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سعید داودآبادی فراهانی

تاريخ دريافت1088/80/11 :
تاريخ پذيرش1088/80/11 :
چکیده

تاريخ انتشار1088/11/62 :

شناسايي كردن معادن مواد معدني از روي تصاوير ماهوارهاي با تفكيك باال به علت دغدغههاي منع تكثير در
طي سال هاي 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.
در مطالعه قبلي كه توسط مؤلفان اين مقاله انجام و بطور خالصه در قالب مقالهاي ارائه شد ما روشي را براي
متمايز ساختن معادن بر مبناي امضاي فضايي تجهيزات پيشنهاد كرديم .عالوه بر مشخصههايي كه براي
تفكيك اين معادن از آنها استفاده كرديم ،ما به سراغ ابعاد تجهيزات معمول مورد استفاده در هر دو فرايند
ميرويم و از آن براي تقويت روش طبقهبندي خود استفاده ميكنيم.

واژگان کلیدی :معادن مواد معدني ،امضاهاي فضايي ،تابع تشخيص.
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چندطیفی ماهواره ای

رویکردهای پژوهشی در علوم زهین

اکتشافات مواد معدنی با استفاده از فناوری سنجش از دور و تصاویر
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مقدمه
بشر از بدو آفرينش ،پيوسته براي ادامه حيات به زمين و مواد تشكيلدهندهي آن نيازمند بوده است .به همين جهت
كاني هاي موجود در پوسته زمين بيشتر مورد توجه انسان بوده و تالش براي يافتن كانسارهاي جديد و يا گسترش هر چه
بيشتر از كانسارهاي موجود همچنان ادامه دارد.
روشهاي شناسايي و اكتشافي سنجش از دور ،ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي روشهايي هستند كه نسبت به روشهاي حفاري
بسيار ارزانتر و كم هزينهتر ميباشند ،بنابراين انجام اين روشها قبل از حفاري در بسياري موارد باعث كاهش ريسكهاي
سرمايهگذاري و هزينه عمليات اكتشافي ميشود.
بررسيهاي سنجش از دور به دليل ديد وسيع و يكپارچه و محدودههاي طول موجي مختلف ،از بهترين روشها در
پيجويي كانسارها است .با استفاده از اين دادهها ميتوان خطوارهها ،شكستگيها و نيز دگرسانيها را تعيين نمود .البته با توجه
به خصوصيت اين روش بايستي ويژگيهاي مرتبط با حضور كانسارها در سطح زمين رخنمون داشته باشد.
روشهاي ژئوفيزيكي نيز يكي از روشهاي مفيد در اكتشاف كانسارها هستند كه ميتوان آنها را در زمين ،دريا و هوا
انجام داد .در مناطقي كه وسعت زيادي دارند غالباً از روش هوابرد استفاده ميشود ،زيرا اين روش خيلي سريعتر و با دقت
بيشتري انجام ميگيرد.
روشهاي ژئوشيميايي نيز همانطور كه گفته شد در مراحل اوليه پيجويي كانسارها مورد استفاده قرار ميگيرد .در اين
روش با استفاده از نمونههاي برداشت شده از منطقه و بررسيهاي آماري مناطق بيهنجاري تعيين ميشوند.

پیشینه تحقیق
در مورد كارهاي انجام شده قبلي مرتبط با اين تحقيق ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
كروستا ( ،)1000سابينز ( ،)1000دايي و همكاران ( ،)1101امراللهي و همكاران ( ،)1101معروفي و همكاران (،)1101
عسگري و همكاران ( ،)1101احمدي و همكاران ( ،)1101آقاجاني و همكاران ( ،)1101رنجبر و هنرمند ( ،)6881رنجبر و
هنرمند ( ،)6880راماندان و كونتني ( ،)6880هاشمي و مور ( ،)6888عبدين و همكاران ( )6881نشان دادند كه ميتوان با
استفاده از دادههاي ماهوارهاي (لندست و آستر) در تعيين مناطق دگرسان شده و مناطق حاوي اكسيدآهن استفاده نمود.
محققين مختلف از داده هاي راديومتري براي مقاصد مختلف اكتشافي و زمينشناسي به طرق مختلف استفاده نمودهاند.
لكزايي و همكاران ( )1100با استفاده از دادههاي راديومتري هوابرد به مطالعات اكتشافي اورانيوم در منطقه برندق پرداختهاند.
معصومي و فالحت ( ،)1100جهت پتانسيليابي منطقه سرچشمه كرمان از دادههاي راديومتري هوابرد استفاده نمودهاند.
مارتلت و همكاران ( )6882با استفاده از دادههاي راديومتري هوابرد نقشه زمينشناسي 1:188888 ،منطقه كاين واقع در
كشور فرانسه را تهيه نمودهاند.
شيوز و همكاران ( )6881از دادههاي راديومتري و با استفاده از نسبت  K/Thپيشنهاد نمودند كه ميتوان مناطق
دگرساني را مشخص نمود .كوادروس و همكاران ( )6881با پيشنهاد فاكتور  Kdنشان دادند كه ميتوان از دادههاي راديومتري
ميتوان جهت تعيين مناطق دگرسان شده استفاده نمود.
محققان مختلفي جهت تعيين مناطق بيهنجاري مواد معدني از تلفيق دادههاي اكتشافي مختلف استفاده نمودهاند ،كه
ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
مون و كارتر ( ،)1000مون ( ،)1000ونكاترامان و همكاران ( ،)6888هاشمي تنگستاني و مور ( )6886و كوئينگ و
همكاران (.)6881
استخراج اطالعات از تصاویر  ETM+و  ASTERجهت اکتشافات معدنی
تاكنون مطالعات دورسنجي بسياري جهت اكتشاف مواد معدني انجام شده است .با بررسي اين مطالعات ميتوان گفت كه
به صورت كلي دو رويكرد اصلي جهت اكتشاف مواد معدني در آنها به كار برده شده است .اول شناسايي سنگهاي داراي
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آلتراسيونهاي هيدورترمالي كه ممكن است با تودهها ي معدني همراه باشند و دوم تهيه نقشههاي زمينشناسي و واحدهاي
سنگي و مطالعه بر روي الگوي شكستگي سنگها.
شناسایی آلتراسیونها به کمك تصاویر
در مناطقي با سنگ بستر نمايان ميتوان تصاوير چند طيفي را براي تشخيص سنگهاي آلتره بكار برد .كانيهاي حاوي
هيدروكسيل 1شامل كاني هايي همچون كائولينيت ،مونت موريلونيت ،ايليت و ديگر كانيهاي رسي و سيلكاتهاي ورقهاي از
گستردهتري محصوالت آلتراسيونها هستند  ،كه در زونهاي آلتراسيون فيلك ،6آرژيك 1و پتاسيك 0يافت ميشوند.
اكسيدهاي آهن نيز به شكل كانيهاي چون هماتيت ،ليمونيت و گوتيت در مناطق آلتراسيون به فراواني يافت ميشوند
اين كانيها عالوه بر آنكه يكي از اجزاء بسيار معمول زونهاي آلتراسيون هستند در زون اكسيداسيون كه در باالي تعداد زيادي
از تودههاي پرفيري توسعه يافته است نيز به وفور يافت ميشوند محققين زيادي از بارزسازي كانيهاي حاوي هيدروكسيل و
كانيهايي اكسيد آهن جهت شناسايي آلتراسيونهاي هيدروترمال كمك گرفتهاند.
روش نسبتهای باندی
نتيجه تقسيم مقادير درجه روشنايي پيكسلها در يك باند طيفي به باند ديگر را تصوير نسبت باندي ميگويند .نسبتگيري
باندي براي آشكار ساختن تغييراتي كه در تصوير باندهاي تك قابل ديدن نيستند به كار ميروند (علويپناه .)1106 ،در پردازش
تصاوير  ETM+به صورت معمول از دو نسبت باندي  1/7و  1/1به ترتيب براي آشكارسازي كانيهاي حاوي هيدروكسيل و
اكسيدهاي آهن استفاده ميشود.
نسبت باندی  5/7تصاویر ETM+
كانيهاي هيدروكسيلدار بيشترين بازتابش را در طول موج محدوده باند  1سنجنده  ETM+دارند و يك جذب آشكار
در طول موج محدوده باند  7سنجنده و  ETM+دارند.

شکل  .1نمودار طیف بازتابش بعضی از کانیهای هیدروکسلدار و محدوده باندهای  5و  7سنجنده ETM+

نسبت باندی  3/1تصاویر ETM+
اكسيدهاي آهن ديگر كانيهايي هستند كه در سنگهاي داراي آلتراسيون اجتماع ميكنند و بوسيله تصاوير ETM+
قابل شناسايي هستند.
1-Hydroxyl Bearing Minerals
2

- Phylic
- Argilic
4
- Potassic
3
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شکل  .2نمودار طیف بازتابش کانیهای اکسید آهن و محدوده باندهای  3و  1سنجنده ETM+

نسبتهای باندی برای تصویر ASTER
بررسي منحنيهاي طيفي سنگ هاي رسوبي در محدوده نور مرئي و مادون قرمز نزديك و مياني و به كارگيري نسبت
تركيبات رنگي نشان داده است كه در سنجنده آستر نسبت باندي مركب  (B7+B9)/B8آهك ،نسبت باندي (B6+B8)/B7
دولوميت و نسبت باندي  B2/B1اكسيد آهن را بارز ميكند
همچنين عبدين و همكاران ( )6881از تركيب كاذب رنگي نسبتهاي باندي ( 0/7قرمز)( 0/1 ،سبز)( 6/1 ،آبي) و نيز از
تركيب نسبتهاي باندي ( 0/7قرمز)( 1/0 ،سبز)( 1/6 ،آبي) سنجنده آستر براي بارزسازي واحدهاي ليتولوژيك استفاده
كردهاند .در جدول  ، 6فهرست باندهايي كه بيشترين جذب و بيشترين بازتابش را براي برخي كانيها در تصاوير سنجنده آستر
نشان ميدهد.
جدول  .1بیشترین جذب و بازتابش باندهای سنجنده آستر برای برخی کانیها

نام كاني

باند بيشترين جذب

باند بيشترين بازتابش

كائولين

1

0و7

ديكيت

2و1

0

پيروفيليت

1

0

سرسيت

2

1و7

ايليت

2

آلونيت

1

كلريت

7و0

2و0

اپيدوت

7و0

2و0

اكسيدهاي آهن

1

6

كربناتها

7و0

0

سيليس

16

11
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شکل  3مقایسه نمودار طیف چند کانی در تصاویر آستر با دیگر سنجندهها (مقتدری و همکاران)2002 ،

شكل  ،1نسبت باندي  (B5+B7)/B6را نشان ميدهد كه جهت تعيين زون فيليك استفاده شده است.
كانيهاي اصلي تشكيل دهنده سنگها ،مثل كوارتز و فلدسپات در محدوده طيفي  SWIRو  VNIRداراي جذب
نميباشند ولي در محدوده طيفي مادون قرمز حرارتي داراي رفتار جذب مولكولي هستند.

شکل  .4نسبت باندی مرکب  (B5+B7)/B6جهت بارزسازی زون فیلیك
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شکل  5نسبت باندی مرکب  (B11+B13)/B12جهت بارزسازی ماسه سنگ

تصاویر رنگی

کاذب5

با توجه به اينكه اندر كنش طول موجهاي مختلف انرژي الكترومغناطيسي در برخورد با واحدهاي سنگي مختلف ،متفاوت
است و حساسيت چشم انسان به تغييرات جزيي در رنگ بسيار بيشتر از حساسيت آن به تغييرات تن در تصاوير سياه و سفيد
است ،تصاوير كاذب رنگي باندهاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفت.
از تركيب  1باند مختلف و اختصاص يك رنگ از سه رنگ اصلي قرمز ،سبز و آبي ) (RGBبه هر كدام از آنها ،تصوير
رنگي كاذب ساخته ميشود .با تركيب باندهاي مختلف يك سنجنده مثل  ETM+ميتوان تعداد زيادي تصوير رنگي كاذب
بدست آورد .ولي چنين تصاويري كه از تركيب باندهاي مختلف بدست ميآيند بيشتر جهت شناسايي واحدهاي مختلف سنگي،
گياهان و غيره به كار ميروند و براي تشخيص سنگهاي داراي آلتراسيون كمتر كارآيي دارند.
با توجه به اينكه باندهاي  0 ،1و  7سنجنده  ETM+كمترين همبستگي را دارند و بيشترين تفاوت موجود بين واحدهاي
تشكيلدهنده عكس را نشان ميدهند تركيب كاذب رنگي ( 1آبي)( 0 ،سبز) و ( 7قرمز) تهيه شد .اين تصوير براي تفكيك
واحدهاي مختلف سنگي مورد استفاده قرار گرفت.
نوع ديگري از تصاوير رنگي كاذب وجود دارند كه براي شناسايي آلتراسيونها مزيتهاي خوبي ايجاد مينمايند .در اين
نوع به جاي تركيب تصاوير باندهاي مختلف ،تصاوير بدست آمده از روشهايي چون نسبتهاي باندي و آناليز مؤلفههاي اصلي
تركيب شده و نتيجه حاصل به تفسير اين تصاوير كمك مينمايد .در ادامه نمونههايي از اين تصاوير رنگي كاذب بررسي خواهد
شد.

- False Color Composite Image

5
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شکل  .2تصویر رنگی کاذب سنجنده  ETM+در منطقه مورد مطالعه ()RGB=741

ترکیب تصاویر نسبتهای باندی به صورت رنگی
اين تصاوير با دادن سه رنگ اصلي به سه تصوير نسبتي مختلف ايجاد ميشوند .يكي از تركيبهاي مورد استفاده در اين
روش در تصوير  ASTERتركيب نسبتهاي باندي  1/1 ،1/1و  7/1به ترتيب با رنگهاي قرمز ،سبز و آبي است .در تصوير
حاصل از اين روش مناطق آلتراسيون با رنگهاي پرتقالي و زرد خود را نشان خواهند داد شكل  0تصوير رنگي كاذب از اين
نوع را در منطقه مورد مطالعه نشان ميدهد .تركيب رنگي باندهاي  0 ،2و  7نيز مناطق دگرسان شده را با رنگ صورتي نشان
ميدهد

شکل  7تصویر رنگی کاذب سنجنده ( )RGB =3/5 3/1 7/5( ASTERمناطق دگرسانی به رنگهای پرتقالی و زرد)

رویکردهای پژوهشی در علوم زهین ،شماره  ،71پاییز و زمستان  ،7011ص 04 -71
http://www.jocs.ir

شکل  8تصویر رنگی کاذب سنجنده  ETM+در منطقه مورد مطالعه (( )RGB =4 2 7مناطق دگرسان به رنگ صورتی)

همانطور كه در شكل مشاهده ميشود روند كلي اين دگرساني ها مطابق با روند ساختارها و واحدهاي آذرين و دگرگوني
منطقه در يك نوار شماليغربي -جنوبشرقي ميباشد.
تصاویر کاذب رنگی سنجنده آستر
براي تفكيك ليتولوژي به منظور كمك به تفسير ساختارهاي زمينشناسي تصاوير كاذب رنگي تركيبات باندي مختلف
تهيه شد .از بين تصاوير كاذب رنگي ،سنجنده آستر تصوير RGB: 0-1-6 ،RGB: 0-1-1 ،RGB: 7-1-6 ،RGB: 7 -1-1
نتايج قابل قبولي ارائه دادند و از بين اين تصاوير تصوير  RGB: 0-1-1بهترين تباين را براي تفكيك واحدهاي مختلف سنگي
نتيجه داد .علت اين قدرت باال در تباين واحدهاي مختلف ميتواند به خاطر تباين در بازتاب واحدهاي مختلف سنگي در
باندهاي مربوطه باشد .همچنين قدرت تفكيك مكاني باال در باندهاي  1و  1نيز سبب افزايش بارزسازي تصوير ميشود.
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شکل  9تصویر کاذب رنگی سنجنده آستر برای تفکیك لیتولوژی ()RGB: 8-3-1

آنالیز مؤلفههای اصلی 2برای دادههای سنجنده ETM+
آناليز مؤلفههاي اصلي يك روش آماري چند متغيره است براي پيدا كردن تركيبات خطي از متغيرهاي اوليه همبسته
بصورتي كه تشكيل يك دستگاه مختصات جديد را بدهند .اين تركيبات خطي مؤلفههاي اصلي 7ناميده ميشوند و داراي دو
خاصيت هستند -1 :بخش اعظم تغييرپذيري توسط تعداد محدودي از متغيرهاي جديد توجيه ميشود يعني تعداد بعدها
كاهش مييابد -6 .متغيرهاي جديد كه محصول تركيب خطي متغيرهاي اوليه هستند بين خودهمبستگي نشان نميدهند.
آناليز مؤلفههاي اصلي در تفسير دادههاي سنجش از دور اهميت زيادي دارد .مهمترين فوايد اين روش ،جمعآوري و
متراكم ساختن اطالعات پديدههاي موجود در باندهاي مختلف در تعدادي باند يا مؤلفه كمتر است .بيشتر تغييرپذيري دادهها
در مؤلفههاي اصلي اول توجيه ميشوند پس ميتوان با صرفنظر كردن از توجيهپذيري بخش كوچكي از دادهها تعداد ابعاد را
كاهش داد.
اعمال روش مؤلفههاي اصلي بر روي تمام باندهاي سنجنده  ETM+يا بخشي از آنها (به صورت انتخابي) جهت
آشكارسازي دگرساني ها معمول است ،ولي بايد دقت داشت كه در انتخاب باندها براي اعمال اين روش بهتر است باندهايي
انتخاب شوند كه همبستگي كمتري با هم دارند زيرا وجود همبستگي بين باندها نشان دهنده وجود دادههاي مشترك يا به
عبارت ديگر تكرار دادهها است .بنابراين هر چه ميزان همبستگي باندها كمتر باشد تركيب آنها حاوي اطالعات بيشتري خواهد
بود.

جدول  2نتایج حاصل از آنالیز مؤلفه اصلی بر روی  2باند سنجنده  ETM+در منطقه مورد مطالعه

ماتريس بردارهاي ويژه

باندهاي خروجي

 %واريانس

PC6
8/0761

PC5
-8/0271

PC4
8/1017

PC3
-8/1211

PC2
8/8001

PC1
8/6207

ETM + 1

6/216

-8/7771

8/1120

8/1201

-8/1280

8/1010

8/6711

ETM + 2

8/172

8/1060

8/1011

-8/6216

-8/1001

8/1000

8/1001

ETM + 3

8/811

-8/1121

-8/2122

-8/1020

-8/1617

8/1281

8/6211

ETM 4

8/811

8/8111

8/8100

8/6201

8/7102

8/1680

8/1116

ETM + 5

8/881

-8/8610

8/8186

-8/1162

8/1102

-8/2160

8/7001

07/1

+

+

ETM 7

مناطق اكسيد آهن و يا كانيهاي هيدروكسيل با استفاده از تصاوير ماهوارهاي معين شد ،اما به دليل بهتر بودن روش
مؤلفههاي اصلي و به جهت جلوگيري از تكرار فقط تصوير اين روش آمده است.

)- Principal Component Analysis (PCA
- Principal Component

6
7
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شکل  .10تصویر  PC5از آنالیز مؤلفههای اصلی استاندارد سنجنده ( ETM+اکسیدهای آهن مناطق روشن)

در  PC2كانيهاي حاوي هيدروكسيل نيز با پيكسلهاي روشن نمايان خواهند شد زيرا كه بردار ويژه باند در اين PC
عالمت مثبت دارد و بردار ويژه باند باند  7عالمت منفي و اين كانيها در باند  1سنجنده  ETM+بازتابش باال و در باند  7آن
جذب بااليي دارند.

شکل  .11تصویر  PC2از آنالیز مؤلفههای اصلی استاندارد سنجنده ( ETM+کانیهای هیدروکسیل مناطق روشن)
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جدول  .3نتایج حاصل از آنالیز مؤلفه اصلی بر روی  4باند  1 ،4 ،5و  7سنجنده  ETM+در منطقه مورد مطالعه
ETM + 7
8/0100

ماتريس بردارهاي ويژه
ETM + 4
ETM + 5
8/6001
8/1266

+

باندهاي خروجي

ETM 1
8/6077

PC1

-8/1112

8/7806

8/0700

8/1100

PC2

8/1121

8/1217

-8/1110

-8/2601

PC3

8/1601

-8/6100

8/2160

-8/7801

PC4

با توجه به بردارهاي ويژه جدول  0و همان استداللهايي كه در بخش قبل عنوان شد ميتوان پيشبيني كرد كه در اين
آناليز نيز  PC1سپيدي تصوير را نشان خواهند داد PC2 .نيز كانيهاي حاوي هيدروكسيل را با پيكسلهاي روشن بارز خواهد
كرد .همانطور كه در جدول باال مشاهده ميشود بردار ويژه مربوط به باند  7در  PC2مقداري نسبتاً باال و منفي ( )-8/1112و
بردار ويژه باند  1مقدار باال و مثبت ( )8/7806دارد .به همين خاطر اين  ،PCكانيهاي حاوي هيدروكسيل را با پيكسلهاي
روشن بارز ميسازد.

شکل  .12تصویر  PC2از آنالیز  PCAباندهای  5 ،4 ،1و  7سنجنده ( ETM+کانیهای حاوی هیدروکسیل مناطق روشن)

جدول  1نتايج آناليز مؤلفههاي اصلي انجام شده بر روي باندهاي  0 ،1 ،1و  1سنجنده  ETM+از منطقه مورد مطالعه
را نشان ميدهد كه براي بارزسازي اكسيدهاي آهن بكار گرفته شده است.
با توجه به جدول  1ميتوان گفت كه در اين آناليز ،سپيدي تصوير در  PC1و اكسيدهاي آهن در  PC3بارز شدهاند.
بردار ويژه باند  1در  PC3اين آناليز برابر  -8/0001و بردار ويژه باند  1برابر  +8/0171بدست آمدهاند در نتيجه كانيهاي
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اكسيد آهن در تصوير اين  PCبا رنگ تيره مشخص ميشوند .با معكوس كردن تصوير  PC3ميتوان تصويري مانند شكل 10
بدست آورد كه در آن كانيهاي اكسيد آهن به رنگ روشن ديده ميشود.
جدول  .4نتایج حاصل از آنالیز مؤلفه اصلی بر روی  4باند  1 ،3 ،4و  5سنجنده  ETM+در منطقه مورد مطالعه

ETM + 5
8/1101

ماتريس بردارهاي ويژه
ETM + 3
ETM + 4
8/1716
8/0127

باندهاي خروجي

ETM + 1
8/0101

PC1

-8/2681

-8/1120

8/1600

8/7218

PC2

8/1161

-8/0070

-8/0001

8/0171

PC3

-8/8281

8/7020

8/2100

8/1760

PC4

شکل  .13تصویر معکوس شده  PC3از آنالیز  PCAباندهای  4 ،3 ،1و  5سنجنده ( ETM+اکسیدهای آهن مناطق روشن)

نتیجهگیری
در پردازشهاي دورسنجي ،در نقاط  S7و  S11آلتراسيون سيليسي مشاهده شد كه در بازديد صحرايي در نقطه S11
آلتراسيون سيليسي مشاهده شد .نقطه  S7در منطقه با اولويت سوم (رنگ سبز) قرار دارد و نقطه  S11در مناطق اولويتدار
قرار ندارد .همچنين با توجه به نقشههاي بيهنجاري اورانيوم و توريوم و پتاسيم ،در نقاط  S2 ،S1 ،S0 ،S1 ،S6 ،S1و S0
مقادير بااليي از شمارش توريوم ،پتاسيم و اورانيوم وجود دارد و مقادير سنتيلومتري آنها از  188 CPSتا  618 CPSمتغير
ميباشد و باالترين سنتيلومتري مربوط به نقطه  S0با مقدار سنتيلومتري  CPS=618بود .از ميان اين نقاط ،نقاط S1
( S2 ،)CPS=688و  S0در منطقه با اولويت باال (رنگ قرمز) قرار دارند .منطقه  S0كه مربوط به معدن متروكه سرب سهچنگي
و نيز منطقه  S18كه مربوط به معدن متروكه سرب حوض رئيس ميباشند صرفاً به دليل اينكه جزء انديسهاي معدني موجود
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در ناحيه بودند برداشت شدند كه در مقايسه با منطقه  S0سنتيلومتري پاييني داشتند و در مناطق اولويتدار قرار ندارند .ساير
مناطقي كه در بخش تلفيق جزء مناطق اولويتدار بودند به دليل عدم امكان مراجعه به آن مناطق برداشت نشدند .در نهايت
مشاهدات صحرايي آنچه كه در پردازش و تلفيق دادهها به دست آمده را تأييد ميكند.
جمعبندی
در اين پژوهش مطالعه و تلفيق دادههاي زمينشناسي ،ژئوفيزيك هوايي و دادههاي سنجنده  ETM+و  ASTERدر
منطقه مطالعاتي انجام شد .دادههاي سنجنده استر از روي دادههاي سنجنده  ETM+تصحيح شد و پس از پيش پردازش
مورد تحليل و آناليز قرار گرفتند .از روش نسبتهاي باندي ،نسبت  7/0مناطق دگرسان را بارز ميكند .نسبتهاي باندي 6/1
سنجنده استر و  1/1سنجنده  ETM+جهت بارز نمودن من اطق داراي اكسيدهاي آهن استفاده شدند .براي ظاهر نمودن
كانيهاي رسي از جمله كائولينيت از روش نقشهبرداري زاويه طيفي استفاده شد .با انجام آناليز مؤلفههاي اصلي بر روي دادههاي
سنجنده  ،ASTERمؤلفه اصلي شماره  1به عنوان بارزكننده نواحي دگرساني رسي شناخته شد .مؤلفه اصلي شماره  0سنجنده
 ETM+نيز براي بارزسازي مناطق دگرساني رسي مفيد واقع شد ،مؤلفه اصلي شماره  1سنجنده  ETM+براي بارزسازي
مناطق داراي اكسيدهاي آهن بكار گرفته شد .سه نقشه ژئوفيزيك هوايي شامل نقشههاي شمارش پتاسيم ،شمارش توريوم و
شمارش اورانيوم به صورت رقومي تهيه گرديدند و مورد پردازش قرار گرفتند و از طريق اين نقشهها و با توجه به قوانين ذكر
شده در فصل چهارم در خصوص اولويتبنديها ،مناطق اولويتدار تعيين شدند كه تعداد  0آنومالي با اولويت اول به دست آمد
كه اين آنوماليها بيشتر بر روي واحدهاي توفهاي جوش خورده ) ،(Eowآندزيت پيروكسن ) ،(Eapداسيت و اليههاي
آذرآواري و كمي آندزيت ) (Edقرار گرفتهاند .همچنين از نسبت  U/Thجهت تعيين مناطق بيهنجاري اورانيوم كه توريوم
پاييني دارند و از نسبت  Th/Kجهت بررسيهاي ليتولوژيكي استفاده شد .با استفاده از فيلترهاي بارزكننده پس از بارزسازي
خطواره ها ،تصوير خطوارگي منطقه مطالعاتي به دست آمد .در نهايت چهار اليه اطالعاتي زمينشناسي ،دورسنجي ،ژئوفيزيك
هوايي ،گسلها و خطوارهها به روش منطق فازي تلفيق شدند و به محدوده جهت مطالعات بعدي مشخص شد كه اين محدودهها
در غرب ،مركز و شمال منطق ه مطالعاتي و بر روي واحدهاي داسيت و آذرآواري و كمي آندزيت ) ،(Edسنگهاي آذرآواري با
كمي كنگلومرا و پرليت ) (Etو توفهاي جوش خورده ) (Eowقرار دارند .در ادامه با مطالعات صحرايي درستي آناليز و تلفيق
دادهها و در نتيجه درستي نقشه طبقهبندي منطقه با روش فازي مورد بررسي قرار گرفت .در  11نقطه منطقه مورد مطالعه
برداشت راديومتري انجام شد ( S1تا  .)S11در نقاط  S7و  S11با توجه به پردازشهاي دورسنجي ،آلتراسيون سيليسي
مشاهده شد .نقطه  S7در منطقه با اولويت سوم (رنگ سبز) قرار دارد و نقطه  S11در مناطق اولويت قرار ندارد .در نقاط ،S0
 S1 ،S6 ،S1 ،S0 ،S1 ،S2مقادير بااليي از شمارش توريوم ،پتاسيم و اورانيوم وجود دارد و مقادير سنتيلومتري آنها از CPS
 188تا  618 CPSتغيير ميكند .از ميان اين نقاط ،نقاط  S2 ،S1و  S0در منطقه با اولويت باال (رنگ قرمز) و بر روي واحد
توفهاي جوش خورده ) (Eowقرار دارند.
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