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ﺑﺎرزﺳﺎزي دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﻃﻼي اﭘﻲ ﺗﺮﻣﺎل و ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده
ﻫﺎي اﺳﺘﺮ ،در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ اروﻣﻴﻪ دﺧﺘﺮ و ﻣﻌﺪن ﻣﺲ ﻣﻴﺪوك
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ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد در
ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺪوك در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ -رﺳﻮﺑﻲ اروﻣﻴﻪ دﺧﺘﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﺲ در ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ را دارد و ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﺲ اﻳﺮان ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .در اﻳﻦ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﺳﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﮔﺮﺳﺎن ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش  PCAوSAM
و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻧﺪي دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎي در ﻛﻤﺎن اﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ اروﻣﻴﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎرز ﺷﺪه اﻧﺪ.و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و
اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﻃﻼي اﭘﻲ ﺗﺮﻣﺎل،ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي ،ﻣﻌﺪن ﻣﻴﺪوك،

 -1ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي دور ﺳﻨﺠﻲ اﺑﺮﻃﻴﻔﻲ و ﭼﻨﺪ ﻃﻴﻔﻲ ﻳﻜﻲ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ وﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ.ﺳﻨﮓ ﻫﺎي دﮔﺮﺳﺎن ﺷﺪه ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ واز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻨﺠﺶ
از دور ﻫﺪف ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ).ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻣﻈﻬﺮي(1383
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ
ﻣﻮاد در ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮوﻧﺰاد در ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﻣﺲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ
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دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ و ﻫﻮازدﮔﻲ ﮔﺴﺘﺮدهاي ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻛﺎﻧﻴﻬﺎي ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎﻧﺴﺎرﺳﺎزي ﻣﺲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻮع ﭘﻮرﻓﻴﺮي وﺟﻮد دارد ،وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻃﻴﻔﻲ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮارهاي ﭼﻨﺪ ﻃﻴﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) Honarmand et al. 2011

( .ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﻣﺲ اﻳﺮان در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ اﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ-رﺳﻮﺑﻲ اﻳﺮان ﻣﺮﻛﺰي واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي و رﮔﻪ اي در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ داراي ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻫﺎي
آﻫﻦ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﺖ اﻛﺘﺸﺎف ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي اب ﻫﻮاي ﺧﺸﻚ وﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻧﺪك اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زوﻧﻬﺎي آﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺟﻬﺖ ﭘﻲ ﺟﻮﻳﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻨﺠﺶ از دور ،ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد
ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.(Hellman et al،2004).از ﻛﺎرﻫﺎي اوﻟﻴﻪ درﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زوﻧﻬﺎي آﻟﺘﺮاﺳﻴﻮن ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻨﺠﻨﺪTMﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ آﺑﺮاﻣﺰ و ﻫﻤﻜﺎران)(Abrams et al،١٩٨٣و ﺳﺎﺑﻴﻨﺰ)(Sabins،1999اﺷﺎره ﻛﺮد.

زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 55:5ﺗﺎ  55:30و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ30:19ﺗﺎ 30:36ﺷﻤﺎﻟﻲ
در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺑﻚ ﻗﺮار دارد .ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﻳﺮان در ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ اﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ
اروﻣﻴﻪ دﺧﺘﺮ ﻗﺮار دارد .
اروﻣﻴﻪ – دﺧﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺳﻨﮓ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ آﺗﺸﻔﺸﺎﻧﻲ رازك ﺑﻪ ﺳﻦ اﺋﻮﺳﻦ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از آﻧﺪزﻳﺖ – ﺑﺎزاﻟﺖ ﺗﻮﻓﻴﺖ ،ﺗﺮاﻛﻲ آﻧﺪزﻳﺖ – ﺗﺮاﻛﻲ ﺑﺎزاﻟﺖ ،ﺗﻮف ﻗﺮﻣﺰ و ﻻواﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ و از دﻳﮕﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻧﻔﻮذي ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ داﺳﻴﺖ – آﻧﺪزﻳﺖ
در ﭘﺎﻟﺌﻮژن اﺷﺎره ﻛﺮد .ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﺲ دارد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻣﻴﺪوك ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي و ﻣﻌﺪن ﭼﺎ ه ﻣﺴﻲ ﺑﻪ ﺻـﻮرت رﮔـﻪ ﭼﻨـﺪﻓﻠﺰي)ﻣﺲ ،ﺳـﺮب – روي( رﺧﻨﻤـﻮن دارد.
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع رﮔﻪ اي وﻛﺎﻧﺴﺎرﺳﺎزي ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻴﺸـﺘﺮ وﻟﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ در زﻣـﺎن اﺋﻮﺳـﻦ وﻣﻴﻮﺳـﻦ رخ داده
اﺳﺖ .ﻛﺎﻧﻲ ﺳﺎزي ﮔﺴﺘﺮده در زﻣﺎن ﻣﻴﻮﺳﻦ و اﺋﻮﺳﻦ رخ داده اﺳﺖ.ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺲ در ذﺧﻴـﺮه ﺳـﻮﭘﺮژن ﻣﻴـﺪوك
1ﺗﺎ 3درﺻﺪ اﺳﺖ .
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شكل  2-نقشه زمين شناسي منطقه شھربابک))( ١/۵٠٠٠٠اقتباس از عبادي( 1388،

ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﻴﺎل ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ
وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﮕﻬﺎ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.ﺗﻐﻴﻴﺮ دﮔﺮﺳﺎﻧﻴﻬﺎ وﻣﺠﻤﻮع ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻃﻴﻔﻲ ﺟﺬﺑﻲ
درﻣﺤﺪوده ﻣﺮﺋﻲ و ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺰدﻳﻜﺮ VNIRواز ﻃﺮﻳﻖ اﻣﻮاج ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰSWIRدر ﻣﺤﺪوده )–0,4
(2,5ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ.وﻳﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺗﺮﻣﺎل ﺣﺮارﺗﻲ از 8ﺗﺎ14ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺖ.
ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل رخ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻓﻴﻠﻴﻚ وارژﻳﻠﻚ ﭘﺘﺎﺳﻴﻚ وﭘﺮوﭘﻴﻠﺘﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻮارﺗﺰ وﻛﺎﻧﻴﻬﺎي ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ دار ﺗﻮﺳﻂ زوﻧﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
ﻛﻪ ﺣﺎوي رس و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ دار در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮاص ﺟﺬب ﻃﻴﻔﻲ در
ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺮﺋﻲ .ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺰدﻳﻚ و  SWIRﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازﮔﻴﺮي اﺳﺖ.
ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﺳﻮﭘﺮژن در ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﻜﻴﻞ زون ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪي ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي اﻫﻦ
وﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ وﺳﻴﻊ ﻣﻴﺸﻮد)ﻛﻪ از زرد ﺗﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻮﺳﺎن ﻣﻌﺮوف
ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي اﻫﻦ وﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻴﻤﻮﻧﻴﺖ وﺟﺎروﺳﻴﺖ وﻫﻤﺎﺗﻴﺖ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻛﻢ در
ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﺋﻲ وﺑﺎزﺗﺎب ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺰدﻳﻚ دارﻧﺪ.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ  3ﻛﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ
اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ وﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ .ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻃﻴﻒ ﺟﺬﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ درﻣﺤﺪوده ﻣﺮﺋﻲ وﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﻬﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮد .ﺳﻨﺠﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺘﻲ اﺳﭙﻜﺘﺮال و ﻫﺎﻳﭙﺮ اﺳﭙﻜﺘﺮال ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﻛﺘﺸﺎف اوﻟﻴﻪ ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي
وﻃﻼي اﭘﻴﺘﺮﻣﺎل ﺑﻜﺎر روﻧﺪ.ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم،ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﻣﻮﻟﻴﺒﺪن
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ و ﻃﻼ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ذﺧﻴﺮه ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.وﻫﻤﭽﻨﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮي ﻓﻠﺰات
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮب -ﻧﻘﺮه-روي –اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺪل ﺗﻴﭙﻴﻚ ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي وﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎي دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﭘﺘﺎﺳﻴﻚ ،ﻓﻴﻠﻴﻚ ارژﻟﻴﻚ،ﭘﺮوﭘﻠﻴﺘﻴﻚ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زون ﻓﻴﻠﻴﻚ در
اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻴﻠﻴﻚ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻠﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺲ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ.
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ﻣﺪل ﺗﻴﭙﻴﻚ ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي Lowell and Guilbert (1970),

روش ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺳﻨﺠﻨﺪه اﺳﺘﺮ ﻳﻚ ﺳﻨﺠﻨﺪه ﭼﻨﺪ ﻃﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻮاره  TERRAﻗﺮار دارد.ﻛﻪ داراي 14ﺑﺎﻧﺪ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻣﻮاج ﻃﻴﻔﻲ را در 3ﻣﺤﺪوده ﻃﻴﻔﻲ ﻣﺮﺋﻲ-ﻓﺮوﺳﺮخ ﻧﺰدﻳﻚ)،(VNIRﻓﺮوﺳﺮخ ﻣﻮج ﻛﻮﺗﺎه)(SWIR

و ﻓﺮوﺳﺮخ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ)(TIRرا دارد3 .ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺮﺋﻲ وﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺰدﻳﻚ دارد ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ 15ﻣﺘﺮ و 6ﺑﺎﻧﺪ در
ﻣﺤﺪودهSWIRﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ 30ﻣﺘﺮ و  5ﺑﺎﻧﺪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ رزﻟﻮﺷﻦ 90ﻣﺘﺮاﺳﺖ6.
ﺑﺎﻧﺪ  SWIRﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ  ,AL–OH, FE, MG–OH,CO3را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ
ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل و ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎي آﻟﻮﻧﻴﺖ،ﻛﺎﺋﻮﻟﻴﻨﻴﺖ،ﻛﻠﺴﻴﺖ ،دﻟﻮﻣﻴﺖ ،ﻛﻠﺮﻳﺖ وﺗﺎﻟﻚ در ﺑﺎﻧﺪ SWIRﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﻫﻴﺪروﺗﺮﻣﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎ ﻛﻮارﺗﺰ
وﭘﺘﺎﺳﻴﻢ اﺳﺖ ودر اﻃﺮاف آن ﺗﻌﺪادي زون دﮔﺮﺳﺎن دﻳﮕﺮ وﺟﻮد دارد.
ﺟﺪول ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ

دادﻩ هﺎ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﺳﻨﺠﻨﺪﻩ اﺳﺘﺮ

ﻧﻘﺸﻪ زﻣﻴﻦ
ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﭘﻴﺶ ﭘﺮدازش

روشPCA

روشSAM
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﻃﻴﻒ ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪUSGS

اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ
روشFCC
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 -1ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮕﻲ ﻣﺠﺎزي)(FCC

ﺟﻬﺖ ﺑﺎرز ﺳﺎزي وﺟﺪا ﺳﺎزي واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻳﻚ دﻳﮕﺮ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮕﻲ ﻣﺠﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد .ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ اوردن ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ،ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻬﻴﻨـﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.در واﻗﻊ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  3ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮ ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻫـﺮ
دو ﺑﺎﻧﺪ از  3ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.ﺗﺮﻛﻴﺐ 3ﺑﺎﻧﺪي ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻴﺘﻮان
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮕﻲ ﻣﺠﺎزي اﻧﺘﺨـﺎب ﻛـﺮد ،زﻳـﺮا ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋـﺎت را در ﺧـﻮد ﺟـﺎي داده اﺳـﺖ).ﻋﻠﻮي
ﭘﻨﺎه(1382،
-2ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮي ﺑﺎﻧﺪي
ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮي ﻃﻴﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات روﺷﻨﺎﻳﻲ در ﺗﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴـﺖ ،ﺑـﻪ
ﻛﺎر ﻣﻴﺮود .ﻋﻠـﺖ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ ﺑﺴـﻴﺎري از ﭘﺪﻳـﺪه ﻫـﺎﻳﻲ را ﻛـﻪ در ﺣﺎﻟـﺖ ﺗـﻚ ﺑﺎﻧـﺪي ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻔﻜﻴـﻚ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻴﺮي ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺎزﺗﺎب ﻫـﺎي ﻃﻴﻔـﻲ ﺑـﻴﻦ دو
ﺑﺎﻧﺪ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺸﺪ).ﻋﻠﻮي ﭘﻨﺎه(1382،
-3روش آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ):( PCA
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻮاﻳﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ،ﺟﻤﻊ آوري وﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت زاﺋﺪ در داده ﻫﺎي
ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارد.ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮﻟﻒ اﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺪادي ﺑﺎﻧﺪ
ﻣﺠﺰا ﺑﻜﺎر رود).ﻋﻠﻮي ﭘﻨﺎه(1382،
-4روش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زاوﻳﻪ ﻃﻴﻔﻲ)(SAM

نقشه برداري زاويه طيفي ) (SAMيک روش طبقهبندي نظارت شده تصوير ميباشد که تشابه بين طيف
تصوير را با طيف مرجع اندازهگيري ميکند .اندازهگيري تشابه طيفي بر اساس محاسبه زاويه بين دو
طيف است که در فضاي  -nبعدي به صورت برداري رفتار کرده که در آن  nتعداد باندھا ميباشد
) .(Krose et al, 1993نتيجه نھايي يک تصوير طبقهبندي بر اساس تعداد اعضاي انتھايي)(End member
انتخابي ميباشد که بھترين تطابق طيفي را در ھر پيکسل با اين اعضاء نشان ميدھد .حد آستانه سطح
خاکستري روشي شاخص است که جھت تعيين نواحي که بيشترين تطابق را با طيف مرجع دارند )با
استفاده از مشاھدات عيني و کنترل زميني( استفاده ميشود و نشان دھنده فاصله زاويهاي واقعي
)راديانس( بين ھر طيف در تصوير )پيکسل( با طيف مرجع ميباشند .از روش طبقهبندي  SAMبر
روي تصاوير ابرطيفي و چندطيفي به طور گستردهاي براي شناسايي کانيھاي دگرساني استفاده شده
استCrosta et al., 1998) .؛ Rowan and Mars, 2003؛ Hubbard and Crowley, 2005؛ Tangestani et
 al.,2008؛ Honarmand et al., 2012
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نتايج
-١ترکيب رنگی کاذبFCC

تجزيه وتحليل تجربی نشان می دھد که ترکيب رنگی کاذب حاصل از باند ھای  ۴۶٨سنجنده استر برای
شناسايی واحد ھای دگرسانی مناسب است .که در اين حالت دگرسانی پروپيليتيک به رنگ سبز
ودگرسانی آرژليک و فيليک به رنگ صورتی ديده می شود )شکل(١

ﺷﻜﻞ1ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻧﮕﻲ  468دﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ارژﻟﻴﻚ و ﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ اﺳﺖ

 -٢نتايج نشان داده شده که روش  PCAمی تواند اطالعات کانی ھا را به طور دقيق استخراج کند
اطالعت طيفی از داده ھای استر می توانند توليد تصاويری کنند که فراوانی کانی ھا مشخص باشند.بنابر
اين اين تکنيک را می توان برای شناسايی کانی ھای و فلزات قيمتی مرتبط با دگرسانی ھيدروترمال
بکار برد.
شناسايی سنگ ھای اذرين غنی از کوارتز به خصوص گرانوديوريت ھا که سنگ ھای ميزبان کانسار
مس وطال می باشند بسيار مھم است .اما گاھی شناسايی سنگھای اذرين غنی از کوارتز با سنگ ھای
رسوبی مشکل می باشد .اين امر را می توان با بررسی زمينی و استفاده از نقشه ھای زمين شناسی انھا
را از يکديگر تفکيک کرد.
از  ۵باند TIRاستفاده شده است به علت اين که کوارتز در محدوده VNIR,SWIRجذب وبازتاب شاخصی
ندارد.برای شناسايی کانی ھای غنی از کوارتز به خصوص سنگ ھای اذرين که ميزبان کانسار سازی
طال ومس ميباشن از محدودهTIRاستفاده شده است.در سنجنده استر باندھای ١٠تا ١۴معموال برای شناسايی
کربنات وکوارتز استفاده می شود.کوارتز در باندھای ١٠و١٢جذب داشته است .گسيلش فراوانی در باند
 ١۴نشان می دھد.و معموال کانی دولوميت وکربنات در باند ١۴جذب نشان داده ودر باند  ١٣بازتاب
نشان می دھند(( Ninomiya, 2003b; Rockwell and Hofstra, 2008
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ترکيب رنگی RGBاز PC1,PC2,PC3گرفته شده که سنگ ھای غنی از کوارتز به رنگ ابی روشن
ديده می شوند.وسنگھای دارای کوارتز کم به رنگ زرد مايل به قھوه ای.سنگ ھای رسوبی نيز به
رنگ زرد تا ابی ديده می شود .ﺷﻜﻞ)(2
ﺟﺪول) PCA-( 1ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎي TIRاﺳﺘﺮ
Eigenvalues
)(%

99.61
0.29
0.05

0.03

Band 14

Band 13

0.434

0.461

0.899
0.005
-0.039

Band 12

Band 11

0.459

0.450

0.196

0.256

0.210

0.390

0.364

0.667

-0.735

Band
10

0.430

Input
bands

PC1

PC2 0.203

0.028

-0.84

0.108

-0.004

PC3
PC4

شکل-٢سنگ ھای آذرين غنی از کوارتز به رنگ ابی روشن

-٣تقسيم باندی
در اين روش برای نمايش ھر سيمای جذبی مخرج کسر باندی است که نزديک ترين موقعيت به حداقل
جذب را اشغال کرده است) (band2و صورت کسر مجموع دو باند بازتابی مجاورآن می باشد
).(band3,band1
RBD= (BAND1+BAND3)/ BAND2

نسبت باندی استفاده شده ٧/۶برای دگرسانی آرژليک و نسبت باندی۵/۶برای دگرسانی فيلک و نسبت
باندی٩/٨برای دگرسانی پروپليتيک است.باندی درصورت قرار می گيرد باند بازتابی بوده و باندی که
در مخرج قرار می گيرد باند جذبی می باشد.دگرسانی فيليک رنگ سبز و دگرسانی ارژليک به رنگ
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سبز ودگرسانی پروپيليتيک به رنگ ابی می باشند.توده ھای معدنی در شکل به رنگ سبز ديده می شوند
)شکل(٣

شکل -٣دگرسانی ارژليک به رنگ زرد.دگرسانی پروپليتيک به رنگ ابی .توده ھای معدنی به رنگ زرد مشخص شده اند

-۴روش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زاوﻳﻪ ﻃﻴﻔﻲ)(SAM

طبقهبندي  SAMدر منطقه مطالعاتي با استفاده از طيفھاي آزمايشگاھي استاندارد انجام شد  .طيف مرجع
استاندارد آزمايشگاھي جھت انجام  SAMطيف متعلق به سازمان زمينشناسي آمريکا ) (USGSميباشد
که در شرايط آزمايشگاھي استاندارد از نمونهھاي کاني خالص تھيه گرديده است  .از طيف استاندارد اين
کانيھا جھت انجام اين طبقهبندي استفاده شد و کانی ھای مورد نظر پس از بازنويسی نسبت با باند ھای
استر ،طيف کانی ھای مسکوييت،کائولينيت واپيدوت انتخاب شده است که طيف ھای مورد نظر بيشترين
شباھت را باطيف کانی ھای مورد نظر دارند.دگرسانی فيليک به رنگ نارنجی،دگرسانی آرژليک به
رنگ سبز روشن و دگرسانی پروپليتيک به رنگ ابی مشخص است.که اکثر مناطق مشخص شده ھم
اکنون معدن فعال شده اند.

ﺷﻜﻞ-4روش SAMدﮔﺮﺳﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﻴﻚ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ.آرژﻟﻴﻚ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و ﭘﺮﭘﻠﻴﺘﻴﻚ ﺑﻪ رﻧﮓ اﺑﻲ اﺳﺖ )Amin ٢٠١١
(Beiranvand Pour, Mazlan Hashim
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ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
مطالعه مس وطالی پورفيری در مناطق خشک ونيمه خشک با استفاده از داده ھای سنجنده استر مفيد
بوده ،به خصوص در ناحيه ايران که يکی از مھمترين کمربند مس پورفيری خاور ميانه
است..عملکرد روشھای PCA،SAMو نسبت باندی مورد ارزيابی قرار گرفت ،به منظور شناسايی
دگرسانی ھيدروترمال و ليتولوژی و سنکھای اذرين غنی از کوارتز.و وبه علت ھزينه پايين روش
مناسبی برای اکتشاف مس پورفيری و طالی اپيترمال است.روش ھای طيفی و اماری ھمبستگی خوبی
را با نقشه ھای زمين شناسی منطقه و اطالعات زمين شناسی که از قبل مورد بررسی قرار گرفته اند را
نشان می دھند .و از اين رو پيشنھاد می شود با توجه به در دسترس بودن وارزان بودن داده ھای سنجنده
استر در مراحل اکتشاف مقدماتی معدنی از آن ھا استفاده شوند.

ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
با سپاس از تمامی کسانی که ما را در انج ام دادن اي ن تحقي ق ي اری کردن د ب ه خص وص جن اب آق ا دکت ر
ناصری مدير گروه GISدانشگاه تحصيالت تکميل ی ص نعتی وفن اوری پيش رفته کرم ان و جن اب اق ا دکت ر
رنجبر عضو ھيات علمی بخش معدن دانشگاه شھيد باھنر کرمان
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