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  براي تعيينAsterمقايسه داده هاي ژئوفيزيك هوايي و سنجنده 
 مناطق دگرسان شده چهارگنبد استان كرمان

 
 •••رضا يونسي,•اميد احمدي, ••رنجبر...حجت ا, •مهدي داودآبادي فراهاني

 
 :چكيده 

شناخت اين مناطق مي تواند ,  عنوان يكي از شاخصهاي اكتشافي شناخته ميشودبا توجه به اينكه دگرساني به
در اين تحقيق از داده هاي ژئوفيزيك هوايي  . جهت عمليات اكتشافي در مقياس ناحيه اي بسيار مفيد واقع شود

هوايي شمارش اورانيوم و مغناطيس سنجي كه با استفاده از برداشت , شمارش توريم , شامل شمارش پتاسيم 
  به منظور نقشه برداري مناطق دگرسان شده در منطقه ASTERبدست آمده و همچنين داده هاي سنجنده 

 نشان داد  ASTERمطالعه داده هاي ژئوفيزيك هوايي و مقايسه آن با داده هاي.چهارگنبد كرمان  استفاده شده است
 . شناسايي نمود كه با استفاده از آنها ميتوان مناطق دگرساني را با دقت بيشتري

Abstract: 
Alteration zone are very important in deposits exploration. In this investigation airborne 
geophysical data (potassium, thorium, uranium and total magnetic intensity) which collected 
by airplane have been used. Aster data used for indication of alteration zones ,case study of 
chahargonbad ,kerman region. Study of airborne and Aster data shown that by used of these 
data by more accuracy alteration zone indicated. 

 
 

 :مقدمه
اين  . اند ران مركزي واقع شدهرسوبي اي-تعداد زيادي از كانسارهاي مس ايران در كمربند آتشفشاني

كمربند از پتانسيل زيادي جهت كانسارهاي نوع پرفيري و رگه اي  برخوردار است و بخش زيادي از 
منطقه چهارگنبد در جنوب شرقي اين كمربند و در جنوب . آن تحت اكتشاف تفضيلي قرار نگرفته است

تر مربع كه در محدوده عرض جغرافيايي  كيلوم670غربي استان كرمان واقع شده و ناحيه اي به وسعت
 . قرار گرفته است 56:15 و 56:00 وطول جغرافيايي 29:45 و 29:30

بنابراين , اين منطقه داراي آب وهواي خشك و نيمه خشك و پوشش گياهي و خاك اندكي است
 . استاستفاده از ژئوفيزيك هوايي و دورسنجي در اين منطقه براي اكتشاف كانسارها بسيار مناسب 

برداشت هوايي شامل اسپكترومتري . در منطقه مورد مطالعه برداشت ژئوفيزيك هوايي انجام شده است
-PRAKLAو مگنتومتري توسط هواپيما و به سفارش سازمان انرژي اتمي ايران و توسط شركت

SEISMOS GMBH  متر و 500فاصله خطوط پرواز حدود .  انجام گرفته است1975 آلمان در سال 
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داده هاي مورد مطالعه به صورت نقشه هاي كنتوري .  متر در نظر گرفته شده است 120فاع سنجنده ارت
 . بوده كه پس از رقومي سازي به صورت رستري در آمده است50000/1

مطالعه داده هاي ژئوفيزيك هوايي بر روي كمربند آتشفشاني ايران مركزي و تركيب آنها با داده هاي 
 Tangestani and moore,2001،2003 ; Ranjbar and( ي از محققين انجام شده است بسيار دورسنجي توسط

Honarmand,2004( .به دليل وجود , دگرسان شده  تحقيقات گذشته نشان داده است كه بر روي مناطق
داده هاي شدت ميدان . فلدسپارهاي پتاسيم دار و برخي رسها مقدار شمارش پتاسيم باالست, سريسيت
 Ranjbar) ( در اين مناطق مقاديرپايين تري را نسبت به سنگهاي دگرسان نشده نشان داده استمغناطيسي

et al.,2001,. 
 جهت بارزسازي مناطق دگرسان شده نتايج جالب توجهي بدست آمده  ASTERبا استفاده از سنجنده

فرو سرخ موج , مادون قرمز نزديك,  باند و در محدوده طول موجهاي مرئي14اين سنجنده در . است
 ).1جدول (كوتاه و فروسرخ حرارتي تصوير برداري ميكند

 
 ASTERخصوصيات باند هاي سنجنده  . 1جدول 

 
  

آناليز مولفه هاي اصلي وتهيه , در اينجا با استفاده از روشهاي پردازش تصوير از جمله نسبتهاي باندي 
يج آن با نتايج داده هاي ژئوفيزيك   پردازش شد و نتا ASTERتصاوير رنگي كاذب داده هاي سنجنده

 .هوايي مقايسه گرديد
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 :زمين شناسي منطقه مورد مطالعه 
اكتشافي توسط   كشف شد و عمليات1958كانه زايي مس در اين منطقه براي اولين بار در سال    

 اين. انجام شد 1967  و سازمان زمين شناسي كشور در سال1964كمپاني معدنكاري دولتي در سال 
منطقه از كمپلكس هاي آتشفشاني   .شود چهارگنبد و پلنگي زهكشي مي منطقه توسط رودخانه هاي

باريك آهك هاي اليگوميوسن و نفوذي هاي كوارتزديوريتي  رسوبي ائوسن پوشيده شده و در دو منطقه
.  استسنگ شناسي كمپلكس ها بيشتر توف آندزيتي، توفيت، آهك و كنگلومرا و آندزيت. برونزد دارند
قرار گرفته  آهك هاي اليگوميوسن با ناپيوستگي روي كمپلكس. كريستالوكالستيك دارند توف ها بافت

به صورت عدسي طويل  تودة كوارتزديوريتي. اند و داراي مجموعة فسيلي از كلني هاي مرجاني هستند
رت دگرسان و اين توده بصو و ممتدي نفوذ كرده كه در راستاي شرقي غربي كشيده شده است و اثر

داراي گسل ها و چين  مجموعة كمپلكسي. هورنفلسي شدن سنگ هاي اطراف ظاهر شده است
فراهم كرده و دگرساني گرمابي  خوردگي هاي متعددي است كه شرايط را براي نفوذ توده هاي گرمابي

 است و كووليت، ماالكيت، آزوريت و ليمونيت ,كانه ها در سطح شامل كالكوسيت. را آسان كرده است
 ماركاسيت، گالن، اسفالريت و ,پيريت، تتراهدريت كوپيريت،لكانه هاي ديگر عبارتند از كا

 .)Dimitrijevic,1971(هماتيت
 

 
 

 )Dimitrijevic,1971(نقشه زمين شناسي منطقه چهار گنبد: 1شكل 
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 :آناليز داده ها 
. سبز و آبي را نشان ميدهد,  سرخ را به ترتيب در رنگهاي1و2, 3 تصوير كاذب رنگي باندهاي 2شكل 

پوشش گياهي در منطقه اندك است و رخنمونهاي سنگي به خاطر , همانگونه كه در شكل ديده مي شود
در نتيجه داده هاي سنجش از دور و ژئوفيزيك هوايي ميتواند . موقعييت اقليمي به وفور يافت ميشود

 .جهت بارز سازي مناطق دگرسان شده بسيار مفيد باشد
 

 
 )پوشش گياهي در منطقه  با رنگ قرمز بارز شده است(1و2, 3تصوير كاذب رنگي باندهاي  :  2شكل

 

نتايج آناليز مولفه ) 2(جدول.  آناليز مولفه هاي اصلي انجام گرديدASTERدر مطالعه داده هاي سنجنده 
 .هاي اصلي را نشان ميدهد
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 ASTERجدول مولفه هاي اصلي داده هاي  : 2جدول 

  
مادون قرمز نزديك كه بازتاب بر  (3باند هاي  ) PC3 (3در مولفه  اصلي ) 2(با توجه به نتايج جدول

داراي بارگذاري باال اما با عالمتهاي مخالف ) محدوده جذب گياهان (2و) روي گياهان را نشان مي دهد
هاله هاي  ) PC 5(  5مولفه اصلي . در تصوير اين مولفه پوشش گياهي بارز شده است. هم مي باشد

با توجه به اينكه پوشش گياهي در منطقه اندك , دگرساني و پوشش گياهي را همراه هم بارز ميكند
ساير مولفه ها بارز سازي قابل توجهي را نشان . است اين مولفه مناطق دگرسان شده را بارز مي سازد

گرساني را به رنگ روشن نشان  هاله هاي د9و7در آناليز نسبتهاي باندي نسبت باندهاي . نمي دهند
و همچنين تركيب رنگي باندهاي )آبي (1باند,)سبز (9/7, ) قرمز (PC 5تركيب رنگي باندهاي . ميدهد

پوشش گياهي منطقه را بطور واضح جدا , هاله هاي دگرساني ) آبي (2وباند )سبز  (3باند, )قرمز  (9/7
 . ميكند

 
 )ب (     )الف(

در تصوير كاذب . 9/7 تصوير نسبت باندي -ب . 1 و باند 9/7نسبت  , 5رنگي مولفه اصلي تصوير كاذب -الف   :3شكل
 مناطق 9/7رنگي مناطق دگرسان شده با رنگ سبز و پوشش گياهي با رنگ زرد بارز شده است و در تصوير نسبت باندي 

 .دگرسان شده با پيكسلهاي روشن نشان داده شده است
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 : مقايسه داده ها 
مقادير متوسط تا باالي نقشه هاي راديو متري . ديده ميشوند) 4( داده هاي ژئوفيزيك در شكلنقشه هاي

مقادير . هم پوشاني نسبتا ًخوبي با محدوده هاي دگرسان شده دارد)توريم , اورانيوم, شمارش پتاسيم(
 PC5 , 9/7پايين نقشه مغناطيس سنجي با هاله هاي دگرساني بارز شده در تصوير كاذب باند هاي 

 ).3شكل( از انطباق بسيار بااليي برخوردار است 1وباند
 

   
 )ب(                     )الف(

 
 
 
 
 
 
 

 )د(           )ج(
 –د . شمارش توريم-ج.  شمارش پتاسيم–ب . شدت ميدان مغناطيسي–الف . نقشه داده هاي ژئوفيزيك هوايي : 4شكل 

 شمارش اورانيم
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 :نتيجه گيري 
داده هاي ژئوفيزيك هوايي منطقه چهارگنبد نشان داد كه داده هاي بدست آمده از هواپيما مطالعه 

همچنين مشخص شد كه بر روي مناطق . ميتواند مناطق دگرسان شده را در مقياس ناحيه اي جدا كند
 توريم و اورانيم باال و شدت مغناطيسي پائيني در ارتباط با, دگرسان شده در منطقه شمارش پتاسيم

 و 9/7 نشان داد كه نسبت باندي ASTERآناليز تصاوير . مناطق دگرساني فيليك و آرژليك نشان مي دهد
 . مناطق دگرسان شده را مشخص مي كند5مولفه اصلي 

  :تشكر و قدر داني 
از مديريت محترم بخش اكتشاف سازمان انرژي اتمي به خاطر در اختيار قرار دادن داده هاي ژئوفيزيك 

 .كر و قدرداني ميگرددهوايي تش
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