
در ایب  های ترکیب رنگی کاذب و عملگرهای نسبت  بانب یای استر با استفاده از روشپردازش تصاویر ماهواره
. ه شب ن های شاخص آرژیلیک، فیلیک و پروپلیتیبک در منطهبه مبورد مطالعبمطالعه منجر به بارزسازی دگرسانی

هبای خب ده  که دگرسانی آرژیلیبک در ببررسی نتایج بارزسازی نواحی دگرسانی و مطالعات صحرایی نشان می
ببه . ن ریولیتی هسبت-ش ه داسیتیشون  و منطتق با واح های دگرسانشمال، جنوب و خاوری منطهه مشاه ه می

آرژیلیک های بسیار مح ودی از منطهه در مجاورت دگرسانیدر بخ ( آلونی )عالوه دگرسانی آرژیلیک پیشرفته 
ه مرکبیی و تبا شب دگرسانی فیلیک شامل دگرسانی سریسیتی بوده و بر روی منباقق دگرسبان. ان گسترش یافته

ریبولیتی و-هبای سبنگی داسبیتیهای شمالی، خاوری و باختری منطهه بر روی همان رخنمونح ودی در بخ 
ای از منطهبه را دگرسانی پروپیلیتیک بخ  عم ه. شودهای پورفیریتیک به صورت پراکن ه دی ه میگاهی آن زی 

وشان ه ح واسط پ-های بازیکهایی از منطهه که توسط گ ازهای  دگرسانی به قور معمول پهنه. پوش  داده اس 
رمبال چنی  مناقق دگرسانی، اقراف ذخایر مس پورفیری و قبالی اپبی ت. ش ه اس  را تح  تاثیر قرار داده اس 

  بخب  از های امی بخ  برای اکتشافات مع نی مس و قال در ایتوانن  به عنوان مکانکنن  و میتوسعه پی ا می
.ناحیه ایران در نظر گرفته شون  یک را کان همراه با رخنمون مناقق دگرسانی آرژیلیک پیشرفته، آرژیلیک و پروپیلیتهای دگرسانی در شمال زاجپهنه: 2شکل 

های نیمه عمیق در هسته آن و های آن زیتی و دگرسانی پروپیلیتیک و تیریق ریولی کان با یالتاق یس زاج. ده نشان می
.دگرسانی آرژیلیک مربوقه به وضوح قابل تمایی اس 

های دگرسانی که در آن دگرسانی رسی به رنگ سفی  تا صورتی و برای شناسایی پهنه468ترکیب رنگی کاذب : 3شکل 
.دگرسانی پروپیلیتیک با رنگ ستی ظاهر ش ه اس 

.ان می ده نتایج روش عملگر منطهی نست  های بان ی را جه  تفکیک دگرسانی آرژیلیک و دگرسانی فیلیک نش: 4شکل 

هر بارزسازی پهنه های دگرسانی مجموعه آتشفشانی شمال زاج کان، شمال خاوری اب
با استفاده از پردازش تصاویر استر

میثم اکتری، جلیل قلمهاش، مرتضی خلع  بری
پژوهشک ه علوم زمی ، سازمان زمی  شناسی کشور، تهران

درانیدگرسوضعی ازدرکاس ،مرتتطپساماگماییفرآین هایبهمع نیذخایرتشکیلکهآنجاییاز
ایماهوارههایدادهکاربردبرپژوه ای .دارداقتصادیشناسیزمی درمهمیکاراییآتشفشانیمناقق
.داردتمرکیابهرخاوریشمالکان،زاجشمالآتشفشانیمجموعهدردگرسانیمناققشناساییجه استر

-بازیکهایگ ازهشاملآناصلیشناسیزمی واس الترزساختاریمنطههازبخ مطالعهموردمح وده
ای .ان ش هقطعمیکروکریستالی باف باریولیتیعمیقنیمههایتودهتوسطکهاس اسی یوح واسط
ازیبارزسمتنوعهایروشمطالعهای در.ان گرفتهقرارش ی تامتوسطدگرسانیتأثیرتح هاگ ازه
وگرفتهرارقاستفادهموردبان ینست منطهیعملگروکاذبرنگیترکیبهایروشمانن دگرسانیمناقق
بارزسازیاستریرتصاورویبرپروپیلیتیکوفیلیکآرژیلیک،پیشرفته،آرژیلیکهایدگرسانیدارایمناقق
طالعهم.اس ش هتایی پتروگرافیوصحراییپیمای توسطش هشناساییدگرسانیمناقق.ش ن 

آرژیلیتی،سریسیدگرسانیمناققدهن هنشانش هدگرسانهایسنگازبرداشتیهاینمونهمیکروسکوپی
ایماهوارهرتصاویپردازشهایتکنیکپیوستگیدهن هنشاننتایجای .اس مح ودهای درپروپیلیتیو

دریدگرسانمناققشناساییمراحلبرایجامعوتوجهقابلاقالعاتارائهجه بسیاریتواناییکهاس 
هایبررسیهرگونهازقتلاقتصادیشناسیزمی درتوان میپژوه ای نتایج.دارن ایناحیهمهیاس
.شودواقعمفی مناققسایردرج ی هایکاویمع نجه بر،هیینهودقیقمی انی
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بی ابهرشهرستانخاوریشمالکیلومتری19وزنجانشهرستانخاوریجنوبکیلومتری90درمطالعهموردمنطهه
.داردقرار36˚23′الی36˚18′شمالیجغرافیاییهایعرضو49˚30′الی49˚15′خاوریجغرافیاییهایقول
مهیاسباشناسیزمی ورقهخاوریجنوبازبخشیوبودهواقعقارمهایکوهخاوریجنوبدرمنطهه،ای 

ائوس ولکانوکالستیکوآتشفشانیهایسنگشاملعم هقوربهکه(1شکل)گیردمیدربررازنجان1:250.000
.ان ش هقطعریولیتیعمیقنیمههایتودهتوسطوهستن 
ینهپیشدر.اس ش همعرفیالترزماگماییمجموعهازبخشیعنوانبهساختاریتهسیماتدرمطالعهموردناحیه

منسوبکرجسازن به(1شکل)ائوس آتشفشانیهایسنگقارم،هایکوهوزنجانناحیهازشناسیزمی مطالعات
آمن وعضرامطالعهموردمنطههکهشودمیتهسیمآمن وکردکن عضودوبهقارمهایکوهدرکرجسازن .ان ش ه

دروقارممنطههدر.اس ش هنهشتهکردکن عضوباالییبخ درمتر1350ح ودضخامتیباآمن عضو.دربردارد
با.اس ش هگیارشپروپیلیتیکوآرژیلیکفیلیک،دگرسانیمناققاستر،هایدادهازاستفادهبازنجانخاوریجنوب
.نیس دسترسدرابهرخاوریشمالازمطالعهموردمنطههبرایاسترهایدادهازپردازشیتاکنوناینحال

ترسیم ش ه SRTMزنجان که در آن واح های لیتولوژی بر روی نهشه1:250.000نهشه سادهش ه ورقه ( الف: 1شکل 
.مح وده مورد مطالعه با مربع مشخص ش ه اس . ان 

زمی ایهنهشهتهیهدردگرسانی،مناققشناساییبرایموفقوگستردهقوربهدورازسنج هایتکنیکامروزه
مناقق،زمانیچن وقیفیچن پوش عل بههادادهای .گیرن میقراراستفادهموردمع نیاکتشافاتوشناسی
هاکانسنگاکتشافدراولیهگامبهتودبرایفرصتیوبودهزاییکانههایمکانوکمربن هاها،ایال شناساییبهقادر
.رون میشماربه
سنگرسانیدگمناققشناساییبرای(استر)گرماییگسیلوبازتابیفضابردپیشرفتهرادیومتریمطالعه،ای در

وجود علبهمنطهه،ای انتخاب.ش گرفتهکاربهابهرخاوریشمالازکانزاجشمالآتشفشانیمجموعهدرمییبان
پورفیری،مسخایرذاقرافدگرسانیمناققچنی زیرا.اس فیلیکوپروپیلیتیکآرژیلیک،دگرسانیباالیپتانسیل
مع نیاکتشافاتبرایامی بخ هایمکانعنوانبهبنابرای .کنن میپی اتوسعهآندوهریاوترمال-اپیقالی
نجیدورسجامعمطالعاتکمتودوپراکن هگیاهیپوش وجودعالوهبه.شون میگرفتهنظردرآین هدرقالومس
ه فروایناز.اس ساختهمهیااسترایماهوارهتصاویرارزیابیواستفادهبرایراشرایطآتشفشانیمجموعهای در

ابیارزیومطالعهموردمنطههدرمع نیبیشترهایبررسیجه دگرسانیمناققانواعبارزسازیمهالهای اصلی
منطههای دردگرسانیمناققبردارینهشهجه آنپردازشیمختلفهایروشواسترایماهوارهتصاویرپتانسیل
.اس 

مشاه اتباهمراهاسترایماهوارهتصاویرپردازشازاستفادهبامنطهه،دگرسانینهشهتهیهودگرسانیهایکانیشناسایی
بهرهبان ینست عملگرهایوکاذبرنگیترکیبمانن تصویرپردازشهایروشخصوص،ای در.گرف صورتصحرایی
توسطکهراستایماهوارهتصاویرازمطالعهای در.ش ن استفادهکنترلیابیارعنوانبهنیینازکمهاقعمطالعه.ش ن گرفته
قرارB1سطحدرپردازشینظرازتصاویرای .ش خواه استفادهش ه،تصویربرداری2006سالمارس26تاریخدرتراماهواره
.دارن 
مرئیبان هایمتری15مکانیتفکیکق رتاساسبرمتر30مکانیتفکیکق رتبااسترنیدیکقرمیمادونبان ش ابت ادر
برشاصلحتصویرمطالعه،موردمح ودهبهتوجهباسپس.ش ن یکپارچهمج د،بردارینمونههمسایگیتری نیدیکروشبا

.ن گرفتقرارکراستاکوهن سیتصحیحمرحلهدرایماهوارههایدادهسپس.گرف انجامآنرویبع یتصحیحاتوخورده
ازراستاک،کاثرتصحیحازبع جوی،وتوپوگرافیتاثیراتبردنبی ازوانعکاسیهایدادهبهرادیانسهایدادهتت یلبرای
تصویرفقیمیانگی آندروبودهصحراییاقالعاتازمستهلروشای .ش استفادهنستیداخلیبازتاب میانگی روش

جه FLA-ASHاتمسفریهمتستگیضریبکمکبهاسترتصاویرهمچنی .شودمیگرفتهنظردرمرجععنوانبهومحاسته
Logکالیتراسیونازهوادرپراکن هومعلقذراتتاثیراتحذفجه عالوهبه.ش ن تصحیحاتمسفریامواجحذف Residual

ENVIافیارهاینرممحیطدردگرسانیهایپهنهبارزسازیجه هاپردازشکلیه.ش گرفتهبهرهنیی Arcو4.7 GIS 10.1
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، 5/4( پ،RBD8و RBD5،RBD6( ب،band6+band9)/band8( نتیجه اعمال نست  بان ی الف: 5شکل 
ا برای تفکیک پهنه های دگرسانی و سنگ های دگرسان نش ه در منطهه ر4/3و 8/5، 6/4( و ج7/4و 6/4

.نشان می ده 


