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استر، در کمربند  گسیلشی  بارزسازی دگرسانی با استفاده از داده های 

 ارومیه دختر و معدن  مس میدوک

 رضا خلیلی* -1

دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور زمین شناختی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و -1

 فناوری پیشرفته، کرمان

Rezakhalili6565@gmail.com 

 چکیده 

با توجه به اینکه دگرسانی ها به عنوان یکی از شاخص های مهم در اکتشاف مواد معدنی هستند،  شناخت این           

ارومیه رسوبی -آتشفشانی در کمربند میدوک منطقه . مقیاس های منطقه ای می تواند بسیار مفید باشد   مواد در

به کمربند مس ایران و یکی از بیشترین پتانسیل های مس در خاور میانه را دارد  ت. این   منطقهاس   دختر واقع شده 

مورد بررسی قرار گرفته اند.و با   مناطق دگرسان شده  بررسی با استفاده از داده های استر   در این  .معروف است

های ترمال دگرسانی های در کمان اتشفشانی و باند SWIRو  نسبت باندی   بر روی باند های   PCAاستفاده از روش 

تطبیق خوبی  SWIRارومیه دختر بارز شده اند و سنگ میزبان غنی از کوارتز در باند ترمال مشخص وبا نتایج باندهای 

را نشان میدهند..و نتایج این بررسی با نقشه زمین شناسی و    اطالعات زمین شناسی و معدنی منطقه تطبیق داده 

 شده است.

        گسیلش،مس پورفیری ،معدن میدوک، :های کلیدیاژهو

 

 

Alteration detection using emission data  ASTER Urumieh-

Dokhtar belt and copper mine Meiduk 

 
Given the diversity as one of the most important indicators in mineral exploration, the 

regional-scale understanding of these materials can be very helpful. Meiduk the belt of 

volcanic -sedimentary Urumieh-Dokhtar is situated on  This area is one of the greatest 

potentials of copper in the Middle East and Iran is known as the Copper Belt. In this 

study, using data from ASTER areas altered examined have., And by using PCA and the 

relative band on band SWIR bands of the thermal alteration of the volcanic arc Urumieh-

Dokhtar obvious and have been host rocks rich specific thermal band SWIR bands of 

quartz with matching results show good .. and the results of geological maps and 

geological information has been adapted region.                                   
 

mine Meiduk, emission  Keywords:  Porphyry Cooper,   
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 مقدمه -1

ابرطیفی و چند طیفی یکی از  سنجی دور های داده از دهاستفا با ها سنگ مختلف انواع پیشرفته برداری نقشه

مهمترین هدف های پژوهش وتحقیق در زمین شناسی است.سنگ های دگرسان شده گرمابی از یک سو به دلیل 

نمایان ساختن پتانسیل معدنی واز  سوی دیگر به دلیل خصوصیات مناسب برای انجام تحقیقات سنجش از دور هدف 

تعداد زیادی از کانسارهای مس ایران در کمربند  (3131قرار گرفته اند.)تنگستانی و مظهریبسیاری از مطالعات 

این  رسوبی ایران مرکزی واقع شده اند.که پتانسیل زیادی  از جمله کانسار مس پورفیری و رگه ای در-اتشفشانی

ی از این منطقه تحت اکتشاف منطقه وجود دارد و عالوه بر این دارای کانسار های آهن هم می باشد که بخش زیاد

سابقه شناسایی زونهای آلتراسیون جهت پی جویی اکتشافات معدنی بر اساس سنجش از  تفصیلی قرار نگرفته است .

از کارهای اولیه درخصوص شناسایی زونهای آلتراسیون توسط Hellman et al).،4002دور، به دهه هفتاد بر می گردد.)

 . اشاره کردSabins)،3111سابینز) وAbrams et al)،1891کاران)به آبرامز و هم میتوانTMسنجند

 شناسی زمین

شمالی در شمال 10513تا 10531و عرض جغرافیایی 55510تا 5555جغرافیایی   های طول محدوده مطالعه مورد منطقه

میه دختر قرار شهر بابک قرار دارد .که بر اساس تقسیم بندی زمین شناسی ساختاری ایران در کمربند اتشفشانی ارو

 باشد می ائوسن سن به رازک کمپلکس آتشفشانی از بخشی شناسی سنگ دیدگاه از که است دختر – ارومیه دارد .

 از و است شده تشکیل الواهای جریانی و قرمز توف بازالت، تراکی – تراکی آندزیت بازالت توفیت، – آندزیت از و

پالئوژن اشاره کرد.  در آندزیت – داسیت ترکیب با نفوذی های توده به توان منطقه  می در سنگی واحدهای دیگر

 معدن و پورفیری مس صورت به کانسار میدوک که گونه ای به دارد، مس از باالیی اقتصادی منطقه، پتانسیل های

دارد. شامل  نوع رگه ای وکانسارسازی مس  رخنمون روی( – سرب چندفلزی)مس، صورت رگه به ه مسی چا

ند.بیشتر ولکانیسم در زمان ائوسن ومیوسن رخ داده است. کانی سازی گسترده در زمان میوسن و ائوسن پورفیری هست

 . درصد است1تا 3رخ داده است.میانگین مس در ذخیره سوپرژن میدوک 

 

 

 (1388 عبادی، از )اقتباس) 50000/3منطقه شهربابک) شناسی زمین نقشه -2 شکل            

 بحث  

شناسی وشیمیایی سنگها  دگرسانی کانی.شوند  رفیری توسط فرایندهای سیال هیدروترمال تشکیل میکانسار مس پو 

های همراه با ویژگی طیفی جذبی درمحدوده مرئی و مادون قرمز  را باعث میشوند.تغییر دگرسانیها ومجموع کانی
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 محدوده در ویا.است تشخیص لقاب میکرومتر(4.5–0.2در محدوده )SWIRزواز طریق امواج مادون قرم VNIRنزدیکر

مدل تیپیک مس پورفیری وهاله های دگرسانی پتاسیک  است. گیری اندازه قابل میکرومتر32تا3 از حرارتی ترمال

،فیلیک ارژلیک،پروپلیتیک. شناسایی زون فیلیک در اکتشاف معدنی مس بسیار مهم بوده است . منطقه فیلیک یک 

 سیل اقتصادی باال را نشان میدهد.شاخص کلیدی است که ذخایر مس با پتان

 

 ,Lowell and Guilbert (1970) مدل  تیپیک مس پورفیری

 در باندهای گسیلشیFCC)ترکیب رنگی مجازی) -3

جهت بارز سازی وجدا سازی واحدهای سنگی متفاوت از یک دیگر،باید ترکیب رنگی مجاازی مناساب سااخته شاود.   

گردیاده ت ترکیب مناسب،شاخصی به نام شاخص فاکتور بهینه تعریف جهت بدست اوردن باند های مناسب جهت ساخ

ماذکور  باناد 1باند بر ضرایب همبستگی بین هر دو باند از  1است.در واقع شاخص فاکتور بهینه از تقسیم انحراف معیار 

یب رنگی مجازی باندی که باالترین شاخص فاکتور بهینه را داشته باشد ،میتوان برای ایجاد ترک1بدست می آید.ترکیب 

 (3134انتخاب کرد، زیرا بیشترین اطالعات را در خود جای داده است.)علوی پناه،

 نسبت گیری باندی-4

نسبت گیری طیفی برای متمایز ساختن تغییراتی که توسط تغییارات روشانایی در تاک باناد ممکان نیسات ،باه کاار 

ر حالت تک بانادی قابال تفکیاک نیساتند،میتوان متماایز میرود .علت اینکه با این عمل بسیاری از پدیده هایی را که د

ساخت این است که نسبت گیری ،تغییرات شیب منحنی بازتاب های طیفی باین دو باناد را باه تصاویر میکشاد.)علوی 

برای بار سازی سنگهای اذرین غنای (Freek D. van der Meer (33*33(/ )34*30سبت باندی)ن (3134پناه،

 از کوارتز به کار گرفته شده است.

 5(PCA )روش آنالیز مولفه های اصلی-1

مهمترین فواید تجزیه مولفه اصلی،جمع آوری ومتراکم ساختن  اطالعات پدیده های موجود در باندهای مختلف در 

ی حذف اطالعات زائد در داده های ماهواره ای کاربرد تعداد باند با مولفه کمتر است.به عبارتی تجزیه مولفه اصلی برا

فراوان دارد.تجزیه مولف اصلی می تواند برای متراکم کردن اطالعات موجود در تعدادی باند مجزا بکار رود.)علوی 

 (3134پناه،
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 در باندهای گسیلشیFCCترکیب رنگی کاذب-1

سنجنده استر برای شناسایی   233از باند های تجزیه وتحلیل تجربی نشان می دهد که ترکیب رنگی کاذب حاصل 

واحد های دگرسانی مناسب است. که در این حالت دگرسانی پروپیلیتیک به رنگ سبز  ودگرسانی آرژلیک و فیلیک به 

 (3رنگ صورتی دیده می شود )شکل

      

 شکل )سمت راست( دگرسانی ارژلیک و فیلیک به رنگ صورتی است 233ترکیب رنگی 3شکل

 که به صورت گسیلشی می باشند و واحد های معدنی به رنگ ابی پررنگ مشخص شده است30.33.34کیب رنگی از باندهای تر

 

 (برای بارز سازی سنگهای اذرین غنی از کوارتز .که به رنگ سیاه دیده شده )ترکیب رنگی کاذب(33*33(/ )34*30نسبت باندی)

استخراج کند اطالعت طیفی از  به طور دقیق د اطالعات کانی ها راتوان می PCAکه روش  ه شدهنتایج نشان داد -3

توان برای  ها مشخص باشند.بنابر این این تکنیک را می توانند تولید تصاویری کنند که فراوانی کانی می داده های استر
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ذرین غنی از کوارتز شناسایی سنگ های ا .های  و فلزات قیمتی مرتبط با دگرسانی هیدروترمال بکار برد کانی شناسایی

به خصوص گرانودیوریت ها که سنگ های میزبان  کانسار مس وطال می باشند بسیار مهم است .اما گاهی شناسایی 

سنگهای اذرین غنی از کوارتز با سنگ های رسوبی مشکل می باشد .این امر را می توان با بررسی  زمینی و استفاده از 

استفاده شده است به علت این که کوارتز در TIRباند  5از  دیگر تفکیک کرد.نقشه های زمین شناسی انها را از یک

جذب وبازتاب شاخصی ندارد.برای شناسایی کانی های غنی از کوارتز به خصوص سنگ های VNIR,SWIRمحدوده 

 32تا30شده است.در سنجنده استر باندهای  استفادهTIRمحدودهاذرین که میزبان کانسار سازی طال ومس میباشن از 

داشته است. گسیلش فراوانی  جذب34و30معموال برای شناسایی کربنات وکوارتز استفاده می شود.کوارتز در باندهای 

بازتاب نشان می  31جذب نشان داده ودر باند 32می دهد.و معموال کانی دولومیت وکربنات در باند  نشان 32در باند 

گرفته شده  که PC1,PC2,PC3از  RGBترکیب رنگی (Ninomiya, 2003b; Rockwell and Hofstra, 2008 )دهند

سنگ های غنی از کوارتز به  رنگ ابی روشن دیده  می شوند.وسنگهای دارای کوارتز کم به رنگ زرد مایل به قهوه 

 (4شکل) ای.سنگ های رسوبی نیز به رنگ زرد تا ابی دیده می شود.

 استرTIRباند های -PCA( 3جدول)  

Eigenvalues 

(%) Band 14    Band  13 Band 12 Band 11     Band 10 

Input 

bands 

99.61 

 

0.434    0.461          0.459 0.450    0.430 PC1 

0.29 

 0.899             0.196           
  

0.256 0.210    0.203      PC2 

0.05 

 

0.005     0.390  0.364             0.028     

  

-0.84      PC3 

0.03 0.039   -   0.667           0.735    -           0.108 0.004    - PC4   

 

 سنگ های  آذرین غنی از کوارتز به رنگ ابی روشن در باندهای ترمال-4شکل       

 

 نتیجه گیری
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د بوده ،به مفی استر سنجنده با استفاده از داده های  مس وطالی پورفیری در مناطق خشک ونیمه خشکمطالعه 

و نسبت PCA.عملکرد روشهای ،خصوص در ناحیه ایران  که یکی از مهمترین  کمربند مس پورفیری خاور میانه است.

داده گسیلشی می توان از ترکیب این دو روش برای اعتبار سنجی  SWIRدر بخش  باندی مورد ارزیابی قرار گرفت

داده های مرئی می توان گفت که در مقیاس وسیع استفاده از این بیشتر استفاده کرد.و از ترکیب داده های گسیلشی با 

از باندهای  به منظور شناسایی دگرسانی هیدروترمال و لیتولوژی و سنکهای اذرین غنی از کوارتز ،  .روش مناسب است

به علت هزینه و تطبیق خوبی داشته است. ترمال استفاده شده  که در  شناسایی واحد اذرین غنی از کوارتز و کربناتها

است.روش های طیفی و اماری همبستگی خوبی را پایین روش مناسبی برای اکتشاف مس پورفیری و طالی اپیترمال 

با نقشه های زمین شناسی منطقه و اطالعات زمین شناسی که از قبل مورد بررسی قرار گرفته اند را نشان می دهند. و 

ترس بودن وارزان بودن داده های سنجنده استر در مراحل اکتشاف از این رو پیشنهاد می شود با توجه به در دس

 .مقدماتی معدنی از آن ها استفاده شوند
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