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چکیده
معرفی مناطق امیدبخش جدید در اطراف کانسارهای شناخته شده ،یکی از اهداف مهم برای مدیران و صاحبان معادن فعال میباشد .در این
راستا ،استفاده از دادههای دورسنجی چندطیفی به دلیل در دسترس بودن و هزینههای پایین آنها در مطالعات زمینشناسی ،اکتشاف کانیها و
به نقشه درآوردن آلتراسیونها از طرف مهندسین اکتشاف از اولویت برخوردار است .در این مطالعه گسترش ماده معدنی در اطراف ذخیره اصلی
کائولن زنوز با استفاده از دو نوع داده لندست  8و استر بررسی میشود .معدن کائولن زنوز بهعنوان بزرگترین معدن کائولن خاورمیانه ،در
شهرستان مرند استان آذربایجان شرقی واقع شده است .در این مطالعه سعی شده است مقایسهای بین نتایج داده لندست  ،8بهعنوان یک داده
چندطیفی جدید و تصاویر استر انجام گیرد .در مطالعه حاضر ،ابتدا پیشپردازش دادهها شامل تصحیح اتمسفری و تصحیح توپوگرافی و حذف اثر
پوشش گیاهی انجام شد .سپس با استفاده از آنالیز طیفی ،طیف کانیهای اصلی در منطقه (کائولینیت ،کوارتز ،و کانیهای آهندار) شناسایی شد و
در نهایت با استفاده از روش کالسبندی شبکه عصبی ،بهعنوان یک روش غیرخطی و نظارت شده فراوانی کانیها به نقشه درآمد .نوع مدل شبکه
عصبی مورد استفاده در این مطالعه تاکنون بر روی دادههای لندست  8و استر استفاده نشده است .همچنین گستردگی ماده معدنی در اطراف
معدن کائولن زنوز با استفاده از این داده ها تاکنون مطالعه نشده است و این مطالعه اولین مطالعه موردی از این نوع در این منطقه است .جهت
اعتبار سنجی نتایج عالوه بر استفاده از نمونههای صحرایی ،از روش اعتبار سنجی مجازی بهعنوان یک روش اعتبارسنجی نتایج دورسنجی
نیزاستفاده شد .نتایج به دست آمده بیانگر آن است که استفاده از دادههای لندست  8در اکتشاف کائولن بسیار موفقیتآمیز بوده و همچنین چند
منطقه پر پتانسیل برای مطالعات تفصیلی پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی
لندست  ،8استر ،کائولن ،آنالیز طیفی ،شبکه عصبی مصنوعی.

* نویسنده مسئول مکاتبات.
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منطقه گالی جاگیر 2پاکستان از روشهای نسبت باندی و روش
کالسبندی بیشترین احتمال 3بر روی تصاویر استر استفاده
کرده و نتایج را با دادههای  ETM+مقایسه کردند .کائولینیت
در این مطالعه با استفاده از این دادهها شناسایی شده است.
تستا و همکاران [ ]11از دادههای استر برای شناسایی
آلتراسیونهای هیدروترمال مرتبط با زونهای اپیترمال،
پورفیری و برشی در منطقه آندین کوردیلرا 4در آرژانتین
استفاده کردند .روشهای مورد استفاده شامل نسبت باندی،
عملگرهای منطقی ،5شاخص کانیایی 6و آنالیز مؤلفه اصلی است.
استخراج نقشه شاخص کائولینیت 7جزو نتایج این مطالعه
میباشد .اورهزیف و همکاران [ ]12دادههای استر ،و لندست 8
را برای شناسایی کانیها با استفاده از روشهای نسبت باندی و
ترکیب رنگی کاذب 8در منطقه ایمینی اونیال 9در مراکش
استفاده کردند .یانگ و همکاران [ ]13با استفاده از روشهای
نسبت باندی ،آنالیز مؤلفه اصلی 10و فیلترینگ انطباق یافته 11بر
روی دادههای استر و لندست  8کانیهای منطقه را در جهت
پتانسیلیابی ذخایر سرب و روی در منطقه کنلون غربی 12در
چین شناسایی کردند .بانرجی و همکاران [ ]14در منطقه
سینگبوم 13هند از روشهای عمق نسبی باند جذبی 14و اختالف
اختالف عمق باندی افزایشی 15برای شناسایی زونهای
آلتراسیون هیدروترمال از تصاویر لندست  8استفاده کردند.
صفری ،مقصودی ،و بیرانوندپور [ ]15از دادههای لندست  8و
استر برای تشخیص زونهای آلتراسیون هیدروترمال در منطقه
شهر بابک ایران استفاده کردند .روشهای مورد استفاده شامل
ترکیب باندی 16و آنالیز مؤلفه اصلی انتخابی پیشرفته 17است.
نتایج حاکی از توانایی باالی دادههای لندست  8در شناسایی
این نوع از آلتراسیون است.

 -1مقدمه
با توجه به نیاز روز افزون زندگی بشر به کانیها و مواد معدنی
از یک سو و خاتمه یافتن کانسارهای شناخته شده در آینده
نزدیک از سوی دیگر ،اکتشاف ذخایر جدید یک ضرورت میباشد
[ 1و  .]2با توجه به یکسان بودن شرایط زمینشناسی و سایر
پارامترهای کنترل کننده کانیزایی ،مطالعه مناطق مجاور
کانسارهای شناخته شده جهت اکتشاف ذخایر جدید بسیار
محتمل به نظر میرسد .اگرچه ممکن است مطالعه مناطق مجاور
کانسارهای شناخته شده لزوماً منجر به کشف ذخایر همسان با
کانسار اصلی در منطقه نشود ،اما این مطالعات میتواند منجر به
شناخت ذخایر جدید شود [ .]3تنوع مطالعات قبلی در زمینه
استفاده از دادههای دورسنجی چندطیفی قابلیت این دادهها را در
زمینه مطالعات کانیشناسی و به نقشه درآوردن آلتراسیونها،
نشان میدهد [ .]4در میان انواع دادههای چندطیفی تصاویر
لندست و استر 1به دلیل پوشش وسیع و نیز در دسترس بودن از
اهمیت ویژهای برخوردارند .با پیشرفت علوم کامپیوتر و
الکترونیک ،قابلیت طراحیهای جدید در سنجنده سبب شده که
محققین رشتههای مختلف قادر به اندازهگیری طیفهای مختلف
باشند .در بخش علوم زمین مطالعات دورسنجی به طور
موفقیتآمیزی در زمینه مطالعات زیستمحیطی ،اکتشاف نفت و
اکتشاف کانیها ،اکتشاف منابع زمینگرمایی و به نقشه درآوردن
واحدهای سنگی به کار گرفته شده است [ 5و  .]6با توجه به
اینکه ماهواره لندست  8یکی از ماهوارههای نسبتاً جدید به شمار
میرود ،از اینرو استفاده از این دادهها در اکتشاف کانیها نسبتاً
جدید میباشد .به استناد مطالعات مختلفی که صورت گرفته
است نتایج مطالعات حاصل از دادههای لندست  8نسبت به
لندست  7از دقت باالتری برخوردار بوده است [ 7و  .]8تاکنون
دادههای چند طیفی به طور گستردهای توسط محققین برای
شناسایی کانیهای شاخص سیستمهای آلتراسیونی و به ویژه
آلتراسیون هیدروترمال به کار گرفته شدهاند که شناسایی
کانیهای رسی در بیشتر آنها مشاهده میشود .بهعنوان
نمونههایی از کاربرد دادههای چندطیفی در شناسایی کانیها
میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

در مطالعه حاضر هدف اصلی بررسی منطقه زنوز شهرستان
مرند واقع در استان آذربایجان شرقی ،بهمنظور معرفی مناطق
2-Gali Jagir
3-Maximum likelihood classification
4-Andean Cordillera
5-Logical operations
6-Mineral indices
7-Kaolinite index image
8-False color composite
9-Imini Ounilla
10-Principal component analysis
11-Matched filtering
12-West Kunlun
13-Singhbhum
14-Relative absorption band depth
15-Successive band depth difference
16-Band combination
17-Developed selective principal component analysis

ژانگ و همکاران [ ]9از تصاویر استر و لندست  8برای
شناسایی کانیهای مربوط به آلتراسیون هیدروترمال که شامل
کائولینیت نیز میشود ،در فالت تبت در چین استفاده کردند.
فاتیما و همکاران [ ]10برای شناسایی کانیهای سطحی در
1-Advanced Space borne Thermal Emission and Reflection
Radiometer
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امیدبخش کائولن میباشد .به این منظور از تصاویر لندست  8و
استر استفاده شد .در مطالعه حاضر از تصاویر استر و لندست 8
جهت مطالعه کانیشناسی منطقه نیز استفاده شد.
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توسط سنگهای آتشفشانی که بهصورت گنبدهای نمکی
آتشفشانی ،گدازه و آذرآواری رخنمون دارند ،قطع گردیدهاند
[ .]26مطالعات سنگ شناختی نشان میدهد که منطقه مورد
مطالعه عمدتاً از دو نوع سنگ آندزیتی و داسیتی تشکیل شده
است .این سنگها بشدت شکسته و تکتونیزه و کم و بیش
دگرسان هستند که در برخی قسمتها به علت باال بودن درجه
دگرسانی ذخایر با ارزش کائولن به وجود آمده است [.]27
سنگهای آذرآواری موجود در منطقه به صورت برش آتشفشانی
بوده که دارای قطعات زاویهدار از آندزیت و داسیت به همراه توف
میباشد و الیهبندی نیز در آنها دیده میشود .مطالعات
سنگشناسی انجام گرفته در منطقه مورد مطالعه نشان میدهند
که عمل آتشفشانی در منطقه با خروج سنگهای آذرآواری
بهصورت انفجاری شروع شده است ،که بهتدریج فوران انفجاری
جای خود را به فوران آرام داده که نتیجه آن تشکیل گدازهها و
گنبدهای آتشفشانی است [ .]28سازند سلطانیه به شکل
دولومیتهای به رنگ خاکستری همراه با باندهای سیاهرنگ
چرت مشاهده میشود .سازند باروت در منطقه به شکل شیلهای
میکادار به رنگ سیاه خاکستری ،شیل سبز میکادار و ماسه سنگه
که دارای میان الیههای نازکی از آهک سیاهرنگ همراه با کمی
دولومیت خاکستری رنگ چرت دار است ،که سن این واحد
سنگی کامبرین زیرین میباشد .همچنین واحد مارنهای ژیبس
دار و ماسه سنگ ائوسن ،در اکثر قسمتهای منطقه مورد مطالعه
دیده میشود که به همراه رسوبات باروت و سلطانیه پی سنگ
منطقه را تشکیل میدهند .این واحد شامل مارنهای ژیپس دار
به رنگ قرمز و سبز و به همراه ماسه سنگهای قرمز میباشد.
این واحد توسط واحد رسوبات پیروکالستیکی ائوسن باالیی و
گاهی بهوسیله واحد جریانهای اولیگوسن پوشیده میشوند.
واحد گنبدها و گدازههای داسیتی در منطقه که تحت تأثیر
هوازدگی قرار گرفته رنگ سنگ را روشنتر نموده که در
بخشهایی از این واحد به علت شدت هوازدگی کائولن ایجاد
شده است .این واحد روی رسوبات پیروکالستیکی ائوسن باالیی
واقع شده است و سن اولیگوسن آغازین را دارد .واحد گنبد و
گدازههای آندزیتی موجود در منطقه روی واحدهای گنبدها و
گدازههای داسیتی قرار گرفته است ،که در نمونههای دستی به
رنگ خاکستری تیره بوده و در قسمتهایی که تحت آلتراسیون
قرار گرفتهاند به رنگ سبز زیتونی درآمدهاند .همچنین واحد
تراس آبرفتی موجود در منطقه که عمدتاً زمینهای کشاورزی در
آن قرار دارد از رسوبات سیلت و رس تشکیل شده است [.]27
نقشه زمینشناسی منطقه مورد مطالعه در شکل  1نشان داده
شده است.

در این مطالعه پس از پیشپردازش دادهها ،شامل تصحیح
اتمسفری و تصحیح توپوگرافی ،کانیهای موجود در منطقه با
استفاده از آنالیز طیفی استخراج شده و در ادامه با استفاده از
روش شبکه عصبی مصنوعی کالسبندی انجام گرفت .شبکه
عصبی در زمینه کالسبندی تصاویر دورسنجی بسیار موفق
عمل کرده و در مطالعات گوناگون کارایی آن تائید شده است
[ 16و  .]17یکی از مشکالت معمول در آنالیز طیفی و
جداسازی طیفی خطی اختالط مواد در سطح زمین است که
باعث ایجاد تداخل چندگانه و انعکاس چندگانه میشود .این امر
باعث میشود که طیف رسیده به سنسورها از سطح زمین از
مدل اختالط خطی فاصله بگیرد [ .]18مدلهای غیر خطی
متفاوتی برای نوع اختالط پیکسلهای تصاویر ماهوارهای ارائه
شده است [ 20 ،19و  ]21ولی به دلیل پیچیدگیهای زیاد این
مدلها ،کمتر از آنها استفاده میشود و استفاده از روشهای
خطی رایجتر است [ 22و  .]23روش شبکه عصبی مصنوعی
یک روش غیر خطی به حساب میآید[ .]24ولی دشواریهای
روشهای دیگر از این نوع را ندارد .در این مطالعه در راستای
بهرهمندی از مزایای مدل غیر خطی که به واقعیت نزدیکترند،
از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد .از آنجایی که در
مطالعات دورسنجی ،اعتبارسنجی نتایج از اهمیت خاصی
برخوردار بوده و از طرفی با توجه به گستردگی معمول مناطق
مورد مطالعه جهت اکتشاف ،نمونهبرداری صحرایی با
محدودیتهایی روبه رو است (محدودیت در تعداد نمونهها و
هزینههای باالی آنالیز) .در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی
صحت کالسبندی روش اعتبارسنجی مجازی معرفی شده است
که میتواند در اعتبارسنجی نتایج مطالعات دورسنجی استفاده
شود .همچنین در ادامه باتوجه به اینکه هدف اصلی این مطالعه
معرفی مناطق امیدبخش کائولن بود ،از مناطق معرفی شده
بهعنوان کائولن  6نمونه برداشت شد و آنالیز شیمیایی انجام گرفت.
 -2زمینشناسی منطقه زنوز
منطقه مورد مطالعه در مختصات طول جغرافیائی´45°41
تا´ 45° 56شرقی و عرض جغرافیائی´ 38° 28تا´38° 40
شمالی واقع شده است .منطقه مورد مطالعه از نظر زمین ساختی،
طبق تقسیمبندی اشتوکلین [ ]25در زون آتشفشانی ترشیر-
کواترنر واقع است .در این ناحیه تشکیالت سلطانیه ،باروت و
رسوبات ماسهسنگی ،مارنی ژیپس دار مربوط به ائوسن زیرین
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شکل  -1نقشه زمینشناسی منطقه زنوز.

ماهوارهای لندست  8و استر استفاده شد .ماهواره لندست 8
دارای دو سنجنده تصویربردار عملیاتی زمین ( )1OLIو مادون
قرمز حرارتی ( )2TIRSاست که در سال  2013به فضا پرتاب
شد .این ماهواره دارای  9باند ( 5باند در محدوده طول موجی
مرئی و مادون قرمز نزدیک ( 2 ،)3VNIRباند در محدوده مادون
قرمز طول موج کوتاه ( )4SWIRو  2باند در محدوده طول
موجی حرارتی ( )5TIRبا قدرت تفکیک مکانی مناسب میباشد
(جدول  .)1لندست  8در مقایسه با لندست  ،7دارای ابزاراالت
حساستر جهت اندازهگیری طیفها است .همچنین در لندست
 8پهنای باندها به گونهای تصحیح شدهاند که اثر اتمسفر روی
آنها حذف گردد ،به گونهای که ساختار جذبی اتمسفر در طول
موج  0/825میکرومتر که در لندست  7در میانه باند 4قرار
گرفته ،در لندست  8حذف شده است .تفاوت دیگر لندست 8
نسبت به لندست  ،7اضافه شدن دو باند ،یعنی باند -0/451( 1
 0/435میکرومتر) و باند 1/363-1/384( 9میکرومتر) به
لندست  8میباشد که این دو باند در مطالعات دقیقتر مناطق
ساحلی دریاها و نیز مطالعات ابرها به کار برده میشوند .برتری

با توجه به زمینشناسی منطقه و همچنین مطالعات
آزمایشگاهی صورت گرفته ،میتوان بیان داشت که یک دوره
فعالیت هیدروترمالی بهعنوان آخرین مرحله فعالیت ولکانیسم در
منطقه رخ داده که ادامه آن بهصورت فعالیت چشمههای آبگرم
بوده است .بنابراین با توجه به این موضوع و نیز ضخامت و کیفیت
کائولنهای منطقه ،به احتمال قوی کائولن زنوز منشأ هیدروترمالی
داشته است که در آن نفوذ محلولهای گرمایی باعث تجزیه و از
هم پاشیدن شبکه ساختمانی سیلیکاتهای آلومینیم بخصوص
فلدسپاتهای قلیایی (آلکالن) گردیده است (عمومیترین نوع
تجزیه هیدروترمال) و نتیجه این تجزیه از دست دادن تقریباً کامل
مواد آلکالن و تشکیل یک نوع کانی رسی اصلی بنام کائولینیت
است [ 27و  .]29کانسنگ کائولن منطقه در نمونه دستی سفید تا
زرد کمرنگ بوده و بلورهای درشت بیوتیت و مسکویت و کوارتز در
آنها قابل مشاهده میباشند .همچنین در زیر میکروسکوپ
کانیهای رسی ،کوارتز ،کلسیت ،سریسیت و بلورهای بیوتیت و
مسکویت در نمونهها دیده میشوند.
 -3پردازش تصاویر ماهوارهای لندست  8و استر
هدف اصلی در این مطالعه بررسی منطقه زنوز واقع در
شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی ،به منظور معرفی
مناطق امیدبخش کائولن میباشد که در این راستا از دادههای

1-Operational Land Imager
2-Thermal infrared sensor
3-Visible Near Infrared
4-Short wave infrared
5-Thermal Infrared
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دیگر لندست  8نسبت به لندست  ،7نسبت باالی سیگنال به
نویز ( )1SNRآن میباشد [ .]30همچنین در لندست  8نسبت
به لندست  7که دارای یک باند حرارتی میباشد ،دو باند
حرارتی طراحی شده است که برای مطالعات اکتشافی
زمینگرمایی بسیار حائز اهمیت میباشد.

نشریه علمی پژوهشی «مهندسی معدن»

در مطالعه حاضر پردازش تصاویر در دو مرحله انجام گرفت.
ابتدا پیشپردازش تصاویر انجام شد .در مرحله بعد با استفاده از
آنالیز طیفی اعضای انتهایی 2یا کانیهای اصلی در تصاویر
لندست  8و استر استخراج شدند ،و در ادامه گسترش کانیهای
استخراج شده با استفاده از روش شبکه عصبی به نقشه درآمد.
در بخشهای بعدی به جزئیات روشهای استفاده شده جهت
پردازش دادههای استر و لندست  8پرداخته میشود.

سنجنده استر یک تصویرگر پیشرفته است که یک ناحیه
طیفی وسیعی از مرئی تا مادون قرمز حرارتی را بهوسیله  14باند
طیفی با قدرت تفکیک مکانی ،طیفی و رادیومتری باالیی پوشش
میدهد که در سه زیر مجموعه طیفی مرئی-مادون قرمز نزدیک،
مادون قرمز موج کوتاه و مادون قرمز حرارتی به ترتیب دارای ،3
 6و  5باند است [ .]31وجود  6باند در محدوده مادون قرمز موج
کوتاه به دلیل اینکه اکثر تیپهای پوشش زمین در این محدوده
قرار دارند ،کمک بسزایی را در شناسایی انواع آلتراسیونهای
هیدروترمال خواهد نمود .در مقایسه لندست  8با استر ،واضح
است که در محدوده مادون قرمز طول موج کوتاه و محدوده طول
موج حرارتی استر دارای قدرت تفکیک طیفی بهتری است .اما در
محدوده طیفی مرئی -مادون قرمز نزدیک لندست  8دارای قدرت
تفکیک طیفی بهتری میباشد (جدول.)1

 -1-3پیشپردازش دادهها

پیشپردازش تصاویر شامل تصحیح هندسی ،تصحیح
رادیومتری ،حذف اثر اتمسفری ،تصحیح توپوگرافی ،ماسک
کردن پوشش گیاهی و همچنین بیاثر کردن سایر عوامل
ناخواسته نظیر اثر نواری( 3که در دادههای مورد استفاده
مشاهده نگردید) روی تصاویر بهمنظور افزایش کیفیت دادههای
دورسنجی است .به عبارت دیگر پیشپردازش دادهها یک
مرحله مهم و الزم برای پردازش دادههای دورسنجی است تا
وضوح و کیفیت این دادهها افزایش یابد [ .]32در حین گذر
امواج الکترومغناطیس از اتمسفر ،با توجه به حضور گازهای
مختلف ،ذرات ریز و بخار آب این امواج تحت تأثیر قرار گرفته و

جدول  -1مشخصات سنجندههای استر و لندست  30[ 8و .]31
Altitude
)(km

Coverage
interval

Swath width
)(km

Spatial
resolution

Spectral range
)(micrometer

Band
number

705

16 days

60

15

705

16 days

190

0.52-0.60
0.63-0.69
0.78-0.86
1.600-1.700
2.145-2.185
2.185-2.225
2.235-2.285
2.295-2.365
2.360-2.430
8.125-8.475
8.475-8.825
8.925-9.275
10.25-10.95
10.95-11.65
0.435-0.451
0.452-0.512
0.533-0.590
0.636-0.673
0.851-0.879
1.566-1.651
2.107-2.294
1.363-1.384
0.503-0.676
10.60-11.19
11.50-12.51

band 1
band 2
band 3
band 4
band 5
band 6
band 7
band 8
band 9
band 10
band11
band12
band13
band14
band 1
band 2
band 3
band 4
band 5
band 6
band 7
band 9
band 8 Pan
band 10
band 11

30

90

30

15
100

Subsystem

Sensor

VNIR

ASTER

SWIR

TIR

OLI

Landsat-8

TIR
2-Endmembers
3-Stripping effect

1-Signal to Noise Ratio
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در برخی از طول موجها جذب و یا پراکنش اتفاق میافتد .به
منظور حذف این اثرات در مطالعه حاضر دادههای لندست  8و
استر با استفاده از آلگوریتم  FLAASHتصحیح اتمسفری
شدند .عالوه بر اثر اتمسفر دادههای دورسنجی تحت تأثیر
پستی و بلندیهای منطقه نیز قرار میگیرند ،که جهت حذف
این اثر تصحیح توپوگرافی الزم میباشد .ضرورت انجام تصحیح
توپوگرافی به این دلیل است که شیب قسمتهای مختلف
(پیکسلهای تصویر) یکسان نیستند .این امر سبب میشود که
زاویه تابش و بازتابش ،و در نتیجه شدت انعکاس از پیکسلها با
موقعیتهای مختلف ،متفاوت باشد [ .]33در این مطالعه
تصحیح توپوگرافی تصاویر لندست  8و استر با استفاده از روش
المبرتین [ ]34انجام گرفت .همچنین بهمنظور حذف اثر
پوشش گیاهی در پردازش دادهها ،ابتدا تصویر  1NDVIایجاد
شد و سپس پیکسلهای با  NDVIباال ماسک شدند .پس از
پیشپردازش دادهها ،جهت به نقشه درآوردن کانیهای منطقه،
از روش آنالیز طیفی استفاده شد .تصحیحات رادیومتری و
هندسی قبالً بر روی دادههای مورد استفاده انجام گرفته بود.

کنندگی خطا روی آنها اعمال شده ،انجام میشود .در خروجی
این مرحله باندها اصالً با هم همبستگی ندارند و بر حسب کاهش
محتوای اطالعات مرتب شدهاند؛ به نحوی که باندهای اول
بیشترین اطالعات از دادهها را در برداشته و باندهای انتهایی
اغلب شامل نوفه هستند [ 39 ،38و  .]40تعیین ابعاد واقعی
تصویر با بررسی مقادیر ویژه صورت میگیرد .مقادیر ویژه
محاسبه شده برای باندهای تصویر خروجی  MNFدر طی فرآیند
اجرای این روش نشانگر محتوی اطالعات باندهای خروجی است.
اجزای تصویر  MNFبا مقادیر ویژه کمتر از  ،1بهعنوان خطا ،از
دادهها جدا میشوند تا نتایج بهبود یابد [ ]39که این مرحله
همان کاهش ابعاد دادههاست .در شکل  3مقادیر ویژه مربوط به
اجرای  MNFبر روی دادههای استر و لندست  8نشان داده شده
است .با بررسی مقادیر ویژه از هر کدام از تصاویر خروجی MNF
مربوط به دادههای استر و لندست  8یک باند (باند آخر به دلیل
مقدار ویژه کمتر از  )1بهعنوان نوفه حذف شد .در شکل 4
تصاویر مربوط به باندهای  1و  9تصویر  MNFمربوط به دادههای
استر نشان داده شده است .همانطور که در این شکل قابل
مشاهده است ،باند انتهایی با نوفه باالیی همراه است.

بهمنظور آنالیز طیفی تصاویر دورسنجی ،به دو طریق میتوان
طیف مرجع یا عضو انتهایی را شناسایی نمود .روش اول انتخاب
طیف مرجع از کتابخانههای طیفی موجود و روش دوم استخراج
طیف مرجع از تصاویر دورسنجی از طریق پردازش آنها به
وسیله روشهای مختلف استخراج اعضای انتهایی 2است .روش
دوم به دلیل آنکه طیف مرجع در شرایط مشابهی از نظر شرایط
اتمسفری با تصویر اصلی ،استخراج شده از اولویت باالتری
برخوردار میباشد [ .]35در این مطالعه ،طیف مرجع یا عضو
انتهایی با استفاده از آلگوریتمی که توسط کروز و همکاران []36
ارائه شده است ،استخراج گردید .این الگوریتم بهصورت گام به
گام (شکل )2در نرمافزار  ENVI 4.7جهت پردازش دادههای
دورسنجی قابل استفاده میباشد .به منظور استخراج صحیح
طیفهای مرجع در تصویر الزم است که ابتدا نوفه از داده جدا
شود .برای کاهش نوفه از روش آماری  ]37[ 3MNFاستفاده شد.
تبدیل  MNFمتشکل از دو تبدیل مؤلفه اصلی متوالی است .ابتدا
سفید کنندگی نوفه 4انجام میشود که عبارت از غیر همبسته
کردن 5و به نقشه درآوردن نوفه در دادههاست .در مرحله دوم
آنالیز مؤلفه اصلی استاندارد بر روی دادههایی که عملیات سفید

در مرحله بعد تشخیص پیکسلهای خالص در تصویر با
استفاده از روش  6PPIانجام میگیرد .پیکسلهای خالص در ارتباط
با طیفهای مرجع موجود در تصویر میباشند PPI .روشی است که
اجزای خالص را از داخل خود دادهها استخراج میکند .با توجه به
ابعاد پیکسلها در دادههای مورد استفاده ،احتمال حضور پیکسلی
خالص که فقط در بر دارنده یک نوع کانی باشد بسیار پایین است.
در نتیجه در روش  PPIخالصترین پیکسلها نسبت به
پیکسلهای دیگر انتخاب میشوند و این یک حالت نسبی است .در
مطالعه حاضر روش  MNFدر محدوده طول موجی  0/4تا 2/5
میکرومتر انجام گرفت .در این محدوده طول موجی  VNIRو
همچنین  SWIRشکل کلی پروفیل طیفی را برای مطالعات
کانیشناسی نشان میدهد .محدوده  VNIRدر بر گیرنده
ساختارهای جذبی یون آهن فریک و کلروفیل است و محدوده
 ،SWIRبهمنظور تشخیص ساختارهای جذبی  HOH ،OH-و
 CO3-2بکار میرود [ .]41همچنین کانی ژاروسیت در محدوده
 SWIRدارای ساختار جذبی در طول موجهای  2/265میکرومتر و
 2/215میکرومتر میباشد [ .]42خالصترین طیفهای موجود در
منطقه مورد مطالعه از طریق اجرای روش  PPIبر روی باندهای
 ،MNFتعیین شد .در ادامه از طریق بررسی توزیع پیکسلهای
اصلی یا خالص در فضای  3 ،2و  4بعدی بهصورت بصری کانیهای

 -2-3آنالیز طیفی تصاویر

1-Normalized difference vegetation index
2-Endmember extraction algorithms
3-Minimum noise fraction
4-Noise whitening
5-Decorrelation

6-Pixel purity index
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به نقشه درآوردن
گسترش کانیها

تشخیص نوع
کانیها
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تشخیص پیکسلهای
خالص ()PPI

انتخاب طیفهای
مرجع یا اعضای اصلی

کاهش ابعاد دادهها
()MNF

شکل  -2دیاگرام فرآیند آنالیز طیفی.

شکل  -3نمودارهای مقادیر ویژه مربوط به دادههای استر و لندست .8

شکل  -4تصاویر باندهای  1و  9تصویر  MNFمربوط به دادههای استر.

استفاده شد [ 39و  .]43روش  SAMمیزان شباهت بین دو طیف
مورد بررسی را بر اساس محاسبه زاویه طیفی بین آنها مشخص
میکند .طیف ناشناخته و طیف مرجع به صورت یک بردار با بعد n
(برابر با تعداد باندهای تصویر مورد بررسی) در نظر گرفته میشوند.

اصلی (کالسهای اصلی) مشخص گردید (جدول  .)2سرانجام
میانگین پروفیل طیفی هر کالس بهعنوان طیف آن کالس یا کانی
در نظر گرفته شد .طیفهای میانگین به دست آمده در حقیقت
اعضای انتهایی تصویر هستند .بهمنظور تشخیص نوع هر کالس
عضو انتهایی استخراج شده ،آنالیز طیفی بهوسیله کتابخانه طیفی
موجود در نرمافزار  ENVIانجام شد .به طوری که طیف میانگین
هر کالس در منطقه مورد مطالعه از لحاظ تطابق با پروفیلهای
طیفی کانیهای مختلف موجود در کتابخانه طیفی بررسی شد و
طیفهای با بیشترین امتیاز از لحاظ تطابق ،به کالس مشخص
شده نسبت داده شد .برای مقایسه طیفی از دو روش نقشهبردار
زاویه طیفی )SAM( 1و برازش سازی ساختار طیفی ()2SFF

زاویه طیفی (𝜃) بین بردار طیف مرجع کتابخانهای ( )sو بردار
طیف ناشناخته ( )xکه در اینجا منظور طیف یک عضو انتهایی
استخراج شده است ،در فضای  nبعدی با استفاده از رابطه زیر بر
حسب رادیان محاسبه میشود:
()1

1-Spectral angle mapper

)

𝑖𝑥 𝑖𝑠 ∑𝑛𝑖=1

( 𝜃 = 𝑐𝑜𝑠−1

1
1
2
𝑛
2
𝑛
2
) 𝑖𝑥 (∑𝑖=1 𝑠𝑖 )2 (∑𝑖=1

2-Spectral feature fitting
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جدول  -2تعداد اعضای اصلی حاصل از تصاویر پردازش شده.
Number of endmember/minerals

Number of bands

)Wavelength range (μm

Sensor

)3 (Kaolinite, Quartz and jarosite
)3 (Kaolinite, Quartz, Hematite

9
7

0.4-2.4
0.4-2.4

ASTER
LANDSAT8

نمودارهای طیفی اعضای انتهایی استخراج شده (طیف میانگین
کالسها) همراه با نمودارهای طیفی استاندارد انطباق یافته با هر یک
از آنها نشان داده شده است.

روش دیگری که برای مقایسه طیفی استفاده شد  SFFاست
که این روش مواد را مستقیماً به وسیله برازش یا انطباق طیف
ناشناخته با طیفهای مرجع شناسایی میکند .در این روش که بر
اساس مقایسه ساختار جذبی استوار است ،باید طیف انعکاس زمینه
یا کانتینوم 1از هر دو طیف ناشناخته و مرجع حذف شده باشد تا
ساختار جذبی طیفها بهصورت برجسته مشخص شود .برازش
طیف ناشناخته با طیف مرجع در طول یک پروسه انطباق طیفی
دو مرحلهای انجام میشود .در مرحله اول حالت ساختار جذبی
طیفها از مقدار  1کم شده و یک ساختار جدید ایجاد میشود.
سپس برای طیف مرجع مورد بررسی یک ضریب تبدیل یا مقیاس
برای انطباق (منظور بیشترین انطباق ممکن است) با طیف
ناشناخته مشخص میشود .مرحله دوم محاسبه برازش حداقل
مربعات 2بین طیف مرجع و طیف ناشناخته و محاسبه خطای
میانگین حداقل مربعات ( )3RMSبین آنها است .در نهایت نسبت
ضریب تبدیل یا مقیاس به مقدار خطا ( )Scale/ RMSبهعنوان
معیاری برای شباهت طیفی محاسبه میشود [ .]44شکل  5نحوه
کار روش  SFFرا نشان میدهد.

در ادامه به منظور به نقشه درآوردن گسترش هریک از
کالسهای تعیین شده ،کالسبندی تصویر با استفاده از روش
شبکه عصبی انجام گرفت (شکل  .)8شبکههای عصبی مصنوعی
که بر اساس استنباط از سیستم عصبی بیولوژیکی انسان
پایهریزی شدهاند ،تاکنون در مسائل مختلف مهندسی با موفقیت
مورد استفاده قرار گرفتهاند که میتوان به کاربرد آنها در زمینه،
پردازش تصویر ،مدلسازی ،تشخیص الگو ،پیشبینی سریهای
زمانی اشاره نمود [ .]45اساس عملکرد شبکههای عصبی را
نرونها ،بهعنوان کوچکترین واحد پردازشگر اطالعات ،تشکیل
میدهند .تعداد این نرونها و نحوه اتصال آنها به یکدیگر
میتواند بسیار متغیر باشد .در ساختار شبکه عصبی ،برای آموزش
شبکه ،نمونههای انتخاب شده برای آموزش از طریق الیه ورودی
وارد شبکه شده و سپس از طریق ضرب مقادیر عددی در آنها
وارد الیه میانی یا مخفی میشوند .در الیه مخفی تابع انتقال یا
تابع فعالیت بر روی دادههای ورودی اعمال شده و در ادامه
مقادیر محاسبه شده به الیه خروجی ارسال میشود .جهت
مدلسازی صحیح ،خروجی شبکه با مقادیر مطلوبی که مدنظر
میباشد مقایسه میشود ،و درصورتیکه با مقدار مطلوب موردنظر
اختالف داشته باشد با تغییر وزنهای ارتباط دهنده نرونها در
شبکه تعدیل میشود .این فرایند تا حصول میزان خطای مورد
قبول که قبالً برای شبکه تعیین شده انجام میگیرد [ ]46جهت
کالسبندی کانیهای موجود در منطقه مورد مطالعه ،از شبکه
عصبی پیشخور 4دو الیه استفاده شد .تعداد داده ورودی برابر با
تعداد باندها در نظر گرفته شد ،که برای کالسبندی دادههای
لندست  8تعداد  7باند و برای داده استر تعداد  9باند بهعنوان
داده ورودی استفاده شد .در الیه میانی شبکه عصبی از تابع
انتقال سیگموئید استفاده شد .تعداد خروجی در الیه آخر برابر با
تعداد کالسها در نظر گرفته شد .ساختار شبکه عصبی برای داده
لندست  8در شکل  9نشان داده شده است .بعد از اجرای ANN
در نرمافزار متلب ،خروجی آن به صورت تصویر با فرمت ”“.bsq
ذخیره شده و وارد نرمافزار  ENVIشد .سپس کالسبندی نهایی

شکل  -5نحوه کار روش .]44[ SFF

الزم به ذکر است که عالوه بر در نظر گرفتن امتیازات تطبیقی
این دو روش انطباق پروفیلها به صورت بصری نیز بررسی شده و
برای هر طیف ناشناخته مناسبترین کانی از بین کانیهای موجود
در کتابخانه طیفی  USGSانتخاب شد .در شکلهای  6و 7
1-Continuum
2-Least square fitting
3-Root mean square error

4-Feedforward Neural Network
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با استفاده از روش  Rule Classifierدر نرمافزار  ENVIانجام
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کائولینیت بود اما با توجه به استخراج سایر کانیها در کنار
کائولینیت در مرحله شناسایی پیکسلهای خالص و تعیین
جنس آنها ،پراکندگی تمام کانیها به نقشه درآمد.

هرچند هدف اصلی این مطالعه ،به نقشه درآوردن

شکل  -6نمودارهای طیفی اعضای انتهایی استخراج شده از تصاویر لندست ( 8سمت راست)،
همراه با نمودارهای طیفی استاندارد انطباق یافته با آنها (سمت چپ).

شکل  -7نمودارهای طیفی اعضای انتهایی استخراج شده از تصاویر استر (سمت راست)،
همراه با نمودارهای طیفی استاندارد انطباق یافته با آنها (سمت چپ).

شکل  -8نقشه کالسبندی تصاویر (الف -لندست  8و ب -استر) منطقه مورد مطالعه با استفاده از شبکه عصبی.
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شکل  -9ساختار شبکه عصبی به کار رفته در کالسبندی تصاویر لندست  8برای منطقه مورد مطالعه.

دست آمد .تعداد کل پ یکسل های استفاده شده در محاسبه
صحت عبارت اند از مجموع تعداد پیکسل هایی که به
درستی به نقشه درآمده اند ،پیکسل هایی که اشتباه به
نقشه درآمده اند و پیکسل هایی که به نقشه درنیامده اند.
منظور از پیکسل هایی که به درستی به نقشه درآمده اند،
پیکسل هایی می باشد که در نقشه کالس بندی شده به یک
کالس یا عضو اصلی متعلق است و وجود آن عضو و یا
کالس از طریق اعتبارسنجی مجازی نیز تائید شده است.
به این صورت که با مقایسه مستقیم طیف یک پیکسل با
طیف های مرجع موجود در کتابخانه طیفی ،طیف کانی
متناظر با کالسی که در بر دارنده پیکسل مورد نظر است
با طیف آن پیکسل انطباق یافته است .همچنین
پیکسل هایی که به اشتباه به نقشه درآمده اند ،پیکسل هایی
هستند که در نقشه کالس بندی شده متعلق به یک کالس
یا عضو اصلی هستن د اما صحت محتوی طیفی آن
پیکسل ها با روش اعتبارسنجی مجازی تائید نشده است.
پیکسل هایی که به نقشه در نیامده اند نیز ،عبارت اند از
پیکسل هایی که در نقشه کالس بندی شده جزء هیچ یک از
کالس ها نیستند اما اعتبارسنجی مجازی وجود آن
پیکسل ها را به عنوان یکی از اعضای کالس های اصلی
مشخص شده ،تشخیص داده است .در جدول های  3و  4به
ترتیب اعتبارسنجی مجازی برای تصاویر لندست  8و استر
نشان داده شده است .صحت نتایج برای کالس بندی
تصاویر لندست  8برابر با  74/28درصد و استر برابر با
 70/37درصد به دست آمد.

 -4بحث و نتایج
جهت ارزیابی نتایج مطالعات دورسنجی از دو روش
اعتبارسنجی برجا و مجازی می توان استفاده نمود [.]47
اعتبارسنجی مجازی از طریق آزمون مستقیم اطالعات
حاصل از تصاویر دورسنجی به دست می آید .این در حالی
است که برای اعتبارسنجی برجا باید اطالعات حاصله از
تصاویر دورسنجی را با آنالیز نمونه های برداشت شده از
منطقه مورد مطالعه مقایسه نمود و یا از اسپکترومتر دستی
استفاده نمود .با توجه به وسعت نسبتاً زیاد مناطق مورد
مطالعه در عملیات های اکتشافی از یک سو و
محدودیت های زیادی که در زمینه نمونه برداری برجا وجود
دارد ،روش اعتبارسنجی مجازی می تواند یک روش مناسب
جهت ارزیابی نتایج در کنار سایر روش های اعتبارسنجی
باشد .در مطالعه حاضر از روش اعتبارسنجی مجازی برای
اعتبارسنجی کانی های تشخیص داده شده استفاده شد.
همچنین جهت ارزیابی بیشتر نتایج این مطالعه از چند
نقطه از منطقه مورد مطالعه نمونه برداری و آنالیز شیمیایی
انجام شد .برای اعتبارسنجی مجازی ابتدا  150پیکسل از
تصاویر لندست  8و استر منطقه به صورت تصادفی انتخاب
شد .موقعیت این نقاط در شکل  10نشان داده شده است.
سپس با توجه به اطالعات کتابخانه طیفی موجود در
نرم افزار  ENVIمحتوی هریک از پیکسل های انتخاب شده
مشخص شد و با همان پیکسل در تصویر کالس بندی شده
(روش کالس بندی بر مبنای شبکه عصبی) مقایسه انجام
گرفت .صحت نتایج با استفاده از تقسیم تعداد پیکسل هایی
که به درستی به نقشه درآمده اند بر تعداد کل پیکسل ها به
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شکل  -10موقعیت نقاط تصادفی انتخاب شده برای ارزیابی مجازی صحت کالسبندی بر روی تصاویر (الف -لندست  8و ب -استر).
جدول  -3ارزیابی صحت کالسبندی عضوهای اصلی در تصاویر لندست  8به وسیله ارزیابی مجازی.

پیکسلهایی که به درستی به نقشه درآمدهاند
پیکسلهایی که به اشتباه به نقشه درآمدهاند
پیکسلهایی که به نقشه در نیامدهاند
صحت ()%

کائولینیت

هماتیت

کوارتز

کل

9
0
1
90

10
0
4
71/42

7
0
4
63/63

26
0
9
74/28

جدول  -4ارزیابی صحت کالسبندی عضوهای اصلی در تصاویر استر به وسیله ارزیابی مجازی.

کائولینیت ژاروسیت
پیکسلهایی که به درستی به نقشه درآمدهاند
پیکسلهایی که به اشتباه به نقشه درآمدهاند
پیکسلهایی که به نقشه در نیامدهاند
صحت ()%

باتوجه به اینکه هدف اصلی در این مطالعه بررسی منطقه زنوز
جهت معرفی مناطق امیدبخش جهت اکتشاف کائولن است ،مناطق
با گسترش باالی کائولن در تصویر کالسبندی شده (شکل ،)11
بهصورت صحرایی مورد ارزیابی قرار گرفت .با توجه به نقشه
کالسبندی کائولن ،تقریباً تمام نقاط معرفی شده بهعنوان مناطق
امیدبخش ،شامل معادن در حال بهرهبرداری و یا مناطق در حال

4
0
2
66/66

11
0
4
73/33

کوارتز

کل

4
1
1
66/66

19
1
7
70/37

اکتشاف بودند .به طوری که مناطق ،C ،B6 ،B5 ،B4 ،B3 ،B2 ،B1
 E ،Dو ( Fمشخص شده در شکل  )11جزو مناطق معدنی در حال
بهرهبرداری و یا محدودههای در حال اکتشاف تفصیلی جهت
استخراج کائولن میباشند .نمونه رخنمون کائولن در منطقه مورد
مطالعه در شکل  12نشان داده شده است که مربوط به محدوده X3
است .همچنین رخنمونی از کائولن همراه با اکسیدهای آهن در
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موقعیت نمونهها در شکل  11مشخص شده است .آنالیز آزمایشگاهی
نمونههای مذکور در مرکز تحقیقات و کنترل کیفیت مواد شرکت
صنایع خاک چینی ایران صورت گرفت که برخی از نتایج آن به
شرح جدول  5میباشد .با توجه به مشاهدات صحرایی ،در
محدودههای  X2 ،X1و  X4کانی رسی غالب کائولینیت بوده ولی در
محدودههای  ،X5 ،X3و  X6مونتموریلونیت نیز به همراه کائولن
مشاهده شد.

شکل -12ب نشان داده شده است که این تصویر مربوط به منطقه
شمال غربی  B2است .در مناطق معرفی شده ،همچنین  6منطقه
بهعنوان مناطق امیدبخش جدید معرفی شد که حفرترانشه و
نمونهبرداری از آنها پیشنهاد میشود (محدودههای ،X3 ،X2 ،X1
 ،X5 ،X4و  .)X6بهمنظور ارزیابی بیشتر نتایج در تصاویر لندست 8
و استر از مناطق معرفی شده بهعنوان مناطق حاوی کائولن
نمونهبرداری انجام گرفت و ترکیب شیمیایی آنها مشخص شد.

شکل  -11مناطق معرفی شده بهعنوان مناطق حاوی کائولن همراه با موقعیت نمونههای برداشت شده در منطقه جهت انجام آنالیز شیمیایی.

شکل -12الف -نمونه تصویر از رخنمون کائولن در محدوده

شکل -12ب -نمونه تصویر از وجود اکسیدهای آهن (هماتیت) به همراه کائولن در

( X3جهت عکس به سمت شمال).

منطقه شمال غربی محدوده .B2
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جدول  -5نتایج آنالیز شیمیایی نمونههای برداشت شده از منطقه.
K2O

Na2O

MgO

CaO

Fe2O3

Al2O3

SiO2

شماره نمونه

2/40
2/50
1/25
0/41
0/95
0/87

2/80
3/70
2/90
3/11
3/80
3/40

0/50
0/30
3/60
3/98
2/50
2/10

1/70
2/30
2/80
2/91
2/20
3/20

0/60
0/50
3/30
3/10
3/50
3/20

16/70
15/50
11/90
11/70
12/10
12/60

75/10
74/50
71/30
72/70
71/70
72/30

X1
X2
X3
X4
X5
X6

جدید برای اکتشاف تفصیلی (حفر ترانشه و نمونهبرداری)
پیشنهاد شد .بهمنظور ارزیابی بهتر نتایج و کیفیت کائولن
منطقه 6 ،نمونه انتخاب و آنالیز شیمیایی شد .نتایج حاصل
شده بیانگر صحت باالی نتایج حاصل شده میباشد.

 -5نتیجهگیری
هدف از این مطالعه شناسایی مناطق امیدبخش جهت توسعه
معادن کائولن زنوز است .در این مطالعه از دو نوع داده دورسنجی
استر و لندست  8استفاده شد .در این مطالعه پس از پیشپردازش
دادهها ،با استفاده از آنالیز طیفی ،تصاویر مناطق مورد مطالعه پردازش
شد .برای تصاویر لندست  8و استر هرکدام  3عضو انتهایی یا عضو
خالص تشخیص داده شد .پس از کالسبندی ،تصاویر پراکندگی و
گسترش کانیهای تشخیص داده شده به دست آمد .به منظور
ارزیابی نتایج این مطالعه از دو روش اعتبارسنجی مجازی و
نمونهبرداری از مناطق حاوی کائولن و آنالیز شیمیایی آنها استفاده
شد .اعتبارسنجی مجازی با صحت  %74/28برای لندست  8و 70/37
 %برای تصاویر استر بیانگر صحت قابل قبول پردازش تصاویر میباشد.
هدف اصلی در این مطالعه شناسایی پراکندگی سطحی کائولن بوده
اما به دلیل ماهیت روش مورد استفاده ،دو کانی دیگر نیز در کنار
کائولینیت شناسایی شدند .به این ترتیب که ابتدا اجزای خالص
دادهها توسط  PPIاستخراج شدند و در مرحله شناسایی نوع طیفها،
کوارتز و کانیهای آهندار (هماتیت و ژاروسیت که به ترتیب از
تصاویر لندست  8و استر استخراج شدهاند) نیز شناسایی شدند .این
دو کانی معموالً جزو ناخالصیهای ذخایر کائولن در بحثهای مربوط
به کاربردهای صنعتی در نظر گرفته میشوند .بنابراین در نقشه
کالسبندی شده مجاورت و در هم آمیختگی این کانیها با
کائولینیت میتواند یک پارامتر منفی در نظر گرفته شود .همین عامل
دلیل عدم انتخاب محدوده بین  X5و  X6بهعنوان منطقه امیدبخش
است (شکلهای  8و  )11همچنین در تلفیق الیهها در مطالعات آتی
این الیهها را میتوان بهعنوان عامل نامطلوب استفاده کرد.

یکی از دالیلی که سبب شد در این مطالعه از دادههای
لندست  8استفاده شود ،این است که سنجنده استر از آوریل
 2008به بعد دچار مشکل شده و در محدوده طیفی  SWIRقادر
به اخذ داده نیست .بنابراین این سنجنده قابلیت اصلی خود را که
شناسایی مواد سطحی به وسیله تعداد باندهای تقریباً زیاد خود
در این محدوده طیفی بوده ،از دست دادهاست .از طرف دیگر
دادههای قدیمی استر برای تمام مناطق قابل دسترس نیست؛ به
طوری که در برخی مناطق یا به کل موجود نبوده و یا اینکه از
کیفیت مناسبی به دلیل پوشش باالی ابر برخوردار نیست .از
طرف دیگر سهولت دسترسی به دادههای لندست  8میتواند
برای مطالعات اکتشافی بسیار کمک کننده باشد.
ژاروسیت و هماتیت جزو کانیهای آهندار میباشند که در
منطقه مورد مطالعه به ترتیب در دادههای استر و لندست 8
شناسایی شدند .یکی از مزیتهای دادههای لندست  8نسبت به
استر این است که این نوع دادهها در محدودههای مرئی و مادون
قرمز نزدیک ( 0/4تا  1میکرومتر) تعداد باندهای بیشتری نسبت به
استر دارند .همانطور که در شکل  13مشاهده میشود ،کانیهای
آهندار از جمله هماتیت در این محدوده ساختارهای طیفی منحصر
به فردی دارند و اغلب به وسیله این ساختارهای جذبی شناسایی
میشوند .لذا کانی هماتیت که از دادههای لندست  8استخراج شده
است نسبت به ژاروسیت که یکی از اعضای انتهایی استخراج شده از
دادههای استر است ،اعتبار بیشتری دارد .مشاهدات صحرایی در
منطقه مورد مطالعه نیز گسترش باالی هماتیت و عدم حضور قابل
توجه ژاروسیت را تائید میکند (شکل -12ب) .در نتیجه لندست 8
ابزار بهتری نسبت به استر برای به نقشه درآوردن کانیهای آهندار
در این مطالعه بوده است.

با بررسی کلی گسترش کانیها ،تطابق بسیار خوبی بین
پراکندگی کائولن در تصاویر و مطالعات صحرایی دیده شد .به
طوری که مناطق در حال بهرهبرداری و یا در حال اکتشاف،
بهعنوان مناطق با گسترش مناسب کائولن در تصاویر پردازش
شده تشخیص داده شد .اما در منطقه مورد مطالعه 6 ،محدوده
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کتابخانهای است .بهعنوان مثال مناطقی که به کالس مربوط
به کوارتز اختصاص یافتهاند (در دادههای استر) در حقیقت به
یک طیفی اختصاص یافتهاند که خود قبالً در طی مقایسه با
طیفهای استاندارد با روشهای  SAMو  ،SFFبهعنوان
کوارتز تشخیص داده شده است .بنابراین روش ارزیابی مجازی
صرفاً برای ارزیابی صحت فرآیند کالسبندی است .و اگر فرضاً
کالسبندی پیکسلها (در مورد کوارتز) صحیح نباشد ،همانند
آنچه در شکل -8ب به نظر می رسد اتفاق افتاده باشد ،ایراد
اصلی در مرحله مقایسه طیف میانگین استخراج شده (در
مرحله ارزیابی پیکسل های خالص استخراج شده از  PPIدر
فضای  nبعدی) با طیف کتابخانهای برای شناسایی جنس
طیف میانگین است که کوارتز تشخیص داده شده است که
ممکن است کوارتز نبوده و مربوط به یک ماده یا کانی دیگر
باشد .در حالت کلی اعتبارسنجی نتایج با استفاده اطالعات
صحرایی مناسبتر است.
برای شناسایی کائولن دادههای لندست  8نتایج مشابهی با
دادههای استر داشتهاند .به طوری که مناطق اصلی کائولن دار
منطقه در هر دو نوع داده شناسایی شدهاند .به دلیل اینکه
ساختارهای جذبی کانیهای رسی در محدوده طیفی SWIR
واقع شدهاند و در این محدوده دادههای استر تعداد باندهای
بیشتری نسبت به لندست  8دارند ،نمیتوان انتظار داشت که
نتایج حاصل از دادههای لندست  8در مورد کانیهای رسی بهتر
از استر باشد .با این وجود نتایج این مطالعه نشان میدهد که در
منطقه زنوز دادههای لندست  8نتایج مشابهی با دادههای استر
در شناسایی کائولینیت داشته است .دلیل این امر میتواند
کیفیت باالی تصویر لندست  8استفاده شده باشد .برای هر
منطقه از سطح زمین دادههای لندست  8اخذ شده در زمانهای
مختلف قابل دسترس بوده و این امر قدرت انتخاب دادهها را باال
میبرد و میتوان باکیفیتترین داده را از بین دادههای موجود
انتخاب کرد .حال آنکه در مورد دادههای استر معموالً بیشتر از
چند تصویر برای هر منطقه در دسترس نیست.

شکل  -13ساختارهای طیفی کانیهای آهندار در محدوده .VNIR

محدوده کالسبندی شده بهعنوان کانی کوارتز در موردی
که از دادههای لندست  8استفاده شده ،نسبت به موردی که
از داده های استر استفاده شده است متفاوت است .به طوری
که دو محدوده مربوط به کوارتز اشتراک بسیار کمی با هم
دارند (محدوده با رنگ قرمز در شکلهای -8الف و -8ب).
مناطق کالسبندی شده بهعنوان کوارتز در دادههای استر
بیشتر در مجاورت با پیکسل هایی هستند که به دلیل پوشش
گیاهی باالیشان ماسک شدند و بیشتر در درههای منطقه قرار
دارند .پوشش سطحی در این مناطق معموالً خاک است.
مناطق طبقه بندی شده بهعنوان کوارتز تعدادی از روستاها را
ن یز در جنوب غرب منطقه مورد مطالعه پوشش میدهد که
این امر صحت پایین کالس مربوط به کوارتز را در دادههای
استر نشان می دهد .در حالی که مناطق کالسبندی شده
بهعنوان کوارتز در دادههای لندست  8بیشتر در مناطق
کوهستانی شمال شرق و شرق منطقه مورد مطالعه متمرکز
شدهاند که این مناطق از سنگهای آذرین تشکیل شدهاند.
بدیهی است که احتمال حضور کانی کوارتز در این مناطق
بیشتر است .در نتیجه در مورد کانی کوارتز هم نتایج حاصل
از دادههای لندست  8در این مطالعه بهتر بوده است .در
خصوص اینکه صحت برآورد شده در روش ارزیابی مجازی
برای کوارتز در داده های استر بهتر از لندست  8است ،الزم به
ذکر است که روش ارزیابی مجازی مبتنی بر مقایسه طیفهای
پیکسلهای تصادفی انتخاب شده در داخل تصویر با طیفهای

نقشه های استخراج شده در این مطالعه که مناطق
پتانسیل دار کائولن و همچنین پراکندگی کوارتز /سیلیس و
کانیهای آهن دار را در اطراف معدن کائولن زنوز نمایش
می دهند ،از طریق دانش دورسنجی به دست آمدهاند که
می تواند یک ابزار مناسب برای پیجویی بیشتر انواع ذخایر
معدنی باشد .در اکتشاف مواد معدنی ،به منظور کاهش ریسک
اکتشاف ،از مدلسازی پتانسیل معدنی با استفاده از نتایج
روشهای مختلف اکتشافی (مانند :دورسنجی ،زمینشناسی،

78

مطالعات دورسنجی با استفاده از آنالیز طیفی در محدوده معدنی کائولن زنوز به منظور تعیین گسترش ماده معدنی

ژئوفیزیک و ژئوشیمی) به منظور معرفی نواحی هدف و
شناسایی نواحی امیدبخش استفاده میشود .در مورد ذخیره
معدنی مورد مطالعه در این تحقیق محدودههای مشخص شده
بهعنوان مناطق امید بخش کائولن و همچنین نقشههای
پراکندگی دو کانی دیگر را (بهعنوان پارامترهای منفی) با
الیه های دیگر نظیر نقشهزمینشناسی ،اطالعات ژئوشیمیایی
(درصد کائولن ،درصد مواد مزاحم) و خواص فیزیکی کائولن
(درخشندکی ،لزجت ،حد خمیری ،مودول گسیختگی) که
میتوانند بهصورت نقشه های درونیابی شده نمایش داده شوند،
نقشه راههای دسترسی منطقه بهصورت زونهای بافر در
اطراف آنها ،و همچنین الیه گسل های منطقه (به دلیل اینکه
محلول های هیدروترمال که عامل اصلی شکلگیری کائولینیت
هستند بیشتر از طریق شکستگیها نفوذ میکنند) تلفیق
نمود .در این راستا در روش های دانش محور نظیر  1AHPعدم
وجود معیار کمی قطعی و تخصیص وزنها بر اساس نظر
کارشناسان ،خطای تصادفی را در بر خواهد داشت .در این نوع
روشها دادهها به گروههای جداگانه تقسیم میشود که این
امر سبب سادهسازی محیط پیچیده زمین و در نتیجه سبب
بروز خطا میشود [ .]48با درنظر گرفتن وزنها به فواصل
پیوسته می توان تا حدی از این خطاها جلوگیری کرد .در این
راستا با توجه به بررسی کارایی روش های مختلف در مطالعات
مرتبط ،توابع لجستیکی غیر خطی 48[ 2و  ]49بسیار مفید
خواهند بود .برای تلفیق الیههای وزندار شده میتوان از توابع
مناسب نظیر روش تلفیق گاما یا میانگین هندسی استفاده
کرد .در بین الیه های اشاره شده که برای پتانسیلیابی کائولن
حائز اهمیت هستند وزن الیه یا الیههای ژئوشیمیایی و
همچنین الیه های مربوط به خواص فیزیکی کائولن بایستی
باالتر از سایر الیه ها تعیین شود چرا که مهمترین معیارها از
نظر قابلیت کاربرد صنعتی کائولن می باشند .ولی باید توجه
داشت که برای انتخاب نقاط نمونهبرداری مناسب جهت
استخراج پارامترهای فیزیکوشیمیایی ،هیچ الیه اطالعاتی
نمی تواند به اندازه الیه حاصل از مطالعات دورسنجی کمک
کننده باشد .بنابراین الیه دورسنجی هم در تولید الیههای
دیگر نقش دارد و هم خود بهعنوان الیهای مجزا در فرآیند
تلفیق شرکت داده میشود.
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