
 

 هحجَثِ ضیبیی  وًیسىدٌ مکاتثٍ کىىدٌ :

   آدرض پستی :

   تلفه :

  آدرض پست الکتريویک :

 

 

 

 

 

 

ضىاسایی دگرساوی آرشیلیک، پريپیلیتیک، فیلیک در مىطقٍ تیدخًان استان کرمان تا 

 ای استر َای ماًَارٌ استفادٌ از دادٌ
 

 2، رامیه ارفع ویا*1محثًتٍ ضیائی

 

 داًؿجَی کبزؾٌبغی ازؾد، داًؿگبُ اشاد اغالهی ٍاحد اصفْبى)خَزاغگبى(،داًؿکدُ ػلَم،گسٍُ شهیي ؾٌبغی -1

 ػضَ ّیئت ػلوی داًؿگبُ اشاد اغالهی ٍاحد اصفْبى)خَزاغگبى( -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

کانی  اولین کنفرانس مهندسی فناوری اطالعات م
The 1st National Conference on 
Geospatial Information Technology 

 الدین طوسیصنعتی خواجه نصیر دانشگاه
 برداری دانشکده مهندسی نقشه

K.N.Toosi University of Technology  

Faculty of Geomatics Engineering 

 January 2016 20 - 19 1394دی ماه  30و  29

 

 چکیدٌ :
اش ایي تحقیق، اغتفبدُ اش دادُ کیلَهتسی جٌَة ؾْسغتبى ثسدغیس ٍاقغ ؾدُ اغت. ّدف  55هٌطقِ هَزد هطبلؼِ دز اغتبى کسهبى ٍ دز 

ّبی غٌجٌدُ اغتس دز ؾٌبغبیی هٌبطق دازای دگسغبًی ٍ دز ًتیجِ ازائِ یک ًتیجِ هٌبغت ثسای اکتؿبف کبًػبزّبی هع پَزفیسی دز 

بیی هٌطقِ هطبلؼبتی هی ثبؾد.اش زٍؾْبی پسداشؼ تصَیس ٍ ًػجت گیسی ثبًدی، تسکیت زًگ کبذة، تحلیل هَلفِء ّبی اصلی جْت ؾٌبغ

 هٌبطق دگسغبًی اغتفبدُ خَاّد ؾد.

 

 پَزفیسی،غٌجٌدُ اغتس،ًػجت گیسی ثبًدی،آًبلیص هَلفِ اصلی َای کلیدی :ياشٌ
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 لعٍضىاسی مىاطق مًرد مطا یهي زم یاییجغراف یتاز مًقع یاتیکل -1

 29  43ٍ ػسض جغسافیابیی   ؾسقی   56  34هٌطقِ هَزد هطبلؼِ، دز ًقؿِ یکصد ّصاز ثسدغیس ثیي طَلْبی جغسافیبیی 

غبزدٍئیِ ٍاقغ ؾدُ اغت. ثاب   _قساز دازد. ایي هٌطقِ دز جٌَة ؾسقی کوسثٌد ٍلکبًیکی ازٍهیِ دختس ٍ ًَاز دّج  ؾوبلی

کیلَهتس ثِ ؾْسغتبى ثسدغیس ٍ غپع اش طسیق جبدُ آغفبلتِ ثسدغیس ا ثیدخَاى ثب طی هػایسی    45طی هػیسی حدٍد 

 وت جٌَة، هٌطقِ هَزد ًظسخَاّین زغید.کیلَهتس ثِ غ 44حدٍد 

 پردازش تصايیر -2

پع اش اًجبم هساحل پیؽ پسداشؼ ثس زٍی تصبٍیس غٌجٌدُ اغتس، ثسای ؾٌبخت اٍلیِ اش هٌطقاِ ٍ آلتساغایَى اش تسکیات    

 زًگی کبذة ٍ غپع جْت ؾٌبغبیی دقیق تس اش ًػجت ثبًدی ٍ زٍؼ آًبلیص هَلفِ اصلی اغتفبدُ ؾد.

 کاذبترکیة روگی  -3

ٍ ثب اغتفبدُ اش زاثطِ شیس هقبدیس فبکتَز اًادیع   VNIR  ٍSWIRّبی  ثبًد غٌجٌدُ اغتس دز هحدٍدُ  9ثب اغتفبدُ اشآهبز 

 .ثبؾد هی OIFدازای ثیؿتسیي  3، 4، 7ثْیٌِ هحبغجِ گسدید. تسکیت             

 

 
در روگُای قرمس، سثس ي آتی استر ، تغییرات لیتًلًشی در ایه تصًیر ومایان است ي پًضص  3ي4ي7تصًیر روگی کاذب  :1ضکل 

 .ضًود گیاَی تٍ روگ سثس دیدٌ می

 وسثت گیری تاودی -4

-ًػاجت . ٌدیگَ یهدز یک ثبًد طیفی ثِ ثبًد دیگس زا تصَیس ًػجت ثبًدی  ّب کػلیپًتیجِ تقػین هقبدیس دزجِ زٍؾٌبیی 

 .زٍد یهگیسی ثبًدی ثسای آؾکبز غبختي تغییساتی کِ دز تصَیس ثبًدّبی تک قبثل دیدى ًیػتٌد ثِ کبز 
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ّبی هَجَد دز دگسغبًی پسٍپیلیتیاک یؼٌای کلسیات، اپیادٍت ٍ کلػایت اش تصابٍیس        ثب تَجِ ثِ خصَصیبت طیفی کبًی

گسغبًی اغتفبدُ ؾد، کِ اش هیبى ایي تصبٍیس ًػاجت  ًػجتی ٍیطُ ٍ ًػجتْبی ثبًدی هؼوَلی شیس ثسای ثبزشغبشی ایي ًَع د

  ٍیطُ ثبًدی
8

97

B

BB 
 ، ثسای ثبزشغبشی شٍى پسٍپلیتیک اغتفبدُ ؾد.

 
َای ريضه  ( ترای تارزسازی دگرساوی پريپیلیتیک، محديدٌ دگرساوی تٍ ضکل پیکسل9+7/)8: تصًیر وسثت يیصٌ تاودی 2ضکل 

 تاضد. می

زٍد، اش تصبٍیس ًػجی ٍیاطُ ٍ   ثِ هٌظَز ًقؿِ ثسدازی اش هٌبطقی کِ احتوبل حضَز دگسغبًی غسیػیتی )هَغکٍَیت( هی

 ًػجت ثبًدی هؼوَلی شیس اغتفبدُ ؾد.

 

 
َای ريضه  سریسیتی ، محديدٌ دگرساوی تٍ ضکل پیکسل( ترای تارزسازی دگرساوی 4+7/)6: تصًیر وسثت يیصٌ تاودی3ضکل 

 تاضد. می
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زٍد، اش تصبٍیس  ثِ هٌظَز ًقؿِ ثسدازی اش هٌبطقی کِ احتوبل حضَز دگسغبًی آزضیلیک )کبئَلیٌیت،هًَت هَزیلًَیت( هی

  اغتفبدُ ؾد.ًػجی ٍیطُ ٍ ًػجت ثبًدی شیس 

 
َای ريضه  ( ترای تارزسازی دگرساوی آرشیلیکی ، محديدٌ دگرساوی تٍ ضکل پیکسل4+5/)6: تصًیر وسثت يیصٌ تاودی 4ضکل 

 تاضد. می

 َای استر َای اصلی تر ريی دادٌ آوالیس َدایت ضدٌ مؤلفٍ -5

هٌظَز ًقؿِ ثاسدازی کابًی هًَات هَزیلًَیات     اغتس ثِ  6ٍ  5، 4ّبی اصلی ثس زٍی ثبًدّبی ،  تحلیل ّدایت ؾدُ هؤلفِ

 گرازد. ثِ ًوبیؽ هی 6ٍ 5اجسا ؾد. ایي کبًی غیوبی جرة ٍ ثبشتبة ٍیطُ ای زا ثِ تستیت دز ثبًدّبی 

 استر 6ي  5، 4َای اصلی ترای وقطٍ ترداری مًوت مًریلًویت،  تر ريی سٍ تاود   : آوالیس مؤلف1ٍجديل

Input Bands Band 4 Band 5 Band 6 

Pc1 4.65 4.51 4.54 

Pc2 4.75 4.52 - 4.4 - 

Pc3 4.48 - 4.67 - 4.73 

EigeaValue 4.99 4.4452 4.4422 

ثبؾاد، ٍ ًیاص    ، ثبًد جرة هًَت هَزیلًَیت های 6ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ثبًد  6ثب تَجِ ثِ ثبزگرازی ثبال ٍ هثجت ثبًد  PC3دز 

تاَاى   ؾَد. کِ هی ّبی تیسُ دیدُ هی ثِ ؾکل پیکػل PC3)ثبًد ثبشتبة هًَت هَزیلًَیت(، تصَیس  5ثبزگرازی هٌفی ثبًد 

 ّبی زٍؾي اغتفبدُ کسد. َزیلًَیت ثِ ؾکل پیکػلهؼکَظ جْت ًقؿِ ثسدازی هًَت ه PC3یب  -PC3اش 
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 ضًد. َای ريضه در تصًیر دیدٌ می ، کٍ کاوی مًوت مًریلًویت تٍ ضکل پیکسل -PC3:تصًیر 5ضکل 

 7،4،6َای اصلی ترای وقطٍ ترداری کائًلیىیت تر ريی تاودَای : آوالیس مؤلف2ٍجديل
Input Bands Band 4 Band 6 Band 7 

Pc1 4.64 - 4.53 - 4.54 - 

Pc2 4.69 - 4.12 4.7 

Pc3 4.31 4.83 - 4.45 

EigeaValue 4.99 4.4463 4.4429 

)ثبًد ثبشتبة کبئَلیٌیت(، ثتَاًد ایي کبًی زا ثِ ًحَ ثْتسی دز تصَیس ثِ ًوابیؽ   7ثب ثبزگرازی هثجت دز ثبًد  PC3تصَیس 

)ثبًد جرة ایي کبًی ( دازای 6( ٍ ثبًد 4.45)ثبًد ثبشتبة ایي کبًی( دازای ثبزگرازی هثجت ) 7ثگرازد. ثِ ایي ًحَ کِ ثبًد 

 ثبؾد. ( هی-4.83ثبزگرازی هٌفی )

 

 ضًود. َای ريضه در تصًیر دیدٌ می ، کٍ کاوی کائًلیىت  تٍ ضکل پیکسل PC3: تصًیر 6ضکل 
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 5،6،7َای اصلی ترای وقطٍ ترداری مًسکًيیت تر ريی تاودَای : آوالیس مؤلف3ٍجديل 

Input Bands Band 5 Band 6 Band 7 

Pc1 4.55 - 4.58 - 4.58 - 

Pc2 4.43 - 4.4 - 4.8 

Pc3 4.71 - 4.7 4.42 - 

EigeaValue 4.99 4.4447 4.4425 

)ثبًدّبی ثبشتبة 5ٍ7( ٍ ثبزگرازی هٌفی ثبًد 4.7)6هؼکَظ،  ثب تَجِ ثِ ثبزگرازی هثجت  ثبًد   PC3یب   -PC3دز تصَیس 

 تَاًد جْت ثبزشغبشی کبًی هَغکٍَیت اغتفبدُ ؾَد. هَغکٍَیت( هی

 

 ضًد. َای ريضه در تصًیر دیدٌ می پیکسل، کٍ کاوی مًسکًيیت تٍ ضکل  -PC3:  تصًیر 7ضکل  

  7،8،9َای اصلی ترای وقطٍ ترداری کلریت تر ريی تاودَای : آوالیس مؤلف4ٍجديل 

Input Bands Band 7 Band 8 Band 9 

Pc1 4.62 4.58 4.52 

Pc2 4.77 4.4 - 4.48 - 

Pc3 4.47 4.7 - 4.7 

EigeaValue 4.99 4.4437 4.442 

)ثبًاد جارة    8)ثبًد ثبشتابة کلسیات(، دازای ثبزگارازی هثجات ٍ ثبًاد       7ثساغبظ ایي جدٍل، دز هؤلفِ اصلی غَم، ثبًد 

ّابی زٍؾاي    ت ثاِ ؾاکل پیکػال   جْت ثابزش ؾادى کلسیا    PC3تَاى اش  ثبؾد، لرا هی کلسیت( دازای ثبزگرازی هٌفی هی

 کسد. اغتفبدُ
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 ضًد. َای ريضه در تصًیر دیدٌ می پیکسل، کٍ کاوی کلریت تٍ ضکل PC3: تصًیر 8ضکل 

 .7،8،9َای اصلی ترای وقطٍ ترداری اپیديت تر ريی تاودَای :  آوالیس مؤلف5ٍجديل  

Input Bands Band 7 Band 8 Band 9 

Pc1 4.62 4.58 4.52 

Pc2 4.77 4.4 - 4.48 - 

Pc3 4.47 4.7 - 4.7 

EigeaValue 4.99 4.443 4.442 

)ثبًاد  7ثبؾد ٍ ثبًد  )ثبًدجرة کبًی اپیدٍت(، دازای ثیؿتسیي ثبزگرازی ٍ ثب ػالهت هٌفی هی 8دز هؤلفِ اصلی غَم، ثبًد 

 ،جْت ثبزشغبشی کبًی اپیدٍت اغتفبدُ ؾد.   PC3ثبؾد. لرا اش تصَیس  ثبشتبة ایي کبًی(، دازای ػالهت هثجت هی

 
 ضًود. َای ريضه در تصًیر دیدٌ می پیکسل، کٍ کاوی اپیديت  تٍ ضکل PC3: تصًیر 9ضکل 
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 وتیجٍ گیری -6

دادُ ّبی هبَّازُ ای اغتس هحدٍدُ اکتؿبفی ثیدخَاى ثب اغتفبدُ اش زٍؼ ّبی پسداشؾی اش قجیال تسکیات زًگای کابذة،     

دز کسٍغتب ٍ ًػجت ثبًدی هَزد پسداشؼ قساز گسفتٌد. ًتبیج ٍ تصبٍیس ثِ دغت آهدُ ثیبًگس ایي اغات کاِ ایاي زٍؼ ّاب     

 تؼییي ٍ تفکیک ًَاحی دگسغبى ؾدُ دز هحدٍدُ اکتؿبفی ثیدخَاى ًتبیج قبثل قجَلی زا دازا هی ثبؾٌد.
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Abstract 
 

The study area in Kerman province, 55 kilometers south of the city Bardsir located. The purpose of this study, using ASTER 

data to identify areas of alteration and therefore a good result for the exploration of porphyry copper deposits in the study 

area are Bashd.az image processing techniques and compared with bandages, false color combinations, principal 

components analysis of the main difference will be used to identify regions. 
 


