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درمنطقه ASTERهاي گرمابي با استفاده از تصاوير نقشه برداري دگرساني       
 ورزقان 

   3و حسن پور، شهره 2و ملك قاسمي، فرهاد*1 نعيمه ،افكاريان باقرزاده                         

  نوردانشگاه پيام : 3دانشگاه ازاد اسالمي، واحد اهر : 2و 1                                  
   چكيده

بخش وسيعي از اين كمربند . هيماليا قرار دارد - شمال شرق تبريز، برروي كمربند متالوژني آلپ ناحيه ورزقان در    
  . سريهاي ماگمايي تشكيل داده است ماگمايي را،  نوارهاي ولكانيكي  و

هاي نفوذي توده ر ماگمايي وهاي مادورزقان،  سنگ1:100000در اين مطالعه، مناطق دگرساني گرمابي برگه      
اي مورد بررسي برگه از طريق پردازش تصاوير ماهوارهاين  ترمال درهاي پورفيري و اپيسازي  نهشتهمرتبط جهت مدل
هاي هاي متعدد به همراه آلتراسيونزاييهاي آذرين دروني و بيروني سبب ايجاد كانيعملكرد سيستم. قرار گرفته است

مطالعه برروي اين . شودها در نواحي مختلف برگه ورزقان مشاهده مياين آلتراسيون .شده است مختلف هيدروترمال
اي شناسايي مناطق بالقوه معدني مفيد باشد، لذا از تصاوير ماهواره جوئي مقدماتي وتواند جهت پيها ميآلتراسيون

 حضور نشانگر ،ي صورت گرفته در اين مقالههاپردازش. استفاده شده است ،دهدكه محدوده وسيعي را پوشش مي استر
هاي در مطالعه حاضر از روش .باشدفيليك در منطقه مي آرژيليك پيشرفته و هاي پروپليتيك، آرژيليك،آلتراسيون

هاي اصلي استفاده گرديد و در نهايت با استفاده از زون آلتراسيوني كانسار شناخته شده سونگون نسبتي، كاذب، مولفه
  . شرق انجرد شناسايي گرديدچشمه و جنوبدل، مناطق ديگر دگرساني مثل كيقال، هفتبعنوان م

 پورفيري اپي ترمال، اي لندست،ورزقان، دگرساني گرمابي، تصاوير ماهواره :كلمات كليدي
  

Abstract                              
Varzeghan sheet is situated in Northeastern of Tabriz city on Alp-Himalian metallogenic belt. 
Wide range of this magmatic belt consists of volcanic and magmatic series. It has a mining high 
potential because of ore evidences in Ahar area.                                   .                               
Hydrothermal alteration zones in Varzeghan sheet have been studied in this research. Satellite 
image processing have been used for clarifying porphyry and epithermal systems. Volcano-
plutonic activities caused a wide range of ore forming in Varzeghan sheet. Alteration zones 
studies can be useful in finding of ores on Landsat ETM images. Processing on this sheet have 
clarified as porpylitic; argillic; advance argillic and phyllic alteration zones in the Varzeghan 
area.                                           
Keywords: Varzeghan; hydrothermal alteration; ASTER image; porphyry; Epithermal                                               

 
  مقدمه

هيماليا واقع شده  -در شمال غرب كشور و بر روي كمربند فلززايي آلپ) ورزقان1:100000برگه (مورد مطالعه منطقه 
در گستره . سزايي برخوردار استاز اهميت به و معدنكاري همواره  شناسي اقتصادياين منطقه از ديدگاه زمين. است

 هايكانسار .هاي نفوذي و آتشفشاني مربوط به ترشيري رخنمون دارندشناسي منطقه ورزقان، اكثراً سنگنقشه زمين
هاي دگرساني نوزر الگوي تقريبا متحد المركزي از از نوع مس پرفيري است كه اين نوع ذخايبيشتر موجود در منطقه 

شناسي و ساختاري در محيط قبل از تشكيل كانسار دارد كاني شناسي،گرمابي نشان كه داللت بر تغييرات سنگ
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ستر با اسنجنده  هايداده .هاي دگرساني براي اكتشاف اين نوع كانسارها بسيار اهميت داردشناسايي زون بنابراين
براي جداسازي  .رودشناسايي مناطق دگرسان شده به كار مي اي برايقدرت تفكيك طيفي مناسب به طور گسترده

هاي مناطق دگرسان شده در مناطقي كه پوشش گياهي وجود دارد دخالت آشكار آن به خاطر شباهت طيف توده
براي رفع اين مشكل امروزه استفاده از  .شودها ميهاي دگرساني شده باعث كاهش اثرات طيفي اين كانيگياهي با كاني

در نتيجه بارزسازي مناطق دگرسان  هاي اصلي تبديل به روشي موفق براي كاهش اثرات پوشش گياهي واليز مولفهآن
اين روش براي جداسازي مناطق دگرسان شده خصوصا براي اكتشاف كانسارهاي مس . )1389عباس زاده،(شده است

هاي ولكانيكي منطقه، مناطق وسيعي از نگهاي نفوذي در سدر اثر تزريق توده .پورفيري بسيار موفقيت آميز است
ها در ازعناصر مس و طال در ارتباط با اين نوع سنگ كانسارهاي زياديهاي دگرساني گرمابي به وجود آمده و زون

-زايي ميزايي و اسكارنهاي دگرساني در ورقه ورزقان، غالبا همراه با كانيرخساره. منطقه تشكيل شده است
مس، طال، نقره و موليبدن، در مناطق همچون و اسكارن متال، پورفيري پليفلزي  كانسارهاي .)1389پور،حسن(باشد

هاي نفودي سبب درمحدوده سونگون، توده. چشمه، كيقال، بارملك، انجرد و مزرعه تشكيل شده استسونگون، هفت
ديوان، رآستامال، هفت چشمه، كيقال، صاحبها دمشابه اين آلتراسيون. اندهاي كائولينيتيزه وسيعي شدهايجاد زون

  .شودسوناجيل، شرق اهر و انزان هم ديده مي

هاي اصلي و انتخابي است كه جهت شناسايي مناطق ش آناليزمولفهوبه طور كلي هدف از انجام اين مطالعه استفاده از ر
رچشمه براي  تعيين مناطق دگرسان ستر را در منطقه ساهاي رنجبر و همكاران داده .روددگر سان شده به كار مي

كراستا روش آناليز مولفه اصلي را براي . )1386هنرمند،(اندهيدروترمال از طريق آناليز مولفه اصلي استفاده نموده
- داده ،اندهاي مرتبط با اكتشاف طالي اپي ترمال در پاتاگونيا آرژانتين به كار بردهستر براي نقشه برداري كانياباندهاي 
شناسي زمينهمچنين از نقشه . ستر استاهاي اي سنجندهورد استفاده در اين تحقيق شامل تصاوير ماهوارههاي م
  .استفاده شده است ENVI4.2براي پردازش تصاوير از نرم افزار. استفاده شده است  ورزقان

   روش مطالعه

  هاي پردازش تصاويرروش -1

-هاي دگرساني در كاناي و همچنين گسترده بودن هالهماهواره هاي مختلف پردازش تصاويرامروزه با گسترش روش
سازي به يكي از اهداف اساسي در مطالعات دورسنجي سارهاي پورفيري، به نقشه درآوردن نواحي آماده براي كاني

اين . در اين گونه مطالعات، واحدهاي سنگي دگرسان شده گرمابي مورد توجه هستند. شناسي تبديل شده استزمين
  .ها در تعيين مناطق دگرساني استهاي طيفي مناسب آنمسئله، به دليل پتانسيل باالي اقتصادي و ويژگي

هايي چون تركيب رنگي دروغين، تجزيه مولفه روش. گيردهاي مختلفي صورت مياي با روشپردازش تصاوير ماهواره
اي به عمولي هستند كه درپردازش تصاوير ماهوارههاي ماصلي، تجزيه مولفه اصلي انتخابي و نسبت باندي، ازجمله روش

اي، بايد يك سري هاي ماهوارههاي نامبرده شده بر روي دادهپيش از اين به كارگيري هر يك از روش. روندكار مي
 ENVI 4.2افزار ها،  به كمك نرمدر اين مطالعه، پردازش. تصحيحات هندسي و راديومتري بر روي آنها انجام گيرد

 . گرفته است صورت

 )RGB(روش تركيب رنگي دروغين -1-1
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ها، اطالعات بصري و مفهومي بيشتري از استفاده از رنگ. روندها به طور گسترده به كار ميدر كار سنجش از دور، رنگ
ير رنگي را توان تصاودر يك سامانه تصوير چند باندي متداول، در نبود باند آبي، مي. دهندما قرار مي تصوير را در اختيار

شناسيم توليد ن ميسبز در تركيبي كه به عنوان تركيب رنگي دروغي با استفاده از باندهاي فرو سرخ نزديك، سرخ و
كنيم، تصوير جديدي با هم تركيب مي  gray scaleزماني كه سه تصوير را به صورت ). Patra et al., 2006(كرد

در . )Jun et al., 2008(هاي سطحي به نمايش گذاشتتري از پديدهو تفسير به توان با آن ديدشود كه ميحاصل مي
هاي تجزيه. هاي دروغين، بهتر است از باندهايي كه همبستگي كمتري نسبت به هم دارند، استفاده شودساخت تركيب

اني ، مناسب ترين تركيب رنگي براي شناسايي مناطق دگرس RGB= 468تصويري با تركيب  اند كهتجربي نشان داده
 1در شكل  ورزقانتصويربه دست آمده بر اساس اين تركيب رنگي براي منطقه  .در كانسارهاي مس پورفيري است

اين . شوندساني پروپيليتيك به رنگ صورتي مايل به زرد ديده ميدر اين تصوير، نواحي با دگر. نشان داده شده است
  .است 8و  6هاي نسبت به باند 4لينيت و مسكوويت در باند هاي آلونيت، كائومسئله به علت بازتابندگي باالي كاني

  روش نسبت باندي - 1-2
اين روش، شامل تقسيم كردن دو باند بر . اي، روش نسبت باندي استهاي رايج در پردازش تصاوير ماهوارهيكي از روش
ت و باند ديگر كه پديده جذب هدف مورد بررسي در آن بيشتر است، در صور باندي كه ميزان بازتابش از. همديگر است

نگاري توان اثرات مكانگيري اين روش ميكاربا به. گيردبراي همان هدف در آن باالتر است در مخرج قرار مي
)topography (و نيز براي جدا كردن  ها را در تصوير، از بين برد و اختالف بين درجات روشنايي را آشكار كردو سايه

تهيه )1توان براي از اين روش مي. )Rouskov et al., 2005(رودها به كار ميخيص سنگمرز واحدهاي سنگي و تش
آشكار )3تعيين شاخص پوشش گياهي و )2هاي گرمابي، شناسي، جدايش واحدهاي سنگي و دگرسانينقشه زمين

 Yamaguchi et(هاي اطراف آنها بهره بردها و خاكهاي بازتاب طيفي از سنگكردن تفاوت ميان ويژگي
al.,1998.(  

توان هاي شاخص در هر نوع دگرساني، ميهاي طيفي كانيبراي مشخص كردن مناطق دگرساني با توجه به ويژگي
استفاده شده است كه با استفاده از   B5+B7/B6باندي   در اين مطالعه، از نسبت. هاي باندي را تعريف كردنسبت

منطقه فيليك به دليل . منطقه مورد مطالعه، مشخص شده استآن، مناطق دگرساني فيليك و پروپيليتيك در 
شوند و در برابر آن، هاي روشن ديده ميبه صورت پيكسل 6بازتابندگي پايين در باند  و 7و 5بازتابندگي باال در باندهاي

تصوير . شودهاي تاريك ديده مي، به صورت پيكسل6منطقه دگرساني پروپيليتيك به دليل بازتابندگي باال در باند 
gray scale  آورده شده است 3دهنده اين نواحي، درشكلنمايش.  

موريلونيت با نسبت ، كائولينيت و مونت 4/5كارگيري نسبت باندي  هاي گرمابي و بويژه حضور آلونيت، با بهدگرساني
يري با تركيب رنگي دروغين از اين رو، تصو. شوندآشكار مي 4/7دي با نسبت بان و امكان حضور كلسيت نيز  4/6باندي 

آيد كه نمايش دهنده در اين صورت تصويري به دست مي. است RGB =4/7, 4/6, 4/5 است كه در آنتشكيل شده
موريلونيت هستند، به نواحي كه داراي آلونيت، كائولينيت، كلسيت و مونت. است ورزقان شده در منطقهمناطق دگرسان
  .)2شكل(شونداي مايل به سبز ديده ميزرد، آبي و فيروزه- رد، سبزهاي سرخ مايل به زترتيب به رنگ

  )PCA(هاي اصلي تجزيه مولفه - 1-3
و ) Eigen values(است، با استفاده از مقادير ويژه ) Eigenvectors(اين روش، روشي مبتني بر بردارهاي ويژه 

ريف متغيرهاي جديدكه تركيب خطي از بردارهاي ويژه، سوهاي با بيشترين تغييرپذيري شناسايي و سپس با تع
هاي جديد كه محصول تركيب خطي متغيرهاي اوليه متغير. شودمتغيرهاي اوليه هستند، ابعاد متغيرها كاهش داده مي

 Hassanipak( كندمي اين امر، آزمودن روش مورد نظر را آسان. دهندهستند بين خود همبستگي را نشان نمي
2005, Sharafeddin&( .  
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داري اطالعات ضمن حفظ و نگه ها،، كاهش ابعاد مجموعه داده PCAگونه كه بيان شد هدف اصلي استفاده از همان
ابتدا ماتريس واريانس، كواريانس و يا ماتريس همبستگي ميان  هاي اصلي،براي محاسبه مولفه. ها استموجود در آن

كه كواريانس، به دليل اين. كننداين ماتريس را محاسبه ميباندها را تشكيل و سپس، مقادير ويژه و بردارهاي ويژه 
بازتاب يكساني ندارند، بهتراست از  واحد،اطالعات باندهاي مختلف هم ها است وگيري دادهوابسته به واحد اندازه

  .ماتريس همبستگي استفاده شود
  روش كروستا -  4 -1

Crosta & Moore (1989) روشي را بر مبناي ،PCA هاي داراي ها و كانيبه نقشه در آوردن سنگ، براي
هاي استون با استفاده از دادهگرين-هاي فلزي سولفيدي در كمربند گرانيتاكسيدآهن و هيدروكسيدهاي مرتبط با توده

  Feature-Orientated(اصلي جهت يافته موضوعي  اين روش، روش مولفه. كار گرفتندبه TMايماهواره
Principal Component Selection ( ياFPCS  هاي طيفي در اين روش، رابطه بين پاسخ. شودخوانده مي

كار به) PC(هاي هدف و  مقادير عددي استخراج شده از ماتريس بردار ويژه براي محاسبه تصاوير مولفه اصلي كاني
هاي  ات طيف ويژه از كانيهايي هستيم كه حاوي اطالع PCبا استفاده از اين رابطه،  قادر به تعيين . شودگرفته مي

-هاي روشن نسبت به ديگر پديدههاي هدف را با پيكسلتوان كانيهاي رسي هستند و ميداراي اكسيد آهن و نيز كاني
هاي ژه از دادهيهاي باندي ورا براي انتخاب مجموعه  FPCS، روش  Loughlin(1991) .هاي تصوير نمايش داد

توان از اين راه مي. به طور جداگانه براي اين باندهاي گزينش شده، استفاده كرد  PCAكارگيري و به  TMاي ماهواره
هاي هدف، ظاهر نخواهند شد و نيز هايي چون پوشش گياهي، در به نقشه درآوردن كانياطمينان حاصل كرد كه پديده

اين  .ص به نمايش درآوردرا به كمك يك مولفه اصلي خا) هاي دگرسانيكاني(توان اطالعات طيفي پديده هدف مي
ها با استفاده از تصاوير برداري دگرسانيروش امروزه به نام روش كروستا شهرت يافته است و فني ساده براي نقشه

نيز نشان  ASTERاي هاي ماهوارهدر اين مقاله، سعي شده است تا توانايي روش كروستا در مورد داده .لندست است
براي اعمال روش كروستا استفاده شده   ASTERمربوط به سنجنده   VNIR+SWIRباند 9از اين رو، . داده شود

، PCAكارگيري سپس با به. ايمباندي را براي هر كاني هدف تشكيل داده 4اي به اين صورت كه زير مجموعه. است
ويژه، باندهاي  رهاي مناسب، اين است كه در ماتريس بردا PCها براي تعيين ماتريس بردار ويژه اين زير مجموعه

هاي هدف، به طور همزمان باالترين مقادير را داشته است ودر ضمن اين مقادير غير مربوط به جذب و بازتابش كاني
هاي رسي موجود در منطقه محاسبه ماتريس بردار ويژه هر يك از كاني كارگيري اين روش،با به .عالمت نيز باشندهم
بر اساس مندرجات اين جدول و . آورده شده است 1براي كاني كائولينيت در جدول براي نمونه،ماتريس بردار ويژه . شد

- اتفاق مي 4و  6دانيم جذب و بازتابش اين كاني به ترتيب در باندهاي كه از نمودار طيفي كائولينيت ميبا توجه به اين
زتابش قوي است، عالمت كه در آن كائولينيت داراي ويژگي با 4شود؛ اما چون باند انتخاب ميPC3  افتد، 
 .هاي روشن نمايش داده شونددارد، بايد منفي مولفه سوم لحاظ شود تا نواحي دگرساني با پيكسل)- 746360/0(منفي
تصاوير فراواني . است، انتخاب شد PC4و براي ايليت  PCهاي آلونيت و ايليت، كارگيري روش كروستا براي كانيبا به

اين . تهيه شد PCAو اعمال روش  ASTER  باند سنجنده  9كارگيري طالعه با بهها در منطقه مورد ماين كاني
  .آلونيت نمايش داده شده استو كائولينيت  هاي، براي كانيb-4و a 4 -هاي تصاوير به ترتيب در شكل

  گيريبحث و نتيجه
چرا كه اين روش در كنار  است؛ اي كانسارها بودههاي اخير، ابزاري قدرتمند در اكتشاف ناحيهسنجش از دور در سال

اي اندك نسبت به هاي ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي قادر به پوشش دادن وسيع مناطق تحت اكتشاف باصرف هزينهروش
تواند در تهيه كه قدرت جدايش طيفي و مكاني خوبي دارند، مي ASTERاي استفاده از تصاوير ماهواره. گذشته است
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سازي از هاي كانياستخراج نشانه. نگي و دگرساني و ساختارها، بسيار مفيد و موثر باشدهاي دقيق از واحدهاي سنقشه
كار به. هاي پردازش تصاوير استاي با قدرت جدايش طيفي باال، تا حد زيادي وابسته به ابزارها و شيوهتصاوير ماهواره

اصلي است، در تعيين و ثبت نواحي  هايهاي نسبت باندي و كروستا كه روشي مبتني بر تجزيه مولفهگيري روش
اند كه روش كروستا ، نشان دادهورزقانمطالعات انجام شده در منطقه . پورفيري موثرندسازي مسدگرسان شده در كاني

نحو  جدايش نواحي دگرسان شده در محدوده مطالعاتي است و دقت و كارآيي اين روش به به خوبي قادر به ثبت و
وش نسبت باندي است چرا كه روش نسبت باندي تنها مشخص كننده مناطقي است كه بيشترين چشمگيري باالتر از ر

بر  PCAكارگيري روش با به. ها استطور كلي اهداف مورد جستجو در آناحتمال حضور ماده معدني مورد نظر و يا به
پورفيري نشان داده سازي مسانيو تعيين مناطق احتمالي براي ك ورزقاناي محدوده اكتشافي هاي ماهوارهروي داده
با . را نيز دارد ASTERاي چند طيفي هاي ماهوارهسازي دقيقي از دادهتوانايي استخراج اطالعات كاني PCAشد كه، 

كه در  سونگونشود كه نشانه معدني مشاهده مي ورزقان 1:100000شناسي دست آمده با نقشه زمينمقايسه نتايج به
. اندپورفيري معرفي شدهقرار دارد نيز منطبق بر مناطقي است كه با عنوان نواحي اميدبخش مسمحدوده مورد مطالعه 

- توان از اين تصوير به عنوان راهنماي اكتشافي در مطالعات صحرايي براي اكتشاف نواحي دگرساني و كانيبنابراين، مي
هاي اكتشافي پرهيز ف زمان و هزينه در فعاليتپورفيري بهره برد و آنچنان كه اشاره شد از اتالهايي همچون مسسازي
 .كرد

هاي احتمالي در بردارنده پيكسلPC3براي تعيين پاسخ طيفي كاني كائولينيت، ASTER سنجنده 1,4,6,7ه باندهاي ويژ ماتريس بردار: 1جدول شماره
  .گذاردكائولينيت را به نمايش مي

  
  

   منطقه  ورزقان با استفاده تصوير رنگي دروغين نواحي دگرساني در:2شكل                     نواحي با دگرساني   )RGB=468(تركيب رنگي :1شكل
 نواحي كه حاوي آلونيت، كائولينيت، /7RGB=4/5,4/6,4 گيري باندياز نسبت                     نواحي با دگرساني فيليك به    سبز وپروپليتيك به رنگ 

 و هاي قرمز مايل به زرد، سبز آبيستند به رنگهمونت موريلونيت   .شودرنگ صورتي مايل به زرد ديده مي
  .شودديده مي  ايفيروزه                                                                  

 
  

Band7 Band6 Band4 Band1   
0.502  0.501  0.536  0.456  PC1 
-0.185  -0.216  -0.374  0.882  PC2 
0.327  0.569  -0.746  -0.108  PC3 
0.778  -0.614  -0.121  -0.038  PC4 
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  .دهنددر تعيين مناطق دگرساني، نواحي روشن و تيره به ترتيب زون فيليك و پروپليتيك را نشان مي B5+B7/B6استفاده از نسبت باندي :3شكل

                                     
                                            b                         a 

  
  ).هاي هدف استحضور كاني شان دهندهروشن، ن هايپيكسل( آلونيت)b كائولينيت ) aهاي تصوير فراواني كاني - 4شكل 
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