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سيد على سيدين*، محمد جواد ولدان زوج، ياسر مقصودى  دانشگاه صنعتى خواجه نصيرالدين طوسى
على غفورى  مديريت اكتشاف

اكتشـاف تراوشـات هيدروكربورى با اسـتفاده از روش هاى آشكارسازى هدف در 
تصاوير فراطيفى

در اكتشــاف منابع هيدروكربورى،به كارگيرى داده هاى ســنجش از دور، مى تواند نقش به سزايى در تعيين موقعيت تراوشات هيدروكربورى (چشمه هاى 
نفتى)ايفا كند. از جمله مزيت هاى استفاده از اين داده ها مى توان به كاهش هزينه و ريسك موجود در فعاليت هاى اكتشافى اشاره كرد. در اين تحقيق، به 
ارزيابى پتانســيل تصاوير فراطيفى1 در آشكارسازى چشمه هاى نفتى پرداخته مى شود. اين كار با استفاده از تصوير فراطيفى سنجنده ى هايپريون2، مربوط 
به منطقه كمارون در نزديكى شهرســتان ايذه، و به كارگيرى الگوريتم هاى ACE، CEM، MF و MTMF در شناســايى و آشكارســازى هدف در سطح 
زيرپيكسل3 صورت گرفته است. پس از پياده سازى الگوريتم ها و اِعمال حدآستانه ها4، در نهايت چهار نقطه به عنوان تراوشات نفتى به دست آمد: نقطه-1 به 
مختصات 3548917/5 شمالى و 365182/5 شرقى (متر) توسط هر 4 الگوريتم، نقطه-2 به مختصات 3545782/5 شمالى و 366007/5 شرقى (متر) توسط 
الگوريتم هاى CEM، MF و MTMF، نقطه-3 به مختصات 3541447/5 شــمالى و 369067/5 شــرقى (متر) توسط الگوريتم هاى ACE، CEM و MF و 
نقطه-4 به مختصات 3547117/5 شمالى و 364057/5 شرقى (متر) تنها توسط الگوريتم ACE به دست آمدند. با مقايسه نتايج با نقشه موجود از تراوشات 

منطقه، صحت نقاط-1 و 2 مورد تأييد واقع شد. به منظور بررسى دو مورد ديگر، نياز به عمليات ميدانى است.
تصوير فراطيفى، الگوريتم هاى شناسايى هدف5، طيف سنجى ميدانى6، تراوشات هيدروكربورى

مقدمه
در حوزه صنعت نفت، اكتشاف چشمه هاى نفتى، استخراج خطواره ها 
و نشــانه هاى محيطِى حضور نفت و در نهايت، يافتن مناطق مســتعد 
حضور هيدروكربن، از جمله مســائل مهم و كليدى به شــمار مى آيد 
كــه مى توانــد در مواردى، نقطه آغاز پروژه هاى اكتشــافى باشــد و 
در مواردى هم مهر تأييدى بر نتايج ســاير روش هاى اكتشــافى بزند. 
راه كارهاى مختلفى در اين زمينه وجود دارد، از جمله كمك گرفتن 
از روش هــاى زمين شناســى، ژئوشــيمى و ژئوفيزيك (ثقل ســنجى، 
لرزه نگارى و مغناطيس ســنجى) و اســتفاده از تكنولوژى سنجش از 
دور كه مى تواند در امر اكتشاف سهم به سزايى در صنعت نفت داشته 

باشد[1].
با توجه به هزينه باالى فعاليت هاى اكتشــافى، رســيدن به قطعيت باال 
در خصــوص حضور هيدروكربــن در يك منطقــه، از اهداف مهم 
فعاليت هاى اكتشــافى اســت. در ايــن خصوص اســتفاده از تصاوير 
ماهــواره اى و به كار بــردن روش هاى ســنجش از دور7 مى تواند اين 

ريسك را كاهش داده و قطعيت را باال بَرد[2]، [3]
تراوشــات هيدروكربنى8 عبارتند از حالت ســطحى مســير مهاجرت 

نفت (مســيرى كه نفت انتخاب مى كند)، كه در طول اين مسير، نفت 
در حال جريان اســت و توسط نيروى باالبر (ارشميدسى) از يك منبع 
زيرسطحى به ســطح هدايت مى شود[4]. از گذشته، مطالعه و كشف 
چشــمه ها و منابع هيدروكربنى (نفتى و گازى) مورد توجه بســيارى 
از محققان بوده اســت. با توجه به تحقيقات انجام شده [1]، داده هاى 
سنجش از دور كه بيش ترين اســتفاده را در اكتشاف هيدروكربن ها 
دارنــد، عبارتنــد از: تصاويــر هوايــى9، تصاويــر رادار10، تصاويــر

Landsat TM و داده هاى اسكنر چند طيفى11 هوابُرد. در تحقيق سگال 

و همــكاران[5]، تغييرات به وجود آمــده در محتويات معدنى خاك 
رس و هم چنين، مناطق ســفيد شــده به علت حضــور هيدروكربن، با 
اســتفاده از نســبت هاى باندى  تصاوير TM، مشخص گرديد. شى و 
 ASTER همكاران [6] با اســتفاده از نســبت هاى باندى در ســنجنده
اثرات معدنى مربوط به تغييرات ناشــى از چشــمه هاى هيدروكربنى 
را بررســى كردند؛ در اين تحقيق، اين نتيجه به دست آمد كه شرايط 
زمين شناسى مناســب براى ذخيره ســازى و وجود نفت وگاز، وجود 
تاقديس ماليم و نسبتاً كوتاه و گسل هاى سطحى كمتر است.نومن و 
همكاران[7]نيز در تحقيق خود، اثرات چشمه هاى گازى بر گياهان را 
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مورد بررسى قرار دادند. اين تحقيق با استفاده از تصاوير سنجنده هاى 
ASTER و Probe-1 انجام شــد. يكى از نتايج اين تحقيق، جابجايى 

لبــه قرمز13 (محل برخورد طول موج قرمــز و مادون قرمز را لبه قرمز 
گويند) به سمت طول موج هاى كوتاه تر به علت استرس به وجود آمده 
در گياهان بود. الموگليا و همكاران [4]، اليس و همكاران[8]،پرى و 
همكاران[9] و ژو و همكاران[10 ] نيــز در اين زمينه تحقيقاتى انجام 

داده اند.
نتايــج حاصل از مطالعات قبلي نشــان مي دهد كه مشــكل اصلى اين 
تحقيقات اين اســت كه ممكن اســت وجود و وســعت تراوشات يا 
نشــانه هاى آن ها در منطقــه اى كم بوده و يا داده ى مورد اســتفاده با 
توجه بــه خصوصيات و توانايى هاى خود، نتواند آن ها را تشــخيص 
دهد. لذا، راه ديگر به منظور جبران اين كاســتى ها، استفاده از تصاوير 
فراطيفى و ســود جستن از مزاياى آن ها در اين نمونه تحقيقات است. 
لذا فرآيند كلى در نظر گرفته شده در اين تحقيق، به صورت زير است:

در ابتداپردازش هاى الزم را بر روى داده فراطيفى هايپريون انجام داده 
و آن را به منظور اجراى الگوريتم هاى تشــخيِص هدف، آماده سازى 
مى كنند. آن گاه، پس از انتخــاب اهداف مورد نظر، با انجام عمليات 
طيف ســنجى ميدانى، از اين داده ها به عنوان مشخصه هاى طيفى مورد 
نظر، براى ورود به الگوريتم هاى شناســايى هدف اســتفاده مى كنند. 
پــس از اِعمال اين الگوريتم ها بــر روى تصوير، خروجى هر يك از 
الگوريتم ها يك نقشــه ســهم در قالب تصاوير درجه خاكسترى  از 
هــدف مورد نظر مى باشــد. حال با اعمال حدود آســتانه مناســب به 
هريــك از الگوريتم هــا، مناطــق مســتعد چشــمه هاى هيدروكربنى

به دست مى آيد.(شكل-1) 

 1- معرفى منطقه مورد مطالعه و داده مورد استفاده
منطقه مــورد مطالعه ى اين مقاله در نزديكى شهرســتان ايذه و ســد 
شهيد عباسپور و در منطقه اى به نام كمارون انتخاب شد. تصوير مورد 
استفاده در اين تحقيق در تاريخ 7 ژانويه2013اخذ شده است كه مركز 
آن داراى مختصات "32º 00' 57 شــمالى و "49º 34' 57 شرقى و در 
25 كيلومترى شمال غربى شهرستان ايذه است. اين تصوير در مجموع 
داراى 242 باند طيفى پيوسته در محدوده 357 تا 2576 نانومتر و 256 
پيكسل در هر خط بوده كه متشكل از طول موج هاى مرئى15، مادون 
قرمز نزديك16 و مادون قرمز كوتاه17 مى باشــد. چشــمه هاى موجود 
در اين منطقه از نوع بزرگ تراوشــات مى باشند. با توجه به اطالعات 
موجود از منطقه، چشــمه هاى موجود در اين منطقه داراى تراوشات 
شــبيه به هم بوده و لذا طيف ســنجى 18 و نمونه بــردارى از روى يك 
چشــمه هيدروكربنى واقع در منطقه اى به نام دره قير كه در نزديكى 
اين منطقه قرار گرفته اســت، انجام شــد. تراوشات نفتى، خاك متأثر 
از آن و نمونه هاى خشك شــده و قديمى، به عنوان اهداف مورد نظر 

براى اكتشاف انتخاب شدند.(شكل-2)
   

2- آماده سازى (پيش پردازش) داده ى هايپريون
داده ى هايپريــون قبــل از اجــراى الگوريتم ها بــر روى آن، نيازمند 
آماده ســازى اســت؛ به اين معنا كه بايد خطاهاى موجود بر روى آن 
شناسايى شده و برطرف شوند[11]. در ادامه، مراحل انجام شده براى 

 1   روندكلى روش مورد استفاده در تحقيق

 2   تصوير منطقه كمارون (قرمز) و منطقه مورد مطالعه (مشــكى) (راســت) و 
چشمه نفتى موجود در منطقه دره قير (چپ)

 3   نمايش يك نوار بد در تصوير (چپ) و تصوير تصحيح شده آن (راست)
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پيش پردازش اين داده بيان مى شود:
2-1- انتخاب باند

از ميان 242 باند طيفى ســنجنده ى هايپريون، 198 باند طيفى، مقادير 
غير صفر داشته و مقادير بقيه ى باندها در پردازش اوليه به صفر تبديل 
شــده اند. از ميان ايــن 198 باند، 4 بانــد 56،57،77و78 در محدوده 
هم پوشــانى دو طيف ســنج قرار دارند كه با حذف باندهاى 77 و 78 

به دليل سطح نويز باال به 196 باند با مقادير غير صفر مى رسيم[12].
(SWIR) 2-2- جابجايى نيمه راست باندهاى مادون قرمز كوتاه

به منظور منطبق شــدن داده يمادون قرمز نزديــك - مرئى19 و مادون 
قرمز كوتاه20 در پردازش ســطح يك، يك هم رديف سازى صورت 
گرفته اســت كه موجب جابجايى نيمه ى ســمت راســت تصوير در 
باندهاى مادون قرمز كوتاه(پيكســل شــماره 129 تــا 256) به اندازه 
يك پيكســل به سمت پايين مى شــود كه قبل از انجام تصحيحات و 
پردازش هاى بعدى بر روى داده مــادون قرمز كوتاه، اين جابه جايى 

بايد حذف شود[12].
2-3- تصحيح طيفى

يكى ديگــر از تصحيحــات مورد نيــاز داده ى هايپريــون، تصحيح 
نوارهايى در تصوير اســت كه اطالعات را به درســتى ثبت نكرده اند. 
بــراى شناســايى اين نوارهــا، الگوريتم هــاى مختلفى وجــود دارد. 
الگوريتم مورد نظر ما در اين تحقيق به روش زانگ[13] انجام شــد. 
پس از شناســايى اين نوارها، تصحيح به صــورت ميانگين گرفتن از 
ستون هاى مجاور در فضاى تصوير انجام شد. شكل-3 نحوه تصحيح 

اين خطا را نمايش مى دهد. 
مرحله بعد، تصحيح اثر انحناى طيفى در تصوير است.خطاى انحناى 
طيفــى كه تحت عنــوان Smile يا Frown از آن ياد مى شــود، در اثر 
تكنولوژى تصويربردارى پوش بــروم21 به وجود مى آيد و در تمامى 
داده هاى هايپريون وجود دارد. در اين نوع سنجنده ها، با تغيير موقعيت 
در جهت عمود بر مســير پرواز، طول موج مركزى يك باند در قالب 
يــك الگوى نمودارى نرم تغيير مى كند[14].اين اثر، در ناحيه مادون 
قرمز نزديك- مرئى تغييرات شديدترى به لحاظ طيفى نسبت به ناحيه 
مادون قرمز كوتاه ايجاد مى كند. براى باندهاى مادون قرمز نزديك- 
مرئى ايــن جابه جايى بين 2/6 تا 3/5 نانومتــر و براى باندهاى مادون 
قرمز كوتاه نيز كمتر از 1 نانومتر اســت كه به همين دليل، در بسيارى 
از مطالعات، تنها به تصحيح اثر انحناى طيفى در محدوده مادون قرمز 
نزديك-مرئى اكتفا مى شــود [15]. تصحيح اين خطا به روش تعديل 
 Cross ميانگين ســتون در فضاى راديانــس22 (قابل اجــرا در ماژول
Track Illumination Correction  در نرم افزار 23ENVI) انجام شــد. 

در اين روش، براى هر باند منفرد داده ى هايپريون، مقدار ميانگين هر 
ستون برابر با مقدار ميانگين باند گذاشته مى شود[15].

پــس از انجام ايــن تصحيح، نوبت بــه تصحيح نوارهــاى عمودى24 
در تصوير مى رســد. نوارهاى عمــودى از ديگر خطاهاى موجود در 
تصاوير هايپريون هســتند كه برطرف كردن آن ها با استفاده از ماژول 
Vertical Strip Removal در نرم افــزار ENVI انجام شــد. با توجه به 

اينكه اين روش از روش هاى آمارى اســتفاده مى كند و مناطق خيلى 
تيره يا خيلى روشن كه در تصحيح اين خطا تأثير گذارند،در تصوير، 
توزيع مناسبى ندارند. لذا، به منظور بهبود عملكرد اين الگوريتم براى 
كم كردن تأثير مناطق روشن و تاريك، تصوير حدآستانه هايى را در 
نظــر مى گيريم كه بهترين نتايج به دســت آيد. در جدول-1 شــماره 
باندها و حدود آســتانه ى انتخاب شــده كه با آزمون و خطا به دست 

آمده اند، نشان داده شده است.
بعد از انجام تصحيِح نوارهاى عمودى، به مرحله تصحيح اتمسفرى25 
مى پردازيم؛ تصحيح اتمســفرى ســبب تبديل مقاديــر راديانس26 به 
مقادير انعكاس27 در پيكســل مى شــود. اطالعات انعكاس در مقايسه 
بــا راديانس مطلوبيت بيشــترى دارند چراكه اطالعات انعكاســى در 
هر جاى دنيا به طور نســبى مشــابهند و به خصوصيات هر ماده بستگى 
دارنــد، در حالى كــه اطالعات راديانــس متفاوت بــوده و از طريق 
فاكتورهــاى گوناگون اتمســفر تحت تاثير قــرار مى گيرند. تصحيح 
جوى تصوير هايپريون و تبديل راديانس به بازتابندگى به كمك مدل 

تصحيح اتمسفرى FLAASH28 در نرم افزار ENVI انجام شد. 
اطالعات مورد نياز براى مــدل FLAASH، مختصات مركز تصوير، 
ارتفاع سنجنده، اندازه پيكســل زمينى، تاريخ اخذ تصوير، نوع مدل 
اتمســفرى و هواويز منطقه و اطالعات جانبى ديگرى مى باشد كه در 

شكل-5 قابل مشاهده است.
 پــس از انجام تصحيحات اتمســفرى، باندهــاى نويزى را به صورت 
بصرى تشــخيص داده و آن هــا را از بين باندها حــذف مى كنيم. در 
شــكل-6 طيف يك پيكسل كه به گياه شــباهت دارد، قبل و بعد از 

تصحيح اتمسفرى با هم مقايسه شده  است.
 

3- تصحيح هندسى
تصحيح هندســى از طريق هم مرجع كردن29 نقاط موجود در تصوير 
بــا نقاط متناظر در يك نقشــه يــا تصوير ديگرى كــه از پيش زمين 
مرجع شــده انجام مى شــود. براى داده فراطيفى، روش نزديك ترين 
همســايه30 به منظور نمونه بردارى مجدد31 ممكن است بهتر باشد زيرا 
تا حدودى ويژگى هاى طيفى را از بين نمى برد[16]. در اين پژوهش، 
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براى تصحيح هندسى تصوير هايپريون، از باند پانكروماتيك تصوير 
Landsat-8 كــه داراى قــدرت تفكيــك مكانى32 15متر مى باشــد، 

اســتفاده شد. با توجه به وســعت منطقه، 28 نقطه كنترل با پراكندگى 
مناسب انتخاب شد و سپس، با استفاده از يك چند جمله اى درجه 2 
درون يابــى انجام گرفت. اين كار با دقت 0/371 پيكســل روى نقاط 

كنترل، در نرم افزار ENVI انجام  گرفت.

4- طيف سنجى ميدانى
به منظــور جمع آورى داده هاى طيف ســنجى ميدانى، ابتدا شناســايى 
منطقه و تعيين اهداف مورد نظر جهت برداشــت مشخصه هاى طيفى 
آن ها با همراهى متخصص زمين شناسى صورت گرفت. پس از انجام 
مراحل مقدماتى، مرحله طيف ســنجى ميدانى با اســتفاده از دستگاه 
طيف ســنج ASD مدل FieldSpec®3 و در ســاعات بين 11 تا 14 و 
در هوايى صاف انجام گرفت. شــكل-7 دستگاه طيف سنج ASD را 

نشان مى دهد.
هدف از طيف ســنجى ميدانى در اين تحقيــق، به كارگيرى طيف هاى 
به دســت آمده در الگوريتم هاى شناســايى هدف به عنوان طيف مرجع 
اســت. از اين رو، يكى از موارد مهم در نمونه بردارى، تقارن شــرايط 
محيطى با زمان اخذ تصوير بود كه اين كار در يك شرايط نسبتاً مشابه 
محيطى با زمــان اخذ تصوير انجام گرفت. در اشــكال-8 و9، منحنى 
طيفى مربوط به خاك، متأثر از تراوشــات هيدروكربنى تازه و خشك 

شده كه از منطقه مورد مطالعه اخذ شده است، مشاهده مى  شود.
همان طور كــه در امضــاى طيفى تراوشــات تازه ديده مى شــود، در 
نزديكى طول موج هاى 1/7 و 2/3 ميكرون داراى نقاط جذبى اســت 

كه اين نقاط مخصوص تراوشات نفتى مى باشد.

 6   نمايش طيف ثبت شده مربوط به يك پيكسل، قبل (الف) و بعد (ب) از 
انجام تصحيح اتمسفرى

)(  

)(  

 4   باند 1 و 50 قبل از تصحيح (تصاوير 1 و 2) و بعد از تصحيح نوارهاى 
عمودى (تصاوير 3 و 4)

 4   3   2   1  

FLAASH 5   تنظيمات انجام شده مربوط به تصوير هايپريون در نرم افزار 

حد آستانه براى مناطق تاريكحد آستانه براى مناطق روشنشماره باند

18530 الى 50

517040 الى 92

نويزنويز93 الى 101

1027735 الى 137

نويزنويز138 الى 153

1549728 الى 190

نويزنويز191 الى 196

  1   حدآســتانه هاى انتخاب شــده به منظور تصحيح خطاى نوارهاى عمودى 
Vertical Strip Removal توسط ماژول
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5- پياده سازى الگوريتم هاى شناسايى هدف
باتوجه به پوشــش طيفى نســبتاً كامل ســنجنده ى هايپريون و پهناى 
باريك باندهاى اين ســنجنده، اســتفاده از روش هاى تحليل طيفى بر 
روى آن، در بين كاربران ســنجش از دور محبوبيت بااليى دارد.پس 
از پياده ســازى روش هاى مختلف شناســايى هدف بــر روى تصوير 
ورودى، تصاويــر امتيــاز تطابق(MF score) در قالــب تصوير درجه 
خاكسترى توليد شــد[17]،[18]. در اين خروجى، مقدار هر پيكسل، 
تخمينــى از فراوانى اهداف را مشــخص مى كنــد. به عبارتى، هرچه 
حضور ماده هدف در يك پيكســل بيش تر باشــد، مقــدار مربوط به 
آن پيكســل نيز بيش تر بوده و در تصوير امتياز تطابق، ســفيدتر ديده 
مى شــود.در خصوص الگوريتــم MTMF، يك تصويــر امتياز عدم 
امكان پذيرى(Infeasibility) نيز به وجود مى آيد كه مقادير باالى هر 
پيكســل آن به معناى عدم امكان وجود ماده موردنظر در آن پيكسل 
مى باشد. پس از اين مرحله، با اعمال يك حد آستانه مربوط به امتياز 
تطابــق به هر يك از الگوريتم ها به صورت جداگانه، به پيكســل هاى 

نهايى تشخيص داده شده به عنوان هدف مى توان رسيد. 
در تحقيقات گوناگون، به منظور بررســى حدآســتانه هاى مختلف و 
انتخاب حدآســتانه بهينه، از منحنى ROC 33 كمك گرفته مى شــود. 
اين روش به يك نقشــه زمينى34 از عــوارض مورد نظر در منطقه نياز 
دارد كه به دليل عدم وجود اين نقشــه و محدوده ى دقيق چشمه هاى 
نفتــى منطقه مورد نظر، اســتفاده از اين روش امكان پذيــر نبود. لذا، 
بــا توجه به دانشــى35 كه در مــورد حداكثر چشــمه هاى موجود در 
منطقه وجود داشــت، حدآســتانه ها به صورت آزمون و خطا انتخاب 
شــدند. مقادير حدآســتانه هاى انتخابى براى هر الگوريتم، به صورت

در  به دســت آمده  نقاط  جدول-2اســت.همچنين،مختصات زمينــى 
جدول-3 آمده است.

6- مقايسه و ارزيابى نتايج
محدوده قرارگيرى پيكســل هاى نفتى به دست آمده، با نقشه موجود 
در مديريت اكتشــاف شــركت ملى نفت مقايسه شــد. با اين مقايسه 
مشــخص شــد كه نقاط-1 و 2 در محدوده دو چشــمه نفتى موجود 
در منطقه مى باشــند. نقاط-3 و 4 در نقشــه واقعيت زمينى تهيه شــده 
توســط شركت نفت، يافت نشد، ولى به علت وجود ارتفاعات در آن 
منطقه، ممكن اســت اين نقاط از ديد پديد آورنده نقشه به دور مانده 
و مى تواند نشــان دهنده چشمه هاى نفتى ديگرى باشد؛ چراكه به طور 
مثال، وجود نقطه-3، توســط ســه الگوريتم به اثبات رســيده است. 
لذا، بررســى صحت وجود آن ها نيــاز به عمليات ميدانــى دارد. در 

شكل-10، نقشه زمين شناسى سطح االرضى موجود از منطقه به همراه 
نقاط به دست آمده،نشان داده شده است.

باتوجه به شكل-10مشــاهده مى شــود كه نقاط-1 و2 با چشمه هاى 
متناظرشــان(واقعيت زمينى)، با اينكه در يك محدوده هستند، كمى 
فاصلــه دارند. علت اين مســأله را مى توان چنين برشــمرد: اوالًاينكه 
اين نقشــه، فقط داللت بر يك نقطه از تراوشات دارد در صورتى كه 

 7   دســتگاه طيف ســنج FieldSpec®3(راست) و عمليات طيف سنجى 
انجام شده (چپ)

  

 8   تراوشــات هيدروكربنــى واقــع در منطقــه دره قيــر (چــپ) و طيــف 
الكترومغناطيسى ثبت شده از آن (راست)

 9   تراوشــات هيدروكربنى خشــك شــده واقع در دره قير (چپ) و طيف 
الكترومغناطيسى ثبت شده از آن (راست)

الگوريتم اجرا شدهمقدار حد آستانه

0/008CEM

0/117ACE

0/008MF

0/01MTMF (MF score)

12MTMF (Infeasibility)

  2   مختصات زمينى نقاط شناسايى شده به عنوان تراوشات هيدروكربنى، 
به همراه الگوريتم هايى كه توانايى شناسايى آن ها را  داشته اند.
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AlgorithmEast (meter)North (meter)Point ID

ACE, CEM, MF, MTMF365182/53548917/51

CEM, MF, MTMF366007/53545782/52

ACE, CEM, MF369067/53541447/53

ACE364057/53547117/54

  3   مختصات زمينى نقاط شناسايى شده به عنوان تراوشات هيدروكربنى، 
به همراه الگوريتم هايى كه توانايى شناسايى آن ها را  داشته اند.

تراوشــات بر روى ســطح زمين جريــان مى يابند و ممكن اســت در 
نقطه اى ديگر انباشــتگى بيش ترى داشته باشند و يا، نقطه اى ديگر در 
طول مســير تراوشات يافته شده باشد؛ لذا ممكن است نقطه شناسايى 

شده توسط الگوريتم ، بيان گر اين محدوده باشد.
ثانيــاً، دقت برداشــت نقــاط نيز، موردنظر اســت. ممكن اســت اين 
نقاط(واقعيت زمينى) با دقت خوبى برداشــته نشده باشند و اين خود 
مى تواند باعث ايجاد خطا شــود. ثالثــاً، تمام خطاهاى ديگر از جمله: 
خطاهاى كامًال تصحيح نشــده ى موجود در تصوير هايپريون، خطاى 
انتخــاب نقاط كنترل و زميــن مرجع نمودن تصوير(يكســان نمودن 
سيستم مختصات تصوير با سيستم مختصات زمينى) و خطاى به وجود 
آمده به وســيله نمونه بردارى مجدد در فرآيند زمين مرجع نمودن نيز، 

مى تواند از ديگر علل وجود اين فاصله باشد.
همچنين ممكن اســت چشمه اى در منطقه باشد كه موقعيت آن نه در 
نقشــه واقعيت زمينى تهيه شده توســط مديريت اكتشاف و نه توسط 
اين تحقيق كشف نشده باشد. علت اين مسأله مى تواند كوچك بودن 
ابعاد چشمه باشد، چراكه همان طور كه مى دانيم، ابعاد پيكسل زمينى 
تصويــر هايپريون 30 متر مى باشــد و كوچك بودن بيش از حد ابعاد 
چشــمه مى تواند اثر اختالط طيفى را باال بــرده و توانايى الگوريتم ها 
در تشــخيص ماده هدف كاهش يابد. هم چنيــن، متفاوت بودن نوع 
تراوشات چشمه ها، كم بودن نمونه هاى طيف سنجى شده و يا شرايط 
محيطى خاص آن منطقه نيز مى تواند در نتايج نهايى تأثيرگذار باشد.

نتيجه گيرى
از آن جايى كه فرآيند اكتشــاف چشــمه هاى هيدروكربنى فرآيندى 
نســبتاً پيچيده و هزينه بر است، به سادگى مى توان به اهميت استفاده از 
فناورى ها و علوم روز در تسهيل و كاهش هزينه هاى اكتشافى پى برد. 
بهره گيرى از ســنجش از دور و استفاده از تصاوير  فراطيفى،با توجه 
به تعــداد باندهاى زياد و قدرت تفكيك بــاالى طيفى ، قابليت هاى 
زيادى را در آشكارســازى اهداف فراهم كرده است. در اين راستا، 
الگوريتم هاى شاخص در زمينه شناسايى اهداف، مورد ارزيابى قرار 
گرفتند. اين الگوريتم ها تنها به اطالعات و دانش هدف موردنظر نياز 
دارنــد و نه به اطالعات و دانــش اوليه از همه اعضاى خالص موجود 
در صحنــه تصوير بــردارى. يكى از مهم ترين عوامــل موثر در نتيجه 
تشــخيص هدف كه بر روى نتيجه نهايى ارزيابــى الگوريتم ها موثر 

است، انتخاب مقدار حد آستانه مى باشد.
مقادير پايين انتخابى به عنوان حدآســتانه، ســبب انتخاب پيكسل هاى 
بيشــترى به عنوان ماده مورد نظر مى شــود. از طرفــى، افزايش مقدار 

حدآستانه نيز سبب از دست رفتن پيكسل هاى مربوط به ماده مورد نظر 
مى گــردد. به اين ترتيب، بــراى تعيين عملكرد بهينــه، بايد براى هر 
الگوريتم، از يك حدآستانه بهينه استفاده شود تا هم زمان، بيش ترين 
مقدار آشكارســازِى درست و كم ترين ميزان اشتباه در نتايج حاصل 
گردد. براى رســيدن به اين هدف، بيش ترين مقدار حدآستانه اى كه 
در آن، تعداد معقولى چشــمه يافت شود، انتخاب گرديد.در نهايت، 
تعداد 4 چشمه نفتى يافت شد كه صحت دوتاى آن ها به اثبات رسيد. 

تأييد نقاط ديگر، نياز به عمليات ميدانى دارد.

 10   چشــمه هاى نفتى موجود بر روى نقشــه زمين شناســى منطقه به همراه 
چشمه هاى شناسايى شده در اين مقاله كه با ستاره نشان داده شده است.
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