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  چکیده

 و شناسی هاي زمین ابتدا بر اساس ویژگیآن در تهیه نقشه پتانسیل کانی سازي فرآیندي است که 

 ، قسمتمرحله بعددر . شوندمی ذخایر معدنی تعیین براي وجود پتانسیل داراي  مناطق اطالعات موجود،

هاي   برداشت،هاي زمین شناسی بر اساس شواهد حاصل از نقشهمورد اکتشاف هایی از مناطق 

 اکتشاف ترتفصیلیهاي شناخته شده معدنی، براي مراحل موقعیت اندیسنیز  ژئوشیمیایی و ،ژئوفیزیکی

مناطق داراي پتانسیل و در اولویت براي شود که نشان دهنده  میتهیه اي  در نهایت نقشهشده و انتخاب 

 اکتشافی در شرایط ریسک پذیر و سرمایه بر انجام می از آنجایی که عملیات. باشد معدنی میوجود ذخایر 

شود، یکی از اهداف برنامه هاي اکتشافی، انتخاب بهینه مناطق امید بخش و کوچک نمودن محدوده مورد 

هاي دسترسی به هدف فوق، استفاده از یکی از راه. مطالعه به منظور پی جویی ماده مورد اکتشاف است

ه طور خاص استفاده از روش هاي شناسایی الگو در این روش خاص است بررسی هاي سنجش از دور و ب

که به دلیل نیاز به دقت و صحت باالي نتایج حاصله، استفاده از الگوریتم هاي قدرتمند و با خطاي کم، 

هدف از مطالعه حاضر استفاده از معیارهاي مختلف اکتشافی در شناسایی مناطق . ضروري به نظر می رسد

  . کتشافی درق سبزوار می باشدامید بخش ا

شناسایی الگو در اکتشاف کانسارها بر مدل سازي اندیس هاي شناخته شده از یک ماده معدنی استوار 

است و می تواند بر اساس ویژگی هاي استخراج شده از نمونه هاي آموزشی مناطق مشابهی را معرفی 

 هاي اولیه منطقه و استفاده از برداشت بررسیتلعه حاضر پس از جمع آوري اطالعابنابراین در مطا. نماید

ژئوشیمیایی انجام شده در منطقه مورد مطالعه، با در نظر گرفتن نمونه هاي آنومال به عنوان نمونه هاي 

آموزشی، اجراي طبقه بندي نظارت شده و سایر پردازش الزم بر روي تصاویر ماهواره اي و در نهایت 

 منطقه امید بخش به ترتیب الویت و به صورت یک نقشه 20رسی ها، تلفیق نتایج حاصل از کلیه بر

  . معرفی شده است


