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چکیده

نتیجه گیری

بحث

شناسایی دگرسانیها به عنوان یﻚ عامل کلیدی در اکتشاف مواد معدنی
محسوب میشود .عالوه بر این ،شناسایی و به نقشه در آوردن زونهای
ساختاری نیز اهمیت ویژهای دارد .این تحقیق در محدوده فلززایی فردوس-
گناباد-بجستان صورت گرفته است .از تصاویر  ASTERبرای شناسایی
دگرسانیها با روش تحلیل طیفی  LSUو از تصویر  Sentinel-2جهت
شناسایی گسلها استفاده شد .سپس نقشه های دگرسانی و گسلها بر هم
منطبق شدند .بر این اساس ،سه منطقه  B ،Aو  Cبه عنوان مناطق هدف
جهت مرحله پی جویی معرفی شدند .نتایج نشان داد تصاویر فروسرخ موج
کوتاه سنجنده  ASTERبرای نقشه برداری دگرسانی های گرمابی و تصاویر
ماهواره  Sentinel-2برای نقشه برداری گسلها می توانند در شناسایی
مناطق کانی زایی به کار روند.

روش :LSU

در این روش با معرفی طیف کانیهای شاخص هر دگرسانی به نرمافزار ENVI 5.3
دگرسانیهای مختلف با استفاده از تصاویر  ASTERشناسایی و بارزسازی شدهاند .دگرسانیهای
بارزسازی شده توسط این روش با نقشه زمینشناسی  1/100000منطقه مطابقت داده شد.
دگرسانی پروپیلیتیﻚ که توسط طیف کانیهای کلسیت و کلریت معرفی و بارزسازی شد منطبق
بر واحدهای آتشفشانی ،آهکی و دولومیتی منطقه میباشد .دگرسانی فیلیﻚ با کانیهای دارای
ویژگی طیفی نﻈیر آلونیت و مسکوویت ،در مناطقی با لیتولوژی گرانیتی ،میکروگرانیت ،کوارتز
مونزونیت ،ریولیت ،آندزیت ،داسیت و رگه های دگرسانی هیدروترمال بارز شده است .دگرسانی
آرژیلیﻚ نیز که با کانیهای کاﺋولینیت و ایلیت شناخته میشود در واحدهای گرانیتی،
میکروگرانیت ،کوارتز مونزونیت ،ریولیت ،توفهای اسیدی و رگه های هیدروترمال دارای کانی
زایی مس و عناصر همراه مشخص شده است .با توجه شواهد صحرایی و نمونه برداریهای صورت
گرفته  ،مطابق شکل زیر ،سه منطقه  B ،Aو  Cبه عنوان مناطقی با بیشترین احتمال کانیزایی
معرفی شدند.

کلمات کلیدی :دگرسانی ،گسل ،تصاویر  ، ASTERتصاویر ،Sentinel-2
فیلترگذاری ، LSU ،منطقه فردوس-گناباد-بجستان
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محدوده فلززایی فردوس-گناباد-بجستان از پتانسیل خوبی برای کانی
زایی مرتبط با فعالیتهای هیدروترمال برخوردار است .در چنین مناطقی
می توان زون های دارای دگرسانی و تراکم شکستگی را به عنوان هدف
اکتشافی برای جستجوی کانسارهای با منشأ گرمابی رصد نمود .نتایج
این تحقیق که منجر به شناسایی سه منطقه  B ،Aو  Cبه عنوان
مناطق محتمل برای کانی زایی مس شد و نشان داد با استفاده از
دادههای سنجش از دور و تصاویر چند طیفی امکان بارزسازی
دگرسانیها و گسلها در مقیاس ناحیه ای وجود دارد .بر این اساس
استفاده از تصاویر فروسرخ موج کوتاه سنجنده  ASTERبرای شناسایی
دگرسانیها با روش تحلیل طیفی  LSUو تصاویر  Sentinel-2جهت
شناسایی گسلها در مناطق با زمین شناسی مشابه پیشنهاد می گردد.
از تلفیق نقشه دگرسانی ها با نقشه گسلهای منطقه می توان بهترین
مناطق برای ورود به مرحله پی جویی در اکتشاف کانسارهای با منشأ
گرمابی را مشخص نمود.

مقدمه
دادههای دورسنجی به دلیل پوشش دادن یﻚ منطقه گسترده و پوششهای
چندطیفی و چندزمانی ،میتوانند در شناسایی ایالتها ،کمربندها و مکانهای
کانهزایی استفاده شوند .در واقع سنجش از دور نقش حیاتی در مراحل اولیه
اکتشاف در مرحله پی جویی و پتانسیلیابی یﻚ ماده معدنی به ویژه در مناطق
خشﻚ و نیمه خشﻚ دارد .این دادهها با تصویربرداری در محدودههای مختلف
طیف الکترومغناطیس ،به صورت گستردهای در زمین شناسی و اکتشاف معدن
مورد استفاده قرار گرفتهاند .ساختارهای زمین شناسی یﻚ منطقه ،نوع
لیتولوژی آن و انواع دگرسانیها را میتوان از این تصاویر استخراج کرد.
همچنین میتوان از آنها در بهنگام سازی نقشههای زمین شناسی ،بهبود
کیفی نقشهها و تهیه نقشههای موضوعی ،مانند زونهای دگرسانی ،واحدهای
سنگی ،خطوارهها و الگوهای شکستگی بهره برد و از نﻈر وقت و هزینه نیز
بسیار مقرون به صرفه است.
تعیین ارتباط کمی و کیفی بین مناطق دگرسانی شناخته شده با عناصر
ساختاری یکی از مهمترین فاکتورهای یﻚ برنامه اکتشافی میباشد ،این
عملیات برای کشورهایی که دادههای ساختاری و زمینشناسی زیادی در
محدوده مناطق معدنی خود دارند بسیار حاﺋز اهمیت میباشد.

تصویر ) ASTER (L1Bو دگرسانیهای فیلیک ،آرژیلیک و پروپیلیتیک بارز شده توسط روش .LSU

فیلترگذاری:
به منﻈور شناسایی و ترسیم واحدهای ساختاری گسلی منطقه از تصویر  Sentinel-2با توان
تفکیﻚ مکانی  15متر استفاده شده است .فیلترگذاری یﻚ روش معمول جهت شناسایی گسلها
میباشد .برای این منﻈور از دو فیلتر جهتدار با زاویههای  45و  90درجه و فیلتر سوبل استفاده
شد .با استفاده از این فیلترها و کنترل بصری آنها با تصویر  Sentinel-2گسلهای منطقه
شناسایی و ترسیم شدند .روند گسلهای اصلی منطقه مطابق رزدیاگرام تهیه شده عمدتا شمال
غرب-جنوب شرق میباشد.
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الف-تصویر  Sentinel-2و نقشه نهایی گسلهای استخراج شده از منطقه .ب-رزدیاگرام گسلهای
منطقه ،عمدتا جهت گسلهای منطقه شمال غرب-جنوب شرق میباشد.
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 فیلتر جهت دار در دو زاویه 45و 90
 -فیلتر Sobel

درز و شکاف سنگها و وجود گسلها به عنوان مناطق ضعیف در پوسته زمین ،مجراهای مناسبی
برای گردش آبهای سطحی و ماگمایی و در نتیجه انحالل عناصر و توزیع مجدد آنها به شکل
کانی های مختلف فراهم می کنند .در نتیجه بررسی دگرسانیها و ارتباط آنها با گسلهای
موجود در یﻚ منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است .با توجه به این موضوع به بررسی گسلها و
دگرسانیهای منطقه مطالعاتی و کشف ارتباط آنها باهم پرداخته شد .طبق شکل زیر ،ارتباط
نزدیکی بین مناطق دگرسان شده  B ،Aو  Cگسل های دارای رگه های هیدروترمال وجود دار
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نقشههای زمینشناسی
 1/100000منطقه
نقشه تلفیقی گسلهای منطقه و دگرسانیها در مناطق  B ،Aو C
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