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شناسايي پهنه دگرساني با استفاده از سنجش از دور با نگرشي ويژه بر اكتشاف كانسارهاي پلي متاليك دره 

  )كاشان(ابيانه 
  شريفي، همايون صفايي و مرتضي *نسيم مرادي زاده

 گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان

  چكيده
در اين مطالعه بارزسازي پهنه دگرساني به . در دره ابيانه واقع شده است كيلومتري جنوب شهر كاشان 50در منطقه مورد مطالعه 

اثر كرده و سطح در اين منطقه آلتراسيون سطحي به شدت . منظور شناسايي پتانسيلهاي كانسارسازي مورد بررسي قرار گرفته است
ابتدا با پردازش داده هاي رقومي ماهواره اي مناطق داراي پتانسيل كاني . منطقه در اثر اكسيده شدن آهن به زردي گرائيده است

سازي، شناسايي شده و در مراحل بعدي با انجام برداشتهاي صحرايي، مطالعات ميكروسكوپي و انجام آناليزهاي شيميايي، مطالعات 
جمله بررسي كنترل كننده هاي ساختاري، نوع دگرساني، كانسار پلي متاليك و كانيهاي در بر گيرنده كانسار مورد تكميلي از 

با يكديگر  RGBIبه روش  استفاده شده و IRS هاي دادهو  +ETMدر اين مطالعه از داده هاي ماهواره اي . بررسي قرار گرفت
مي  (PCA)هاي اصلي  مولفه آناليز باندها، نسبت نظير رقومي هاي داده پردازش مختلف هاي تكنيك از جمله. تلفيق شده اند

دو گسل با راستاي شمال . با شناسايي گسلهاي اصلي و فرعي منطقه نقش آنها در ايجاد زون دگرساني مشخص گرديد. باشد
با توجه به مطالعات زمين شناسي  .اندجنوب شرقي در طرفين ناحيه دگرسان شده نقش اصلي در كنترل اين ناحيه را داشته  -غربي

كه در منطقه صورت گرفته است، پهنه دگرساني داراي واحدهاي سنگي مختلف شامل آهك، ماسه سنگ برشي، داسيت، 
. سنگ هاي آلتره شده حاوي كلريت، اپيدوت، پيريت و اكسيدهاي آهن هستند. آندزيت، ريوداسيت و ديوريت مي باشد

 ها نمونه از برخي شيميايي آناليزها از حاصل نتايج. است گرانبها فلزات از بااليي پتانسيل داراي منطقه اين شيميايي آنوماليهاي

و طال به ميزان  ppm 896، آرسنيك به ميزان ppm2500 ميزان  نقره به ، ppm 12700حداكثر  ميزان يه دهد آنتيموان مي نشان
ppb 150 در توده سنگ مي باشد. 

  .كانسارهاي پلي متاليك، آلتراسيون، سنجش از دور، دره ابيانه، كاشان: كلمات كليدي
 Identification of Alteration Zone Using Remote Sensing with Emphasis on 

Exploration of Polymetalic Ores of Abyaneh Valley (Kashan)  
Abstract: 
The study area is located at 50 km of the south of Kashan, in Abyaneh valley. In this region, 
deposit area has been examined in order to identify potentials for deposit making. Superficial 
alteration has influenced on this land and the surface has inclined to yellow due to ferric 
oxidization. First of all, the regions having deposit making potential have been identified 
through processing satellite numerical data and then complementary studies including 
structural controllers, type of alteration, poly-metallic deposit, and then the deposit-
containing minerals were being evaluated in the consequent stages by taking field samples, 
microscopic studies, and chemical analysis. In the preset research, ETM and IRS satellite 
data have been applied, and these have been combined by RGBI method. Processing 
Principal Components (PCA) is amongst various techniques for processing numerical data 
as like the bands relation. Through identification of the main and secondary faults in the 
above-mentioned region, their role in creating deposit zone was identified. Two faults from 
north-west to south-east direction around the deposited zone had the major role in 
controlling this area. The geological studies indicated that, the deposit zone had different 
rock units including limestone, breccias sand stone, dacite, andesite, rhyodacite, and diorite. 
Altered rocks consist of chlorite, epidote, pyrite, and ferric oxide. Chemical anomalies in this 
region have a high potential of precious metals. Results out of the chemical analysis on some  
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of these samples show that antimony with maximum 12700 ppm, silver with maximum 2500 
ppm, arsenic with maximum 896 ppm, and gold with maximum 150 ppb are available in the 
rock mass. 
Key words: Poly-metallic deposits; Alteration; Remote sensing; Abyaneh valley; Kashan 

  بحث
كيلومتري شمال غرب نطنز و در دره ابيانه واقع شده است  30كيلومتري شمال شهر اصفهان و  100منطقه مورد مطالعه حدوداً در 

در محدوده دره ابيانه و مناطق مجاور مطالعات مختلفي در زمينه كاني سازي و مطالعات پترولوژي انجام گرديده است ). 1شكل (
  ). 1382و حاج حيدري،  1379ران، ، صفايي و همكا1357زفرقندي، (

 استبراي مطالعه پهنه دگرساني روش هاي متعددي وجود دارد ولي يكي از بهترين اين روش ها، استفاده از سنجش از دور 
(Scanvic, 1997 & Rencz, 1998).  مطالعات سنجش از دور در منطقه مورد مطالعه بر اساس داده هايETM+  و داده

. و گسلهاي منطقه بدين روش به خوبي شناسايي شده اند مناطق دگرساني هيدروترمالو صورت گرفته  IRSهاي پانكروماتيك 
 100كيلومتر و عرض تقريبي  1700اين كمربند با طول تقريباً . دختر قرار دارد -منطقه مورد مطالعه در كمربند آتشفشاني اروميه

قديمي ترين سازند رخنمون يافته در منطقه، . است زاگرس واقع شده استسيرجان و تر -كيلومتر به موازات زون دگرگوني سنندج
رسوبي ائوسن  -سري ولكانيكي. و جديدترين واحدها تراورتن و رسوبات كواترنري مي باشند) ژوراسيك زيرين(گروه شمشك 

بقات ريوداسيتي در اليه سنگ هاي آتشفشاني ائوسن يا به صورت ط .بيشترين رخنمون را در منطقه به خود اختصاص داده است
سنگ هاي آتشفشاني . هاي لوتسين بااليي قرار گرفته و يا به صورت طبقات آندزيتي تشكيل تناوبي را با اليه هاي آهكي مي دهند

پليوسن از توف و گدازه هاي داسيتي كه روي رسوبات اليگوميوسن قرار گرفته اند شروع شده و به گدازه هاي آندزيتي كه مربوط 
 ). 1370زاهدي، (خرين فعاليت آتشفشاني ناحيه است ختم مي گردند به آ

 
 پردازش شده به صورت بر روي تصوير ماهواره اي موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي به منطقه مورد مطالعه -1 شكل

(RGB=741) و راه هاي دسترسي محلي.  
طالعـات زمـين شناسـي باعـث كـاهش زمـان و هزينـه مطالعـات و         هاي مختلف از جمله م استفاده از تكنيك سنجش از دور در زمينه

اي پـردازش   هـاي رقـومي مـاهواره    در اين مطالعه نيز جهت شناسايي گسـل هـاي منطقـه داده   . گردد همچنين باال رفتن دقت نتايج مي
ررسـي قـرار گرفتـه    مـورد ب  37و رديـف   164ماهواره لندست هفت با شـماره گـذر   +ETMهاي  بدين منظور بخشي از داده. اند شده
  ها با يكديگر  ، اين دادهIRSهاي  و قدرت تفكيك مكاني داده +ETMهاي  جهت استفاده از قدرت تفكيك طيفي داده. است
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جهـت تفكيـك بهتـر مـرز      .اسـت  استفاده شده  RGBIبراي اين منظور از روش هاي مختلفي از جمله ادغام به روش . اند تلفيق شده
 Interactive Image)غالبـا از روش پـردازش تصـوير انفعـالي      بخـش هـاي مختلـف منطقـه نيـز      اي در چينه –واحدهاي سنگي

Processing) براي بازسازي بهتر خطواره هاي گسلي از پردازش هاي متفـاوت اسـتفاده شـده اسـت     . )2شكل ( استفاده شده است
 High Pass(، از فيلترهاي گذر باال )Nash,1992(ولي عمدتا جهت شناسائي بهتر آنها با توجه به عوامل موثر در شناسائي آنها 

Filters ( و فيلترهاي آشكاركننده لبه)Edge Filters (با شناسايي گسلهاي اصلي و فرعي منطقه نقش آنها در . استفاده شده است
  .)2شكل ( ايجاد زون دگرساني مشخص گرديد

  
اين تصوير حاصل تركيب . هاي شناسايي شده همراه با گسل. اي پردازش شده از محدوده مورد مطالعه تصوير ماهواره -2شكل 

پس از اعمال فيلتر گذر باال از نوع  (RGBI=741+Pan)به صورت  IRSو باند پانكروماتيك  +ETMباندهاي سنجنده 
(Sharpen 2)  باشد براي هر باند مي %99خطي و اجراي كشيدگي.  

 -دو گسـل بـا راسـتاي شـمال غربـي     همانگونه كه مشاهده مي گردد ناحيه دگرسان شده در تصوير با رنگ روشن مشـخص بـوده و   
در منطقه مورد مطالعـه آلتراسـيون سـطحي بـه      .رندجنوب شرقي در طرفين ناحيه دگرسان شده نقش اصلي در كنترل اين ناحيه را دا

  ). 3شكل(شدن آهن به زردي گرائيده است  شدت اثر كرده و سطح منطقه در اثر اكسيده
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در منطقه مورد مطالعه آلتراسيون سطحي به شدت اثر كرده و سطح منطقه در اثر اكسيده شدن پيريت به هماتيت و سپس  -3شكل 

 .در اثر جذب آب، به ليمونيت تبديل شده و لذا سنگهاي منطقه به زردي گرائيده اند

  
. هيدروترمال اغلب يكي از اولين كليدهاي دسترسـي بـه منبـع كـاني سـازي در تصـاوير رقـومي اسـت        تشخيص پهنه هاي دگرساني 

معموال ذخاير معدني ابتدا در مطالعات صحرايي بوسيله شناسايي دگرساني هيدروترمال سنگ درون گير مشـخص مـي گردنـد ولـي     
  ). 4شكل(ردند  غالب دگرساني ها در تصاوير رقومي بهتر از بررسيهاي صحرايي ظاهر مي گ

زيرا بسياري از كاني هاي دگرساني داراي منحني هاي جذبي در طول موج هاي طيف بازتابش   مـي باشـند كـه خـارج از محـدوده      
در حالي كه داده هاي رقومي سنجنده ها فراتر از محدوده طيف مرئي بوده و به همين دليـل اطالعـات بيشـتري را    . طيف مرئي است

به عنوان مثال ممكن است تشخيص دگرسـاني ريوليـت در   . شده در محدوده نور مرئي در اختيار قرار مي دهند نسبت به تصاوير تهيه
مطالعات صحرايي مقدور نباشد زيرا تنها در محدوده طيف مرئي بررسي مي شود، ولي با استفاده از داده هاي رقومي مـاهواره اي در  

منطقه بندي در هاله هاي دگرساني، بوسيله جانشيني كاني . حتي امكان پذير مي باشدباند هاي مادون قرمز انعكاسي شناسايي آن به را
هاي سازنده با رده هاي طيفي در تركيبات و بلورهاي كاني هاي دگرسان باعث ظهور انعكاس گراديان هاي شيميايي و حرارتـي در  

و موقعيت ماده معدني و فرآينـد شـكل گيـري كانسـار      سيستم هاي هيدروترمال مي شود و مي تواند اطالعات مهمي در رابطه با نوع
  .ارائه دهد
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 نوع از گسترش و (R=PC4, G= -PC3, B= PC2) رنگي تركيب با مطالعه مورد محدوده مجازي تصوير -4شكل 

  .دره ابيانه دگرساني منطقه بارزسازي براي هيستوگرام سازي يكنواخت
  

با توجه به مطالعات زمين شناسي كه در منطقه صورت گرفته است، پهنه دگرساني داراي واحدهاي سـنگي مختلـف شـامل آهـك،     
سنگ هـاي آلتـره شـده حـاوي كلريـت، اپيـدوت، پيريـت و        . ماسه سنگ برشي، داسيت، آندزيت، ريوداسيت و ديوريت مي باشد

ودارهاي انعكاسي طيفي واحدهاي سنگي و كاني هاي منطقـه دگرسـان شـده،    به همين منظور با توجه به نم. اكسيدهاي آهن هستند
منطقـه دگرسـاني مـورد     مطالعـه مـي باشـند بـراي      +ETM كه معادل باندهاي سنجنده TMباند جدول توزيع انعكاس طيفي شش 

استفاده از آناليز مؤلفه هاي اصلي تصوير يكي ديگر از مواردي است كه در افزايش وضوح تصاوير  ).1جدول (بررسي قرار گرفت 
 Crosta and)روش آناليز مؤلفه هاي اصلي بـه وسـيله كروسـتا و مـور     ). 1375زبيري، (و نيز تعديل سايه ها، كاربرد زيادي دارد 

Moore)  ايـن روش بـراي تفكيـك منـاطق دگرسـاني      . مال پيشنهاد شـد برا ي تشخيص نواحي دگرساني هيدروتر) 1989(در سال
براي تعيـين  ). 2000اسدي، (همراه با كاني زايي طالي اپي ترمال با موفقيت در نواحي خشك و نيمه خشك به كار برده شده است 

داراي  3و  2بانـدهاي  زيـرا اكسـيدهاي آهـن در    . اسـتفاده شـده اسـت    7و  5، 4، 1مؤلفه هاي اصلي منطقه مورد مطالعه از بانـدهاي  
همچنـين طيـف   . حـذف گرديدنـد   3و  2انعكاس بااليي هستند، لذا به منظور اجتناب آگاهانـه از تـاثير اكسـيدهاي آهـن، بانـدهاي      

بنـابر ايـن بهتـرين مؤلفـه اصـلي      . داراي انعكاس قوي    مي باشد 5داراي جذب باال و در اطراف باند  7هيدرواكسيد در اطراف باند 
داراي مجموعه اي از كميت هاي باال با عالمت مخالف باشـد،   7و  5ك مناطق دگرساني، مؤلفه اي است كه در باندهاي براي تفكي

هر كدام از مقـادير ويـژه داراي مختصـاتي    . اين مقدار به صورت واحدهاي واريانس محاسبه مي گردد. كه به آن مقدار ويژه گويند
بنابراين مقادير ويژه و بـردار  . مي نامند Rو  Sين مختصات را بردار ويژه ماتريس ا. است كه جهت محور اصلي را مشخص مي كند

روش ديگر براي مشخص كردن باندهاي سه ). 1377نجفي ديسفاني، (ويژه، طول و جهت محورهاي اصلي را مشخص     مي كنند 
اولـين  . دن پديده اي خاص بكار مي رودگانه تركيب رنگي مجازي، استفاده از مؤلفه هاي اصلي تصوير است كه براي مشخص كر

مؤلفه هـاي مـا بـين    . اطالعات كلي و آخرين مؤلفه اصلي اطالعات باقيمانده از تصوير را ارائه مي كند (PC1)مؤلفه اصلي تصوير 
  ).2000اسدي، (ممكن است مقداري از اطالعات باقيمانده را در خود داشته باشند 
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مي باشند  +ETMكه معادل باندهاي سنجنده  TMدهاي سنگي و كاني ها براي باندهاي ميزان نور انعكاسي برخي واح -1جدول
  ).1997وينسنت، (بر حسب درصد 

نوع واحد سنگي و كاني   1باند 2باند 3باند 4باند 5باند  7باند 
  )µmاندازه ذرات (

  ديوريت 12 12 11 10 17  14
  آندزيت 7 7 7 7  6  5

  آهك 26 32 37 42 56  44
 ماسه سنگ 27 36 42 50 63  54
  پيريت 10 12 10 13 17  12
  )125 -500(كلريت  10 12 10 13 31  23
  )125-500(اپيدوت  15 20 27 34 58  55

 ,PC2 ) در اين منطقه به دليل اينكه هدف بارزسازي ناحيه دگرساني مي باشد، مي توان از مؤلفه هاي اصلي دوم، سـوم و چهـارم  

PC3, PC4)  به ترتيب در رنگهاي سبز، آبي و قرمز استفاده كرد 7و  5، 4، 1از باندهاي .  
در اثـر  . با توجه به حضور كاني هاي كلريت، اپيدوت، سريسيت و كلسيت در سنگ هاي منطقه، نوع دگرساني پروپيليتي مي باشـد 

مطالعه تحت تاثير دگر ساني قـرار   نفوذ دايك هاي تغذيه كننده گرانوديوريت تا كوارتز ديوريت با سن اوليگوميوسن، منطقه مورد
  ). 5شكل (گرفته است 

  

  
در زون . كاني هاي كلريت، اپيدوت، سريسيت و كلسيت در سنگ هاي منطقه، نشان دهنده دگرساني پروپيليتي مي باشد -5شكل 

 .باعث تشكيل كاني هاي اكسيدآهن گرديده است) FeS2(هاي سطحي و مناطق برشي، اكسيداسيون پيريت 

  
باعث تشكيل كاني هاي اكسيدآهن گرديده، كه بـا رنـگ قهـوه    ) FeS2(در زون هاي سطحي و مناطق برشي، اكسيداسيون پيريت 

  استفاده از داده هاي رقومي ماهواره اي و رنگ هاي مجازي حاصل از پردازش هاي مختلف داده هاي . اي جلب نظر مي كنند
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در منطقـه مـورد   . احي دگرسان شده و پايه گذاري عمليات اكتشـافي مفيـد اسـت   ماهواره اي روش ديگري است كه در شناسائي نو
ميوسن و فرآيندهاي تاخيري پس از ماگمايي از مهمترين عوامل مؤثر در دگرسـاني و كـاني    -مطالعه تزريق توده هاي نفوذي اليگو

 هـاي  سـنگ  در شـديدي  هيـدروترمال  آلتراسـيون  دهنده نشان ميكروسكپي و صحرايي مطالعات بررسي .سازي منطقه مي باشند

 انـد  شـده  هماتيت تبـديل  به كريستالوگرافي هاي جهت از و بلورها حاشيه از ها منيتيت گرمابي هاي محلول اثر در. منطقه است

نمـودار   .اسـت  شـده  حاصـل  ها آلتراسيون منيتيت از اوليژيست و ليمونيت شامل آهن آبدار اكسيدهاي همچنين ).مارتيتيزاسيون(
كاني هاي حاوي آهن شامل هماتيت، گوتيـت و ژاروسـيت توسـط سـنجش از دور      (VNIR)جذبي باندهاي مادون قرمز نزديك 

  .قابل شناسايي و تفكيك مي باشند و لذا در شناسايي مناطق سوپرژن به كار مي روند
  نتيجه گيري

بـا پـردازش داده   . آلتراسيون سطحي به شدت اثر كرده و سطح منطقه در اثر اكسيده شدن آهن به زردي گرائيده اسـت  دره ابيانهدر 
دگرساني  و بعدي كنترل كننده هاي ساختاري هشناسايي شده و در مرحل ،هاي رقومي ماهواره اي مناطق داراي پتانسيل كاني سازي

جنـوب شـرقي در طـرفين ناحيـه      -دو گسـل بـا راسـتاي شـمال غربـي      .قـرار گرفـت   سنگ ميزبان در برگيرنده كانسار مورد بررسي
 كنتاكـت  نـوع  از منطقـه  در سـازي  كـاني  نـوع  بيشـترين  را داشـته انـد   محـدوده دگرسـاني  دگرسان شده نقـش اصـلي در كنتـرل    

 در مهمـي  نقـش  گسلها جمله از ساختماني هاي كننده كنترل كه افشان است و اي رگه شكل به و هيدروترمالي و متاسوماتيسم

 ,As, Sb)كالكوفيـل   عناصر گرفت نتيجه توان مي منطقه در شده معرفي هاي پتانسيل توجه به با .اند داشته كاني سازي كنترل

 اكثـراً تغييـرات   شـده  برشـي  مناطق و ها در منطقه مورد مطالعه شكستگي .اند آمده پديد ها رگه در تبلور و پاياني گامه در (…

 نفوذ مناطق در كلريت همچنين تشكيل و دربرگيرنده هاي سنگ شدن كلريتي و شدن سريسيتي .اند كرده پيدا شديدي گرمابي

  .است تغييرات اين پديده بارزترين ها رگه
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