2نشان داده
ميشوند .كانه سولفيد پس از خرد و آسياب شدن اوليه و كنسانترهسازي مس وارد مرحلهي شناورسازي كف ميشود .كف حاصل
از فرايند شناورسازي حاوي مقدار انبوهي از مس ميباشد .گدازگر (دستگاه گدازگر) را ميتوان در سايت آسياب و يا هر جاي
ديگري قرار داد .گدازگر كنسانتره مس را به مس حبابي تبديل ميكند كه اين مس به نوبهي خود تصفيه شده تا مس آندي
تشكيل شود .در پايان مس آندي وارد مرحله  Electrowinningميشود تا فلز مس با خلوص باال توليد شود.
پس ماندههاي حاصل از شناورسازي كف حاوي مقداري مس هستند كه ميتوان آنرا بازيافت كرد .اين پسماندهها با
سولفوريك اسيد شستشو شده و از يكسري  CCDبه دنبال مرحله استخراج حالل عبور ميكنند .محلول مس بدست آمده از
مرحله استخراج حالل به منظور استخراج مس وارد بخش  Electrowinningميشود.
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مس موجود به شكل اكسيد پس از خرد و آسياب شدن با استفاده از سولفوريك اسيد شستشو ميشود .پس از كنسانترهسازي
از طريق فرايند استخراج حالل ،محلول حاوي مس وارد بخش  Electrowinningميشود .بسته به كنسانترهسازي كانه ،مرحلهي
ليچينگ يا قبل از استخراج حالل و  Electrowinningبا توالي مراحل  CCDدنبال ميشود.

تصوير  -2مراحل کلي فرايند استخراج مس

ويژگيهای مهم آسیاب اورانیوم
ما با تفسير كردن تصاوير ) Google Earth (GEتعداد زيادي از آسيابهاي اورانيوم تجاري در سراسر جهان ،مجموعهاي
از نكات كليدي و مهم را براي شناسايي آسياب اورانيوم بر مبناي ويژگيهاي فضايي تجهيزات مورد استفاده در عمليات آسياب در
عوض جستجوي امضاهاي طيفي تعيين كرديم .نكات كليدي موجود براي شناسايي آسياب اورانيوم به همراه تصاوير  GEآن
توسعه مييابند .از متداولترين ويژگيهاي اين مجموعه به همراه امضاهاي آنها براي تصميمگيري در اين مورد استفاده ميشود
كه آسياب مشاهده شده در تصوير ماهوارهاي آسياب اورانيوم ميباشد يا خير.
هدف ما تشخيص دادن آن تعداد تجهيزات منحصر به عمليات آسياب كردن اورانيوم است كه در تصوير ماهوارهاي مشهود و
قابل شناسايي هستند.
در اين راستا ،يازده عمليات آسياب اورانيوم را انتخاب كرديم .مجموعه نمونهي منتخب ما در جدول  1نشان داده ميشود.
جدول  -1مجموعه نمونهی منتخب
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تصاوير  GEموجود براي هر كدام از اين آسيابها با جزئيات بيشتر و با استفاده از ساير اطالعات عمومي موجود مورد مطالعه
قرار گرفتند.
مجموعه ويژگي هاي مشهودي كه ما از روي اين تصاوير شناسايي كرديم مبنايي براي شناسايي ويژگيهاي مهم مربوط به
آسياب اورانيوم تشكيل ميدهند .براي تحليل كامل تصاوير  GEاين آسيابها اثر چاندراشكار و همكارانش را مشاهده كنيد.
تصوير  GEآسياب اورانيوم در شكل  3آمده است .اين تصوير ساختمانهاي خردسازي /آسياب كردن ،بخش ليچينگ،
CCDها و بخش استخراج حالل را نشان ميدهد.
اگرچه وسايل خردسازي ،آسياب كردن و تهيه دوغاب در اغلب اين تصاوير قابل شناسايي هستند ،اما داراي خصوصيات
ويژهاي براي عمليات آسياب كردن اورانيوم نميباشند .مشهودترين ويژگي در اين تصوير ماهوارهاي واحد  CCDميباشد كه در
فرايند تفكيكسازي جامد /مايع بكار ميرود.
ويژگي هاي متعددي در رابطه با فرايند ليچينگ وجود دارد .بعضي از اين ويژگيها در تمام آسيابها قابل مشاهده هستند.
در مورد ليچينگ اسيد ميتوان دستگاههاي مربوط به ذخيره اسيد يا تانكرهاي ليچينگ را مشاهده كرد گاهي اوقات تانكرهاي
ذخيرهسازي اسيد در مجاورت وسايل ليچينگ قرار مي گيرند .از آنجايي كه ليچينگ قلياها مستلزم دماهاي باالتر است ،پس بايد
به جستجوي دودكش ،مبدل هاي حرارتي و حتي دود پرداخت .اگرچه شناسايي كردن وسايل ليچينگ دشوار و مستلزم دانش
دقيقتري در مورد فرايندهاي بكار رفته ميباشد ،اما ميتوان اين كار را به روشهاي ديگري انجام داد .با توجه به اينكه ما اطالع
داريم عمليات ليچينگ به دنبال مرحله تهيه كاند ميباشد و پس از آن مرحله تفكيكسازي جامد /مايع را داريم ،پس توالي اين
عمليات به شناسايي بعضي از خصوصيات ليچينگ كمك ميكند.
ويژگي جالب توجه بعدي تجهيزات مرتبط با فرايند كنسانترهسازي و خالصسازي ميباشد .در اغلب آسيابها ،اين كار با
ستونهاي استخراج حالل ) (SXو يا فرايند تبادل يون ) (IXانجام ميگيرد .گاهي اوقات از تركيب اين دو استفاده ميشود.
ستونهاي  SXدر داخل ساختمان تعبير ميشوند و ممكن است قابل شناسايي باشند ،در سايتهاي آسيابي كه مورد مطالعه ما
ميباشند ما متوجه شديم كه ستونهاي  SXدر داخل يك سري ساختمان مشابه قرار گرفته و تانكرهاي ذخيرهسازي حاوي
حاللهاي مورد استفاده در فرايند  SXبه آنها اتصال يافتهاند .ستونهاي  IXمعموالً باز گذاشته شده و در تصاوير ماهوارهاي قابل
مشاهده هستند.
ويژگي هاي مرتبط با تهيه رسوب ،خشك و كلسينه كردن قطعاً در تصوير ماهوارهاي قابل شناسايي نيستند .در اغلب موارد،
اين ويژگيها را ميبايستي به روش غيرمستقيم و در حضور مخازن حاوي حاللها و شناسهگرهاي مورد استفاده به اين منظور
شناسايي كرد .آنچه كه از اهميت برابر با وسايل  SXيا  IXبرخوردار است اين ميباشد كه ما ميتوانيم از آنها براي شناسايي
امكانات موجود استفاده كنيم .در اغلب آسيابهايي كه از آمونياك استفاده ميشود ،سيلندرهاي آمونياك به وضوح در تصوير
ماهوارهاي قابل مشاهده هستند.
اساساً روش ما براي تشخيص آسياب اورانيوم از روي تصاوير  GEابتدا شناسايي مدار  ،CCDسپس تالش براي تعيين محل
جريان رو به باالي وسايل ليچينگ ميباشد .اگر از وسايل  SXيا  IXبراي فرايند  CCDاستفاده شود سپس ميتوانيم با درجه
اطمينان بااليي نتيجهگيري كنيم كه سايت آسياب اورانيوم ميباشد.
اين رويكرد محدوديت هاي خاصي دارد ،چرا كه بسياري از فرايندهاي استخراج مواد معدني ديگر بسيار مشابه با فرايند
استخراج اورانيوم هستند .از بين آنها ،تش خيص دادن فرايندهاي استخراج مس و اورانيوم از همديگر بسيار دشوار ميباشد .با
شناسايي كردن ويژگيهاي فضايي منحصربه آسيابهاي مس قادر خواهيم بود آسياب اورانيوم را به شكل بهتري تشخيص داده و
آن را از آسياب مس تفكيك كنيم.
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تصوير  -3تشخیص آسیاب اورانیوم از روی تصاوير GE

ويژگيهای متمايزکننده آسیاب اورانیوم از آسیاب مس
بيشتر مراحل اين فرايند براي اورانيوم و مس مشابه اند .اما مس و اورانيوم از لحاظ بعضي جزئيات فرايند تفاوتهايي دارند،
ميتوان از اين تفاوتها براي جداسازي آسياب مس از آسياب اورانيوم استفاده كرد.
يك تف اوت عمده بين آسياب اورانيوم و آسياب مس مربوط به مقياس عمليات ميباشد .از لحاظ قابليت رشد اقتصادي،
آسيابهاي مس ميبايستي بازده بسيار بيشتري نسبت به آسيابهاي اورانيوم داشته باشند .بنابراين يك آسياب مس به ناچار
حداقل  2تا  3برابر بزرگتر از يك آسياب اورانيوم ميباشد.
آسيابي كه كانه مس درجه پايين و يا بخشي از آسياب مسي كه پسماندههاي حاصل از فرايند شناورسازي كف را پرداز
ميكند مشابه با آسياب اورانيوم به نظر ميآيد .اين چنين آسيابي داراي ويژگيهايي مانند مدارهاي  ،CCDواحدهاي  SXبعالوه
وسايل ليچينگ اسيد ميباشد كه در آسياب اورانيوم نيز آنها را مشاهده ميكنيم .بهرحال ،فاكتور متمايزكننده براي استخراج مس
از پسمانده هاي شناورسازي كف اينست كه پس از استخراج حالل ،پسمانده در عوض وارد شدن به بخش رسوبگذاري وارد
بخش  Electrowinningمي شود .از آنجايي كه اين بخش داراي امضاي واقعي اين مراحل در تصوير ماهوارهاي ميباشد پس
ميتوان از آن براي تفكيكسازي و تشخيص آسياب اورانيوم از آسياب مس استفاده كرد.
تصوير  4تصوير  GEآسياب پسماندههاي مس در آسياب مس  Nchangeواقع در كشور زامبيا ميباشد .ما ويژگيهايي را
در اين تصوير مشاهده ميكنيم ،بسيار مشابه با ويژگيهاي مشاهده شده در آسياب اورانيوم هستند.
بطور مثالCCD ،ها در كارخانه استخراج مشاهده ميشوند .همچنين يكسري مراحل استخراج حالل وجود دارد كه در
ساختمانهاي مجزا و اما مشابهي تعبيه شدهاند .ما همچنين كارخانه توليد برق را مشاهده ميكنيم .بعالوه ،ساختمان
 Electrowinningرا مشاهده مي كنيم كه در آسياب اورانيوم وجود ندارد .بنابراين ،اين بخش فاكتور متمايز كننده براي استخراج
مس از پسماندههاي شناورسازي محسوب ميشود .در آسياب مس  ،Nchangeپس از فرايند استخراج حالل شاهد بخش
 Electrowinningهستيم .در عوض اين بخش در آسياب اورانيوم بخش رسوبگذاري وجود دارد .از آنجايي كه بخش
 Electrowinningداراي امضاي خاص خود ميباشد ،پس مي توان از شواهد مربوط به اين مرحله در تصاوير ماهوارهاي براي
تشخيص دادن آسياب اورانيوم از آسياب مس استفاده كرد.
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تصوير  -4تشخیص دادن آسیاب اورانیوم از آسیاب مس

بخش  Electrowinningداراي ساختار خاصي ميباشد كه در تصوير  5نشان داده ميشود .در اين تصوير ،ساختمان طويل
مربوط به اين بخش به آساني قابل شناسايي است كه معموالً در مجاورت بخش استخراج حالل قرار ميگيرد.
ويژگي متمايزكننده ديگر مربوط به ابعاد CCDها ميباشد .مقياس اقتصادي مورد نياز براي توليد مس بطور چشمگيري
بزرگتر از مقياس مورد نياز براي توليد اورانيوم ميباشد .اين كار مستلزم كانههاي درجه باالتر و پردازش حجم باالتري از مواد در
آسياب مس ميباشد .اگر CCDها در فرايند توليد مورد استفاده قرار بگيرند .اندازه تجهيزات و اندازه كلي كارخانه احتماالً بسيار
بزرگتر باشد .اگر CCDها در فرايند توليد مورد استفاده قرار بگيرند ،احتمال زيادي وجود دارد كه قطر آنها براي مس بسيار بزرگتر
از اورانيوم باشد ،بررسي دقيقتري از قطر  CCDآسيابهاي مختلف بع مل آمد تا بتوان صحت آنها را تأييد كرد .اين بحث با
جزئيات بيشتر در بخش بعدي مورد بحث قرار ميگيرد.

تصوير  -5بررسي دقیقتری از قطر  CCDآسیابهای مختلف

ابعاد تجهیزات CCD
ما مشاهده كرديم كه CCDها ويژگي معمول آسيابهاي اورانيوم و مس ميباشند .اگرچه همواره در سايتهاي استخراج
مس وجود ندارند اما به هنگام پردازش پسمانده هاي مس شاهد وجود آنها هستيم .در اين قبيل موارد بايد راهي پيدا كنيم تا
اطمينان حاصل شود كه آسياب مس را به اشتباه در رديف آسياب اورانيوم طبقهبندي نكردهايم .گاهي اوقات احتمال دارد كه در
يك آسياب شاهد يكسري  CCDباشيم ،اما نميتوان آن را به عنوان ويژگي متمايز آسياب اورانيوم در نظر گرفت .در صورتي اين
اتفاق ميافتد كه بخش  Electrowinningدر آن نزديكي نباشد .اما ساختمانهايي وجود دارد كه داراي ظاهر مشابه با
ساختمانهاي استخراج حالل هستند.
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در اين مورد بايد چه تصميمي بگيريم؟ در طي تحقيق و پژوهش در مورد مسألهي جداسازي آسياب اورانيوم از آسياب مس
متوجه شديم كه ابعاد  CCDآسياب مس بزرگتر از آسياب اورانيوم ميباشد .بنابراين قطر  CCDحاصل از نمونههاي آسياب مس
را با قطر آن براي آسياب اورانيوم مقايسه كرديم.
دادههاي نمونهي ما از  10آسياب مس و  14آسياب اورانيوم تشكيل ميشوند .اين دادهها در جدول  2نشان داده ميشوند.
آسيابهاي مس در مكزيك ،اياالت متحده آمريكا ،اندونزي ،زامبيا و شيلي واقع شدهاند.
در تصوير  6طرح ابعاد  CCDآسيابهاي مختلف مس و اورانيوم در اين مجموعه نمونه ارائه ميشود.
جدول  -2دادههای نمونهی ما از  10آسیاب مس و  14آسیاب اورانیوم

تصوير - 6طرح ابعاد  CCDآسیابهای مختلف مس و اورانیوم
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تصوير  -7طرحهای پراکندهای از قطر و تعداد CCDها

از روي تصوير  6واضح است كه ميتوان از قطر CCDها در آسيابهاي اورانيوم و مس براي تفكيك آنها استفاده كرد .آستانه
تفكيكسازي كمي بزرگتر از  60mميباشد .در صورتيكه قطر  CCDبه تنهايي فاكتور متمايزكننده نويدبخشي باشد ،بررسي
دقيقتر فرايند  CCDحاكي از آنست كه اين قطر به تنهايي براي تعيين حجم بازدهي يا محصول كافي نيست .همچنين اين
احتمال وجود دارد كه نمونه خاصي از آسيابهاي مس و اورانيوم كه ما انتخاب كردهايم باعث تفكيكسازي مشخصي شود.
نمونههاي ديگر تغييرات بزرگتري در قطر  CCDنشان دادند .اين وضعيت باعث ايجاد تداخل و افزايش احتمال طبقه نادرست
ميشود .پس براي ارتقا توانايي تفكيكسازي بايد از ويژگيهاي ديگر بهره گرفت.
با توجه به اينكه موضوعي كه ما قصد پي بردن به آن را داريم بر مبناي حجم ميباشد ،ما چندين  CCDديگر به روش
طبقهبندي خود اضافه كرديم به آساني در تصوير ماهوارهاي مشاهده مي شوند كه قوت جداسازي دو گروه از همديگر را بهبود
ميبخشند.
تصوير  7طرحهاي پراكندهاي از قطر و تعداد CCDها نشان ميدهد از روي اين تصوير واضح است كه اگرچه از لحاظ تعداد
 CCDها تداخالتي وجود دارد ،اما اين دو خوشه بطور واضحي قابل تفكيك هستند .يك خوشه نشان دهنده آسيابهاي مس و
خوشه ديگر نشان دهنده آسيابهاي اورانيوم ميباشد.
مقادير متوسط نمونه و انحراف معيار براي دو خوشه در جدول  3نشان داده ميشوند .تغييرپذيري در قطر مربوط به اين دو
خوشه تقريباً مشابه ميباشد .همچنين از روي اين طرح واضح است كه ميتوان اين دو خوشه را تنها به استفاده از قطر از هم
تفكيك كرد .حداكثر قطر  CCDاورانيوم  56/32بوده كه كوچكتر از حداقل قطر  CCDمس ( )76/0 mميباشد.
اگر اين متغير را به تنهايي در نظر بگيريم ميتوانيم كار طبقهبندي را با استفاده از معيار سادهي نزديك بودن مقدار حاصل
به مقدار متوسط خوشه طبقهبندي كنيم .با تعيين نقطه مياني فاصله بين اين دو متوسط ميتوانيم چنين تصميمگيري كنيم كه
ال ذكر كرديم با افزودن
هر نقطهي نمونه با قطر كمتر از  66/50 mدر خوشه اورانيوم طبقهبندي شود .بهرحال همانطور كه قب ً
ويژگيهاي ديگر از قبيل تعداد CCDها ميتوانيم به الگوريتم طبقهبندي قوت بيشتري بدهيم و در عين حال مراقب باياس
(پيشقدري) نمونه هم باشيم.
جدول  -3مقادير متوسط نمونه و انحراف معیار برای دو خوشه

دو متغير تعداد CCDها و قطر بيانگر حجم كانه مصرف شده توسط آسياب بوده و معيار طبقهبندي بر مبناي اين دو متغير
ميزان خطاي طبقهبندي نادرست را كاهش ميدهد .دو رويكرد براي تعريف توابع متمايزكننده وجود دارد در سادهترين مورد تنها
فاصله اقليدس بدون توجه به تغييرپذيري در خوشهها در نظر گرفته ميشود .اين متغير طبقهبنديكننده حداقل فاصله از ميانگين
ميباشد .طبقهبنديكننده فاصله ( Mahalanobisبراي طبقهبندي تصاوير ماهوارهاي) تفرق بين خوشهها را در نظر ميگيرد كه
به شكل واريانس -ماتريسهاي هم واريانس دو خوشه -بيان ميشود.

طبقهبندی کننده حداقل فاصله از میانگین
ما در زير در مورد طبقهبندي كننده حداقل فاصله از ميانگين و توابع متمايزكننده آن بحث ميكنيم.
فرض كنيد ما ميخواهيم پي ببريم كه آيا يك آسياب نامشخص بر مبناي دو ويژگي -قطر  CCDو تعداد CCDها -آسياب
اورانيوم ميباشد يا آسياب مس .ما به شكل زير پيش ميرويم.
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ما بردار مصرف اين دو ويژگي را به شكل زير تعريف ميكنيم:
)  X  ( x1 x2در اينجا:
 : x1قطر CCD
 : x2تعداد CCDها
دو خوشه وجود دارد C1 :نماد اورانيوم و  C2نماد مس.
هدف ما يافتن توابع تصميم )  d1( Xو )  d2 ( Xميباشد ،به نحوي كه اگر بردار نمونه  xبه  C1تعلق داشته باشد پس
)  d1( Xبزرگتر از )  d2 ( Xخواهد بود.
تابع مرز (در مورد اين دو ويژگي يك خط مستقيم خواهد بود) تفكيككننده اين دو خوشه به شكل زير تعريف ميشود:

d ( X )  d1( X )  d2 ( X )  0

()1
ما اين خط مرز را با استفاده از دادههاي نمونهي جدول  2بدست خواهيم آورد.
با دنبال كردن روش ارائه شده توسط گونزالس و وودس ،بايد گفت تابع فاصله ديورد خوشه ( C1اورانيوم) صدق ميكند:
) d1 ( X )  m1 * x1  m2 * x2  0.5 (m1  m2
2

()2

2

در اينجا  m1و  m2به ترتيب قطر متوسط نمونه  CCDو قطر متوسط نمونههاي  CCDميباشند .اين مقدار از روي
دادههاي مربوط به آسيابهاي اورانيوم محاسبه ميشود.
مشابهاً ،با قرار دادن مقادير قطر متوسط نمونه  CCDو قطر متوسط نمونه CCDهاي آسيابهاي مس در عبارت ()2
ميتوان تابع تصميم )  d 2 ( Xرا بدست آورد .با استفاده از دادههاي حاصل از اين نمونه ،ما داريم:
()3

براي اورانيوم

d1 ( X )  22.55x1  6.1x2  345.0063

d 2 ( X )  107.46x1  3.8x2  5781.046

براي مس
()4
خط تصميم (معادله ( )1باال) تفكيك كننده اين دو خوشه پس از سادهسازي عبارت به مقدار زير كاهش مييابد:

35.6130 * x1  x2  2363.496  0

()5
خط مرز در تصوير  8به شكل  ABنشان داده مي شود .از آنجايي كه اين خط بر مبناي فاصله اقليدسي است پس عمود بر
خطي است كه مقادير متوسط دو خوشه را به هم متصل ميكنند .نقاط موجود در بخش تحتاني سمت راست اين خط به آسياب
مس تعلق دارند و تمام نقاط موجود در بخش تحتاني سمت چپ اين خط را ميتوان به عنوان آسياب اورانيوم طبقهبندي كرد.
واضح است كه اين خط تفكيكسازي همواره از روي قطر  CCDتعيين ميشود .بنابراين ،خط مذكور همواره عمودي بوده
و از مقدار  66.371بر روي محور  xعبور ميكند.
در اندازهگيري فاصله اقليدسي با مسائلي مواجه ميشويم ،چرا كه تغييرپذيري در مقادير اندازهگيري شده محاسبه نميشود.
براي رفع اين مشكل بهتر است به مقدار فاصله  Mahalanobisتوجه داشته باشيم .در اين اندازهگيري به هم واريانس بين دو
ويژگي مورد مطالعه تجه خاصي ميشود.
اولويت با فاصله اقليدس است چرا كه واريانس نقاط دو خوشه را بررسي ميكند .اساساً ،اندازهگيري فاصله Mahalanobis
شامل متوسط فاصله و واريانس -يعني همواريانس دو متغير -ميباشد .فرض مهم اينست كه ماتريسهاي واريانس -هم واريانس
براي اين دو خوشه مشابه هستند .اين وضعيت ما را قادر ميسازد به ماتريس مشترك واريانس -هم واريانس از روي دادههاي نمونه
دست يابيم.
در كل ،تابع فاصله  Mahalanobisبراي يك خوشه به شكل زير تعريف ميشود:
[( x  M )1 S 1 ( x  M )],
در اينجا  xبردار نمونه و به شكل قبل تعريف ميشود.
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 Sمعكوس ماتريس مشترك واريانس -هم واريانس براي دو خوشه ميباشد M .بردار ميانگين ميباشد.

با قرار دادن مقادير ميانگين دو خوشه در اين عبارت دو تابع فاصله )  d1 ( Xو )  d 2 ( Xبراي اين دو خوشه خواهيم داشت
كه از روي دادههاي نمونه موجود محاسبه ميشود.
تابع طبقهبندي كننده كه باز هم يك خط مستقيم ميباشد به شكل قبل تعريف ميشود:

d ( X )  d1 ( X )  d 2 ( X )  0

()6
شكل نهايي معادلهي اين خط تفكيككننده كه از روي دادههاي نمونه بدست آمده است بدون اينكه در قالب يك فرمول
رياضياتي ارائه شود به شكل زير ميباشد:

x2  0.32071* x1 16.3788

يا

d ( X )  x2  0.32071* x1  16.3788  0
اين مقدار در تصوير  9بهش كل خط  CDبراي طرح پراكنش مشابهي نشان داده ميشود .واضح است كه اين خط تحت
تأثير هر دو ويژگي قرار ميگيرد .اين خط عمود بر خط اتصال دهنده مقادير متوسط اين دو خوشه نيست .نقطه مياني خط
اتصالدهنده مقادير ميانگين اين دو خوشه بر روي اين خط قرار ميگيرد.
تمام بردارهاي نمونه نامعلوم  xدر صورتيكه  d ( X )  0باشد در خوشه  C1يا خوشه آسياب اورانيوم و در غير اين صورت
در خوشه  C2طبقهبندي ميشوند.

تصوير  -8خوشه های آسیاب اورانیوم
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تصوير  -9طرح پراکنش

الگوريتم تصمیم برای تشخیص دادن آسیاب اورانیوم از آسیاب مس
مطالعه قبلي ما اثبات كرد كه CCDها ،استخراج حالل و تجهيزات تبادل يون داراي امضاهاي خاصي هستند كه در صورت
وجود داشتن در تصاوير ماهوارهاي قابل تشخيص ميباشند .ضرورت تشخيص دادن آسياب اورانيوم از كارخانه استخراج
پسماندههاي مس ما را به سمت جستجوي ويژگي هاي خاصي سوق داد كه در آسياب مس وجود دارند اما در آسياب اورانيوم به
چشم نمي خورند .در نتيجه اين اكتشاف به درختي تصميمي دست يافتيم كه در آن تنها به امضاي فضايي تجهيزات مورد استفاده
توجه ميشود .براي شفافسازي بيشتر ،اين درختي تصميم در تصوير  10نشان داده ميشود.
در اين مقاله به اين موضوع اشاره ميكنيم كه تصاوير ماهوارهاي تجاري با تفكيك باال روشي را براي اندازهگيري و تعيين
اندازهي ساختمانها و وسايل كار در اختيار ما قرار ميدهند .با توجه به اينكه بخش  Electrowinningدر آسياب مس وجود
دارد اما در آسياب اورانيوم شاهد وجود آن نيستم پس مي توان از اين گزينه براي تفكيك دو نوع آسياب مذكور از همديگر استفاده
كرد .همچنين ميتوان از ويژگي معمولي مانند CCDها يا كارخانجات توليد برق براي تشخيص اين دو نوع آسياب براساس اندازه
آنها استفاده كرد .كارخانجات توليد برق در آسياب اورانيوم به چشم نميخورند اما در آسياب مس همواره در كناب بخش
 Electrowinningفعاليت ميكنند اما اندازه آنها خيلي بزرگ نيست.
ما مشاهده كرديم كه در مورد كارخانه  Nchangaبخش يا كارخانه توليد برق فضايي با مساحت  75m×120mرا اشغال
ميكند در حاليكه در مركز  Rangerمساحت آن  22m×35mميباشد .در بيشتر آسيابهاي اورانيومي كه ما به تحليل آنها
پرداختيم ،شاهد وجود كارخانه توليد برق در مجموعه توليد آن نيستيم.
بعالوه ،از روي تحليل انجام شده در اين مقاله مشاهده كرديم كه ميتوان از متغيرهاي اندازه و تعداد CCDها در مجموعه
آسياب براي تصميمگيري و پي بردن به اين مورد استفاده كرد كه آيا اين آسياب اورانيوم ميباشد يا خير.
در تحليل تصاوير متوجه شديم كه CCDها متمايزترين ويژگي آسياب اورانيوم هستند .حالت دايرهوار و بسيار مشهود آنها
را نميتوان ناديده گرفت .اغلب اوقات تجهيزات مرتبط با ليچينگ را ميتوان به علت همجواري با CCDها شناسايي كرد .اما ارائه
توصيف فضايي از اين تجهيزات دشوار ميباشد .مشابهاً ،اگرچه ساختمان استخراج حالل الگوي تكراري را از خود نشان ميدهد اما
تشخيص آن از روي تصاوير ماهوارهاي مستلزم دقت زياد در مشاهده و كسب آموزشهاي الزم در زمينهي مشاهده اين تصاوير
ميباشد.
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از آنجايي كه اغلب اوقات آسيابهاي مس با آسيابهاي اورانيوم اشتباه گرفته ميشوند ،در وضعيتي كه قادر به تصميمگيري
در اين مورد نباشيم كه آيا آسياب مس ميباشد يا آسياب اورانيوم ،ميتوان از ابعاد  CCDبه عنوان يك عامل متمايزكننده بسيار
مطلوب استفاده كرد.
بنابراين ،براي متمايز ساختن و يا تشخيص آسياب اورانيوم از آسياب مس در تصاوير  Google Earthدرختي تصميم زير
را ترسيم كرديم (تصوير  .)11ابعاد  CCDشواهد بيشتري براي تصميمگيري در اين مورد فراهم ميكنند كه آيا آسياب مورد شك
آسياب اورانيوم ميباشد يا خير.
در صورتيكه بخش  Electrowinningدر امتداد CCDها و ويژگيهاي ديگر مشاهده شود ،اين الگوريتم تصميم آسياب
را به عنوان غيراورانيومي طبقهبندي ميكند .منظور اينست كه هرگونه آسياب داراي بخش  Electrowinningآسياب اورانيوم
نخواهد بود .آنچه كه اين الگوريتم تصميم قصد انجام را دارد اينست:
اگر CCDهايي وجود داشته باشد و بخش  Electrowinningمشاهده نشود و اگر وسايل ليچينگ و استخراج قابل
شناسايي باشند ،پس با محاسبه تابع تمايز بر مبناي خصوصيات  CCDميتوان تصميم گرفت كه آيا آسياب اورانيوم ميباشد يا
خير.

تصوير  -10الگوريتم تصمیم برای تشخیص دادن آسیاب اورانیوم از آسیاب مس
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تصوير  -11فلوچارت تصمیم برای تشخیص دادن آسیاب اورانیوم از آسیاب مس

34 -50  ص،1399  زمستان، 15  شماره،پژوهشهای کاربردی در علوم زمین
http://www.jocs.ir

منابع و مراجع
1. Photo Interpretation Student Handbook, 1996. National Imagery and Mapping Agency,
pp.
434–439
〈http://sites.miis.edu/geospatialtools2013/files/2012/07/PhotoInterpretation-Student-Handbook.-Photo-Interpretation-Principles.pdf〉
2. SRDP-R256, Commercial satellite imagery and safeguards, November 1998. Some case
studies using multi-spectral and radar data, Report for the IAEA, SRDP-R256,
JOPAG/11.98-PRG-284, Task JNT D00988.
3. SRDP-R269, Commercial satellite imagery and safeguards, January 2000. Further case
studies using multi-spectral and radar data, Report for the IAEA, SRDP-R269,
JOPAG/01.00-PRG-301, Task JNT D00988.
4. Stork, C., Smartt, H., Blair, D., Smith, J., 2006. Systematic Evaluation of Satellite Remote
Sensing for Identifying Uranium Mines and Mills, Sandia Report SAND2005-7791,
January 2006.
5. Sundaresan, L., Chandrashekar S., Jasani B., 2015. Monitoring Uranium Mining and
Milling using Commercial Observation Satellites, ESARDA Bulletin Issue No. 53,
December, Pp 73–82.
6. Alavi Naini, M. (1981), Naybandan Quadrangle Map 1:250000, Geological Survey of
Iran.
7. EVNVI Tutorials, September (2001) Edition, National Space Science Data
8. Center NASA/Goddard Space Flight Center.
9. Girouard, G., Bannari, A., Harti, A. EI., Desrochers, A. (2005), Validated Spectral Angle
Mapper Algorithm for Geological Mapping: Comparative study between Quickbird and
Landsat-TM.
10. Hardcastle, K.C. (1995), Photolineament Factor: A new computer-aided method for
remotely sensing the degree to which bedrock is fractuted, Photogrammetric Engineering
and Remote Sensing, v.61, p. 739-747.
11. IAEA-TECDOC. (2003), Guidelines for radioelement mapping using gamma ray
spectrometry data.
12. Kruse, F.A., Lefkoff. A. B., Boardman. J. W., Heidebrecht. K. B., Shapiro. A. T.,Barloon.
P.J and Goetz. A.F.H. (1993), The Spectral Image Processing System (SIPS) – Interactive
Visualization and Analysis of Imaging Spectrometer Data. Remote sens. Environ.44:145163.
، اكتشاف ذخاير معدني(مدلهاي زمين شناسي1384.، محمد رضا، حيدريان، آزاده، ملك زاده، محمد حسن،كريم پور. .13
. چاپ اول،انتشارات دانشگاه فردوسي. ) ماهواره اي و ژئوفيزيكي،ژئوشيمي
.انتشارات دانشگاه تبريز.  اصول اكتشافات ژئوفيزيكي. 1371 ،.ا.  ع،كالگري. .14
 اكتشاف. 1382. محمدكاظم، حفيظي، فرخشاد، يگاني، نبي، بيدهندي، مجيد، ظريفي، افشار، ضيا، احمدرضا،لكزايي. .15
 دانشگاه،دوازدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران. اورانيوم به روش ژئوفيزيك هوايي در فاز شناسايي در منطقه برندق
.تهران
 اصول و مباني سنجش از دور و تعبير و تفسير تصاوير هوايي و، 1381 ، حميد، ترجمه مالميريان، ليلساند و كي فر.16
.انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح. ماهوار هاي
:  مشاورعلمي، سيمين، مهدي زاده تهراني، علي،محمدي جوآبادي:  مجري فني، محمدتقي،كره اي: مجري طرح. .17
علوي:  گروه ژئوفيزيك هوايي، امير عباس،عسگري:  گروه دورسنجي، مژگان،زارعي نژاد:  مسئول اجرايي، بهرام،ساماني
، سيد علي، موسوي، مژگان،اصفهاني نژاد: گروه اطالعات زمين مرجع،پوران، بهنيا:  گروه تلفيق و مدلسازي، مژگان،
 گزارش بررسي هاي اكتشافات سيستماتيك ناحيه اي و شناسايي. 1387.  سيد علي، موسوي،مژگان: تنظيم كنندگان
.نواحي اميدبخش معدني در زون بافق – پشت بادام
. سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور.18
 بررسي آلتراسيون و انطباق آن بااولين كنفرانس. 1383.  رضا، فالحت، محمد جعفر، محمدزاده، خسرو،معروفي نقدي. .19
. ساختارهاي خطي و حلقوي در منطقه آلوت با استفاده از تصاوير ماهواره اي معدن ايران.TM مهندسي

پژوهشهای کاربردی در علوم زمین ،شماره  ، 15زمستان  ،1399ص 34 -50
http://www.jocs.ir

. .20معصومي ،فيض اهلل ،فالحت ،رضا  . 1384.تجزيه و تحليل و تلفيق داد ههاي ژئوفيزيكي هوائي با روش آناليز و تئوري
فازي جهت تهيه نقشه پتانسي ليابي منطقه سرچشمه كرمان .دوازدهمين ) (PCAمولفه اصلي كنفرانس ژئوفيزيك
ايران ،دانشگاه تهران.
. .21معصومي ،فيض اهلل  . 1386.تهيه نقشه پتانسيل معدني در شمال بافت با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي .پايان
نامه كارشناسي بخش مهندسي معدن ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
22. Abdeen, M. M., Thurmond, A. K., Abdeslam, M. G., 2001. Application of ASTER band
ratio images for geological mapping in arid regions: the Neoproterozoic Allagi Surture,
Egypt. GSA Annual Meeting. November, USA.

