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 چکیده

معلمان جاي  -شهر دامغان و در شمال کویر جندق حدفاصل شمال منطقه ترود کیلومتري جنوب خاور 131گستره مورد مطالعه در 

بوده که بین دو گسل امتداد لغز چپگرد با مولفه فشاري ترود در جنوب و انجیلو در شمال دارد. این ناحیه بخشي از زون ایران مرکزي 

ها مختلف، از بهترین روش یموجبا دید وسیع و یکپارچه و محدوده طول  یهایدادهبه دلیل داشتن  یدورسنج یهایبررس. گیردیقرار م

، جهت شناسایی منطقه معلمانجویی از دور در مناطق تحت پیتکنیک سنجش از مقاله حاضر در  .هستندکانسارها ی جوییپدر 

عموما  ،های منطقه مورد مطالعهگسل که و مشخص شداستفاده شده  ENVIافزار از نرم برای این منظور .استفاده شده است هاخطواره

 ،های شناخته شدهزاییها و کانیوارهاند. ضمن بررسی توامان خطبوده شرقیجنوب-غربیو شمال غربیجنوب-شرقیلدارای روند شما

 یهاارهخطو ن،یب نیا در .هستندمذکور  هایای ارتباط مسقیم یا غیرمستقیم با گسلهای منطقه دارزاییغالب کانیکه  مشخص شد

                                                                  .اندداشته فلزات ییزایکان در یشتریب نقش غربیجنوب-شرقیشمال روند با

 زایی، منطقه معلمانها: گسل، دورسنجی، کانیکلید واژه

Identification of the relation between faults and metal mineralization in 

Moaleman area based on remote sensing 

Ghasemi Ebrahimi, R. , S.chieTokhm , B.*Hosseini M. 

Abstract  

The study area is located in south-east  of dameghan and that is in the north of  Jandaq desert located between 

the north Troud-Moaleman. This area is part of the central zone of levorotatory strike-slip fault between the 
two component pressures Torud in the south and north faces Enjilo. Remote sensing data analysis is one of 

the best methods of prospecting deposits because the broad vision and an integrated wavelength range. In 

this article we use RS methods for prospecting the mineralization in moaleman area for identification the 

Lineaments. For this purpose using ENVI software and identified the trend of Faults are common northeast-
southwest and northwest-southeast in this area and they are generally in relevancy directly or indirectly with 

the most of mineralization. Meanwhile the faults by northeast-southwest trend have a greater role in metal 

mineralization. 

Key words: fault, remote sensing, mineralization, moaleman area  
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 مقدمه -1

کیلومتری  431در فاصله شمالی  عرض 34° 31´تا   °34و شرقی طول 44° 11´ تا 44° 31´در محدوده جغرافیایی  معلمانمنطقه 

 باا هها هستند. گسلارههای فلزی مرتبط با خطوزاییبسیاری از کانیبه طور کلی   .استشده شرق تهران در زون ایران مرکزی واقع 

محققین بسیاری در خصوص ارتباط بین کنند. ایجاد می هیدروترمالهای عبور محلول برایایجاد شکستگی در پوسته زمین، معبری 

های ژئوفیزیکی، ها به کمک دادهزایی و خطوارهمطالعه ارتباط بین کانیاند. ای انجام دادهزایی، مطالعات گستردهها و کانیخطواره

ارتباط بین رخدادهای  1332در سال  شمیرزایی و همکارانبرای مثال  .است انجامقابل شناسی های زمینسنجش از دور و داده

و نتیجه حاصل  مورد بررسی قرار دادندبا استفاده از روش آنالیز فرکتال های منطقه زایی مس در کمربند مس کرمان را با گسلکانی

. اشدبیزایی مها با کانیفرکتال این نقاط وجود دارد که بیانگر ارتباط قوی گسلنشان داد که همگرایی و انطباق باالیی میان بعد 

را درسال  زاییهای شمال منطقه ترود و ارتباط آنها با کانیشکستگیمطالعاتی در زمینه نیز  شنژاد، پورکرمانی و همکارانهمچنین کی

 های مختلفاییزهای منطقه و ارتباط آنها با کانیمطالعه جزئیات گسلنژاد و همکارانش به در این مطالعه کی اند.انجام داده 1333

-Yan ات عالمطاز دیگر موارد میتوان به  تعیین نمودند. هاها را با تیپ خاصی از گسلزاییپرداختند و در نتیجه ارتباط هریک از کانی

jun Li مس منطقه شانمن چین اشاره کرد.-زایی طالکانیها در ی گسلکنندهدر زمینه نقش کنترل 2114در سال رانش او همک 

ها و... ها، دگرشیبيها یا به طور کلي خطوارهها و گسلها، شکستگيها، گنبدها، درزهخوردگيشناسي مثل چینانواع ساختارهاي زمین

. در مقاله حاضر بنا داریم رابطه ر نمودتوان آن ها را بارزتمی ENVI افزاردر تصاویر ماهواره اي قابل تشخیص است که با استفاده از نرم

 زایی را در منطقه معلمان مورد بررسی قرار دهیم. ها با کانیبین گسل

 شناسی و تکتونیک منطقهزمین -2

چاه شیرین است که با زیرساختي دگرگوني به صورت نوار شاخصي در این  -منطقه مورد مطالعه جزیي از نوار ولکانوپلوتونیکي ترود

 -ریوداسیت -توف -تراکي آندزیتي -آندزیتي -اي از سنگهاي داسیتيرخنمون یافته است. سنگهاي ولکانیکي این منطقه پهنهمنطقه 

ها ن سنگسازد. ایگر ميریولیت و آندزي بازالت را در کنار سنگهاي پلوتونیک گرانیت، گرانودیوریت تا دیوریت اما به مقدار کم جلوه

ه در هاي زیادي هستند کوط به پالئوزوئیک و مزوزوئیک نواحي غربي این زون، دربرگیرنده شکستگيدر کنار سنگهاي رسوبي مرب

اي هاند. در اثر تزریق محلول هاي گرمابي در درزه ها و شکستگي ها و گسلایجاد شدهترود و انجیلو ارتباط با پهنه برشي دو گسل مهم 

 ها تشکیل و در بسیاريها و همچنین دایکنقره و پاراژنزهاي دیگر این کانه -طال -سم -روي -دار سربهاي عقیم و کانهاین پهنه، رگه

 - کیلومتری جنوب 111های نیمه ژرف معلمان در توده (.1333)سهیلی و همکاران، نواحي سنگهاي منطقه را دگرسان نموده اند

ته های کربنادونین، سنگ -منسوب به سیلورینآهکی  -های شیستیهایی از سنگ. ته نشستاستجنوب شرق دامغان واقع شده 

های پالئوزوئیک و مزوزوئیک را تشکیل منسوب به دونین، آهکی خاکستری و افق کنگلومرایی کرتاسه باال رخنمون سنگی دوران

ن ن تا ائوسهای آتشفشانی اواخر لوتسیهای انجیلو و ترود از سنگهای منطقه معلمان مابین گسلبخش مهمی از رخنمون .دهندمی

ای نفوذی هالیگوسن که شامل گنبدهای مخفی نیمه آتشفشانی، توده -باال تشکیل شده است. پس از آن برونزدهای مربوط به ائوسن باال

ورد ای منطقه مهای چینهترین رخنمونای اواخر نئوژن جوانباشند نیز حضور دارند. رسوبات آبرفتی و کوهپایهها مینیمه ژرف و دایک

ها با آرایش متنوع در بر گرفته است که گسل ترود در ای از شکستگیمنطقه معلمان را شبکه(. 1331)هوشمندزاده،  لعه هستندمطا

ها، امتداد لغز راستگرد با مولفه شیبی کوه زر در شمال، مهمترین این ساختارها هستند. هر دو این گسل –جنوب و گسل رباعی 

 –بی غرجنوبی تا شمال –هایی با راستای شمالی باشند. در غرب گسلغربی میجنوب –شرقی معکوس و با راستای تقریبی شمال

ای ههایی عادی با حرکات امتدادلغز هستند. در این منطقه گسلشرقی وجود دارند که شیب تندی به سمت شرق دارند و گسلجنوب

ک توان در چارچوب یهای امتدادلغز این منطقه را میاند. گسلدهکوه زر کنترل کننده سیمای ساختاری غالب بو –اصلی ترود و رباعی 
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گرفت )خادمی و شهریاری، فرماست، در نظر لغزشی که از اواخر ائوسن تا عهد حاضر بر منطقه حکم –ساختی فشاری وضعیت زمین

 دهد.موقعیت جغرافیایی منطقه معلمان را نشان می 1شکل (.1331

 

 

 تحقیق روش -3

 زیر نمایش داده شده است.شکل مورد استفاده در این تحقیق در  مراحل مختلف مطالعات دورسنجی

 

 

های این سنجنده دارای رد استفاده قرار گرفته است. دادهمو شده، برداشت لندست ماهواره توسط که  ETM در این مطالعه تصاویر

زمینی  و باند هشت با قابلیت تفکیکمتر  31باند با قابلیت تفکیک زمینی شش   ،متر 14باند بازتابی با قابلیت تفکیک زمینی  یک

  .می باشدمتر  11

  های اعمال شدهفیلتر – 4

براي  این مقاله در همین راستا در .داشته باشندنقش مهمي توانند تکتونیکي بویژه گسل ها در تشکیل ذخایر معدني ميساختارهاي 

محدوده مورد مطالعه به منظور شناسایی 1:111111شناسی نقشه زمیندر مرحله اول ندین روش استفاده گردید. ها از چترسیم گسل

انتخاب داده های مناسب : گام اول

باتوجه به هدف مطالعه

ها و اعمال آماده سازی داده: گام دوم

تصحیحات هندسی و رادیومتری

اعمال فیلترهای : گام سوم

آشکارساز 

پردازش تصاویر و : گام چهارم

های منطقهشناسایی گسل

انطباق نقشه: گام ششم: گام پنجم

های معدنی محدودهها و نشانهگسل

ها و تحلیل ارتباط بین گسل: گام هفتم

زاییمناطق دارای کانی

 در منطقه مورد مطالعه فلزات ها و کانی زاییروند انجام مطالعات دورسنجی به منظور شناسایی ارتباط بین گسل -2شکل

 منطقه مورد بررسی موقعیت جغرافیایی-1شکل
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1گذریلترهاي پایینفاز جمله  ایرایانه هایاز پردازشگرسپس  ار گرفت.ها مورد مطالعه دقیق قرروند کلی گسل
با  2گذرمیانفیلتر  و 

مانند فیلتر  3و با بکارگیري فیلترهاي باالگذر ندگردمیفراوانترین باندهاي تصویر حذف  هادر این فیلترفاده شد. است 3×3و3×3ماتریس 

ها و بارزشدن لبه امکان 3و  4و  4دهاي بر روي باندهاي مختلف بویژه بان 4×4و  3×3هاي مختلف از جمله ا ماتریسب هاآشکارساز لبه

ها براي تشخیص گسل 4×4و  3×3با ماتریس  4جهتی فیلتر. همچنین بکارگیري گرددفراهم میها هاي خطي و خطوارهشناسایي پدیده

های منطقه گسل شرقیجنوب-غربیو شمال غربیجنوب – شرقیروند عمومی شمالبا توجه به هاي مختلف انجام گرفت. با آزیموت

 314، 231، 44، 1های با آزیموت جهتی ، فیلترهای(1333سادات، )نوگل شده معلمان استخراج 1:1110111شناسی که از نقشه زمین

یر تصاویر عمل کرد.  با تفسها موفق درجه تا حدود زیادی در بارزسازی خطواره 314و  44شد. اعمال فیلتر با آزیموت درجه اعمال 

در اي اي از کاربرد تصاویر ماهوارهونهنم 1و  4 ،4 ،3 هایشکلها استخراج شدند. و گسلهای خطی پدیدهحاصل از اعمال فیلترها، 

  .باشدمي هاگسلختارهای خطی و ارتباط با استخراج سا

 

 

                                                             
Low pass1  
Median2  
High pass3  
Directional4  

درجه و  44با آزیموت  جهتیاعمال فیلتر  :3شکل

 نمایش چند گسل استخراج شده

 ETMتصویر  4بر روی باندباالگذر اعمال فیلتر : 4شکل

 ماهواره لندست منطقه معلمان
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را در  ENVIافزار های استخراج شده از تفسیر و پردازش تصاویر بدست آمده از اعمال فیلترهای مختلف در محیط نرمگسلدر ادامه 

قاط ها با نزایی شناخته شده،  به شناسایی ارتباط بین گسلوارد کرده و با انطباق اطالعات مربوط به نقاط کانی ArcGISمحیط 

 دهد.مورد مطالعه را نمایش میهای معدنی محدوده نشانه وهای منطقه گسل 3شکل زایی پرداختیم. کانی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهواره  ETMتصویر  4بر روی باندپایین گذر : اعمال فیلتر 1شکل

 لندست منطقه معلمان

و نمایش خطواره های حاصل از تفسیر گذر میان: اعمال فیلتر 4شکل

 تصویر

زایی های محدوده مورد مطالعه و نقاط کانینقشه گسل: 3شکل

های محدوده مورد خطوط قرمز گسلشناخته شده محدوده. )

 Fe ,cu ,Au فلزات زایی مربوط به مطالعه و نقاط آبی، نقاط کانی

,pb ,zn  باشندمی). 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 گیری نتیجه -4

 ETMتصاویر زایی فلزات، از ها با کانیهای منطقه معلمان و تعیین ارتباط بین خطوارهبه منظور شناسایی خطوارهدر این مطالعه 

ا هگذر و فیلتر جهتی به منظور بارزسازی خطوارهگذر، میاناستفاده شد. به همین منظور از فیلترهای باالگذر، پایینلندست  ارهماهو

کارآیی د مطالعه های محدوده موردر بارزسازی خطوارهدرجه  314و  44ای استفاده گردید. فیلتر جهتی با آزیموت در تصاویر ماهواره

قشه شناخته شده بر روی ن یزایسازی نقاط کانیها تهیه و با پیادهرهبوط به خطوارسپس الیه اطالعاتی مود نشان داد. خاز بیشتری 

مشاهده شد. بدین صورت که ها گسلبه خصوص در محل تالقی زایی نیها و کاهای منطقه، ارتباط معناداری بین خطوارهخطواره

-یقرشبا امتداد شمال هایگسلها با زاییدرصد کانی31ارتباط مستقیم داشته و از این بین ها گسلبا های منطقه زاییدرصد کانی31

قاطی در ندر نتیجه در شرقی ارتباط داشتند. جنوب -غربیهای راستای شمالگسلبا زایی کانیو باقی نقاط ده ی مرتبط بوغربجنوب

تعدی نقاط مسغربی جنوب-شرقیهایی با امتداد شمالخطواره، محل تالقی زاییبا سنگ بستر مناسب برای کانی، محدوده مورد مطالعه

عدنی تواند منجر به شناسایی ذخایر مباشند که انجام مطالعات تکمیلی ژئوفیزیک و ژئوشیمی در این نقاط میزایی میبه منظور کانی

های ر گسلتهای ژئوفیزیکی انجام شده در محدوده مورد مطالعه کمک شایانی به شناسایی دقیقهمچنین مطالعه و تفسیر برداشت شود.

 زایی منطقه خواهد کرد.محدوده، روند و ارتباط آنها با کانی

 تقدیر و تشکر -4

های ارزنده سرکار خانم مهندس ها از راهنماییای محدوده مورد مطالعه به منظور شناسایی گسلر پردازش و تفسیر تصایر ماهوارهد

 م.نماییه است، بدینوسیله از ایشان تشکر و قدردانی میمحمدی استفاده شدلیال حسینا و سرکار خانم مهندس مرضیه حاج

 منابع -1

، پروژه اکتشاف مقدماتی معادن شهریتان دامغان، سازمان صنایع و معادن استان 1333م. سهیلی، س. کوثری و ن. عابدیان، -

 سمنان.

شناسی و اکتشافات معدنی زمین، سازمان 1:1110111سادات، م. الماسیان، گزارش نقشه تکتونیک ایران با مقیاس م. نوگل -

 .1333کشور، 

ودومین گردهمایی زایی مس در کمربند مس پورفیری کرمان؛ سیبافتی و همکاران؛ گسل و رخداد کانیمیرزایی؛ شفیعی -

 .1332علوم زمین؛ بهمن

ایی زآن با کانیمعلمان و ارتباط -نژاد،آناهیتا؛ پورکرمانی،محسن و همکاران؛ بررسی شکستگیهای شمال منطقه ترودکی -

 .1333؛ تابستان2منطقه؛ فصلنامه زمین، سال پنجم؛ شماره

 .1331های دگرگونه، مولف هاموت، ف. وینلکر، هوشمندزاده، ع، پتروژنز سنگ -

های شکستگی منطقه، اولین کنگره م. خادمی، س. شهریاری، کانسارهای منطقه ترود و ارتباط تشکیل آنها با سیستم -

 .1331کاربردی ایران، مشهد، شناسی زمین
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