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  46  هندوستانIRSماهواره هاي ) 3-2-5
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  IKONOS(  47(ماهواره هاي ایکونوس ) 3-2-6

  TERRA(  48(اي ترا ماهواره ه) 3-2-7

  49  ماهواره هاي استر) 3-2-8
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  53  فرابنفش) 3-3-1
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  55  ناحیه نزدیک فروسرخ) 3-3-3
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  110  تکتونیک منطقه) 4-2 °

  111  بررسی تکتونیکی) 4-2-1
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  127  کوارتز پورفیر صورتی رنگ) 4-3-7-1

  129  کوارتز پورفیري سفید) 4-3-7-2
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  131  سنگ هاي حاصل از عملکرد متاسوماتیت) 4-3-8

  133  لوکومتاسوماتیت) 4-3-8-1

  136  سنگ هاي توف متاسوماتیت) 4-3-8-2

  139  رسوبات عهد حاضر) 4-3-9
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  147  2 آنومالی -مطالعات ژئوفیزیک منطقه ناریگان :م پنجفصل 
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  152  سري تجزیه اورانیوم) 5-1-3-2

  153  سري تجزیه توریم) 5-1-3-3

  153  تعادل رادیواکتیو) 5-1-4

  U  156 و Th و Kتوزیع ایزوتوپ هاي مختلف ) 5-1-5
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  156  اورانیوم) 5-1-5-1

  156  توریم) 5-1-5-2

  156   پتاسیم)5-1-5-3

  157  رادیواکتیویته طبیعی در سنگ ها منشا) 5-1-6

  161  اندازه گیري پرتو گاماي طبیعی) 5-1-7

  161  علت اختالف پرتو گاما به عنوان عامل آشکار سازي) 5-1-7-1
میزان سهم سه عنصر در شمارش کلی پرتو گاما و واحدهاي ) 5-1-8

  161  گیري گامااندازه 

  162  روش صحرایی برداشت هاي رادیومتري) 5-1-9

  163  شمارنده هاي عناصر پرتوزا) 5-1-10

  163   مولر-شمارنده گایگر) 5-1-10-1

  164  شمارنده فسفرسانس) 5-1-10-2

  165  آشکارگرهاي سوسوزن) 5-1-10-3

  165  آشکارگرهاي سوسوزن غیر آلی) 5-1-10-3-1

  165  یزم سنتیلومترمکان) 5-1-10-3-2

  167   ناریگان2رادیومتري در آنومالی ) 5-1-11

  171  مطالعات مغناطیس سنجی) 5-2 °

  171  مقدمه اي در مورد مغناطیس سنجی) 5-2-1

  173  دستگاه هاي مورد استفاده) 5-2-2
 -بررسی نتایج مطالعات مغناطیس سنجی در منطقه ناریگان) 5-2-3

  173  2آنومالی 

  173  وه اجراي عملیات صحرایی و نقشه موقعیتنح) 5-2-3-1

  180  بررسی نقشه شدت کل میدان مغناطیسی) 5-2-3-2

  181  بررسی نقشه برگردان به قطب) 5-2-3-3

  183  بررسی نقشه هاي مشتق اول و دوم قائم) 5-2-3-4



س  

  185   متر50بررسی نقشه هاي ادامه فراسو) 5-2-3-5

  186  طیسبررسی نقشه تفسیري مغنا) 5-2-3-6

  188  2 آنومالی -مطالعات ژئوشیمی منطقه ناریگان : ششمفصل 

  189  مراحل مختلف اکتشافات ژئوشیمیایی) 6-1 °

  190  نمونه برداري) 6-2 °

  190  عوامل موثر در طراحی شبکه نمونه برداري) 6-2-1

  192  عملیات صحرایی نمونه برداري) 6-2-2

  193  آماده سازي نمونه ها) 6-2-3

  194  آنالیز نمونه ها) 6-2-4

  196  تجزیه شیمیایی نمونه ها) 6-2-5

  201  خطاي آنالیز) 6-2-6

  202  پارامترهاي آماري مرتبط با مطالعات ژئوشیمیایی) 6-3 °

  202  توابع توزیع احتمال) 6-3-1

  202  توزیع نرمال) 6-3-1-1

  202  توزیع الگ نرمال) 6-3-1-2

  202  هیستوگرام) 6-3-2

  203  نگینمیا) 6-3-3

  203  پراش) 6-3-4

  203  انحراف معیار) 6-3-5

  203  چولگی) 6-3-6

  204  کشیدگی) 6-3-7

  204  تخمین داده هاي سنسورد) 6-4 °

  204  روش جایگزینی ساده) 6-4-1

  204  روش بیشترین درست نمایی کوهن) 6-4-2



ع  

  206  بررسی نمودار فراوانی عناصر و مشخصات آماري داده هاي اولیه) 6-5 °

  208  تعیین نمونه هاي خارج از رده) 6-6 °

  209  تصحیح دورفل و نرمال سازي داده ها) 6-6-1

  212  حذف اثر سنگ شناسی از داده هاي زئوشیمیایی) 6-6-2

  213  روش هاي حذف اثر سنگ شناسی ) 6-6-2-1
حذف اثر سنگ شناسی از داده هاي محدوده مورد ) 6-6-2-2

  214  مطالعه

  215  ستر در ایجاد آنومالی هاي کاذبنقش سنگ ب) 6-7 °

  215  تقسیم بندي روش هاي جداسازي بی هنجاري) 6-8 °

  216  روش هاي غیر ساختاري) 6-8-1

  216  روش هاي ساختاري) 6-8-2

  X+ts  216تعیین حد آستانه اي به روش ) 6-8-3

  217  محاسبه زمینه ژئوشیمیایی) 6-8-4

  218  محاسبه انحراف معیار داده ها) 6-8-5

  219  پردازش داده ها و شرح آنومالی هاي مختلف عناصر) 6-9 °
محاسبات پارامترهاي آماري داده هاي خام و شاخص غنی ) 6-9-1

  219  شدگی

  219  بررسی آماري تک متغیره) 6-9-1-1

  220  روش سنتی) 6-9-1-1-1

  221  ضریب همبستگی) 6-10 °

  221  از ذخایر اورانیومعناصر همرا اورانیوم در تیپ هاي مختلف ) 6-10-1
استفاده از عنصر اورانیوم به عنوان ردیاب در تشخیص ) 6-10-2

  222  کانسارهاي مختلف

  223  تعیین ضرایب همبستگی مربوط به داده هاي خام) 6-10-3

  223  بررسی جداول همبستگی و تفسیر و تحلیل آنها) 6-10-4

  226  آنالیز خوشه اي و تفسیر آن) 6-11 °



ف  

  لبفهرست مطا
  شماره صفحه  عنوان مطالب

                                                                                                        

  228  تعیین محدوده هاي داراي بی هنجاري ژئوشیمیایی) 6-12

  246  نتیجه گیري و پیشنهادات: م فصل هفت

  247  نتیجه گیري

  249  پیشنهادات

  250  منابع و ماخذ

  250  فهرست منابع فارسی

  255  فهرست منابع التین 
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  11  یزیکی اورانیومخواص ف: 2-1
  11  هاي مهم اورانیومانواع کانی  :2-2
  12  میزان فراوانی اورانیوم در سنگ ها و کانی ها :2-3
  SiO2 21نگ ها با افزایش مقدار س تغییر مقدار اورانیوم و توریوم و پتاسیم در :2-4
  24   فراوانی و ضریب تمرکز اورانیوم و توریوم در الیه هاي زمین:2-5
  25   تمرکز اورانیوم در بخش فوقانی پوسته زمین:2-6
  34   هدف هاي اکتشافی و روش هاي ژئوفیزیکی در اکتشاف اورانیوم:2-7
  42  5و4 در لندست هاي TM و MSSمشخصات سنجنده هاي  :3-1
  TM  43 ویژگی ها و کاربرد هر یک از باندهاي سنجنده :3-2
  ETM+   44 و سنجنده 7ماهواره لندست  مشخصات :3-3
  ETM+  44 و TM مقایسه محدوده هاي طیفی باندهاي :3-4
  45   مشخصات چندماهواره روسی:3-5
  NOAA 46 ماهواره AVHRR مشخصات طیفی باندهاي سنجنده :3-6
  48   ویژگی هاي ماهواره ایکونوس:3-7
  49   مشخصات ماهواره ترا:3-8
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  :چکیده
 اسفوردي قرار دارد و بر اسـاس     1:100000منطقه مورد مطالعه در بخش مرکزي نقشه زمین شناسی                

قدیمی ترین سنگ هاي موجود در    . تقسیم بندي زون هاي ساختاري در زون ایران مرکزي واقع شده است           
می باشد که توده هاي گرانیتی ناریگـان بـا سـن    ) سازند ساغند( منطقه مجموعه پیروکالستیک پرکامبرین 

گرانیـت  . جوان ترین سنگ هاي منطقه آهک هـاي کرتاسـه اسـت       . پرکامبرین به داخل آنها نفوذ کرده اند      
سنگ هاي منطقه شامل سه گـروه گرانیـت ناریگـان،     .لکالن با بافت پورفیري می باشد ناریگان یک سنگ آ   

در نتیجه نفوذ گرانیت، سنگ هاي اطراف این     .  می باشد  ، و ولکانیک هاي اسیدي    )يتز پورفیر کوار( ریولیت
 خـرد شـده انـد، تحـت تـاثیر      توده به ویژه در جنـوب غـرب منطقـه کـه در اثـر گـسل خـوردگی شـدیداً             

یک سري دایک هاي بازیک نیز در داخل سنگ هـاي گرانیتـی و              . متاسوماتسیم و دگرسانی قرار گرفته اند     
 منطقه نفوذ کرده اند که با توجه به اینکه سنگ هـاي گرانیتـی و ریـولیتی را در منطقـه قطـع        ریولیتی در   

در این تحقیق سعی بر این بوده اسـت تـا   . می نمایند، پس سن جوانتري نسبت به سنگ هاي منطقه دارند  
  ژئوفیزیـک با استفاده از اطالعات اکتشافی موجود در محدوده ناریگان، که شامل اطالعات زمین شناسـی و        

و داده هـاي لیتوژئوشـیمیایی،      ) تصاویر لندست و آستر   (  و سنجش از دور    )مغناطیس سنجی و رادیومتري   (
بـراي ایـن منظـور ابتـدا     .  ناریگـان مـشخص شـود   2وجود آنومالی و کانی سازي عناصر پرتوزا در آنومـالی    

تصاویر مـاهواره اي منـاطق      زش  پردا از   . انجام گرفت  ر و پردازش تصاویر ماهواره اي     مطالعات سنجش از دو   
.  مشخص گردیـد +ETMدگرسانی و مستعد کانی سازي با استفاده از ترکیب هاي رنگی در تصاویر آستر و              

ات ژئوفیزیک و تفسیر داده هاي رادیومتري نقاط با پرتوزایی باال تعیین شدند، همچنین با استفاده              از اطالع 
جهـت بررسـی هـاي       . نفـوذي در عمـق مـشخص شـد         از داده هاي مگنتومتري نحـوه قـرار گیـري تـوده           

بـراي نرمـال   . شـد  نمونه بـصورت لیتوژئوشـیمیایی برداشـت    80از منطقه مورد مطالعه حدود   ژئوشیمیایی  
سازي داده هاي ژئوشیمیایی از روش هاي آماري تک متغییره و چند متغییره استفاده شـد کـه روش تـک           

مل بررسی جداول همبستگی عناصر و تجزیه و تحلیـل  متغییره شامل روش سنتی و روش چند متغییره شا    
ایی براي عناصر مختلـف  پس از نرمال سازي داده ها نقاط داراي بی هنجاري ژئوشیمی        . آنالیز خوشه اي بود   

سرانجام  . و توریم فاقد پتانسیل می باشدppm 62داراي آنومالی اورانیوم مشخص شد که محدوده از لحاظ 
صر پرتوزا در واحدهاي پیروکالستی که در جنوب محـدوده گـسترش   چنین نتیجه گرفته شد که میزان عنا 
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