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 چکیده  

در شمال شرق اصفهان واقع شده است و قسمتی از زون ساختاری ايران مرکزی است.   ورقۀ يکصدهزار کجان

از سنگ نفوذی  زوئیك با ترکیب فلسیك تا حد واسطهای آتشفشانی سنواين محدوده عموماً  های اسیدی تا بازيك  و 

کوارتز درشت بلور همراه   هایای مس کالچويه، به صورت رگهپوشیده شده است. در جنوب شرقی ورقۀ مزبور انديس رگه

به منظور شناسايی زونیريت، گالن و اسفالريت قرار داردهای سولفیدی شامل پیريت، کالکوپ با کانی آلتراسیون .  های 

سازی مشابه کالچويه، در اين پژوهش مطالعات دورسنجی سازی مس و همچنین بررسی احتمال وجود کانیمرتبط با کانی

های  محدوده مورد مطالعه، پردازش نهايی با اعمال روش  ASTERپس از پردازش اولیه تصاوير  انجام شد. در اين راستا  

های آلتراسیون  انجام گرديد و زون  و روش کروستا  نسبت باندی، ترکیب رنگی تصاوير، کمترين مربعات رگرسیون شده

يه، شامل يك منطقه وسیع سیلیسی،  انديس کالچو  هایدگرسانی  مشابه   سازی تعیین شد. مناطق دگرسانی مرتبط با کانی

 است.  آهن و پیريت و ماالکیت در اين منطقه رسی و فیلیك حاوی مقادير اندک اکسید

 ASTER  ،Ls – Fitکالچويه،  دورسنجی، کجان،های کلیدی: واژه
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Abstract 

Kajan 1/100000 geological map is located in North East of Isfahan and is part of the central 

Iranian block. This area is covered by Cenozoic felsic-intermediate volcanic and basic-acidic 

intrusive rocks. The kalchue copper-gold index is located in South East of kajan map and includes 

two veins of coarse quartz associated with sulfide minerals such as pyrite-chalcopyrit -galena and 

sphalerit. Argillic and propylitic alteration in the vicinity Kalchue located at several points. In 

order to identify alteration zones associated with copper mineralization and also inquest the 

possibility of similar mineralization to Kalchue, in this study,remote sensing studies was done in 

around of Kalchue deposit. so after primary processing ASTER satellite imagery data alteration 

zones were identified using optimized Ls-Fit and band ratio and images false color composite 

method  and Crosta method on ASTER satellite imagery data of South east of kajan. Wide 

siliceous alteration zone, phyllic and clay, containing a few amounts of iron oxides and pyrite and 

malachite.  
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 مقدمه      1

کیلومتری جنوب غرب نائین قرار دارد. از نظر    ۲۰کیلومتری شرق اصفهان و    ۱۲۰مورد بررسی در    محدودۀ 

  ۵۰́ تا    ۳۲°   ۳۰́ های  شرقی و عرض  ۵۳  °   ۰۰́ تا    ۵۲°    ۴۴́ های  تقسیمات جغرافیايی منطقه مورد مطالعه در طول

. از (۱۳۷۹)اامینی،    باشد هاشم آباد میها به منطقه، روستاهای فوداز و  ترين آبادیشمالی واقع شده است و نزديك  °۳۲

های نوين اکتشاف  عدم اجرای روش و به دلیل  ر در استان اصفهان واقع شده است،  ای از ايالت مزبوآنجا که بخش عمده

توان ادعا نمود که پتانسیل بااليی از ذخاير فلزی مس در اين استان قرار دارد که فقط بخش کوچکی در اين محدوده، می

زون با هدف شناسايی  اين مطالعه  لذا  است.  آن شناخته شده  کانی از  آلتراسیون حاوی  بنیان  های  دارای  و    OHهای 

نجام شده است. به دلیل قرار گرفتن  کجان، ا  ۱۰۰۰۰۰/۱سازی مس در جنوب شرقی ورقۀ  اکسیدآهن مرتبط با کانی

سازی در کالچويه نیز به عنوان يکی از  ای مس کالچويه در اين محدوده، وجود احتمالی موارد مشابه با کانیانديس رگه

  جنوب شرق ورقۀ کجان  ASTERای  های ماهوارهگردد. بدين منظور ابتدا دادهراهنماهای اکتشافی تحقیق بررسی می

های آلتراسیون در محدودۀ مورد مطالعه تعیین اطق دگرسانی بررسی شده و پس از پردازش تصاوير، زونجهت ارزيابی من

 گیرد.برداری قرار میو در عملیات میدانی مورد بررسی و نمونه

 شناسی زمین      2

وی شناسی و ساختاری صورت گرفته توسط محققین از جمله نبگستره مورد مطالعه از ديدگاه تقسیمات زمین

(. منطقه مورد مطالعه ۱)شکل    دختر واقع شده است  –( ، بخشی از زون ايران مرکزی و در نوار آتشفشانی ارومیه  ۱۳۵۵)

وابسته به آن تشکیل    هایهای آتشفشانی و پیروکالسیكاز سنگدر بخش غربی زون ايران مرکزی واقع شده و عموماً  

جنوب غرب نائین يك تودۀ بزرگ در شرق دهکده اوشن در جنوب روستای فوداز در داخل    –يافته است. در جنوب  

زدگی دارد. جنس اين تودۀ نفوذی عمدتاً تونالیتی بوده است. ترکیبات ديگر  های آن بیرونهای کرتاسه و آهكولکانیك

اپی نفوذی شامل  تونالیت و گرانیت است يوريت، هورنبلند ديوريت، کوارتز ديوريت، گرديوريت، داين تودۀ  انوديوريت، 

 (. ۲۰۱۶راسخ و همکاران، )

 
 ( ۲۰۱۳)قربانی،   موقعیت منطقه مورد مطالعه بر روی نقشه ساختاری ايران(. ۱۳۷۹نقشه زمین شناسی يکصدهزار کجان )امینی، : ۱شکل 
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 روش تحقیق      ۳

شود که در آنها تماس مستقیم فیزيکی با اشیاء مورد  روشهای جمع آوری داده محسوب میسنجش از دور از زمره  

ای به دلیل قابلیت پوشش چند طیفی و چند زمانی  شود. تصاوير ماهوارهاندازه گیری در حداقل ممکن نگه داشته می

های کانساری و در نتیجه اکتشاف  ای گسترده، از پتانسیل بااليی برای شناسايی مناطق دگرسان مربوط به توده منطقه

در تفسیرهای دورسنجی از عملیات بین تصاوير چند طیفی جهت بارزسازی و استخراج    ذخائر معدنی برخوردار است.

شود. اين عملیات بصورتهای جبری و منطقی شامل روشهای نسبتی، ترکیبی، روش کروستا و يا تحلیل  الگوها استفاده می

شود. به کمك روشهای مذکور کانالهای اطالعاتی مختلفی  در مورد باندهای مختلف اعمال می  (PCAهای اصلی )مؤلفه

های موجود و استفاده  شود. بر همین اساس با استفاده از داده ای آشکارسازی میگرددکه در هر يك پديده ويژهايجاد می 

)بمانی و    سانی در مناطق مختلف پرداختهای حاصل از دگرتوان به تعیین و تفکیك زونمی  سنجیهای دوراز تکنیك

 های زير استفاده شده است: یق، در اين مطالعه از روشقبینی شده تحبا توجه به اهداف پیش .(۱۳۹۳انصاری، 

اولیۀ داده  به تصاوير دارای   ای: های ماهواره پردازش  از دور  تبديل تصاوير سنجش  انجام تصحیح هندسی جهت  شامل 

 تصحیح راديومتريك جهت حذف خطاهای اتمسفری و دستگاهی، بارزسازی تصوير. مقیاس و سیستم تصوير،

 های عملیات بین تصاوير به صورت: شامل انجام روش پردازش نهايی:

مشابه در باند ديگر به منظور دستیابی    هر پیکسل در يك باند به پیکسل  DNگیری باندی با تقسیم مقدار  نسبت •

 به نقاطی با حداکثر بازتاب. 

به منظور  (RGB)ايجاد تصاوير رنگی به صورت نمايش همزمان سه باند تصوير در سه کانال قرمز، سبز و آبی  •

 ها با رنگ ويژه. بارز شدن بسیاری از پديده

ها با استفاده از اختالف مقدار  عضی کانیجهت بارزسازی ب  (LS - Fit)روش کمترين مربعات رگرسیون شده   •

 . (Mather, 2004)زده شده جذب حداکثر آن در يك باند با مقدار تخمین

• PCA  های آماری و چند متغیره است که به منظور يك الگوريتم از نوع عملگرهای منطقی و مبتنی بر روش

حذف اطالعات غیر    PCAف از انجام  شود. هد های خطی غیر مرتبط و غیرهمبسته استفاده میانتخاب ترکیب

های اصلی انتخابی، ابعاد  های چند طیفی و ابرطیفی است. در واقع روش کروستا يا آنالیز مؤلفهضروری در داده

ها های خاص با توجه به طیف آناطالعات ورودی را با حفظ اطالعات مفید کاهش داده و برای آشکاسازی کانی 

 (.۱۳۹۷انصاری، باشد )کیانی و مفید می 

 و بررسی   بحث       ۴

ها بکار برده شده است  برای شناسايی دگرسانی   468ترکیب باندی کاذب نسبت به باندهای    با استفاده از روش

های صورتی دگرسانی آرژيلیك، رنگ سفید دگرسانی فیلیك و رنگ سبز دگرسانی پروپیلیتك  که طبق اين تصوير رنگ

های قرمز اين مناطق را نشان  استفاده شده است که پیکسل  53۱ترکیب رنگی    ايی سیلیسبرای شناس  ودهد  را نشان می

برای    (۱و حداکثر جذب در باند    ۲)حداکثر انعکاس آهن فريك در باند    ۱/۲نسبت باندی    .الف و ب(  2)شکل    دهندمی

دهد.  سفید رنگ مناطق حاوی اکسیدآهن را نشان می  هایاستفاده شده که طبق تصوير پیکسل  شناسايی اکسیدهای آهن

بترتیب برای شناسايی دگرسانی فیلیك، دگرسانی    ۸و    ۷،  ۶کمترين مربعات رگرسیون شده نسبت به باندهای  در روش  

همچنین ايجاد ترکیب رنگی از   سازی نوع پورفیری است.دهندۀ کانینشان کهباشد  می  آرژيلیك و دگرسانی پروپیلیتیك

پروپیلیتیك به رنگ سبز و      (RGB Ls – Fit 768)ج اين روش  نتاي که دگرسانی آرژيلیك به رنگ قرمز، دگرسانی 

  دگرسانی کروستا  با استفاده از روش    دهند.های آبی اکسیدآهن را نشان میفش و پیکسلناکسیدآهن و کائولینیت به رنگ ب

  ASTERدر تصاوير    های سبز، قرمز و آبی به رنگ  کائولینیت( و اکسیدآهنپروپیلیتیك )کلريت(، دگرسانی آرژيلیك )

   الف، ب، پ(.  ۳جنوب شرق ورقه کجان، مناطق دارای پتانسیل کانی سازی مشخص شدند )شکل 

نمايد  سازی را در محدوده اطراف کالچويه تاًيید مینتايج حاصل از اين بررسی، وجود چند اولويت امیدبخش کانی

 (. 4دار را به رنگ صورتی تا بنفش نشان داده است )شکل مناطق پتانسیل RGB 4/7, 7/6, 2/1روی تصوير  که که بر

آلتراسیون وسیع در اين    ۴شکل    منطقه واقع در شمال شرق منطقه که در - نشان داده شده است، محدودۀ 
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رسد اين منطقه دارای پتانسیل بااليی  یهای سرسیتی، کائولینیتی و سیلیسی است. بنظر مناحیه، حاوی زون
 است.

غرب   - شمال  در  واقع  سنگ  ۴شکل  منطقه  توفحاوی  و  آندزيتی  می های  داسیتی  سنگهای  های  باشد. 
ولکانیك اين  درون  به  برشگرانوديوريتی  و  کرده  نفوذ  رگهها  و  اکسیدآهن  همراه  به  هیدروترمال  های  های 

های فیلیك، آرژيلیك  احتماالُ به دلیل وجود دگرسانی  اند.دود شدهسیلیسی توسط آلتراسیون پروپیلیتیك مح
 باشد. سازی از نوع پورفیری میو پروپیلیك در اين منطقه  کانی

 

 
 

پروپیلیتیك را نشان    های صورتی دگرسانی آرژيلیك، سفید دگرسانی فیلیك و سبز دگرسانی ، پیکسل468الف: تصوير ترکیب رنگی    ۲شکل  

 های قرمز در آن نمايانگر مناطق سیلیس هستند.، که پیکسلRGB 531TIRدهد. ب:تصوير می

 
، که RGB Ls – Fit 768تصوير مناطق حاوی اکسیدآهن است. ب:  های روشن نمايانگر ، که پیکسل۱/۲الف: تصوير نسبت باندی  ۳شکل  

 ,RGB PC4, PC3تصوير  پ:  دهد.و بنفش اکسیدآهن + کائولینیت را نشان می های قرمز کائولینیت، سبز کلريت، آبی اکسیدآهن پیکسل

PC3 دهد. های آبی اکسیدآهن، سبز کلريت، قرمز آرژيلیك را نشان میدر روش کروستا که پیکسل 
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موقعیت مناطق دگرسانی امیدبخش   و به رنگ بنفش نشان داده شده است  دار، که در آن مناطق پتانسیلRGB 4/7, 7/6, 2/1تصوير   :۴شکل  

 در تصوير مشخص شده است. 

 گیری نتیجه       ۵

آلتراسیونتکنیك امکان شناسايی  با کانیهای دورسنجی  رابطه  را در محدودههای در  با دقت و  سازی  ای گسترده 
ای های ماهوارههای پردازش تصوير بر روی دادهتحقیق با استفاده از روشسازد. در اين  ای کم فراهم میسرعت باال و هزينه

ASTER  های های رسی )آلتراسیونهای مشترک و يا نزديك به هم حاوی کانیدر ورقۀ يکصدهزار کجان مناطق و پیکسل
. از آنجا که تعیین  های سولفیدی مس، شناسايی شدند هیدروترمال نوع آرژيلیك( و اکسیدهای آهن منشأ گرفته از کانی

تواند به تنهايی شاخصه گیرد و دگرسانی نمیهای دگرسانی با استفاده از سنجش از دور در مرحله شناسايی قرار میزون
باشد.  برداری در ناحیه مورد مطالعه ضروری میگیری از کنترل زمینی و نمونهسازی در يك محدوده باشد، لذا بهرهکانی

های رسی و اکسیدهای آهن  های مشترک و يا نزديك به هم حاوی کانیقی که دارای پیکسلگردد مناطپیشنهاد می 
 برداری قرار گیرد.جوئی صحرائی و نمونهباشد مورد پیمی
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