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متالیک دره ابیانه (کاشان)
نسیم مرادی زاده* ،همایون صفایی و مرتضی شریفی

گشٍُ صهیي ؿٌاػی داًـگاُ اكفْاى
چکیده
هٌطقِ هَسد هطالؼِ دس  25کیلَهتشی جٌَب ؿهْش کاؿهاى دس دسُ اتیاًهِ ٍاعهغ ؿهذُ اػه  .دس ایهي هطالؼهِ
تاسصػاصی پٌِْ دگشػاًی تِ هٌظَس ؿٌاػایی پتاًؼیلْای کاًؼاسػاصی ههَسد تشسػهی عهشاس گش تهِ اػه  .دس
ایي هٌطقِ آلتشاػیَى ػطحی تِ ؿذت اثش کشدُ ٍ ػطح هٌطقِ دس اثش اکؼیذُ ؿذى آّي تهِ صسدی گشاییهذُ
اػ  .اتتذا تا پشداصؽ دادُ ّای سعَهی هاَّاسُ ای هٌاطق داسای پتاًؼیل کاًی ػاصی ،ؿٌاػهایی ؿهذُ ٍ دس
هشاحل تؼذی تا اًجام تشداؿتْای كحشایی ،هطالؼات هیکشٍػکَپی ٍ اًجام آًالیضّهای ؿهیویایی ،هطالؼهات
تکویلی اص جولِ تشسػی کٌتشل کٌٌذُ ّای ػاختاسیًَ ،ع دگشػاًی ،کاًؼاس پلی هتالیک ٍ کاًیْای دس تهش
گیشًذُ کاًؼاس هَسد تشسػی عشاس گش

 .دس ایي هطالؼِ اص دادُ ّهای

ههاَّاسُ ای  ٍ ETM+دادُّهای

 IRSاػتفادُ ؿذُ ٍ تِ سٍؽ  RGBIتا یکذیگش تلفیق ؿذُ اًذ .اص جولِ تکٌیک ّای هختله
دادُ ّای سعَهی ًظیش ًؼث

پهشداصؽ

تاًذّا ،آًالیض هَلفِ ّهای اكهلی ) (PCAههی تاؿهذ .تها ؿٌاػهایی گؼهلْای

اكلی ٍ شػی هٌطقِ ًقؾ آًْا دس ایجاد صٍى دگشػاًی هـخق گشدیذ .دٍ گؼل تا ساػتای ؿوال غشتهی-
جٌَب ؿشعی دس طش یي ًاحیِ دگشػاى ؿذُ ًقؾ اكهلی دس کٌتهشل ایهي ًاحیهِ سا داؿهتِ اًهذ .تها تَجهِ تهِ
هطالؼات صهیي ؿٌاػی کِ دس هٌطقِ كَست گش تِ اػ  ،پٌِْ دگشػاًی داسای ٍاحهذّای ػهٌگی هختله
ؿاهل آّک ،هاػِ ػٌگ تشؿی ،داػی  ،آًذصی  ،سیَداػی

ٍ دیَسی

هی تاؿذ .ػٌگ ّای آلتشُ ؿهذُ

حاٍی کلشی  ،اپیذٍت ،پیشی ٍ اکؼیذّای آّي ّؼتٌذ .آًَهالیْای ؿیویایی ایي هٌطقهِ داسای پتاًؼهیل
تاالیی اص لضات گشاًثْا اػه ً .تهای حاكهل اص آًالیضّها ؿهیویایی تشخهی اص ًوًَهِ ّها ًـهاى ههی دّهذ
آًتیوَاى یِ هیضاى حذاکثش ً ،00455 ppmقشُ تِ هیضاى  ،0255 ppmآسػٌیک تهِ هیهضاى 563 ppm
ٍ طال تِ هیضاى  025 ppbدس تَدُ ػٌگ هی تاؿذ.
کلمات کلیدی :کاًؼاسّای پلی هتالیک ،آلتشاػیَى ،ػٌجؾ اص دٍس ،دسُ اتیاًِ ،کاؿاى.
بحث
هٌطقِ هَسد هطالؼِ حذٍداً دس  055کیلَهتشی ؿوال ؿْش اكفْاى ٍ  05کیلَهتشی ؿوال غشب ًطٌهض ٍ دس دسُ
اتیاًهِ ٍاعهغ ؿههذُ اػه  .دس هحهذٍدُ دسُ اتیاًههِ ٍ هٌهاطق هجههاٍس هطالؼهات هختلفهی دس صهیٌههِ

کهاًی ػههاصی ٍ

هطالؼههات پتشٍلههَطی اًجههام گشدیههذُ اػ ه

(ص شعٌههذی ،0024 ،كههفایی ٍ ّوکههاساى ٍ 0046 ،حههاح حیههذسی،

.)0050
تشای هطالؼِ پٌِْ دگشػاًی سٍؽ ّهای هتؼهذدی ٍجهَد داسد ٍلهی یکهی اص تْتهشیي ایهي سٍؽ ّها ،اػهتفادُ اص
) .(Scanvic, 1997 & Rencz, 1998هطالؼهات ػهٌجؾ اص دٍس دس هٌطقهِ ههَسد

ػهٌجؾ اص دٍس اػه

هطالؼههِ تههش اػههاع دادُ ّههای  ٍ ETM+دادُ ّههای پاًکشٍهاتیههک  IRSكههَست گش تههِ ٍ هٌههاطق دگشػههاًی
ّیذسٍتشهال ٍ گؼلْای هٌطقِ تذیي سٍؽ تِ خَتی ؿٌاػایی ؿذُ اًذ .هٌطقِ ههَسد هطالؼهِ دس کوشتٌهذ آتـفـهاًی
اسٍهیِ -دختش عشاس داسد .ایي کوشتٌذ تا طَل تقشیثاً  0455کیلَهتش ٍ ػشم تقشیثی  055کیلَهتش تِ ههَاصات صٍى
دگشگًَی ػٌٌذح -ػیشجاى ٍ تشاػ

صاگشع ٍاعغ ؿهذُ اػه  .عهذیوی تهشیي ػهاصًذ سخٌوهَى یا تهِ دس هٌطقهِ،

گههشٍُ ؿوـههک (طٍساػههیک صیههشیي) ٍ جذیههذتشیي ٍاحههذّا تههشاٍستي ٍ سػههَتات کههَاتشًشی هههی تاؿههٌذ .ػههشی
ٍلکاًیکی -سػَتی ایَػي تیـتشیي سخٌوَى سا دس هٌطقِ تهِ خهَد اختلهاف دادُ اػه  .ػهٌگ ّهای آتـفـهاًی
ایَػي یا تِ كَست طثقا ت سیَداػیتی دس الیِ ّای لَتؼیي تاالیی عشاس گش تهِ ٍ یها تهِ كهَست طثقهات آًهذصیتی
تـکیل تٌاٍتی سا تا الیِ ّای آّکی هی دٌّذ .ػٌگ ّای آتـفـاًی پلیَػي اص تهَ

ٍ گهذاصُ ّهای داػهیتی کهِ

سٍی سػَتات الیگَهیَػي عشاس گش تِ اًذ ؿشٍع ؿذُ ٍ تِ گذاصُ ّهای آًهذصیتی کهِ هشتهَ تهِ آخهشیي ؼالیه
آتـفـاًی ًاحیِ اػ

ختن هی گشدًذ (صاّذی.)0045 ،

اػتفادُ اص تکٌیک ػٌجؾ اص دٍس دس صهیٌِ ّای هختل

اص جولِ هطالؼات صهیي ؿٌاػی تاػه کهاّؾ صههاى ٍ

ّضیٌِ هطالؼات ٍ ّوچٌیي تاال س تي دع ًتای هیگهشدد .دس ایهي هطالؼهِ ًیهض جْه ؿٌاػهایی گؼهل ّهای هٌطقهِ
دادُّای سعَهی هاَّاسُ ای پشداصؽ ؿذُاًذ .تذیي هٌظَس تخـهی اص دادُّهای  ETM+ههاَّاسُ لٌذػه ّفه تها
ؿواسُ گزس ٍ 031سدی

 04هَسد تشسػی عشاس گش تِ اػ  .جْ

اػهتفادُ اص عهذست تفکیهک طیفهی دادُّهای

 ٍ ETM+عذست تفکیک هکاًی دادُّای  ،IRSایي دادُّا تا یکذیگش تلفیق ؿذُاًذ .تهشای ایهي هٌظهَس اص سٍؽ
ّای هختلفی اص جولِ ادغام تِ سٍؽ  RGBIاػتفادُ ؿذُ اػ  .جْ تفکیک تْتش هشص ٍاحذّای ػٌگی– چیٌهِ
ای دس تخههؾ ّههای هختلهه

هٌطقههِ ًیههض غالثهها اص سٍؽ پههشداصؽ تلههَیش اًفؼههالی (Interactive Image

) Processingاػتفادُ ؿذُ اػ
اػتفادُ ؿذُ اػ

ٍلی ػوذتا جْ

(ؿکل  .)0تشای تاصػاصی تْتش خطَاسُ ّای گؼهلی اص پهشداصؽ ّهای هتفهاٍت
ؿٌاػایی تْتش آًْا تا تَجِ تِ ػَاهل هَثش دس ؿٌاػهایی آًْها (،)Nash,1992

اص یلتشّهای گهزس تهاال ( ٍ )High Pass Filtersیلتشّهای آؿهکاسکٌٌذُ لثهِ ( )Edge Filtersاػهتفادُ ؿهذُ
اػ  .تا ؿٌاػایی گؼلْای اكلی ٍ شػی هٌطقِ ًقؾ آًْا دس ایجاد صٍى دگشػاًی هـخق گشدیذ.
ّواًگًَِ کِ هـاّذُ هی گشدد ًاحیِ دگشػاى ؿذُ دس تلهَیش تها سًهگ سٍؿهي هـهخق تهَدُ ٍ دٍ گؼهل تها
ساػتای ؿوال غشتی -جٌَب ؿشعی دس طش یي ًاحیِ دگشػاى ؿذُ ًقؾ اكهلی دس کٌتهشل ایهي ًاحیهِ سا داسًهذ .دس
هٌطقِ هَسد هطالؼِ آلتشاػیَى ػهطحی تهِ ؿهذت اثهش کهشدُ ٍ ػهطح هٌطقهِ دس اثهش اکؼهیذُ ؿهذى آّهي تهِ صسدی
گشاییذُ اػ .

تـخیق پٌِْ ّای دگشػاًی ّیذسٍتشهال اغلهة یکهی اص اٍلهیي کلیهذّای دػتشػهی تهِ هٌثهغ کهاًی ػهاصی دس
تلاٍیش سعَهی اػ  .هؼوَال رخایش هؼذًی اتتهذا دس هطالؼهات كهحشایی تَػهیلِ ؿٌاػهایی دگشػهاًی ّیهذسٍتشهال
ػٌگ دسٍى گیش هـخق هی گشدًذ ٍلی غالة دگشػاًی ّا دس تلاٍیش سعَهی تْتش اص تشسػیْای كهحشایی اهاّش
هی گشدًذ .صیشا تؼیاسی اص کاًی ّای دگشػاًی داسای هٌحٌی ّای جزتی دس طَل هَح ّای طیه
تاؿٌذ کِ خاسح اص هحذٍدُ طی

تاصتهاتؾ ههی

هشیی اػ  .دس حالی کِ دادُ ّای سعَهی ػهٌجٌذُ ّها شاتهش اص هحهذٍدُ طیه

هشیی تَدُ ٍ تِ ّویي دلیل اطالػات تیـتشی سا ًؼث تِ تلاٍیش تْیِ ؿهذُ دس هحهذٍدُ ًهَس هشیهی دس اختیهاس عهشاس
هی دٌّذ .تِ ػٌَاى هثال هوکي اػ
هحذٍدُ طی

تـخیق دگشػاًی سیَلی

دس هطالؼات كحشایی هقذٍس ًثاؿهذ صیهشا تٌْها دس

هشیی تشسػی هی ؿَدٍ ،لی تا اػتفادُ اص دادُ ّهای سعهَهی ههاَّاسُ ای دس تاًهذ ّهای ههادٍى عشههض

اًؼکاػی ؿٌاػایی آى تِ ساحتی اهکاى پزیش هی تاؿذ .هٌطقِ تٌذی دس ّالِ ّای دگشػهاًی ،تَػهیلِ جاًـهیٌی کهاًی
ّای ػاصًذُ تا سدُ ّای طیفی دس تشکیثات ٍ تلَسّای کاًی ّهای دگشػهاى تاػه

اْهَس اًؼکهاع گشادیهاى ّهای

ؿیویایی ٍ حشاستی دس ػیؼتن ّای ّیذسٍتشهال هی ؿَد ٍ هی تَاًذ اطالػات هْوهی دس ساتطهِ تها ًهَع ٍ هَعؼیه
هادُ هؼذًی ٍ شآیٌذ ؿکل گیشی کاًؼاس اسایِ دّذ .تا تَجِ تِ هطالؼات صهیي ؿٌاػی کِ دس هٌطقِ كهَست گش تهِ
اػ  ،پٌْهِ دگشػهاًی داسای ٍاحهذّای ػهٌگی هختله
سیَداػی

ؿهاهل آّهک ،هاػهِ ػهٌگ تشؿهی ،داػهی  ،آًهذصی ،

ٍ دیَسی هی تاؿذ .ػٌگ ّای آلتشُ ؿذُ حاٍی کلشی  ،اپیذٍت ،پیشی ٍ اکؼهیذّای آّهي ّؼهتٌذ.

تِ ّویي هٌظَس تا تَجِ تِ ًوَداسّای اًؼکاػی طیفی ٍاحذّای ػٌگی ٍ کاًی ّای هٌطقِ دگشػهاى ؿهذُ ،جهذٍل
تَصیغ اًؼکاع طیفی ؿؾ تاًذ  TMکِ هؼادل تاًذّای ػٌجٌذُ  ETM+هی تاؿٌذ تشای هطالؼهِ هٌطقهِ دگشػهاًی
هَسد تشسػی عشاس گش

 .اػتفادُ اص آًالیض هؤلفِ ّای اكلی تلَیش یکی دیگهش اص ههَاسدی اػه کهِ دس ا هضایؾ

ٍضَح تلاٍیش ٍ ًیض تؼذیل ػایِ ّا ،کاستشد صیادی داسد (صتیشی .)0042 ،سٍؽ آًالیض هؤلفِ ّای اكلی تهِ ٍػهیلِ
کشٍػههتا ٍ هههَس ) (Crosta and Mooreدس ػههال ( )0656تههشا ی تـههخیق ًهَاحی دگشػههاًی ّیههذسٍتشهال
پیـٌْاد ؿذ .ایي سٍؽ تشای تفکیک هٌاطق دگشػاًی ّوشاُ تا کاًی صایی طالی اپی تشههال تها هَ قیه دس ًهَاحی
خـک ٍ ًیوِ خـک تِ کاس تشدُ ؿذُ اػ

(اػذی .)0555 ،تشای تؼییي هؤلفِ ّای اكلی هٌطقِ ههَسد هطالؼهِ اص

تاًذّای  4 ٍ 2 ،1 ،0اػتفادُ ؿذُ اػ  .صیشا اکؼیذّای آّهي دس تاًهذّای  0 ٍ 0داسای اًؼکهاع تهاالیی ّؼهتٌذ،
لههزا تههِ هٌظههَس اجتٌههاب آگاّاًههِ اص تههاثیش اکؼههیذّای آّههي ،تاًههذّای  0 ٍ 0حههز
ّیذسٍاکؼیذ دس اطشا

تاًذ  4داسای جزب تاال ٍ دس اطشا

گشدیذًههذّ .وچٌههیي طی ه

تاًذ  2داسای اًؼکهاع عهَی

ههی تاؿهذ .تٌهاتش

ای ي تْتشیي هؤلفِ اكلی تشای تفکیک هٌاطق دگشػاًی ،هؤلفِ ای اػ کهِ دس تاًهذّای  4 ٍ 2داسای هجوَػهِ ای
اص کوی

ّای تاال تا ػاله

هخال

تاؿذ ،کِ تِ آى هقذاس ٍیظُ گَیٌذ .ایي هقذاس تِ كَست ٍاحهذّای ٍاسیهاًغ

هحاػثِ هی گشددّ .ش کذام اص هقادیش ٍیظُ داسای هختلاتی اػ کِ جْ

هحَس اكلی سا هـخق هی کٌهذ .ایهي

هختلات سا تشداس ٍیظُ هاتشیغ  R ٍ Sهی ًاهٌذ .تٌهاتشایي هقهادیش ٍیهظُ ٍ تهشداس ٍیهظُ ،طهَل ٍ جْه هحَسّهای
اكلی سا هـخق

هی کٌٌهذ (ًجفهی دیؼهفاًی .)0044 ،سٍؽ دیگهش تهشای هـهخق کهشدى تاًهذّای ػهِ گاًهِ

تشکیة سًگی هجاصی ،اػتفادُ اص هؤلفِ ّای اكلی تلَیش اػ کِ تشای هـهخق کهشدى پذیهذُ ای خهاف تکهاس
هی سٍد .اٍلیي هؤلفِ اكلی تلَیش ) (PC1اطالػات کلی ٍ آخشیي هؤلفِ اكلی اطالػهات تاعیواًهذُ اص تلهَیش سا
اسایِ هی کٌذ .هؤلفِ ّای ها تهیي هوکهي اػه
 .)0555دس ا یي هٌطقِ تِ دلیل ایٌکِ ّذ

هقهذاسی اص اطالػهات تاعیواًهذُ سا دس خهَد داؿهتِ تاؿهٌذ (اػهذی،

تاسصػاصی ًاحیِ دگشػاًی ههی تاؿهذ ،ههی تهَاى اص هؤلفهِ ّهای اكهلی

دٍم ،ػَم ٍ چْاسم ) ( PC2, PC3, PC4اص تاًهذّای  4 ٍ 2 ،1 ،0تهِ تشتیهة دس سًگْهای ػهثض ،آتهی ٍ عشههض
اػتفادُ کشد .تا تَجِ تِ حضَس کاًی ّهای کلشیه  ،اپیهذٍت ،ػشیؼهی ٍ کلؼهی دس ػهٌگ ّهای هٌطقهًِ ،هَع
دگشػاًی پشٍپیلیتی هی تاؿذ .دس اثش ًفهَر دایهک ّهای تهزیهِ کٌٌهذُ گشاًَدیَسیه تها کهَاستض دیَسیه تها ػهي
اٍلیگَهیَػي ،هٌطقِ هَسد هطالؼِ تح
اکؼیذاػیَى پیشی

( )FeS2تاػ

تاثیش دگش ػاًی عشاس گش تِ اػ  .دس صٍى ّهای ػهطحی ٍ هٌهاطق تشؿهی،

تـکیل کاًی ّای اکؼیذآّي گشدیذُ ،کِ تها سًهگ عْهَُ ای جلهة ًظهش ههی

کٌٌذ .اػتفادُ اص دادُ ّای سعَهی هاَّاسُ ای ٍ سًگ ّهای هجهاصی حاكهل اص پهشداصؽ ّهای هختله
هاَّاسُ ای سٍؽ دیگشی اػ

دادُ ّهای

کِ دس ؿٌاػایی ًَاحی دگشػاى ؿذُ ٍ پایِ گزاسی ػولیات اکتـا ی هفیهذ اػه .

دس هٌطقِ هَسد هطالؼِ تضسیق تَدُ ّای ًفَری الیگَ -هیَػي ٍ شآیٌذّای تاخیشی پهغ اص هاگوهایی اص هْوتهشیي
ػَاهل هؤثش دس دگشػاًی ٍ کاًی ػاصی هٌطقِ

هی تاؿٌذ .تشسػی هطالؼهات كهحشایی ٍ هیکشٍػهکيی ًـهاى

دٌّذُ آلتشاػیَى ّیذسٍتشهال ؿذیذی دس ػٌگ ّای هٌطقِ اػ  .دس اثش هحلهَل ّهای گشههاتی هٌیتیه
حاؿیِ تلَسّا ٍ اص جْ

ّها اص

ّای کشیؼتالَگشا ی تِ ّواتی تثذیل ؿذُ اًذ (هاستیتیضاػیَى)ّ .وچٌیي اکؼهیذّای

آتذاس آّي ؿاهل لیوًَی

ٍ اٍلیظیؼ

اص آلتشاػیَى هٌیتی

ّا حاكل ؿذُ اػ ً .وَداس جزتی تاًذّای ههادٍى

عشهض ًضدیک ) (VNIRکاًی ّای حاٍی آّي ؿاهل ّواتی  ،گَتیه ٍ طاسٍػهی تَػهن ػهٌجؾ اص دٍس عاتهل
ؿٌاػایی ٍ تفکیک هی تاؿٌذ ٍ لزا دس ؿٌاػایی هٌاطق ػَپشطى تِ کاس هی سًٍذ.
نتیجه گیری
دس دسُ اتیاًِ آلتشاػیَى ػطحی تِ ؿذت اثش کشدُ ٍ ػطح هٌطقِ دس اثش اکؼیذُ ؿهذى آّهي تهِ صسدی گشاییهذُ
اػ  .تا پشداصؽ دادُ ّای سعهَهی ههاَّاسُ ای هٌهاطق داسای پتاًؼهیل کهاًی ػهاصی ،ؿٌاػهایی ؿهذُ ٍ دس هشحلهِ
تؼذی کٌتشل کٌٌذُ ّای ػاختاسی ٍ دگشػاًی ػٌگ هیضتاى دس تشگیشًذُ کاًؼهاس ههَسد تشسػهی عهشاس گش ه  .دٍ
گؼل تا ساػتای ؿوال غشتهی -جٌهَب ؿهشعی دس طهش یي ًاحیهِ دگشػهاى ؿهذُ ًقهؾ اكهلی دس کٌتهشل هحهذٍدُ
دگشػاًی سا داؿتِ اًذ تیـتشیي ًَع کاًی ػاصی دس هٌطقِ اص ًهَع کٌتاکه
ؿکل سگِ ای ٍ ا ـاى اػ

هتاػَهاتیؼهن ٍ ّیهذسٍتشهالی ٍ تهِ

کِ کٌتشل کٌٌذُ ّای ػهاختواًی اص جولهِ گؼهلْا ًقهؾ هْوهی دس کٌتهشل کهاًی

ػاصی داؿتِ اًذ .تا تَجِ تِ پتاًؼیل ّای هؼش ی ؿذُ دس هٌطقِ هی تَاى ًتیجِ گش

ػٌاكش کالکَ یهل (As,

)…  Sb,دس گاهِ پایاًی تثلَس ٍ دس سگِ ّا پذیذ آهذُ اًهذ .دس هٌطقهِ ههَسد هطالؼهِ ؿکؼهتگی ّها ٍ هٌهاطق
تشؿی ؿذُ اکثهشاً تهییهشات گشههاتی ؿهذیذی پیهذا کهشدُ اًهذ .ػشیؼهیتی ؿهذى ٍ کلشیتهی ؿهذى ػهٌگ ّهای
دستشگیشًذُ ٍ ّوچٌیي تـکیل کلشی

دس هٌاطق ًفَر سگِ ّا تاسصتشیي پذیذُ ایي تهییشات اػ .
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