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ـ       يساز ي متنوع که در امر کان     يشناس  زمين يمنطقه رزوه به دليل وجود معادن متعدد و همچنين فرايندها          توانـد منـاطق     ي از اهميت بااليي برخوردار هستند، م
 در شناسـايي    يتواند کمک مـوثر    يپوشش بسيار م   با حجم    يا بدين منظور استفاده از تصاوير ماهواره     .  نمايد ي معرف ي مواد معدن  يياب  را جهت پتانسيل   يمستعد

ـ  يهـا  سـنجنده ي ها گيري از داده ي دور سنجي در محدوده مورد مطالعه با بهره       ها  بنابراين بررسي .  باشد ياوليه مناطق اميد بخش معدن      و يبـردار موضـوع   شهنق
ه يسپس کل. لومتر مربع آغاز گرديدي ک٢٥٠٠ معادل   ي در سطح  ١:٢٥٠٠٠٠ و   ١:١٠٠٠٠٠ يشناس ني زم يها  و نقشه ) +ETM و   TM(شرفته  ي پ يبردار موضوع  نقشه
ـ ه گردي تهيساز ي کنترل کننده کان  ي سنگ ي و واحدها  ي و خط  ي حلقو ي، ساختارها يده دگرسان ياز مانند پد  ي مورد ن  ي اطالعات يها  هيال ـ  تهيبـرا . دي ر يه تـصاو ي

در ارائه و معرفـي  . از استفاده شدي موردنيلترهاي و فيل مولفه اصليدر تحل) Crosta method(ر روش کروستا ي نظي مختلف در بارزسازيها کيواضح از تکن
سنجي و مد نظـر       منطبق بر مطالعات دقيق دور     ،مناطق پيشنهادي . زايي در نظر گرفته شود     بيشترين احتماالت در كاني    كهن بود،   ي بر ا  مناطق مستعد معدني سعي   
ـ  کـه نقـش مـوثري در تکتون   ييها ن گسليهمچن. شدند معرفي يي حلقوي و خطها ساخت ، آذرينيتولوژيقراردادن عوامل دگرساني، ل   ـ ک ناحي انـد   ه داشـته ي
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Abstract 
The region of Rezve with the variety of mines and intrinsic geological unites, introduce a high potential area for 

mineral exploration. In this respect, satellite images could give a good help to locate these units in a wide range view. 

The 1:100000 and 1:250000 geological sheets, besides ETM
+
 and TM images were investigated to extract needed 

information. The alteration layer, Ring and linear structured layers, faults and other mineralization controlling 

processes were produced. The Crosta method is the last technique used here to enhance the image after filtering 

Information extraction and principle component analysis. To introduce intrinsic mineralization units, the highest 

probability of mineralization is considered. The faults which had an important role for the mineralization have been 

studied.  
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ا در ر سيالکترومغناط يانرژ  است که ثبتيکي تکن،سنجش از دور
ن روش بدون تماس يدر ا. سازد يم ريپذ  مختلف امکانيها طول موج

ني از فاصله يده زمي پداي يشئک ي يريگ اندازه و تنها با مشاهده و يکيفيز
بنابراين . بدست آورد  در مورد آنيتوان اطالعات قابل توجه يدور م

 با عيک محدوده وسي يي توان شناساي سنجش از دور را ميمزيت اصل

ل يه و تحليبا تجز. کم عنوان کرد يها نهيدقت و سرعت باال و هز
د ي توليديتوان اطالعات مف يم آيند يهايي که از اين طريق بدست م داده

 و ي مواد معدنيي جويتواند در پ يم گري ديها  با دادهها آنق ينمود که تلف
ان  در جهي دورسنجيها روشامروزه از .  سودمند باشديني زميها دهيپد

 و اکتشاف ييجو ي پها آنن ي از مهمتريکيشود که  ي مياديز استفاده
 لندست و ِترا از جمله يها ماهواره. است يمعدن ريمنابع و ذخا




