
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


شناسایی زونهاي آلتراسیون با استفاده از داده هاي سنجنده استر در منطقه متروکه سرب 

  و روي رکن آباد واقع در استان اردبیل

  

  *خالد بابایی
، شرکت آب منطقه اي کردستان،  دفتر مطالعات پایه منابع آب،  گروه سنجش ازدور ایران

  GIS Khaled.babaei@gmail.comو 

 بهنام صادقی
، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، دانشکده تحصیالت تکمیلی، گروه ایران

  behnam.miner2009@gmail.com مهندسی

  

 خالصه مقاله

) یکی از فاکتورهاي پی جوئی هاي معدنی(براي شناسایی زونهاي آلتراسیون ASTERسنجنده  SWIR       در این تحقیق از باندهاي 

ن آباد و البته دو منطقه دیگر به نامهاي گندم آباد و باالکوه در جنوب شرقی استان اردبیل استفاده شده منطقه متروکه سرب و روي رک

در این قلمرو، کانیهاي داراي یون هیدروکسیل از اشکال .  میکرومتر قرار گرفته است43/2 تا 6/1درقلمرو  SWIRطول موج زیر . است

ومقایسات ) PCA(، آنالیز مؤلفه هاي اصلی)BR(، نسبت باندها)FCC(یب رنگی کاذببا استفاده ازترک. جذب خوبی برخوردار هستند

، دو زون پروپیلیتیک و فیلیک شناسایی گردید که این دو زون می تواند براي پی جوئی USGSانجام شده با منحنی هاي استاندارد 

  .کانسارهاي مس و طال در منطقه بسیار مهم باشد

  ،رکن آباد)SWIR(مادون قرمز موج کوتاه  وپیلیتیک، آلتراسیون فیلیک، استر،آلتراسیون پر: کلمات کلیدي

Abstract 

      In this research, ASTER SWIR bands were used for discrimination of alteration zones in the 

lead and zinc abandoned area of Rokn Abad as well as in Gandomabad and Balakooh in south 

eastern of Ardabil province. The wavelengths of Aster Swir bands changes between 1.6 to 2.43 

micrometers. In this range of wavelength hydroxyl minerals shows a good absorption. In the basis 

of false color composites (FCC), band ratios (BR) and principal component analysis (PCA) and so 

compare to USGS standard minerals curve reflections; we distinguished two Phyllic and Propyllitic 

alteration zones. These two alteration zones are important for exploration of copper and gold 

mineralization in this area. 

Keywords: propylitic alteration, Pyllic alteration, Aster sensor, short waves infrared, Rokn Abad. 
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 مقدمه

     سنجش از دور امروزه در مطالعات زمین شناسی از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار                

که این فناوري  می تواند اطالعات ارزشمندي در خصوص مطالعـات   است به طوري

پدیده هـاي   رهاي از جمله استخراج خطواره ها؛ شناسایی زونهاي آلتراسیون،ساختا

شناسایی زونهـاي  ). Yetkin, 2003(ژئومورفولوژیکی و غیره در اختیار ما قرار دهد

آلتراسیون ناشی از محلولهاي هیدروترمال به وسیله داده هاي ماهواره اي توجه عده        

. ی کانسارها به خود جلب کرده اسـت زیادي از زمین شناسان را در خصوص پی جوئ     

کانسارهاي پورفیري در ارتباط با آلتراسیونهاي هیدروترمال مانند فیلیک، پتاسـیک،    

پروپیلیتیک وآرژیلیک بوده که در این منـاطق کانیهـاي هیدروکـسیل فـراوان مـی                

از طرف دیگر، اکسیدها بر روي بسیاري از رخساره هاي پورفیري گسترش می . باشند

  .واین دو گروه را می توان با استفاده از تکنیکهاي سنجش ازدور تشخیص دادیابند 

سابقه شناسایی زونهاي آلتراسیون جهـت پـی جـویی اکتـشافات معـدنی، براسـاس              

ازکارهـاي اولیـه   ). Hellman et al, 2004( برمی گردد 70سنجش ازدور به دهه

 ن بـه آبرامـزو   می تـوا TMدرخصوص شناسایی زونهاي آلتراسیون توسط سنجنده 

اکثـر  . اشـاره کـرد  ) Sabins, 1999(و سابینز) Abrams et al, 1983(همکاران

ـد   از روشــهایی ماننــد نــسبت   TMمطالعــات بــا اســتفاده از ســنجنده       (باـن

Sabins,1999،Yetkin,2003(    ــلی ــاي اص ــه ه ــالیز مؤلف ــک PCA، آن  وتکنی

اطق مختلفـی  براي شناسایی زونهاي آلتراسـیون در منـ  ) Alfouly, 2000(کراستا

  . ازدنیا صورت گرفته است

      طی چند سال اخیر، درایران نیز مطالعات خاصی در این راستا انجام شـده، کـه        

براي مثال مـی تـوان بـه و    . در پاره اي از مناطق نتایج ارزشمندي بدست آمده است   

) Ranjbar et al, 2004(بررسیهاي به عمـل آمـده توسـط رنجبـر و همکـارانش      

  +ETMکاربرد تکنیک کراستا درآلتراسیونهاي مس پورفیري، با استفاده از        مبتنی بر 

  .در قسمت جنوبی ولکانیکهاي ایران مرکزي، اشاره کرد

 به دلیل پایین بودن قـدرت تفکیـک طیفـی آن، تنهـا بـه      TM     کاربرد سنجنده   

امروزه با . تشخیص مناطق داراي اکسیدهاي آهن و هیدروکسیلها محدود شده است         

شرفت فناوري سنجش از دور و استفاده از تصاویر ماهواره اي چندطیفی با تعـداد      پی

) SWIR( باندهاي مادون قرمز موج کوتاه 6 به ویژه ASTERباندهاي بیشتر مانند 

امکان شناسایی زونهاي آلتراسیون بیشتر شده بـه طوریکـه انـواع کانیهـاي رسـی و             

صوصیات طیفی جداگانه اي را نـشان       لندست خ  7 و 5کربناتها درمقایسه با باندهاي     

می دهند و از لحاظ تئوري، این سنجنده انعطاف بیشتري بـراي شناسـایی زونهـاي          

  ). Cro´ sta et.al, 2003(آلتراسیون هیدروترمال دارد

) SWIR(هدف از این تحقیق استفاده از تصاویر باندهاي مادون قرمز موج کوتـاه           

شهاي مختلف، جهت شناسایی زونهاي آلتراسیون   سنجنده استر وبا بهره گیري از رو      

در منطقه متروکه سرب و روي رکن آباد و البته دو منطقه دیگر به نامهاي گندم آباد 

همچنین در این تحقیق سعی شده . باشد و باالکوه در جنوب شرقی استان اردبیل می

  .است که روشهاي مختلف با هم مقایسه شوند

  مورد مطالعهموقعیت و زمین شناسی منطقه 

 کیلومتري جنوب شرق شهر اردبیل در بخش شـاهرود        180منطقه مورد مطالعه در     

این منطقه به لحاظ طول . به مرکزیت کلور از توابع شهرستان خلخال واقع شده است

ــل   ــد فاص ــایی در ح 5448جغرافی  ــا 0049 ت  ــایی ــرض جغرافی 5037 و ع  ــا  ت

3137  گیرد  کیلومتر مربع را در برمی200قرار گرفته و وسعتی بالغ بر.  

در محدوده مـورد مطالعـه واحـدهاي سـنگی متعلـق بـه پالئوزوئیـک بـاالیی داراي           

گسترش فراوانی هستند عالوه بر این واحدهاي سنگی ژوراسـیک و کرتاسـه نیـز در         

  ). 1شکل (شافی برونزد دارند بخش شرقی و شمالی منطقه اکت

بخش وسیعی از نواحی مرکزي منطقه مورد مطالعه منطبق بر ارتفاعات حـد فاصـل            

آباد داراي برونزدهائی متشکل از تناوب       چملوگبین تا ییالق گندم    -آبراهه کهلدشت   

باشـند   هاي نازك تا متوسط الیه تخریبی و کربناته با درجه دگرگونی ضعیف می       الیه

هاي سفید رنگ و ماسـه سـنگ    هاي اسلیتی، کوارتزیت  عه عمدتاً از فیلیت   این مجمو 

هاي نازك الیه  هایی از سنگ آهک اند که داراي میان الیه   دگرگون شده تشکیل شده   

شناسـی در منطقـه مـورد     مهمترین واحـد زمـین   ). 1شکل  (خاکستري تیره هستند    

باشـد، یـک واحـد     مـی سـازیهاي سـرب، روي و بـاریم       مطالعه که میزبان اصلی کانی    

این واحد دولومیتی بـصورت  . اي تا قرمز است اي با رنگ مشخص قهوه   دولومیت توده 

کامالً مشخص و متمایز از نظر رنگ و سیماي فرسایشی برجسته بر روي واحد آهک           

ها بصورت ثانویه از تـأثیر     این دولومیت . کریستالین شرح داده شده، قرار گرفته است      

منطقـه تـشکیل   ) آهک کریستالین(یم بر روي سنگهاي مرمري سیاالت غنی از منیز  

اند این واحد دولومیتی بصورت برونزدهاي نـواري شـکل در کمـر بـاالي آهـک                شده

 میانی منطقـه اکتـشافی از     جنوب شرق در بخش-کریستالین و با روند شمال غرب     

 در شرق روستاي باالکوه به سوي شمال غرب، تا غرب روستاي کهلدشت و همچنین     

آباد و رکن آباد مشاهده      شرقی منطقه اکتشافی در حد فاصل روستاهاي گندم         بخش

شواهد معدنکاري قدیمی در کمر پایین این واحد دولومیتی و در مرز آن با      . شوند  می

  .واحد آهک کریستالین متمرکز هستند
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 . ماسوله1:100000شناسی  وضعیت منطقه اکتشافی ورقه زمین: 1شکل 

 
 

 ده هاي مورد استفاده وپیش پردازش آنهادا

 فاقد ابر بـوده  L1B     داده هاي استر استفاده شده در منطقه مورد مطالعه از نوع           

درضمن تصاویر مربوط به فصلی می باشند .  بدست آمده اند11/8/2001که در تاریخ 

 بـا سیـستم   "تـصویر قـبال  . که پوشش گیاهی منطقه در حداقل مقدار خود هـستند      

 زمین مرجع شده وبـراي کـاهش اثـرات    WGS84 و با سطح مبناي     UTMویر  تص

اتمسفري تصویر، از روشهاي تیره ترین پیکسل و روش رگرسیون خطی استفاده شده 

  . است

  SWIRشناسایی زونهاي آلتراسیون براساس تصاویر 

    جهت شناسایی زونهاي آلتراسیون از روشهاي مختلفی استفاده شده است که بـه      

  :یب در ذیل مورد بررسی قرار می گیردترت

  

  )FCC(ترکیب رنگی کاذب

) Resampling( نمونه گیري مجدد شدهUSGS    بررسی منحنی هاي استاندارد 

 نشان دهنده ایـن اسـت کـه، کانیهـاي داراي پیونـد        ASTERبا باندهاي سنجنده    

AL-OH کائولینیـــت، موســـکویت و مونتموریونیـــت و ایلیـــت کانیهـــاي   ماننـــد

 ناحیه 4داراي حداکثر انعکاس در باند ) زونهاي آلتراسیون فیلیک وآرژیلیک (خصشا

SWIR همچنـین کانیهـاي داراي      ). 2شـکل (باشـند     میMg-OH     ماننـد کلریـت 

 محـدوده  6 و 5باشـند در بانـد    واپیدوت که شاخص زون آلتراسیون پروپیلیتیک می   

لـذا در  ). 3کلشـ ( داراي انعکاس باال می باشـند ASTER  سنجنده SWIRطیفی 

 زونهاي آلتراسیون فیلیک وآرژیلیک SWIR ناحیه FCC (468(ترکیب رنگی کاذب

به رنگ قرمز تا صورتی و زون آلتراسیون پروپیلیتیک به رنـگ سـبز نمایـان خواهـد         

  )4شکل(شد

  

  

طول موج بر  (USGSانعکاس کانیهاي شاخص زونهاي آرژیلیک، فیلیک از: 2شکل 

  ).حسب میکرومتر

  

  
طول موج بر  (USGSمنحنی انعکاس کانیهاي شاخص زون پروپیلیتیک از : 3شکل 

  ).حسب میکرومتر
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  .ASTER سنجنده SWIR ناحیه FCC(468(ترکیب رنگی کاذب  : 4شکل 

  )BR(نسبت گیري باندها

     روش نسبت گیري باندها می تواند براي بارزسازي اخـتالف طیفـی بـین بانـدها         

-ALمقایسه منحنی استاندارد انعکاس کانیهاي داراي پیونـد        ابتدا از   . استفاده شود 

OH         مانند موسکویت، مونتموریولینیت، ایلیت وکائولینیت می توان نسبت بانـدهاي 

کـه از جملـه ایـن      ) 2شـکل (گوناگونی را براي آشکار سازي این کانیها پیشنهاد کرد        

 کانیهـاي   براي مشخص کـردن همـه  6 به 4نسبت گیري ها می توان به نسبت باند       

بـراي مـشخص   ) b5+b7/(b6نسبت باند هاي ) Dehghani et.al,2004(رسی 

بـدلیل انعکـاس   ) AL-OH) Hewson et.al,2005کردن کانیهاي داراي پیونـد  

 بـراي  b5/b6 ونـسبت بانـد   7 و 5 باال در باندهاي     "انعکاس نسبتا   و 6پایین در باند    

  و6 وانعکاس پایین در بانـد  5د کانی موسکویت بدلیل انعکاس باالي این کانی در بان     

 پـایین کانیهـاي   "  بدلیل انعکاس نسبتاb7/b5کانی کائولینیت نیز شاید در نسبت       

در روشـی  .  تـشخیص داده شـود  7 وانعکاس بـاال در بانـد       5گروه کائولینیت در باند     

کربناتهـا   هورنبلنـد و   ماننـد کلریـت و  Mg-OHمشابه نیز می توان کانیهاي گـروه   

بدلیل انعکاس کم )  b8)/b6+b9ت و اپیدوت را به وسیله نسب باندهاي مانند کلسی

ــد   ــا در بان ــروه از کانیه ــن گ ــسبتا8ای ــاس ن ــد " و انعک ــاال در بان ــشخیص 6و 9 ب  ت

 b5/b4 و همکاران نسبت باند Hewsonدر ضمن ). Hewson et.al,2005(داد

راي آلتراسیونها را براي برآورد محتویات کانیهاي داراي آهن سه ظرفیتی، شاخصی ب     

همچنین نسبتهاي باند دیگري نیز براي تفکیک کانیها به کار برده شده . به کار بردند

بـراي کانیهـاي داراي   ) b6*2))/(b4+b7اند که می توان از جمله به نـسبت بانـد           

AL-OHنسبت بانـد    وb8*2))/(b7+b9 (   بـراي کانیهـايFe-OH, Mg-OH 

)Rowan  et.al, 2005 (به 8 پیروفیلیت، را براي کانیهاي آلونیت و 6 به 7،نسبت 

 Dehghani (تالک  براي کانیهاي کلسیت،کلریت، اپیدوت و8 به 9 براي آلونیت و6

et.al, 2004 (دراین تحقیق از نسبت باند. اشاره کرد b6)/b5+b7 ( براي مشخص

ایلیـت کـه     مانند کائولینیت، موسکویت، مونتموریونیـت و     AL-OHکردن کانیهاي   

ایـن   در  ).5شـکل ( زونهاي فیلیک وآرژیلیک می باشند، استفاده شده اسـت شاخص

گ      Al-OHنسبت باند کانی هاي داراي پیوند        داراي تن سفید مـی باشـند و بـا رـن

  مطابقت خـوبی را در ایـن منـاطق نـشان مـی دهـد        FCCصورتی وقرمز در تصویر     

ریـت،   ماننـد کل Mg- OHهمچنین براي مشخص کردن کانیهـاي گـروه   ). 6شکل(

اپیدوت وغیره که می توانند به عنوان کانی شاخص زون پروپیلیتیک به کار بروند از           

استفاده شده است که مناطق باتن سفیدي باال مطابقـت  )  b8)/b6+b9نسبت باند 

  ).6شکل( نشان می دهند FCCخوبی را با رنگ سبز در ترکیب 

  

  

  

 بخشهاي روشن بیانگر (AL-OHبراي کانیهاي ) b6)/b5+b7نسبت باند  : 5شکل 

  ). می باشدAL-OHغنی بودن منطقه از کانیهاي حاوي 

  

  
( Mg-OHبراي مشخص کردن کانیهاي )   b8)/b6+b9نسبت باند  : 6شکل شماره

  ). می باشدMg-OHبخشهاي روشن بیانگر غنی بودن منطقه از کانیهاي حاوي 
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  ) PCA(تحلیل مؤلفه هاي اصلی

       PCAرتمندي که می تواند براي فشرده سازي تصاویر و از تکنیک آماري قد

 به وسیله این تکنیک می .)1382علوي پناه،(بین بردن اثرات ناخواسته استفاده شود

Cro. توان اشکال ویژه زمین شناسی  از جمله زونهاي آلتراسیون را مشخص کرد  ́

sta & Mooreتکنیک مبتنی بر  PCAن و  را براي  نقشه برداري اکسیدهاي آه

همچنین آنها از .  پیشنهاد کردندTMگروهاي هیدروکسیل با استفاده ازلندست

براي ) تکنیک کراستا( تکنیک مبتنی بر تحلیل مؤلفه هاي اصلی انتخابی جهت دار

 ,Ranjbar et.al(نقشه برداري انواع اکسیدهاي آهن وکانیهاي رسی استفاده کردند 

2004 .(Cro´sta و همکارانش)تکنیک براي شناسایی کانیهاي  از این)2003 

با پرتاب .  استفاده کردندASTER سنجنده SWIRآلتراسیون در باندهاي 

زونهاي آلتراسیون  باند طیفی امکان شناسایی تفصیلی تر 14  باASTERسنجنده 

تحلیل مولفه هاي  ).Cro´sta et.al, 2003(با استفاده از این تکنیک فراهم شد

  ،PC1 نشان می دهد که ASTER سنجنده SWIRاصلی بر روي باندهاي 

PC2 ،PC3 ،PC4 ، PC5 و PC6  14/0 ،34/1، 3/98 به ترتیب  شامل حدود ،

با توجه به اینکه کانیهاي  . در صد کل واریانسها می باشند025/0 و08/0،053/0

 حداقل 6در باند   حداکثر انعکاس و4در باند ) 2شکل(رسی از جمله کانی کائولینیت 

 داراي مقدار 6 داراي مقدار منفی و در باند 5 و 4 در باند PC5ا دارند انعکاس ر

 داراي تن سیاه می Al-OHلذا کانیهاي داراي پیوند ) 1جدول(مثبت می باشد

 با تن سفید ظاهر Al-OHکانیهاي داراي پیوند ) -1( در PC5باشند که با ضرب 

نسبت باند   وFCCخواهند شد که مطابقت خوبی را با مناطق صورتی رنگ در 

b5+b7)/b6 ( نشان می دهد )همچنین با توجه به اینکه کانی هاي ). 8شکل

 انعکاس پایین 8 داراي انعکاس باال و درباند 9 و 7شاخص زون پروپیلیتیک در باند 

   بردارویژه منفی 8باند   داراي بردارویژه مثبت و در9 و 7 در باندهاي PC6. دارند

اپیدوت که شاخص زون پروپیلیتیک هستند  اي کلریت ولذا کانیه) 1جدول(می باشد

 FCCبا تن سفید ظاهر می شوند که مطابقت خوبی با مناطق سبز رنگ در ترکیب 

  ).9شکل( دارند) b8)/b6+b9و نسبت باند 

  
  Al-OH معکوس شده براي مشخص کردن کانی هاي PC5 : 8شکل 

  ). می باشدAl-OHاي پیوند بخشهاي روشن بیانگر غنی بودن منطقه از کانیهاي دار(

  

  
بخشهاي روشن بیانگر غنی بودن ( براي مشخص کردن پروپیلیتیکPC6: 9شکل 

  ). می باشدMg-OHمنطقه از کانیهاي داراي پیوند 

  

  

Band 6 Band 5 Band 4 Band 3 Band 2 Band 1 Eigenvector 
096109/0  150954/0  209706/0  241146/0  233878/0  900638/0  PC1 

303383/0-  385207/-  434782/0-  441127/0-  437253/0-  429832/0  PC2 

568541/0  463995/0  170876/0  369486/0-  540394/0-  061033/0  PC3 

636703/0-  26973/0  587325/0  419186/0-  032891/0  010322/0-  PC4 

30849/0-  075197/0  13811/0  658394/0  668138/0-  014625/0-  PC5 

273727/0  731525/0-  611363/0  039192/0-  120806/0-  007086/0-  PC6 

   هاPCبردارهاي ویژه هر باند در : 1جدول 

  

  

 مقایسه منحنی هاي استاندارد با منحنی هاي منطقه مورد مطالعه

درمرحله آخر ابتدا منحنی هاي استاندارد را با باندهاي اسـتر نمونـه گیـري مجـدد                 

مورد مطالعـه بـا توجـه بـه روشـن تـرین       سپس در منطقه    ) Resampling(نموده  

) 1نمونه (FCC و بخش صورتی رنگ PCAپیکسل در روشهاي نسبت گیري باند و 

براي مقایسه با منحنی اسـتانداردکانیهاي کائولینیـت ،مونتموریونیـت، موسـکویت و       

ایلیت انتخاب گردید، که نشان دهنـده ایـن اسـت کـه شـیب منحنـی بـا کانیهـاي             

  ).10شکل(نیت بیشتر از کائولینیت و ایلیت شباهت داردموسکویت ومونتموریو

همچنین از مقایسه منحنی هاي استاندارد کانی هاي کلریت، اپیـدوت وکلـسیت بـا        

گ  PCAنمونه قرار گرفته در روشن ترین پیکسل روشهاي نسبت گیري باند و      و رـن

ي را مشاهده شد که با کانی کلریت و اپیدوت شباهت زیـاد    ) 2نمونه (FCCسبز در   

 با منحنی استاندارد شباهت خیلی 4اما انعکاس کانی کلسیت در باند . نشان می دهد

  ).11شکل(کمی دارد 
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  ).طول موج بر حسب میکرومتر (1مقایسه منحنی استاندارد با نمونه: 12شکل 

  

  
  ).طول موج بر حسب میکرومتر (2مقایسه منحنی استاندارد با نمونه: 13شکل

  

 نتیجه گیري

 اشاره شد زونهاي آلتراسیون کلیدي براي اکتـشافات معـدنی بـه    "ور که قبال  همانط 

مـی تـوان نتیجـه    ) FCC( کاذببا توجه به ترکیب رنگی . ویژه مس وطال می باشند    

 گرفت که رنگ صورتی وصورتی مایل به قرمز می تواند نشان دهنده زون آرژیلیک و          

.  سـبز ظـاهر خواهـد شـد    یا فیلیک باشد و زون پروپیلیتیک در ایـن زون بـه رنـگ             

 و منحنی استاندارد زونهاي PCAهمچنین می توان با استفاده از نسبت گیري باند، 

اگرچه روشهاي یاد شده زونهاي آلتراسون را به      . آلتراسیون را به خوبی مشخص کرد     

  بـاهم  PCAدر بعضی قسمتها در روش نـسبت گیـري و         خوبی مشخص کردند  اما    

تخاب مطمئن بخشهاي زون آلتراسیون می توان آنها را روي  تفاوتهایی دارند، براي ان   

نتـایج   .هم گذاشت و بخشهاي مشترك را به عنوان زون آلتراسـیون در نظـر گرفـت   

منطقـه متروکـه سـرب و روي    حاصل از این مطالعات بیانگر این است که در منطقه         

ن دو  ایـ فیلیک قابل شناسایی هـستند کـه   دو زون آلتراسیون پروپیلیتی ورکن آباد  

 می توانند در پی جوئی کانسارهاي مهمی مانند مس هاي پورفیري، طالي اپی         زون

بدون شک این مطالعه نـشان مـی دهـد کـه اسـتفاده از       . ترمال بسیار سودمند باشد   

 کانـسارهاي فلـزي مـورد     اکتشافاتمی تواند به عنوان کلیدي براي   SWIRتصاویر  

این مطالعات با نتایج حاصل از سنجنده هاي در صورتیکه اگر . استفاده قرار می گیرد

از هزینـه هـاي گـزاف     فراطیفی تلفیق گردند نتایج به واقعیت نزدیکتر خواهد شد و        

آنالیز بیش ازحد نمونه ها جلوگیري نمـوده ویـا اینکـه ایـن              مطالعات ژئوشیمیایی و  

  .هزینه ها را به حداقل ممکن می رساند

 فهرست منابع

Abrams, M.J., D. Brown, L. Lepley , R. Sadowski., (1983) 
Remote sensing of porphyry copper deposits in Southern 
Arizona, Economic Geology 78, 591-604. 

Crosta, A. P., De souza filho, C., Azevedo, F., Brodie., (2003) 

Targeting key alteration minerals in epithermal deposits in 
Patagonia, Argentina, using ASTER imagery and principal 
component analysis, International journal of Remote sensing,  
v. 24, p. 4233–4240. 

Dehghani, M., Durocher,C., Gingerich, J., (2004) Alteration 

Extraction Using Remote Sensing Data for Mineral 
Exploration, Map India . 

http:// www.gis development.com 

ElFouly,A., (2000) Spatial relations of the fracture 

intersections, hydrothermal alterations and the aeroradiometric 
measurements for selected areas at the North Eastern Desert, 
Egypt and their health risk considerations, ICEHM, 2000, 
Cairo University , page 599- 611. 

Hellman,M., Ramsey, M.S., (2004) Analysis of hot springs 
and associated deposits in YellowstoneNational Park using 
ASTER and AVIRIS remote sensing Journal of Volcanology 
and Geothermal Research,Vol135, 195– 219. 

Hewson, R.D, Cudahy, T.J., Mizuhiko, S., Ueda, K., Mauger, 
A.J.,(2005) Seamless geological map generation using ASTER 

in theBroken Hill-Curnamona province of Australia, Remote 
Sensing of Environment, Vol 99, 159 – 172. 

Ranjbar, H., Honarmand, M, Moezifar, Z., (2004)  Application 

of the Crosta technique for porphyry copper alteration 
mapping, using ETM+ data in the southern part of the Iranian 
volcanic sedimentary belt, Journal of Asian Earth Sciences, 
Vol 24, 237–243. 

Sabins, F.F, 1999, Remote sensing for mineral exploration, 
Ore Geology Reviews, Vol 14, pp157–183. 

Tangestani, M. H., and Moore, F. (2000) Communication Iron 
oxide and hydroxyl enhancement using the Crosta Method: a 
case study from the Zagros Belt,Fars Province, Iran, JAG , 
Volume 2 , Issue 2. 

Yetkin, E., (2003) Alteration mapping by remote sensing: 
application to Hasandag-Melindiz volcanic complex, MSc 
thesis, the Middle East Technical University, Turkey. 

،انتـشارات   کاربرد سـنجش ازدور در علـوم زمـین   )1382(ك  علوي پناه،

  .چاپ اولدانشگاه تهران،

  

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

