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مقاالت علمی - پژوهشی

حسام شینی كیماسی*، مهدی پاریاب، محسن پیرمرادیان، شركت مناطق نفت خیز جنوب 

سنجش از راه دور، فن آوری كسب اطالعات و تصويربرداری از زمين با استفاده از تجهيزات هوانوردی مثل هواپيما، 
بالن يا تجهيزات فضايی مثل ماهواره اس��ت. به عبارت ديگر س��نجش از راه دور عبارت اس��ت از علم و هنر كس��ب 
اطالع��ات فيزيکی و ش��يميايی از پديده های زمينی و ج��وی از طريق ويژگی های امواج الکترومغناطيس��ی بازتابی 
يا منتش��ر ش��ده از آنها بدون تماس مس��تقيم با اين پديده ها. سنجش از راه دور در بس��ياری از زمينه های علمی و 
تحقيقاتی كاربردهای گس��ترده ای دارد كه از جمله ی آنها می توان به اس��تفاده ی آن در زمين شناس��ی، آب شناسی، 
معدن، ش��يالت، كارتوگرافی، جغرافيا، مطالعات زيست شناس��ی، مطالعات زيس��ت محيطی، سيس��تم های اطالعات 
جغرافيايی، هواشناس��ی، كشاورزی، جنگل داری، توسعه ی اراضی و به طوركلی مديريت منابع زمينی و ... اشاره كرد. 
داده های سنجش از راه دور به دليل يکپارچگی و وسعت، تنوع طيفی، تهيه ی پوشش های تکراری و ارزان بودن، در 
مقايسه با ساير روش های گردآوری اطالعات، قابليت های ويژه ای دارد كه امروزه عامل نخستين در مطالعه ی سطح 
زمين و عوامل تشکيل دهنده ی آن محسوب می شود. امکان رقومی بودن داده ها موجب شده سيستم های كامپيوتری 
بتوانند مس��تقيماً از اين داده ها اس��تفاده كنند. سيس��تم های داده های جغرافيايی و پردازش داده های ماهواره ای با 
اس��تفاده از اين قابليت طراحی و تهيه شده اند. دسترسی آسان به داده ها، دسترسی سريع به نقاط دورافتاده و دقت 
زياد آنها از امتيازات خاص اين فن محسوب می شود. در اين مقاله، كاربرد سنجش از راه دور در شناسايی و مطالعات 
ميدانی يکی از ميادين نفتی جنوب كش��ور جهت بهينه س��ازی عمليات لرزه نگاری س��ه بعدی بررسی می شود. اين 
مطالعه می تواند نقشه ی راه جامعی برای طراحی برنامه ی لرزه نگاری سه بعدی ميدان مورد مطالعه ارائه دهد كه در 
ادامه باعث بهينه س��ازی طراحی برداشت خواهد شد. صرفه جويی مالی حاصل از بهينه سازی متغيرهای طراحی نيز 

می تواند از نتايج قابل مالحظه ی مطالعه ی حاضر باشد.
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كاربرد روش های سنجش از راه دور جهت شناسایی یکی از میادین نفتی 
جهت بهینه سازی عملیات لرزه نگاری سه بعدی

مقدمه

اطالعات مقالهچکیده

)hshini@hotmail.com( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات *

یک��ي از مناب��ع تأمین کننده ی داده هاي مکاني، تصاویر اخذ ش��ده توس��ط 
ماهواره، موس��وم به فن س��نجش از راه دور است. بر اس��اس تعریف هارپر 
س��نجش از راه دور، س��نجیدن اش��یاء از ی��ک فاصل��ه، یعني تش��خیص و 
اندازه گی��ري ویژگي هاي یک جس��م بدون تم��اس بالفعل با آنس��ت ]1[. 
س��نجش از راه دور دانش پردازش و تفسیر تصاویری است که حاصل ثبت 

تعامل انرژی الکترومغناطیس و اشیاء هستند ]2[.
به طور کلي س��نجش از راه دور معروف به RS علم و هنر به دس��ت آوردن 
اطالع��ات درباره ی یک جس��م، منطقه یا پدیده از طری��ق تجزیه و تحلیل 
داده هاي حاصل توسط ابزاري است که در تماس فیزیکي با جسم، منطقه یا 

پدیده ی مورد بررسي نباشد ]3[.
س��نجش از راه دور می تواند تغیی��رات دوره ای پدیده های س��طح زمین را 
نش��ان دهد و در مواردی مثل بررس��ی تغییر مس��یر رودخانه ها، تغییر حد و 
مرز پیکره های آبی مثل دریاچه ه��ا، دریاها و اقیانوس ها، تغییر مورفولوژی 
س��طح زمین و ... بسیار کارساز اس��ت. افزون بر این یک سیستم سنجش از 
راه دور ب��ا توجه به اینکه بر اس��اس ثبت تغیی��رات و اختالف های بازتابش 
الکترومغناطیس��ی از پدیده ه��ای مختلف کار می کن��د می تواند حد و مرز 

پدیده های زمینی اعم از مرز انواع خاک ها، س��نگ ها، گیاهان، محصوالت 
کش��اورزی گوناگون و ... را مشخص کند. سنجش از راه دور در پیش بینی 
وضع هوا و اندازه گیری خس��ارت ناش��ی از بالیای طبیعی، کشف آلودگی 
آبها، لکه های نفتی در سطح دریا و اکتشافات معدنی نیز کاربرد دارد. بدون 
شک اس��تفاده از این فن در مطالعات اکتش��افی، منابع طبیعی و سایر موارد 
پیش گفته نه تنها سرعت انجام مطالعات را افزایش می دهد بلکه از نظر دقت، 

هزینه و نیروی انسانی نیز بسیار باصرفه است.
از کاربردهاي سنجش از راه دور مي توان به طور اختصار به موارد زیر اشاره 

کرد:

الف( هواشناسی و نظارت بر محیط زیست
 پیش بینی وضع هوا )مانند ماهواره ی نووا(

 مطالعه ی اقلیم کره ی زمین
 مطالعه ی جّو و الیه های مختلف آن

 دمای سطح آبها 1SST و سطح خشکی
 مطالعه ی آلودگی جّو و تخریب الیه ی ازون
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ب ( كاربردهای كشاورزی
 شناسایی پوشش های گیاهی

 تخمین سطح زیر کشت محصوالت )برآورد برای تعادل تولید محصول(
 مطالعه ی تغییرات زیر کشت

 مطالعه ی خاک )مثاًل مقدار شوری و ...(

ج ( كاربردهای مناطق جنگلی
 مدیریت برجنگل

 تخمین حجم چوب
 پیش بینی روند افزایش و کاهش سطح جنگل

د ( كاربردهای زمین شناسی
 نقشه های زمین شناسی )با هزینه ی کمتر از قبل(

 مطالعه ی اکتشاف معادن
 مطالعه ی ژئومورفولوژی

 مطالعه ی حوادث طبیعی زمین شناسی )مانند زلزله، آتشفشان و ...(

ه� ( كاربردهای منابع آب
 حجم منابع آب

 تهیه ی نقشه های پوشش برفی و یخی

و ( نقشه برداری، برنامه ریزی و طراحی شهری
 تهیه ی نقشه های پوششی کشور

2DEM تهیه ی مدل ارتفاعی رقومی زمین 
 به هنگام سازی نقشه های پوششی و کاربری زمین

در مطالعات زمین شناسي با استفاده از داده هاي ماهواره اي مي توان مرزهاي 
بس��یاري از سازندهاي زمین شناس��ي را از یکدیگر تفکیک کرده، گسله ها  
را مطالعه و نقش��ه هاي گوناگون زمین شناس��ي تهیه کرد. از جمله نقشه هاي 
زمین شناس��ي گوناگون که مي توان با اس��تفاده از داده هاي ماهواره اي تهیه 
کرد نقش��ه ی گس��له ها و شکستگي ها، نقشه ی س��ازندهاي سنگي مختلف، 
نقشه ی خاک شناسي و نقشه ی پتانسیل ذخایر تبخیري سطحي هستند. افزون 
بر این با توجه به گس��تره ی بسیار وس��یع زیر پوشش هر تصویر ماهواره اي، 
چنین تصاویري جهت مطالعات کالن منطقه اي برای زمین شناس��ان بس��یار 

مفید است.
انج��ام مطالع��ات مقدمات��ی جهت اکتش��اف و توس��عه ی میادی��ن نفتی از 
اولویت های اصلی به ش��مار می رود. مطالعات مذکور در بردارنده ی تمامی 

مؤلفه های تأثیرگذار در شناخت ساختارهای سطح االرضی و تحت االرضی 
است که با تلفیق داده هایی از قبیل زمین شناسی، ژئومورفولوژی، ژئوفیزیک 

و سنجش از راه دور می توان به این مهم نائل آمد.
میدان مورد نظر از جمله اهداف توس��عه ای اس��ت. در همین راستا و جهت 
ب��ه نقش��ه  درآوردن تصاویر کلی س��اختمان تحت االرض��ی در این میدان، 
انجام عملیات لرزه نگاری س��ه بعدی ضروری است. از جمله نکات کلیدی 
در برداش��ت داده های لرزه نگاری س��ه بعدی، طراحی بهینه جهت دریافت 
حداکثری اطالعات، پوش��ش عمقی مناس��ب و توزیع آزیموتی یکنواخت 
است. در راستای نیل به تمامی این اهداف،  پیاده سازی مطلوب نقاط چشمه 

و گیرنده بسیار ضروری است.
وجود موانع طبیعی )از قبیل ارتفاعات با شیب زیاد، دره ها، رودخانه ها و ...( 
و موانع مصنوعی )مانند جاده ها، تأسیسات نفتی و غیرنفتی، مناطق مسکونی 
ش��هری و روس��تایی و ...( از پیاده س��ازی مناس��ب نقاط چش��مه و گیرنده 
جلوگیری به عمل می آورد. بنابراین شناخت کلی موانع موجود در منطقه ی 
مورد مطالعه جهت بهینه س��ازی طراحی عملیات لرزه نگاری سه بعدی کاماًل 
حیاتی اس��ت. از آنجا که هزینه ی انجام عملیات برداش��ت ارتباط زیادی با 
نحوه ی طراحی برنامه ی لرزه نگاری دارد. انجام مطالعه ای جامع  و شناسایی 

دقیق می تواند به کاهش محسوس هزینه های اجرایی منجر گردد.
در مطالعه ی حاضر با جمع آوری و رقومی سازی تمامی اطالعات سطح االرضی 
موجود شامل نقشه های ماهواره ای، زمین شناسی، ژئومورفولوژی، توپوگرافی 
و شیب، نقش��ه ی راه جامعی برای طراحی برنامه ی لرزه نگاری سه بعدی این 
میدان ارائه شده است. این شناسایی می تواند جهت تسهیل رفع موانع اجرایی 
قبل و حین انجام پ��روژه و همچنین افزایش ضریب دقت برآورد هزینه های 

انجام عملیات برداشت، بسیار مفید واقع شود.

 1  پراکندگی رخنمون سازندهای موجود در منطقه ی مورد مطالعه
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1- زمین شناسی میدان مورد مطالعه
میدان نفت��ی مورد مطالعه در حوزه ی زاگ��رس و در جنوب ناحیه ی فارس 
س��احلی تقریباً در جنوب ناحیه ی فروافتادگی دزف��ول جنوبی قرار دارد و 
از رون��د اصلی زاگرس تبعیت می کند. فروافتادگی دزفول در جنوب غربی 
کمربن��د زاگرس قرار گرفت��ه که در برگیرنده ی اغل��ب میادین نفتی ایران 
اس��ت. این فروافتادگی بین سه پدیده ی مهم س��اختمانی خمش باالرود در 
شمال ش��رقی با راستای شرقی-غربی و گسل پیش��انی کوهستان در شمال با 
راستای شمال غربی-جنوب شرقی و گسل کازرون در شرق و جنوب شرقی 
با راس��تای ش��مالی-جنوبی قرار دارد ]4[. در منطقه ی م��ورد مطالعه عمدتاً 

سازندهای گروه فارس از جمله بختیاری و آغاجاری برون زد دارند.

2- چینه شناسی منطقه
س��ازندهای آغاج��اری، بختیاری، بخ��ش لهبری و رس��وبات عهد حاضر 

)کواترن��ری( در مح��دوده ی ابتدای��ی م��ورد مطالعه رخنم��ون دارند. این 
در حالی اس��ت که بیش��ترین برون زدگی متعلق به رس��وبات عهد حاضر و 
 کمتری��ن برون زدگی مرب��وط به س��ازندهای آغاجاری و بختیاری اس��ت 
)شکل های-2و1(. در ادامه چگونگی و مقدار پراکندگی و همچنین ساختار 

سازندهای مذکور در منطقه بررسی می شود.

3- توپوگرافی و ژئومورفولوژی منطقه
در ای��ن بخش تمامی منطقه ی عملیاتی از نظر ارتفاع و ش��یب س��ازندهای 
دارای رخنمون بررس��ی می گردد. ارتفاع بیشینه و کمینه و گسترش آنها در 
قسمت های مختلف منطقه به تفصیل بررسی و ارائه می شود. در این قسمت 
شیب متفاوت قسمت های مختلف نیز که از موارد مهم در دسترسی به نقاط 
مختلف و همچنین از عوامل مؤثر بر کیفیت برداشت داده های لرزه ای است 

بیان و بررسی می شود.

 2  درصد پوشش رخنمون سازندهای موجود در منطقه ی مورد مطالعه

 3  نقشه ی منحنی ارتفاعی منطقه ی مورد مطالعه

 4  نقشه ی DEM ارتفاعی منطقه ی مورد مطالعه

 5  نقشه ی ارتفاعی سه بعدی منطقه ی مورد مطالعه
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4- توپوگرافی منطقه
از آنجا که سازندهای متعدد در منطقه ی مورد مطالعه رخنمون دارد، وجود 
ارتفاعات متفاوت اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این منطقه طبق شکل-3 در 
بعضی از مناطق، تفاوت ارتفاعی ش��دید و در بعض��ی مناطق مثل جنوب و 

جنوب غرب میدان، اختالف ارتفاع کمتری به چشم می خورد.
از س��ازند بختی��اری پوش��یده ش��ده اند ک��ه  ارتفاع��ات منطق��ه  اغل��ب 
 بیش��تر برون زدگ��ی آنه��ا نی��ز در مرکز و ش��رق می��دان دیده می ش��وند. 
طبق ش��کل های-5و4 کمترین ارتفاع در منطقه ح��دود 19 متر بوده که در 
جنوب و جنوب غربی منطقه گس��ترش دارد. بیشترین ارتفاع نیز  حدود 471 
متر در برون زدگی های س��ازند بختیاری در مرکز منطقه مشاهده می گردد. 

بیش از 50 درصد منطقه ارتفاع 150-19 متر دارد )شکل-6(.
در ادامه تغییرات ارتفاع در سازندهای مختلف با ارائه ی  داده های آماری و 
همچنین نقش��ه های پراکندگی نشان داده خواهد شد تا دید بهتری نسبت به 

وضعیت توپوگرافی منطقه ایجاد شود. با توجه به سازندهای منطقه شکل-7 
نمای کلی توپوگرافی منطقه ی مورد مطالعه در نشان داده شده است.

5- شیب
رخنمون ه��ای موج��ود در هر منطق��ه ی عملیاتی و خصوصی��ات آنها جزء 
مهم ترین عوامل کنترل کننده ی کیفیت و کمیت اجرای عملیات لرزه نگاری 
است. در این خصوص مقدار شیب، پراکندگی آن و نوع سازندهای پر شیب 
اثری مستقیم در برداشت و حتی مشکالت مربوط به ایمنی و محیط زیست 
دارند. عمده ی اتفاقات ناگوار در پروژه های لرزه نگاری به صورت مس��تقیم 
یا غیرمستقیم از عدم شناخت مناسب این عامل و عدم اتخاذ تمهیدات الزم 

سرچشمه می گیرند.
منطقه ی عملیاتی از چند قس��مت تشکیل ش��ده که عمدتاً روی دشت های 
منته��ی به زمین های تپه ماهوری و کوهپایه هس��تند. پهنه ی قرارگیری پروژه 

 6  درصد تغییرات ارتفاعی در کل منطقه

 7  نمای کلی نقشه ی پراکندگی ارتفاعی تمامی سازندها

 8  نقشه ی شیب منطقه ی مورد مطالعه

 9  نمودار شیب منطقه ی مورد مطالعه بر حسب درجه
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بعد از دشت ها به سمت مناطق تپه ماهوری نیز وسعت نسبتاً زیادی داشته و در 
نیمه ی شمالی پروژه چین خوردگی های دندانه ای که در جهت نسبتاً شرقی-

غربی و در راس��تای ساختمان زمین ش��ناختی منطقه گسترده شده اند مشاهده 
می گ��ردد که در نهایت در باالترین ارتف��اع منطقه به دیواره هایی حاصل از 

فرسایش  منتهی می شوند.
عم��ده ی ش��یب منطقه 50-0 درج��ه متغیر اس��ت که مقادی��ر کمتر آن در 
دش��ت های جنوبی منطقه گس��ترش داشته و مقادیر بیش��تر آن در ارتفاعات 
میان��ه ی منطقه دیده می ش��وند. با توجه به رخنمون های س��ازندی که در اثر 
گس��ل های تراستی در قس��مت های مختلف میدان ایجاد شده اند تیغه های با 
ش��یب بیش از 70 درجه نیز در بعضی مناطق دیده می ش��وند. در ش��کل-8 
تمامی نقاط با شیب بیش از 50 درجه با رنگ سیاه نمایش داده شده تا شامل 

تیغه های موجود نیز باشند.
شکل-9 نمودار ش��یب منطقه را نش��ان می دهد. طبق این نمودار 54 درصد 

منطقه شیب کمتر از 5 درجه دارد.
همان گونه که در ش��کل های-11و10 مشاهده می شود با توجه به شیب بندی 
منطقه می توان گفت حدود 45 درصد منطقه، دش��ت و تپه ماهوری )با شیب 
کمتر از 7 درصد(، 41 درصد منطقه، کوهستانی )با شیب بین 20-7 درصد( 

و 14 درصد منطقه، کوهستانی شدید )با شیب بیش از 20 درصد( است.
به ط��ور کلی مح��دوده ی م��ورد مطالعه توپوگرافی نس��بتاً متوس��طی دارد. 
 همان گونه که در ش��کل-11 نش��ان داده ش��ده مناطق کوهس��تانی ش��دید

)قه��وه ای رنگ( با ح��دود 13/5 درصد از کل مس��احت پروژه جزء مناطق 
با ش��یب زیاد )بیش از 20 درصد ش��یب( است که در بیشتر این مناطق انجام 
عملیات لرزه نگاری نیازمند اس��تفاده از هلیکوپتر است. قسمت های نارنجی 
رنگ، مناطق کوهس��تانی پروژه را نشان می دهد )20-7 درصد شیب( که با 
توج��ه به کمبود راه های ارتباطی عمده ی این مناطق نیاز به راه س��ازی کامل 
دارن��د. از آنجا که حدود 41/5 درصد از مس��احت منطقه ی مورد بررس��ی 
کوهستانی است اس��تفاده از گروه راه سازی و برآورد بودجه ی صرف شده 
برای انجام آن از اهمیت به س��زایی برخوردار اس��ت. مس��احت باقیمانده ی 
مح��دوده ی پ��روژه )45 درصد پ��روژه( ش��امل دش��ت ها و تپه ماهورهایی 
اس��ت )کمتر از 7 درصد ش��یب( که نیمه ی جنوبی پروژه را دربر می گیرند 
)رنگ های سبز و زرد در شکل-11(. عموماً این دو منطقه نیازمند راه سازی 
خاصی نیست و بیش��تر مناطق مسکونی شامل روستاهای موجود در پروژه و 

زمین های کشاورزی از نوع دیم است.

6- پوشش گیاهی و زمین های كشاورزی
پوشش گیاهی منطقه به صورت پراکنده از درختان چنار و درختچه های گز 
کل مح��دوده ی مورد مطالعه را دربر گرفته اس��ت. نیم��ه ی جنوبی منطقه  تا 

 10  نمودار شیب منطقه ی مورد مطالعه بر حسب درصد

 11  تقســیم بندی محــدوده ی مورد مطالعه به چهار منطقه ی دشــت، 
تپه ماهور، کوهستان و کوهستان شدید

 12  موقعیــت قرارگیری مزارع و زمین های کشــاورزی در محدوده ی 
مورد مطالعه
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 14  نقشه و نمودار مقدار بارندگی در محدوده ی پروژه 13  نقشه و نمودار حداکثر دما در محدوده ی پروژه

حدودی پوش��یده از زمین های کش��اورزی فصلی و دیم و در برخی مناطق 
نیز شامل نخلس��تان های کوچک اس��ت. محصول غالب این زمین ها گندم 
بوده و فصل برداش��ت آنها اواس��ط بهار اس��ت. در ش��کل-12 پراکندگی 
مناطق کش��اورزی موجود در محدوده ی پروژه را نشان می دهد که وسعت 
این مناطق حدود 145 کیلومتر مربع اس��ت. با توجه به اینکه مس��احت کل 
محدوده ی مورد مطالعه حدود 960 کیلومتر مربع اس��ت 15 درصد کل آنرا 

را مراتع و زمین های کشاورزی پوشانده است.

7- شرایط آب و هوایی منطقه
با توجه به اینکه پروژه ی مورد مطالعه در قس��مت جنوب غربی کش��ور واقع 
شده آب و هوای گرم و مرطوب دارد، بارش ها اکثراً به شکل باران بوده و 
طبق ش��کل های-14و13 این ناحیه جز مناطق با درجه ی حرارت زیاد و کم 

باران محسوب می گردد.
با توجه به آمارهای گفته ش��ده میانگین حداکثر دما در این منطقه بیش از 
35 درجه اس��ت.  نتایج حاصل از این اطالعات بیانگر اینست که در فصول 
تابس��تان هوای گرم  بوده و میانگین بارندگی سالیانه در این مناطق بیش از 
200 میلی متر اس��ت که در فصول بارندگی می تواند ش��رایط نامساعدی را 

ایجاد کند.

نتیجه گیری
 در مطالع��ه ی حاض��ر ب��ا جم��ع آوری و رقومی س��ازی تمام��ی اطالع��ات 
زمین شناس��ی،  ماه��واره ای،  نقش��ه های  ش��امل  موج��ود  س��طح االرضی 
ژئومورفولوژی، توپوگرافی، ش��یب اس��تخراج شده از س��نجش از راه دور و 
مش��اهدات میدانی مکرر از عوارض طبیعی و مصنوعی، نقش��ه ی را هی جامع 
ب��رای طراحی برنامه لرزه نگاری س��ه بعدی میدان مورد مطالعه ارائه ش��ده که 
باعث بهینه س��ازی طراحی برداشت خواهد ش��د. صرفه جویی مالی حاصل از 
بهینه سازی متغیرهای طراحی نیز از نتایج قابل مالحظه ی مطالعه ی حاضر است.

 این مطالعه می تواند در تسهیل رفع موانع اجرایی قبل و حین انجام پروژه، 
افزای��ش ضریب دقت برآورد هزینه های انجام عملیات برداش��ت و کاهش 

هزینه های جانبی بسیار مفید واقع گردد.
 با توجه به نتایج بررس��ی ها و مطالعات جام��ع، انجام چنین مطالعاتی 
که ش��امل تمام��ی مؤلفه ه��ای تأثیرگذار در ش��ناخت س��اختارهای 
س��طح االرضی و تحت االرضی هستند جهت توس��عه ی تمامی میادین 

نفتی پیشنهاد می گردد.
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