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هزار دهج با  صدیکآهن در برگه  دیو اکس دروترمالیه یهای دگرسانشناسایی زون

 8لندست  ماهواره OLIهای سنجنده استفاده از داده
 

 امیرمحمد ابهری

 اکتشاف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر -دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن

t.ac.irabhary.m@au 

 حسین حسنی

 دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشیار

hhassani@aut.ac.ir 

 

 
 چکیده

 اطالعات اخذ هایروش ديگر به نسبت ممکن زمان کمترين در ایماهواره تصاوير از که ارزشی با اطالعات

 ازپیشبیش را کانسارها اکتشاف در روشازاين استفاده اهمیت شود،می صلحا اکتشافی و شناسیزمین

 از باال شکستگی با مناطق شناسايی و شده دگرسان مناطق هایکانی از بردارینقشه. است ساخته آشکار

 00011111نقشه  یمحدوده اکتشاف. است معدنی مواد اکتشاف در دورسنجی کاربردهای ترينمهم

 نيدر ا و آهن مس يیزا یامیدبخش کان ینواح يیهدف شناسادر اين پژوهش و  بوده شناسی دهجزمین

 هایروشمطالعه به کمک  نيمحدوده موردبررسی در ا 8لندست  یاماهواره ريمنطقه است. پردازش تصاو

 یهامؤلفه زی( و آنالPCA) یاصل یهامؤلفه زیآنال ،(RGBکاذب ) یرنگ بی(، ترکBR) ینسبت باند

نقشه  هیاقدام به ته ،یانتخاب یمؤلفه اصل زیبا استفاده از روش آنال .( صورت گرفتCrosta) یتخابان یاصل

 یامیدبخش و مستعد کان یاحنو يیشاخص در منطقه و شناساو اکسیدی آهن  یرس یهایکان یفراوان

ی زمینهگرفته در کشور درمطالعات انجاماکثر  تاکنون .صورت گرفت و اکسید آهن یریمس پورف یساز

صورت گرفته است. ETM+و  ASTER ریهايی نظسنجنده یاماهواره یهابا داده یجويی مواد معدنپی

جويی مواد ی پیدهی مناسب درزمینه، پاسخ8لندست  OLIسنجنده  یهاپژوهش با استفاده از داده نيا

مناطق شمالی و جنوبی ازنظر در اين مطالعه بخشی از  .دهدیم شانها را نداده نيبا استفاده از ا یمعدن

 کانی زايی حائز اهمیت شناخته شدند.

 

 دهج ،OLI کروستا، ،8 لندست ازدور،سنجشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

 وتحلیلتجزيه واسطهبه دهيپد کي ايو  هیناح ،جسم کيعبارت از دانش و هنر به دست آوردن اطالعات درباره  ازدورسنجش

 نبوده است. یتحت بررس دهيپد ايو  هیناح ،جسم با آن میکه در تماس مستق یالهیوس ايتوسط ابزار  آمدهدستبه یهاداده

اکتشاف  یدرزمینهمهم آن  یاز کاربردها یکيکه  شودیم یاریبس یهادر جهان استفاده یدور سنج هایفنامروزه از 

 نهيو هز باالسرعترا با دقت و  عیمحدوده وس کي یو اکتشاف مقدمات يیامکان شناسا یدورسنج هایفناست.  یمعدن ريذخا

و  یاضير هایروش یمسئله امکان اعمال برخ نيو ا شوندیبرداشت م یرقوم صورتبه یاماهواره یها. دادهسازدیم سریکم م

 کارايیرا واضح و  ريتوان عوارض تصو-یم ،یاماهواره یهاپردازش داده هایفن. با استفاده از دهدیپردازش را به ما م هایفن

 .داد شيحاصله را افزا ريتصو

در مدار  تیماهواره لندست است که با موفق نیهفتم نيقرار گرفت. ا نیدر مردار زم 3102 هي، در فور8ماهواره لندست  

 یرمز حرارتققرمز کوتاه و مادونمادون ک،يقرمز نزدمادون ،یموج مرئباند در طول 00 یدارا 8قرارگرفته است. لندست  نیزم

 ،یمحدوده مرئبرای متر  21 ی؛ و وضوح مکانکندبرداشت می نیهرروز از کره زم در ريتصو 011طور متوسط معموالً هست. به

 یبا وضوح مکان کیباند پانکرومات کيو  یقرمز حرارتمادون یمتر برا 011 یقرمز کوتاه و وضوح مکانمادون ک،يقرمز نزدمادون

 یساز یکان یبارز ساز یرا برا یارزشمند اریبس یهاداده ک،يقرمز نزدو مادون یباند در محدوده مرئ 1متر دارد. داشتن  01

 [.0کند ]یفراهم م یاهیپوشش گ یمس، آهن و بررس

 .]OLI ]1مشخصات سنجنده  -1جدول 
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است، امروزه  یشتریب ینو مکا یفیط یهاتیقابل یدارا مراتببهکه  LANDSAT 8ماهواره  OLIکار آمدن سنجنده  روی با

 یهانقشه هیته منظوربه یدر مراحل مقدمات یمعدن ريدر اکتشاف ذخا رومندین یابزار عنوانبه توانیم LANDSAT 8 رياز تصاو

 [.3نمود ] ادهکم و دقت باال استف نهيبا هز ،یدگرسان

 یگرفت. ابتدا جهت حذف اثرات جمعصورت  ريتصو یرو حیتصح درپیپیدو مرحله  یومتريراد حیانجام تصح منظوربه 

 Log Residuals تمياتمسفر از الگور یو سپس جهت حذف اثرات ضرب Dark Subtract( از روش یاتمسفر )پراکندگ

و آلبدو را تا  توپوگرافیاتمسفر، اثر سنجنده،  راتیکه تأث ودهب ونیبراسیروش کال ینوع قتیدر حق تميالگور نياستفاده شد. ا

 .دهدیانجام م ريتصو یرا بر رو یقابل قبول حیدهد و تصح-یهش مکا یاديحدود ز

 شده است.نمايش داده 0شناسی ايران در شکل ی زمینهانقشهدهج و موقعیت آن در نمايه  شناسیزمین 00011111نقشه 
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 [.3] رانیا شناسیزمین یهانقشه نمایهآن در  تیبه همراه موقع دهج شناسیزمین 1:111111 نقشه -1شکل 

 یاماهواره ریپردازش تصاو هایروش -2

به نقشه  ؛یدگرسان یهابودن هاله عیوس نیو همچن یاماهواره ريمختلف پردازش تصاو هایفنها و امروزه با توسعه روش 

 مطالعات گونهايناست. در  شدهتبديل یدر مطالعات دور سنج یاز اهداف اساس یکيبه  یساز یدرآوردن مناطق مستعد کان

ابتدا از روش  هایاز منطقه و دگرسان هیشناخت اول ی[. برا0هستند ] موردتوجه دروترمالیدگرسان شده ه یسنگ یواحدها

مناطق از  کیو تفک ترقیمطالعه دق منظوربه( استفاده شد و در ادامه RGBکاذب ) یرنگ بی(، سپس ترکBR) یباندنسبت 

 شد. ه( استفادCrosta) یانتخاب یاصل یهامؤلفه زی( و آنالPCA) یاصل یهامؤلفه زیآنال هایروش
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 (BR) یروش نسبت باند -3

کردن دو باند بر  میروش شامل تقس نياست. ا یروش نسبت باند ،یاماهواره ريدر پردازش تصاو جيرا هایروشاز  یکي

 یجذب برا دهيکه پد گرياست در صورت و باند د شتریدر آن ب موردبررسیبازتابش از هدف  زانیکه م یاست. باند گريهمد

را از  ريدر تصو هاهيو سا یاثرات توپوگراف توانیروش م نيا یریکارگ. با بهردیگیهمان هدف در آن باالتر است در مخرج قرار م

ها بکار سنگ صیو تشخ یسنگ یمرز واحدها جدا کردن یبرا زیرا آشکار کرد و ن روشنايیدرجات  نیبرد و اختالف ب نیب

 .]1[ رودیم

مختلف را بارز ساخت. خواص  یهادهيپد توانیمختلف و با استفاده از روش فوق م یهادهيپد یبازتاب اتیشناخت خصوص با

 یفیو ما با توجه به خواص ط هست بررسیقابلدر کتب مرجع موجود و  هاآن یفیط اگراميد یمختلف از رو یهادهيپد یبازتاب

 [.6] ميریش بگروازاينعدم استفاده  ايبه استفاده م یتصم میتوانی، مموردنظر یهادهيپد

 0یبرا توانیش مروازاين

 دروترمالیه یهایو دگرسان یسنگ یواحدها کیتفک ،یشناسنینقشه زم هیته -

 یاهیگپوشش  شاخص نییتع -

 [.7بهره برد ] هاآناطراف  یهاها و خاکاز سنگ یفیمشخصات بازتاب ط نیبارز کردن تفاوت ب  -

 باندیاز نسبت  فیلیکمناطق دگرسانی  ارز سازیب منظوربه
6

7
منظور بارز سازی مناطق اکسید آهن از نسبت باندی و به 

4

2
نسبتبا  SAVIاز شاخص همچنین برای نمايش شاخص پوشش گیاهی  استفاده شد. 

1.5*( 5 4)

5 4 0.5

b b

b b



 
 شد. استفاده 
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نسبت باندی  بامناطق دگرسانی فیلیک  بارز سازی -2شکل 
6

7
 

 

بارز سازی مناطق اکسید آهن با نسبت باندی  -3شکل 
4

2
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نسبت ( باSAVIمایش شاخص پوشش گیاهی )ن -4شکل 
1.5*( 5 4)

5 4 0.5

b b

b b



 
 

 (RGBکاذب ) یرنگ بیروش ترک -4

را  رياز تصو یشتریب یو مفهوم یها اطالعات بصر. استفاده از رنگروندیبکار م ازدورسنجشگسترده در کار  طوربهها نگر

بکار  یبه روش بصر ريتصاو ریگسترده در تفس طوربهکاذب را  یرنگ بیروش ترک توانیم ،ديگربیانبه. گذارندیما م اریدر اخت

 ديآن د قياز طر توانیکه م شودیحاصل م یديجد ريتصو م،یکنیم بیترک باهمتک باند را  تصوربه ريکه سه تصو یبرد. زمان

 [.8گذاشت ] شيرا به نما یسطح یهادهياز پد یبهتر ریو تفس

. چنان چه شوندیم یبیباهم ترک یقرمز، سبز و آب یهاصورت رنگباند مختلف است که به 2 بیکاذب، ترک یرنگ بیترک

جهت  یزیخواهد بود. قبل از انجام هر آنال یبارنگ واقع آمدهدستبه ريباشد، تصو یموج قرمز، سبز و آبدر طول یبیباندها ترک

مسئله سبب تداخل  نيشود. ا يیدر منطقه شناسا یاهیپوشش گ یستيبا ها، ونیو آلتراس یواحدها مختلف سنگ کیتفک

 7و  3 یانعکاس و در باندها نيترشیب یدارا OLI یاماهواره یهاداده 1در باند  اهانی. گگرددیم ونیمناطق با نقاط آلتراس

 RGB=752با استفاده از به نسبت  بکاذ یرنگ بیترک زیمطالعه از آنال نيسبب در ا نیانعکاس هستند. به هم نيکمتر یدارا

گ سبز معرف پوشش شکل رن نيآمده است. در ا 1در شکل  زیآنال نيا جهیاست. نتشده استفاده  اهانیگ یجهت جداساز

 منطقه است. یاهیگ
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 اهانیگ یجهت جداساز RGB=752با استفاده از به نسبت  بکاذ یرنگ بیترک -5شکل 

 (PCA) یاصل یهامؤلفه زیروش آنال  -5

با حداکثر  يیهاجهت ژه،يو یو بردارها ژهيو رياست، با استفاده از مقاد ژهيو یبر بردارها یمبتن یروش ،فن نيا قتیدر حق

 رهایهستند ابعاد متغ هیاول یرهایاز متغ یخط بیکه ترک ديجد یرهایمتغ فيکرده و سپس با تعر يیرا شناسا رپذيریتغیی

که محصول  ديجد یرهای. متغگرددیمشخص م یريرپذییدر تغ رهایاز متغ کي هرعمل نقش  ني. با اشودیکاهش داده م

 کندیرا آسان م موردنظرامر آزمودن روش  ني. ادهندیان نمرا نش یخود همبستگ نیهستند ب هیاول یرهایمتغ یخط بیترک

[9.] 

PCA شد هدف  انیکه ب طورهماناست.  رهیچند متغ وتحلیلتجزيهدر  شدهشناختهروش  نيو بهتر نيتریمياحتماالً قد

 زیآنال یریکارگاست. به هاآناطالعات موجود در  یها، ضمن حفظ و نگهدار، کاهش ابعاد مجموعه دادهPCAاستفاده از  یاصل

 است0 ريشامل محاسبه موارد ز یاصل یهامؤلفه

 یهمبستگ سيماتر اي انسيمحاسبه کوار -

 ژهيو ريمحاسبه بردارها و مقاد -

 (PCs) یاصل یهامحاسبه مؤلفه -
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 رياده و مقادد لیباندها را تشک نیب یهمبستگ سيماتر ايو  انسيکوار انس،يوار سيابتدا ماتر یاصل یهامحاسبه مؤلفه یبرا

و  هستها داده گیریاندازهوابسته به واحد  انسيکوار نکهيا لی. به دلشوندیمحاسبه م سيماتر نيا ژهيو یو بردارها ژهيو

 [.01استفاده شود ] یهمبستگ سيندارند، بهتر است از ماتر یکساني بازتابی دمختلف هم واح یاطالعات باندها

 PC5های رسی و برای نمايش کانی PC4شده است و با توجه به نتايج نمايش داده 3شده در جدول نتايج عملیات انجام

 ، انتخاب شد.آهن دیاکس یهایکانبرای نمايش 
 در منطقه اکتشافی دهج یاصل یهامؤلفه زیروش آنال نتایج -2جدول 

3باند  ژهيو بردار 2باند   0باند   1باند   6باند   7باند    

PC1 -0.164754 -0.226662 -0.315640 -0.360518 -0.606687 -0.569043 

PC2 -0.407244 -0.460531 -0.476383 -0.330967 0.342074 0.410572 

PC3 0.398571 0.235950 0.149912 -0.749463 -0.203888 0.399663 

PC4 0.240339 0.122456 -0.090918 -0.345437 0.682973 -0.577232 

PC5 -0.658976 0.039929 0.682764 -0.281861 0.079805 -0.110343 

PC6 0.395143 -0.815030 0.420148 0.004596 0.022932 -0.050172 

 

 
 های رسی هستند.های روشن حاوی باالترین مقادیر احتمالی کانیپیکسل PC4 -6شکل 
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 های اکسید آهن هستند.های روشن حاوی باالترین مقادیر احتمالی کانی. پیکسلPC5 -7شکل 

 (Crosta) یانتخاب یاصل یهامؤلفه زیش آنالرو  -6

Crosta  وMoore  یرا بر مبنا فنی 0989در سال PCA آهن و  دیاکس یدارا یهایها و کانسنگ درآوردنبه نقشه  یبرا

 TM یاماهواره یهااستون با استفاده از داده نگري – تیدر کمربند گران یدیسولف یفلز یهامرتبط با توده یدهایدروکسیه

 یهاپاسخ نیروش رابطه ب ني[. در ا00] شودیخوانده م FPCS اي یموضوع افتهيجهت  یروش مؤلفه اصل ،فن نيبکار گرفتند. ا

( بکار گرفته PC) یمؤلفه اصل ريمحاسبه تصاو یبرا ژهيبردار و سياز ماتر شدهاستخراج یعدد ريهدف و مقاد یهایکان یفیط

 دیاکس یدارا یهایخاص از کان یفیاطالعات ط یکه حاو میهست يیها PC نییادر به تعرابطه، ق ني. با استفاده از اشودیم

روشن نسبت  یهاکسلیهدف را با پ یهایکان توانیم نی( هستند. همچنلیدروکسیه انیبن ی)دارا یرس یهایکان زیآهن و ن

 [.03داد ] شينما ريتصو یهادهيپد ريبه سا

هدف ظاهر  یهایدر به نقشه درآوردن کان یاهیچون پوشش گ يیهادهيل کرد که پدحاص نانیاطم توانیم قيطر نياز ا 

 [.02درآورد ] شيخاص به نما یمؤلفه اصل کي( را به کمک یدگرسان یهایهدف )کان دهيپد یفیاطالعات ط زینخواهند شد و ن

 یهایوط به جذب و بازتابش کانمرب یباندها ژه،يو یبردارها سياست که در ماتر نيا زیمناسب ن یها PC انتخاب شرط

 [.00باشند ] زیهم عالمت ن ریغ ريمقاد نيبوده و در ضمن ا ريمقاد نيباالتر یدارا زمانهم طوربههدف 

مختلف،  یها PC یاست. با بررسشده استفاده مس  امیدبخشمناطق  نییجهت تع 3-1-6-7 یمنظور از باندها همین به

 انتخاب شد. PC4 مس، يیزا یکان لیپتانس یمناطق دارا صیجهت تشخ PC نيبهتر
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های مختلف،  PC شد و با بررسی استفاده جهت تعیین مناطق امیدبخش اکسید آهن 3-0-1-6از باندهای  همچنین

 انتخاب شد. PC4 جهت تشخیص مناطق دارای پتانسیل کانی زايی آهن، PC بهترين

 

 نطقه اکتشافی دهجدر م 2-5-6-7 یباندها روش کروستا برای نتایج -3جدول 

3باند  ژهيو بردار 1باند   6باند   7باند    

PC1 0.163290 0.382840 0.663651 0.621560 

PC2 -0.110286 -0.851983 0.040782 0.510195 

PC3 0.939509 -0.061642 -0.312825 0.125157 

PC4 0.280173 -0.351794 0.678266 -0.581119 

 

 در منطقه اکتشافی دهج 2-4-5-6باندهای  برایدر روش کروستا  نتایج -4جدول 

3باند  ژهيو بردار 0باند   1باند   6باند    

PC1 -0.204419 -0.399934 -0.476375 -0.755865 

PC2 -0.565279 -0.575561 -0.171492 0.565491 

PC3 0.419272 0.157797 -0.831926 0.327430 

PC4 -0.680355 0.695617 -0.227061 -0.040956 
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 های رسی هستند.های روشن حاوی باالترین مقادیر احتمالی کانی. پیکسلpc4 -8شکل 

 

 های اکسید آهن هستند.های روشن حاوی باالترین مقادیر احتمالی کانی. پیکسلpc4 -9شکل 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 یریگجهینت -7

 از  یکيو اکسید آهن  یریفچون مس پور یساز یاز کان يیهاو مطالعه گونه یمعدن لیپتانس ینواح نییو تع يیشناسا

 .هست هایاکتشاف کان یدرزمینه ازدورسنجشعمده و مهم  یکاربردها

 یهانقشه هیدر ته تواندیبرخوردارند، م یخوب یو مکان یفیط کیکه از قدرت تفک 8لندست  یاماهواره رياستفاده از تصاو 

 باشد.و مؤثر  دیمف اریو ساختارها بس یو دگرسان یسنگ یاز واحدها قیدق

 کم نسبت به  نهيو هز باالسرعترا با دقت و  عیمحدوده وس کي یو اکتشاف مقدمات يیامکان شناسا یدورسنج هایفن

 .دنسازیم سریم یکيزیو ژئوف يیایمیژئوش هایروشچون  یاکتشاف هایروش ريسا

 دندش شناخته اهمیت حائز زايی کانی ازنظر جنوبی و شمالی مناطق از بخشی مطالعه اين در. 

 شده با شاخصتطبیق مناسب مناطق پوشش گیاهی استخراج SAVI تصوير  باRGB نشان از کارايی باالی اين شاخص ،

 جواب مناسبی نداد. NDVIدهد. در اين منطقه شاخص می

  دگرسان شده در  ینواح کیقادر به ثبت و تفک خوبیبهدر منطقه، نشان دادند که روش کروستا  شدهانجاممطالعات

 است. یباالتر از روش نسبت باند یریروش به نحو چشمگ نيا کارايیاست و دقت و  یوده مطالعاتمحد

 یساز یمرتبط با کان یمختلف دگرسان ینواح، یمحدوده اکتشاف یاماهواره یهاداده یبا اعمال روش کروستا بر رو 

در  ترقیدق یهایمطالعات و بررسمناطق و تمرکز  نيا يی. شناساديمشخص گرد و اکسید آهن یریمس پورف یاحتمال

 زین نهيکرده و در زمان و هز یریجلوگ جينتا یدگاز پراکن تواندی، مشدهمعرفی ینواح یاکتشاف بر رو یمراحل بعد

 .ردیصورت گ یمناسب جويیصرفه
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