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  چكيده
محدوده مورد مطالعه در شمال غربي ايران و شرق استان زنجان قرار داشته و يك دشت كم عرض با پوشش آبرفتي كواترنري 

فاعات طارم در شمال و ارتفاعات سلطانيه در جنوب منطقه كه نوعي فرونشست تكتونيكي است را شامل مي شود كه توسط ارت
اين ارتفاعات، آثار متعددي از فعاليت هاي هيدروترمال در مطالعات دورسنجي بر روي تصاوير ماهواره اي . احاطه گرديده است

قي گسل ها نشان مي دهند كه منتصب به دوران ائوسن و قبل از آن مي باشند كه در محل تال ٧لندست  +ETMسنجنده 
با . مشاهده مي گردد كه منجر به تشكيل رگه هاي معدني با آثار كانه زايي فلزات پايه و با ارزشي در اين نواحي گرديده است

 Sabins(فرمول سه نسبتي سابينز  و ٧٤٢تركيب رنگي كاذب استفاده از تكنيك هاي سنجش از دور و روش هايي چون

  .ماگمايي و مناطق اميد بخش جهت بررسي هاي دقيقتر در منطقه پي برد-گرمابيمي توان به آثار رخساره هاي  )1992
  سابينز، نسبت باندي، ابهر رود، هيدروترمال :هاي كليديواژه
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Abstract 
The area of study located in the North west of Iran and East of zanjan province,and includes  a low latitude plain 
with Quaternary alluvial cover which is the tectonic subsidence and surrounded by The highlands of "Tarom" in 
the north and "Soltaniyeh" in the South. This highlands shows the different effects of  hydrothermal activity in 
remote sensing studies  on satellite images of +ETM landsat sensor that belong to the Eocene era and before 
that. This effects observed at the intersection of the faults and led to  formation of mineral veins with 
mineralization of base and precious metals effects in this area. By using remote sensing techniques and methods 
such as Pseudo-colored composition 742 and Sabins Three-Beam Formula (Sabins 1992) we can find The 
effects of hydrothermal-magmatic facies and promising areas for more accurate reviews. 
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  مقدمه    ١
 ١:١٠٠٠٠٠ابهر و بخشي از نقشه  ١:١٠٠٠٠٠رودخانه ابهر رود در شهرستان ابهر در استان زنجان واقع شده است و در نقشه 

از ديدگاه زمين شناسي . سلطانيه قرار دارد كه از ارتفاعات طارم و سلطانيه در شمال و جنوب منطقه سرچشمه مي گيرد
نوعي فرونشست تكتونيكي محسوب مي شود كه بين دو زون , اترنريساختاري محدوده دشت ابهر با پوشش آبرفتي كو

جنوب شرقي در منطقه - ساختاري طارم و سلطانيه قرار گرفته است كه اين دو زون به صورت يك فرازمين با روند شمال غربي
ي ائوسن مي باشد زون طارم به صورت يك كمان ماگمايي متشكل از نهشته هاي آتشفشاني و آتشفشان ها. رخنمون يافته اند

اين در . كه توسط توده هاي نفوذي اليگوسن تحت تاثير واقع گشته است و ادامه نوار آتشفشاني نفوذي البرز غربي مي باشد
پالئوزوئيك و كمتر مزوزوئيك تشكيل يافته كه به صورت -حالي است كه زون سلطانيه بيشتر از نهشته هاي رسوبي پركامبرين

ليتولوژي شمالي منطقه شامل رديف هاي . در منطقه است كه بخشي از زون ايران مركزي مي باشديك سري سنگ باال آمده 
آذرآواري و مجموعه همراني از گدازه هاي آندزيتي و آندزي بازالتي، ريوداسيت پورفيري و غير پورفيري است كه به صورت 
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نئن و تزريق توده هاي نفوذي همچون توده نفوذي بر اثر فاز كوهزايي پير. زيردريايي و در سطح خشكي تشكيل يافته است
در امتداد ساختار و گسلهاي طولي ) سازند كرج(گرانيتي و گرانوديورتي درشت دانه در مجموعه هاي ولكاني كالستيك ائوسن 

ي شده است و عميق بلندي هاي طارم و مانند آن در ارتفاعات سلطانيه منجر به تشكيل هاله هاي دگرساني با منشأ هيدروترمال
هاله هاي دگرساني شامل تركيبات رسي، اكسيد و هيدروكسيد آهن مي باشند كه گسترش چشمگير در منطقه ). ١شكل (

تركيب رنگي  و به روش فرمول سه نسبتي سابينز )+ETMسنجنده ( ٧داشته كه توسط پردازش تصاوير ماهواره لندست 
  .مايي از ديگر پديده ها پرداخته شده استماگ-به شناسايي و تشخيص رخسارهاي گرمابي ٧٤٢بكاذ

  

  

  )Stoklin and Eftekharnezhad, 1969برگرفته از (نقشه زمين شناسي محدوده مورد مطالعه . ١شكل 
  

  روش تحقيق    ٢
 مطالعات دورسنجي به عنوان يكي از ابزراهاي مفيد در مطالعات زمين شناسي مي تواند ما را در شناسايي هاله هاي دگرساني

ماگمايي ياري نمايد كه برا اين منظور از تكنيك هاي بارزسازي زون هاي احتمال دگرساني در محدوده - رخساره هاي گرمابي
و  از روش هايي چون فرمول سه نسبتي سابينز ٧ماهواره لندست  +ETMمورد مطالعه به كمك پردازش داده هاي سنجنده 

دگرساني هاي توأم رسي، اكسيد و هيدروكسيد آهن در منطقه است و اطالعات كه به خوبي نشان دهنده  ٤٧٢تركيب باندي 
  .مفيدي در پي جويي ذخاير فلزات پايه و گرانبها به ما مي دهد

  ٧٤٢تركيب باندي كاذب 
به منظور شناسايي رخنمون هاي آذرين و دگرساني هاي مرتبط با آن در ارتفاعات اطراف رودخانه ابهر رود در دشت ابهر، 

مورد استفاده قرار گرفت كه در آن رنگ زرد يا نارنجي مايل به زرد معرف واحدهاي آذرين دگرسان  ٧٤٢كيب رنگي كاذب تر
  ).٢شكل (شده و رنگ قرمز آجري معرف رخساره ماگمايي در منطقه است 

  فرمول سه نسبتي سابينز
مشكوك به آثار دگرساني با منشأ هيدروترمال  در اين روش كه از سه نسبت باندي به شرح زير استفاده گرديده است مناطق

رنگ نارنجي مشخصه افزايش محتواي كاني هاي رسي در منطقه و رنگ زرد تا . به رنگ زرد مايل به نارنج مشاهده مي شوند
  ).٣شكل (زرد مايل به سبز بيانگر حضور كاني هاي اكسيد و هيدروكسيد آهن مي باشد 

Band Ratio = 5/7 for Clays 
Band Ratio = 3/1 for Fe-Oxides 
Band Ratio 3/4 for Contrast   



 ٧١٨                                                                                                                   رودخانه ابهررودكاربرد سنجش از دور در شناسايي رخساره هاي كانيايي 

  

  سابينز تصوير حاصل از فرمول سه نسبتي .٣شكل                            ٧٤٢تصوير حاصل از تركيب باندي كاذب  .٢شكل 

  
  گيرينتيجه    ٣

رخساره محدوده ارتفاعات اطراف رودخانه ابهر رود داراي گسل خوردگي هاي متعدد با آثار كانه زايي فلزي حاصل از  .١
مي باشد كه به كمك روش هاي دورسنجي مي توان مناطق اميد بخش را هيدروترمال  أهاي دگرسان شده با منش

رل صحرايي به بررسي هاي دقيقتر منطقه شناسايي كرد و سپس با انجام مطالعات دقيقتر ژئوشيميايي و كنت
  .پرداخت

  .شناسايي نمود مي توان رخساره هاي اكسيدي را  به خوبي ٧٤٢به كمك تركيب رنگي كاذب  .٢
نتايج بسيار خوبي در منطقه دارد كه نشان  فرمول سه نسبتي سابينز به منظور تشخيص دگرساني هيدروترمال .٣

مناطق مشكوك به آثار دهنده حضور محتواي كاني هاي رسي، اكسيد و هيدروكسيد آهن مي باشد كه در آن 
رنگ نارنجي گوياي افزايش محتواي كاني هاي رسي و  ،هيدورترمال به رنگ زرد مايل به نارنجي أدگرساني با منش

در تصاوير حاصل  .ز نشان دهنده حضور بيشتر اكسيدها و هيدركسيدهاي آهن مي باشدرنگ زرد تا زرد مايل به سب
 .ندارند) درونزاد(از فرمول سابينز طيف آبي كامال دورريز بوده و پديده هاي آن هيچ ارتباطي با دگرساني هيپوژنيك 

  
  تشكر و قدرداني

را در انجام اين تحقيق  بندهكه  و جناب آقاي دكتر تقي نبئيهرنيا جناب آقاي دكتر سيدرضا مله از اساتيد بزرگوارم، بدينوسي
  .مند صميمانه تشكر مي نمايه انمود ياري
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