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 استربر روی تصاویر  SAMبا استفاده از روش  سیمرغ ون منطقههای آلتراسی بارزسازی زون

◊◊◊◊◊◊◊ 

 چكیده :

به منظور تهیه نقشه کانی های معرف زون های آلتراسیون و کانی سازی می توان در کمتررن  زمران    استر سنجندهبا پردازش داده های 

اکتشافی سیمرغ در مرکرز   محدودهک  و با صرف کمترن  هزننه، مکان های مناسب برای تشکیل کانی سازی ها را مشخص نمود. مم

ای و برارز  دلیل نداشت  پوشش گیاهی، برای پرردازش تاراونر مراهواره   که به قرار گرفته استخشک و کونری  منطقه در بلوک لوت

باشد. در ان  مطالعه از روش نقشه برداری زاونه طیفری کره قرادر اسرت بره تفکیرک،       سب مینمودن مناطق احتمالی دگرسان بسیار منا

 SAMکانی های شاخص زون های آلتراسیون، گستردگی و موقعیت آن ها را شناسانی کند، استفاده شده است. در پردازش به روش 

کیلومتر مربع  52ونی با وسعت یآلتراس -1بارتند از: سه محدوده مهم آلتراسیونی در محدوده اکتشافی سیمرغ تشخیص داده شده که ع

آلتراسریونی برا    -5لیتیرک  یبرا آلتراسریون پروپ   های کرنستال توف، و دنورنت پورفیری های پراکنده در تمام سطح محدودهدر واحد 

 1/0آلتراسیونی با وسرعت   -3با آلتراسیون آرژنلیک  هکیلومتر مربع در واحد برش های هیدروترمال در مرکز محدود 5تقرنباً وسعت 

اکسریده هرای آهر  و    همچنی  در ان  مطالعه، با آلتراسیون سرسیتی.  گرانیت پورفیری در مرکز محدودهکیلومتر مربع در دانک های 

 در مرکز محدوده بارز سازی شده است. به خوبیژاروسیت 

 اکتشافی سیمرغ محدودهلوک لوت، آلتراسیون، ب نقشه برداری زاونه طیفی، روش ،استر سنجنده :كليد واژه ها

 
Enhancing of alteration zones Simorgh area by using SAM method in ASTER image processing 

 

 

Abstract: 
 

ASTER satellite data processing for mineral mapping, alteration and mineralization, is fast and low cost method 

for detecting areas which has potential for mineral exploration. The Simorgh prospecting area is located in 

central part of the Lut block in arid and desert area, therefore the lack of vegetation in this area make it easy 

remote sensing, respecting possible alteration zones. In the study, spectral angle mapper method has been used 

which able to separate index minerals of alteration zones, location and extending of them. In processing by 

SAM method, three altered area can be recognized in study area that: 1- Altered area, covering 25 km2, in 

crystal tuff and diorite porphyry that disseminated in all of the surface area with propylitic alteration. 2- Altered 

area, covering approximately 2 km2 , in hydrothermal breccia unites, in central area with argillic alteration. 3- 

Altered area, covering 0.1 km2, in granite porphyry dikes, in central area with sericitic alteration. Also in the 

study, iron oxide and jarosite have been clearly enhanced in the central area.   

  

Keywords : ASTER satellite, spectral angle mapper method, alteration, Lut block, Simorgh prospecting area 

◊◊◊◊◊◊◊ 
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 مقدمه :

ورد توجه خاص زمری  شناسران و بره    ای، مطالعات دورسنجی و کاربرد آن در اکتشاف مواد معدنی امروزه م پردازش تااونر ماهواره

ها در اکتشاف کانسارهای مختلر  از جملره کانسرار هرای     ونژه زمی  شناسان اقتاادی قرار گرفته است. استفاده گسترده از ان  روش

 هرای  . تفراوت طیفری سرن    (a1331ملک زاده شرفارودی و کررنم پرور،    ) ترمال، نشانه مؤثر بودن آن در ان  امر استپورفیری و اپی

مهمترن  راه تشخیص نواحی دارای آلتراسیون و به تبرع آن اکتشراف کانسرارها در پرردازش      دگرسانهای غیر  شده با سن  دگرسان

ای مانند نقشه برداری زاونره طیفری بره     های ماهواره ها در پردازش داده ای می باشد. دقت استفاده از برخی از تکنیک تااونر ماهواره

هانی را که در مقطع میکروسکپی از نکدنگر قابل تشخیص نیستند و تنها با دستگاه پراش اشرعه انکر     یتواند کان حدی است که می

(XRDمی ) های جزئی در دامنه طیر  جریبی    های رسی(، تفکیک کند. ان  مسئله به تفاوت ها را شناسانی کرد )مانند کانی توان آن

 .(b1331لک زاده شفارودی و کرنم پور، م) گردد ها بر می و انعکاسی امواج الکترومغناطی  کانی

کیلرومتری جنروغ غررغ شهرسرتان نهبنردان در اسرتان خراسران         111کیلومتر مربع در حدود  00منطقه مورد مطالعه به وسعت حدود 

ً   های جغرافیانیو عرض 21° 12´ 2/25تا ً 21° 11´00های جغرافیانی ًجنوبی و در بخش مرکزی بلوک لوت، در محدوده  بی  طول

سازی پیرنت بره صرورت افشران و     . علت انتخاغ ان  محدوده وجود کانی(1)شکل  قرار گرفته است 31° 01´ 2/33ا  ًت °30 23´03

استوک ورک در قسمت مرکزی محدوده و در داخل دانک های پراکنده در سطح محدوده می باشد که برا رنر  سرفید در بازدنرد     

  محدوده در غرغ صحنه اطالعاتی سنجنده طی  سنج بازتابی و گرمابی فضرابرد پیشررفته   های صحرانی اولیه شناسانی شده است. ان

 )اردنبهشت ماه ( تاونر برداری شده است. 12/2/5001که در تارنخ  1b_150501_308( با شماره استر)

و فوجیسرادا و   1112ادا، )فوجیسر باند است که با توجه به محدوده طول مروج بره سره دسرته تقسریم مری شروند         10شامل  استرسنجنده 

شرامل   SWIRمحردوده امرواج    -5مترر،   12با قدرت تفکیک  3و  5، 1شامل باند های  VNIRمحدوده امواج  -1:  (5001همکاران، 

برا قردرت    10و  13، 15، 11، 10شرامل بانرد هرای     TIRمحردوده امرواج    -3مترر، و   30با قدرت تفکیک  1و  3، 3، 5، 2، 0باند های 

بسریار مرورد اسرتفاده     استرمعدنی به کمک پردازش داده های  -ر. نقشه برداری زون های آلتراسیون در مناطق اکتشافیمت 10تفکیک 

 (.5003، توماسو و روبینستی ، 5005، روآن و همکاران 5005، تنگستانی و مور 1332، کرنم پور 1111قرار گرفته است )سابینز، 

بره روش نقشره بررداری     SWIRو  VNIRاز تاحیح هندسی و توپوگرافی و ادغام باندهای پ   استردر ان  مطالعه داده های سنجنده 

( برای شناسانی کانی های مختل  شاخص زون های آلتراسریون پرردازش شرد. سرپ  نرا عنانرت بره نقشره زمری           SAMزاونه طیفی )

 زم انجام گرفت.شناسی منطقه و بازدند های صحرانی از برخی از نقاط مورد مطالعه، تعبیر و تفسیر ال
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 غ( راه دسترسی به آن ( با تغییرات1111)علوی،  . موقعیت منطقه مورد مطالعه ال ( در بلوک لوت1شکل

◊◊◊◊◊◊◊ 

 :روش تحقیقبحث و 

 شناسي:زمین

کرنسرتال تروف،    بر پانه مطالعات صحرانی و آزمانشگاهی واحدهای سنگی محدوده اکتشافی سریمرغ شرامل واحردهای آتشفشرانی،    

ماسه سن  توفی، توده های نفوذی نیمه عمیق و انواع برش های آتشفشانی، توف های برشی و برش های هیدروترمال می باشرند. در  

تهیه شده است. در زنر بره توصری  هرر کردام از انر  واحردها مری         1:10000نقشه زمی  شناسی منطقه مورد مطالعه با مقیاس  5شکل 

آندزنت، هورنبلند آندزنت، هورنبلنرد التیرت، کرنسرتال تروف و ماسره سرن         شامل آتشفشانی و پیروکالستیک واحد های پردازنم.

 و نرادری  اکرمی)دهسلم  1:100000شناسی توفی بخش زنادی از منطقه را به خود اختااص داده اند و س  آن ها بر مبنای نقشه زمی 

ماسه سن  های توفی و هورنبلند کوارتز التیرت بیشرترن  گسرترش را در منطقره      است. از ان  میان نسبت داده شده به ائوس ( 1330، 

(. ماسه سن  های توفی که در برخی از نمونه ها حالت برشی هم از خود نشان می دهند، بخش وسیعی از شمال، شمال 3دارد )شکل 

های نیمره  شوند.گروه اول تودهکلی تقسیم میتوده های نیمه عمیق به دو دسته  (.5غرغ و جنوغ غرغ منطقه را پوشانده است )شکل

عمیق با ترکیب حدواسط که از نظر سنی از واحد های آتشفشانی و پیروکالست موجود در منطقه جوان تر هستند چرون درون آن هرا   

از تمرام  با ترکیب بیشتر اسیدی و کمترر حدواسرط کره از نظرر سرنی       ال  وغ( 3نفوذ کرده اند و گروه دوم دانک های سفید )شکل 

 واحد های قبلی جوان تر هستند و تمام واحد های قبلی را قطع کرده اند.
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 نقشه زمی  شناسی محدوده اکتشافی سیمرغ .5شکل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هورنبلند (وذ کرده است.  غدانک هورنبلند گرانودنورنت پورفیری که در واحد کرنستال توف نف (. نمانی از دانک های موجود در منطقه ال 3شکل 

 کوارتز مونزودنورنت پورفیری که در واحد دنورنت پورفیری توف نفوذ کرده است.
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 سازی:آلتراسیون و کاني

به منظور شناسانی کانی های معرف زون های آلتراسیون در محدوده مورد مطالعه برای کانی هرای کلرنرت،    استرای های ماهوارهداده

بررداری  ولینیت، انلیت، دنکیت، پیروفیلیت، مونتمورنونیت، سرسیت، لیمونیت، ژنپ  و ژاروسیت به روش نقشهاپیدوت، کلسیت، کائ

زاونه طیفی پردازش شدند. بر ان  اساس زون های آلتراسیون آرژنلیک، پروپیلیتیرک و زون سرسریتیک در منطقره شناسرانی گردنرد.      

بررسی های پتروگرافی آلتراسیون های مشاهده شده شامل زون پروپیلیتیرک     همچنی  در ان  مطالعه، بر مبنای مشاهدات صحرانی و

کربناتی باورت گسترده و وسیع در کل منطقه، زون سرسیتک و زون آرژنلیک و زون سیلیسی به طور محردود در قسرمت مرکرزی    

رت خیلری جزئری کالکوپیرنرت(    سازی سرولفیدی )پیرنرت و بره صرو    سازی در ان  منطقه به دو صورت کانیمحدوده می باشد. کانی

درصد برا گسرترش وسریع در واحردهای آتشفشرانی و نفروذی و در بررش هرای          2تا  3باورت افشان و به صورت رگچه ای تا حدود 

 هیدروترمالی دنده می شود.

 

 :پردازش داده های سنجنده استر

د. طبقه بندی نظارت شرده نرک روش چنرد طیفری     به روش طبقه بندی نظارت شده در منطقه انجام ش استرپردازش داده های سنجنده 

براساس خاوصیات طیفی مشابه آن هاست. در ان  روش اپراتور ونژگی کالسه بندی را شخاراً انتخراغ   برای دسته بندی پیکسل ها 

هاس مرسوم طبقره بنردی    روش ( از جمله1113( )کروز و همکاران، SAMبرداری زاونه طیفی )(. روش نقشه 1111می کند )سابینز، 

نظارت شده است که با حداقل اختالف زاونه طیفی پیکسل ها، موقعیت کانی های زون هرای آلتراسریون را در تارونر مشرخص مری      

کند. از مزنت های ان  روش شناسانی دقیق نوع و محل کانی ها و گسترش و شدت آلتراسیون به تفکیک زون هرای مختلر  اسرت.    

هانی که در زنر میکروسکوپ از هم قابل تفکیک نیستند، مانند کانی های رسی، براسراس تفراوت طیفری در    در ان  روش حتی کانی 

 تاونر بارز سازی می شوند.

بررا کتابخانرره طیفرری دنجیتررالی سررازمان زمرری  شناسرری   اسررتردر منطقرره مررورد مطالعرره طیرر  هررای موجررود در پیکسررل هررای تاررونر   

قررار گرفرت. در انر  روش دو کرانی      ( مرورد مقانسره  1113)کالرک و همکراران،   ENVI 4.2افزار ( موجود در نرم USGSآمرنکا)

کلرنت و اپیدوت به عنوان کانی شاخص زون پروپیلیتیک، کانی های کائولینیرت، انلیرت، دنکیرت، پیروفیلیرت  و مونتمورنونیرت بره       

آلتراسیون کربناتی انتخراغ شردند. همچنری     عنوان شاخص زون آرژنلیک،کوارتز به عنوان شاخص زون سیلیسی و کلسیت به عنوان 

 از لیمونیت و ژاروسیت به عنوان کانی های ثانونه نماننده زون گوسان استفاده شد.

نتانج حاصل از پردازش برای کانی های زون پروپیلیتیک نشران مری دهرد کلرنرت و اپیردوت گسرترش فراوانری در سرطح منطقره بره           

کیلرومتر مربرع مری باشرد.      52(. وسعت ان  آلتراسیون بالغ برر  0حدوده دارند )شکل در شمال، شمال غرغ و جنوغ شرق مخاوص 

بیشترن  گسترش ان  کانی ها در شمال و شمال شرق محدوده می باشد که منطبق بر واحد کرنستال توف و دنورنرت پرورفیری هرای    

فته و میزان اپیدوت فراوان شرده کره بهترر اسرت     موجود در منطقه می باشد. در برخی از ان  واحد ها میزان کلرنت به شدت کاهش نا

 ان  قسمت ها را تحت عنوان آلتراسیون اپیدوتی معرفی کنیم.
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 برای کانی های کلرنت، اپیدوت، کلسیت، ، ژنپ ، ژاروسیت و لیمونیت استر. پردازش تااونر سنجنده 0شکل 

 

کیلومتر مربع بارز سازی شده انرد   1ورت محدود در مرکز محدوده با وسعت حدود اکسید های آه  بیشتر لیمونیت و ژاروسیت به ص

 (. در مطالعات صحرانی ان  کانی ها در واحد های رنورنوداسیتی و برش های هیدروترمال در سطح دنده می شوند. در واقع 0)شکل 

ای آهر  در درز و شرکاف هرای موجرود در انر       در اثر اکسید شدن پیرنت های موجود در ان  واحد ها در اثر هروازدگی اکسرید هر   

 سن  ها تشکیل شده است که در نتیجه در پردازش داده های ماهواره ای بارز سازی شده است.  

با نکدنگر انطباق دارنرد و در بخرش مرکرزی محردوده برارز       کانی های کائولینیت، انلیت، دنکیت، پیروفیلیت، مونتمورنونیت تقرنباً 

ی و برش های هیدروترمال مری باشرد. کائولینیرت ترا حردودی برر روی       رنوداسیت. ان  قسمت منطبق بر واحد (2)شکل  سازی شده اند

دانک های اسیدی که از مرکز محدوده به سمت شمال شرق کشیده شده اند نیز بارز سازی شده است. مجمروع وسرعت برارز سرازی     

 کیلومتر مربع می باشد. 5شده برای ان  زون آلتراسیون حدود 

آلتراسیون سرسیتی که معموالً در برنامه های اکتشافی آلتراسیون مهمی محسوغ می شرود در مرکرز محردوده و بره صرورت محردود       

 (. سرسیت مهمترن  کانی ان   2منطبق بر برش های هیدروترمال و برخی از دانک های گرانیت پورفیری بارز سازی شده است)شکل 

یرنت در ان  آلتراسیون مشاهده می شوند. مطالعات صحرانی حضور سرسیت، کوارتز ثانونره و  زون می باشد که معموال با کوارتز و پ

 پیرنت را در بخش مرکزی محدوده و دانک های گرانیت پورفیری تانید کرده است.

 وغ  سفید رن  که از مرکز به سمت شمال شرق و جن گرانیت پورفیریزون آلتراسیون سیلیسی در قسمت مرکزی و در دانک های 
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 ومرورد مطالعره   اند در مطالعات صحرانی مشاهده شده اند ولی به دلیل شردت کرم آلتراسریون در مرکرز محردوده       غرغ کشیده شده

 بارز سازی نشده اند. استردر پردازش تااونر  گرانیت پورفیری عرض کم دانک های

 

 نتیجه گیری :
 

به ونرژه در منراطق خشرک و نیمره خشرک کره فاقرد پوشرش گیراهی           SAMای به روش  های ماهواره بکارگیری روش پردازش داده

کند و همی  امر باعر  شرده اسرت ترا     ها را در منطقه بدون بازدند صحرانی مشخص  هستند، می تواند محل گسترش و نوع آلتراسیون

 ان  تکنولوژی به نک روش کم هزننه، با صرف کمترن  زمان ممک  برای اکتشاف تبدنل شود.

زون  -1العره تشرخیص داده شرده اسرت.     طسه محدوده آلتراسیونی در منطقه مرورد م  SAMدر پردازش تااونر سنجنده استر به روش 

برا   های کرنستال توف، و دنورنت پرورفیری هرای پراکنرده در تمرام سرطح محردوده      ر واحد کیلومتر مربع د 52ونی با وسعت یآلتراس

با آلتراسریون   هکیلومتر مربع در واحد برش های هیدروترمال در مرکز محدود 5تقرنباً آلتراسیونی با وسعت  -5لیتیک یآلتراسیون پروپ

برا آلتراسریون سرسریتی.     رانیرت پرورفیری در مرکرز محردوده    گکیلومتر مربع در دانرک هرای    1/0آلتراسیونی با وسعت  -3آرژنلیک 

زون آلتراسریون سیلیسری در    در مرکز محدوده بارز سازی شده است. به خوبیاکسیده های آه  و ژاروسیت همچنی  در ان  مطالعه، 
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کرز محردوده و   ولی بره دلیرل شردت کرم آلتراسریون در مر     وجود دارد سفید رن   گرانیت پورفیریقسمت مرکزی و در دانک های 

 بارز سازی نشده اند. استردر پردازش تااونر  گرانیت پورفیریعرض کم دانک های 

 
◊◊◊◊◊◊◊ 

 

 منابع فارسي :
 

بارز سازی زون های آلتراسیون در ارتفاعات شمال غربی نیشابور، با اسرتفاده از روش نقشره بررداری    "، a1331 ملک زاده شفارودی، آ.، کرنم پور، م.ح،      

 ، نخستی  همانش انجم  زمی  شناسی اقتاادی انران، دانشگاه فردوسی مشهد."آسترطیفی بر روی تااونر سنجنده زاونه 

مقانسه پردازش داده های ماهواره ای به روش نقشره بررداری زاونره طیفری و مطالعرات صرحرانی در       "، b1331ملک زاده شفارودی، آ.، کرنم پور، م.ح،       

،  هیجدهمی  همانش بلور شناسی و کانی شناسری  "طالی پورفیری خوپیک، جنوغ غربی بیرجند -راسیون در منطقه اکتشافی م کانی شناسی زون های آلت

 انران، دانشگاه تبرنز.

اردهمی  ، چهر "در خراسران جنروبی   ASTER شناسانی اولی  کانی سازی م  پورفیری با استفاده از پزدازش داده های ماهواره"، 1332کرنم پور، م.ح،       

 .515-532همانش انجم  بلور شناسی و کانی شناسی انران، دانشگاه بیرجند، صفحه 

 .شناسی و اکتشافات معدنی، انتشارات سازمان زمی "ده سلم 1:10000شناسی نقشه زمی " ،1330 اکرمی م.ع.، نادری میقان ن.،      

◊◊◊◊◊◊◊ 
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